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•  1 dolar SUA
•  ; 1 marcă germană
•  100 yeni japonezi
•  ... 1 liră sterlină
•  1 franc elveţian
•  1 franc francez 
§ 100. lire italiene

Taraful „Doina Crtyului" al Casei de cultură 
Brad (dirijor Ionel Coza), locul 1 în cadrul Festiva- 
lului-concurs „Comori folclorice".
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Obiective de larg interes social
Convorbire cu dl ec. REMUS MARIŞ, 

primarul municipiului Hunedoara

— Dle primar, fără in
tenţia de a vă flata, vă 
spunem sincer că suntem 
impresionaţi, de „şantierele" 
deschise în oraş. Dintr-un 
foc ia tdtăl vezi că se 
lucrează la plombarea gro
pilor, amenajări de 
cari, lucrări de faţade la 
imobile, lucrări de termo- 
ficare şi altele. E a rea
litate, da ?

o- ■*** Ce aţi văzut e real, 
numai căfaţă de necesi
tăţi, de «Hnţdo de aii, 
facem încă puţin I Starea. 
Îmbrăcămintei asfaltice 
critică de -pe străzi şi de 
pe unele trotuare, a" locu
rilor' de parcare pentru 
autoturisme, a spaţiilor,

zohelor verzi şi a unor par
curi sau locuri de recreere, 
dar şi faţadele unor di
ferite imobile, starea u- 
nor pieţe agrealimentare 
au făcut ca primăria, con
silierii să strângă rân
durile, să facă căutări, stu
dii, colaboratori şi spri
jinitori, pentru a purcede 
la treabă.. Au fost investi
gate toate - posibilităţile 
materiale şi financiare 
(ştiută,, fiind sărăcia In 

care ne zbatem din cau
za lipsei banilor la bu
get) şi ne-am pus în miş
care, am antrenat şi alte 
forţe, cum sunt de pildă 
RAMGCL, ICSH şi alţi a- 
genţi economici şi iată, în

multe locuri din Hune
doara se lucrează cu spor 
şl fără să par că spun 
vorbe mari, mulţi dintre 
cei care ne ajută, lucrea
ză, o fac şi cu un anu
mit „patriotism lodal“, ce 
îi animă pe mulţi locuitori 
ai municipiului nostru. ....

'*?, Pentru cititorii zia
rului nostru, pentru ce! 
care din cauza greutăţi
lor (reale) nu au astupat 
încă o groapă cu asfalt fa 
multe urbe din judeţ, ne 
puteţi puncta câteva din
tre lucirile ce se «tei». 
tuează fn prezent?
' — Suntem pe terminata 

cu plombele- asfaltice (pre
cizez că peste tot s-a fo-

Convorbire consemnată de > 
SABIN CERBU

(Continuare în pag. a 2-a)

CONFERINŢA DE PRESA

Pentru a răspunde fa
vorabil unet^favîtaţii pri
mite de la aVprităţile co
mitatului HarripŞhire, din 
Anglia — cu care judeţul 
Hunedoara a stabilit de 
mai multă vreme relaţii 
bilaterale, in cadrul Pro

gramului Adunării Regiu
nilor Europei —, Consiliu! 
judeţean -Hunedoara a 
apelat la câţiva patroni 
(fin Deva, care s-au dove
dit receptivi şi Inter*-- 
saţi să colaboreze cu fir
me din Marea Britani*.

• • •
Astfel, delegaţia oamenilor 
de afaceri hunedoreni, al
cătuită din dnii Gheorghe 
Brănescu — managerul 
S.O. „Prodimpex-Com" SRL 
Deva, Aurei Miclea — ma
nagerul firmei „Universal 
Import-Export" SRL Deva, 

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a S-a)

De ieri, 21 martie 
a.c„ autorul asasinatelor 
care au zguduit Deva 
(Jian Beniamin). a fost 
transferat la Spitalul 
Penitenciar Jilava, pen
tru efectuarea expertizei 
psihiatrice. (V. H.),

Miercuri, 22 martie, 
vremea va ti rece. Pre- 
ciprtaţiile voc Iacei» tn 
cursul nopţii tn regiu- 
i>ife sudice, tn cursul 
liM , ftielte vor apărea 
din «mp, dar în regiu
nile nord-vestiee ale ţă
rii. Local, ploile se vor 
transforma în lapoviţâ 
şi ninsoare. Tempera
turile — mai scăzute 
decât jn  ziua prece-.. 
dentă.

Oraşul Brad â fost din 
nou gazda unei mani
festări de înaltă ţinută 
artistică. Eşte vorba de 
Festivalul—concurs inter- 
judeţean „Comori folclo
rice", aflat la a IlI-a 
ediţie, deschis tarafuri
lor şi grupurilor instru
mental* de muzică popu
lară. Manifestarea’, or
ganizată de Inspectoratul 
Judeţean pentru Cultură, 
Centrul' Judeţean al 
Creaţiei Populare, Casa 
de Cultură şi Consiliul 
orăşenesc Brad,, a reunit 
formaţii din Transilvania, 
Banat, MoldoVa şi Mun
tenia. Bucurându-se de 
un , interes aparte din, 
-partea specialiştilor, a 
interpreţilor şi a publi
cului, pe scena festivalu
lui—concurs s-au perin
dat 23 de tarafuri, ş| 
grupuri instrumentale, iar 
cUu juriu âu făcut parte 
dnii Troian Miricioiu. di- 

. rector îh Ministerul Cul
turii, prof. Dumitru 
Buzpianu, de „la : Radio 
TV Cluj-Napoca; Gelu 
Stan, de la Radio TV Ti
mişoara. prof. loân 
Sicoe, consilier şef al 
Inspectoratului Judeţean

pentru Cultură ■ Hune
doara, prof. Vasile" M°* 
lodeţ, directorul Centru
lui Judeţean al Creaţiei 
Populare. Drăgân Mun
tean, atât de apreciatul 
solist de muzică popu
lară, prof. Emil Mărgi- 
neanu, dna Lucia Luca- 
ciu, directorul Filialei 
judeţene a Băncii „Da
cia Felix", principal spon
sor al manifestării, un 
bun susţinător al mişcă
rii artistice hunedorene. 
Preşedintele juriului a 
fost- dna Marioara Mură- 
rescu. consacrat etno- 
muzîcolog, c* promovea
ză cu generozitate pe 
postul naţional de tele
viziune creaţia populară 
românească.

în întrecere au evo
luat : tarafuri şi grupuri 
instrumentale din Haţeg, 
Tr. Severin. Cîmpeni, De
va, Hunedoara, Vaţa de 
Jos, Abrud, Arad. Su
ceava, Caransebeş, Căstău, 
Mediaş, Geoagiu. Pe lân
gă interpreţii imaturi, din 
formaţii a-U făcut parte

MIVELBODEA 

(Continuare în pag. a 2-a)

Taraful Centralul Judeţean al Creaţiei Popu
lare Arad, câştigător al aceluiaşi loc I.

Foto PAVEL LAZA :

[
I% '
I

lti
Iti
I

CONCESIA SLOVACA
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- O declaraţie de-acum 
mai bine de o lună a 
premierului ungar Gyula 
Horn, potrivit căreia tra
tatul de bază de bună 
vecinătate cu Siovacia va 
putea fi semnat înaintea 
celui cu România şi * a 
Conferinţei de la Paris 
privind Pactul de Stabili
tate în Europa, aproape 
că a trecut neobserva
tă. Şi totuşi, dl Horn 
ştia ce spune. De pe a- 
tunci' el avea careul de 
aşi în mână, premierul 
slovac, Vladimir, Meciar, 
făcând zarvă mai multă 
în declaraţii decât în 
fapt Aşa se face că, la 
numai câteva ore de la 
declaraţia prin care a 
respins categoric cerinţe"

excepţia celui ungar — |  
înseamneh că se recunosc * 
„drepturile colective". |  
„autonomia", „statutul * 
special" pentru minori- S 
tăţi,/ Şe„,,creează astfel 1 
un precedent periculos J 
pentru ţoate statele care ( 
au cetăţeni de etnii dife- J 
rite, mai ales pentru ve- I 
cinii Ungariei, pe teri- « 
toriul cărora trăiesc et- I 
nici; maghiari. J

Dl Horn poate să-şi I 
frece acum mâinile de J 
mulţumire şi poate să | 
zâmbească cu zâmbetul I 
său enigmatic pentru că J 
şi-a îndeplinit o misiu- | 
ne a maghiarimii. Şi » 
poate chjar să fredoneze |  
un ceardâş, pentru că * 
apum are motive să ara- |

COMENTARII

. ti :
S-r,

le Budapestei de inclu
dere în tratatul ţje bază 
a cererii de autonomie 
teritorială pentru cei 
circa 500 (X>0 de unguri 
din Slovacia, la întâlni
rea cu dl Horn de la Bra- 
tislava să cedeze şi să 
consimtă introducerea în 
tratat a ' Recomandării 
1201 a Consiliului Euro
pei — recomandare res
pinsă de Conferinţa la 
nivel înalt de la Viena 
—, iar tratatul între cele 
două ţări, astfel definiti- 
.vât, a şi fost semnat, 
demonstrativ, la Paris, 
chiar in . preziua deschi
derii Conferinţei de Sta
bilitate în Europa, 

Faptul că între cele 
două ţări a intervenit în
ţelegerea privind trata
tul de bază, în fond, este 
o problemă care le pri- 
yeşte. Nu putem trece 
însă cu.vederea eâ- î» 
ceasta înţelegere are de 
pe acum semnificaţii 
care privesc nu doar cele 
două ţări, ci pe toate 
statele Europei. Introdu
cerea în tratat a Reco
mandării 1201 a Consi
liului Europei, respinsă 
la timpul ei de toţi şefii 
de stat europeni — cu

te cu degetul spre Româ
nia, o ţară care „nu vrea 
să înţeleagă", precum 
Slovacia, năzuinţele ab
solut „inofensive" ale 
minorităţii maghiare, re
prezentată de U.D.M.R. 
Şi mai poate dl Horn să 
ceară acum cu. fruntea 
sus admiterea în Uniu
nea Europeană şî în 
NATQ, pentru că a de
monstrat că „doreşte" din 
răsputeri să se înţeleagă 
cu vecinii, dar că aceş- 

. tia sunt prea rigizi, nu 
sunt ’ pătrunşi de „spiri
tul european".

Aşadar, cu fastul de 
rigoare, duminică seara, 
la Paris, domnii Horn şi 
Meciar au semnat trata

tul de bună vecinătate, tra
tatul careva aduce fericire 
Ungariei şi privilegii mi
norităţii maghiare din 
Siovacia. Cât priveşte 
poporul slovac rămâne de 
văzut cât de fericit va fi. 
In orice caz, domnul Me
ciar. care a semnat tra
tatul fără să-i tremure 
mâna, şi-a asumat o 
grea răspunde** faţă de 
poporul slovac şi faţă de 
toate statele Eţlropei.

;; gu. fave£

chimica™
orastle

. S.C. „CHIMICA" S.A. ORĂŞT1E 
în vederea privatizării anunţăm pe 

toţi foştii salariaţi şt pensionari ai societă
ţii că pot participa la privatizare cu car
netele de certificate ce se vor prelua de 
către societate la sejîiul său din Orâştie, 
stţ. Codrului? 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, 138.
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I instrumentişti tineri Şi 
. chiar copii, dovadă fiind 
■ formaţii alcătuite nuldai 
J din tineri (Şcoala -Gene- 
i rală Câmpeni. Şcoala 
! Normală Abrud ş.a.), o- 
I ferind certitudine conţi-, 

nuării tradiţiei. O pre
zenţă deosebită In în
trecere au avut: taraful 
Doina Crişului" ai Casei 

de cultură Brad (diri-, 
jor Ionel Coza), câşti
gătorul locului i, pentru 
frumoasa prezenţă sce
nic# ţ i  im repertoriu de 
npntă impecabil pregă
tiţi tariful Centrului 
Judeţean al Creaţiei 
Populare Arad (instruc
tor . Florin Sandu), cu o 
costumaţie colosală, câş
tigătorul aceluiaşi loc I; 

• <

I%i:* .
t

l

!
!’ I costuma ue coiosaia, caş- t

J tigătorul aceluiaşi loc I; 1

' s # dwv~iţ ’ d om' 0  dimto 4 . daaOii

taraful o Curţcştii de 
dos (Suceava), instrtoptor 
Cbnstântin Olteanu; ta
raful rtHaţegana" ai Dinei 
de cultură Hunedoara. 
Dar şi grupurile instru
mentate ale Casei de 
culturii Beva (instructor 
Petrişor Bruzan), Şcolii 
Normale Abrud (instruc
tor Gheorghe Bura). Casei 
de cultură Caransebeş 
(instructor Sandu Flore») 
f # . ;t::

Au fost şi formaţii care 
nu şi-au onorat cum se 
cuvine cartea de vizită, 
cu un repertoriu inter
pretat cala... „nuntă", cu 
costumaţie de stradă, cu 
greşeli de interpretare. 
Credem că e momen
tul ca astfel de for
maţii să acorde mai mul
tă atenţie evoluţiilor lor 
viitoare, să ţină la

'»*•«»» mmm * mmm • «as .

românesc, In genertL ţ 
In finalul manifestării * 

de la  Brad aa «aţinut I 
apreciate recitaluri so- * 
Oştii vocali de muzică s 

Maria Tttdor, J
ria Dan, Elena Bvsei. j 

Mariana Anghel, Drţgan J 
Muntean, care au fm t j 
trăite cu mare intensi- J 
tate sufleteasca de pu- 1 
blicul spectator şi râs- I 
plătite cu căldura a- î 
plauzelsr. |

NOTA: Intre sponsori 
s-au numărat S.C. „.Sar-1 
geţia Forest" Deva (prin- » 
cipal sponsor alături de | 
Banca „Dacia Felix"), * 
Cţedit Bank, RAGCL, I 
..Metal Expres", 'Bank * 
Post, Mina Ţebea, Uni-1 
tatea Militară Brad, U- * 
rina Electrică, Fabrica |  
de . pâine Brad, PECO, J 
Homtelecom ş.a. *

mm * mmm * mmm * mmm * mmm * mmm *'*

Obiective de larg interes social
(Urmare din pag. i)

losit numai asfalt cald, 
de bună calitate), pe o 
distanţă de 6 ion de 
străzi se aplică o nouă 
îmbrăcăminte asfaltică, că 
fn faţa policlinicii şi a 
spitalului municipal va fl 
finalizată, modernizată şi 
lărgită parcarea Dentru 
circa 30 de autoturisme, eu 
Iluminat ornamental. Stra
da Theodor Aman va fi 
lărgită de pe un sens de 
eireulaţie pe două, iar la 
Şcoala Generală Nr. 4 se 
efectuează lucrări de fa
ţadă şi o platformă de 
parcâre-n-autotiu-ismeter. 
Mult interes manifestăm - 
pentru înfrumuseţarea 
traseelor şi Obiectivelor tu
ristice din -Hunedoara. 
După ce am reuşit, cu 
multă .trudă, refacerea a- 
coperişului Castelului Cor- 
vineştilor şi a podului, în 
această perioadă am luat 
legătura eu toţi proprieta
rii de pe Bdul Libertăţii, • 
str. C-tin Bursan şi Caste
lului, în vederea reface
rii faţadelor şi pe acest 
traseu în colaborare (care 
e foarte bună) cu RAGCL 
şi staţia de mixturi as- 
faltice, se Va reface şl 
„covorul" asfaltic. In le
gătură cu lucrările ce le 
vom mai demara la Castel 
Şi pentru punerea în va
loare a Muzeului Etnogra
fic, s-a întocmit un studiu

de fezabilitate pentru 
restaurarea Sălii Cavalerir 
lor. -

— Agenda consiliului 
local e destul de încăr
cată şi pentru viitorul a* 
propiat în Ce priveşte şi 
alte importante lucrări de 
maro interes odilitar-gos- 
podăresc şi cultural...

—. Ne -preocupă in ţel 
mai înalt grad asigura
rea în continuare a apei 
potabile şi a căldurii în 
locuinţa fiecărui cetăţean, 
dar şi pentru creşterea 
siguranţei circulaţiei în 
Hunedoara şi îmbogăţirea, 
spiritualităţii oraşului. Nu 
se -aşteaptă  ̂toamnă iten- 
tr-u ca lucrările de izolare 
a conductelor de terftio- 
ficare în Micro 4 şi rea
lizarea a 2 puncte termi
ce să continue şi acum 
de către I.CŞJL Aprovi
zionarea cu apă potabilă 0  

rezolvată la noi, rămâne 
doar să fie echilibrată pre
siunea apei pe unele 
străzi şi cartiere, înlocui
rea unor conducte vechi. 
Se efectuează Studii pen
tru lărgirea şi moderniza
rea unor străzi şi intersec
ţii, înfiinţarea, dacă e ca
zul, a unui sens girato
riu, într-un Ide foarte a- 
glomerat, amenajarea de 
parcări în zona Hotelului 
..Rusca" şi pe platoul „Pla
că ra", cu prefabricate 
mozaicate şi iluminat onra- 
mental. Se află în plin

studiu şi întocmire a pro
iectului’ modernizarea pie- 
ţii agroalimentare „Dună
rea". Nu uităm nici isto
ria locurilor, cinstirea ma
rilor personalităţi ale a- 
cestor meleaguri. După 
primul bust descoperit de 
curând în faţa stadionului, 
al, neuitatului Michael 
Kle>u, am iniţiat o lu
crare . foarte importanta, 
ridicarea statuiilui IANCU 
DE HUNEDOARA. pre
cum şi a altor bustUri ale 
unor personalităţi istorice.

fo final, ce aţi dori - 
să le spuneţi cetăţenilor 
municipiului Hunedoara? 
f fie alături d« pri

mărie, de «âaborâţorii 
noştri şi de cei ee îritre- 
pririd o seamă de acţiuni 
edilitar-gospodăreştx, .de 
larg interes cetăţenesc,: să 
întreţină , tot ce se con
struieşte şi se primenite, 
pentru dumnealor, şi nu 
în ultimul rând să le 
apere de răuvoitori, de cei 
dertaţi cu ordinea şi res
pectul civic: pe str. Pi
nilor, în Micro 7 şi chiar 
in alte locuri au fost 
rupţi pomi ornamentali, au 
fost distruse zeci şi zeci 
de coşuri de gunoi din 
metal, montate in beton! 
Cei mulţi eeţrec pestra- 
dă Şi respectă bunul pu
blic, ar trebui să nu trea
că nepăsători, pe lângă 
asemenea „pete" ale fru- 

s moşului nostru municipiu.

» „Medalion Jules Ver- 
ne". Ieri, 21 martie a.c., 
la sediul Filialei nr. 1 a 
Bibliotecii Judeţene De
va (str. 22 Decembrie, 
bl. 41, parter), s-a desfă
şurat manifestarea lite
rară prilejuită de come
morarea a 90 de ani d* 
la moartea scriitorului Ju- 
Ies Veme. La realizarea 
acestei acţiuni au contri
buit elevi — membrii 
colectivului redacţional 
al revistei culturale „Cre- 

... <R>" dip Ocva. JG . B.).
e Pregătiri de specia

liste, Liceul de Artă 
Ddva anunţă că, începând 
cu ziua de 24 martie a.c. 
se fac pregătiri de spe
cialitate pentru candidaţii 
.Claselor de desen şi mu
zică (a IV-a şi a VlII-a), 
îh vederea admiterii. 
Cursurile sunt gratuite. 
Pentru lămuriri supli
mentare —> telefonaţi la 
624868. (O. P.).

•  îngrăşăminte. In
scopul fertilizării supli
mentare a culturilor do 
toamnă, de ctuând au în
ceput să sosească in- 
grâş&rointele chimice ne
cesare aplicării pe o su
prafaţă de circa 10000

ha, pentru care sunt în
cheiate contracte cu Rom- 
cereal. Este un semn că 
ceva se mişcă şi pentru 
agricultori. (N. T.).

•  Sediul prinde contur.
Continuă în ritm susţi
nut edificare» noului pa
lat administrativ al o- 
raşului Haţeg. Structura 
clădirii a fost finalizată, 
In prezent efectuându-se 
compartimentarea inte
rioară, instalaţiile elec
trice şi sanitare şi tem 
cuielile. Oamenii şantie
rului. cortdus de dl Mar
cel Rindea, din cadrul 
Ş. G. „Condor" S.A, • De
va, efectuează lucrări 
d» foarte bună calitate.- 
(TR. B.).

•  Aparatură modernă.
Ing. Victor Ciciău şi teh
nicienii Livia Grohiţean 
şi ioan Magheţi lu
crează la măsurarea te
renului extravilan al sa
tului Ribiţa. Lucrarea o 
execută cu aparatul^ mo
dernă, asigurată prin 
Programul PHARE. (TR. 
B.).

•  22 000 000. Aceasta
este valoarea In lei a l  
mărfurilor confiscate de 
Poliţia municipiului Pe- \ 
troşani celor cam au ( 
încălcat Legea 12?I990, în 1 
anul care a trecut şi > 
perioada scursă din 1995. ) 
(V. N.). (

RTL
6,30 Ştiri, seriale 0  

desene animate; 10,05 
Kefafc (s. p.); 11,30 Vre
mea dorinţei (s); 12,00
Freţd e mare (c^; 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13^0 Spruigfield
Story (s): 14,15 Santa 
Barbara (s): *5,05 Pasi
unea ei e crima (s); I6JM 
Bona Cbristen (talkshow);
17.00 Ilans Meiser (talk
show): 18,00 Jeopardy 1 
(cs): 18^0 Intre noi (s);
19.00 Frumos şi bogat
(s/r); 19/ÎO Exploziv —
telegrafic; 20,10 Explo
ziv — magazin; 20.40
Vremuri bune şi rele (s); 
21,15 O mamă îşi vinde 
copilul (dramă, SUA, 
1993); 23,10 Stern TV, 
magazin

7M Ştiri; 10,00 Show
ul lui Maurizio Costanzo 
(r)T 12,45 Forum (mag.): 
14,00 TG5 — ştiri; 14^5 
Cotidiene; 14,40 Beautl- 
ful (s); 15,05, Complot fa 
familie (show); 16,20 A- 
genţia matrimonială 
(mag.); 17̂ 00 Bim Bum 
Bam (dai.); 18,00 Super- 
samuraiul (s); 18,25 De
sene animate; 19,00 OK, 
preţul a corect (cs); 20,00 
Roata norocului (cs); 21,00 
Ştiri; 21.25 Circulă zvo
nul (show); 21,40 Film: 
0,00 Braţ de fier (dezba
tere); 240 Cotidiene (r); 
2,45 Circulă zvonul (r); 
340 Braţ de fier (r); 4,30 
Target (magazin).

SAT 1
6,30 Brunch TV — 1

(magazin TV); 1049 Ve
cinii (s )„ S o lu ţia " ; 
10,45 Brunch TV — 2
(magazia TV); 13,00 Lo- 
ving (s): Adevăru-i amar; 
13.25 Soarele Californiei 
(s); 14,25 Faicon 
(s)P ian  diabolic;
Numai iubire nu! (sit. 
com.): 1545 Time Trax (s. 
SF); Vestul sălbaUc; 1645 
Mac Gyver p a j: Iubire 
nebună; 18,00 m  riscăm i 
(cs); 19,00 Teiul sau ni
mic (cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 2040 Roata noro
cului (cri; 21,15 Porcul 
•w « carieră (film, p. IU); 
23.15 Reporteri la 'acţiu
ne; 0,00 E târziu, pen
tru eroi (La., SUA, 1969), 
cu M. Câine

—***** "f"' ' .... .

H î E SP s m
640 ştiri NBC; - 7J00 

Afaceri la zi ; 7,30 Ştiri, 
cu Tom Brokaw; 10,00 
Comerţ TV; 11.00 Roata 
banilor; 12,00 Afaceri Ia 
zi ; 13,00 Buletin bursier;
15.00 Roata banilor —
piaţa americană; 19,00 
Baschet NCAA; 20,00
Ştiri ITN; 2046 Golf.
Volvo PGA — Qpenul 
portughez; 21,30 Dateli-
ne, cu Jane Pauley; 2240 
Magazinul ştirilor; 2346 
Show-ul serii, cu Jay 
Leno; 0,30 Real Personal 
(show), eu Bob Berko- 
witz; 146 Oferta pieţei;
2.00 Timp egal, show po
litic ; 340 Videomoda; 
446 Rivera în direct! ;
5.00 Dateline. Informaţii.

9,30 ^Aerobic ; 10,30
Schi alpin (mag.); 1140 
Patinaj artistic. C.M. de 
la Birmingham (sel.); 
1340 Gimnastică artistică 
o Campionatele Interna
ţionale ale Franţei (p. 
II); 16,30 Schi alpin o 
C. M. de juniori : 17,30
Călării o Cupa Mondia
lă- la sărituri; 18,30 Ci-
clism montan # Con
cursul Indoor de la Paris- 
Bercy; 1940 Motocros
O Trial Masters ; 2040 ̂
Buiitin de ştiri 1; 21,00 
Box o Prime Time Spe
cial ; 23,00 Magazinul
sporturilor cu motor; 0,06 
Auto •  Formula 1 —
avanpremieră 1995 (re
luare); 1,00 Călărie (r); 
246 Buletin de ştiri

-mtmmmrr-

MIBRCURI, 

22 MARTIE

TVR 1
740 TVM o Tele- 

matinal; 840 La Pri
ma oră; 945 Serial (r) 
•  , EmM» Barbara; 
W46 Desene animate; 
1146 Mod» pe meri
diane (NBC); 1240 
Aur şi MHMpnt ti ja  
TVR laşi ş* GhţjxN.; 
16,10 Microrccital; 17,15 
Altă şi Omega...; 18,30 
Desene animate; 19.00 
Sensul schimbării; 
1940 Serial » Fata şi 
băieţii (s); 20,00 Ac- 
taaiităţi; * Meteo •  
Telesport; 20,45 Se
rial O Dr. Quinn (ep. 
43); 2145 Noi fron
tiere; 2246 Muzică u- 
şoară; 2340 Actuali
tăţi; 040 întâlnirea 
de la iniâzui nopţii.

7,00 La prima oră;
9.15 Ora de mmdcă; 
16,30 Caleidoscop sa
telit; 1140 Desene 
animate; 12,00 Gong! 
(r)*,»246Pagini ce
lebre ; 1340 Magiizi-

13,45 Telejurnal CFI; 
14,10 Ritmuri muzica
le ; 15,30 ‘ Lupta pen
tru drepturi in state
le sudiste ; 16,06 De
sene animate; 16,30 
Şi bogaţii plâng (s) ; 
17,40 Serial •  Aur 
Şi noroi; 1340 Emi
siune în limhe ma
ghiară; 20,00 Actua
lităţi; 21,00 TVM o 
Mesager; 21,30 Pro 
memoria; 2240 Se
rial o Santa Barbara;
23.15 Video-clipuri.

9,00 Desene anima
te (reluare); 9,30 Se
rial (r) o F.B.I.; 1040 
Serial (r) o CRIPS; 
11,10 Film artistic (re
luare) O Paraş ctişfii; 
12,55 Videotext; 13,00 
Desene animate; 1840 
Film documentar; Jo
cul cifrelor; l9,00 Li
ber să aleg!; 26,00
Serial o Trăieşte-ţi 
visul — ^p. 15; 2140 
Telejurnal (emisiunea 
de ştiri a televiziu
nii TEl.E 7 abc, din 
21.03.1995): 21,30 Se
rial o Vecinii — ep. 
15; 2240 Ţara nimă
nui ; 2240 Chestiunea 
zilei ; 23,30 Cartea de 
citire; 2345 Staruri 
pentru totdeauna ; 645 
Videotext.

9,00 Teletcxt; 1040 
Observator o Antena 
1; 11.00 Flhn artistic 
O Răzbunătorii" din 
Kansas; 13,00 Tele-
text; 17,00 Observa
tor o Antena 1; 18,00 
Focns o Ştiri din ac
tualitatea locală; 18,15 
Studio deschis o „Po
litica oraşului" — o 
emisiune de Alin Be
na; 19,15 Film artistic. 
„Şi macul e o floare”: 
20,45 Worldnet a 
„Marea — O projsiemă 
a viitorului nostrtt".
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O carte... Cuvânt magic in măsură să înfăţişa

se frământări, arderi fantastice in numele unei idei. 
Cuvânt ilustrând lupta creatorului, a „demiurgu
lu ica re  işi devansează epoca prin profunzimea gân
dirii şl viziune. „Când, privesc zilele de aur a scrip-, 
tarilor române,/Mă cufund ca intr-o mare de vi- 
sări dulci şi senine /  Şi in Jur parcă-mi colindă dulci 
'0  mândre primâverij Sau văd nopţi cc-ntind 
deasupră-mi oceanele de stele.", spuma marele 
Eminescu privind cu nesaţ ţi admiraţie la ce a» 
lăsat med durabil înaintaşii in spiritualitatea româ
nească, căreia el i~a oferit, la rândul său, şţrălutd- 
ren de cam avea atâta nevoie. Spre astfel ie  oa
meni şi scrierile lor durabile privim 0  noi astăzi 
cu respect pentru darul ce ni l-au lăsat, ce intră flt 
patrimoniul• de aur al culturii româneşti.

Cărţi reprezentative

Bibliotecii Judeţene
După cum se ştie, hi- 

Ulioteciie colecţionează, va* 
lorifică şi conservă colecţii 
reprezentative de cărţi, pe- 
riedftce şi audio-vizuate în 
funcţie de dimensiuni, de 
structură socio-profesiona- 
lă şi posibilităţile materia* 
le. Din tot ceea ce achizi
ţionează biblioteca, 1—2 e- 
xemplare simt destinate 
conservării şi studierii in 
sălile de lectură, consti
tuind colecţiile de bază. 
Restul volumelor achiziţio
nate intră iri colecţiile u- 
zuale destinate împrumu
tului la domiciliu.

O vizită prin depozitele 
sălii de lectură face ca o* 
chiul vizitatorului să fie 
atras de lucrări reprezen
tative. Unele din acestea 
sunt şi cărţile bibliofile. 
Carte bibliofilă, poate. &  
-nu numai o. carte mai 

. ehe, ci .şi o carte de'-, apa
riţia recentă. Ceea ce o.fao 
deosebit de valoroasă sunt 
o serie de însuşiri, fie din 
punctul de vedere al conţi
nutului, fie din punctul de 
vedere al aspectului fizic 
(©rafie, tipografic) în care 
s-a editat, fie din punctul 
de vedere ai reporterului 
(coincidenţei) ce se creea-. 
ză intre apariţia ei şi mo
mentul cultural şi social 
de care se ataşează şi pe 
care-1 ilustrează, de pildă: 
•ediţiile semicentenare, cen
tenare, multicentenare, o- 
magiale etc. In realitate, 
cel mai adesea, Intr-o car
te bibliofilă se reunesc şi 
se întruchipează frumuse
ţea şi valoarea atât a con
ţinutului ei, generat de au
tor, cât şi a machetării ar
tistice, a tipăririi cu lite
re deosebite (corp, carac
tere şi culoare), a aplică- 
rii ■unor ilustrate reuşite 
pe o hârtie de calitate su
perioară, a reproducerii u- 
«or "facsimile după docu
mente manuscrise. Ediţia 
naţională Eminescu începu
te In 1939 de Perpessieius în 
iţi volume, volumele de 
„Opere complete" scoase 
de Editura Minerva în co
lecţia „Scriitori români" 
•att de Editura de stat 
pentru literatură (Agâr- 
băceanu, D: Bolintineanu, 
Jf. Alecsandri, G. Gălines-

Insolite mărturii ale unor 
vrelfii trecute, vechile ti
părituri adunate cu mare 
grilă şi păstrate peste tim
puri, unepri potrivnice, o- 
eupă şi acum locul cuve
nit în relevanta şi diver
sificata colecţie documen
tară a Muzeului din Deva. 
Cu dificultatea evidentă 
de a prezenta selectiv şi 
succint, în acest cadru, ra
rităţi ale patrimoniului nos
tru bibliofil, alegem titluri 
de cărţi şi periodice, care 
in plus faţă de criteriile 
bine stabilite, care asigu
ră valoarea de excepţie, 
deci, pe lângă vechimea 
lor, ori puţinătatea exem
plarelor rămase încă, po
sedă Însemnări de proprie
tate ale unor oameni de 
seamă, de la care au por
nit, şi nu se ştie exact câ
te drumuri au parcurs pâ
nă când au ajuns pe raf
turile bibliotecii noastre.

Aşadar, remarcăm, mai 
întâi, o ediţie a cărţii «Co
mentarii tn note libros po
litico rum AristoteUs", tipă
rită la Parte, tn anul *&45, 

al cărei autor, Tomas D’a- 
qttino, celebrul teolog al 

secolului al XHl-lea, a în
cercat să reconcilieze,- în-

Rarităţi bibliofile
tr-o sinteză, ştiinţa lui A- 
ristotel cu principiile bise
ricii. Consemnam însem
nătatea acestei cărţi şi 
prin însemnarea de pe pa
gina de titlu: „Ex-libris 
Constantini Cantacuzenl", 
prin care ni se semnalează 
o carte care provine din 
binecunoscuta bibliotecă a 
boierului cărturar, umanist, 
Constantin Cantacuzino.

Aşezăm alături o altă 
carte: „îndreptarea Legii* 
tipărită la Târgovişte, In 
anul 1652, câre este cea 
de-a doua carte de legi, 
românească, cunoscută şi 
sub numele de Pravila lui 
Matei Basarab. Nu ne 0- 
prim acum la conţinutul 
ei semnificativ, nici la 
vrrednicia traducătorilor, 
sau â iscusiţilor tipografi, 
Transliterâm doar, de pe 
una din filele ei jbx li- 
brisur, caye distruge car
tea prin apartenenţa sa: 
„Ex libris Avram langu, 
Prefectul Legiunii Aurăria 
Gemine e* advocat". în
semnarea lăsate, cu litere ,, 
latine intr-o vreme când

încă se scria cu alfabet 
chirilic, ne spune că aceas
tă carte, înscrisă in sfeţa 
preocupărilor sale juridice, 
a aparţinut lui Avram Ian* 
cu, personalitate, simbol ai 
isteriei noastre.

Am mai identificat în
semnări — autograf — ale 
unor oameni de marcă ai 
culturii noastre, şi, pe fi
lele unor „gazete* existen
te in valoroasa noastră co
lecţie de periodice. Şi, e- 
xemplificăm cu revista o- 
răştiană „Cosinzeana" (O- 
răştie, 1911—1914), a cărei 
apariţie tipografică Nico- 
lae Iorga o saluta ca pe 
„o elegantă foaie ilustra
tă, In care redactorii se 
străduiesc să facă din scri
sul Ier o armă de luptă 
pentru unirea naţională şi 
culturală a românilor".

Printre scriitorii cei mulţi 
şi mari ai timpului, care 
au publicat în „Cosmzea- 
na“, s-a numărat şi loan 
Agârbiceanu, cel care a 
ştiut să împace pregătirea 
şi profesia ecleziastică cu 
cea literară. In numere ale

revistei pe anul 1912, scrii, 
torul, cunoscut prin roma
nul său „Arhanghelii", i- 
coană a satului ardelean, 
a publicat foiletonic nuve
la „Căsnicia lui LUdovio 
Petrescu".

Revista din 17 martie, a 
aceluiaşi an, se detaşează 
prin însemnarea, autograf 
al autorului acestei nuve
le, care nu ştim cui şi-a 
adresat rândurile: „E în
tâia mea povestire mai ma- 

' re din viaţa intelectuali
lor ardeleni. Era mai mul* 
o încercare, o pregătire în 
vederea scrierii romanelor. 
Nu am socotit-o răuşdtă ,şi 
nu a test reprodusă in nici- 
unul din volumele mele. 
loăn Agârbiceanu, Cluj, 6 
VII, ,1958*.

—. TSocotim ca, ilustrativ 
pentru ansamblul tipăritu
rilor eu ex-libris, ori cu 
autograful unor elite inte
lectuale, din vremi dinain- 
tea noastră, preţuitul fond 
de carte documentară a 
Muzeului devean rămâne 
punct de referinţă pentru 
completarea istoriei aces
tor locuri.

MAMA BASARAB, 
Muzeul Civilizaţiei Dacice 

şi Romane Deva
... .©©•

cu, D. Cantomir, I.L. 0a- 
ragiaie, L. Blaga, Ş.Şt. De- 
lavraocea, L, Rebteanu,
G. Coşbuc, M. Sadoveanu.
I. Slavici, C. Petrescu, D. 
Zamfire seu, I. Teodoreanu,
H, Papadat-Bengescu ş.a j; 
ediţiile bilingve şi piuri- 
lingve („Mioriţa*, „Meşte
rul Manole", Eminescu 
Poezii, M. Baudelaife 
„Flori alese'1, A. Dante „La 
divina comedia" ş.a.); ©- : 
diţii centenare G. Baco via, 
„Luceafărul", cele 31 de 
volume din „Scrieri* de 
T. Arghezi sunt asemenea 
exemple.

Găsim, de asemenea, căr-n 
ţile cu care încep: seriile 
de editură de la colecţiile 
„Biblioteca pentru -toţi", , 

i „Biblioteca şcolarului", „Bi
blioteca pentru toţi copiii" 
şi alte secii; ediţiile faosi- 
milate, vezi seria „Maau- 

Editurii Meridia- 
rte, -AI. Jbuţtif l^fiăxandria", 
D, Simonescu „Codex au- 
reus“, „Codex burgundus", 
Gfc. Buluţă şi Dima Dră- 
gan Comeliu Manuscrise 
miniate franceze în colec
tele din România"; ediţiile 
prime ale unor autori im
portanţi (Labiş, M. Preda,
Z« Stancu ş.a.), cartea de 
format mare sau de for
mat liliput; cartea premia
tă la saloanele, târgurile şl 
expoziţiile din ţară şi străi
nătate („Meşterul Manole"
—.medalia de aur la Letp-- 
zig în 1976); cărţi mache
ta te artistic, A.E. Bacon- 
sky —• „Cadavre în vid",
85 de pagini eu vignete 
create de autor, în plus, 
unui număr mie de exem- 
plare li s-au adăugat 9 i- 
lustraţii după picturi în 
goaşă, „Luceafărul" de M. 
Emmeşcu, 1907 *■— Peisa
je de T. Arghezi ş.a. ; e- 
diţii de lux (V. Alecsandri 
„Mioriţa*, „Meşterul Ma
nole").

Acdste cărţi trebuie pro
tejate, folosite doar pen
tru studii sau pentru a fi 
popularizate în vederea e- 
ducării bibliofile a citito
rului. ~ c,

Prof. VALER1A STOiAN, 
Directorul Bibliotecii 

Judeţene
„Qvid Densuseanu"
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Autorul celei mai cu
noscute poeme eroicomică 
din literatura noastră — 
„Ţiganiada", s-a născut la 
Cigţnău (Geoagiu). O că
lătorie pe aceste melea
guri alăttţri de criticul şi 
istoricul literar loan Lun- 
gu ne-a făcut Să înţele
gem mai bine personali
tatea creatorului luminist, 
sursele inspiraţiei sarle, 
creator ce stă cu cinste 
alături de orice mare lu
minist european. Am des
cifrat atunci cunoaşterea 
de către Ion Sudai De- 
leanu a vieţii şi obiceiu
rilor ţiganilor, pe care le 
descrie In Ţiganiada. Poe
ma este scrisă Intr-o lim
bă naturală, CU un fond 
lexical viu, „fără nici o 
încercare de excludere le
xicală", după cum se a-

firmă in Istoria literatu
rii române (1958). ;

„Forme arhaice alături 
de forme diiectale- dau 
imaginilor culoare... Ima
ginile sunt din cele mal 
nesilnice". Critica socia-, 
lâ -este făcute cu discre
ţie. „Construcţia operei 
cu treceri de ia tablouri 
groteşti la altele pline de 
gravitate, iritroducerea 
criticii deghizate fin, 
structura uneori aproape 
perfectă a versului ridi
că „Ţiganiada" intre ce
le mai bune epopei eroi- 
comice din literatura u- 
niversală".

Iar prin complexitatea 
şl arta literară, Ion Bu- 
dai Deleanu devine per
sonalitatea cea mai im- 
portantă a literaturii ro
mâne din epoca luminilor.

R
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In 1582 apărea la Orăştie PALIA, reunind pri
mele două cărţi ale Vechiului Testament — „Face
rea" şi „Exodul", unul dintre primele monumente 
ale limbii noastre literate,- surprinzător prin expresi
vitate şi frumuseţe; pentru acea perioadă. Aşa cum 
se menţionează în volumul 1 al, Istoriei literatorii 
tomâne (1Ş64), . „Palia* de Ia Orăştie ocupă un loc 
deosebit printre textele româneşti din secolul al 
XVl-lea, pentru că prezinte particularităţi de limbă 
neîntâlnite In alte texte contemporane.

Episcopul român Miliail Tordaş, împreună cu 
alţi „propovăduitori" ai evanglieliei lui HrîsţOs, un 
dascăl şi un protopop, au conlucrat la această im
portantă lucrare. Sarcina tipăririi propriu-zise a re
venit meşterilor tipografi — Şerban, fiul lui Coresi • 
şi Marien Diac, care arată în introducere: „Dându 
în mâna noasteă ceaste cărţi, cetind şi ne plăcură 
şi le-am scris voo, români şi le citiţi". Aşadar, pen
tru prima dată numele nostru etnic se pronunţă 
„români" şi nu „rumâni". Acest lucru nU este o 
întâmplare, după cum reiese şi dlntr-o enciclică a 
episcopului Miliail Tordaş, din 14 iulie 1582, prin 
care acesta se adresează credincioşilor riumindu-i 
„români", „valahi", îndemnându-i să citească tipă
ritura sa „in lingua romană*» /  l

Iată şi un fragment din Palie: „Început făcu 
Dumnezeu terţul şl pământul. E pământul, era pus
tiu; şi tn deşert, şi întanerec era spre adânc; şl 
Duhul Domnului se purta spre apă. Şi zice Dum
nezeu: „Fie Lumină 1". Şi fu lumină. Şi văzu Dum
nezeu c-ar fi -bună lumină; şi despărţi Dumnezeu 
lumina de Ia Sntunerec".
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Azi, etapă in Divizia
Parcurgând prografnul 

etapei a 21-a â Diviziei 
Naţionale de fotbal ce se 
dispută azi, nu poţi să 
n u îţi pui o ' întrebare : 
va fi o etapă â gazdelor ? 
Se pare că nu prea. în 
meciurile U.T.A. — Ra
pid ţi Gloria Bistriţa 
Dinamo aproape" sigur 
oaspeţii _ nu vor pierde. 
Actualmente, U,T.A. nu 
credeam că poate emite 
pretenţii în faţa Rapidu
lui întărit' şi cu noi ju- 
cători şi foarte bine „răs
plătiţi" sponsor după 
fiecare succes. La Bişlri- 
ţâ, de multă vreme oăs- 
peţn merg ca la nişte 
prieteni.". Deci Dinamo 
poate să ia toate 3 punc- 
teie. In meciul din tur

a fost 7—4 pentru Dina
mo*! Scor de handbal. Dar 

_ dacă se va juca corect ? 
Gloria poate să Ie facă 
"zile fripte dinamoviştilor. 
Sâmbătă, la Craiova, bis-" 
triţenii au dovedit că a- 
tunci când vor, pot. " 

După etapa de azi, ya 
fi o pauză până sâmbă

tă, 1 aprilie, întrucât mier
curi, 29 martie, lâ Bucu
reşti are loc întâlnirea 
România — Polonia) în 
preliminariile G.E. O, 
pauză scurtă, dar nu şi 
pentru selecţionâbili ca
re trebuie să şe prezinte 
la sediul F.R.F., "vineri, 
24 martie, ora 12,00. Pâ
nă atunCi să vedem ce se 
întâmplă în etapa de azi 
a D.N. (S.C.)
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i Incidente grave după terminarea!
meciului la Bărbăteni

i întâlnirea dintre Mi
nerul Bărbăteni — Mine
rul; Gertbj. s-a desfăşurat 
sub o tensiune crescută 
generată de starea de 
hervbzitaţe creată, tot 
timpul JbeulUi,?̂  printre- 
alţii şi de antrenorul se* 
jcund al gazdelor, de unlg. 
oameni de ordine ( 1 ) şi*; 

i câţiva fotbalişti' care au 
.agresat mereu -brigada de 

, arbitri, le-au adus inju
rii greu de suportat;'.'Şi 
toate acestea au iest un

„mizilic" faţă de ce s-a. 
întâmplat la terminarea I 
meciului când o părte J. 
dintre suporteri şi chiar ţ| 
din rândurile unor „or- I 
ganizatori" au tăbărât |  
peste arbitri, lovindu-i cu |  
brutalitate cu mâinile şi * 
picioarele, iar pe un tu- I 
şier l-au lovit şi ctt pro- " 
priul 'Steag in cap,' peste I 
obraz. J

ha aşa fapte de-a drep- |  
tul groteşti se cuvin sanc- * 
ţiunj pe măsură 1 - |

După cum a comunicat Federaţia Ro
mână de Şah Direcţiei judeţene pentru 
(Tineret' şi Sport Hunedoara,' Finală 
Campionatelor Naţionale de Şah pe e- 
chipe pentra. junioei şi junioare II va 
avea loc la Geoagiu Băi, în perioada 
3—9. aprilie 1995.

1

1
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Finala pa ţară la şah,
juniori şi

Campionatul se va* desfăşura în sis
tem elveţian, pe durata a 7 runde, con
form cu regulamentul competiţiei ce a 
fost publicat în Buletinul intern al 
F.R. dy Şah nr. 8/1994. Componenţii e- 
chipelor clasate pe primele trei locuri 
vor primi* medalii şi premiţi în fdbtedte. 
Ce trebuie să ştie concurenţii ? Şedin
ţa tehnică Vâ avea loc în ziua de 3 a- 
prilie, ora 21, echipele prezentându-se 
la competiţie cu 3 garnituri de şah cu 
tabela aferentă şi 4 ceasuri de control 
în perfectă stare. - ):

(Taxa . de participare este de 10 004 
lei pe echipă şi poate fi achitată in 
numftrar'îdavGeow^jv sau prin dispozi
ţie de plată„ anticipată in contul FA. 
de Şah nr. 45 1050 12 84 BCR- — SMB. 
Pentru cazare preţurile sunt de 5400 
sau 0700 lei de persoană, în camere cu. 
2 paturi şi 15 OM lei pe. apartament. 
Masa 8000, 10 000 sau 12 000 lei pe per
soană, în funcţie de meniul comandat.

Cine doreşte relaţii suplimentare, re
zervări de locuri şi comenzi-pentru au
tobuz din gara CFR Orăştie la Geoa
giu Băi, se poate adresa SC Germisara 
SA Geoagiu Băi, la tel. *54/648280, fax 
648105: ... "

In ultima vreme s-au făcut 
f̂oarte multe în ceea ce priveş
te modernizarea şi buna gos
podărire ă incintei stadionului 

'Victoria ’90 din Călan. Intr-u- 
na din zile, în pauza unui meci, 

"stăm de vorbă cu dl sing. Iu- 
ga Grăţiari, vicepreşedintele 

■ secţiei) de fotbal, despre cum 
au fost posibile repararea ves- 

'■ tiarelor, vopsirea lpr, construi
rea unei centrale proprii de 

' încălzire şi apă caldă, bazin 
de recuperare cu saună, o sta- 

' ţie nouă de amplificare, pa
nouri pentru afişarea echipe
lor care intră pe teren, â ar
bitrilor ?

— In ultimii ani, la Asocia
ţia sportivă au început să se 
schimbe multe în bine, când 
nişte oameni, asumându-şi- res
ponsabilitatea conducerii, acţio
nează pentru întărirea asocia
ţiei, crearea tuturor condiţiilor 
pentru ca fotbaliştii să se bu
cure de condiţii bune de pre
gătire, iar spectatorii să aibă 
Satisfacţia vizionării unor par
tide de calitate. Dl ing. Virgil 
Meroşan, director general al 
SC Sidermet SA, preşedinte de 

-'onoare, sing. Aurel Pleşiu, vi
cepreşedinte, ing. Marcel Ursu, 
preşedintele Secţiei de Fotbal, 
sing. Ioan Avram; secretarul 
asociaţiei sportive şi T. Alexoi 
— antrenorul principal al e- 
chipei, sunt câţiva dintre cei ’ 
care au contribuit hotărâtor la 
realizările amintite. ~ ' •

Cum răspunde echipa, pen
tru . că totuşi - fotbalul se joacă 
de cei care intră pe teren 7 
Răspunsul l-am primit de la 
antrenorul-jucător al echipei,, 
Titi Alexoi: împreună* cu co
legii mei, ne-am străduit să a- 
sigurăm o pregătire corespun
zătoare . întregului lot -de fot
balişti' dorind-să terminăm in
tre primele* 3 echipe acest cam
pionat. Dăm întâietate jucă
torilor născuţi in zona Călanu- 

; lui. Avem şi sprijinul celor doi 
sponsori principali, SC Sider
met SA şi al SifidicâffiiurrLi- 
ber Victoria,- care şi-au dat 
mâna, chiar dacă* s-ar simţi

la Victoria Călan
din partea sindicatului un spri
jin material mai eficient. Con
ducerea clubului â luat hotă
rârea ca toţi cei încadraţi la 
„Sidermet" SA, plătitori de co
tizaţie sportivă, să intre' gra
tuit pe stadion, ca şi şomerii, 
pensionarii şi tinerii.

Dl Aurel Pleşiu ne:a subli-' 
niat că înţelegând greutăţile 
oamenilor se Încearcă înles
niri la intrarea pe' stadion, dar 
dacă intrarea va fi liberă, şă 
nu se confunde totuşi stadio
nul cu maidanul, ori cu tera
sele bufetelor, 'fotbalul, spor
tul este totuşi un joc, iar spec
tatorii trebuie să participe In
tr-un mod civilizat, fair-plây; 
la toate meciurile. Ne bucurăm 
că marea majoritate a specta
torilor înţeleg şi apreciază 
sportivitatea din teren a fot
baliştilor din Călan. Ne gân
dim şi la atragerea altor spon
sori -pentru echipă : SC Metal- 
Import-Export Bucureşti, prin 
dl ing. Titi Petroiescu, Agro- 
com Alin SRL, fiind reprezen
tată de dna Victoria Gabor, SQ' 
Impex General-Com SRL, prin 
dl C. Herţeg.

Tuturor şi celor care Spriji
nă asociaţia le vom face şi noi 
diferite servicii: afişarea pa
nourilor publicitare în incinta 
stadionului, anunţuri publicita
re la staţia de amplificare etc. 
In .curând vom începe amena
jarea terenului al* doilea -de 
antrenament, vom termina po- 
picăria, vom Începe-, construi
rea unui • bazin -«torinot, -dorit 
de copiir Căianuier. a unui cine- 
matogvaf 'în aer- liber, a unul, 
părculeţ de distracţii pentru 
cei * mici ?care vin la stadion. 
Dorim ca locuitorii CâlamdUi 
să se bucure-de- condiţir-«Md 
bune de petrecere a timpului 
liber, de educaţie, im plinirii 
vieţii lor spirituale. Ar fi «c- 
cesar insă ca Primăria să 4Mt- 
ţieze o discuţie cu întrepoanF- 
torii particulari pe aceastfrute- 
mă, să primim şi de. la ei°aari- 
jinul cilVenit; • * ' "

MIRCE.Y PARAlAN,
Călan

s e r i a  a  i i i - a
i

Rezultatele etapei a XXlI-a: Victoria C. Argeş 
— Metalul Bocşa 2—1; UM Timişoara — Petrolul 
Ţicleni 2—0; Minerul Mătăsari — ARO Cîmpulung 
0—1; Constr. Craiova — Minerul Motru 3—0; Uni
rea Alexandria — Metalurg. Sadu 1—0; MineRAL 
Rovinari — Minerul Berbeşti 2—0; Arsenal Reşiţa 
Petrolul Stoina 0—1; Vulturii Lugoj — FG Drbbeta 
Fr. Severin 0—3; Petrolul Videle — Sportul Dră- 
gâneşti Olt 5—2; Minerul Anina — Vega Deva 2—2. 

CLASAMENTUL
1. ARO Cîmpulung M.
2. Minerul" Venus M.
3. 'Petrolul Stoina.
4. FX. Drobeta Tr. S.
5. Vulturii Lugoj
(. Minerul Mătăsari-
7. Unirea Alexandria
8. MineRAL Rovinari
9. Petrolul Videle /

10. Electronistul C. Argeş
11. Minerul Anina
12. Metalurgistul Sadu
13. Petrolul Ţicleni
14. Vega Deva
15. Metalul Bocşa
16. UM Timişoara
17. Minerul Berbeşti
18. Constructorul Craiova
19. Arsenal Reşiţa
20. S.M. Drăgăncşti Olt 

Etapă viitoare (duminicăi

22 14 2 
22 14 1
22 13 1 
22 12 2 
22 11 4 
22 12 0 10 
22 11 2 9 
22 10 4 
22 11 0 
22 10 
22 10 
22 10 
2210 
22 9 

9 
9 
9 
8 
6 
3

22
22
22
22
22
22

26

43—17»
58—30
37—27
lO-t-Sl
33—23
35—23
28—28
22—25
28—32
43—35
32—27
26— 27 
30—37 
37—32
32— 41 
30—39 
30—45
33— 31
27— 48 
17—63

44
«3
40
38
37
36
35
31 
33
32 
32 
31 
31 
30 
30 
28 
28 
26 
21 
12

martie): Metalul
Bocşa — U.M. Timişoara; Petrolul Ţieleni — Minerul 
Mătăsari; ARO Gimpulung M. — Constr. Craiova; 
Minerul Motru — Unirea Alexandria; Metalurg. Sa-, 
du — Mineral Rovinari; Minerul Berbeşti — Arse
nal Reşiţa; Petrolul Stoina — Vulturii Lugoj; F.G. 
Drobeta — Petrolul Videle; S.M. Drăgăneşti O. — 
Minerul Anina; Vega Deva — Electronistul Curtea 
de Argeş.

Divizia B, seria a IV-a
. Rezultatele etapei- a XXII-a: . Minerul Caynic 

— Parângul Lonea 0—0; Olimpia S. Mare — A.S. 
Paroşeni Vulcan 4—1; CPb Arad — W.P. Fecica 
2—0; Laminorul Zalău — Miherul Sărmăşag 3—1; 
Metalurg. Cugir — Chimica Tfrnăveni 3—2; Avântul 
Reghin — Minaur Zlatna 0—3; Minerul Uricani — 
Olimpia Salonta — nu s-au prezentat oaspeţii; Mo
torul Arad — A.S. Sighet 2—0; Minerul Lupeni — 
F.G. Arad 3—1; Sticla Arieşul Turda — Oaşul Ne
greşti 5—9, .... .

CLASAMENTUL
22 M l  5 
22 12 3 7 
22 12 3 7 
22 12 1 9 
22 12 0 10 
22 13 1 8 
22 11 3 
22 11 2 
21 11 
21 10 
22 10 
22 10 
22 9 

922
22
22
22
22
22
22

1. Minaur Zlatna
2. AS Sighet
3. Parângul Lonea
4. Olimpia Satu Mare
5. Metalurgistul Cugir 
C. AS Paroşeni Vulcan*
7. Chimica Tfrnăveni
8. Motorul Arad 
0. Olimpia Salonta

10. Minerul Urkani 
lî. Laminorul Zalău
12. Minerul Lupeni
13. FG Arad
14. W.P. Pecica
15. Minerul Cavnic
16. Sticla Arieşul Turda
17. Oaşul Negreşti
18. Minerul Sărmăşag*
19. CPL Arad.
20. Avintul Reghin 

* Echipe penalizate cu 4 puncte.
Etapa viitoare (duminică. 26 martie); Paringul. 

Lonea — Olimpia S. M.; A.S. Paroşeni — GPL 
Arad; W.P. Pecica — Laminorul Zalău; Minerul 
Sărmăşag — Metalurg. Gugir; Chimica Tîrnăveni — 
Avintul Reghin; Minaur Zlatna — Minerul Uricani; 
Olimpia Salonta — Motorul Arad; Sighetul Marma- 
ţiei — Minerul Lupeni; F.G. Arad — Arieşul Turda; 
Oaşul Negreşti — Minerul Cavnic.

8 3 11
8 2 
8 1 
9 1 
6 1
5 2

62—22 49 
43—21 39 
48—28 39 
51-̂ 33 37
35— 27 
40—30 
401 -33 
42—30
30— 27
36— 37 
32—34
37— 44 
39—45
31— 45 
24—30 
34—41 
28—58 
22—41 
24—41 
22—51

36
36
36
35
35
31
31
31
30
29
27
26
25
24
19
17

REZULTATELE ETAPEI NR. 20, DIN 19 MAR- î  
TIE: Minerul St. Vulcan — Favior Orăştie 12—2; I 
Aurul- Brad — Minerul Livezeni 3—P, Minerul Bâr- 3 
băteni — Minerul Certej 1—1; Jiul Petrila- —- Me-1 
talul Crişcior 2—1; Minerul Teliuc — Mineral'*Ghe- % 
lari 2—0; Victoria *90 Călan — Min. Aninoasa 1—1; |  
Dacia Orăştie — E.G.C.L. Călan 9—0; Constructorul J 
Hunedoara — CP.R. Simeria 3—0. - > h

CLASAMENTUL

l
I»

1. Min. St Vulcan 19 17 2
2. Dacia Orăştie 19 17 1
3. Vict. *90 Călan 19 16 1
4. Minerul Certej 19 14 2
5. Min. Bărbăteni 19 12 3
6. Aurul Brad 1912 2
7. Min. Livezeni 19 8' 2
8. Minerul Ghelari 19
9. Minerul Teliuc 19

|0. CFR Simeria " 19
U. Constructorul, Huned. 19
12. Min. Aninoasa 19
13. Jiul Petrila 18
14. Favior Orăştie 19
15. Habcr Haţeg 18
16. EGCL Călan 19
17. Metalul Crişcior 18

2
3
4
5 
9

8 1 10
73 0 
8 0 11 
8 0 11 

2 
2 
2 
1 
2 
2

0 112— 13 
A' 122— 15 

66— 19
91— 25 
00— 17 
56— 23 
39— 55
32— 42
26— 33 
39— 57
27—  52 
34— 62 
24— 51
33— 67 
15—106 
24— 93 
18— 88

11
11
12
15
16 
15

" !52 |
49 5 
441  
39 !

»  
25 |  
24 !
* » |
2 4 |

2» I
■7 * 
■9 
1 
5 
5

NOTA: Jocjul de juniori Min. Livezeni — Min. 
Bărbăteni, din 12. 03. 1995, a fost omologat cti 3—0 
fo favoarea Minerului Bărbăteni (pe teren a f05* 
de 4—4), deoarece echipa gazdă ă folosit un juc&> 
tor fără drept de joc.J tor fără drept de joc. |



In goana dî >ă obţinerea 
unui volum cât mai'mare 
de venituri la bugetele lo
cale, care, fie vorba între 
noi, tot sărace rămân. Le
gea nr. 27/1904 privind im-- 
pozitele şi taxele locale, 
face o regretabilă confu
zie, aceasta având repercu
siuni dezastruoase pentru 
activitatea financiară a U7. 
nor societăţi comerciale, în 
special a celor cu profil 
agricol, care deţin pare 
de tractoare . şi remorci 
pentru transport,: deşi a- 
eestea aveau şi aşa o si
tuaţie financiară precară. 
Dar să vedem în ce., con
sideră agenţii economici în 
cauză că ar consta eroarea 
făcută prin unele preve
deri ale legii amintite.

In speţă este vorba de
spre cele cuprinse Ia cap. 
IV, respectiv privind taxa 
anuală-asupra mijloacelor

de transport, unde, la una 
dintre poziţii, se regăsesc 
şi tractoarele, pentru care 
se prevede că se plătesc 
câte 8000 lei pe an pen
tru fiecare 500 cmc capa
citate cilindrică' a motoru
lui, ceea ce înseamnă, în 
medie, câte 80000 lei pe 
an şi tractor. La cele câte 
6#—80 de tractoare câte a- 
re acum un Agromec, în
seamnă că, vrând-nevrând, 
fiecare unitate este obli
gată în fiecare an Ia plata 
a 4,8—-6,4 milioane lei; Fă
ră: â face însă nici un fel 
de distincţie între tractoa
rele rutiere, care au des
tinaţie pentru transporturi 
şi tractoarele agricole, ca
re au tracţiune mecanică, 
dar acestea servesc în ex- , 
clusivitate la efectuarea lu
crărilor în cânip, legiui
torul a băgat totul într-o 
oală şi adânc mâna in bu

zunarul platnicilor, ceea 
ce nu este câtuşi dc puţin 
echitabil.

Parcă nu ar fi fost su
ficient acest lucru, mai 
vine şi taxa pentru re
morci, care reprezintă, 
printr-o asimilare forţată, 
50 la sută din taxa stabi
lită pentru autotrenuri, a- 
ceasta însemnând alte su
me apreciabile scoase din 
buzunarul societăţilor' co
merciale.

Cum şi aşâ sunt decapi- 
talizate şi în agonie, apare 
bizar faptul că sC percep • 
unele taxe în mod nefun
damentat, cum reiese din 
aspectele ce ni le-au pre
zentat o serie de agenţi e- 
conomici atinşi, de efectul 
unei legi care, se pare, le 
doreşte falimentarea. Ă- 
tunei se pune întrebarea : 
de unde se Vor mai aii- ’ 
menta bugetele locale ? 
(N.T.);

Intr-o scrisoare lungă, 
primită zilele trecute Ia 
redacţie, dna Elena Mano- 
lache, din Deva, ne poves
teşte o adevărată tragedie 
a vieţii dumneaei. Facem 
de la început precizarea că 
este handicapată (surdo-; 
mută). Noi vom spicui din 
ctele relatate : „în anul! 1984 
soţul meu a părăsit ţara, 
ştâbilindusţşe in Germania,.
. In ' 1988 am părăsit şi eu 
tară, chemată de soţnTmeu. 
Apartamente*» 
cuiam a fost preluat de 
stal, respectiv dev RAGCIi' 
I>ova. Nu m-am putut, a-- 
comoda in Germania, aşa 
că. în 1990 am’ hî ătet--'sâ*-' 
mă întorc tn ţara mea, im-

preună eu fiul meu, Ma- 
nolache Dumitru. Aparta
mentul fn care locuisem 
fusese repartizat altei fa
milii. Dar în respectiva fa
milie intervenise divorţul. 
In fostul nostru apartament 
am găsit soţia titularului. 
Dar eu ce să fac ? Unde să 

- locuiesc ? •' Dumneaei , nu 
J vrea să părăsească aparta

mentul. In- momentul - dc 
faţă sunt în - faţa. unei e- 
xecutări silite pentru eva
cuarea apartamentului ".

Acest caz, atât de întor
tocheat, a trecirt f̂>eJa Ju
decătoria Deva şi • Tribu
nalul judeţean. A ajuns şi 
la Curtea de Apei din Al

ba Iulia. S-a -dai o soluţie 
definitivă, dar dna Elena 
Manolaehe încheie sctiin- 
du-ne aşa : „Sunt o femeie 
în vărs ti), pensionară du
pă ani de muric^gwai-sur-; 

- do-mută, trăeese; dintr-o 
pensie modestă şi In situa
ţia de a fi aruncată in 
stradă., Dar, în Constituţia 
României, la articolul nr.

. 46, se precizează: Persoa
nele handicapate se bucu<

■ ră de* protecţie socială";
Cine? are dreptate ? Vom 

încheia spunând că numai 
justiţia .este cea chemată • 
şi îndreptăţită să sta.bileasS 
că -aiidăsinKriii'

In conformitate cu
Precizările metodologi
ce nr. I09/CG/18. 01.
1995, privind închiderea 
conturilor şi întocmirea 
dărilor de seamă conta
bile privind execuţia 
bugetului la 31. 12. 1994, 
aprobate de Ministerul 
Finanţelor, asociaţiile, 
fundaţiile,’ sindicatele, 
unităţile de cult şi alte 
organizaţii obşteşti, cu 
personalitate juridică, în 
tocmesc anual dări de 
seamă contabile. Aces
tea se depun la Direc
ţiile. generale ale finan
ţelor publice şi contro
lului financiar de .stat 
judeţene, - respectiv a 

% municipiului Bucureşti, 
/ până la data de 31 mar- 
V tie 1995;
i -*1. +
i începând; cu- data de 
J 1 martie 1995, încasă- 

. V rhe aferente*- Fondului 
i 4 M x  d  accidente pen- 
7 tru protecţie speciali a 
S persoanelor hapdieapatr 
|  nu se mai fac prin 
l BANCA UOMAMfeFEN 
1 TEU Dl— -----' ’ ’

sr-
I» :

GhJ. NEGREA -,r.

\ Ert# .... __ „___ _ ...
i VA. Aici s-a deschis 
’ contul 30d5344374ţ7T pe 

seama Inspectoratului 
Teritorial de Stai pen

ii tru Handicapaţi Hune
doara — DKVÂ.

i

D e la  c e a rtă , la  o m o r
Despre cât de uşor se 

poate-transforma o simplă 
ceartă într-o nenorocire, 
vorbeşte de la.sine-şi ca
zul, de faţă.- Or fi tinerii 
mai dinamici şi mai- im
pulsivi, dar asta nu în
seamnă că în relaţiile din
tre ei trebuie să-lipsească 
raţiunea., Or, din rânduri
le ce urmează vă-veţi con
vinge că din această ne
fericită intâjnplare, tocmai 
raţiunea a 'lipsit..

Concret, toată.. tărăşenia 
s*a petrecut între doi ti
neri; Este vorba de Cris
tian Dulan, de .18 ani şi 
Dumitru Nicoară, de 23 de 
ani. Ambii din Laponi. Cei 
doi se cunosc destul de bi
ne, Dumitru fiind frate cu 
concubinul surorii iui Cris
tian. Primul nu şi-a gă
sit încă o ocupaţie, al doi
lea lucrează în mină. ’

Şi ajungem în această zi 
fatidică. Cristian şi Dumi
tru se pun pe treabă. Cu 
paharul. In localuri dife
rite din Lupeni. întâmpla
rea a făcut ca, în' jurul o- 
rei 20, la barul „Videoriit" 
să. poposească şi Cristian. 
„Munca" şi-o continuă cu 
vodcă, rom şi lichior. Tot 
întâmplarea face ca aici să 
ajungă la scurt timp şi

Dumitru. Cu ei mai sunt 
doi băieţi şi trei fete. Beau 
şi ei. DUpă Vreo oră de 
poveste,’ Dumitru şî-priete
nii hotărăsc să. meargă la 
masa lui Cristian,-pentru

Cu vreo 2# de minute 
înainte de ora 23, Dumi
tru spune că trebuie să ple
ce la serviciu, deoarece es
te în schimbului VrPleacă. ■ 
Odată cu el ies'Kincses şi

CRIMA SUB

a viziona programul vi
deo. Se bea în continuare. 
La un moment dat Cris
tian şi Dumitru incep să 
se certe. Cel din urmă îl. 
invită pe Cristian afară. 
După câteva minute, Du
mitru se Întoarce şi, unuia 
dintre cei cu care se afla 
la masă — Mihai Francisc 
Kincses, îi spune: Cristian 
are cuţit. Tot Kincses reu* 
şeşte să aplaneze conflic
tul dintre_cei doi după In* 
toarcerea în bar.

Pacea nu durează' mult, 
întrucât, la scurt timp, bă
ieţii pleacă din nou afară. 
De data asta pentru a se 
bate. Cristian primeşte o 
palmă peste faţă şi un pi
cior undeva, dar nu ripos
tează, întrucât se intervi
ne între ei.

Florentin Dănesc. Vor să 
aplaneze conflictul. Cu toa
te acestea, Dumitru reu
şeşte să-l lovească pe Cris
tian cu capul in faţă. Sunt 
despărţiţi din : nou. Toţi 
patru se întâlnesc iarăşi in 
bar. Dumitru: pleacă insă 
imediat, spunând din nou 
că 'trebuie Să meargă la 
serviciu. La foarte scurtă 
vreme, Cristian iese şi el, 
afirmând că pleacă acasă.

Ei bine, din acest mo
ment, lucrurile iau o tur
nură cu totul nefirească. 
După ce Cristian îl ajunge, 
Dumitru se întoarce, apoi 
îl împinge şi-l loveşte cu 
piciorul în spate. .Tânărul 
de 18 ani scoate cuţitul şi 
loveşte in zona. gâtului.

In timp ce omul cădea, 
mai aplică o lovitură de

cuţit în jspate - Cristian îşi 
ia apoi victima şi o aruncă 
peste un gard de beton. Se 
întoarce la bar şi le spu
ne «dor cu oare a băut 
câ.pe«Dumitru, l-a lovit cu 
cuţitul.
, Trişgica poveste nu se 

teeminăi incă; împreună cu 
Florentin Dănese, Cristian 
pleacă acasă. -BSef ţi po-. 
vesteşte -mamei ce s-a în
tâmplat. Toţi trei se întorc 
spre locul* cu pricina. Pe 
drum însă Cristian este re- 
ţjnut de poliţie.

Intre timp Kincses a a- 
nunţăt salvarea. La sosi
rea acesteia, Dumitru era 
mort Ulterior, din rapor
tul medico-legal s-a con
statat că moartea lui Dumi
tru Nieoară a fost violentă, 
datorită hemoragiei inter
ne şi externă, ca urmare â 
unor plăgi tăiate cu sec
ţionarea vaselor gâtului şi 
penetrante în organele in
terne.

Cristian vă recunoaşte 
fapta, arătând insă că a 
lovit cu cuţitul numai du
pă ce a fost agresionat. 
Oricum, fapta iui Cristian 
se numeşte omor, iar ce 
va urma...

VALENTIN NEAGU
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PoştaRomână-servid» 
de marketing şi 
prestaţii rapide

— Vă rugăm, stimată dnă Disn» AJeJiP, director 
economic,, şă precizaţi câteva dintre noutăţile ce am 
intervenit in activitatea. Direcţiei de Poştă Huncdeo 
ra-Beva;
’' " Ai'pe lângă " prestaţiile tradiţionale, Regia Auto
nomă Poşta Română, respectiv Direcţia de Poştă Hu- 
nedoara-Deva, ca subunitate a âcesteia, pune la dis
poziţia clienţilor o serie de servicii noi. Un prim. set 
sunt- cete de marketing ..direct,: caie .reprezintă w t- 
te dintre cete mai eficiente metode de comunicare «Ui 
clienţii;
, —' Mai concret ?

— Fostmesager, care- asigură distribuirea de . im
primate, broşuri, pliante, cataloage sau alte materiale 
promoţionalc, la orice adresă din ţara; serviciul per*

*'inite Selectarea destinatarilor
gionate, ; gek>-demografice etc. Apoi,' Frih serviciul 
postmesager plus; asigurăm distribuirea materialului 
’ publicitar' personalii» t anumitor segmente de clienţi. 
Din acelaşi grup mai fac parte serviciile postrâspaan 
şi intadres, care. asigură distribuirea de, imprimate; 
pliante; cataloage la'- adresele: stabilite de clienţi, 
postafişsau publici ta te'fprinexpunere de afişe, l ia n 
te publteitero1 sau prin ̂ intermediul: reclamelor lumi
noase electronice, amplasate in oficiile poştale. •;

* • Uh alt serviciu, denumit promoptic. asigură pro* 
v mowarea firmei sau produselor- acesteia;*iprin tipări- 
. rea imaginilor alese de solicitanţi pe plicurile, sa»
’ cărţde poştale, iar prin postamp.se asigură efectua ! 
S rea de publicitate prin aplicarea de ştampile cu con- 
ţ ţinut adecvat, pe plicuri- sau coteţe.
. Ce alte Prestaţii de poştă rapMă sunt puse I»
' dispoziţia .populaţiei ?
\ — Sunt cele care s-ar include în prestaţiile tradi-
i ţionale, dar ’adaptate unui ritm mai .rapid. Prioripost
* asigură prelucrarea trimiterilor, astfel ca să ajuagft 
\ la destinaţie în şase ore, in aceeaşi localitate, in 24 
ţ de ore în orice oraş reşedinţă de judeţ şi în 48 de 
i ore în celelalte localităţi.
1 Prin postfax mesajele pot fi distribuite prin e- 
\ chipamente fax în aceeaşi zi, la orice adresă din ţa- 
ţ ră, cât şi în Germania şi Ungaria.

— Ce aţi dori să mai transmiteţi solicitanţilor
1 serviciilor poştei ? y
\ —Să utilizeze cu încredere atât prestaţiile tradi

ţionale, cât şi cele moderne, având în vedere că ne
' străduim să răspundem exigenţelor pe care dumnea

lor ni le pretind. -
Discuţie consemnată de 

ESTKRA SIN A

.v.y
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C E  Ş T I M  D E S P R E  E N Z I M E
După cum se cunoaşte, 

mierea conţine circa 20 la 
sută apă, 75 la sută zaha- 
ruri şf 5 la* sută alţi conşti- 
tuienţi. Apa caracterizea
ză gradul de maturitate, 
calitatea mierii şi condi
ţionează conservarea pro
dusului, greutatea specifi
ca inu o oi n , ar-, -A 
•Ură, cristalizarea şi sa
voarea mierii. Zaharurile 
sunt formate din glucoza 
m IndH d te proporţie de 
W U sută â s« ar euta e i 
aderi*, M«r circa 5 tr, *u.â 
m$» «westitaieaţi ca; za- 
ttsrwzâ, deirtrine şi alte 
stfbstMcţe zaharoase. Fruc- 
■V,*a şl sunt *"15 c;
«MtoNtotât* d® organism, 
(jteft a «ai fl necesară 
iroMformarca tor, fiirid

- «baruri simple.. In afară
*  *2 ynfc sus, ?« »
m i ani «-«mim. Vitamine, 
seruri mineral* şt ««zare

Foarte Important este să 
canoaştem fiecare ce rol 
act aceste anime pentru 
•TMfjtaiiMi %# tdt*â. Peseopâ* 
ttâm %-■«*«« cete reia * 
tiv *««t**i şi ta ur« 
nu  descoperirii lor nu s-a 
i»%ii * propagandă a T»t 
am a  vltamtaekir,. ‘ care 
puteau aă fie produse şi 
pe «ale industrială, aceas- 
ţ» urină 3*1 căşti
gat de pe urma lor. Tre
buie Insă ştiut că organis- 
mul omului are nevoie să; 
fie alimentat şi cu enzi
me. Enzimele sunt protei
ne dotate cu funcţii cata
litice specifice. Ele sunt 
sensibile la temperaturi ce 
depăşesc 47 grade C; la 
mal mult de 49 grade C 

: ddridv'ii|ertăr fo ■ ofgafiişîd;', - 
iar ii 94 t,1*-Jc ?;> mele

- se distrug, fn schimb, en- 
zimole ;nU suferă nici > 
transformare'în’ cazCtl ebft- 
'gelării lor. In leşurile a- 
ni matelor preistorie- , găş -• 
site în’ rCgiunile nordice,r r 
din timpul epocilor gla
ciare, ş-au găsit mari can
tităţi de enzime. Aceste 
enzime s-au reactivat du
pă ce temperaturile au 
fost normalizate. De aici 
rezultă că enzimele pot fi 
conservate la temperaturi 
Scăzute. De menţionat că 
până în prezent s-au iden
tificat aproximativ 1500 
enzime.

Organismul omului are 
nevoie dfe enzime pentru 
desfăşu ţ. a normală 
proceselor chimice, în cor
pi gâsindu-sc două
feluri de enzime. O eate-

Despre privatizaţi — a- 
cei oameni- care au avut 
curajul să ia o treabă, o 

- afacere mai bine zis, pe 
cont propriu — se vorbeşte 
in fel şi- chip. Unii îi con
sideră oameni porniţi să 
fotă ceva util pentru se
menii lor. Alţii ii socotesc: 
drept indivizi porniţi pe 
căpătuiala, pe Îmbogăţire 
cu orice preţ. Nu împărtă
şim nici una dintre aceste 
păreri, fiind adepţii celei 
de a treia şi anume aceea 
că patronii, privatizaţii a- 
dică, sunt oameni ca toţi 
»ames u „ t (  t«? \  
este demn de apreciere,

• dacă se încadrează in le
gile ţăt i.

Cunosc de multă vreme 
un om, un ardelean din 
Cimpia Transilvaniei — 
care a făcut treabă foarte 
bună prin toate locurile 
unde a lucrat, deşi pe vre
mea dictaturii comuniste 
treaba asta nu 1 s-a re
cunoscut. După evenimen
tele din decembrie 1989, 
a fost printre primii din

gorie este formată din in- 
dogame, care se mai nu
mesc şi fermenţi, ele fiind 
reduse de lat trj> dige 

tive ale omului, acestea a- 
vând rol important to di
gestie. O altă categorie sunt 
exogamele, care nu pot fi 
produst d~ organismul 
mulţii, Ele sunt enzimele 
propriu-zise, care contro
lează acţiunile de metabo-

cantităţi foarte mici, ră
mânând neschimbate până 

'la sfârşitul reacţiei. Din 
cele de mai sus rezultă că 
pentru menţinerea în sta
re' de sănătate a organis
mului uman, el trebuie a* 
limentaţ cu cât mai multe 
enzime şi cât mai diver
sificate pentru că nici o 
reacţie chimice intr-o ce
lulă vio nu se produce

Mierea şi sănătatea 
omului

Ha» din celulele organice. 
După descoperitorul lor, 
ceristătsrul american Ad- 
ward Howell, enzimele 
sunt purtătorii vieţii la 
orice creatură -şi procura
torii de viaţă in alimenta
ţia noastră. Atâta timp v 
cât nu sunt distruse prin 
fierbere, ele sunt scânteia 
vieţii. -

După Ernest Gun-ter, en- 
zimeie acţionează in or-. 
ga«ism ca nişte „spiriduşi", 
intervenind acolo unde 
este nevoie. Fiecare reac
ţie din organism are ’en- 
zifoik ei jpecilicgy Enzimf- 
le’ âu fuîkiţiâ rie ̂ catalizâ- 
~torî sl sunt eficiente. în

spontan, ea trebuie cata
lizată. Cu cât produce or
ganismul mai multe celu
le noi, cu atât starea de 
sănătate este mai bună, 
înfăţişarea mai tinerească 
şi procesul de îmbătrânire 
este mal lent. | h .general 
hrana noastră fiind trata
tă termic, Ţa temperaturi 
ce depăşesc 49 grade C, &n- 
zimele sunt distruse, deci 
organismul având 6 lipsă 
acută de acestea.

Produsele apicole (mie
rea, polenul, lăptişorul de 
matcă) sunt un remediu 
pentru alimentarea omu
lui cu enzime, cu condi- 
'J3 5 ele să f’. .consum;
te în ’ stare naturală. En-
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zimele în produsele apico
le provin din nectarul şi 
polenul plantelor şi din se
creţiile glandelor salivare 
ale albinelor.

Mierea de al bine, fiind un, 
aliment care se găseşte u- 
şor şi se consumă cu plă
cere, este o sursă sigură 
de aprovizionare a orga
nismului cu aceste enzime, 
pe lângă celelalte substan
ţe pe care le conţine, glu- 
coză, fructoză, vitamine, să
ruri minerale etc.
■ Mulţi spun că evită con

sumul de miere pentru că 
este mai scumpă decât za
hărul, dar la preţul zahă
rului trebuie să fie adău
gate şi cheltuielile pe ca
re le vom face ulterior cu 
medicul şi medicamentele, 
căci ce nu dăm apiculto
rului, dăm ulterior medi
cului şi farmacistului, în 
afară de suferinţele la ca
re vom fi supuşi In cursul 
vieţii. Zahărul din comerţ 
nu conţine nici vitamine, 
nici săruri mim şi
nici enzime, iar tubul di
gestiv trebuie să-l transfor
me în monozaharide (glu; 
coză) pentru a fi asimilat 
de organism, iar zahărul 
alb iste considerat de u- 
nii cercetători ca fiind un 
drog. 5
, Pentru menţinerea unei 

stări de sănătate bune, o- 
mul trebuie să introducă 
mierea în consumul zil
nic, acest produs natural 
fiind colectat de către al- 
birie pentru folosinţa şi 
sănătatea omului.

AI.EXANDRU STAICU, 
apicultor Deva

«Borza de îa ' Centrul agricol din Ribiţa.ain reţinut 
că, prin grija specialiştilor, s-ăn adus importante 
* cantităţi de seminţe de legume, sfeclă ş.a. ce au fost 
I semănate. In prezent se fac tabele pentru a se aduce 

♦ sămânţa de p< umb. In prezent se lucrează la trans- 
,| portul şi administrare» îngrăşămintelor naturale. Oa- 
* menii aşteaptă încălzirea vremii pentru a ieşi Ia arat, 
I semănat şi plantat. (Tr. B.).

Traductorii

H

Urmăresc •— lunea pe 
programul I- şi joia pe 
programul II — emisiu
nile te limba maghiară 
ale Televiziunii române. 
Nu foc aprecieri asupra 
conţinuta ui acestora — 
unele sunt mai bune, alte
le viceversa — dar asta-i 
altă gâscă în altă traistă 
— pentru cş vreau să 
abordez In aceste rânduri 
o problemă şi anume a- 
ceea ă traducerii te lim
ba română a ceea ce se 
vorbeşte pe... miSui e- 
cran.

Cunosc — într-o oare
care măsură -r- limba ma
ghiară, fiind ardelean, 
crescând şi trăind Îm
preună cu ungurii şi am 
mulţi prieteni din rân
dul minoritarilor din 
Transilvania.

In aceste condiţii în
ţeleg bine ce spune crai
nica frumoasă ee prezin
tă ştirile săptămânii şi 
nu mai am nevoie să ci
tesc in partea de jos a 
micuiui ecran. Dar fac 
adeseori şi treaba asta. 
Procedând astfel am con
statat vin fapt şi anume 
că nu se potriveşte ceea 
ce se vorbeşte cu tradu
cerea în -limba română. 
La început am, crezut că 
treaba asta se întâmplă 
din..,.-întâmplare. Mai a- 
poi, însă, m-am, convins 
că nu aşa stau lucrurile, 
ei este o tactică a celor- 
ce concep şi alcătuiesc e- 
misiunile. Dar, ca să nu 
vorbim în van, să dăm 
câteva cazuri concrete de 
astfel de, întâmplări.- Fru-- 
moaşa .Crainică l i  care' 
m-am referit a vorbit de 
o manifestare ce a avut 
ioc la Tîrgu Mureş la ca
re s-a discutat de auto- 

• nomie etnică in judeţele

CALAN — vedere din centrul oraşului Foto: PAVEL LAZ A

Harghita şi Covasna. In 
titra rea în româneşte a 

apărut scris autonomie te
ritorială. Alt exemplu: 
Dl Marko Beia a afirmat 
că întâlnirea de la Atlan
ta (SUA) a fost o mani
festare oarecare. Pe ecran 
a apărut scris că respec
tivul eveniment este de 
cea mai mare importan- ' 
ţă pentru etnia maghiară 
din România, Intr-o al
tă emisiune un domn ple
cat din România cu mai 
multă vreme, in urmă a 
afirmat — fiind Întrebat 
de un reporter că năs
cut şi trăitor fiind în ţ 
Traniilvânia el se simtt,. 
sidMtanv. român, maghiar Y 
şi sa$. Pe ecran a apă- l 
rut scris în româneşte l 
ci el se simte pt •, % , !
piu âfdelean. Atât. t 

Trebuie să recunosc un i 
fapt şi anume că nu în- J 
totdeauna traductorii din ţ 
maghiară in română o 1 
strârnbâ N-au greşi de- J 
Joc *'t v. când au re- |  
dat .ceea ce a afirmat dl l 
Marko Bela într-un ziar 1 
englezesc -ni că Ardea i 
Iul nu este nici al Ro- i 
mâmei şi nici al Ungă- i 
riei, Ci al celor ce trăiesc ’ 
în el. bl preşedinte exe- \ 
.cutiv al UDMR a mai i 
spus ceva — tot corect? 
tradus la emisiunile în ţ 
limba maghiară — şi a- 1 
nume eă românii din i 
Transilvania ar fi de â- \ 
cord cu independenţa Ar- ţ 
dealului. Zău ? Oare i-f^  
întrebat UDMR de trei 
ba asia pe români ? Dar 'ţ 
de ungurii cu care aceş- 
Aa trăiesc împreună de 
multe secole în bună în
ţelegere ? N-aş prea cre
de.

TRA1AN BONDOR \ 
1
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Despre patroni numai de bine?
judeţ care s-au privatizat 
organizând firma „Moise şi 
Oprişa". Totul a început cu 
.«*v » - s «ra i .*.~t un ti K 

comerciale în Piaţa Devei, 
pentru că patronii firmei, 
n-aveau capital. Mai apoi 
au înfiinţat te Sîntandrei 
o microfermă ce are in 
prezent o suprafaţă â$ 90 
ha teren şi o turmă de oi. 
Am discutat recent cu li
nul dintre cei doi patroni 
ai firmei, dl Iuliu Moise, 
un interlocutor foarte a- 
greabil, deschis la adevăr 
şi -dreptate. Discuţia a de
butat cu întrebarea noas
tră :

— Cum merge firma ?
— Bine, mulţumim lui 

Dumnezeu. Deşi am trecut 
prin momente grele.

— Spuneţi-ne7 de unul 
dintre ele,

— Cel mai mare a fost

atunci când, în dorinţa de 
a ne dota cu maşini mi- 
croferma din . Şîntffiridrei, 
am pus la «Caritasul" din 
Ciuj-Napoca o mare su- 
mă de bani. Am rămas fă
ră ca.

— Cum s-a întâmplat 
treaba ?

— în ziua. când urma să 
încasăm banii s-â anunţat 
falimentarea firmei lui 
Ion Stoica.

— A fost o lovitură pu-' 
ternică.

— Extraordinară. Nu am 
abandonat Insă afacerile. 
La ferma din Sîntandrei 
am obţinut recolte bune de 
grâu, cartofi, porumb ş,a., 
magazinul An Deva mer
ge bine.

— Aid, ţ» strada Nica-
lae Bălcesca, cum aţi in
trat în poseda spaţiului

unde aţi deschis recent o 
unitate de desfacere a pro
duselor alimentare ?

—- Nu este, al firmei 
noastre, l-a licitat dl Va- 
sile Haţegan, un om cu- 25 
de ani vechime In comerţ. 
Dânsul avea o alimentară 
care nu prea ' mergea şi 
atunci ne-a propus să ne 
astfeiem cu dumnealui. 
Ceea ee am şi făcut.

— In apropiere — -să 
fie vreo treizeci de metri 
— mai este o unitate cu 
acelaşi profil.

— Nu ne deranjează, for 
xmeurenţa •‘y.î foarte M- 
nft, fiind în folosul cum
părătorilor. Noi practicăm 
un adaos comercial minim. 
Ne permitem acest proce
deu lntruc&t o parte în
semnată din articolele ce 
le desfacem le producem 
noi. Făina albă, de gildă,

provine din grâul ce 1-arn 
produs la mieroferma din 
Sîntandrei, ea şi făina de 
mălai grisată, cartofii, brân
za ş.a. De aceea practicăm 
preţuri mai mici decât al
te Unităţi; Aducem marfă1 |i
de la Făgăraş -— mezeluri 
foarte bune —• Bucureşti, 
Constanţa ş.a, unde avem 
furnizori foarte serioşi. De 
altfel, *S ştiţi, dle repor
ter, că afacerea noastră nu 
are scop să ne îmbogă
ţească pe mine şi asociaţii 
mei, ci de a ne oferi fa
miliilor noâstre un trai de
cent, cinstit.

— Cum este viaţa unui

Sron ? Unii o consideră 
rte bună, în sensul că 
învârte banii mi lopata, se 

lăf&ie în ce-l mai bun.
— Se Itişală cel ce ju

decă astfeL Un patron — 
Unul serios este tot 
timpul.in alertă, E mereu

pe drumuri după ce are 
nevoie firma sa. In vre
mea lucrărilor agricole eu 
sunt toată ziua pe câmp. 
Bat drumurile ţarii după 
marfă. Vrem să avem tot 
timpul marfă proaspătă. 
Pâine avem de la S.C. „Ce
tate" Deva şi de la bru
tăria din Rapolt. Unita
tea este deschisă- în fieca- 
râ zi de dimineaţa până 
seara, iar duminica până 

’ la amiază. -
— Să vorbim şi de vii

tor.
— Vrem să modernizăm 

, unitatea de pe strada Ni-
colae BălceşcU, să amena
jăm spaţiul din faţa ei. 
Dacă clădirea va fi scoa
să In vânzare — cum se 
aude — vrem s-o cumpă
răm. Dacă vom avea oca
zia, ne vom extinde şi in 

. alte cartiere ale Devei şi 
thiar |n afară. Societatea 
,Moise şi Oprişa" vrea să 
fie o firmă serioasă. Şi 
tete şi va fi.

TRAIAN BONDOR

)
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închiriată spaţii de depozitare în De
va, eu următoarele facilităţi:

•  suprafaţa cea. 1000 mp, tip Mie• acces uşor autocamioane + TIR. 
Informaţii la tel. 612160; 616139.

(608402)

S.C. REMATS.A.
D E V A

In atenţia cetăţenilor, agenţilor eco
nomici, primăriilor, asociaţiilor de loca
tari şi elevilor din judeţul Hunedoara.

•  Pentru predarea maculaturii şi car
toanelor refolosibile, puteţi apela la cen
trele noastre din Deva — tel.'614421 sau 
614408 ; Hunedoara — tel. 711048, Pe
troşani — tel. 541964 ; Haţeg— tel, 
770363 ; Brad — tel. 650783, Orăştie — 
tel, 642005; Câlan — tel. 631380.

•  'Preţul pentru hârtie sau cartoane 
recuperate şi valorificate prin centrele 
noastre este de 110 leit kg.

Vă mulţumim, pentru colaborare şi vă 
aşteptăm cu încredere. ' ;.

S.C. QUASAR ELECTRO S.R.L.
Deva Bct.Oecebat BI.R Tel/Fax 611261 614983

VA OFERĂ GU PLATA IN RATE
t Televizoare color M egavisîon , 

GoldStar, Sam sung,Philips  
Instalaţii complete de satelit 
Videopiayere si videorecordere 
Toată gama de produse electrocasnice

R o w e n ta , P h ilip s
Aragaze Sam us (SatuMare) 
Frigidere si congelatoare Arctic  
Maşini de spălat automate de Cugir şi 

Daew oo

S

V

S.C. MINEXFOR S.A. DEVA
Cu sediul în Deva, str. Ti tu Maiorescu, 

nr. 2. , . -
•  oferă servicii privind producerea de be

toane (diferite mărci);
•  închiriază instalaţie pentru producere 

betoane (CEDOMAL), instalată în comuna Veţel 
(lângă Motel — Veţel).

Informaţii la tel. 622310 şi 622045. (8172)

m .
c o m o ’’ TÎRGU MUREŞ 

Str. Depozitelor nr. 21-23
______ _ m u r e i
Tel: 065-132536; 121248, Fax: 065-16294S
DiST<iibuÎTo« autorizat aI SIDEX S.A. C aU tî

Vă oferă din stoc urmatoareie sortimente de tablă:

✓  tablă subţire laminată la rece , ~
/  tablă mijlocie şi groasă laminată ia cald
✓  bandă laminată ia race

De asemenea vă oferă:

✓  alte produsa metalurgice
✓  produee chimice

* ✓  hârtie şl cartoane
:■? /  scule şi unelte

/  produse electrotehnice 
Solicităm agenţilor economici să rve transmită 
documentaţia cu necesarul de material, îrf vederea 
contractăm pentru anul t#9$. . - .

COMAT MUREŞ S.A.
MEREU LA DISP02JTIA DUMNEAVOASTRĂ

r
> —t.» ,  mm* im » m < * ,* + # 0 ^* 0 * * * ^ *"*•**%

S.C. COMPP1L S.A. DEVA
f •  Achiziţionează la preţuri avantajoase, * 
|  prin centrele şl punctele sale dă colectare din j 
i Judeţ, piei ovine, caprine, bovine şi lână. Co- î  
|  lectârea se lac# şi în municipiul Hunedoara, ţ 
j ttt zilele de luni, marţi şi vineri, la sediul din * 
1 str. Carpaţi, nr. 122. I
I •  Pentru cantităţi mai mari preluarea se |  
J poate face şi la nivbhil centrelor comunale şi f 
|  săteşti. I
1 •  Sediul unităţii vinde en gros şi cu !
|  amănuntei stofe, covoare, pături, iar pe bază | 
» de comandă încălţăminte bărbaţi şi femei, din * 
|  piele, precum şf piele finită pentru încălţămin- I 
î te şi haine.

Adaos comercial de până la 5 la sută. Re 
î laţii la telefoanele : 613117 si 614305. 
f r; r (8189)

A N U N ţ
Iit bare adresei nr. 197/1995 a Judecăto

riei Petroşani, în ziua de 3 aprilie 1995, ora 
19, se vinde la

I 

I

AGENŢIA DE PROTECŢIA MEDIULUI 
Cu sediul în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25 

ORGANIZEAZĂ, în data de 5 aprilie 
1995

« i

l i

) i%
\
i

\ I

f  i
! I

I%
\%

) *

pentru ocuparea următoarelor posturi:
•  INSPECTOR PENTRU PROTECŢIA 

NUCLEARA —- Inginer sau fizician, 
absolvent al unui curs de specializare, 
aprobat de CNCAN.

•  INSPECTOR DE SPECIALITATE — 
geograf, gr. H l.

•  TEHNICIAN SPECIALITATEA PRO
TECŢIA MEDIULUI. Gradul l. A.

•  LABORANT, cu locul de muncă în 
zona Valea Jiului. - 
Informaţii privind condiţiile de par

ticipare la concurs, la sediul unităţii, tel. 
615445; 612914.

Dosarele de concurs se depun până la 
31. 03.1995. (CEC)

S.C. ROMAVICOM S.R.L DEVA 
Oferă spre vânzare, la preţuri avantajoa

se, agenţilor economici şl persoanelor fizice in-, 
teresate, următoarele produse:

• Puicuţe Rosso 70 (roşii), la intrarea în 
ouat

• Ouă incubaţie, fecunditate 98—100 la
sută ‘ . , .  "' '

• Ouă consum, foarte proaspete. 
Informaţii se pot obţine Ia telefoanele :

626177, zilnic Intre orele 8—10; 621809, luni— 
vineri, între orele 15—20.

(608411)

• • - , ,n

in oraşul Haţeg, la sediul S.C. AGROMEC 
S.A., telefon 770523, un autocamion SWIEM 
— R 8135 (basculabil), fabricat in 1985.

Preţul de pornire a licitaţiei — 4 OCHI 000 
lei. (8408)

FOARTE IMPORTA *T

I%

i I
T

Fondul Proprietăţii de Stat
FILIALA JUD. HUNEDOARA — DEVA 
Anunţă scoaterea la :

I■*.. .

! i
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Din partea Societăţii Comerciale
ROMCAMION S.A. >Deva, str. Depo

zitelor, nr. 17.
Posesorii de autovehicule care au ali

mentat motorină de la staţia OCT AN PE- 
TROCOM SRL Deva (staţia SZOK) în peri
oada 1. 03. —- 10. 03. 1995 şi au avut di
ficultăţi sau defecţiuni in funcţionarea 
sistemului de alimentare a autovehiculelor 
(pompe injecţie, injectoare, filtre pompă 
alimentare) sunt rugaţi să contacteze te
lefonic, direct sau prin fax, directorul teh
nic ing. Beu Dumitru sau , tehnicianul 
Cismaru Gheorghe la telefoanele: 613030, 
613031, 613013, int. 24, 28, fax 62911, 
pentru primirea unor informaţii care fac 
obiectul calităţii motorinei livrate de la 
această staţie în perioada de timp amin
tită mai sus

1

#  două posturi referenţi.
Condiţii: studii superioare de specialitate. 
Concursul va avea loc in data de 6 apri

lie 1995, iar dosarele de înscriere se primesc 
până în data de 4 aprilie 1995.

Informaţii: Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, 
tel. 611089, 614503, orele 8—-16.

(198)

FILIALA DEVA A S.C. REMERO S.A.
Cu sediul în Mintia, str. Şantierului, nr. 5

ANGAJEAZA :
#  sudori autorizaţi autogen şi electric;
#  instalatori autorizaţi instalaţii gaz me

tan.
Relaţii suplimentare Ia compartimentul 

personal din cadrul filialei, sau Ia telefon 
nr. 618750, interior 24.  ̂ (202)

OFERTA DE PRIMĂVARĂ !
CELE MAI NOI COPIATOARE MIT A
•  MITA DC 1256, format A 4. zoom 

64 %  — 156 %
Preţ : 3 600 000 lei, cost toner/copie:

9 lei.
•  MITA DC 1755, format A 3. zoom

5 0 % -  200 %  /  1
Preţ: 5 300 000 lei, cost toner/copie:

8 lei.
Preţurile sunt afectate' de cursul va

lutar !
Informaţii: TOPTECH S.B.L., tel. 

613871. (8184)
......... ****** U' ................ "'"""■'T*" " —.. . * .......... ..

SC. „DECEBAL” S.A. DEVA 
Din Piaţa Unirii, nr. 8, vinde la ,

I

i i  
! !

I

Următoarele mijloace fixe, devenite disponibile :
•  Autofrlgorifice 10 to. tip R. 10215

STR 8135 2 buc.
Buncăre siloz 10 mc. 5 buc.
prese de călcat rufe 1 boc.
Prese de balotat paie 2 bac.
Bandă transportatoare 2 buc.
Remorci auto 2 buc.
Forjă cu două focuri • -1 buc.
Autocisternă SR. 113 l buc.
Autoasistenţă TVD. 12 i buc.

i •  Motocar I to. 0  1 buc.
'  * Încărcător frontal ! buc.

Instalaţie Interfon * buc.
Platformă telescopică • 1 buc.
Centrifugă despicat capete 1 buc.
Clasor dublu spiral I buc.
Instalaţie de scos carne de pe os l buc.
Instalaţie de injectat saramură t buc.
Maşină curăţat maţe l buc.
Grup electrogen ' 1 buc.
Basculă semiautomată 10 kg. I boc.

Licitaţia va avea loc la data de 30 martie, ora 10, 
, ia sediul societăţii.
1 Participanţii ia' licitaţie vor achita o garanţie de 
\ participare de 10 la sută din valoarea dc pornire a 
t licitaţiei, la casieria societăţii.

Informaţii suplimentaro Ia tel. 611760. I,' 2,

•  ..

4

S intoiior 17. 38. 37. <190)



(Urmări' din pag. I)

Daniel Mi'illcr — manage
rul S.C* * „Mfiller Invest" 
SRL Deva şi Ionel Oltea
na — , managerul . S. C. 
..Eurovenus" SRL Deva, şi 
însoţită de dl Cîprian Alic 
— de la Consiliul Jude
ţean Hunedoara, s-a aflat 
Sn zilele de 13—14 martie 
1995 în comitatul Hamp- 
shire.

La întoarcere,, cei cinci 
s-au întâlnit, la vila „Ve- 
nus", din Deva, cu .repre  ̂
zentanţi ai presei din ju
deţul nostru. La început, 
dl Ciprian Alic a infor
mat succint despre im
portanţa şi reuşita vizitei, 
privită atât din punctul 
de vedere al excelentei

HUNEDOARA INTRĂ ÎN... ANGLIA
.primiri din partea gazde
lor, prin prisma partici
pării largi şi la niveluri 
înalte de reprezentare a 
unor firrue engleze — 50 
la număr —, lideri de 
sindicat şi personalităţi 
guvernamentale, dar şi din 
unghiul viitoarelor coope
rări, ale căror borne au 
fost agreate de ambele 
părţi. De altfel, seminarul 
organizat cu acest- prilej, 
în marele oraş-port Port's- 
mouth, s-a desfăşurat 
chiar sub emblema care-i 
animă pe oamenii de afa
ceri englezi. respectiv 
„Comerţ cu România1', bri-

taniciL fund extrem = de 
interesaţi să. intre pe pie
ţele româneşti,, dar mai 
ales să importe de la noi 
diferite mărfuri şi produ
se. : • ■ yj. X;Y:

întrebaţi despre rezulta
tele cpncrete ale acestei 
deplasări în Anglia, cei' 
patru manageri au răspuns 9 
aproape la unison că lu
crul cel mai important 
este că s-au ' parcurs 
primii • paşi, ’ „că ne-am ■ 
cunoscut şi am' putut afla 
câte ceva; despre concep
ţia si modelele de afa
ceri ale unor. specialişti 
de'zeci de ani în domeniu,

spfe deosebire de pionie-: 
raiul pe Care-1 facem noi, 
şi asta nu ’*este puţin" 
(Ionel Qlteanu). „La rândul 
nostru, a fost o reală sa
tisfacţie să arborăm tri
colorul românesc în An-' 
glia, în micuţa expoziţie 
pe care am organizat-o, şă 
ne prezentăm ţara şi Ju
deţul, cu oamenii şi eu 
resursele lor de inteligen
ţă şi materiale, să cul
tivăm la partenerii englezi 

'încrederea' în România şi 
în Hunedoara" (Gheorghe 
Brănescu), „Englezii au 6 
percepţie pozitivă despre 
ţara. noastră, s-au arătat 
interesaţi să importe de •

la noi mobilier din lemn, 
articole din porţelan, di
ferite materiale de con
strucţii, . chiar” .metal'. ş i,, 

• după cum ne-au dat de 
înţeles, în scurt timp voi? 
veni şi vor semna con-' 
tracte ferme în aceste do
menii" (Daniel Miiller).'. 
„Noi avem încredere in 
profesionalismul şi onesti
tatea partenerilor cu care 
am discutat, iar ei ne-au 
convins că vor să vină 
cât mai repede în judeţul 
nostru, să ne cunoască mai 
bine valenţele economice 
şi ’̂ hiar să investească la 
noi" (Aurel Miclea).

Dâcă-i aşa, aviz .tuturor 
oamenilor de afaceri din 
judeţ să înveţe rapid limba 
engleză.

« Crema
noacr#, y ‘**3 lori

# OttCOH - prc<&* 
pCDtiti evraţat nşisi*
CUf Unit, ţ>ctf ? /

<*>
W-

•  Cu fericita ocazie de 
trecere în vârsta a 3-a, 
colegii de muncă vă u- 
rează, domnule ANTONIE 
PETHUŢ. multă sănătate 
şi viaţă lungă, în mijlocul 
familiei şi cu crezul cul
tului ales ! Salariaţii Ofi
ciului Postai Gurasada.
..... . (6264)

•  Vând Fiat Argenta, 
Diesel, înmatriculat, fa
bricaţie IS'82. Tel. 201, Pui.

(8244)
•  Cumpăr talon Opel 

Ascona 1,6, două uşi, sau. 
vând maşina. Tel. 642672.

(8243)
•  Vând cameră video,

mixbr video,’ generator ca
ractere, genţi, stative. Tel. 
642672. (8243) ,

•  Vând fân şi lucemă. 
Deva, bdu! Decebal, bl. 15, 
sc. li. ap. 4, după ora 18.

(8240)
•  Vând apartament 4 

camere. Progresului, tel. 
613137, după ora 20.

(8238)
•  Vânc! Dacia 1310, 1986. 

Tel '661093, după ora 16.
(8234)

•  Vând urgent canapea,
electrocompresor, televi
zor alb-negru. zilnic, tel.' 
629992. (8231)

•  Vând urgent casă şi
grădină, în satul Peştişul 
Mic. Informaţii, telefon 
614667. Deva. (8230)

•  Vând două garaje (tip 
Blrcea). , preţ deosebit de 
avantajos şi asigur' trans
portul lor la domiciliul 
clientului. Tel.' 621162.

(8229)
•  Vând casă, Lcşnic, nr.

3 saiî schimb cu aparta
ment 3 camere, central. 
Deva. (8228)
. •  Vând apartament 4 

camere, zona pieţei; Deva. 
Tel: 611903.

(8213)
•  Van.! camion SR113, 

în stare de funcţionare. 
Şoimuş, nr. 134.

vi (8226)
•  Vând urgent casă, a-

nexe. grădină, trifazic,- a- 
pâ, Tâmpa, 121, £

(8220)
•  Vând Talţjpt Sîmka,

preţ 1 400 000 lei, stare de 
funcţionare. Deva, telefon 
629365. (8224)

•  Vând apartament tec i 
cartiere;' iilţracenlral, par
ter. înalt, ideal privati
zam. -Deva. 613024.

(8223)
•  Vând apartament . 2

camere, Deva. zona pie
ţei,- telefon 629651. .. ..
. t; v f v i r  (8221)

•  Vând robot metalic
electric pentru carmange
rie. combină 'muzicală eu 
CD UniVerşum 50 CD. 
pre‘ -vanta-jos. Tel. 629504,- 
W«.”0T • (8220)

•  Vând 'cix, in grădi

na. Informaţii la nr, 183, 
Bretea Muresană. *

(8219)
•  Vând maşină îngheţa

ta, cu un braţ. maşină 
spălat automată. 12 pro
grame, porumb pentru 
floricele, preţ negociabil, 
convenabil, toate puţin fo
losite. ‘ Sîntandrei, tele
fon 673144. '
. (8214)

•  Societatea „Garant 
Consulting", telefon 
616449, facilitează vân
zarea, cumpărarea, în
chirierea apartamen
telor.’ caselor, 'terenu
rilor. Cumpărătorii 
sunt serviţi gratuit.- '

•  Vând asistenţă tehni
că, motor Braşov, preţ 
convenabil. . Inforipâţii, 
Cîrhpeni. tel. 058/771174. i

(8216)
«Vând strung semi

automat SNA 450, repara
ţie -capitală, .transformator 
sudură. 380 V,' Audi 60. 
înscris; Tel. 661198.

(8210)
« S.C. Euro Com Tur 

SRL Geoagiu vinde din 
stoc ţeava pentru gaz, la 
cele mai mici preţuri. 
Tel. 206. (8235)

•  S.C. Gold Point SRL, 
distribuitor unic autorizat 
pentru judeţul Hunedoa
ra, al Fabricii de Produ
se Zaharoase S.C. Danu
biana S. A. Roman, vă O- 
feră o gamă completă- de 
napolitane, specialităţi 
ciocolată, . jeleuri, zâhăr, 
de mare rafinament. Adaos - 
comercial zero. Tel. 545789.

~  . (8133)
•  Vând apartament trei

camere, îâ Hunedoara, sau 
schimb cu două camere, 
în Deva. . Deva. telefon 
620297. ’ (8020)

•  Vând VW 251 Trans
portor, an fabricaţie 1988." 
şi teren arabil 15 ari’. .In
formaţii telefon 621301,

(82)5)
•  Vând teren • intravi

lan, Simeria Veche, preţ , 
negociabil. Informaţii 058/ 
825861, (8246)

•  Vând Oltcit Club, preţ 
2 4001100, negociabil. Tel.

. 612900. , ; .... . (8247)
•  Cumpăr apartament 3 

camere. Deva, . exclus’ Mi
cro 15. Relaţii la (tele
fon 624633 sau 614664. . • ''

, (8204)
•  Vând vitrina frigori

fica (trifazic),. angajez 
vânzâtoare(or) ambulant. 
Tel. 629968.

(8253) ‘
• Vând Oltcit Club (1989)..

— 1600 DM, negociabil. ' 
Telefon zilnic 738103 ■ .
dimineaţă, 788242 — după- 
masa, ; (8249) -

•  Vând motor Skoda 120, 
sufragerie Padiş, convena- ’ 
bii. cumpăr Dacia 1310, 
din 1986—1987; Tel. 625168. ■
‘ ' “ •' "(3248'r“

. . •  Vând -Opel Ascona, 
înmatriculat, : Stare de 
funcţionare, convenabil. 
Tel. 628632. ’i /

(8273)
« Vând două Dacii 1300, 

1310, Victor Babeş/ nr.' 
4 A. (607515)

•  Vând Trabant, even
tual piese, plus talon, preţ 
avantajos. Tel. 655156.

(65031)
•  S.C. Mercur S.A. Brad,

. prin magazinul Prichindel,
pune la dispoziţia agenţi
lor ..-economici noile im- 
-pfimate privind evidenţa 
TVA.: jurnal vânzări, jur- 

-nal cumpărări, borderou 
vânzare (încasare).

Vând. apartament trei 
camere. Haţeg. Informaţii 
bloc 17 B, sc. G, ap. 56.

• (6093)
• Vând/garsonieră, . cii 

'  telefon şi balcOn închis, 
în zona r teatru. Telefon 
713321. . . (7595)

« Vând apartâment 2 
camere, cu telefon, în 

. strada CbcsarUor, Hune
doara, Tel.’ 713321.

(7594)
i; •  Cumpăr urgent talon 

Renault 18, Tel. 712059.
(7593)

« Vând apartament 2 
camere, etaj II, • centrul 

‘ Civic. Telefon 717733. '
(7592)

•  Vând spaţiu comer
cial (chioşc), 15 mp, func
ţionabil. racordat la re
ţeaua electrică, construit 
corespunzător pentru pri
vatizaţi,- preţ negociabil. 
Informaţii, Kunedoard, ; 
strş’da G. Baritiu (Croito
rie). ' ‘ (7087)
-. « Vând casă nouă/"" 2 : 
nivele, 'strada Tomis/ 24 

- A; “Telefon —7131-36/ ■ după 
ora 17. - (7590)

«■Vând apartament 2 
cafrtfere, pârtşr, zo’hâ tea-' 
tril. 'Tăi.-'7Î1795, după Ora 
18. . . . . (7589) *

•  VârM convenabil casă. 
curte, ■ anexe, gaz. ‘Hune
doara, strada Rotarilor, nr.
75 A; telefon 724374.

, (7588)
•  Vând mobilă pentru 

dormitor şi sufragerie. 
Tel. 711118, ■ - după ora 20.

//' I : V " .  (7584)
•  Vând apartament 2 ;

cariieţe," bdul Dacia, 6, 
bloc E 3, ap.’ 52, Hune- 
doam. ■ (7085) .
_• Vând urgciil apârţa- 

mept, Brad, 'strada Liber
tăţii, bloc 32. ap. 18.

....~ ...........- - - - - ..-'-(5035)-:.,
•  Vând grajd mare, cu 

«uyă; -nou" F.G. Pripâz,.. 
Cicalo Ioan. . . ’ (7364)

•  Vând Dacia 1300, -fa'-' 
bricaţio ' ’ 1982,' ‘ • Ungaria. 
Orăştie.’ t©1- 054/642873,. - -

(7365) : ‘
•  Vând moară olectrică. 

pe piatră. Orăştie, 1 600 000 
Iei, - telefon 64757,9,

(7366) •
•  Vând urgent • casă, 

-Dîâcii Mâre;' - m r -  hrtov- -

maţii Orăştie, tel. 647325.
(7367)

•  Vând vitrină frigori
fică, import Austria, ca
pacitate 500 litri. Telefon 
73J027, după ora 16.

(7368)
. •  Vând VW Golf, ne-, 

înmatriculat, stare excep
ţională, mobilier magazin 
alimentar, preţ convena
bil. Telefon 728484.

(7586)

■ •'Pierdut număr matri
col gardian public, deta
şamentul Orăştie, nr. 799. 
II declar nul. (7363)

•  pierdut legitimaţie
specială, pe numele Poe- 
nâf Constantin. O declar 
nulă. ' (7591)

•  închiriez, pentru pri
vatizare, apartament două 
camere, parter, * masă bi
liard, aparat poker. Tel. 
660091. (8227)

•  Angajez vânzătoare,
• Informaţii tel. 627876.

' (607516)

i •  Societate comer
cială angăjează vân
zătoare, vârstă 20—30 
ani. Relaţii la tel. _ 
6Î9490, zilnic. între 
orele 10—18.

(8134)

• Societate’ corner-, 
cială angajează spe
cialist calculatoare. 
Orăştie. tel. 641167.:
‘ . ' ' .. (Ş3i8)

•  S.C. Comadas Brad a- 
nunţă practicarea adao-. 
sului comercial, începând 
cu data de 22 aprilie 1995, 
do IDO Ia sută.

- >/ - . . (8211)

•  Asociaţia „CRI- 
ŞUL“ . Progrâniul 
Acţiunilor Salariaţilor 
Brad, anunţă foştii 
salariaţi şi pensionări 
ai societăţii „CRIŞUL" 
S. A. BRAD că pot 
adera la asociaţie în 
condiţiile Legii 77/1994, 
îi) vederea privatiză
rii. ’ • ■ (8275)

• S.C. „Crişul" S.A. Brad, 
cu sediul îti Brad. str. 
Republicii, nr. 11, jude
ţul • Hunedoara.- anunţă 

. organizarea linei licitaţii 
, pentru contractarea .ser-" 
■ viciilor de consultanţă în 

dorfbniul evaluării socie
tăţii «Mnercialc.

La lieitaţie pot partici
pa în 'calitate de ofertanţi 
persoane fizice şi juridice, 
rdrtiâhe sau străine.

Documentele licitaţiei, 
precum şi aite informaţii 

- ! «r'-'fttitr'ti ■ -proesrra- de la

sediul societăţii, contra 
cost.

Data limită de depunere 
a ofertelor este de 6.14. 
■1995, ora 12, iar 
deschiderea va avea loc la 
data de 6. 04.1995, ora 15, 
la sediul societăţii.

Ofertanţii vor depune 
o garanţie de' 500 000 lei.

(8275)

DECESE
# Surorile, fraţii, cum

natele şi cumnaţii anunţă 
cu durere în suflet decesul, 
la numai 53 ani/ al
Dr. DELAPETA TIBEBIU

înmormântarea, joi, 23 
martie, în satul Cărpiniş 
(Simeria). Dumnezeu să-l 
ierte t (687519)

•  Familia îndoliată 
mulţumeşte tuturor celor 
ce au fost alături de ea 
în grelele clipe de despăr
ţire de iubitul lot,

NICOLAE POPA
Dumnezeu şă vă răsplă

tească, iar pe el să-l odih
nească în pace !

(5032).

•  Soţia Ana. fiul 
Ioan, nora Rodica, ne
poata Gantella anun
ţă cu durere înceta
rea din viaţă a dra
gului lor

BUNEA TRAIAN
Corpul neînsufleţit 

se află depus la casa 
răposatului,’ de pe
strada Aurel Vlalaj, 
nr/ 42. Înhumarea — 
joi, 23 martie, ora 
13. la cimitirul din 
str. Eminescu, Dumne
zeu să-l odihnească 
îh pace !

(607518)

•  Colectivul' Direc
ţiei: Sanitare a jude
ţului Hunedoara — 
Deva, aduce un ultim 
omagiu celui care a 
fost un bun coleg, om 
de aleasă omenie,

ec. GBEOBGHE 
STOICESCC 

şi transmite sincere 
condoleanţe familiei 
îndurerate. îi vom 
păstra veşnică amin
tise, (8250)

AGENŢIA DE TURISM J l 
SINDICATELOR

„S1ND ROMÂNIA" (SINDACO) S.R.L. |
Vă prezintă 'programul excursiilor |  

externe pentru lunile martie — aprilie 
1995 : ' ■ -
f \yfi\ Ungaria - săptămânal, plecare 

joi, ora 18,00.
Preţul : 25 000 lei.

2. Turcia — 29 martie, 12 aprilie, 26 
aprilie, plecare la ora 17,00.

Pfeţul ■: 55 009 lei.
, Informaţii la telefon 611662, Deva: 

647099 Orăştie; 714352 Hunedoara.

,S.C. ULPIA S.A. DEVA

DISTRIBUITOR AUTORIZAT ELBA TIMIŞOARA

Comercializează cu ridicata şi cu amănun
tul următoarele produse :

• firme luminoase 
corpuri de iluminat casnic 
lămpi şi faruri auto 
corpuri de iluminat fluorescente 
corpuri de iluminat pentru medii spe
ciale (exploziv, coroz.lv, umed, praf)

aparataj electric
semafoare ; instalaţii pentru dirijarea 
traficului rutier

•  proiectoare şi. spoturi . . .
panouri de afişaj electronic........|
sisteme de iluminat ■ - • - • -  
corpuri de iluminat exterior

( Relaţii la sediul societăţii, din str. 
i cembrie, nr. 37, telefon/fax: 054 — t>î3S$5/ l 617029.

•-

»


