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De mult, în cadrul Con
venţiei Democratice din 
România "■— singura şi 
temuta alternativă la gu
vernare — s-au iscat con
troverse, neînţelegeri, sus
piciuni. Impunerea tot 
mai pregnanţă a puncte
lor de vedete ale PNŢCD 
şi afişarea unei ,superi
orităţi ireconciliabile "din 
.partea: preşedintelui a- 
cesteîa, Eroii Constanţi- ■ 
nescu, au dus la nemul
ţumiri din partea unora • 
dintre, liderii partidelor 
din Convenţie, ale căror 
luări dfe poziţie tranşantă 
faţă de asemenea mani-; 
testări prevedeau furtuna - 
ce avea să vină. .

După avertismente mai 
mult sau mai puţin mo
ţi Vaţe primite din partea - 
unor şefi de partide din 
Convenţie şi supăraf, că 
nu 1 se acceptă opiniile, 
primul care a" făcuţ pa
sul desprinderii din CDR 
a fost preşedintele PSDR, 
dl. Sergiu Cunescu, care 
şi-a convins formaţiunea 
sa politică de buzunar de 
necesitatea ruperii maria
jului cu ■ Convenţia şi 
constituirea unei - Mari 
Coaliţii, care, insă, deo
camdată, nu se prea a- 
rată,' . ■ ‘

A urmat ieşirea, cam 
pe uşa din dos,' din Con
venţie a UDMR,' nemul
ţumită de „pretenţiile". 
PNTCD si ale dl Ui Emil

Constantioescu referi
toare la clarificarea po
ziţiilor faţă de absurdele 
sale intenţii de autono
mie pe baze etnice şi faţă 

' de .Constituţia* României. 
Trăgând -ca întotdeauna, 
focul la oala sa, dl. Mar- 
ko Bela, mult hulitul li
der al UDMR, a afirmat 
că desprinderea din Con
venţie nu s-a făcuţ din 
iniţiativa formaţiunii po
litice maghiare, ci i-a fost

ÎN VIZOR

impusă de atitudinea a- 
doptată de CDR • faţă de 
ea. De-o fi una, de-o fi 
alta, divorţul s-a produs, 
iar apropierea UDMR de 
PDSR pare o utopie.

Şi â venit rândul co
pilului teribil' al. Conven- 
ţiei şi ăl politicii actuale

* româneşti —' PL %3 . — 
să rupă tratatul cu CDR. 
După îndelungi analize şi 
dezbateri, gruparea po
litică înşeuată la Dinu 
Patriciu şi «oria Rusa, 
radicali consecvenţi .în 
propriul partid şi în Con
venţie, a hotărât nesein'- 
narea protocolului electo

ral formulat de GDR şi 
deci părăsirea acesteia. 
Decizia a fost, însă, cu 
sughiţuri, deoarece 34 
de membri ai conducerii 
partidului, între care nouă 
parlamentari, in frunte 
cu Stelian Tănase, Călin 
Anastasiu, Ion Dobrescu, 
Crin Antonescu, n-au 
fost de acord cu acest 
gest, desprinzându-se din 
PI, ’93 şi alcătuind un 

' nou minuscul PL ’93, in
tegrat Convenţiei şî âta-, 
şat propunerii candidatu
rii unice ia preşedinţia 

1 ţării a dlui Emil Constan- 
tinescu. : , 1 \*

Nici PAG nu .mai su
portă tutelă dură şi' obo
sitoare a conducerii CDR,

, în cadrul căreia PNŢCD 
nu acceptă rivali, ci doar 

"hotărâri prin majoritatea 
sa covârşitoare, ceea ce 
a făcftt că duminică, 12 
martie a.e., şi gruparea 
dîui NicOtaâ ManofeişcU sâ 
se desprindă din Conven
ţie. Au existat şi aici 
păreri pro şi contra. 13 
din cei 41 de membri ai 
Consiliului Naţional al 
PAC prezenţi la şedinţa 
extraordinară privind 
semnarea Protocolului cu 
GDR au fost în favoarea 
semnării şi deci a ră
mânerii în Convenţie. Dar

DUMITRU GHEONEA 
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şi presa au dansat un 
prelungit „menuet" pe 
temă corupţiei, în care 
am încercat să aflăm 
cine vinde flota româ
nească şi s-au semnâlat 
câteva* cazuri de privati
zări îndoielnice sau de 
luări de mită, iată că dl 
preşedinte Iliescu, luând 
aminte la proverbul ro
mânesc că peştele de la 
cap se impute, â luat 
taurul de coarne, cerând 
parlamentarilor să nu-şi 
bage mâinile până la 

•coate în banul public, 
profitând de calitatea lor 
de membri in AGA sau 
în consiliile de adminis
traţie ale unor regii 
autonome şi societăţi co
merciale.

Ca printr-o minune, cu 
câteva excepţii, toată 
lumea este de acord cu 
intervenţia dlui preşe

uar acesta este doar: 
vârful gheţarului pluti
tor, marea lui masă este 
sub apă; nu se vede cu 
ochiul liber. Cine ar pu
tea oare cerceta toate 
câte s-au petrecut după 
decembrie 1989 ? Dintr-o 
ţară cu frontierele des
chise şi cu legea patrimo
niului naţional abrogată, 
a fost scos şi vândut a- 
fâră tot ce a fost mai 
profitabil, de la rulmenţi 
până la opere de artă.: 
Au urinat apoi jaful din 
agricultură, pierderile din j 
industria abandonată de 
guvernanţi, proliferarea 
afaceriştilor de tot felul, ! 
absorbţia de mărfuri de 
contrabandă. Legi privind 
privatizarea elaborate în 
pripă au permis apariţia 
de SRL-uri parazitare 
Care au deturnat mari 
averi din avuţia naţio
nală în buzunarele unor

•  Pe cei doi soţi îi 
leagă o veche şi dura-< 
bilă duşmănie-,

# • • • • • • • • • • • • » »

dinte, atât puterea cât şi 
opoziţia. P.D.S.Ii.-ul, care 
âre, se pare, cel mai mare 
număr de astfel de re
prezentanţi, recunoaşte că 
aceasta este situaţia, a- 
nunţă măsuri radicale, ul
terior se repliază, dar nu 
uită să arate cu degetul 
către P.D. (F.S.N,) în
trucât în guvernările an
terioare s-au aprobat le
gile care permit un ase
menea jaf public.

Guvernul îşi aduce la 
rândul lui aminte că 

1 funcţionarii publici şi 
-prefecţii sunt -în aceeaşi 
situaţie, ocupând locuri 

i bine plătite în A.G.A. 
sau în consilii de admi
nistraţie. Partidele de .o- 
poziţie se simt mai „la 
seuteală", fie că nu : au 
votat acele legi, fie că, 
nu pu reprezentanţi în 
asemenea organisme de
conducere.

Oricum „vălul" a fost 
dat deoparte şi o situaţie 
despre care toată lumea 
vorbea în surdină devină 
acum deplin cunoscută:, 
există jaf public şi încă de 
la nivelul de vârf, parla
mentar, şi teritorial, în 
judeţe.

aşa-zişi întreprinzători, 
au apărut primii milio
nari şi apoi miliardari. 
Ar putea cineva să sta
bilească câte din averile 
de azi s-au obţinut pe 
căi cinstite? ,

~ Jaful publie cu acope
rire legaţă apare mult 
măi târziu, când avem 
parlamentari sau direc
tori de regii locale cu sa
larii cu acte în regulă ce 
depăşesc salariul . pre
şedintelui României !?

Toate acestea în timp 
ce marea majoritate â 
populaţiei îşi tragte neca- ’ 
zul de pe o zi pe alta 
În speranţa Unei protecţii 
sociale ceva mai , îngă
duitoare.

Fenomenul corupţiei mi 
se pare atât de adânc .
şi de complex, încât ţ
cred că dacă am transfera ( 
în România întreaga justi- - 
ţie italiană, celebră pen
tru acţiunea „mâini cu
rate", l-ar., trebui zeci de 
ani ca să-i dea de capăt. 
Căci este evident că în- 
tr-o ţară fără de legi, se 
produc fărădelegi...

TIBERIU ISTRATE

17 martie

•  ( uv. Alexie, omul 
lui Dumnezeu; Sf, Mc. 
Marin; -* * '

•  S-au născut: m in
1819, scriitorul paşoptist 
ALEGU RUSSO (m. 
1859); în 1883, UUMUZ 
(m. 1923), reprezen
tant al suprarea- 
lismului; în 1939, cri
ticul şi istoricul literar 
MIHAI UNGHEANU; , !
. * Au murit: în 1941 
marele diplomat român 
NICOLAE TITULESGU . 
(n. 1889); în 1964, scrii
torul Al. O.- TEO- i 

; DOREANU (n. 1894);
•  Soarele răsare la 

ora 6,26 şi apune la 
18,23; lună plină;

•  Au trecut 75 ■■ de 
zile din an; au rămas 
290.

nordică a ţării, iar în rest;,] 
precipitaţiile vor fi spo-‘ 
rădice, locale. Pe alocuri 
ploile se vor transforma 

VINERI, 17 martie, vre-. în lapoviţă şi ninsoare, 
me închisă cu nebulozitate Regimul termic nu va su
pe arii extinse. Vor eă- feri modificări esenţiale 
dea ploi în jumătatea faţă de ziua precedentă.
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o  eoXCURS DE FRANCEZA 
JN AFACERI INTERNATIONA. 
LE. Universitatea Ecologică De. 
Va a fost acceptată de către Mi- 
nisterul Învăţământului şi Ani. 
basada Franţei la Bucureşti ca 
al doilea centru de susţinere al 
Concufsuhudc franceză in afa. 
ceri, alături de Academia de 
înalte Studii Economice Bucu
reşti. După cum ne.a informat 
dl. Conf. dr. Sigismund Duma, 
prorectorul Universităţii Ecolo.

gice Deva, concursul va avea 
loc marţi, 21 martie a.e., ora 14, 
de Ziua francofoniei, la sediul 
Universităţii Ecologice. Concursul 
este organizat de biroul de coo
perare lingvistică şi educaţie de 
pe lângă Am basada franceză. 
(M.B.)

© CREDITE PENTRU AGRI
CULTURĂ. In vederea desfăşu
rării lucrărilor agricole de pri- 

. măvară, pentru producătorii a- 
gricoli din judeţul nostru s-au 
acordat 435 milioane lei credite 
cu dobăhda zilei, Urmând să se 
facă recalcularea , la. dobândă 
subvenţionată după apariţia H.G.

ce se ,aşteaptă -să fie dată în a- 
cest sens. (N.T.)

0  COAFURA, COSMETICĂ. în 
btPcul P—29, din Ilaţeg, dna 
Jenica Verga a deschis un salon 
modern de coafură, cosmetică, 
manichiură, pedichiură. Tarifele 
practicate sunt convenabile, o. 
rarul de servire zilnic. (N.S.)

0  MODELE NOI. Marochină- 
ria aparţinând S.C. „StreiuD Că. 
lan şi-a diversificat producţia. 
Au fost create noi modele mo
derne, de sacoşe de piaţă şi de. 
voiaj, genţi şcolare, rucsacuri 
pentru copii, saci *spori. Acurti 
dna Ana Bunifărdeanu, şefa set- 
ţiei, încearcă să asigure cât mai

~  1 M *  '

multe comenzi, se străduieşte să, 
desfacă producţia pe pieţele din 
localităţile judeţului, cu priori
tate in zona Văii Jiului. (E.S.)

© SE ÎMPARTE PĂDUREA, 
în comuna Vălişoara împărţirea 
pădurii celor ce au dreptul con
form Legii fondului _ funciar ţe 
apropie de sfârşit. Dl. vlceprimar 
Constantin Bocănici ne spunea că 
mai sunt 16 cazuri nerczolvdle 
ce vor fi soluţionate în scărtă 
vreme. (Tr.B.) *
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cum 28 s-au pronunţat 
pentru părăsirea marii 
grupări, PAC a ieşit din 
CDR, urmând să-şl cro
iască un drum politic 

’ propriu, dacă nu cumva 
dţ Emil Constantinescu 
renunţă la exacerbarea 
afişării propriei persoane 
şi aduce modificări Pro
tocolului, lucruri greu 
de întrevăzut.

De altfel, comentând 
subţierea CDR, prin ple
carea disidenţilor, dl. E- 
mil Constantinescu apre
cia că aceasta a fost mi
nată din interior, dar deşi 
este mai mică, rămâne 
Ia fel de puternică. De 
acum, Convenţia îşi va 
stabili o nouă strategie 
şi Un nou discurs politic, 
rămânând singura alter

nativă la guvernare ş i« 
la preşedinţia ţării. Cât | 
priveşte Marea Coaliţie, ‘ 
de care tot face caz dl | 
Sergiu CunescU, liderul J 
CDR o consideră „o go- > 
goaşă", iar Nicolae Cer- I 
veni, liderul PL—CDR, a- j 
preciază că-i doar „o I 
poveste14. J

Cert este însă altceva şi | 
anume că fragmentarea * 
CDR a redus forţa poli- | 
tică a opoziţiei unite, , 
stimulând optimismul j 
PDSR, care îşi păstrează | 
încă structura patrula-1 
teră şi atuurile la viitoa- j 
rele alegeri, în pofida | 
•faptului că partidele J 
singuratice cred că îşi I 
vor croi mai uşor, sepa-1 
rat, drum spre opţiunea J 
electoratului. Rămâne de | 
văzut. Timpul coace ci-'  
reşele...

PUNEREA IN POSESIE A PĂDURII
•• .r) '/■ ■ i-y'-v ;■ • ‘ \ ^ ';V •/

Domnii Mlrcea Tudoran, viceprimarul Consiiiulu; 
local Crişcior şi Aurel Barna din partea Ocolului 
silvic Brad ne-au informat că de miercuri, 15 martie 
a.c„ o comisie având în componenţă şi un topometrist 
lucrează intens Ia măsurarea suprafeţelor cu păduri, 
pentru a-i pune im posesie pe cei îndreptăţiţi, (AL J.)

Magazinul de pâine nr. 
48 din centrul oraşului — 
după ce fusese o vreme 
închiriat unei patroane — 
a trecut din nou la S.O. 
„Ţara Haţegului". Pe lângă 
produsele de bază — pâine 
şi specialităţi de panificaţie, 
se mai aflau expuse spre 
vânzare o diversitate de pro
duse, necesare în pregăti
rea meniului în bucătării. 
Am notat câteva produse 
şi preţuri: ciuperci -- 
3000 lei cutia, cacao import 
— 3500 lei pl icul de ' 400 
grame; nucă de cocos — 
în pungi de 100 grame — 
1150 lei, cafeaua „Amigo“, 
de 200 grame cutia — 
10 800, stafidele — 1460
lei suta de grame; frişca 
la tub — 3500 lei/2500 ml, 
praf de budincă (arome 
diferite) — MO lei. Pâinea 
de 800 grame — 520 lei/ 
bucată, iar cea în greutate 
de un kilogram, 750 lei 
una.

Dna Lucreţia Ghindă 
consideră că activitatea 
este la început de drum, 
având în vedere recentele 
schimbări şi, deci, „va tre
bui să aprovizionăm mai 
bine, să ne dotăm cu mo
bilier şi utilaje adecvate, 
să introducem servirea u- 
nei, mici gustări constând 
din cornuri, covrigi şi ia
urt". Intenţii bune, dorinţă 
de a face un comerţ apre
ciat există. Cu ajutorul 
material al societăţii,' ele 
se vor şi concretiza.

Magazinul „General" vin
de... am fi dorit şi noi să

- aflăm ce, spre a vă in
forma şi pe dv. Dor uşa 
Încuiata 0a ora 12,401 
ne-a obligat la o întoarcere 
de 186 grade. A » re
ţinut totuşi orarul: zil
nic 8—18 <70. Ce or mai 
dori totuşi potenţialul cam- 
părător? O mică explica
ţie : dacă, la ce oră şi când 
mai poate reveni? ' 

„Aveţi, deci, şi prăji
turi ?“. Constatarea, , ex
primată cu voce tare, a

DIN HAŢEG

fost completată de vânză- 
toarea de la tejghea: „Da, 
deocamdată ce se vede, dar 
mai târziu vom avea şi 
alte feluri... Vă rugăm 
să reveniţi". Invitaţia era 
făcută de dnele Simina 
Jurj şi Nkxdeta Drăgan, 
de la Cofetăria „Violeta". 
Am reţinut date, firescul 
părându-ni-se nefiresc. (Al
tă dată, unor asemenea 
remarci făcute In cofetă
riile din diferite oraşe se 
răspundea cu indiferenţă 
sau chiar cu obrăznicie). 
Alcţ s-a schimbat ceva-in 
mentalitatea salariatelor. 
Toate cele cinci vânzătoare

Deva.
Foto : PA VEL LAZA

«pat tinere (intre 2?—28 
«ni), au terminat liceul în 
Haţeg, sunt căsătorite şi 
au cile un copil. Sunt 
imţîţumHe câ au un loc 
de muncă într-o unitate 
rentabilă, situată Intr-un 
bun vad comercial. „A- 
cesta este felul nostru de 
a fî, adică să-l respectăm 
pe client". Felicitări I

Dacă raionul de încăl
ţăminte ai „Romartei" era 
cam sărac, în schimb ce
lelalte — textile, porţelan, 
sticlărie — ofereau măr
furi din abundenţă, dar 
şi de calitate. Cu ajutorul 
dnei responsabile Daniela 
Giuroni, notăm câteva: 
servicii de masă de 6 per. 
seane, cu 33000 lei sau cu 
28 006 Iei; ceşti de cafea
cu farfurioare 809 lei/huc.; 
servicii de masă de 12 per
soane, calitatea I, cu 
97 000 lei, ceşti cobalt 
pentru ceai — 2400 lei/ 
bucată; perdele de Bucu
reşti (3 m lăţime) — 6442 
sau 73M lei metrul, covoare 
pluşate de Alba — 32100 lei/ 
mp, prosoape chinezeşti cu 
4724 lei bucata sau româ
neşti cu 2896 lei; stofe pen
tru costum cu 10506 sau 
15 500 lei/m. Reţinem in
tenţia dnei Giuroni de a 
aduce şi încălţăminte. Ob
servăm că sunt oferite cu 
răbdare clienţilor mărfu
rile care „nu sunt cu ni
mic mai proaste decât cele 
de import, ba dimpotri
vă". Intr-adevăr, calitatea 
perdelelor şi covoarelor, a 
unor porţelanuri, depăşeşte 
cu mult pe aceea a unor 
kitsch-uri, aduse din alte 
părţi- In schimb, gospodi
nele ar dori ca prosoapele, 
lenjeria românească să fie 
numai din bumbac sută 
la sută (de ne-ar auzi 
producătorii I).

Concurenţa a schimbat 
mentalităţi, a adus firescul 
in propria-i matcă. Nici 
un comerciant dintre cei 
rit care aht discutat nu-i 
foarte mulţumit de cât şi 
cum realizează. Fiecare 
vrea să aducă marfă multă, 
bună şi mai ales ceea 
ce se cere, încearcă să 
creeze ambianţă în spaţiul 
comercial, să se doteze co
respunzător; să atragă cli
entela prin ţinută şi ati
tudine. Deci, bunăvoinţă 
există. Când sunt şi bani, 
Intenţiile devin certitudini.

ESTEBA ŞINA

6,30 Seriale, desene a- 
nimate; 10,05 Kojak (s): 
„Legitimă apărare"; 11,00 
Frumos şi bogat (s); 13,00 
Magazinul amiezii; 13,30 
Springfield Story (s); 
14,15 Santa Barbara (s); 
15,10 Pasiunea- ei e cri
ma (S4>); 16,00 Ilona 
Christen talkshow; 17,00 
Hans Meiser talkshow; 
18,00 Jeopardy! (cs); 18,30 
Intre noi (s); 19,00 Fru
mos şl bogat (s/r); 19,30 
Exploziv telegrafic: 20,10 
Exploziv — magazin; 
20,40 Vremuri bune şi 
rele (s); 21,15 Singur con
tra Criminalilor (thriller 
SUA. 1994); 23,05 Bugsy 
(fa. SUA, 1991).

7,30 Ştiri; 10,00 Show-, 
ul Iui M. Costanzo (r);
12.45 Forum (mag.); 14,00 
Ştiri; 14,25 Cotidiene; 
14,40 Beautiful (s); 15,05 
Complet in familie (show);
16.30 Agenţia matrimoni
ală (mag.); 17,00 Bim 

Bum Bam (d.a.); 18,00
SupcT-samnraiul (s); 18,25 
D.a.; 19,00 OK, preţul e 
corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
21,25 tiradă zvonul 
(show); 21,40 Pedeapsa

(show); 23,30 Target (mag); 
0,15 Show-ul lui M. Cos
tanzo; 2,30 Cotidiene (r);
2.45 Circulă zvonul (r); 
3,00 Chioşcul de ziare;
3.30 Fiecare volum (r).

6,30 Brunch — TV % ; 
10,15 Vecinii (s): „Aran
jamentul"; 10,45 Brunch 
TV 2; 13,60 Loving (s): 
„Aparenţele"; 13,25 Soa-t 
reie Californiei (s); 14,25 
Falcon Crest (s): „Uşi 
închise"; 15,25 Numai iu
bire nu! (sit. com.); 15,55 
TUne Trax (s. SF. SUA, 
1993, ep. pilot): „Călătorie 
în trecut"; 18,00 Să ris
căm) (cs); 19,00 Totul
sau nimic (cs); 20,00 Ştiri, 
sport, meteo; 2036 Roata 
norocului (cs); 21,15 Ne
cunoscuta (co. SUA, *83); 
2335 Ran fotbal. (Bun- 
desliga — 22); 0,00 O do
resc pe Ciulia (L er. Ita
lia, 1986).

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 In miezul 
afacerilor )— ştiri; ?30 
Afaceri la zi, ştiri; 9,30 
Magazinul ştirilor; 10,00 
Comerţ TV; 11,00 Roata 
banilor (rep.); 16,00 Piaţa 
europeană; 19,00 Azi, eu 
Bryant Gumbell; 20,00 
Ştiri ITN; 20,30 Săptămâ
na NHL — hockei; 21,30 
Dateline, show magazin, 
cu J. Fauley 6TS. Phillips; 
22,30 Magazinul ştirilor 
NBC; 23,30 Show-ul serii 
— talkshow cu celebrităţi, 
cu Jay Leno; 0,30 Real 
Personal; 1,30 Ştirile nop
ţii; 2,00 Timp egal, cu 
M. Matajin; 230 Show-ul 
serii, cu %  te  no.

EUROSPORT

9,30 Tenis. Magazin 
ATP; 10,00 Snowboarding. 
Finala Cupei Mondiale — 
Calgary (r); 10,30 Schi 
acrobatic. Finala Cupei 
Mondiale — Hundjallet 
(r); 11,30 Schi nordic. CM 

de la Thunder Bay (înreg.); 
12,30 Fotbal. Cupele E- 
uropene (r): 14,00 Fotbal. 
Liga Campionilor (r); 
1530 Moto. Trial Masters 
IndOor de la Paris — 
Bercy; 16,30 Snopker. Li
ga europeană; 1730 Schi 

nordic. Campionatele Mon
diale de la Thunder Bay, 
Canada (d); 2030 Patinaj 
viteză. CM feminin de ' 
Ia Samar, Norvegia (d>.

VINERI, 17 MARTIE

7.00TVM — Telema- 
tinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa Bar
bara (s/r); 10,20 De
sene animate; 1130 
MTV: Greatest Hlts; 
12,20 Aur şi noroi 
(s/r); 13.10 1001 audi
ţii; 14,10 TVR Iaşi şi 
TVR tiuj-N.; 1535 
Tradiţii; Î6J5 Actua
lităţi; 1635 Din lumea 
afacerilor; 16,45 Pom
pierii vă informează); 
17,00 Em. în limba 
germană; 18,00 Pro 
Patria; 19,00 Casa fc 
liotf (s., ep. 26); 20,00 
Actualităţi, meteo, 
sport; 20,45 Tezaur 
folcloric; 2135 Viaţa 
parlamentară; 2135 
Sărutul femeii — pă
ianjen (f. SUA/Brazi
lia, 1985); 2335 Actua
lităţi; 0,40 MTV: Bure 
Top 20; 139 Doreai 
pasiunilor (f. SUA).

TVR 2
730 ta  prima oră; 

945 Ora de muzică; 
1030 Telejurnal World* 
net; 1030 Capital© 
culturale europene; 
Praga; 1130 D.a.; 1230 
Simpozion (r); 1235
Calendar cuUurai; 
13,45 Telejurnal CFI; 
14,10 Varietăţi; 1500 
Mag. CFI; 16,00 Da,; 
1630 Şi bogaţii plâng 
(s); 1730 Buna in
venţiilor; 1840 Aur 
şl noroi (s); 19,00 Con
certul Orchestrei Na
ţionale Radio; 2139 
TVM — Mesager; 2130 
Oameni care au fost.» 
savantul Emil Răco
rită; 2230 Muzica e 
viaţa mea; 2230 Ori- 

i zonturi culturale;

9,00 Desene animate 
(r); 9,30 Film serial: 
„Echipa de şoc"; 10,20 
Film serial: „Vegas" 
(r); 11,10 Mitică; 1130 
Chestiunea zilei (r); 
12,20 Cutia muzicală 
(r); 18,00 Desene ani
mate: „Hatman44; *839 
Film documentar: „Jo
cul cifrelor*4; 19,00 Re
porter Tele 7; 1939
Clip vira; 2*39 Piti» 
serial: „Femeia fim- 
tastică" — cp. 23; 203» 
Doar o vorbă să-ţi mai 
spun...; 21,00 Telejur
nal (emisiune de ştiri 
a televiziunii Tele 7 
abc din S6. 03. 1995); 
2130 Film serial 1 
„Kung Fu" —- ep 15; 
22,26 Ţara nimănui; 
29,30 Chestiunea zilei 
— emisiune de Borta 
Alexandrescu; 2330 
Cartea-de citire; 2335 
Staruri în concert.

TV DEVA

9,00 Teletext; 1036 
Observator — Antena 
1; 1130 Film artistic: 
„Trandafirul căţărător 
(r); 12,45 Teletext; 
17,00 Observator —.
Antena 1; 1830 Fbcux. 
Ştiri din actualitatea 
actuală; 18,15 Weekend 
— 'magazin. Emisiune 
de divertisment; 1945 
Film artistic:. „Orga
nizaţia"; 21,00 World* 
net.



Na-i mai e de trebuinţă 

— Bomâni, fiţi cu toţii 
fraţi

Banului nu vă-nchinaţi 
Căci vă umple sipetul 
Dar vă ttseS sufletul 
Cu bani au poţi cumpăra 
Iubirea şi viaţa .

IOAN BUŞm , 
lila '

Vârsta pe care a împli
nit-o zilele acestea Radu 
Ciobanu vine nu numai 
ca 0  consacrare prin du
rata f l  consecvenţa unei 
vocaţii scriitoriceşti de ex
cepţie, cî şi ca o răsplată 
a sorf ii pentru măreţia
sufletească a intelectualu
lui de o exemplară rigoare 
: a spiritului şi a demnită
ţii artistice. Surprins de 

-metşt moment, de scurgerea 
implacabilă a vremii şi 
«te răstimpul mult prea 
bmg pe care l-am lăsat 
să treacă de la ultima noas
tră întâlnire, am scos dtn 
sipetul corespondenţelor 
«•tete câteva dintre scriso
rile pe care prietenul şi 
prozatorul mi le-a trimis 
de-a lungul mai multor 
m l *Toate rândurile şi toa
te gândurile conţinute în 
ele se reunesc intr-o sin
gurii mare idee, anume în 
aceea a nevoii sincere şi 

' irezistibile de confesiune,
' de problematizare şi de 
eXpkcitare a vieţii, de în
cercare de restabilire d u- 
Mti echilibru cât de cât 
rezonabil şl acceptabil în
tre aspiraţiile oamenilor şi 
posibilităţile lor de reali-

Am înţeles de îndată că 
tafieeaga sa creaţie de. pă- 
riă acum s-a născut dinir-o 
asemenea K. dorinţă ambiţi

oasă şi optimistă, elibera
tă de prejudecăţile fatali
tăţii fi predestinării, din- 
tr-o , mereu provocată ne
linişte interioară atât de 
necesară şi ie ptoductiiă 
pentru actul zămlslitor. Ant 
mai înţeles apoi că la Ra
du Ciobanu literatura Iz
vorăşte dintr-un strat foarte 
adânc al conştiinţei şi res
ponsabilităţii artistice sau, 
mai bine zis, dintr-o zonă 
a spiritului său în care 
lirismul apolinic se împle.

* teşte foarte adesea cu tra
gicul existenţial. Pagini 
de o rară limpezime şi de
licateţe analitică stau a- 
lături de altele în bare 
frământările fi conflictele 
ating pragul cel mai înalt 
al convulsiilor sufleteşti.

In romanele lui Radu 
Ciobanu, ca şi în planurile 
vieţii sau în desfăşurările 
istoriei, evenimentele ur
mează linia unor principii 
fundamentale, fie mergând 
alături de ea, fie traver
sând-o mereu dintr-o for
te în alta. Astfel, un per
sonaj, din „Casa, fericiţilor" 
face pledoaria vieţii anga
jate, afirmând că „senti
mentul libertăţii totale 
este iluzoriu şl absurd". 
Truism care, deşi născut 
odată cu lumea şi înfră
ţit cu aceasta până la ca
păt., are totuşi nivele dife-

, • > -i
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rite de înţelegere de la o 
epocă la alta. Epoca de 
astăzi pare să ridice acest 
adevăr pe treapta cea mai 
de sus a actualităţii şi 
valabilităţii sale, dovedind 
cât de pustiitoare pat să 
devină pornirile cele mai 
obscure ale omului atunci 
când sunt scăpate de sub 
controlul raţiunii şl al le- 
gk. :v" : ~

Strâns legat de ideea 
angajării, apare la Radu 
Ciobanu şi principiul gra
tuităţii, ăl atitudinii de
zinteresate . tn muncă şi 
creaţie, principiu şi nor
mă care stau la temelia 

. celor mai durabile con
strucţii ale spiritului itman. 
O spunere şi idei împreună 
cu Bogdan, din romanul 
„Zilele", că „asta e neno
rocirea noastră, mereu le
găm noţiunea de muncă de 
o recompensă",

La urma urmelor, mai 
adugăm noi, fiecare om 
trebuie să se bucure de o 
recunoaştere meritata, nu
mai că unii se situează fa
ţă de aceasta intr-o rela
ţie apriorică de condiţio- 

,nare strictă, aşteptând-o şi 
căutând-o mereu, înainte 
ca să ofere în schimb do
vada Eforturilor şi a rezul
tatelor de necontestat: Să

ne uităm în jur şi să ob
servăm cum numai spiri
tele mediocre şi neproduc
tive au obsesia frustrării, 
celelalte, cu adevărat meri
tuoase, trăind cu convin
gerea neclintită că, mai 
devreme sau mal târziu, re
cunoaşterile vor ajunge pâ
nă la ei,-în pofida orică
ror denaturări şi piedici.

Sensuri fj valori 'etice 
de mare profunzime regă
sim şi in romanul „Linia 
şi sfera", roman construit 
înadins pe antiteza din
tre personalităţile istorice 
ale lui Matei Basarab şi 
Vasile Lupu. Despre aceş
tia logofătul Udrişte Năs
turel spune că sunt ca li
nia şi sfera, adică „unul 
drept şi fără ascunzişuri, 
urmdndu-şi calea cea dreap
tă, celălalt, răsucit intr-in
sul, ascuns, neştiind nici 
el însuşi încotro se va ros
togoli în clipa următoare".

Şi, extinzând semnifica
ţiile acestei constatări, nu 
este oare pe deplin adevă
rat că prin legile noastre de 
formaţie şi prin normele 
proprii de existenţă şi con
duită putem să na circum- 
scriem fiecare în spaţiile 
de conotaţii ale celor două 
figuri geometrice ? Negre
şit că da. •;-■■■-

Pe drept cuvânt s-a considerat că dintre toate 
poeziile iui Ţopârceanu, „Balada Morţii* este „cea 
mai solidă* şi că în ea se vede motivul mioritic, 
care-i imprimă expresia nu a morţii, ci a veşniciei, ] 
a instalării intr-un „prezent etern'1. Prin aceasta, ba
lada se apropie de „Mioriţa11. Muncitorul cu sapa, 
trecut în umbra morţii, este integrat în veşnica na
tură care-1 îngroapă ia sânu-i mut. Aici este sinte
tizat mitul integrării cosmice.

Dar cum este el integrat în veşnica natură ? Nu 
numai prin simpla restituire a corpului în pământul » 
din care este alcătuit, ci nrin aceea că sufletul lui, I 
migrează 
Galben in
re străină/ Stă şi-aşteaptă fără glas/ Parcă să măsoa
re/ Cum se mută ceas cu ceas/ Umbra după soare11.

Cine este şi ce vrea să însemne pasărea străină ? 
La această întrebare încercăm a da un posibil râs. 
puns. Este adevărat că încă din anii debutului, la 
G. Ţopârceanu se observă puternice note de roman-, 
tism, aşa cum, se vede într-o pagină concepută de 
poet ca introducere la „Scrisori fără adresăm, în 
care el aude glasuri bizare,: „venite din întunericul 
umed, ca nişte chemări dirv.altă lume... ca ■ paseri 
necunoscute... sufletele noastre sunt asemeni ne
fericitelor paseri rătăcite care se cheamă cu dez
nădejde în întuneric şi nu se pot găsi niciodată11. 
Aceste impresii l-au făcut pe Ai, Philippide să-I 

mumească pe Ţopârceanu „poetul nopţii11.
Dar în „Balada Morţii11, pasărea străină este cu 

totul altceva. Veghind în „creanga de arţar, nu de-, 
parte de groapă, din frunzişul luminat de lumina 
galbenă a morţii, pasărea nu este o pasăre ca toate ” 
păsările; ea e o „pasăre străină11, fără nume, ne
cunoscută, singuratică. Ea e o pasăre mitică, repre
zentând sufletul omului care, despărţindu-se de corp, 
pluteşti? o vreme în preajma lui. Este pasărea-su- 
fletului sau sufletul-pasăre, caro exprimă figura sim-, 
bolîcâ a sufletului celui mort. Iar creanga de arţar 
reprezintă arborele cosmic. Astfel, arborele cosmic 
şi pasărea-suflet sunt elemente mitice care reprezin
tă eliberarea sufletului prin moarte din captivitatea
trupului şi integrarea în cosmos.

.. • '  ...

I’rof, BEN1AMIN BASA, 
Simeria

SABIN S E L A G E A ---- —-

Universitatea Ecologică 
Deva a organizat decunâhiî * 
lansarea a două volume 
semnate de profesori ai a- 
eesfei instituţii de. învăţă
mânt superior din capita-

sâri

de cărţi

la judeţului- nostru. Este 
vorba de „Managementul 
resurselor umane*, semnat 
de epnf, naiv. dr. Constan
tin Dumitreseu şi volumul 
de poezie „Starea de la
birint*, scrisă de prof. aniv. 
dr. Pompei Cocean (pseu
donim literar — Gavril 
pbjapei). Cărţile s-au bu
curat de o bună primire.

Viaţă grea, viaţă uşoară 
Demult lumea o separă 
Cel ajuns nu mai gândeşte 
La cel ce se opinteşte 
Banul pentru el e totul 
Sfidând parcă şi norocul 
Din ce oare să-i mal vie 
Aducăndu-i bucurie 
Tot ce vede e doar ban 
Zi de zi, an după an 
Peste tot se crede zeii 
Uitând şi de Dumnezeu 
Sfânta şi dreapta

credinţă

Lepădaţi tot ce e rău 
Şi credeţi In

Aspect din timpul desfăşurării unei manifestări de mare sensibilitate, dedi
cată femeilor de la U.M. 1719 Deva. 1 -

. * Foto: Pi. adj. ILIE POPA

r m m *  # -mm m * t

I A tipări astăzi o carte de poezie este un risc.atlt'
5 pentru editor, cât şi pentru autor. Lângă cărţi du ma*
|  re valoare (din literatura noastră şi cea internaţi»-
* naiă), a apărut o întreagă avalanşă de maculatură, de
1 altfel foarte scumpă, proliferând senzaţionalul (ieftin),
« violenţa, sexul, totul purtând pecetea nonvâloriL
1 Iată de ce semnalez apariţia a două valoroase cărţi
|  (modeste din punct de vedere grafic) ale Editurii
a _Macârie“ din Târgovişte. Este vorba de „Cămaşa 
I .  luminii*1 a poetei Georgeta Dragomir şi „Iarna In
2 coarnele cerbilor* a Marietei MihaL Acestea îhstt-
1 mează la un loc aproape 100 de pagini tulburătoare,
2 elaborate cu multă economie verbală şi vegheate de
I  o estetică absolut intuitivă. Ce ne propun de fapt *-
v ceste poete ? Georgeta Dragomir îşi trage seva din
1 acelaşi unic univers al satului românesc, după cum
2 spune în postfaţa cărţji cunoscutul literat Darie Ne-
■  văceanu, - , ,
5 Uluitoarea sintagmă: „veşnicia s-a născut la sat“

C T $ u e h u a  ţ L â - e z i e l

poate fi recitată în plan intim prin creaţiile aces
tei poete. Putem înţelege şi simţi de unde au pornit 
izvoarele spiritualităţii noastre, câteva poeme, cu to
tul remarcabile, aduc liniştea, pacea interioară care 
o Stăpâneşte pe autoare, echilibrând stări şi cuvinte 
şi vorbind de un om sigur pe zilele şi preocupările 
site. Tot ce ştie despre poezie a învăţat singură, pro
babil din Întinse lecturi, eu pasiune şi răbdare, for- 
mându-şi o personalitate bine conturată în peisajul 
literâr. Ca orice poet, Georgeta Dragomir are o „stea1*? 
„Steaua aceea din care am venit/ Şt m-a duruf/ Nu
mai Tu, Doamne, » ştii/ Naşte-mă iară/ Strigare de 
poezie/ Vor face intre oameni*.

Cea de a doua carte a Marietei Matei, „Iama în

coarnele cerbilor*, este de o . desăvârşită candoare, 
iluminată de un Soare lăuntric, imens'şi fierbinte. 
NU ştiu dacă a citit poemele acestei minunate poete 
Ileana Mălâncioiu, reper al poeziei româneşti, dar 
există o anume similitudine de sensuri, o gândjre 
problematică, care echilibrează stări şi cuvinte ale 
ciudatului „homo sapiens11. Poeta este dublată şi de 
un pictor sensibil la lumină (placheta este ilustrată 
de picturile sale), zugrăvind anotimpurile într-o zba
tere de dor, privind natura dincolo de vorbe, dar cu 
o anume nelinişte bacoviană: „Un ţipăt de durere/ 
Lunecă într-un vis./ Pe un nufăr/ O pată de lumină;/ 
Murea o lebădă albă.„“. - ■ ' ' '

Pentru iubitorul de poezie, aceste două cărţi sunt: 
ou certitudine prilej de satisfacţie. Feminismul tutu
ror poemelor ne trimite la fiinţa cea dintâi, o Evă 
pură şi curată, simbol al aspiraţiei spre frumos şi 
echilibru. - -. -

1 Prol. MARCEL LAPTEŞ
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Privatizarea între opţiuni

s Aşa cum am mai anunţat, simpozionul având ca 
temă: „Probleme ate reformei şi privatizării în pe
rioada actuală. Noutăţi, idei, soluţii*, care s-a desfă
şurat în săptămâna trecutăia Deva, a abordat'o se
rie de aspecte ce vizează reforma şi restructurarea, 
concepte care depăşesc acum doar cadrul strict al 
ţării noastre, şi care se găsesc în faza de trecere de 
la teorie la practică pe plan mondial, orice strategie 
* dovedindu-şi numai în acest mod viabilitatea. Dar 
iată câteva din problemele esenţiale care s-au ridi
cat în cadrul simpozionului amintit.

Jk.r'.

Şe doreşte sau nu 
privatizarea?

metoda combinată între 
cele trei amintite.

Referitor la aceste mo
dalităţi s-au pus întrebări 
şi s-au dat răspunsuri, in 
limita experienţei dobân
dite şi a ceea ce se cu
noaşte până acum, abor- 
dându-se aspecte ale lo
caţiei de gestiune, diviză
rii societăţilor, dezvoltării 
activităţilor integrate şi 
altele care vizează privati
zarea.

In context, s-a subliniat 
că orice societate comer

cială nu poate trăi fără o 
viziune clară asupra pie
ţei de" desfacere a produ
selor sau serviciilor, care 
trebuie să. fie performanţe 
ca preţ şi calitate. Dar, 
pentru a face restruc
turarea în raport de ce
rinţele pieţei, este nevoie 
ca managementul şi mar- 
"ketingul să fie mereu ac
tive, suple, dinamice, să 
schimbe atitudinea şi men
talitatea acţionarilor-pro- 
prietari faţă de muncă şi 
de producţia realizată.

Dorim sau nu, procesul 
şi drumul spre privatizare 
este ireversibil. Judecând 
inşă lucrurile după stadiul 
acţiunii ce se referă la 
privatizare în judeţul nos- 
trvl (care până acum a cu
prins doar 11 societăţi mici 
şi-mijlocii, iar alte 21 se 
găsesc în diferite faze de 
lucru), rezultă că pe un
deva nu există suficientă 
preocupare şi încredere. 
Fjk că oamenii nu au po
sibilităţi financiare, fie că 
n4 sunt suficient feforiQaţi, 
documentaţi şi convinşi 

’desbre avări ta jele privaţi - 
zării,- fie că cineva in lan- • 
ţUl verigilor metodologice 

• aţe nişte interese obscure 
să tergiverseze privatizarea 
Oricum, cert -este că una 
din aceste cauze, sau mai 
niuite la un loc . dau o i- 
magine, cel puţin până a- 
cjim, : pu tocmai favorabi
lă' asupra modului cum 
este receptat, înţeles şi, 
mai ales, înfăptuit proce
sul privatizării.

Raportând ce s-a reali
zat în privinţa aplicării Le
gii 55/1991, la ce trebuie 
înfăptuit in judeţul nos
tru, rezultă o concluzie 
limpede, anume aceea că 
păstrând ' un asemenea 
ritm, avem nevoie de câ
teva decenii bune să a- 
tingem scopul propus. No
roc că, poate, va aduce 
pişte schimbări, inclusiv de 
ritm, Legea privind acce
leră reia privatizării care se 
află în dezbaterea Parla
mentului.
' Incontestabil că, dacă 

ar fi convinşi cu argu
mente palpabile asupra a- 
vantajelor privatizării, po
tenţialii investitori şi ac
ţionari n-ar mai avea a- 
tfitea ezitări şi, creându- 
li-se unele facilităţi abso
lut necesare, ei ar acţio
na cu mai multă hotărâre 
pentru a realiza transfe
rul proprietăţii de la e- 
conomia .centralizată spre 
tea de piaţă, respectiv pri

vată, ceea ce, implicit, în
seamnă o opţiune certă 
spre valorificarea mâi bu
nă a posibilităţilor de a 
desfăşură o activitate pro
fitabilă, concurenţială în 
competiţia cu producţia şi 
serviciile similare interne 
şi cu cele la nivel mondial, 

Raptul că s-a realizat o 
stabilitate macroeconomi
că constituie un element 
pozitiv pentru a accelera 
privatizarea, pentru a în
lătura barierele artificiale, * 
uneori cu nuanţe de riaiu- 
ră birocratică, precum şi 
orice alte obstrucţii ce de,

- naturează şL chiar compro
mit conceptul de privaţi- ; 
zare. Mai puţin ş-a Vorbit 
însă despre efectele nefas
te ale blocajului financiar 
care descurajează şi ţine 
în loc procesul de priva
tizare. întârzierea şi amâ
narea privatizării s-a în

Greutăţi şi iar

Dacă pentru privatizare 
este nevoie — cum apre
ciau mulţi participanţi la 
simpozion — de bani, bani 
şi iar bani, în dezbatere 
au revenit (deseori aduse 
in discuţie „ de manageri, 
directori sau alţi reprezen
tanţi ai societăţilor comer
ciale) greutăţile cu care 
s-au confruntat şi se mai 
confruntă în materiali
zarea demersurilor şi in
tenţiilor de â face pasul 
mult''dorit. ■ i

Pornind de la cazuri con
crete, s-au subliniat prin
cipalele frâne Ce stau în 
calea derulării in condiţii 
normale a privatizării, a- 
cum blocându-se practic

■ ■ ■

vechi sau ceva care mi 
foloseşte la nimic ? Situa
ţia respectiyă este specifi
că şi altor societăţi comer
ciale cu diferite profiluri 
de producţie.

O mare parte a dezba
terilor s-a învârtit în ju
rul utilizării carnetelor cu 
certificate de proprietate 
pe seama cărora frâu fă
cut multe speculaţii.

Dintre marile necazuri 
face parte, cum au arătat 

. participanţii la dezbateri, 
şt creşterea exagerată, a- 

, jungând chiar până lâ 340 
milioane lei/ha, a valorii 
pământului.

Directorul general şi pre
şedintele F.P.P. Ba nat *■—

Aspect din timpul de sfăşurării lucrărilor simpo zionului. Foto PAVEL LAZA

câlcit mult şi a trezit reac
ţii negative după august 
1994, când s-a „inventat" 
cuponul şi s-a bulversat 
modul de folosire, precum 
şi valoarea carnetelor cu 
certificate de proprietate.

Forma cea mai 
convenabilă

Fiind un proces deschis 
tuturor societăţilor co
merciale, precum şi regii
lor, privatizarea se poate 
efectua, potrivit prevede
rilor Legii 58/1991, prin 
una din cele patru meto
de cunoscute. Acestea 
constau in : negocierea di

rectă cu investitorii şi sa
lariaţii prin metoda ME- 
BO, în oferta publică (me
todă, prin care este prevă
zut să fie privatizate 4 so
cietăţi comerciale din ju
deţul nostru), în licitaţia 
publică (metodă care în
că n-a fost utilizată), şi în

orice iniţiativă în acest 
sens. Aşa cum s-a spus, 
spre exemplu, în cazul SG 
Romcamion SA din Deva, 
capitalul social după H.G. 
500 a ajuns la aproape 5 
miliarde lei, în prima tran
şă fiind nevoie de plata 
unei rate de 200 milioane 
lei la F.P.S. Cum oamenii 
nu prea au bani şi multe 
mijloace fixe au ajuns in
tr-un grad avansat de u- 
zură, s-ar cere să fie a- 
dusă o corecţie, în sensul 

a se reevalua şi cum
păra numai acele mijloace 
care îhai sunt şi producti
ve. Ga soluţii posibile de 
aplicat, s-a bătut vechea 
monedă (apelul la diviza-, 
re sau la vânzarea de ac
ţiuni)'; dar cine este oare 
dispus să cumpere fiare

Grişana a făcut preciza
rea că în scurt timp acest 
fond va deveni o institu
ţie de tipul fondului mu
tual, unde se vor putea 
face plasamente financiare 
pe termen lung şi sigur.. 
De asemenea, a fost făcu
tă publică intenţia de a 
înfiinţa în curând un cen
tru zonal al FJP.P. şi pen
tru judeţul Hunedoara, la 
Deva. In acelaşi timp, a 
fost exprimată dorinţa de 
a colabora mai bine cu 

.societăţile comerciale în 
vederea accelerării proce
sului de privatizare a a- 
cestora. Vom vedea dacă 
un asemenea deziderat se 
va împlini sau' nu.

NICOLAE TIRCOB

Prezenţe „fictive” 
pentru sute de mii de 

lei lunar
Trecerea de la un sis

tem economic la altul cre
ează, de nenumărate ori, 
câmp larg unor imense fă
rădelegi sau alteori facto
rii de putere elaborează 
.acte -normative care răs
plătesc financiar chiar şi 
„prezenţele fictive" cu su
te de mii de lei lunar. Mai 
mult, aleşii democraţiei au 
fost primii care au aderat 
îa o adevărată afacere fi
nanciară.

După cum s-a mai scris 
în presă — câinii latră, lu
pii merg mâi departe şi 
tot ziariştii sunt cei răi 
—, înfiinţarea societăţilor 
comerciale a dus la for
marea CIS-urilor şi consi
liilor de administraţie. Ul
terior, Măria (să ne scuze 
temenele noastre care 
poartă acest nume sfânt 
şi pentru care avem toa
tă consideraţia) şi-a schim
bat pălăria,, iar acum a- 
vem de-a face cu repre
zentanţi AGA, în loc de 
reprezentanţi GIS. Sigur, 
la suprafaţă lucrurile nu 
par. deplasate, numai că 
văzând că-i rost de'mulţi 
bani, fără prea multă tru
dă, reprezentanţii AGA 
s-au autonumit în zeci de 
cazuri în' consiliul de ad
ministraţie, unde ei îşi. 
dau ordine, ei se trag ia

răspundere. De fapt exis
tă un vechi proverb — eu 
controlez, eu îmi dau «or
dine. Motivaţia ? Nimfe 
mai simplu I Cotă parte din 
salariul directorului gene
ral t Gât ? 20 la sută i îa» 
în* cifre absolute, acest 
procent din salariul unul 
director general, să zicem, 
de 1,5 milioane de lei, AU 
reprezintă decât 300 00# de 
lei ltfnar. Şi aceasta pen
tru o simplă şedinţă a 
consiliului de administra
ţie pe lună (în caz fericit), 
la care nu lipseşte un 
whisky, un grătar, că de.* 
vezi, hotărăsc soarta uni
tăţii şi răspunderea lor es
te mare. ;

Zar dacă ar fi să adău
găm că o persoană poate 
face parte din trei consi
lii de administraţie şi dottjj 
AGA — fapt care este des 
întâlnit — nu. înseamnă 
altceva decât un venit JU- 
nar, pe lângă cel de ba
ză, de cel puţin 800 0C0— 
1008 00# de lei, fapt care 
explică doar una dintre 

-găselniţele financiare gfe 
aşa-zisei tranziţii. Şi mal 
ales a unei caste «fmância. 
re care sfidează munca M 
truda acestui popor, flu
turând cU neruşinare valu
rile democraţiei.

CORNELPOENAŞ

Va fi sau nu viabili

în căutările de forme şi 
metode pentru privatizare, 
care să se potrivească cel 
mai bipe specificului de 
activitate al unor unităţi, 
se avansează fel şi fel de 
variante şi de formule, 
ceea ce nu este deloc rău, 
pentru că astfel există şi 
posibilitatea de a o alege 
pe cea mai convenabilă. 
Intre unităţile cu profiluri 
aparte de producţie se 
situează, după cum bine 
se ştie, cele ce colectează 
şi prelucrează laptele, pre
cum şi cele ce se ocupă de 
industrializarea cărnii. S-a 
mediatizât suficient şi şi- 
tuaţia riu tocmai străluci
tă a acestor societăţi co
merciale, care au un capi
tal social foarte mare, dar 
ale căror capacităţi de pro
ducţie riu surit utilizate de
cât într-o proporţie redusă. 
Ga urmare, este greu de 
presupus că aceste unităţi 
vor putea să fie cumpăra
te de către salariaţii pro
prii sau de alţi investitori,

fie ei cât de bogaţi şi-chfeţ 
străini, mai- ales daeâ M  
ai o bază sigură de *apiăh 
vizionare cu materii- 
me, care să dea cefetofl* 
nea obţinerii unor para
metri ridicaţi de produc
ţie şi, mai ales, de eficiei*
ta

in tr-o asemenea conjunc
tură, apare posibilă atra
gerea ca acţionări în aces
te unităţi a crescătorilor da 
animale, respectiv a pro- 
duoătoriior şi furnizorilor 
de lapte şi de carne. ]* 
unele emisiuni televizata 
ale postului naţional o-a 
exprimat- şi o asemenea 
idee, fesă, praştie, riu :8B 
întreprinde mai nimic, peOp 
tru â mişcă lucrurile «fii 
loc, să se demonstreze via
bilitatea. unei formula ca 
ar putea serv! ca exemplu  ̂
întrucât şi exemplele au 
rolul lor ce nu poate fi 
neglijat în stabilirea unei 
strategii, chiar dacă aceas
ta diferă în funcţie de li
nele elemente specifice.

Oportunităţi de afaceri
World Trade Center Bu

cureşti reprezintă o ' aso
ciaţie care a fost fondată 
în luna aprilie a anului 
1994, având ca principal 
obiectiv promovarea co
merţului României cu par
teneri din întreaga lume. 
' Reunind acum peste 140 
de firme cu capital de stat 
şi privat, dintre cele mai 
performante în domeniul 
producţiei şi serviciilor, 
asociaţia amintită s-a preo
cupat de organizarea unei 
expoziţii permanente cu o- 
ferta de export a economi

ei româneşti, asigurând în
chirierea de suprafeţe de 
expunere în cadrul 
e x p o z iţie i  pentru toate 
firmele interesate. Este şl 
aceasta o modalitate de a 
face cunoscute produsele şă 
serviciile ofertanţilor din 
ţara noastră pentru even
tuale afaceri cu parteneri 
din întreaga lume.

Cine doreşte, alte relaţii 
se poate adresa la sediul 
firmei, situat în Bucureşti, 
sector 1, strada Expoziţiei, 
Avenue, telefon 312230%
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W e te M e
De la Direcţia de Poştă Hunedoara — Deva aflăm 

că, începând cu data de 10 martie a.c., tarifele servicii
lor poştale externe sunt următoarele :

I) Obiecte de corespondenţă
1) Scrisori simple; până la 20 g — 960 lei; Intre 

20—50 £ — 1615 lei; Intre 50—1*0 g — 2300 lei; între 
100—250 g — 4580 lei-; între 250—500 g — 8795 lei; în
tre 500—1000 g 15 300 lei; între 1000—2000 g — 24875 
leî. , . --

2) Cărţi poştale simple şi ilustrate — 675- lei.
3) Imprimate (imp'rimate cu adresă, prospecte, pu

blicaţii comerciale, almanahuri, calendare, ziare şi pu
blicaţii periodice, cărţi, hărţi geografice etc.), până la 
20 g — 47* lei. (Peste 20 g se aplică tarifele pe trepte 
de; greutate).

4) Pachete mici: până la 100 g — 1040 lei; între 
100—250 g — 1925 lei; între 250—50* g — 3400 lei; în
tre 500—1000 g — 575* lei; între 1000—2000 g — 8940 lei.

11) Indicaţii şi servicii speciale
1) Tarif de „Recomandare* — 3410 lei
2} Tarif pentru „Expres* — 965 lei

■ 3) Tarif pentru-confirmare de primire 
(AR) — 255» Iei

4) Tarif de „Post-restant“ * — 60 lei
5) Tarif pentru valoarea declarată (pentru

fiecare 10 000 lei sau fracţiune de 10 000 lei) — 860 lei
Valoarea maximă declarată este de 8 500 50* lei.
6) Tarif de reclamaţie ' ' — 1690 lei
£) Tarif de magazinaj (pe zi) — 20 lei
8) Tarif de ii viza re' — 20 lei
8) Tarif fix pentru-expedjerea coletului

cu vaktasţp declarată — 3410 lei
»•) Tarif de" prezentare la organele vamale :
a) al unui obiect de corespondenţă

(numai dacă se face vămuirea) — 6790 lei
b )  al unui colet prezentat — 1690 lei

T) al unui colet sosit — 8510 lei
ÎHÎ Colet* externe

• 1) Ea prezentarea unui colet extern se încasează: 
a) Taxele corespunzătoare greutăţii, ţării de destinaţie 
şi căii de îndrumare (terestră sau aeriană) ce sunt ex
puse la oficiul poştal; b) Tarif fix pentru prezentarea 
la organele vamale; c) Tarif fix pentru expedierea cu 
valoare declarată; d) Tarif pe valoare declarată; e) Ta
rif pentru indicaţiile speciale; f) Tarif pentru „Fragil" 
sau „Voluminos* (pentru cele din -această situaţie),

2) La eliberarea unui colet se încasează : a) Tarif 
pentru prezentarea Ia organele vamale ; b) Tarif de a- 
vizare ; c) Tarif de magazinaj (dacă este cazul); d) Ta
rif de post-restant (dacă este cazul).

VWWWWVWWfWWMWMWWVWVMVWWWWVWWVWift

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
BRAD

A N U N Ţ A
Organizarea concursului pentru ocu

parea postului de consilier juridic.
Concursul va avea loc la Consiliul lo

cal al oraşului Brad, în data de 5 aprilie 
1995, ora 10.

Relaţii suplimentare la camera 15 — 
Consiliul local al oraşului Brad, telefon 
650714; 650698. (187)

SUCURSALA JUDEŢEANĂ CEC 
DEVA

Anunţă titularii libretelor de econo
mii că se pot prezenta la toate unităţile 
CEC din cadrul judeţului Hunedoara, pen- 

\ tru înscrierea dobânzilor în carnete, pe 
\anul 1994. (183)

Orăştia oferă pentru cer
cetători, in continuare, o 
sursă inepuizabilă de da
te. Toponimul oraşului a 
variat în decursul vremii 
având diferite origini. Ast
fel, in 1224 oraşul s-ar fi 
numit Waras, iar pe la 
1425 când saşii din Orăş- 
tie devin furnizorii turci
lor, oraşul apare sub nu
mele german Bros sau 
Brog. Pe la jumătatea se
colului al 301-lea i se mai 
spunea şi Saxopolis, iar 
pe la 1577 este atestat nu
mele maghiar Szassvăros 
(oraşul saşilor). Numele ro
mânesc de Orăştie a fost 
atestat în Predoslovia „Pa. 
liei" din 1582 : „Scrisu-se- 
au ceaste cărţi sfinte anii 
7090... în cetate în ORAŞ- 
TlE“.

De explicarea toponimu
lui Orăştie s-au ocupat 
mulţi din cărturarii noştri. 
Printre ei, Emil petrovici 
care II deriva ca provenind 
din maghiarul Varosd Va- 
rasd (var „cedate", vatos, 
localitate cu cetate). N. 
Drăganu il explică printr- 
Un intermediu săsesc. Ex
plicaţii ay dat şi N. Ior- 
ga, A. Buneâ şi alţii.

"Ne vom opri totuşi la 
cele mai apropiate expli
caţii care ni “Se par şi ce
le mai autentice făcute în

ORĂŞTIE ŞI NUMELE

DE LA CETATEA MEDIEVALA 
LA MUNICIPIUL DE AZI'

anii trecuţi de unul ,din 
cei mai de seamă toponi- 
mişti români, prof. univ. 
dr. Mjrcea Homoredean de 
la Universitatea' Cluj — 
care â avut avantajul să 
cunoască foarte bine şi zo
na din jurul oraşului. Ast
fel, în cartea sa „VECHEA 
VATRA A -SARMIZEGE- 
TUSEI IN LUMINA TO
PONIMIEI" pag. 61—63, el 
concluzionează: „Orăştie, 
numele oficial de azi,- â 
fost la origine popplar şi, 
putem anticipa, numele ro
mânesc. Un alt nume, azi • 
popular al Orăştie», este • 
Oraş. Locuitorii din şale
le din amonte de Orăştioa- 
ra de Jos folosesc numele 
de Oraş pentru Orăştie, O- 
răştioara pentru Orăştioa- 
ra de Jos şl Orăştie pen
tru satul Orăştioara de 
Sus*.

Există şi în hotarul Căs- 
tău o parte din hotarul

luncii de lângă râul Gră
diştea care se numeşte O- 
răştia Căstăului.

Fără doar şi poate, re
laţiile dintre numele ro
mâneşti şi. maghiare ̂ ofi
ciale şi populare ale 'aşe
zării urbane şi ale celor 
două sate trebuie să re
flecte un raport existent 
odinioară între aceste lo-' 
calităţi. ■

Afirmaţiile sunt auten
tice. Dacă locuitorii din 
jurul ofaşului Alba-Iulia 
spun : „Merg la Alba l“, 
cei -din jurul Orăştiei’ se 
pronunţă : „Merg la Ora*".

Numele, de Oraş este în 
cazul acesta un toponim, 
substantiv propriu scris cu 
literă mare, deosebit de 
substantivul comun oraş 
care denumeşte toate lo
calităţile de acest rang. La 
un concurs' recent T.V. o 
întrebare a fost: „Spuneţi 
un oraş ardelean cu ceta

te care ştie ora ?“. Nume
le oraşului era în întreba
re inversat — Orăştie.

Despre localitatea Orăş
tie ştim că a fost în de
cursul istoriei o aşezare 
CU localnici autohtoni ro
mâni, că aici au fost colo
nizaţi saşii, pe parcurs s-au 
aşezat şi puţini maghiari.

Orăştia devine reşedinţa 
Scaunului Săsesc care cu
prindea 13 sate din jurul 
oraşului: Turdaş, Prica^ 
Găstău, Berîu, Sereea, Si- 
bişel, Romos, Romoşel, Vai» 
dei, Şibot, Balomir, Vine
rea, Cugir. întregul terito
riu făcea parte din „Pă
mântul *Crăiesc“ — ocupa 
tot sudul Transilvaniei pâ
nă la Braşov şi regiunea 
Târnavelor. Orăştia ea* 
un burg medieval.

In 1853, prin decrete şi 
«patente imperiale, s-a ire- 
- stabilit, Marele PrineipâţeJ 

Transilvaniei — care con- 
sta din .10 Circumscripţii 
sau Prefecturi teritorialei 
Una din ele avea' sediul 

■ la Orăştie.
Deci Orăştia a vieţui* 

cu rangul de oraş aproape 
un secol şi jumătate. Abia 
în zilele noastre oraşul Q. 
răştie a devenit municipiu.

Prof. PETRU 1IAC1U

In nenumărate cazuri 
ne-a fast dat să auzim 
despre cineva afirmăndu- 
se cu mândrie că este 
de profesie OM !... Alte
ori se foloseşte o expre
sie din popor: „om de o- 
menie". Şi într-un caz 
şl In altul, dorinţa 4e 
cunoaştere sau-curiozita
tea ne-a făcut să stăruim 
asupra acestui tip de cetă-

verticală, păstrăndu-şi l
personalitatea, rfu se lasă I 
ispitit de dorinţa îmbo- ) 
găţirii pe căi ilicite. Nu 7 
este preocupat de avutul) 
privat, dar este umani
tar, cu sentimente cari
tabile în favoarea seme
nilor săi, îndeosebi cei 
aflaţi' In impas. Detestă 
slugărnicia, lăcomia, lin
guşirea, bârfă, suspiciu-
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ţean, să-i cunoaştem gân
durile; ideile, dar mai cu 
scamă faptele. Omenia 
a fost şi rămâne comoa
ra cea mai de preţ pe ca
re o are un om. -Ea nu 
echivalează îciodatdf cŞfe 
bogăţia materială efeme
ră,-ei- lesne produce dez
umanizarea sufletului. In
diferent: de locul.pejâre 
il ocupă în societate, 6- 
mul de omenie nu-şi pier
de niciodată : capacitatea 
de-a rămâne: OM. Are în 
permanenţă şira spinării

nea, minciuna şi laşitatea. 
Este adeptul curajului, 
sincerităţii, cinstei, co
rectitudinii, hărniciei, fi
lantropiei şi înţelegerii. 
Năzuiesc foartemulţi să 
ajuitgă această performan
ţă, dar din păcate puţini 
fŞuşesc. Este' Un exa
men moral, la care mulţi 
au. rămas '‘corigenţi , sau 
chiar repetenţi! Sesiunea 
de examen rămâne ‘ des
chisa... :

LIV1U LUCAClU

N O U ! ! !

PRAFUL DE ÎNGHEŢATA 

„RAPHAELLO".

•  Căutăm distribuitori în judeţul 
Hunedoara.

S.C. „CINEMATIC" S.R.L. SATU-MARE

Telefon : 061713280;
Fax : 061716068.

Bdul Unirii, nr. 63, cod 3900.

II 
I i 
I i

I
I_______ ___________
|  A.E.I. BĂRĂŞTI
I Scoate la licitaţie un autocamion Ro- 
■  man tone). Licitaţia va kivea loc în data 
j de 21 martie 1995, la sediul unităţii. (8181)

La Deva, pe bdul Decebal; bine 23, partşf 
(vizavi de piaţă) s-a deschiş in cadrul & O. 
CoAdux S.R.L. Deva- un magazin de prezen
tare al fabricii de încălţăminte Clujana. •

. #  Magazinul oferă o gamă diversificată 
de încălţăminte din piele, pentru femei,- băr
baţi şi copii, precum şi marochinărie.

#  Cumpărând produse de la acest maga
zin, realizaţi o economie între 5000 şi 15 000 
lei pe produs.

•  O şansă reală pentru produse compe
titive şi deosebit de ieftine. •„ (8180)

F1RMĂP ARTICULARA

: Caută manageri pentru vânzarea ce
lui mai calitativ condiment pentru mân
care, persoane capabile şi anpbiţioase, pen
tru muncă dq teren, cu posibilitatea-de a fi 
angajate permanent. Câştigul este nelimi- J
tat. r ; ■ 5

Informaţii la tetefon 056/184072, în-1 
tre orele 8—16. (188) |

S.C. GERMISARA S.A. \
■ ■ GEOAGIU-BĂI |

•  Contabil şef  ̂ ,
•  Contabil
Condiţiile de participare sunt : studii 

medii şi studii superioare economice.
Vechimea minimă în contabilitate 

gehetală5 ani. : ^ 1
Concursul va avea loc la data de 3 

aprilie 1995, la sediul unităţii, ora 9.
Informaţii telefon 648980.1 W7 (191)



TV
SI  LUNI. 20 MARTIE
f  TVR 1

Actualităţi; 13,10 Ecleziast *99; 
TVR laţi; 14,45 TVR Cluj-Napoca; 
TVR Timişoara ; 10,00 Actualităţi; 

Avanpremiera TV; 16,25 Turism şi 
; 1740 Em. in limba, maghiară; 

Desene animate; 19,00 De luni până 
1940 Fata fi băieţii (s); 20,00 Ac- 

fi tanfităţi, meteo, sţ)ort; 20,45 Curbe pe- 
r̂ieuloase (s); 21,40 Transfocator; 2245 

l'*«8Mru liric, 23,15 Actualităţi; 23,35 Cui- 
Mm în taine ; 0,15 Rock live.

TVR 2
1449 ActwalHăţi; 14,10 Politica între 

ideal ei real; 14,40 Vldeoteca melomaau- 
t a  i 1540 Simboluri de ieri şF de azi; 

: K | i  IWas 09; 16,00 A Desene animate ; 
i » » Ş i  fc îgaţli plâng (s); 17,00 Măseaua» 

da minte; 17,48 Aur ţi noroi ; 1849 
I Ip ţaţa Dvs ; 26,00 Arte vizuale; 2049

Jfcăa .pe meridiane (NBC5; 2148 TVM 
■ Mesager; 21,30 Tribuna non-conformlştt- 

tor; 22,S» Santa Barbara (s); 22,45- Re- 
prisa a treia: 23,15 Un secol de cinema; 
6,15 Jazz-club.

MARTI, 21 MARTIE
TVR 1

748 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,00 Ac
tualităţi ; 10,05 Limbi* străine ; 11,05 Film ; 
12,» Desene ■ animate ; 23,10 - 2001 audiţii $ 
§4,10 TVR Iaşi şi Cluj-Napoca; 16,00 Ac
tualităţi ; 16,10 Fii tu însuţi I ; 17,00 Con- 

' Vieţuiri: 18,00 Totul despre muzică (cs); 
ţ8,30 Desene animate; 19,00 Clio ; 19,30 
Pata şi băieţii (s) ; 20,00 Actualităţi, me
teo, sport; 20,45 Film ; 22,45 Reflector ; 
123,25 Muzicorama ; 23,45 ActuaKtăţlţ>8A0 
jGong! ; 0,30 Studio de dans

TVR g-
> tfm t a  prima mi  i 9,1 £ Oi t  -4 e *n<s*h 
pă; 10,00 Telejurnal Wâirldnet; 10,30 Ca
leidoscop (CFI); 11,30 Desene animate ; 
12*8 Teatru liric (r); 13,10 Pământul —

planeta noastră; 13,45 Telejurnal CFI;
14.00 Actualităţi ; 14,10 Planetarii; 15,00 
limbi străine : francezi, engleată fr) ;
16.00 Desene animate; 1640 Şi bogaţii 
plâng (*); 27,00 23 de milioane (p.I): 20,00 
Ilyperion : 21,00 TVM Mesager ; 21,30 In
tre dai şi nu; 22,00 Tradiţii; 22,30 Cre
do ; 23,45 Eurogol.

MIERCURI, 22 MARTIE
TVR .1

7.00 TVM Telematinal; 840 La prima 
oră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,05 Vi* 
deocaseta muzicală; 1940 Desene anima
te ; 10,50 Videolexieon ; 1140 Moda.pe 
meridiane (NBC) j 12,20 Aur şi noroi (s/r);
13.10 1001 audiţii ; 14,10 TVB laşi şi TVB 
Cluj-N.; 1%10 Microrecital; 17,15 Alfa şi 
Otsega»; 1840 De la hat» adunate».; 
«MB Desene animale; 1949 Sensui sehim- 
bării; 1940 Fata ţi băieţii (s); 2840 Ac
tualităţi, meteo, sport; 2845 Dr. Quinn 
<s); 21,45 Noi frontiere; 2240 Muzică u- 
şoară; 23,50 Actualităţi; 840 întâlnirea 
de la mimul nopţii; 648 Parada biues-ulni.

T V R  2
740 La prima o r ă 9,15 Ora de muzi

că ; 10,00 Telejurnal tVorldnet; 10,30 Ca- 
leidoscop-sateliţ; 11,30 DA.; 2248 Gong! 
(r); 1240 Pagini celebre; 13,00 Mag. per
formanţelor; 13,45 Telejurnal CFI;
14.10 Bitmuri muzicale; 2540 De lingua
latina; 15,30 Lupta pentru drepturi în 
statele sudiste; 16,00 DA. ; 1640 Şi bo- 
gaţii plâng (s); 1740 Mini-eco; 17.40 Aut 
şi noroi (s); 18,30 Emisiune in limba ma
ghiară ; 29.00 Actualităţi; 20,40 Bitmuri 
muzicale; 21,00 TVM Mesager; 21,30 Pro 
Memoria ; 22,30 Santa Barbara (s); 23.15 
Videoclipuri. -<

v JOI, 23 MARTIE
r v R  1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La primă 
oră ; 9,15 Santa Barbară (s/r) ; 10.05 Limbi 
străine; 1L05 Aur şi noroi (s/r); 12,45 
Desene animate ; 13,10 1801 audiţii; 1440 
Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj- 
N.; 16,00 Actualităţi; 16,10 Divertisment 
internaţional; 16,40 Sub semnul întrefcă- 
ru ; 27,40 Milernum. Criza mondială ; 18,25 
Desene animate ; 19,00 Medicina pentru 
toţi ; 1940 Fata şi băieţii (s); 2040 Ac
tualităţi, meteo, sport;. 20,45 Om bogat, 
ora sărac (s) ; 21,45 Reflecţii rutiere ;-22,00 
Studioul economic; 22,40 Cântece popu-

■ lare ; 23,40 Actualităţi; 0,00 Familia Pa- 
lliser (s).

T V R  2
7.00 La Prima oră ; 9,25 Ora de muzi

că; 10,00 Telejurnal Woridnet 1040 I- 
tinerarii turistice ; 11,30 Desene animate ;
12.00 Noi frontiere ( r ) 12,45 Lumină din 
lumină ; 13,45. Telejurnal CFT : 14,10 Ma
gazin social; 1540 Limbi străine : fran
ceză, engleză (r); 16,00 Desene animate; 
1640 Si taraţii plâng (s); 17,00 Ceaiul 
de la ora 5: 1940. Emisioue in limba ger
mană; 2040 Convieţuiri; 2140 TVM Me
sager; 21,30 Formula 3 (cs); 22,00 Film; 
2340 Eurogol; 0,15 Concert,

VINERI, 24 MARTIE
TVR 1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
Oră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 1040 De
sene animate; 1140 MTV Greatest Hits; 
12,20 Aur şi noroi (s/r); 13,10 1001 audi
ţii; 1448 TVB laşi şi TVB Cluj-N.; 15,45 
Tradiţii; 16,15 Actualităţi; 16,25 Din lu
mea afacerilor; 16,45 Pompierii vă Infor- . 
mează!; 17,00 Em. in limba germană;
18.00 Pro Patria; 19,08 Casa Bbtt (s);
2840 Actualităţi, meteo, sport; 20,45 Te
zaur folcloric; 2145 Viaţa parlamentară ; 
22,55 Film; 23,55 Actualităţi; 0,40 MTV 
Euro Top 20; 140 Cinematograful de 
noapte : film. ?. .

TVR 2
7.00 La prima oră; 945 Ora de muzică; 

I640 Telejurnal Worîdnet; 1040 Capita-. 
le culturale europene; 1140 Desene ă- 
nimate; 1240 Simpozion ; 12,45 Calendar 
cultural: 13,45 Telejurnal CFI; 14,10 Var. 
internaţionale; 15,00 Magazin CFI; 1848 
Desene animate; 16,30 Şi bogaţii plâng 
(s); 1740 Bursa invenţiilor; 18,10 Aur şi 
uorol (s); 19,00 Concertul Orchestrei Na
ţionale Radio ; 2140 TVM Mesager; 2140 
Oameni care au fost... ; 22,00 Muzica e 
viaţa mea; 22,30 Orizonturi culturale;
23.00 Div. cultural ; 23,30 Cafeneaua itt.

SÂMBĂTA, 25 MARTIE
TVR 1

740 Bună dimineaţa... de la Iaşi!; 8,00 
Bună dimineaţa.» jde Ia Cluj-Napoca !; 
8,30 Tip-top, Mini-top; 940 Film serial 
pentru copii o Reîntâlnirea cu Black 
Beauty ; 1040 Lumină din lumină ; 1140 
Vârstele peliculei; 12,20 Cronografii: Can 
tacurinii (V); 12,40 Cuvinte potrivite; 
134Q 1001 audiţii ; 14,00 Actualităţi; 14,10 
Ora 25 — Tranzit TV; 1940 Grecia 
între legendă şi istorie; 19,15 Teleenci-

vlUJlvUlu p 6v|UU xiCluuIitwţi 9 Uuiclill sHt5—
teu •  Telesport; 20,45 FUm serial •  Co
lumbo; 22,15 Fotografii ‘mişcate * Teîe- 
divertisment; 23,00 Actualităţi; 23,15 Ro
manţa amintirilor.»; 2345 Film serial •  
Telefonul de la miezul nopţii; 0,40 Ve
dete in recital 0  John Lennon — Live în 
New Vork. -

TVR 2
840 întâlnirea de sâmbătă. Program al 

Studioului TVB din Cluj-Napoca ; 13,00
Est mericKaa magazin de sfârşit de săp
tămână. Program al Studioului TVR din 
laşi; 16,00 Desene animate; 16,30 Film 
serial •  Şi bogaţii plâng; 17,00 Itinerare 
spirituale; 4740 Serata, muzicală TV ; 
2040 Pariaţi pe campion 1 ; 21,00 TVM 
Mesager; 2140 Planeta cinema ; 22,00 Săp
tămâna sportivă; 22,30 Film seriâl * 
Santa Barbara ; 23,15 ^Interferenţe; 0,15 
Jazz-magazin.

DUMINICA, 26 MARTIE
; TVR 1

840 Bună dimineaţa !; 9,00 Ping, pong ; 
10,08 Film serial pentru copii ş  Fantas
tica familie Mellop; 10,3» Lumină din 
lumină; 11,30 Din albumul celor mai 
frumoase melodii populare; 1240 Viaţa 
satului; 1340 Atlas; 14,00 Actualităţi;
14.10 Poşta TV; 144» Video-magazin;
1740 Serial SF •  Star Tr** - Generaţia 
următoare; 18,49 A doua Românie; 1945 
Robingo; 2040 Actualităţi •  Agenda eu- 

, ropeană • Buletin meteo; 20,45 Film ar
tistic •  Săraca fată bogată (SUA, 1990); 
2240 Actualităţi; 22,45 Duminica sporti
vă ; 2345 MTV •  Greatest Hits; 2345 
Avanpremieră; 23.45 Film serial •  Mad- 
dle şi David ; 040 Nocturna lirică.

TVR 2
8,00 5x2. Magazin iuminiţal Program 

ai Studioului TVR din Iaşi; 13,00 Film 
serial (r) * Dr, Quinn; 1440 Actualităţi;
14.10 Film artistic •  Galax 1540 Diver
tisment muzical; 15,45 Pe; malurile Gol
fului Bengal; 1640 Desene animate ; 16,30 
Film serial * Şi bogaţii plâng ; 17,00 A- 
rena AS; 20,00 Maeştrii; 2140 TVM * 
Mesager ; -21,38 Descoperirea planetei;
22,00 Ritmuri muzicale; 22,15 La puterea 
a doua ; 23,00 Film serial •  Santa Bar- 
bara; 23,45 Şcoala vedetelor (1). .

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

il RH
645 Desene animate;

11.00 Disney. & Co (d.a. 
jocuri); 1240 Eerle, In
diana (s.a.); 13,00- Toţi 
o îndrăgesc pe Julia (s); 
13,30 Prinţul din Bel- 
Air (s); 14,05 Casa, Pli
nă <s) 14,35 Cine e şe
ful aici ? (s) ; 15,10 O fa
milie puternică (s); 15,45 
Knigbt Rider (s.a. SUA);
16.45 A-Team (s.a. SUA) ; 
17,50 Bevcrly HiUs, 90210 
(s); „Viaţă de câine” ;
18.45 Melrose Place (s): 
„Treziroa” ; 19,45 Ştiri
le serii; 28,10 Frank Elst- 
ner Show; 2145 Show
ul surprizelor; 23,00 Da, 
vă rog ! (r) ; 0,00 Gott- 
schulk, Late Night Show ;
1.00 Sâmbătă noaptea 
(div.) ; 2,00 Ţinutul celor 
uitaţi (w. SUA, 1991).

CANALE 5
7,30 Ştiri; 10,00 Fiecare 

volum (mag.); 10,30 Nu 
doar moda (mag.); 11,00 
Afacsere tacheiată (mag.);
11.30 Comisarul Scaii
(s.p.); 12,45 Forum
(show); 14,00 Ştiri ; 11,25 
Cotidiene ; 14,40 Prieteni 
(mag.); 16,25. Avanpre
miera ; 17,00 D.a. i 18,00 
Power Rangcrs (s); 18,30 
Da. ; 1940 OK, preţul e 
corect (cs); 2040 Roma 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
2145 Circulă zvonul 
(şhow); 21,40 Cham-
pagne (show/r); 040 Gom- 
mapiuma (show) ; 040 Pe 
locul crimei (s); 1;45 Mi
siune imposibilă (s. SF);:
2.30 Cotidiene (r); 2*45 
Circulă zvonul (r).

SAT 1
6,30 Seriale, filme, d.a. 

(r); 940 Superbuman
Samurai.» {$) ; 1040 Ga- 
mes World (jocuri video) ; 
1040 Super Baschet Li
ga NBA; 1145 Super ma
gazin matinal; 12,05 Ne
cunoscuta’ (f/r); 1440 la 
hanii şi fugi (co. SUA, 
*69) cu şi de Woody A- 
llen; 15,40 Hai, incă o 
dată! (co. SUA 1975) cu 
BilI Cosby; 1740 Totul 
sau nimic (cs); 18,45 Şti
rile serii & loterie ; 1940 
Ran; fotbal Bundesliga 
22 ; 2040 Roata norocu
lui (cs); 21,15 Mătuşica 
lui CharUe (co. Austria 
1963); 2240 Oul de aur 
(show/ps); 0,15 Black Ma
gic Woman (er. thrilter 
SUA 1990); 140 Tania 
Baskin (melodramă).

N .B .C .
6,30 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw; 840 Hello Au
stria, hello Viena; 940 
Europa Journal; 10,00
Videomoda; 10,30 Enter- 
tainment X — Press ;
11.00 Rotonda (talksHow) ;
12.00 Super Shop; 1340 
Magazin NBC; 14,00 Azi

reportaje de pe glob; 
1540 Săptămâna in ho- 
ehey NHL; 16,00 Golf 
Volvo PGA — Openul 
marocan ; 1740 Schi se
niori, cu Bay Floyd. Jack 
Niklaus; 1940 Baschet 
NCAA ; 20,00 Ştiri ITN ; 
2040 Ushuaia (do. aven
turi) ; 21,38 Dateflne — 
informaţii la z i; 2240 
Talkio* iazz; 234» Show
ul serii, cu Jay Leno ; 0,30 
Late Night (talkshow).

E U R O S P O R T
940 Schi alpin CM — 

Bormio. Slalom uriaş 
fem. — I (d) ; 11,00 Schi 
alpin CM — Bormio. Sla
lom uriaş mase. — 1 (d); 
12,15 Schi nordic CM 
de la Thunder - Bay (r) ; 
1340 Schi alpin. Finala 
CM de la Bormio. Sla
lom uriaş feminin — 
manşa 2 (d); 14,15 Schi 
alpin. Finala CM de la 

: Bormio. Slalom uriaş
masculin — manşa 2 (d); 
15,45 Ciclism clasica Mi
lano —. San Remo (d); 
17,00 Schi nordic CM 
de la Thunder Bay (d); 
1840 Schi alpin. Finala 
CM de la Bormio (sel.); 
1940 Patinaj viteză CM 
pe pistă redusă, Hamar 
(înreg.); 2140 Schi nor
dic CM, Canada (d).

TV 5 .
7,00 Actualitate africa

nă ; 8,35 Lecţia de Iran, 
ceză ; 945 Bibi şi priete» 
nii săi; 10,45 Mag. eco
nomic ; 1X45 In obiectiv 
Europa ; 11,45 Mag. olim
pic ; 12,45 C. Lamarche 
(r); 13,45 Jurnal F3 ; 14.10 
Ce istoriei (cs); 1440
Taratata (r); 15,45 In 
mijlocul nopţii (r); 16,30 
Evaziune (r); 17,00 Jur
nal TV5 ; 17,10 Genii in 
iarbă (cs); 17,45 Descur
căreţii (cs); I845 Luna 
Parfe; 18,45 Campionul 
(cs) ; 19,30 Jurnal TV5 ;
20.00 Mag. de societate; 
20,30 Jurnal belgian;
21.00 Impura (t Fr. *92, 
p. H); 2240 Francofolii;
23.00 Jurnal F 2.

6,45 Desene animate ; 
10,55 Program religios ; 
11,00 Team Disney (d.â  
rep. s); 12,25 înapoi în 
«Muta ($• SF); 1340 Tro
pical Beta (s.p) ; 1445 Cl
ine e felul aici ? (s); 1348 
Copila-minune a tenisu
lui (s); 15,30 Reportaje 
Disney (d,a); 16,20 Dis
ney film : Dublul (so. 
SUA, 1987); 17,50 Thun
der în Paradis (sa.);
18.45 Legea iui Burkes 
(sa.); 2040 Westerdeich 
(s. Ger. 1994); 21,15 Bee- 
thoven (co. SUA *91) cu 
un snperb balerin ; 23,00 
Spiegel TV (magazin);
23.45 Prime Time : patru 
feluri de poduri ! 9,20 E- 
rotic Magazin „Inside 
Out“ conţine 5 episoade.

748 Ştiri; 10,00 Fron
tierele spiritului; 10,45 5 
continente (do); 11,30 In 
compania exploratorilor 
cu L. Colo (do); 13,00
Simpsonii (s); 13,30 »u- 
pereiasament (show); 
1440 . Gommapiuma
(shOiV); 14,45 Duminică 
plăcută (show); 19,15 Bu
nicul Felice (s); 19,45 Su
nă seara (show); 21,00
TOS *-> ştiri ; 214» Film ; 
2348 Rotocalco (show); 
0,00 Nu doar moda 
(mag.); 0,30 Fiecare vo
lum (mag.); 1,15 Îngerul 
(mag.); 1.45 Cotidiene (r); 
245 Misiune imposibilă 
(s); 340 Nu doar moda 
(r); 449 Chioşcul de zia-

7,15 Seriale, d.a., sport 
(r); 9,50 Tinse Trax (s, 
SF/r) ; 11,00 Vă arunc
pe toţi în aer (f.a. Ger. 
1967);, 1245 Montana (w. 
SUA 1950); 13,55 Isola 
Bella (f. Ger. *61) ; 15,35 
Recrutul -Benjamin (co. 
SNŞA «MQ cu Goidie 
Hawn ; 17,35 A şaptea
căsătorie a lui Sindbad 
(f.a. SUA 1958) ; 1945
Roata norocului (cs);
20,00 Ştiri, meteo, oieri;; 
20,15 Ban; fotbal show 
Bundesliga & campionatul 
italian; 2145 Porcul -  
o carieră (f. TV Ger. 1994, 
p.I); 2345 Discuţie în 
tura ; 048 24 de ore
(rep.); 145 Aşteaptă pâ
nă se întunecă (tăriilor 
SUA 1967), cu Audrey ! 
Hepbura.

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 10,00 Săptămâ
na în afaceri; 11,00 Des
tinaţii de vacantă; 1140 
Amintiri ieri» amintiri azi 
(do) ; 12,00 Super Shop; 
1349 Ushuaia (do); 1440 
Insulele Europei (do); 
14,39 Cele iha! mări case 
din-lume ; 13,00 Magazi
nul ştirilor NBC; 1640
Grupul McLaitghlin (in 
forau); 1749 Ştiri ITN; 
18,00 Campionatul mon
dial de aur — retrospec
tivă ; 19,00 Cal fn acţiu
ne ; 19,30 X Culture; 
2040 Ştiri ITN ; 20,30 In
sulele Europei (do); 21,00 
Videomoda; 21,30 Fron
tal — magazin german 
2248 Talkln*Jazz; 23,30 
Schi

6,00 Auto. IndyCar 
World Serie» MP — Sur. 
fers’ Paradise (d.); 840 
Auto Surfers* Paradise 
(r); 1048 Schi alpin CM 
— Bormio. Slaţom mascu
lin — 1 (d); 11,80 Schi 
alpin CM — Bormio. Sla
lom mase. — t  (d); 12,00 
Schi nordic CM, Cana
da (r); 12,30 Schi alpin 
Finala CM de la Bormio. 
Slalom fem» manşa 2 (d); 
1340 Schi a|pin. Finala 
CM de la Bormio. Sla
lom mase. — manşă 2 
(d); 14,15 Schi nordic CM 
Cohtuls (iţ; 15,15 Patinaj 
viteză CM pe pistă redu
să — HL8ţaer.(d); 18,39 
Sichl nordic CM, Canada 
(d); 2140 Auto IndyCar

7,00 Mag. olimpic (r); 
Lecţia de franceză; 

9,35 81M şi prietenii săi 
|cs); 1045 Planeta muzi
cii ; 11,45 Lumea e a 
voastră (var.) ; 13,15 Refe
rinţă ; 13.45 Jurnal F3; 
14,05 Veţi vedea totul 

(mag.); 1440 impura (f/r);
16.00 Francofolii (r); 1640
Muntele (r); 1749 Jur
nal TV5; 17,19 C. La* 
marche; 1849 Şcoala to
nilor (var.); 18,45 Wee- 
tcend plăcut (r); 19,30
Jurnal TV5 ; 20,00 30 mii.

. de prieţeni (cs); 20,30
Jurnal belgian; 21,00 7 
din 7; 22,90 Orele fier- 
falnţi ale Montparaasse- 
ului (do); 22,40. î i za» 
te muştsrta (co. Fr. *74);
23.00 Jurnal F2.
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DORIŢI O APROVIZIONARE 

RAPIDA LA PREŢURI 

CONCURENŢI ALE Şl IN QOND1ŢU 

DE PLATĂ AVANTAJOASE ?

BANKCOOP
HUNEDOARA — DfeVA

VINDE LA LICITAŢIE 
PUBUCA URMĂTOARE
LE:

•  autoturism Dada >300, 
an fabricaţie 1978, 2—HD— 
2848;

•  apartament 2 camere, 
situat kt Hunedoara, str. 
I. Creangă, M. 5, ap. 12;

îs.c. mm m m  s a.
)\ Organizează concurs pentru ocuparea postu- 
i lui de

V MANAGER

s
•  .apartament 2 camere, 

situat în Hunedoara, str. 
I. Creangă, M. 5, ap. 1%

•  chioşc metalic cu in- 
> staiaţie apă, gaz şi curent
J electric, situat în Hune-
ţ (loara, cartier Ceangăi;

prin depozitele din str. Gh. Lazăr, nr. 2—4, 
tel./fax 054/716330,

lângă restaurantul „CorvinoP*, vă stă la dispoziţie 
cu peste 150 produse agroalimcntare

■  DISTRIBUITOR UNIC:
— alcool RIMINI 87°;
— SIROM TIMIŞOARA : conserve din legume, mazăre boabe, ţ -.. ... «

fasole taiata, suc de roşii, bulion, oţet din vin, zarzavat, \ §„ Hunedoara, «tr.
compoturi, dulceţuri, muştar ş.a. I Trandafirilor, U. 31, se.

■  DISTRIBUITOR: . l, ap. 13;
DREI1ER, KAISER — bere ;

— LIBELLA — sucuri naturale «ie portocale, ananas, mango, 
grepfruturi;

— REMIA — halvarină, margarina, maioneze, sosuri diverse, 
muştar, unt, brânză topită; '

— FELEACUL CLUJ — halva, rahat, drajeuri medicinale,
dropsuri fructe, pufarin;

— FERRERO —'ouă KINDER, dulciuri RAFFAELLO, TIC-
T A C î

— băuturi alcoolice, indigene şi din import, vinuri, rom, vodcă,
lichioruri; -

— făină import Ungaria — saci, pungi 1-2 kg;
— zahăr, gris, orez, ţigări, cafea naturală, ness, fructe exotice;
— distribuitor KENT, JELIBON, BOMBON, TOPI-TOP;
— dulciuri: ciocolată, acadele, biscuiţi, napolitane, cornuri 

7 croissant.
Achiziţionăm lâ preţuri avantajoase sticle 1/1, 1/2, borcane B 420,

826, in cantităţi nelimitate.
Aşteptăm clienţii tradiţionali şi noii clienţi să ne contacteze 

pentru a cunoaşte noul sistem de colaborare cu firma noastră, 
după-următorul program : luni—vineri, orele 8-16; sâmbătă,
8-12. (67)

•  chioşc metalic, spaţiu 
productiv, situat în Hune
doara, str. Trandafirilor, 
nr. 29;

•  apartament 2 camere, 
sitasTIn Hunedoara, str. 
Aleea Cocsaritor, bL 5, ap. 
5;

•  autoturism Citroen 
HX 16 RS. an fabricaţie- 
1984, IID—01—BAE;

•  autoturism Audi 100. 
an fabricaţie 1979, HD— 
01—BTX;

•  apartament 3 camere, 
situat în Hunedoara, str. 
Cerbului, bL A 1. et. I, 
ap. 10.

Licitaţia are loc în
data de 31. 03. 1995, ora 
9, Ia Judecătoria Hune
doara, birou exdtutori ju
decătoreşti, ' " " ' ‘

în conformitate cu Legea ne. 66/1993 şi a Nor
melor Metodologice nr. 1/94, elaborate de F.P.S.

Ofertele se vor depune în termen de 30 zile 
de la data apariţiei ultimului anunţ în ziar, fn 
plic sigilat, la sediul Societăţii din Sînrtandrei, 
str. Aeroport, nr. 1, jud. Hunedoara.

Informaţii suplimentare Ia. tel. nr. 654/ 
621052, 621211 sau la sediul societăţii. (8174)

j
j S C. „SIGMA PLUSa'S.R.L. DEVA

\ Organizează in Deva, începând cu 27. 
i 03. 1995 :
|  — cursuri de iniţiere în calculatoare
ţ pentru elevi, clasele V—XII
I — cursuri de formare operatori cal- 
) calatoare
y — cursuri de formare analişti pro- 
|  gramatori asistenţi

— cursuri de iniţiere în noua conta
bilitate asistată de calculator

Absolvenţilor li se asigură dipt&me 
recunoscute. ,

*■ Informaţii şi înscrieri la sediul firmei 
ţ din Deva, str. M. E mine seu, nr. 2, telefon 

612661, între orele 9—17.

S.C.NIDÂ CONSTRUCT COM S.R.L. ,
. Deva Tel. 054/612589 . ‘m-

Executa iţţaartde CONSTRUCŢII .INSTALAŢII 

(Sanitare .încălzire, gaz, climatizare, electrice) 
f e s »  AMENAJARI INTERIOARE 

SERIOZITATE.GARANT1I CONTRACTUALE

OFERTA DE PRIMĂVARĂ !

CELE MAI NOI COPIATOARE MITA

' FILIALA DEVA A REMERO S A.

 ̂ i Cu sediul în Mintia, str. Şantierului, {

•  MITA DC 1256, format A 4, zoom j 
|  64 ofQ _  156 o/Q I
; Preţ: 3 600 000 lei, cost toner!copie: j

S.C. BIALCO S.R.L.

•  bere Hophen •  lichioruri
•  bere Timişoreană ne- • vinuri

pasteurizată •  dulciuri
•  bere Timişoreană paste- •  pufuleţi Baia Mare

mizată •  răcoritoare Only nr. 1
•  băuturi alcoolice şi Tip Tup.

PREŢURILE CELE MAI MICI!

Deva, str. M. Eminescu, nr. 76, intrare str. 
Cloşca.

Informaţii telefon 625561. (8177)

| AGENŢIA DE IMPRESARIAT ARTISTIC

•  Angajează dansatoare pentru contracte 
In ţară şi în străinătate (Franţa, Elveţia, Italia), 
limita de vârstă 24 ani. Informaţii, telefoane:

t 615636; 613883.
#  Căutăm pentru închiriere apartament 

cu două, trei sau patru camere. Tel. 615630; 
613883.

I
I 9 lei.
t ■

! •
I 50 % — 200 %

\■ a .
I 8 lei.A

* Preţurile sunt afectate de cursul va- j
| lutar !

MITA DC l t 55r format A 3, zoom j

V .
Preţ; 5 300 000 lei, cost toner/copie: j (

vV
I

I I
Informaţii: TO^TECH S.R.L., tel. j

.
1 nr. 5.

Vinde, în fiecare zi de miercuri, mij 
loace fixe disponibilizate şi casate. Printre 
acestea două autocamioane în stare nouă, 
marca Z1L şi KRAZ.

S.C. AGROMEC S.A. ORĂŞTIE

Organizează concurs de selecţie
• MANAGER-

în condiţiile Legii 66 din 1993 şi ale 
N. M. ale F.P.S. nr. 111994.

Ofertele se depun în plic închis, la se- < 
diul societăţii, din str. Luncii, nr. 6, în 
termen de 30 Tăie de la ultimul anunţ. 
Documentare şi informaţii se pot obţine 
ta sediul societăţii, telefon 6413 55.

închiriază pe o perioadă de 4 săp- j 
tămâni, începând cit data de 3 aprilie jr

! 1995, microbuze sau camionete de 1,5 sau 
j 2 tone. Pentru detalii sunaţi la telefon 
[ 0591126767, int. 106.

S.C. MINEXFOR S. V DEVA

i Cu sediul în Deva, str. Tîţu Mainrescu, 
ţ nr. 2.

i #  oferă servicii privind .producerea de h&- 
\ toane (diferite mărci);

|  •  închiriază instalaţie pentru producere
i betoane (CEDOMAL), instalată în comuna Veţef 
i (lângă Motel — Veţel).

1 i
Informaţii la tel. 622310 şi 622015. (8172$4
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VANZARL 
CUMPĂRĂRI

% Vindem teren 2000 
mp, cu pomi fructiferi. 
Brad, telefon 650961.

(8063)
•  Vând apartament 2

camere, etaj I, Gojdu, 
6 500 000. Tel. 629026. ■

(8100)
•  Vând talon VW 1600

cmc, vând talon VW 
Passat 1600 cmc. închi
riez (vând) hală -858 mp, 
plus 2000 mp teren afe
rent, acces ia şosea, Pla
ta în 12 rate lunare. In
formaţii telefon 054/611067*, 
după ora 18. (8009)
# Vând colţar „Dulcineea"

| ladă frigorifică „Bosth”,
{televizor color „Vega**, 
i pe suport, - cu telecoman- 
\ dă. Tel. 650079, după ora 
17. (8063) ;

a RENEL — FRE Deva 
organizează licitaţie pu
blică deschisă fără pre- 
seiecţie pentru lucrări de 
vopsitorii  ̂la stâlpii meta
lici şi la acoperişul clă- 

i dirijor energetice. Licitaţia 
i va avea loc la-sediul FRE 
i Deva, str. G. Ertescu, nr, 
i 39, în ziua de 14. 04. 1995, 
i pra 10. Tabelul nominal 

CU lucrările de vopsitorii 
! ce urmează a fi realizate'
| Se află la Serviciul Exploa- 
; tare — reparaţii FRE De- 
I va. Ofertele participanţilor 
fa licitaţie se vor prezenta 

| In plic sigilat şi se vor ex- 
t prima în Iei/t pentru stâlpii 
| metalici şi în lei m2 pen- 
j tru acoperiş. Condiţii de 
j participare pentru ofer- 

. J tanţi: să respecte condiţi- 
| ile de calificare pentru 
; contractanţi precizate in 
: anexa la Ordinul nr. 792/
) 13/N al M.F. şi M.L.P.A.T.
| (anexa A); să posede a- 

testat RENEL pentru lu- 
| crări în instalaţii energe

tice. (8094)
| « Vând apartament 3

Camere, zonă ultracentrală. 
Informâtii tel. 625271.

^  - (608121)
•  AVând fân şi lucernă, 

Câmpuri Surduc, nr, 46, 
Igreţ Damaschin. (8073)

« Vând casă 4 camere, 
dependinţe, curte 300 mp,

1 sat Tâmpa, nr. 109, lângă 
gara Simeria-Triaj. Familia 
Găină. Informaţii 056/ 
<30013. (8082)
v •  Vând motocicletă Ma- 
inet, tractor 640 nou, tel. 
626248. (8080)
V •  Vând 35 ari grădină 
Stoeneasa, televizor. Infor
maţii Sântuhalm, 124.

a : (8079)
•  Vând Ford Capri, fa

bricaţie 3 981, înmatriculat. 
Deva. tel. ,621097. (8095)

,i ,« Vând casă cu gră
dină de 30 ari, Silvaşul de 
ăos, nr. 45. Relaţii la tel." 
545715, Petroşani. (8075)

•  Vând apartament două 
' camere, cărămidă, central,
etaj 2, vând garsonieră 
parter, Bălcescu, tel. 
613255. ’ , (8076)

•  Vând vilă, teren ara- 
: bil, 1 ha livadă, pomi, vie,
I situate lângă apă, locali - 
I ta tea Budieni — 13 km de 
' la Tg. Jiu, 100 000 000 ne- 
! gociabil. Tel. 626272. (8083)
A •  Vând spaţiu comercial'
mobil (bar), tractor şi ca
bină U 445 DT, autocamion 

i 5 tone, ambalaj Pepsi,
; suc, bere, schimb cu U—
; 650; Localitatea Aurel Vlai- 
CU, nr. . 153. (8093)

] Vând plug nou pentru 
j tractor U—445 şi prăsitoare 
! nouă pentru cai. Tel.
' 618777. (8092)
i •  Vând casă două ca- 
Hţgre, magazie şi grădină

în Vălişoara, nr. 60 (vizavi 
de primărie). - (8091)

•  Vând junincă ges- 
tântă, Bârcea Mică, 71 sau 
tel. 619116, seara. (8190)

0  Vând cursieră import 
5 viteze, 300 000, teren 
arabil zona Almaş, 2000 
mp, 1000 lei/mp. Deva, tel. 
626348. (8189)

•  Vând canapea, masă,
patru scaune, maşină spă
lat, 618209, 622316. (8086)

•  Vând pământ 2200 
mp, cu facilităţi, Prelungi
rea Vulcan, tel. 624050.' •

(8179)
0  Vând urgent casă şi 

apartament două camere, 
convenabil, tel. 626392. '
' A (8071)

0  Vând caroserie ava
riată Dacia break, tel. 
724593, 615534. (8062)

•  Vând casă’ cu etaj şi
anexe gospodăreşti, grădină 
şi seră; sat Trestia, nr. 
i05, com. Băiţa, jud. Hu
nedoara, relaţii la tel. 
Deva, 624287. (8064)

•  Vând apartament două 
camere, mobilat, Deva, Al. 
Teilor, bl, 29, sc. 2, ap. 30. 
Informaţii Simeria, tel. 
661524, după ora 20. (8067)

•  Vând apartament două
camere confort AI, etaj 2, 
N. Bălcescu, bl. 22, tel. 
620138. - (8065)

0 Vând Dacia 1310, tel. 
661094. (8066)

•  Vând apartament 4
camere, Eminescu, bl. H, 
tel. 629803. (8167)

0  Vând casă, dependinţe, 
eventual teren arabil în 
Cârjiţi, tel. 624879. _ (8054)

•  Vând maşină măcinat 
cafea, trifazică, cu cuţite 
rezervă, tel, ,623827. (8042)

•  Vând tractor, remorcă, 
plug-, Ilia, str. T. Vladimi- 
rescu, nr. 24 A, tel. 122.

(8022)/
•  Vând apartament două

camere, str. Eminescu, bl. 
31 A, etaj 1, ap. 35, tel. 
622756. (8026)

•  Vând abriht multifunc
ţional ,preţ convenabil, De
va, str. Mărăsesti, nr. 26.

(8030)
•  Vând Ioc de casă De

va, tel. 623426, după ora 
18. . (8030)

•  OCAZIE LA 
BRAD!!! HAINE E- 
LEGANTE SORTATE 
— 7000 lei/kg, TVA 
inclus, SACOURI
Bărbaţi, trico
uri, rochii FEMEI, 
PARDESIE ete. Haine 
neşortate BUNE —
3000 lei/kg, TVA In
clus. Efectuăm trans
port cu izotermă de 
5 tone. Tel. 650961.

(8063)
0  Vând urgent tractor" 

U—650, fabricaţie septem
brie 1993, tel. 625100.

(8108)
• Vând tractor U—650, 

remorcă, 5 tone, auto, stare 
bună de funcţionare, tel. 
642820, după ora 20. (6850)

. - 0  S.C. Pascom Pro- 
dimex vinde en gros 
cuie construcţii; plasă 
sârmă, gresie italia
nă, angajăm ospătari, 
vânzători, bucătari, pe 
bază de concurs. In
formaţii tel. — fax 
777480, Haţeg. (606087)

0  Societatea Delta Serv. 
S.R.L. vinde Fiat Ritmo 
1465 cmc, pe benzină, în
matriculat sau talon. Tel. 
770864, Haţeg, orele 18—23.

(66088)
•  Vând Trabant sau piese

pentru Trabant, Orăştle,
Pricazului, 71/18. (7358)

•  Vând casă, în Orăştie,
tel. 641367, între orele
16—19. ; (7359)

•  Vând vitrină frigori
fică, 500 1, Călan, tel. 
730127, după Pra' 10. (7360)'

•  Vând ARD 320, Die
sel, camionetă, punct ali
mentar, tâmplărie plus u- 
tilaje. Tel. 718583, A după 
oră 20. ; (755)

•  Vând Skoda sau piese 
Skoda. Informaţii Hune
doara, strada Severin, 24.

(7554)
•  Vând (sau schimb)

VW Transporter persoane 
(9 locuri) pe benzină, an 
fabricaţie 1986. Relaţii la 
716716. '  (6550)

« Vând casă, grădină 
2700 mp, strada Car păţi, 
nr. 160, Hunedoara. In
formaţii, între orele 16— 
20. (7552)

•  S.C. Alpeus Comexim
S.R.L. vinde en gros ulei 
floarea soarelui 1/2, 940,
zahăr 1075, rom 32 grade
— 833, rorh 33-grade — 
814, vodcă 33 grade — 816, 
vodcă 33 grade —802, rachiu 
28 grade, 731 tte. inclps 
TVA. Tel. 714626, str. Do
robanţilor, nr. 3, Hune- , 
doara, Ceangăi. (6549)

« Vând urgent aparta
ment 3 camere decoman
date, telefon plus antenă, 
parter, central, sau schimb 
cu Bucureşti, litoral, Se
verin. Tel. 717621; 01/ 
7253863. (6436)

•  Vând urgent teren
construcţii, _gona camping 
Boş. 'Tel. 722020; 711902.

(6540)
« Vând casă, grădină, 

APiaţa Unirii, 7, tel. 718419, 
orele 19—22. , (6531)

•  Vând Opel Record,
neînmatriculabil. Cumpăr 
tuburi de bioxid. Tel.' 
714224. (6543)

•  Cumpăr talon Opel
Record 2,3 D, culoare crem. 
Tel. 717246. (7559)
.'« Vând piese schimb 

Renault Fuego (caroserie, 
parbrize). Peştişu Mare, 
209. (7558)

« Vând Wartburg .*353, 
1986, înmatriculat, Dacia 
1310 TX,-1985, decembrie. 
Ungaria, neînmatriculată. 
Tel. 728016. (6523)

•  Vând Dacii 1300—1310, 
Ungaria, stare bună, ne
înmatriculate. Tel. 728016.

(7560)
« Vând pian coadă, 

placă bronz. Hunedoara, 
tel. 715118, după ora 19.

(7562)
« .Tâmplărie — vindem 

sicrie 60 000, Hunedoara, 
Bogdan Vodă, 3, centru 
vechi. (65240)

« Vând casă, curte, gră
dină — com. Brănişca, sat 

.Rovina, nr. 10. (607510)
i « Vând fân şi sobă cu 
boiler (funcţionează cu 
lemne si gaze). Deva, tel. 
618606. A (6084752)

MATRIMONIALE
• «s-Cetăţean german .de 

origine română, 27 ani,
-1,63, doresc cunoştinţă 
domnişoară 19—26 ani, 
înălţime maxim 1,70, pen
tru căsătorie. Kâlman Ma
riana, str. I.' Creangă, 
bloc 35, ap. 27, Deva. (6532)

•  Cetăţean german do-" 
resc cunoştinţă cu domni
şoară, între 20—30 -arii, 
în vederea unei prietenii.

-Trimiteţi fotografii pe , a-, 
dresa: Dreschier Iulian, -- 
Postfach, 1313/ 89203 NEU
— ULM Germany. (7657)

PIERDERI
«" Pierdut carnet de să

nătate pe numele Liţoiu 
Liliana. Se declară nul.

(8078) .
ÎNCHIRIERI

•  Tânără Intelectuală 
caut cameră sau garsonieră 
de închiriat în Deva, zonă 
centrală. Tei. 619430. (8077)

OFERTE v :
DE SERVICII

•  Anunţăm deschiderea 
cabinetului ORI- — dr. 
Foma Emil, din 19 martie,

1995 (incinta cabinet sto
matologic dr- Zuberecz).

(7561)
« Interm Matrim caută 

cunoscătoare de maghiară 
şi operare calculatoare Si
meria, Teilor, 32. (8028)

•  Societate efectuăm
transport marfă 5 
tone. Tel. 621449,
617742. (8004)

« S.C. Romed Deva 
deschid  ̂ o unitate
Tehnofarm pentru 
produse farmaceutice 
în localitatea Deva, 
cartier Micro 15, str. 
Bejan, 7. (8091)

•  Foarte impor
tant!!! la Deva —Casa 
de Amanet — mereu 
în sprijinul dumnea
voastră cu împrumu
turi imediate in lei, 
zilnic în str. Libertăţii, 
bl. 2, etaj I, ap. 11 (vi

zavi de magazinul Com- 
tim). (8099)

DIVERSE
•  S.C. Varoyest Impex 

S.R.L. Hunedoara anunţă 
că îşi începe activitatea cu 
data de 18 martie 1995, 
şi va practica lin adaos co
mercial de 0—200 la sută.

(7556)
•  S.C. Animed Plus

S.R.L. Deva anunţă inT 
tenţia de majorare a pre
ţurilor între 0—200 la sută, 
începând cu data de 17 
aprilie 1995. (8089)

•  S.C. Exotic Aroma
S.R.L. Simeria anunţă, in
tenţia de majorare a pre
ţurilor cu 20 la sută, în
cepând cu data de 17 a- 
prilie 1995. (8085)

« S.C. Arizona Exim 
-S.K.L. Haţeg anunţă -in
tenţia de majorare a ada
osului comercial cu 100 la 
sută pentru alimentaţie 
publică şi cu 50 la sută 
desfacere cu amănuntul, 

. începând cu data de 1 a- 
prilie .1995. (8084)

COMEMORĂRI

« Familia îndoliată 
aminteşte că în aceste 
zile comemorăm îm
plinirea a 6 săptămâni 
de la decesul celui 
care a fost un minunat 
om, soţ, tată, bunic, 
cuscru A . - -o
ŞTEFAN ILINCEA 

din Hunedoara.
Nu te vom : uita 

niciodată. (ff553)

•  Soţia, copiii,, tatăl, 
soacra,, cumnaţii anunţă 
cu durere-în suflete 
împlinirea unui.an, la 
19 martie, de când s-a 
stins dintre noi un om 
cu suflet bun.

' ANGHEL .".A 
A' FORNĂDEAN 
din Hondol. ADoamne 
dacă Tu m-ai vrut/ 
Mângâie familia care. 

m-a pierdut. Dumnezeu 
să-l odihnească!

(8081)

« Flori şi lacrimi la 
tristul mormânt la împli
nirea unui an de când 
ne-ai părăsit dragă 
MARIANA BARZANEANU 
Nu te vom uita niciodată, 
prietenele • -tale Rodica 
Socolan si Pusa Popiţan.

(8072)
« Mama, soţul şi copiii 

anunţă -cu durere în su
flet împlinirea unui an de 
la dispariţia prematură, la 
numai 31 ani, ’ a 
MARIANEI BARZANEANU 
Azi, 17 martie. Nu ţe vom 
uita niciodată. ; (8072)

•  Din ochii noştri la
crimi mari ne curg/Când 
vedem crucea pe-al tău 
mormânt,

tAnase PArAUAN
Aprindem lumânări în 
fiecare amurg/Şi-am vrea 
să vii afară din pământ/ 
Dar din păcate "asta nu se 
poate/Fiindcâr roata vieţii 
nu se-ntoarce/Şi-atunci-ru
găm p^ Dumnezeu Gel 
Sfânt/Să te iubească şi- 
pcolo în mormânt.

Parastasul va avea loc 
în Biserica Ortodoxă din 
str. Libertăţii Deva. Soţia 
Erji. . (8087)

DECESE
•  Colegii şi prietenii 

anunţă cu durere decesul 
şefului de coloană auto

BREHUI NICOLAE
•Nu te vom uita nicio

dată. *
Salariaţii S.C. „Avicola" 

S.A. (607511)
•  O moarte fulgerătoare 

l-a răpus din mijlocul nos
tru pe cel care a fost un

om de O aleasă omenie şi 
nobleţe sufletească ' , 

BREHUI NICOLAE 
Dumnezeu să-l A odih

nească în pace. ..
Conducerea S.G. „Avi

cola” S.A. (607511)

• Familia îndure
rată anunţă trecerea 
fulgerătoare în” ne
fiinţă a celui ce a 
fost un minunat soţ, 
tată, frate, unchi, 
văr, vecin, prieten şi 
sprijin

MIRCEA VLAD 
Funeraliile vor a- 

vea loc vineri, 17. 
03. 1995, ora 14, la 
cimitirul de pe str. 
Popa Şapcă. Hune
doara.

Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pace !

(8193)

S.C. „CHIMICA” S.A. ORĂŞTIE 
In vederea privatizării anunţăm pe lăţi foştii sa

lariaţi şi pensionari aisocietăţii că pot participa la pri
vatizare cu carnetele de certificate ce se- vor prelua 
de către societate ia sediul său din Orăştie, str. Co
drului, nr. 24, serviciul personal, zilnic, .între orele 
9—14, până la data de 25 martie 1995.

Relaţii suplimentare la tel. 641671, 641250, 641670, 
int. 140, 256, 438. ' ■

SOC. COM. VIN ALCOOL ALBA S.A.
Str. Muncii, nr. 6—8, tel. 058/826806, fax 058/ 

826917, telex 36252,
VA OFER A: ' ; .A - 'A-A A ■,

•  Vodcă 33 grade — 1/2 — 720 Iei
; ® Rachiu superior 27 grade — 1/2 — 660 lei

•  'Rachiu extra 25 grade -— 1/2 — 600 lei
•  Rom superior 32 grade — 1/2 — 906 Iei
•  Lichior vanilie 38 grade— 1/2— 1138 lei 

Rachiu mere 38 grade — 1/2 — 750 Ici'
•  Rachiu din vin 36 grade — 1/2 705 tei •
•  Rachiu drojdie 30 gradţ — 1/2 — 660 lei
•  Vinars Ovidiu 38 grade — 1/2 — 1300 lei
•  Şampanie Ilcmisec — 0,750 — 1995 lei
•  Vinifruct — 0,750 — 754 iei •
•  V inars Corrado — 40 grade — 1/2 — 1850 Ici
•  Vin calitate superior — 1/1 — 840 lei
•  Vin soiuri — 0,700 *— 972 lei
Preturile nu includ TVA (8197) 1

Câteva echipe din DN 
sunt marcate de rezulta
tele meciurilor din Cupa 
României. Nu au surprins 
prea mult victoriile obţi
nute de Rapid împotriva 
Stelei şi a Univ. Craiova 
in faţa dinamoviştiior, ci 
scorurile înregistrate, în
deosebi diferenţa intre jo
curile foarte bune ale ra- 
pidiştilor şi studenţilor cra- 
ioveni, faţă de evoluţia 
ştearsă, cu mari goluri în 
apărare, a militarilor. U- 
niversitatea Craioya arată 
o formă foarte bună şi mi
litarii au de ce A se teme.

în Divizia' Naţipnâlă se . 
desfăşoară sâmbătă cea de 
a 20-a etapă a campiona
tului. Mâine Steaua joa- • 
că cu Sportul în Regie, iar 
Univ. Craioya îşi dispută, 
pe teren propriu, meciul 
său cu Gloria Bistriţa. Deci 
cele două formaţii din 
fruntea clasamentului au 
toate şansele să obţină ce
le trei puncte puse în joc. 
Cu tot şocul suferit de 
Steaua în Cupă, e greu ca 
studenţii bucureşteni să ob
ţină o victorie. Dar mai 
ştii ? FG Naţional se de
plasează la Petrolul iar FC 
Argeş la FG Braşov, de 
unde n-ar fi exclus să ple
ce fiecare măcar cu câte un 
punct. Rapid şi Dinămo 
două formaţii ce urcă mereu 
în clasament, îşi aşteaptă ad
versarii pe terenurile pro
prii, în Giuleşti, pe Inter 
Sibiu, iar pe stadionul di- 

, namovist pe Ceahlăul, Şi

oricâtă rezistenţă ar opune 
oaspeţii, gazdele vor câştiga.

Tot mâine, în Divizia A, 
şeria a Il-a, Corvinul sus
ţine meciul său din eta
pa a 20-a, cu Phoenix, la 
Baia' Mare. Hunedorenii 
sunt decişi să se întoarcă 
victorioşi, să-şi menţină lo
cul doi în clasament. Deşi V 
băimărenii se află pe pe
nultimul loc, ei mai speră.' 
Suntem convinşi că valoa
rea echipei hunedorene, 
tactica'preconizată de an
trenorul principal I. Re teu, 
vor da roade şi la Baia 
Bare.',. ' ‘

Meciuri. ale căror rezul
tate sunt aşteptate cu mult 
interes dispută duminică şi 
Vega Deva la Minerul Â- 
nina, în Divizia C Mine
rul Certej la Minerul Băr- 
băteni (sâmbătă) şi Mine
rul Aninoasa la Victoria 
Călan (duminică).

SABIN CERBII

REZULTATELE 
MECIURILOR DIN 

OPTIMILE DE FINALE 
ALE CUPEI ROMANI®

F.C. Maramureş — Ro- 
car 'Buc. 5—0; F.C. Naţio
nal — Oţelul Galaţi 1—0; 
Efectroputere — Unirea iDej 
3—1; Univ. Craiova — Di- 
namo 3—1; Rapid — Stea
ua — 4—1; Petrolul — 0- 
ţelul Tirgovişte 2—0; UTA 
— Metalurgistul Cugir 2—0; 
FC Farul — „tT“ Cluj-N. o-i- ... . . . . . . . . .


