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f  AZI, PE MARE I

fi. Azi, pe Şantierul Amenajării Hidroenergetice Hîu 
« Mare-Retezat, sindicatul „Familia** * al constructorilor 

; î  hldroencrgcticieni organizează o întâlnire la care au 
: ; fost invitaţi: prefectul judeţului ţi preşedintele Con*

tsiliului judeţean; directorul Direcţiei pentru muncă 
ţi protecţie socială, şeful oficiului forţă de muncă 
* şi şomaj, directorul general al Direcţiei finanţelor 

1 publice, directorul Filialei Haţeg a RENEL, lideri 
;2 de sindjtcat din centrul teritorial al B.N5. ,
|  întâlnirea s-a impus ca urmare a efectelor ce le 
* ţa avea pentru activitatea constructorilor de aici a- 
fiplicarea Ordonanţei 1/1993 a Guvernului României, 
«referitoare lai salariile lucrătorilor din regii şi socie- 
ţtăţi comerciale cu capital de stat.
!  întâlnirea va fi urmată de o conferinţă de 
I presă. O. C.).
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TELEVIZIUNEA DEVA

va retransmite duminică înregistrarea 
lucrărilor şedinţei Consiliului Local 

Deva, de marţi, 21 martie a.c.

Televiziunea Deva a 
transmis, în direct, lu
crările şedinţei Consiliu
lui Local Deva, ce au 
avut' loc marţi, 21 martie 
a.Cj, despre care v-am 
informat şi noi In ziarul 
de ieri. întrucât trans
misiunea directă nu a

putut fi anunţată ante
rior şi nu a fost recep
ţionată de toţi ce iin te - 
resaţi, Studioul 3 wv De
va va difuza, In re
luare, caseta cu Înregis
trarea lucrărilor, dumi
nică, 26 martie a.c., Ia 
ora 11, pe canalul obiş 
nuit, 21. (T. I.).
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In perioada 24—27 mar
tie 1995 va avea ioc, la 
Szolnok, in Ungaria, sub 
egida Adunării Regiuni
lor Europei J--- Comisia 
permanentă VI (cultură, 
educaţie, tineret, minori- 
tăţi ,■ mass-media) — an 
seminar# internaţional de 
presă, la care vor parti
cipa reprezentanţi ai 
mediilor de informare din 
toată EUropa,

Genericul sub care se 
yor desfăşura lucrările 
simpozionului — „Unde 
trăim? în Europa" — d- 
feră posibilitatea unui 
larg schimb de opinii 
Intre participanţi, stabi
lirii unor relaţii de coo
perare şi schimburi de

Z iariş ti hunedoreni— 
în Ungaria

experienţă într-un do
meniu de mare forţă şi 
dinamism care-eslţ presa,
l Momentul este cu atât 
mâi prielnic unor dia- . 
loguri fructuoasă când, 
la Conferinţa de la Paris, 
chiar din această săp
tămână, s-au adoptat do
cumente fundamentale 
privind stabilitatea în 
Europa, iar România şi 

■ Ungaria depun eforturi 
în vederea semnării 
tratatului bilateral, care

le-ar accelera procesul 
de integrare în structuri
le europene.

La lucrările seminaru
lui de la SzSlnok va par
ticipa şi 0 delegaţie de 
ziarişti din judeţul Hu
nedoara, mai exact de la 
publicaţiile „Călăuza", 
„Oglinda" „Voci hune- 
dorehe", „Cuvântul li
ber" şi de lă studioul te
ritorial al Televiziunii 
Române. Delegaţia, care 
pleacă în cursul zilei de

azi spre SzSlnok, este 
condusă de dl Ciprian 
Alic, şeful biroului pro
tocol de la Consiliul ju
deţean Hunedoara, ra
portor mass-media in Co
misia a Vl-a a Adunării 
Regiunilor Europei.

Sperăm să fie o expe
rienţă pozitivă, care să 
contribuie, întră altele, 
la perfecţionarea activi
tăţii publicistice dih Ju
deţul nostru, la îmbu
nătăţirea relaţiilor de 
cooperare şi înţelegere 
între (truditorii pe vastul 
câmp al presei, minat 
încă, din păcate, de 
ambiţii, orgolii şi into
leranţă.

' DUMITRI) gheonea

24, 25 şi 26 MARTIE 1995
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Brad. Spectacolul, mult J 
apreciat de către cei j 
peste 800 elevi din oraş, I 
s-a înscris în cadrul ac-î 
tivităţilor dedicate Anu- | 
lui Internaţional al To- * 
leranţei, (M. B.). |

•  Magazin pentru se- î 
minţe. Pentru a descon- |  
gestiona vânzarea se- j 
minţelor de legume, la I 
sediul UNISEM din »
Orăştie se deschide un I 
nou magazin, de unde * 
legumicultorii ~pot să-şi |  
cumpere cele necesare J 
realizării producţiei, in- |  
clusiv îngrăşăminte chi- I 
mice. (N. T.). *

•  fnsămânţâri. La fer
mele S. O. Sansere din 
Sîntandrei însămânţările 
se desfăşoară din plin. 
Pe lângă cele 40 de ha

. însămânţate cu orzoaica
f... pentru sămânţă, s-au mai 

încorporat în sol arpagi
cul şi sămânţa de ceapă 
pe cinci ha, s-a cultivat 
sfecla de zahăr pe 20 de 
ha, iar cartofii timpu
rii şi de toamnă s-au pus 
pe 50 de ha. în zilele 
viitoare se va trece şi la 
însâmânţarea morcovu
lui şi pătrunjelului. (N.T.).

•  Show-ul primăverii.
S-a intitulat spectaco
lul ce a avut loc la Brad, 
la care şi-au dat con
cursul formaţia de mu
zică uşoară „Juventus", 
formaţia de dans „®o- 
rola‘‘ ale Clubului copii
lor şi elevilor Deva, 

grupul vocal „DO-SE-MI" 
şi soliştii vocali de mu
tică. uşoară de la Clu
bul copiilor şi elevilor

1 dolar SUA 
1 marcă- germană 

100 yeni japonezi 
1 liră sterlină 
1 franc elveţian 
1 franc francez 

100 lire italiei\e

— 1838 lei
— 1302 lei
— 2064 lei
— 2916 lei
— 1568 lei
— 368 lei
— 107 lei
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•  Concesionare. La »
Băcia au fost concesio- J 
nate terenuri în vede- I 
rea realizării unor O- I 
bîectţve de mare în te- > 
res, precum: staţie de I 
distribuţie a carburanţi- î 
lor, motel cu căsuţe şî.| 
terenuri de sport, chioşc j 
alimentar ş.a. Se aşteap- I 
tă doritori pentru con- * 
struiaca a două complexe I 
— unul de agrement ca J 
terase, discotecă,, bazin 1 
de înot, ştrand, altul J 
hotel — cantină. (GH. I. >
N.). ' *>■ ' I
.. . v «

i *

M

Vineri, 24 martie.
1 ' fi |

Vremea, în continuare 1
rece. Cerul va fi mai 1
mult noros în regiuni- |
le sudice şi estice, unde fi
va ninge, iar vâptul va
cunoaşte intensificări 1 fi ' fi
locale. In celelalte re* - fe
giuni, înnourâri. tem- \
porarc şl posibile nin- fii
sori răzleţe. Spre sfâr-
şi tul intervalului se «
va înregistra d .uşoară 1
creştere â temperâtu- !

1 1

UNA 
PE Zi

I%
I

'  Aş dori o carte 

despre pudoare,: despre 
, fidelitate ...

—• Domnule, nil ţi

nem literatură ,-S.T. î

W £  AZI, VACANTA!
A trecut şi trimestrul al doilea al anului şcolar 

şi odată cu el o iarnă nu atât de grea 'cât capri
cioasă. Să sperăm că zilele care vor urma sunt dk 
adevărată primăvară, zile care pbt să dea fapf^eţt ' 
unit vacănţe destul de scurte " -— de doar doăfi 
săptămâni. Aşadar, pentru majoritatea elevilor o 
binemeritată vacanţă. Pentru alţii, în continuare, 
zile de trţţdă prilejuite de pregătirea şi prezenţa la 
faza naţională a olimpiadelor şcolarei Acestora din 
urmă le dorim succes si tuturor vacanţă plăcută.1
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De câţiva ani buni, de 
când se tot vorbeşte de
spre reformă, dar se 
face mai puţin pentru 
înfăptuirea ei, oamenii 
s-au obişnuit să spună 
că (izbindu-se de greu
tăţi şi suferinţe la limită 
suportabilităţii) de vină 
sunt reforma şi tranziţia. 
Dacă producţia indus
trială se zbate să urce 
Intr-un an cu câteva pro
cente, oricum mai puţi
ne decât degetele de la 
o mână, nesemnificative 
pentru relansarea prea 
mult trâmbiţată şi dorită, 
dar se fac mari pre
siuni sala riale întrucât 
coşul zilnic înghite un
deva în jur de 70 la sută 
din veniturile lunare, Iar 
circa 60 la sută din 
populaţia ţării trăieşte 
la limită sau sub pra
gul sărăciei, înseamnă 
că ceva nu funcţionează 
bine în firavul meca- 
nism al economiei' : de 
piaţă.

Pe fondul cţizei ac
centuate, al lipsurilor şi 
neajunsurilor de tot "felul, 
parlamentarii, guvernan
ţii şi partidele politice 
deplâng In cor situaţia 
jalnică â economiei, in
clusiv a unor stări de 
lucruri negative din a- 
gricultură, t°R înfierea
ză şomajul, inflaţia, e- 
vazhinep fiscală, corup
ţia şl sărăcia, afirmând 
zgomotos şi cu frenezie 
că există soluţii şi stra
tegii, platforme şi pro
grame pentru eradicarea 
fenomenelor grave ce 
apasă in special pe u- 
merii omului de rând, 
marcându-i traiul de zi 
cu ■zi, acesta devenind 
mâi vulnerabil, stresat şi 
mai debusolat ca ori
când. Atâta vreme cât 
producţia rămâne in su
ferinţă, iar semnele de 
încurajare sunt aproape 
insesizabile, chiar dacă 
pieţele de desfacere, in
clusiv cete externe, sunt 
larg deschise tuturor, câtă 
vreme bugetul ţării ră
mâne atât de subţire în
cât nu poate acoperi 
decât nevoile acute ale 
câtorva judeţe, cât se 
vorbeşte de accelerarea 
privatizării, dar în fapt 
procesul este frânat şi
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chiar blocat, cât se îpu- 
ne că să face protecţie 
socială, pe care insă 
oamenii nu o prea simţ 
pe propria piele, sau se 
mimează promovarea şi 
apărarea intereselor na
ţionale, există puţine 
temeiuri să credem că 
reforma avansează în 
ritmul aşteptat, pentru 
ea să * dea o certitudine 
şi încredere că Effâhte 
ne va fi mai bine.

Punându-nâ singuri 
beţe în roate şi dorind 
sâ vedem moartă -' «şl 
capra “vecinului, r cum 
cineva încearcă să .se 
descurce mai bine,. ţ  
mediat se caută soluţii 
şi metode de neutrali, 
zare, să-i fie încurcate 
afacerile, pentru că unii 
nu concep decât ori O 
bunăstare ori o sărăcie 
generalizate. Cu bhnă 
ştiinţă s-a făcut şi deca- 
pitaiizarea unor socie
tăţi comerciale. Pe cart, 
ducârîdu-le la faliment, 
acum când există şl o 
lege în acest sens, unii j  
speră să le cumpere la î  
preţuri simbolice, li» 
nici un caz oferta . ' rier 
venind de la investitori 
străini (îndelung aştep
taţi), dar care nu sunt 
tentaţi să-şi risipească a- 
cumulările într-o ţară 
unde fiscalitatea exa
gerată „tunde" fără. cru. 
ţâre , profiturile, . iar 
stabilitatea macroecono
mică este ca o iluzie 
îndepărtată, alimentată 
fiind aedm şi de- ofensi
va sindicală de primă
vară,

Dacă de unele măr
furi ne mai putem lipsi, 
indiscutabil că fără 
hrană nu se poate trăi. 
Cum producţia agricolă 
şi hrana populaţiei n-au 
culoare politică, este de 
aşteptat ca toţi cei care 
mai ţin lâ interesele ţării 
şi ale oamenilor ei, să 
incurajeze orice iniţiati
vă care are efecte be
nefice asupra mersului 
economiei, agriculturii 
şi vieţii în ansamblul 
său, pentru ca durerile 
reformei să fie pe cât 
posibil suportabile şi de 
O cât mai scurtă durată.

NICOLAE TlRCOB '

< D
chil
o r z

m ic a
i s t i e

S.Q.

S.C. „CHIMICA“ S.A. ORĂŞTIE
în vederea privatizării anunţăm pe 

toţi foştii salariaţi şi pensionari ai societă
ţii că pot participa la privatizare cu car
netele de certificate ce se vor prelua de 
către societate la sediul său din Orăştie, 
str. Codrului, nr. 24, serviciul personal, 
zilnic, între orele 9— 14, până la data de 
25 martie 1995.

Relaţii suplimentare la tel. 641671, 
641250, 641670, înt. 140, 256,138.
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„CUVÂNTUL LIBER* DEVA 
societate pe a c ţiu n i cu c a p ita l p r im i

înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, 
cu nr. J/20/618'lMl Cont: «972813110 B.C.R.

Deva. Cod fiscal: 211882? i
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: |

Dumitru Gheonea <
. preşedinte {redactor şef)

Hberiu Istrate
vicepreşedinte tredactor şef adjunct)

Vlrgil Crlsan 
co n tab il şef

Minei Rodea 
; Nicolae Tirrob ■

întreaga 'răspundere pentru conţinuta] 
articolelor o poartă autorii acestora. Adresa 
redacţiei: Deva. 2700. str. 1 Decembrie, nr. 35, 
judeţul Hunedoara. Telefoane: 611275, 612157, 
611269, 625904. Fax 618061.

Ti parai executat ta S.C. SOLIDA VA** SJL OKVA.

[ •  S-au născut: 1902,
poetul GEORGE LES-; 
NEA • 1921, scriitorul i 
TRAIAN COŞOVE1;

| •  Soarele răsare la 6,13 
şi apune la 18,32 ;

| •  Au trecut 82 de zile j 
.din an; au rămas 
283.
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REZULTATELE ETAPEI de miercuri, 22 martie: 
U.T.A. — Rapid 1—0: Steaua — „U** Cluj 3—2; 
Inter — Sportul Stud. 2—1; Electroputerc — Farul
0— 1; Ceahlăul P. N. — Petrolul 2—0; F.C. Naţional 
— Oţelul Galaţi 3—3; Gloria Bistriţa. — DtouUno
1— 2; F.C, Argeş — Univ.Craiova 2—0 (s-a disputat 
marţi); F.C. Maramureş — F.C. Braşov 1—1.

- clasam entul
1. Steaua 21 14 5 2 42—13 47
2. Univ. Craiova 21 12 4 5 44-21 40
3. F. C. Naţional 21 11 3 7 45—33 36
4. Dinam» 21 11 3 7 36—26 36
5. F. C. Arge? 21 11 2 * 27—29 3»
6. Rapid 21 10 3 8 28-25 33
7. Petrolul 21 9 S 7 28—24 33
8. Ceahlăul P. N. 21 9 5 7 31—28 32
?■ „U*‘ Cluj-N. 21 9 4 8 26—25 32

10. Inter Sibiu 21 10 1 M 32—35 31
ÎL F. C. Farul 21 9 4 8 28—31 31
12. Gloria Bistriţa 21 9 3 9 38—35 36
13. Oţelul Galaţi 21 7 7 7 Zi—29 28
14. F. C. Braşov 21 5 7 9 20—31 22
15. Electroputere a 5 3 13 lăr-29 18
16. U. T. Arad 21 4 6 11 15—39 18
17. F.C. Maramureş & 3 6 12 21—37 15
18. Spartul Stud. 2* 3 5 13 21—38 14

ETAPA VIITOARE se va disputa sâmbătă,
1 aprilie an.

ÎN semifinalele
CUPELOR EUROPENE

In urma tragerilor la 
sorţi pentru meciurile din 
semifinalele cupelor : eu
ropene intereluburi, sorţii 
au decis: IN CUPA UEFA: 
Bayern Leverkusen — Par-

ma; Juventus Torino — 
Bornssia Dortmund (me
ciurile se <vor disputa în 
tur la 4 aprilie, Iar retu
rul la 13 aprilie). ÎN 
CUPA CUPELOR: Arsenal 
Londra — Sampdoria; Real 
Zaragoza — Chelsea (6 şi 
20 aprilie, sunt datele

disputării acestor partide). 
IN LIGA CAMPIONILOR: 
Baf tr  Munchen — AJax 
Amsterdam şi Paris St, 
Germain — A. C. Milan 
(turul la 5 aprilie, returul 
la 19 aprilie). (C. S.).

ETAPĂ DE ZONĂ 
ÎN FOTBALUL 

JUVENIL
In conformitate cu ce

rinţele F. R. Fotbal şi în 
ideea realizării unei in
ventarieri" clare a poten
ţialului fotbalistic juvenil 
existent Iri momentul de 
faţă îfj ţară, la categoria 
de -vârstă copii născuţi în 
anul 1980, în judeţul Hu
nedoara s-au desfăşurat în 
zilele db 11 şi 18 martie 
ă.c> la jstădiondl P. C. 
Corvinul şi in 14 martie 
la. stadionul „Victoria" 
Călan. acţiuni de selecţie,

-care au fost testaţi cei 
mai valoroşi fotbalişti din 
judeţ, cei mai buni dintre 
aceştia fiind incluşi în 
selecţionata judeţului Hu
nedoara.. . . ;
' Selecţionata judeţului 

Hunedoara, pregătită de 
antrenorul Mircea Pătraş-* 
cii, va participa în peri
oada 21—28 martie a,c. la 
etapa, de zonă, ce va avea 
loc Iri municipiul Hune
doara şi oraşul Călan, unde 
vor mai fi prezente se
lecţionatele Judeţelor Alba, 
Olt şi Vllcea.
Sîrbu). .

ACUZAŢII
•’oBâSHr 9W-"

O scrisoare întocmită 
de un „grup de salariaţi** 
de la O unitate de ocrotii» 
a copiilor din Hunedoara, 
aduce numeroasa acbzaţit 
conducerii ^eşteia. Nu»l 
semnată — şi tocmai da 
aceea nu dăm nid noi de
talii Insă dstde amă
nunţite, conţinutul logic 
al redactării ne-au deter
minat să-i dăm atenţie.

La faţa locului am în
cercat să realizăm o cer
cetare. ’să stăm de vorbă 
cu mâi multe persoâne. 
Dar cum telefonul fără 
fir funcţiona ireproşabil, 
directoarea a fost înştiin
ţată cu iuţeala fulgerului 
despre prezenţa noastră şi, 
deci, am fost poftiţi ; în 
biroul domniei sale. După

• • a

multor păreri s-a ajuns 
totuşi la concluzia că acri-,

■ soarea n-ar fi foşt tntos " 
miţă de către una dintre 
persoanele al cărei poet a 
fost restructurat, ci «HM» 
de către ciama cate hi* 
creată efectiv în unitate

bilă. Cu atât mai grav. 
Dna directoare a mai a- 
dăugat: „Am avut eu re
clamaţii şi la Ceauşescu, 
şi la Geauşeasca, ^  la 
partid, şi la guvern, şi la 
parlament...**. (Dar mă
suri tot n-a hiat nimeni). ff: 

Este foarte adevărat că 
atunci când conducerea este 
autoritară, când pretinde 
muncă şi disciplină, şi nu 
acceptă lucru de mântuială, 
nu este văzută cu ochi

SCRISOARE COMENTATĂ

ce i-am spus despre ee-i 
vorba — dumneaei şi ce
lorlalte persoane de faţă
— problema problemelor 
nu eţa conţinutul, ci alta
— cine anume a întocmit ţ 
„depeşa". Concluzia a fost 
că am stricat buna dispo
ziţie pe ziua respectivă 
celor din conducere. Am 
reţinut însă, din ceea ce 
ni s-a spus, următoarele: 
„Toate lumea vrea un loc 
de muncă, dar să nu mun
cească. Nu le-am redus 
de la , mine putere. (Şe i 
făcuse In *94 o •. reducere 
de personal — n.n.) La 
concursul organizat In ia- ! 
nuarie a.c. s-au pr« m m  
30 de persoane... De ce nu 
Vine de faţă cu mine şi cu 
personalul să spună ce are 
de spus?... Prostiile aces
tea mă blochează. Ca şi 
cum aş fi pusă mici să fac • 
doar rău".

Dneîe de faţă efau de 
părere eă „cele care au 
fost date afară nu lucrau 
nimic"; - „personalul de 
îngrijire este semianalfa
bet, mi există noţiunea 
subordonării. Câte alte 
femei n-ar veni să lucrpze 
aici...**. „In mod nonrial 
n*âş lua în considerare ă- 
eestie rânduri nesemnate; . 
n-a fost vina nimănui că 
au fost concediate;- şi apoi 
s-au dat lucrări pentru 
angajarea noilor persoane, 
fiadrele medii au venit 
prin repartiţie ministe
rială*.

După exprimarea mai

buni de către cei comozi 
şi indolenţi. Probabil aşa 
şe explică numeroasele 
sesizări la adresa condu
cerii. Anonimatul ridică 

ştim şi noi — nume
roase semne de întrebare 
privind adevărul celor 
exprimate, corectitudinea 
persoanei care întocmeşte 
scrisoarea. în acelaşi timp, 
poate exprima multe a- 
devăruri. Să nu Uităm că 
„de unde nu-i foc, nu iese 
fum". Când vrei să te 
impuj, şă conduci, astfel 
încât lutnea să te asculte, 
trebuie \ să nu accepţi 
compromisuri de nici un 
itel. Re\ de altă parte, să 
ăi grijă şi de atmosfera 
creată in colectiv. Prin
rigiditate, lipsă de comu
nicare, de deschidere, prin 
vocea prea soporă şi chipul 
mereu crispat, nu faci -de
cât să-ţi îndepărtezi oa
menii

Chiar" nu v-aţi întrebat 
niciodată, doamnă direc
toare, de ce au fost şi
mai surit incă reclamaţii 
împotriva dv?
F. S. Stimate „grup de 

salariaţi**, dacă- veţi re
veni semnând cu nume, 
prenume şi adresă, scri
soarea dv. poate fi re
produsă în paginile ziaru
lui, iar cei în drept vor 
schimba, în sfârşit, pro
babil, câte ceva. Pentru 
câ oricine ştie că nu e- 
xistă persoană de ne
înlocuit.
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9,90 Ştiri, seriale fi dj».; 
10,05 Kojak (s-p.); 1140 
Frumos fi bogat (s): 11,30 
Vremea dorinţei (s); 1240 
Duelul familiilor (cs); 
13,30 Springfield Story 
(s); 14,15 Santa Barbara 
(s); 15,05 Pasiunea ei e 
crima (S.p.); 16,00 Ilona 
Christen (talkshow); 1746 
Hans Metser (talksbow); 
18,00 Jeopardy! (cs); 18.30 
Intre noi (s); 19,00 Fru
mos fi bogat (s/r); 19,45
Ştiri, sport, meteo; 20,10 
Exploziv (magazin): 20,40 
Vremuri bune - - ş i  — 
rele; 21,15 Stilul sugru
mătorului (thriller SUA, 
1990); 23,00 Instincte cri
minale (thriller SUA, 
1989); 2,25 Confreria sa
tanică (I. gr. SUA 1971)

7.30 Ştiri: 1040 Show-ul 
lui M. Co stan za; <r); 
12,45 Forum (magazin);
14.00 TG5 — ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Beauilful 
(s); 15,05 Complot în fa
milie (show); 1640 A- 
genţia matrimonială; 17,00 
D.a.; 18,00 Super-samura- 
iul (s); 18,25 D.a.î 19,00 
OK, preţul e corect (cs); 
2040 Roata norocului (cs);
21.00 TG5 _  ştiri! 2143
Circulă zvonul (show) ; 
21.40 Pedeapsa (show); 
23,30 Target (mag.); 2,30 
Cotidiene (r); 2,45 Cir-
culă zvonul (r); 3,00
Chioşcul de ziare; 3,30
Fiecare volum (r); 4,30
îngerul (r); 540 Braţ de
fier (ţ)*

SAT t
640 Bruncb — TV—1

(magazin TV); 10,15 Ve
cinii (s); 10,45 Bruncb 
TV-2 (magazin TV); 13,00 
Loving (s); 13,"25 Soarele 
Californiei (s); 14,25 Fal- 
con Crest (s). „Evadări"; 
1545 Numai iubire nu! 
(sit. m a); 15,55 Time 
Trax (serial SF); 16,55 
MacGyver (s.a); 1840 . Să 
riscăm! (cs); 19,00 Totul
sau nimic (cs); 20,00
Ştiri, meteo, sport; 2046 
Roata norocului (cs); 21,15 
Un amant ceresc (co., 
SUA, 1988); 23,25 Ran
fotbal. Bundesliga 23; 
0,10 Vila desfrânaţilor (f. 
er. Italia. *88); 1,45 Super- 
tăntălăul (co. SUA, 1987); 
345 MacGyver (aa./r); 
440 Reluări

N C
D O

€40 Ştirile nopţii, cu 
T. Brokaw; 7,00 Ştiri 
1TN; 740 Afaceri Ia zi. 
Ştiri; 940 Poveştile zilei 
(magazin); 11,00 Roata 
banilor (rep.); 14,00 Azi
— reportaje; .1548 Roata 
banilor (rep.); 1940
Baschet NCAA; 20,00 
Ştiri ITN: 20,38 Săp
tămâna în hochei NHL; 
21,30 Datetine; 2340 Ştiri 
ITN; 2340 Show-ul serii, 
cu Jap Leno; 0,30 Real 
Personal, cu Bob Berko- 
witz; 1,00 Buletin fi
nanciar internaţional;
2.00 Timp egal — Show 
politic; 240 Show-ul 
serii, Cu Jay Leno; 3,30 
Destinaţii de vacanţă;
4.00 Rivera în direcţi

?40 Euroîun. Magazin 
distractiv; 11,00 Tenis •  
Magazin ATP; 114» Te
nis •  Turneul WTA' — 
Key Biscane, semifinala 
2 (d); 1340 Aerobic. Cam
pionatele SUA *95 (r);
1540 Moto •  Avanpre
mieră CM. *95; 18,30 Ma. 
gazin olimpic; 17,00 Auto
•  Avanpremieră FI; 18,00 
Auto •  M.P. de FI al 
Braziliei de la Interla- 
gos — calificări (di
rect); 1940 Mag. sportu
rilor cu motor; 2,30 Bu
letin de ştiri I; 21,00 Box
•  Meciuri internaţionale; 
2240 Auto •  MJP. de FI 
al Braziliei (calificări — 
reluare); 0,09 Auto •  
M.P. de FI, Brazilia (r); 
2,00 Buletin de ştiri 2.
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7,00 TVM * Tele- 
matinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Serial (re
luare). •  Santa Bar
bara; 10,20 Desene a- 
nimate; 1240 Aur şi 
noroi (seriale — re
luare); HM TVR laşi 
şi TVR Ctaj-N.; 15,15 
Tradiţii; 16,15 Actua- 
msţt; 16,25 Din te
mea afacerilor; 16,46 
Pompierii vă infor
mează’; 17,00 EmHta- 
ne în limba germană; 
18,00 Pro patria; 19,00 
Casa Eliott (serial — 
ep. 27); *0,00 Actua
lităţi o Meteo , o Tele- 
sport; *0,® fbzaur 
folcloric ; 2145 VIaţa 
parlamentară; 2tJW 
Film; 23,55 Actuali
tăţi; 1,60 
fui de

T V R "2
740 La 

945 Ora 
10,30 Capitale 
rate europene; 114»
Desene animate; 1240 
Simpozion; 12,45 €0» 
lendăr cultural; 13,45 
Telejurnal CFÎ; 1440, 
Varietăţi Internatio
nale; 164» Desene a- 
nimate; 16,30 Serial; 
Şi bogaţii plâng; 17.00 
Bursa invenţiilor; 18,10 
Seria! o AUT fi noroi;
19.00 Concretul Or
chestrei Naţionale Ra
dio; 2140 TV-M •  
Mesager; 2140 Oa
meni care * au fost... ;
22.00 Muzica e viaţa 
mea; 2340 Divertis
ment cultural; 2340 
Cafeneaua literară.

DEVASA'
940 Desene anima

te (r); 940 Serial (r) 
a Echipa de şoc; 10,20 
Serial (r) a Vegas; 
11,10 Mitică; 1140 
Chestiunea zilei tr>! 
12,23 Cutia muzicală 
(r); 18,00 Desene a*
nimate; 18,30 Film 
documentar •  „Jocul 
cifrelor"; 1940 Re
porter TELE li 19,50 
Clip Vlva; 20,00 Se- 
rial « Femeia fantas
tică — ep. 14; 2040 
Doar o vorbă să-fi mal 
spun...; 2140 Tele
jurnal (emisiunea du 
ştiri a televiziunii 
TELE 7 abe din 23.03. 
1995); 2140 Seria! •
Kung Fu — ep. 16) 
22.20 Ţara nimănui;
22.30 Chestiunea zilei;
23.30 Cartea de citire; 
23,35 Staruri în con
cert; Mai» Şţreet Jazz 
(partea D; 0,20 Video- 
text.

TV DEVA
9,00 Tetetext; 10,00 

Observator •  Antena 
1; 11,00 Film artistic. 
Furia care arde; 13,00 
Teletext; 17,00 Ob
servator •  Antena 1; 
18,00 Focus a. Ştiri 
din actaaîitatea lo
cală; 1845 Weekend 
magazin; 1945 Film 
artistic •  Pentru dra
gostea Banei; *0,46 
VVorJdnet
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REFORM
Privatizarea - cu faţa spre producţie

tn oraşul Haţeg există, 
t* ora actuală, In jur de 
M | «nităţi cu capital pri
vat. Dintre acestea 215 
sunt societăţi cu răspunde- 

, re  limitată, 50 societăţi în 
nume colectiv, 35 sunt a- 
sociaţii familiale, tar 65 

unor persoane ln- 
Specificul, mai 

bine zis obiectul activi» 
tăţii acestora, este foarte 

" larg şi divers. Cele mai 
multe societăţi şi asociaţii 
au profil comercial. Unii 
consideră că numărul 
for este {«-ea mare. O 
fi, dar trebuie să ţinem 
seama de faptul că acest 
aspect este, într-o oareca
re măsură, în beneficiul 
populaţiei. In economia de 
piaţă pătrunde şi rămâne 
cel ce vinde mai ieftin şi 
serveşte mai prompt, cei
lalţi trag obloanele.

Sunt numeroase şi societă*
; ţile ce s-au orientat spre 

activitatea de producţie şi 
spre prestări de servicii, 
lată, şapte societăţi au pro
fil mixt — adică produc 
sau fac ceva, iar produc
ţia lor ® Vând populaţiei, 
serviciile le oferă clienţi
lor. Două societăţi au pro
fil de tâmplărie. Mai exis
tă trei brutării şi şase U- 
nităţi de asistenţă rhedi- 

• cală. Sunt societăţi — cum 
sunt cele ale dlor • Toni 
Pompil, Gheorghe Popes- 
eu. Petru Milea, I, Cris- ,r 
tian ş a . — care şi-au creat

Ou bucurie pentru unii 
şi cu tristeţe pentru alţii, 
agenţii economici se găsesc 
în situaţia ca în curând 
să iâ contact direct cu pre- 

i vederile şi efectele Legii 
insolvabilităţii comerciale, 
respectiv' a falimentului, 
care urmează să fie trimi
să spre promulgare, ;

Fireşte, aplicarea acestei 
legi va avea o serie de im
plicaţii asupra relansării 
economice, subvenţionarea 
de la buget a societăţilor 
comerciale care au o ac
tivitate neprofitabilă ne- 
maifiind posibilă. Este 
un semn pozitiv că se vor 
produce unele schimbări şl 
In privinţa deblocării fi
nanciare (N.T.)

deja un binemeritat pres
tigiu şi căutare In rândul 
populaţiei oraşului prin 
calitatea a ceea ce produc, 
prin promptitudinea ono
rării comenzilor şi servi
ciilor, prin calitatea ser
virii etc. . *

Deci, la Haţeg privati
zarea se află cu faţa spre 
producţie. 7

Existând mai multe uni
tăţi de acelaşi profil, con
curenţa funcţionează din 
plin, ceea ce este în fo
losul cetăţenilor.* Iată două 
exemple: Primul: cete 
trei societăţi cu profil de 
construcţii ridică chiar la 
intrarea in Haţeg dinspre 
Deva, dar şl in alte părţi 
ale localităţii, case parti
culare de toată frumuse
ţea, în ritm rapid şi de o 
calitate ireproşabilă. Al 
doilea: alte trei societăţi 
sunt profilate pe produ
cerea de pâine. Ei bine, şi 
între acestea există o con
curenţă foarte strânsă. Ci
n e  face pâine mai bună şi 
o- vinde la preţ mic a- 
re desfacerea asigurată şi, 
ded, o activitate aprecia» 
tă. Cine procedează altfel, 
rămâne cu pâinea in stoc, 
îşi blochează capitalul, iar 
activitatea se tot subţiază 
până.. Ce mai, ca în e- 
conomia de piaţă spre ca
re unii spun că ne îndrep
tăm, dar in care am a- 
juns deja.

TRAIAN SONDOR

Sf vlmife sunt în restructurare
Iniţiativa Camerei de 

Comerţ şi Industrie a ju
deţului Hunedoara de a 
organiza O întâlnire între 
reprezentanţi ai Direcţiei 
Regionale a Vămilor din 
Arad şi Direcţiei Vămilor 
din Siineria cu agenţi e- 
conomici din judeţul nos
tru, care au activităţi de 
import-expoFt, a  fost apre
ciată ca deosebit de utilă 
şi interesantă, având in 
vedere caracterul ei prac
tic şi aria largă a proble
maticii ce s-a abordat în 
legătură cu activităţile spe
cifice procedurilor vamale.

Fireşte că, pentru a a- 
sigurta alinierea acestor ac
tivităţi la nivelul standar
delor europene, este nevo
ie de un amplu proces de 
restructurare, Direcţia Ge. 
nerală a Vămilor având a 
serie .de preocupări In a- 
cest sens. In context, s-a 
arătat că, pe lângă lucră
rile de extindere şi mo- 
eternizare, de dotare tehni- 
C® acestea visând şi ac
tivitatea de profil in ju
deţul nostru — se depun 
permanent eforturi în sco
pul perfecţionării muncii 
şi derulării normale a pro
cedurilor, astfel încât âă 
existe o conlucrare cât mai 
eficientă Intre salariaţii vă
milor şi agenţii economici.

Fără a intra în detalii 
de proceduri, care sunt re
glementate prin unele pre
vederi legale (deşi nici 'aici 
cadrul legislativ nu. este 
complet şi perfecta aşa 
cum s-ar dori), fără a fa
ce referiri la unele situa
ţii particulare, la formu- 
laristica utilizată sau la 
alte aspecte ce vizează u- 
neori excesul de zel al u.- 
nor salariaţi din sistem 
vom prezenta problemele 
esenţiale in care se simte 
nevoia să fie aduse îmbu
nătăţiri şi corecturi, astfel 
încât să se evite greşelile 
şi să se reducă timpul de 
aşteptare şi staţionare prin 
vămi.

In scopul împlinirii u- 
nor asemenea deziderate 
sunt alocate, numai pen
tru acest an, 20 de miliar
de lei pentru Direcţia Re
gională a Vămilor din A- 
rad, extinderile vizând şi 
înfiinţarea a două noi 
puncte vamale in judeţul 

.nostru, respectiv Ia Peştiş 
şi Deva. Cum economia de 
piaţă presupune liberaliza
rea comerţului şi a tarife
lor vamale, s-a subliniat 
că şi; în această privinţă 
s-au făcut simţite unele 
îmbunătăţiri, însă politica 
vamală are în vedere şi 
realizarea unei protecţii

reale a producţiei autoh
tone de bunuri, materiale, 
în acelaşi timp şe urmă
reşte ca la eXport să mear
gă produse CU un grad cât 
mai ridicat posibil de pre
lucrare, încorporând mun
că vie, în care sens s-au 
şi făcut contigentări la u- 
neîe mărfuri.

Pornind de Ia situaţii 
concrete, unele, specifice a- 

. numitor grupe de produ
se, s-a arătat că mai sunt 
situaţii in care se interpre
tează şi aplică in mod di
ferit unele prevederi le
gale, practicându-se taxe 
vamale diferenţiate lâ a- 
ceteaşi mărfuri, ceea ce 
nu atestă o suficientă co
rectitudine. Agenţii econo
miei In cauză înţeleg câ 
bugetul statului este să
rac şi trebuie să fie ali
mentat şi cu astfel de re
surse, însă nu trebuie a- 
buzat de posibilităţile lor 
financiare.. De multe ori, 
unele erori şe nasc şi din 
Cauza lipsei din vămi a 
laboratoarelor de speciali
tate pentru efectuarea a- 
nalizelor asupra caracteris
ticilor produselor yămuite. 
Fireşte, pentru încadrările 
greşite se fac corecţiile ne
cesare, însă este nevoie de 
timp şi bani, ceea ce în

curcă afacerile agenţilor e- 
conomici.

Deosebit de important 
pentru a nu greşi deloo 
sau cât mai puţin şosi* 
bil este ca agenţii econo
mici, prin serviciile lor de 
marketing, precum şi lu
crătorii vămilor să cunoas
că în profunzime reglemen
tările legale şi să nu cau
te căi ocolite pentru a le 
eluda. De aceea şi docu

mentele ce se întocmesc cu 
partenerii externi trebuie 
să fie corect întocmite pen
tru a nu da naştere Ia du
bii. Cum chiar Ia această 
întâlnire s-au prezentat si
tuaţii ou ambiguităţi, re- 
prezentanţii vămilor au 
promis că vor face inter-' 
venţiîle de rigoare pentru 
a clarifica lucrurile, adu
când precizările necesare 
în completarea legii.

Deoarece Camera de Co
merţ şi Industrie a jude
ţului nostru -dispune de o 
bogată bază de dâţe iti ma
terie de legislaţie şi în le
gătură cu activităţile de 
import-export, inclusiv o- 
ferte, este bine ea agenţii 
economici să aibă o perma
nentă şi strânsă legătură 
cu acest organism ce se 
implică tot mai mulţ în 
reforma economică.

NICOLAE TtRCOB

In clădirea din prim plan — chiliile călugărilor; în plan îndepărtat — bi
serica aflată în construcţie.

Concurenţa - o 
certitudine

Dacă în ţară există a- 
cum circa 420 de staţii Pe- 
co ale societăţilor comer
ciale de profil ou capital 
de stat şi cam tot atâtea- 
staţii ale agenţilor, econo
mici privatizaţi, proporţia 
este asemănătoare şi în 
judeţul nostru, unde nu
mărul staţiilor particulare 
aflate în funcţiune îl ega
lează aproape pe cel al 
celor ate statului. în ast
fel de condiţii concurenţa 
a devenit o certitudine, 
deşi, profitând de o am

plasare mai bună în teri
toriu, staţiile particulare 
— cura spun mulţi auto
mobilist! — practică pre
ţuri mai ridicate la pro
dusele pe care le desfac.

Cum acţiunea! de priva
tizare a început să prin
dă viaţă şi în sectorul de 
comercializare a combus
tibililor, chiar şi Ia unele 
rafinării, este de aşteptat 
ca nu peste multă vreme 
să simţim mai mult şi di
rect efectul acestor mă
suri si în judeţul nostru. 
-(N.T.)

Iniţiative locale In combaterea şomajului
Reforma şi restructura

rea aduc, Inevitabil, 
schimbări spectaculoase 
şi în domeniul vast şi 
sensibil care Mizează si
tuaţia forţei de muncă. 
Fără îndoială că refortaa 
nu Se poate concepe fă
ră dureri şi< fără şomaj, 
însă important este ca a- 
cestea să fie cât mai mult 
' atenuate, să fie pe cât 
posibil menţinute sub 
control.

Urmărind împlinirea 
unor asemenea obiective. 
Fundaţia Internaţională 
de Management (FIMAN), 

. împreună cu Programul 
de Măsuri Active pentru 
Combaterea Şomajului 
(PAEM), care reprezintă 
o componentă principală 
a programului PHARE, 
„Fbrţă d« muncă şi Dez
voltare socială'1, au luat 
o serie de iniţiative la 
nivel naţional, în acestea 
fiind cuprinse şi locali
tăţi din judeţul nostru, 
respectiv municipiile De

va şi Hunedoara.
In legătură cu imple

mentarea PAEM-ului lo
cal, am discutat cu dom
nişoara Ana Szok, agent 
de dezvoltare locala Ia 
Deva, director executiv 
al asociaţiei non-profit 
constituite în scopul com
baterii şomajului. Inter
locutoarea ne-a spus câ 
asociaţia s-a constituit po
trivit prevederilor Legii 
nr. 21/1994, in componen
ţa ei cuprinzând 21 de 
membri, reprezentanţi ai 
administraţiilor judeţene 
şi locale, Direcţiei Mun
cii şi Protecţiei Sociale, 
Direcţiei pentru Agricul
tură şi Alimentaţie, In
spectoratului Şcolar, Ca-' 
merei de Comerţ şi In
dustrie, Oficiului pentru 
Tinerel şi Sport, Oficiu» 
Iui pentru Protecţia Con
sumatorilor, Filialei FPS, 
Fundaţiei pentru Tineret, 
Sindicatelor Alfa şi Fră
ţia, adică ai factorilor im
plicaţi în soluţionarea

problemelor şi apărarea 
intereselor comunităţii lo
cale.

Acest program, care se 
desfăşoare pe durat* a 
trei ani (1994—1996), vi* 
Zează, între altele, încu
rajarea dezvoltării capa
cităţii instituţionale de-.a 
proiecta şi pune în prac
tică, la nivel local, vii
toarele măsuri active. In 
prima fază, cea de pilot, 
se are în vedere evalua
rea posibilităţilor de im
plementare a PAEM, pre
cum şi impactul astipra 
pieţei locale a forţei de 
muncă, după care se tre
ce la aplicarea în prac
tică a o serie de pro
grame specifice.

Ca obiective prioritare 
convenite, care se vor. 
materializa în perioada 
imediat următoare, am 
reţinut că în programul 
focal şe prevede înfiin
ţarea unui club al şo
merilor (unde se vor des
făşura activităţi legate de

cunoaşterea agenţilor e- 
conomriei cărora li se pot 
adresa şomerii pentru 
căutarea - unui foc de 
muncă, difr păstrarea lo
cului de muncă câştigat 
ş.a.), a~-unui centru de 
informare şi documenta
re,' precum şi a unui 

: centru de pregătire pro
fesională şi incubatorului 
de afaceri. De menţionat 
că implementarea unui 
program durează 8—10 
luni, după care obiecti
vele înfiinţate vor fi do
nate comunităţii focale. 
In activităţile ce se or
ganizează vor fi cuprinşi 
tineri între 18—35 de ani; 
inclusiv femeile, a căror 
pondere în rândul şome- 

1 rilor este semnificativă, 
în paleta largă a Activi
tăţilor sunt incluse o se
rie de aspecte legate de 
ofertele pe piaţă muncii, 
cunoaşterea legislaţiei, 
pornirea de afaceri pe 
cont propriu, reconversia 
profesională şi altele.

Program de Măsuri Active 

pentru

Combaterea Şomajului

PAEM/FIMAN - Fundaţia IntemaţtonaJă de Management
firmarea Iul de către co
munitatea locală, nece
sitate dictată de asigu
rarea implicării aceste
ia în vederea realizării 
unei investiţii de autosus- 
ţinere a programului res
pectiv după încheierea fi
nanţării Iui de către 
PHARE.

Urmărind modul cum 
vor prinde viaţă PAEM- 
urile iniţiate în judeţul 
nostru, îi vom informa 
oportun pe cei interesaţi 
despre activităţile ce sunt 
organizate, cu înerşderea 
că toate aceste demer
suri vor fi benefice şi 
vor avea partea lor de 
contribuţie la combaterea 
şomajului.

•Toate acestea vor deve
ni funcţionate şi opera
ţionale până la începutul 
celui de-al doilea semes
tru al anului 1995.

In acelaşi timp, o ca
racteristică importantă a 
PAEM-ului loţal o repre
zintă faptul că el este 
pornit de jos în sus, fiind 
total descentralizat şi por
nind de la realităţile 
concrete, specifice fiecă
rei localităţi, căutându-se 
soluţii şi răspunsuri la 
întrebările şi probleme
le ce se pun.

Pentru implementarea 
PAEM-urilor se acordă a- 
jutor financiar, în ECU, 
pentru fiecare program 
local, concomitent cu con-
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Alături de 'Pud or Ar- 
ghezi şi Lucian Blaga, Ion 
Barbu reprezintă superla
tivul liricii româneşti in
terbelice. Născut la 19 
martie 1895 la Cîmpulung 
Muscel. Se .stinge din: via
ţă la Bucureşti la 11 au

gust 1961. Poet şi mate
matician, Ion Barbu era 
cunoscut în lumea cultura
lă bucureşteană nu numai 
prin producţiile literare 
goliadrîee, ci şi printr-0 
pronunţată subiectivitate şi 
impulsivitate. Personalita
te accentuată cu umori i- 

- negale şi surprinzătoare, 
reuşeşte să-şi filtreze sen
timentele, să-şi estompeze 
emoţiile realizând un vers 
limpede, elevat şi echili
brat. Faptul se explică 
prin convingerea poetului 
că domeniul poeziei este 
inteligenţa, nu Sentimen
tul. El chiar visa să înte
meieze şi să conducă un 
cenaelu de poezie, care să 
poarte pe fronton vorbele 
lui Plâton: „Nimeni să nu 
intre aici dacă nu-i geome- 
tru“. Pentru poet, semnele 
matematice concentratoare _ 
de adevăr ultim, adevărat' 
limba} universal, sunt supe
rioare versului, tributar su- • 
biectivităţiii

Poezia sa restrânsă can
titativ urmăreşte progra
matic tocmai decantarea 
esenţelor, desprinderea de 
pământesc, înălţarea poc-

Centenar Ion Barbu
ziei la nobilele sensuri ale 
ideii. Câteva mari teme 
poetice atu căpătat -la Ion 
Barbu o configuraţie pro
prie, inconfundabiiă. Poe
tul concepe opera de artă 
că un efort de integrare 
în ordinea cosmică, reve-■ 
lată cel mai bine prin ma
tematică. In poezie, meta
foră este considerată ca 
esenţa rostirii _ integratoa
re.

Primele poezii conside
rate parnasiene, datorită 
descriptivismului retoric 
uneori, dezvăluie de fapt 
înclinaţia poetului pentru 
inteiectualizare elevată. Se 
încadrează aici poeziile: 
„Munţii", — ,3anchizele*V 
„Copacul", „Lava".

Cea de-a doua etapă a 
creaţiei barbiene, de esen
ţă antonpanescă, este 
numită de poet ciclul bal
canic. Prin intermediul 
lui Anton Pann, Barbu a 
avut '-revelaţia unei lumi 
în care spiritul balcanic 
se 'prelungea până la noi. 
Amestecul de sensibilitate 
şi fatalism, obiceiuri şi 
moravuri legate de lungă 
dominaţie otomană, me

lodiile lăutăreşti cu eco
uri orientale configurau un 
univers ‘ neexplorat ârtis- 
tic. .,-c',
'  Două poeme neîncadra- 
bile în aceste cicluri sunt: 
„După melci", mit-varian- 
tă despre valoarea niagie- 
malefică a limbajului şî 
„Riga-Cripto şi Lapona 
Enigel", parafrază balâ- 
descâ la „Luceafărul" 6- 
minescian.. Următoarea fi- 
tapă expresionist-erotică ai? 
fi aceea ’a poeziilor „Rit
muri pentru nunţile nece
sare", „Uvedenrode", „Oul 
dogmatic" —• etapa definită 
de autor „Ecoul faptei crea
toare înregistrat cu un râs 
fonf al creatorului". Vita
lismul debordant de până 
acum se limpezeşte, poe
zia se intelectuaiizează, e- 
roticul se sublimează. Bar- 
bu Brezcanu într-un ar
ticol din Manuscriptum nr. 
1, 1981, decodează titlul
„Uvedenrode",? astfel: U 
(umanitatea), vede-n rod e 
(existenţa).
‘ Volumul • «are-lnsă îl re
prezintă cel mai bine. este 
„Ifoc secund", publicat în 
1929. Poeziile deja elabo

rate şi publicate sunt dis
puse arhitectonic, suferind 
doar câteva modificări de 
amănunt. La apariţia vo- 

1 lumului Al. Rosetti, enţu- 
ziasmât de literatură, ex
clama :„ 0  vrajă ! Iată poe
zie ! Iată originalitate! Ia
tă limbă...**,; ri

Târziu, după renunţarea 
definitivă la literatură şi 
retragerea în lumea geo
metriei, într-o scrisoare din 
1959, adresată ' avocatului 
Filip Enescu, îşi definea 
astfel volumul: „Joc secund 
fe mai degrabă operă mis
tică (...) e mistica proprie 
geometriilor, acea stare de 
geometrie în care formele 
se caută, se întreabă şi se 
culeg între dârisde pen- 
tu a coftstrui din sub
stanţa spiritului însuşi, edi
ficii perenice". Ermetismul 
lui Ion Barbu, departe de 
a fi unr capriciu literar, 
este un procedeu liric de 
abstractizare, de. Interpre
tare filozofică a istoriei şi 
mitologiei, de realizarea 
unui limbaj pbetic, , mo
dem şi concis.

Mare poet, mai puţin 
cunoscut insă datorită in
cit rării limbajului, poetul 
rezumă în opera sa mo
dernitatea veacului nostru, 
fiind alături de Brâncuşi 
embleme' ale artei sfârşi
tului de mileniu.

“ Prof. ANA MAB1A 
MARILA

Dacă pentru un autor 
comacrat o nouă carte 
reprezintă o cărămidă in 
conturarea edificiului per
sonalităţii creatoare, in 
definirea vocii proprii a 
autorului deja cunoscut 
prin lucrările anterioare, 
volumul de poezie al dlui 
Aron Gârboveanu, jurist 
aflat la Vârsta înţelep
ciunii, reprezintă o ade
vărată surpriză.

In mod obişnuit, sun
tem tentaţi să credem că 
un om al legii este, prin 
structura sa intimă, ca
racterizat prin rigiditatea 
cu care faptele de viaţă 
sunt încadrate în artico
le numerotate ale acte
lor normative. Lectura

Aron Gârboveanu

„Trăire şi
poeziilor dezvăluie, însă, 
o fire meditativă, uşor e- 
legiacă, un spirit neliniş-" 
tit care îşi pune între
bări fundamentale de
spre Univers, Creaţie, 
Creator, Geneză - etc. 
(„Ce-oi fi- fost, când nu 
eram?/ Ce voi fi, când 
n-oi mai fi ?/ Ce va fi 
cu Eul meu ?/ Creatorul 
poate şti").

Cu toate acestea, dis
cursul poetic al dlui Gâr-

boveanu este unul calm 
şi senin, întrebările sale 
au răspunsul in experi
enţa de-o viaţă a celui 
care „trăieşte şi gândeşte“ 
(aşa cum, de altfel, şi-a 
intitulat volumul).

De lă dimensiunea cos
mică („Oare cine s-a jucat 
cu materia/ de-a-ngrămă- 
dit-o in stele/ pictând 
cerul cu ele/ ca vântul 
cu puzderia ?") la poe
tica banalului cotidian

(„In somnul de vită/ doar 
coăda se mişcă/ lovind 
după muşte mereu..."), 
versul curge domol, ne
liniştile alternând cu îm
păcarea de sine, într-un 
stil limpede, lipsit de pre
ţiozităţi poetice, de' ma
re sinceritate şi cu un 
uşor ton moralizator..

IntrândI în patria poe
ţilor cu sfială şi timidi
tate, depăşindu-şi unele 
mici stângăcii, dl Aron 
Gârboveanu are ceva de 
spus.

Volumul a apărut in 
colecţia „Lucian Blaga" 
a editurii „Călăuza",' 
Deva. .. ■

TIBERIU ISTBATE

fKememte%
DAN CONSTANT1NES- 

CU s-a născut la Hune
doara, la 6 februarie 1921 
şi a murit la Freiburg 
(Germania), in 17 mar
tie 1991. Poet, pictor, com
pozitor, de formaţie re
nascentistă, a tradus, 
printre alte cărţi, capo
dopere din literatura u- 
niversală, precum inte
grala ,̂ Sonete către Or- 
feu“ şi „Elegii din Dniro", 
de Rainer Marin Rilke, 
Lao-tse, complet, cele 85 
de poeme care alcătu
iesc „Tao-te-king“ (ma
nuscris aflat, împreună 
cu un wjlum de versuri 
originale, la Institutul 
Român de Cercetări din 
Freiburg, câte un exem
plar şi un altul în pose
sia mea). ~ = ;

Om de vastă cultură, 
specializat în filozofia şi 
literatura chineză, ca şi 
cea germană, a  lucrat în

ultimii ani oi vieţii, îm
preună cu un grup de 
filosofi şi filologi, în ca
drul celebrei Universităţi 
din Freiburg, la tradu
cerea Bibliei. Să se fi 
aşternut, ţie pe acum, 
uitarea peste om şi ope
ra lui ?

TV. MABTINOV1C1

Bun venit, ROSTIRE!
A apărut la Sibiu, în 

condiţii grafice ‘deosebite 
şl pe o hârtie de calitate 
superioară, revista de cul
tură „Rostirea ‘ româneas
că". Articolul-program ai 
revistei revendică moşte
nirea ' gândirii filozofice â 
lui Constantin Noica; 
„Dând întotdeauna acestui 
Cezar al gândirii româ
neşti ceea ce de drept şi 
de fapt îi aparţine, înţe
legem -să facem din recur
sul la Ndai nu neapărat 
un periodic exerciţiu de 
Hagiografie, ci mai mult 
momentul de -iluminare 
care îl arată celui care 
urcă faţa stabilă şi dătă
toare de încredere a unei 
trepte". -

Textele, selectate cu 
grijă pentru standardul ri
dicat de calitate •*- poezii,

proză, cronici literare, fi
se uri sau studii — poartă 
semnături de prestigiu $ 
Constantin Noica, Alexan
dru igplaci, Geo Bogza, O. 
Vatamaniuc, D.R. Pope seu, 
Eugen Simioo, Mirceâ V»- 
muş, Anghel Dumbiăveann, 
Radu Ciobanii, VasHe 6b t 
for, Mircea Păcurariu şl 
alţii.

„Rostirea . românească*  ̂
revistă de cultură editata 
de Casa de presă şl Edi
tură „Cultura naţională", 
Bucureşti, are - ca--redacb» 
şef pe Mircea Tomuş, Sat 
ca redacjeei pş Anghel 
Dumbrăveanu, Rodica Bră- 
ga *şi -Eugenia Olefcsik. Di
fuzarea revistei In jude» 
se face prin Librăria „Ga
rant". Deva.

‘ TIBERIU ISTRATR I

»

C ântecul m eu
Eu am cântat şi cânt mereu 
Cântecul neamului meu 
Eu cânt din frunză codrul 
Şi cânt ramul ,
Şi cânt muntele şi bradul 
Şi cânt cetina de brad 
Că îmi dă aer curat.
Eu cânt ţara şi izvorul 
Că-mi aprinsese-n suflet dorul- 
Dor de mamă şi de tată 
Şi de ţara-mi minunată 
Acum cant aşa mereu 
Cântecul neamului meu 
Să mi-1 ţină Dumnezeu.

lOAN ALBU,
Simeria

„Dacă un oarecare stat 
s-a smintit de a prigonit 
religia, ea nu a pierit, ci 
s-a ascuns în conştiinţa 
oamenilor ,cum dispar ur
nele râuri prin munţii cal- 
caroşi, ca să reapară .nici 
nu ştii când şi unde. Stat 
tiran există fără religie, 
stat cinstit nu". Ai crede 
că această reflecţie a fest 
făcută după decembrie 1989. 
Dar, după mărturisirea din 
„Prefaţă" a autorului: „Lu
crarea... am’ isprâyit-o — 
din secure — în ziua de 
23 August 1944". Se Întâm
pla la Valea Bradului; în 
ziua în care afla de termi
narea războiului.

Afirmaţia de mai sus ca 
•şi epa despre veacul nos
tru care este unul „al în
toarcerii spre zările spi
ritualismului creştin" sunt 
nu numai foarte actuale, 
după o jumătate de veac, 
ci de-a dreptul profetice. 
Cu atât mai mult cu cât 
Ilarion V. Felea nu cunoş

Ilarion V. Felea. ..RELIGIA CULTURII"
tea încă realităţile cu ca
re s-a confruntat apoi, mai 
ales în închisorile comu
niste în care şi-a găsit 
sfârşitul în septembrie 1961 
(la Gherla).

Citind cartea, te impre
sionează limpezimea ex
primării, faptul că este 
foarte accesibilă chiar şi 
celor fără cunoştinţe de 
religie. De asemenea, este 
impresionantă erudiţia au
torului, care face trimiteri 
1a personalităţi din toate 
timpurile şi din toate do
meniile vieţii materiale şi 
spirituale. Toate afirmaţiile 
sale sunt riguros şi cu bu
nă credinţă argumentate, 
ceea ce le conferă valabili
tate şi azi.

Scopul declarat al preo
tului profesor dr. I.V. Felea 
este de a ajuta studenţii, 
educatorii şi creatorii de

valori culturale să-şi for
meze „o concepţie fecun
dă şi binefăcătoare, ilu
minată de idealul religi
os creştin". Pentru că au
torul consideră că desti

tistice, • filosofice, ştiinţifi
ce, sociale şi religioase".

Primele două capitole 
definesc religia şi cultura. 
„Religia — scrie l.V. Fe
lea — pune ordine mora

NOTE DE LECTURA
nul omenirii este unul creş
tin. De asemenea, că „ti
pul de om luminat, echi
librat şi de caracter, creş
tinul" este „modelul de om 
ameliorat, care până as
tăzi nu a putut fi între
cut sau măcar egalat". 
Dar, remarcă în altă par
te, omului .modem îi lip
seşte „educaţia interioară, 
autodisciplina, care dă ex
presie personalităţii, şi e- 
chilibrul care rezultă din
tre principiile morale, ar

lă în gândurile în con
cepţiile şi în conduita 
noastră, aşa cum Dumne
zeu a pus ordine şi lege 
în haos de a făcut din el 
cosmos". Insistând apoi a- 
supra necesarei distincţii 
dintre civilizaţie şi cultu
ră, prima având ca sub
stanţă materia, a doua —. 
spiritul, autorul afirmă că 
„geneza culturii se află în 
religie". De asemenea, că 
tot ce a  durat măreţ o- 
menirea, în toate domeniile

culturii, stă sub semnul 
credinţei. .

Pentru a înţelege rapor
tul complex între religie 
şi cultură, autorul tratează 
în capitole distincte rela
ţia religiei cu: morala, ar
ta, ştiinţa, fiiosofia, spor
tul şi progresul. Diverse
le ramuri ale culturii, cum 
sunt morala, arta, filoso- 
fia, surit considerate „fiice
le religiei". Adevăruri de 
tipul: „creştinul este crea
ţia religiei şi moralei"; ar
ta pentru artă este o fal
să deviză; conflictul între 
ştiinţă şi religie este apa
rent; religia şi fiiosofia „se 
întregesc ca două jumă
tăţi" — sunt nu numai 
afirmate* ci şi amplu de
monstrate.

Progresul este văzut ca o 
„linie sinuoasă în conti
nuă creştere", iar- religia

creştină „un factor de pro
gres", odată cu Iisus a- 
părând iri lume o nouă eră 
de cultură. In bisericile 
creştine au apărut prime
le şcoli, aşezăminte socia
le, s-au tipărit primele 
cărţi ş.a. Iar biserica or
todoxă a fost „mama cul
turii româneşti". Marii pe
dagogi europeni* „văd fft 
Iisus Hriştos pe învăţăto
rul şi Mântuitorul lumii", 
în timp ce Biblia este „va
loarea creştină unică, cea 
mai citită şi răspândită". 
Sunt doar câteva conside
raţii, din foarte multele 
ce-ţi rămân în memorie 
după lectura cărţii „Reli
gia culturii". Dar poate cel 
mai mare câştig pentru 
un profan este faptul că 
multe prejudecăţi, idei re
ziduale ale educaţiei noas
tre materialist-ştiinţifiee se 
prăbuşesc asemeni carte
lelor din cărţi de joc.

VIORICA ROMAN
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fectuat, sub conducerea 
prof. univ. Adrian Rusu 
de la Cluj Napoca, să-

de aţi avut bani ?
— Secretariatul de Stat

:a înaintează. Consiliul local ar trebui şă aibă gri 
autorizate. Gheretele respective se află în oraşul

Foto: PAVfeL . LA
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, Cu părintele ieromonah VASARION NEAG, 
de la mănăstirea Crişan, despre cele sfinte, 
viaţa monahală) împlinirile şi dorinţele călu
gărilor.

Pentru marea majori-, 
taie a oamenilor, chiar 
dacă au citit proza scri
itorului Demian Stănoiu, 
viaţa monahală este o 
măre taină. Asta cel pu
ţin din; două motive. Pri
nţul ar fi acela că, de
cenii la rând a fost des
considerată, iar subiectul 
era tabu pentru mijloa
cele de informare in ma
să. Al doilea că viaţa în 
mănăstiri îşi are , regu
lile ei — cucernicia, via
ţa în condiţii ascete, izo
larea în locuri retrase 
ş.a.

Rândurile de mai sus 
le vrem un fel de intro
ducere la ceea ce va ur
ma — redarea unei d’s- 
cuţii, în ceas de taină, 
cu sfinţia sa, părintele ie- 
romonâh, Vasârion Neag, 
al mănăstirii din satul 
Crişan, comuna Ribiţa. 
Ţinem să precizăm aici 
că interlocutorul nostru 
Cste un qm foarte sincer, 
are vorbă blândă şi a- 
leasâ, , caracterizată prin 
convingere adâncă in ce
le sfinte* în drumul ce , 
şi l-a ales.
—■- Prin. 1500 — ne-a ' 
spus interlocutorul — s-a 
construit aici, in locuri
le unde ne aflăm, o bi
serică din piatră şi cără
midă. Ea s-a înălţat pe 
ruinele unei bisericuţe 
din lemn, ridicată cu 
multă vreme înainte. La 
1784 călugării au fost a7 
lungaţi şi tot atunci ge
neralul Bucov a pus tu-' 
nurile pe ea şi a făcut-o 
una cu pământul. Lecui 
a v rămas, foarte multă 
vreme, pustiu.

— Când s-a născut i- 
deea de a reface mănăs
tirea?
----în 1990 când s-au e--

pături arheologice.
— Ce au relevat lucră 

rile respective ?
— Au găsit urmele bi

sericii dărâmate cu tu
nurile, cinci morminte de 
călugări, cruciuliţe, alte 
numeroase vestigii. Au 
mai descoperit un beci 
cu sobă şi o inscripţie 
care preciza că a fost 
făcut de un anume Ioan, 
în 1784. •’ / ,
, — Părinte ieromonah, 
sunteţi de acord cu pă
rerea câ în România şi 
mai ales în Transilvania 
credinţa ortodoxă a fost 
şi este o componentă de 
seamă a istoriei ?

— Ba chiar mai mult. 
Bisericile şi mănăstirile 
au fost stâlpi ai existen
ţei şi dăinuirii românilor 
in spaţiul Ardealului. 
Ortodoxismul, bisericile 
şi mănăstirile au fost îm
pilate de stăpân itorii habs- 
burgi ai acestor melea
guri, dar au rezistat vre
murilor de restrişte.

— Revenind la realita
te, când s-a reînfiinţat 
mănăstirea de la Crişan ?

—- în decembrie 1991. 
în 1992 a început con
strucţia clădirii unde se 
află casa de oaspeţi şi 
chiliile călugărilor.

— Care în interior es
te terminată.

~  Da. Mai avem de 
efectuat tencuielile exte
rioare. In *1994 a început 
construcţia bisericii. Do
cumentaţia pentru ambe
le obiective a fost rea
lizată de dl arhitect Va
lentin Anghel din Deva.

— Biserica este deja 
înălţată.

— Recent am acoperi
t-o cu plăci din alumi
niu.

— Părinte ieromonah, 
este săracă. De un-

?

Biserica mănăstirii Crişan a fost înălţată şi aco
perită. Urmează tencuirea şi pictarea.

pentru culte nte-a dat pa
teu milioane. Restul ne-â 
fost donat de credincioşi 
din zona Bradului, că
rora le mulţumesc-prin 
intermediul ziarului dum
neavoastră şi îi rugăm să 
fie în continuare alături 
de noi. Facem apel şi la 
alţi creştini* cu inimă bu
nă .din judeţ şi din ţară 
să ne ajute cu bani, du
pă posibilităţile fiecăruia. 
Bunul Dunatiezeu îi ‘iu
beşte, îi ocroteşte- şi ii 
ajută pe cei dnrhiei. Con
tul nostru este la Banca 
Comercială Română, Fi
liala Brad şi are numă
rul 45101112. Cel ce vor 
să ne“ ajute pot depune 
orice sume de bani şi-i 
rugăm sâ*fie convinşi că 
le vom folosi eu maXimă 
grijă în vederea reînăl
ţării mănăstirii Crişan, 
aşezată într-o zonă foarte 
frumoasă, ce va deveni 
loc de căinţă şi de ru
găciune către Tatăl, Fiul 

Duhul Sfânt.

m  urau, privauzarţ
de aspectul unităţilor

Ş» 
nou.

— In câţiva ani s-a 
realizat foarte mult. Ci
ne a muncit la înălţarea 
celor două obiective ?

— Călugării noştri. Sun
tem 10 în prezent. -

— Se pricep -călugării 
Ia zidărie, tâmplărie ş.a. ?

— Se pricep. Am an
gajat oameni din afară 
numai pentru lucrări de 
înaltă calificare, pe care 
i-am plătit.

s-a spus că dutn- 
neavoastră, stimate , pă
rinte ieromonah, sunteţi 
şi şef de* şantier şi « diri
ginte şi de. toate. A fost 
greu până deum ?

— Nu mă plâng şi-i ‘ 
mulţumim lui Dumnezeu 
pentru ceea ce "am reuşit 
şi pentru cer vom face în 
continuare. Muncim de 
dimineaţa până seara, cu 
pauzele pentru rugăciune 
şi pentru masă.'Munca îl 
înalţă pe om şi îl mul
ţumeşte pe Bunul Dum
nezeu.

— Vorbeaţi de viitor. 
Ce lucrări urmează V

•— Tencuirea interioa
ră şi exterioară a bise- 
ridii, după care se va 
face pictarea ei, tencui
rea exterioară a clădirii 
cu chilii. Vom construi o 
clopotniţă şi vom reali
za împrejmuirea întregii 
încinte, vom * curăţa şi 
amenaja lacul pentru 
peşte*. Am fi foarte bu
curoşi dacă s-ar asfalta 
drumul până în satul 
Crişan şi caile din in
cintă. Ne rugăm eu ar
doare la Bunul Dumne
zeu să ne ajute să facem 
tot ce avem în gând şi 
să terminăm cât mai re
pede mănăstirea Crişan.

— Vă urăm să vă rea
lizaţi cât mai curând gân
durile !

TRAIAN BONDOR

DURERILE VÂRSTEI A TREIA

w l v i 1

La redacţie am primit de la pensionarul Atexan-1 
dru‘Staicu un set de propuneri privind îmbunătăţi
rea vieţii pensionarilor.' Le publicăm aşa" cum le-a . 
formulat şi structurat autorul lor. Poate, poate te 
citesc şi cei care au pâinea şi cuţitul în mână. 9

I. — PRINCIPII GENERALE *
1. — Proprietarii fondurilor de asigurări sociale 1 

sunt actualii pensionari şi viitorii pensionari. .
a 2. — Statul român este numai gestionarul aces-J 
tor fonduri, prin guvernul român.
■ a Ş . —- Consumarea fondurilor de asigurări sociale ‘ 
se poate face numai confdrm Legii nr. 3/1977 (pensii , 
de asigurări sociale; -concedii de maternitate etc.). ,1

4. — Consumarea din fondurile de asigurări so-j 
ciale în alte scopuri este o deturnare de. fonduri. -

5. *— Scutirea sau amânarea vărsării contribuţiei 
de asigurări sociale este o ilegalitate.

6. —- Pensia de asigurări sociale este un drept , 
pentru cel ce a activat într-o întreprindere sau insti
tuţie şi a plătit cotele lunare la asigurări sociale 9*1 
nu o pomana dată de guvern.

IL — PROPUNERI '
1. —- Aplicarea indexărilor făcute în decurs *de 

i  cca. 3 ani a dus la aplatizarea pensiilor, contrar «pi*
* ritului Legii nr. 3/1977, care prevede că pensiile sunt

stabilite în raport- de vechimea, nivelul de satttrizafirdj 
şi grupa de muncă.

2. — Prima -mărire a pensiilor -să-, se facăţiyâml 1 
cont de -pensii!® iniţiale, -Snaintesda începerea indexă- 1 
rilor pentru pensionarii existenţi la ăeea dată, aceasta j

Ir în vederea eliminârii aplatizării pensiilor ufeţiAoffe» 
prin acordarea subvenţiilor cu coeficienţi diferiţi. >

3. —-Propunem ca, având în vedere creşterea fMNtş 
ţurilor până în, momentul de. faţă,, de cca. 100 âe ori» 
penşiile (cele existente la începerea indexărilor) sâfi#

ţ, majorate cU -coeficientul 60, ceea ce reprezintă 60 la 
sută din creşterea preţurilor,

4. — Recalcularea tuturor pensiilor de asigurări 
sociale conform Legii nf. 3/1977 şi unificarea lor pen
tru aceleaşi funcţii, vechime; studii; grupa de aMiel

 ̂etc, indiferent de anul eând ă  fost pensionat. ’ 
i 5. — Pentru pensionării care au ieşit la pensie 

după prima indexare se va calcula un coeficient to 
\ funcţie de anul pensionării.
) MASURI DE ÎNDEPLINIT 

[ ULTERIOR
1. — Transparenţă totală în privinţa veniturilor j 

şi cheltuielilor din fondurile de asigurări sociale. ,
2. — Darea de seamă a celor în drept cu veni

turile şi cheltuielile fondurilor de asigurări sociale 
din perioada 1990—1994. ^ - , r

3. — Verificarea gestiunii din această perioadă
de către înalta Curte de Conturi, asupra legalităţii 1 
cheltuielilor efectuate. 1

4. — Gestionarea excedentului la fondurile de
asigurări sociale să se facă astfel încât să se obţină 1 
o, capitalizare şi nu o decapitalizare. j

1* 5. — Verificarea de către înalta Curte de Conturi a
situaţiei fondurilor de asigurări sociale din Ultimii 
ani de domnie a vechiului regim — mai precis âe'fe 
începerea construcţiei Casei poporului, de când Cir
culă vorba că importante' sume de bani de la asigu
rări sociale s-au utilizat pentru construirea acesteia.

6. — Obligarea agenţilor economiei ca odată cu , !■ 
ridicarea salariilor să .depună şi formele de virare a 
sumelor aferente asigurărilor sociale.

I 7. — Reînfiinţarea vechilor case de Asigurări so- 
J ciale cu toate bunurile mobile şi imobile pe. care;; le-au 
ţ avut la confiscarea lor dg statul comunist,

J ALEXANDRU STAICU,
|  pensionar — Deva

Poţîngani, sat aparţină
tor oraşului Brad. Prima 
menţiune documentară da
tează din 1441. Toponimul 
este un derivat cu sufixul 
— ani de la numele de 
familie Potîngă (Dicţionar 
al numelor de familie ro
mâneşti), .

Hărţăgani, sat în comu
na Băiţa. Denumirea sa
tului reprezintă un deri
vat eu sufixul —""ani de 
la numele de familie ro 
mânesc Hărţag, purtat de 
un cneaz din Hărţăgani 
(Ştefan Pascu, Voievodatul 
Transilvaniei, voi. fii). Pe

Nume
teritoriul localităţii s-au 
identificat urme ale ex
ploatărilor miniere din 
vremea Daciei romane. Pri
ma atestare este din 1439. 
Sat cnezial, Hărţăgani fă
cea parte în 1525 din do
meniul cetăţii Şiria. In 
1750 satul avea 400 locui
tori, în 1854 un număr de 
1138 locuitori, iar în 1919 
din cei 1797 locuitori, doi 
erau străini.

Baldovin, sat în comu

na Baia de Criş. Prima 
atestare documentară a 
localităţii este din 1464. 
Toponimul provine de la 
un nume de familie omo- 
fon. Ia 1525 un document 
pomeneşte pe cnezii Bul- 
zalb şi Dan şi pe Petru 
jude In Baldovin, satul a- 
parţinând domeniului ce
tăţii Şiria. In documente 
din Ţara Românească, Bal
dovin este menţionat ca

antroponim la 1400, 1528 
şi 1614. Pe teritoriul sate
lor Bulzeştii de Jos şi Rî- 
bicioara există toponimul 
Dealu Baldovin.

Clopotiva, sat în comu
na Rîu de Mori. Toponi
mul provine de la un a- 
pelativ omofon, de origi-, 
ne veche slavă, însemnând 
„apă sunătoare11, cu refe- 
rine la zgomotul produs 
de micile cascade formate

de izvoare. Apelativul a 
intrat în lexicul Iimbii.ro- 
mâne cel târziu începând 
cu sec. IX, fiind transfor
mat in toponim de către 
români în perioada ante
rioară consemnărilor scri
se. Sat cnezial, Glopotiva 
este pomenită deseori în 
actele medievale. Astfel, 
la un proces pentru pă
mânt, ţinut la Haţeg în 
1360, participă preotul ro
mân Zâmpa din Clopoti-

Anul VII •  Nr. 1346

va. In 1402 este menţionat 
cneazul Nicolae, în 141$ 
şl 1418 cneazul Bogdan, 
iar în 1419 nobilii Andrei 
Duca şi Ştefan participă 
la o adunare districtualii 
din Haţeg.

Made, sat în comuna
Balşa. Prima atestare do
cumentară este din 140?, 
Numele Mada este consem
nat documentar la 1202— 
1203 şi în părţile arădene, 
iar la 1502 Duma MădoSîâ 
este pomenită în Moldo
va.

MIRUEA VALEA, 
Deva

\  24 martie 1995
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LUNI, 27 MARTIE
TVR 1

13,09 Actualităţi; 13,19 Ecleziast ’95;
14.10 TVR Iaşi; 14,45 TVR Cluj-Napoca; 
15,20 TVR Timişoara; 16,OG Actualităţi;
16.10 Avanpremiera TV; 16,25 Ne am in
teresat pentru Dvs.; 17.00 Emu în limba 
maghiară; 18,30 Mizerabilii (d.a.); 19,00 
De luni până luni. Retroşp. evenimente
lor pontice interne ale săptămânii; 19.30 
Fata şi băieţii (s.); 20,00 Actualităţi, mc- 
teo, sport; 29,45 Curbe periculoase (s.);
81,40 Transfocator; 22,05 Cinci ani de tea
tru în România; 23,30 Actualităţi; 23,50 
Cultura în lume; lUt Concert Camei 
Rhytm *94.

TVR 2 .
14.00 Actualităţi; 14,19 Politica Intre 

Ideal şi real; 14,40 Videoteca melomanu
lui; 15,10,Simboluri de ieri şi de azi; 15,30

; Atlas (r>; 1650 EU-: 16,30- Şi bogaţii plâng
17.00 Măseaua dc minte; 17,40 Aur şi 

noroi (s); 18,30 In faţa Dvs. Incursiune 
In culisele, istoriei interbelice; 20,00 Arte 
vizuale; 20,30 Tribuna non-conformişti- 
lor; 21,00 TVM Mesager; 2150 Repriza a 
treia; 22,00 TV5 Europe; 22,30 Santa Bar
bara (s); 2256 Un secol de cinema: Naş
terea unei naţiuni (III); 23,Ş> Jazz-ctub;

MARTI, 28 MARTIE
TVR 1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
bră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
Străine; 11,05 Domnişoarele din Wiifco 
0); 13,05 1001 audiţii : Araatol Vieru; 14,10 
TVR Iaşi; 14,55 Fotbal. România — Po
lonia (echipe olimpice de tineret); 1650 
Ritmuri muzicale; 17,00 Convieţuiri; 18,00 
HMttl despre muzică (cs); 18,30 Mizera
bilii (d-a.); 19,00 Clio. Unde a fost Vici- 
na ?; 19,30 Rate şi băieţii (s); 20,00 Ac
tualităţi, meteo, sport; 20,45 Frenzy (f. 
Anglia  ̂ 1972); 22,45 Reflector; 23,15 Stu

dioul şlagărelor; 23,35 Actualităţi; 23,45 
Muziconama; 055 Gong!; -6,35 Meridia
nele dânsului.

TVR 2
7.00 La prima oră;.5,15 Ora de muzi

că; 10,00 Misterele cerului înstelat; 11,00 
Telejurnal YVorldnet; 11,30 Desene ani
mi; li e; 12,00 Cinci «ui de teatru românesc; 
13,25 Ritmuri muzicale; 13,45 Telejurnal 
CFI; 14,10 Planetarii... despre Planeta 
Albastră; 15,00 Limbi striUne: francezi 
şi engleză (r); 165» D.a.; 65» Şi boga
ţii plâng (s); 17,00 23 de milioane (pJ);
17,40 Aur şi noroi (s); 1850 23 de milioa
ne (p.II); 20,00 Cu cărţile pe feţi; 21,00 
TVM Mesager; 2150 Intre da şi nu; «M* 
Tradiţii; 2250 Credo; 23,45 Eurogol.

MIERCURL 29 MARTIE
TVR 1

7.00 TVM Telematinal; 850 La prima 
oră; 9,15 Sania Barbara (s/r); 1055 Vi- 
d coca seta muzicală; 10,20 Desene anima
te; 1050 Videolesdcon; 1150 Moda pe 
meridiane (do); 1258 Aur fi noroi (s/r);
13,10 1061 audiţii; 14.10 TVR laşi şi TVR 
Cluj-N.; 16,10 Alia şl Omega...; 1655 
De la tanui adunate..,; 1755 Desene a- 
nimate; 17,55 Sensul schimbării; l&S 
Fotbal..România —• Polonia; 20,20 Actua
lităţi, meteo .sport: 21,00 Dr. Quinn (s); 
2155 Noi frontiere; 22,35 Enigma (cs); 
2355 Confluenţe; 2355 Actualităţi; 235» 
întâlnirea de Ia miezul nopţii; 0,30 Jazz-
Fm.

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

10.00 Itinerar german; 11,00 Telejurnal 
Woridnet; 11,30 D a; 12,00 Gong! (r);
13.00 Yves Saint Laorent (do); 13,45 Te
lejurnal CFI; 14,10 Serialul serialelor; 
15,09 De Hngua latina; 15,30 Lupte pen
tru drepturi în Statele Sudiste; 16,00 
Da.; 1650 Şi bogaţii plâng (s); 17,00 Mi- 
ni-eco; 17,4» Aur şi noroi (s); 18,30 Em. 
în limba maghiară; 20,00 Pro Memoria; 
20,30 Ritmuri muzicale; 21,00 TVM Me
sager; 21,30 Studioul muzicii uşoare; 22,00 
Sandi Barbara (s); 22,45 Livada cu vişini 
(teatru TV).

JOI, 30 MARTIE
TVR 1

7.00 TVM Telematinal; 859 La prima 
oră; 9,15 Santa Barbara; (s/r); 10,05 Limbi

străine; 11,05 Aur şi noroi "(s/r); 12,45 
Desene animate; 13,10 1001 audiţii; 14.00 
Actualităţi; 14,1Q TVR Iaşi şi TVR Cluj- 
Na 164» Diyeţti|ui#nt intteqaţtonâl; 56,4» „ 

- Sub semnul întrebării; 17Î40 Mttebium. 
.Un secol moral; 1855 Desene animate; 
195» Medicina pentru toţi; 1950 Fata şi 
băieţii 0); 2S5» Actualităţi, meteo, sport; .
26.45 Om bogat, om sărac (s); 21,45 Re
flecţii rutiere; 225» Studioul economic;
22.40 Cântece populare; 22,55 Simpozion;
23.40 Actualităţi; 0,00 Familia Palliser (s).

TVR 2
7.00 La prima oră; 9,15 Ora de muzi

că; 105» Fantoma din Piaţa Roşie (do); 
«15» Telejurnal Woridnet; 11,30 Da .; 
125» Noi frontiere (r); 12,40 Magazin 
TVE; 1355 Logos şi Ethos; 13,45 telejur
nal CFI; 14,10 Magazin social; 15,00 Limbi 
străine (r); 16,60 Desene animate; 1650 
Şi bogaţii plâng (s); 17,00 Ceaiul de ia 
ora 5, Invitat; Den» Radul eseu; 19,00 E- 
misiune în limba germană; 20,00 Con
vieţuiri; 2150 TVM Mesager; 21,30 For
mula 3 (cs); 2250 Nunta (f. Polonia, 1972);

VINERI, 31 MARTIE
TVJI 1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,50 Curcu
beu: 1150 MTV Grea test Hits; 12,20 Aur 
şl noroi (s/r); 1350 1001 audiţii; 14,10 TVR 
Iaşi şi TVR Ctatj-N.; 15,45 Tradiţii: 16.15 
Actualităţi; 1655 Din. lumea afacerilor;
16.45 Pompierii vă informează!; 17,00 
Em. în limba germană; 18,00 Pro Patria;
19.00 Casa Eltott 0); 20,00 Actualităţi; 
meteo, sport; 20,45 Tezaur folcloric; 2155 
Viaţa parlamentară; 21,55 Săraca fată 
bogată (L SUArl990, ultima parte); 23,30 
Actualităţi; 2350 MTV Euro Top 20; 6,50 
Ochiul nopţii (f. SUA).

TVR 2
7.00 La prima oră; 9,15 Ora de muzică;

18.00 Colecţionari francezi (do); 1150 Te- 
lejurniîl Woridnet; 1150 Desene anima
te; 12,00 Cafeneaua literară; 12,45 Tele
jurnal CFI; 14,10 Varietăţi internaţiona
le; 15,()0 Magazin satelit; 1550 Cultura 
în teme (r); 16,00 Desene animate; 1650 
Şi bogaţii plâng (s); 17,00 Bursa inven
ţiilor; 18,10 Aur şi noroi (s); 19,00 Con
certul Orchestrei Filarmonicii G. Enescu;
21.00 TVM Mesager; 21,30 Oameni oare 
au fost; :

SAMBATA, 1 APRILIE
T V R 1

7.00 Buni dimineaţa de la... Iaşi I; 9,00 
Ha da, ba au !; 10,00 Reîntâlnire cu Black 
Ileauty (s); 10,30 Pas cu pas; 1155 Ecra
nul; 1250 Cronografii; 12,40 Cuvinte po
trivite; 13,10 1001 audiţii; 14.10 . Turnul 
Babei: Da  •  Dvs decideţi t * Beverly 
Mills, 90210 0) •  Circ •  Muzică; 18.45 
Mapamond; 19,15 Teleencictopedia; 20,00 
Actualităţi, meteo, sport; 20,45 Columbo 
(s); 2255 De Păcală-, văzute şi nevăzute; 
22,45 Actualităţi; 2350 La Hanul Melo
diilor; 23,36 Telefonul de Ia miezul nop
ţii (s); 0,25 U2-Zoomerang în recital.

TVR 2
8.00 întâlnirea de sâmbătă de la Cluj- 

Napoca; 1350 Est meridian. Magazin de 
sfârşit de săptămână. Program' al Studio
ului TVR Iaşi; 1650 Punky Srowster 
(d-a.); 16,30 Şi bogaţii plâng (s); 17,00 Iti
nerare spirituale: Bali (II); 17,30 Serata 
muzicală TV; 20,30 Pariaţi pe campion 1 
(cs); 21,00 TVM Mesager; 2150 Memento 
cultural; 2250 Volei masculin. Selecţiuni 
din finala campionatului naţional; 22,30 
Santa Barbara 0); 23,15 Interferenţe; 0,15 
Jtazz-Maga&Sii. .. ■

DUMINICA, 2 APRILIE
TVR 1

8.00 Brută dimineaţa!; 9,00 Clubul lui 
Gulliver; 10,60 Fantastica fam. Meliop 
(s); 1050 Lumină din lumină; 1150 Me
lodii populare; 12,00 Viaţa satului; 13,30 
Atlas; 14,00 Actualităţi; 1450 Vîdeo-ma- 
gazin. De te egal la egal amical eu... Ion 
Dlchiseanu ; 1750 Star Trek 0, SF); >8,45 
A doua Românie; 19,15 Robingo (cs); 20,00 
Actualităţi, meteo; 20.45 Când te îndră
gosteşti (f. SUA,-1984) cu Robert de Nlro, 
Meryl Streep; 22.30 Actualităţi; 22.45 Du
minica sportivă; 23,15 MTV — Greatest 
Hits; 0,00 Maddie şi David (s);

NTVR 2
8.00 5x2. Magazin duminical de la 

laşi; 13,00 Dr. Quinn (s/r); >450 Actuali
tăţi; 14,10 Ciuleandra (f. România, 1985); 
1550 Divertisment muzical; >6,00 Punky 
Browster (d.a.); 1650 Şi bogaţii plâng (s); 
1750 FotbaL Mancheater United — Leeds 
United (d, rep. H): 20,00 Maeştrii teatru
lui . românesc : Ileana Predescu; 21,00 
TVM Mesager; 2150 Oraşe Şi civilizaţii: 
Spania (IV); 22,00 Ritmuri muzicale;

, 1
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6,35 Seriale, desene a- 

nimaiie; 1055 DisneP & 
Co, (dA- rep.); 12,30 Ca
lifornia Dreams (s. co); 
1255 Prinţul din" Bei- 
Air <s); 1355 Casa plină 
(s); 1355 O familie pu- 
ternică (s); 1455 Cine e 
şeful aici 1 (s);) 1555
Knight Rider (sa.); .16.55 
A-Team (s.a.); 1755 For
mula I — Sao Paola; 19,15 
Exploziv magazin; 19,45 
Actualităţi, sport, meteo; 
20,10 Frank Elstner Show;
21.15 Concursul de 100 000
DM !; 2350 Cum aţi zis? 
(show); 0,00 Box profe
sionist : Torsten May — 
Saul Montanta (d); 1,15
Sâmbătă noaptea la RTL;
2.15 Posedatele (f. gr. 
SUA, 1977).

CANALE 5

. 750 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00 Fie
care volum (mag./r); 1050 
Nu do<ar moda (mag./r); 
11,00 Afacere încheiată 
(mag.); 11,30 Comisarul 
Scaii (s.p.); 12,45 Forum 
(show); 14,00 Ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Prieteni 
(mag.); 16,25 Avanpremie
ra; 1750 Da.; 18,00 Po
wer Rangers (s); 1850
Da.; 19,00 OK, preţul e 
corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
2155 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Stranamo- 
re (show); 23,te Ştiri; 0,15 
Pe locul crimei (s); 150 
Misiune imposibilă (s. 
SF); 2,30 Cotidiene (r); 
2,45 Reluări.

SAT 1

7,20 Seriale şi desene 
animate; 8,te Grimmy 
(d.a.);' 10,00 Superhumon 
Samurai (s); 10,40 Games 
World (j9curi video); 11,10 
Baschet profesionist 
(NBA); 11,55 Supermaga- 
zin TV; 1259 Un amant 
ceresc (f/r); 14,30 Orizont 
pierdut (fa, SUA, 1972);
17.00 Unde-i frontul, vă 
rog ? (co. SUA ’70); 18,45 
Ştirile serii; 19,00 Ran 
fotbal (Bundesliga — 23); 
20,30 Roata norocului (cs); 
21,15 Totul sau nimic (cs); 
2250 Oul de aur (show/ 
cs); 0,15 Principiul Pame- 
la (er. thriller SUA 1992);
2.00 Focul magic (f. SUA 
1955); 4,50 Programul l)is

tov ('ry; 550 Ran'fotbal (r).

N.B.C.

7,00 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 850 Hello Aus
tria, hello Viena; 9,30 
Europa Journal; 10,00 Vi- 
deomoda; 11,00 Rotonda 
talkshow; 12,00 Comerţ 
TV; 1350 Magazinul şti
rilor NBC; 11,00 Azi — 
reportaje de pe glob ;
15.00 Săptămâna NHL;
16.00 Golf. CE Volvo Tu- 
respana Open; 17,00 Schi 
seniori; 19,00 Baschet 
NCAA; 2050 Ştiri ITN; 
2050 Ushuaia (do); 2150 
Da tel ine — informaţii la 
zi; 2250 Talkin’ Jazz; 
2350 Show-ul serii; 050 
Late Night; >50 Epoca de 
aur a rock’n’roll-ului; 250 
Show-ul serii; 350 Real 
Personal.

EUROSPORT

9,30 Auto. Marele Pre
miu de FI al Braziliei — 
calificări (r); >0,30‘ Auto. 
CE de camioane *95 (r); 
>1,00 Moto. Trial Maştera 
Indoer de ia Paris — 
Bercy (r); 12,00 Box. Me

ciuri internaţionale; 13,00 
Moto. Avanpremieră CM 
’95; 14.00 Auto. Interla- 
gos — calif. FI (r); 15,00 
Atletism. CM de cross- 
country de la Durbam 
(d); 17,00 Moto. Avanpre
mieră CM *95; 18,00 Au
to. MP de FI al Braziliei 
— calificări (d); 19,00 Au- 
to. Super Stock — Car 
Racing de Ia Paris — 
Bercy (r); 20,00 Tenis. 
Turneul WTA de la Key 
Biscayne — finala (d).

TV $

7,00 Actualitate africa
nă; 8,45 Lecţia de fran
ceză; 9,35 Bibi şi prietenii 
săi; 10,15 Mag. economic;
10.45 In obiectiv Europa;
11.15 Ce istorie; 11,45
Sporturi africane; 12,45 
C. Lamarche (r); 13,45
Jurnal F3; >4,10 Orizon
turi; 14,45 Ieşire liberă 
(r); 1650 Evadare <r): 
17,10 Genii te iarbă (cs);
17.45 Descurcăreţii (cs»;
18.15 Luna Park; 18.45 
Campionul (cs); 19,30 Jur
nal TV5; 20,00 Asta nu 
se discută; 205» Jurnal 
belgian; 21,00 Vacanţe in 
Purgatoriu (f. TV Fr. ’92); 
225» Francofotil; 23,00 
Jurnal F2; 23,40 Campio
nul; 1,00 Weekend plăcut.
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6.15 Seriale, desene a- 
n inia te; 8,00 Disney & 
Co. (r); 10,55 Bună dimi
neaţa ! (em. relig.); 11,00 
Team Disney (d.a. & fil
me); 12,25 înapoi în tre
cut 0); 13,20 Căldura tro
picală (s); 14,15 Cine e 
şeful aici ? (s); 14,50 Co- 
pila-minune a tenisului 
(s); 15,20 Reportajele Dis
ney; 16,05 Corăbierii (co. 
SUA 1970); 17,40 Thunder 
în Paradis (s.a. SUA ’94) : 
„Cazuri delicate"; 18,30 
Formula I — MP a Bra
ziliei de ia Sao Paolo; 
21,15 Birkenhof & Ler- 
chenau (dramă Germania 
'91, p.l); 23,15 Magazin 
TV Spiegel; 0,00 Prime 
Time : boxu! şi inteligen
ţa (eseu TV).

7.30 Ştiri; 10,00 Fron
tierele spiritului; 10,45 
5 continente (do); 11,30 In 
compania exploratorilor 
(do), cu L. Colo; 13,00 
Simpsonii (s); 1350 Su- 
perclasament (show); 14,00 
Ştiri; 14,45 Duminică plă
cută (show, p.l); 19,15 Bu
nicul Felice (s); 19,45 Du
minică plăcută (show, p. 
II); 21,00 TG5 — ştiri; 
21,30 Film; 23,30 Rotocal- 
co (show); 0,00 Nu doar 
moda (mag.); 0,30 Fieca
re volum (mag.); 1,15 în
gerul (mag.); 1,45 Coti
diene (r); 2,15 Mistane im
posibilă (s); 3,30 Nu-doar 
moda (r); 4,00 Reluări.

7,10 Seriale şi desene 
animate; 95» Picioarele tai 
Dotores (co. Germania 
1957); 11,15 Amicul Sha- 
ne (w. SUA ’53); 13,20 Fa
ta fără pijama (f. Cer. 
1957); 15,35 O femeie .de 
Vis (co. SUA 1978); 17,15 
Aventurile lui Sindbad 
(f.a. SUA 1973); 19,15 Roa
ta norocului (cs); 20,00
Ştiri, sport, meteo; 20,15 
Ran fotbal show: 21,15 
Blestemul faraonului (f.a. 
SUA 1980); 23,10 Discu- 

1 ţie în turn; 050 24 de o- 
re (rep.); 1,05 Ţarul Ni- 
kolai şi Alexandra (f. 
Anglia'1971).

650 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 Afaceri in
ternaţionale; 11,00 Des
tinaţii de vacanţă: 1150 
Amintiri ieri, amintiri 
azi; 1250 Comerţ TV:
13.00 Ushuaia; 14,00 în 
jurul lumii cu clasa I 
(do); 14,30 Cele mai mari 
case. din lume (do); 1550 
Magazinul ştirilor NBC;
16.00 Grupul McLaughlin 
— inform.; 17,00 întâlni
re cu presa; 18,00 Cam
pionatul de aur; 19,00 
Cai în acţiune (mag. spor
tiv); 19,30 X-Culture; 20,30 
Insulele Europei (do);
21.00 Videomoda; 2150 
Frontal (mag. german); 
22,30 Talkin’ Jazz; 23,00 
Ştiri ITN.

5,00 Moto. MP al Aus
traliei de la Eastern 
Creek, Sydney (d); 750 
Moto. MP al Australiei, 
prima etapă în CM *95 
(fnreg.); 9,30 Auto, MP 
de FI al Braziliei — cali
ficări (r)r 10,30 Moto. MP 
al Australiei (r); 12,00
Box. Meciuri internaţio
nale; 1350 Auto. CE de 
camioane ’95 (r); 13,30 
Auto. Interlagos — calif, 
(rez.); 14,30 Auto. MP de 
FI al Braziliei — încăl
zirea (d); 15,00 Moto. MP 
al Australiei (r); 17,00 Ci
clism. Internaţional Road 
Criterium (d); 18,00 Fun- 
board: Paris-Bercy (d); 
19,00 Auto. MP de FI al’ 
Braziliei.

750 Sport Africa (r); 
850 Lecţia de franceză; 
955 Bibi şi prietenii săi; 
10,15 Planeta muzicii; 
11,45 Lumea este a voas
tră (var.); 13,15 Referin
ţă; 13,45 Jurnal F3; 14,05 
Vom vedea totul! (mag.); 
14,30 Vacanţe în Purga
toriu (f/r); 16,00 Franco- 
folii (r); 16,30 Muntele 
(r); 17,00 Jurnal TV5; 
17,10 C. Lamarche; 18,00 
Şcoala fanilor (div.); 19,30 
Jurnal TV5; 20,00 30 mi
lioane de prieteni; 20,30 
Jurnal belgiân; 21,00 52 
în Una; 22,00 Orele fier
binţi ale Montpamasse- 
ulul (do); 23,00 Jurnal 
F2; 23,45 Cartier Mozart 
(f. Fr ./Camerun).
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"BANAT-CfUŞANA * ARAD
ta curând veţi putea datam eu  adevărat PROPRIETARI prin schim barea Întregului CARNET CU 

CERTIFICATE DE PROPRIETATE cu  valoarea d e 8 7 5 .0 0 0  tei In acţiuni ale «mor so cietă ţi
comerciale româneşti rentabile.

CUM puteţi subscrie ?
❖  La unităţile 8anc Post veţi putea 
consulta Prospectul de Ofertă 
Publica al fiecărei societăţi 
emitente din judeţul 
dumneavoastră cuprinse in acest 
program de privatizare.
❖  Decideţi asupra societăţilor In. 
care dorit» sâ investit» cate un 
carnet cu certificate de proprietate 
(CCP). Puteţi opta pentru toate, 
dar numai cu câte un carnet de 
societate, in localitatea in care 
aceasta tsi are sediul.

ESTE M O M E N T U L

ACŢIUNII

❖  Completaţi formularul de subscriere 
distribuit la ghişeele filialelor Băncii 
Banc Post din judeţul Hunedoara 
pentru frecare societate fiind necesar 
câte un formular.
❖  Depuneţi carnetul cu certificate de 
proprietate împreună cu formularul şi 
buletinul de identitate la ghişeu.
❖  Tot la acest ghişeu veţi putea afla 
data la care veţi putea ridica 
certificatul de acţionar sau carnetul de 
certificate de proprietate in cazul in 
pare cererea dvs. a fost respinsă..

Aceeaşi procedură se aplicâ şt altor societăţi din intreaga tară,
Pentru a afla care sunt acestea, consultaţi listele ce apar in, presa centrală şi regională Pentru mai 

multe detalii putep suna ia FPP l  Tel:05 7-234773/234167/234465 int.414

■nvnNn

SOCIETATEA COMERCIALA 
„VJNALCOOL" S.Ă. 

D E V A ;

i
BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 

ROMÂNESC" S.A.
CREDIT BANK TIMIŞOARA

cu sediul în Timişoara, 
bdul Regele Ferdinand, nr. 2

VINDE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 
ce va avea loc in data de 14 aprilie 

j 1995, ora 12,30, la Tribunalul judeţean 
' Timiş, biroul executori judecătoreşti:
1 •  FABRICA DE BERE — REC AŞ
J situată în comuna REC AŞ, nr. 77 f 
1 1, jud. TIMIŞ, înscrisă în C.F. nr. 5060, 
! corn, RECAŞ, nr. topo. 16061 î i  l i  2! 
| î i 7i i ! 2  — intravilan, proprietatea S.C. 
I „BERE RECAŞ“ S. A., ipotecată în fa- 
î voarea băncii, compusă din:

— Corpul principal de clădire cu toa
te instalaţiile necesare pentru pre
pararea şi îmbuielierea berii;

■— Centrala termică; • - ■'
Şopron metalic;

— Platformă de condensatori atmo
sferici ;

— Împrejmuire.
PREŢ DE STRIGARE : 750 000 000

! LEI.
* Condiţia de participare la licitaţie este 
j depunerea la EXECUTORUL JUDECĂ- 
j TORESC, până în dimineaţa zilei în care 
j are loc licitaţia, a sumei de 10 la sută din 
| preţul de strigare, reprezentând garanţia
* de participare la licitaţie şi care va intra 
\ în preţul la care se adjudecă vânzarea.
j în caz de neadjudecare, garanţia se
* restituie. *
I Relaţii suplimentare se'pot solicita la
j sediul băncii, din bdul Regele Ferdinand 
i (fost Politehnicii), nr. 2, TIMIŞOAlRA, sau 
\ kt tel. 193637 ; 193638 ; 193635 sau la 
j executor judecătoresc şt kt sediul FABRI- 
j  Cil DE BERE RECAŞ.

S .C .N ID A C O N S T R U C T  C O N  S .R .L ,
■■**& & ■*#**■■- Deva Tel.054/612589
Executa literari de CONSTRUCŢII ,IN3(TALATII 

(Sanitare. încălzire, gaz.dimatizare, electrice) 
^  ÂMENAJARUNTERIOARE “
SERlOZITATE»GARANTH CONTRACTUALE *

S.C. BIALCO S.R.L.

•  berc Hoptaen •  lichioruri
•  bere Timişoreană ne- •  vinuri

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

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

PREŢURILE CELE MAI MICI 1 
Devat str. M. Emîneseu, nr. 76, intrare str. 

Cloşca, v X-/;: /'
Informaţii telefon 62 55 61. - (8419) i

prin depozitele sale din Deva, Hunedoara, 
Orăştie, Haţeg şl Brad o gamă variată de vi
nuri :

•  vinuri superioare 1/1 868 tei
•  vin soiuri albe si negre

0,7 995 lei i
Preţurile sunt fără TVA.
Cei ce doresc vin de Sfintele Paşti, se pot < 

adresa cu comandă anticipată la depozitele j 
noastre. - ' (8420)

S.C. „METALUL** S.A. PESTISU MARE 
— HUNEDOARA 

Nr. 363 (fostă Bază 6)
ORGANIZEAZĂ ' ■

n i

în data de 7. 04.1995, ora 10, la sediul so
cietăţii, pentru vânzare :
•  Uiţ autoturism DACIÂ 1310 L Berlină, mo

del 1994, în perioada de garanţie, 8 000 km 
la bord, stare ireproşabilă.
Relaţii suplimentare la teL 054 — 713870b 

054 — 7l85gS. . ■■ '

S.C. REMPES S.A. DEVA 
Angajează cu contract de prestări servirii 

MODELORI, categ. 3-6, vechime minimă 
Sâni. '  ‘

Condiţiile de salarizare se stabilesc 
contract.

Depunerea ofertelor şi informaţii 
atentare la telefon 62 12 73, int. 105, până la 
data de 31.03.1995. (205)

prin

S.C. SIMAL 

EXIM SRL 

DEVA

• Vă andnţă că, în
cepând cu data de
27.03.1995, până în
10.04.1995, face mari 
reduceri de preţuri 
la un număr limitat 
de produse, şi anu
me

•  etajere

• sufragerii 

f; dormitoare

• colţare

I
i l
% ■
IV
I% •
I*
I

produse 
Husqvarna — 
ferăstraie

• măsuţă de sticlă

• mobilier birou

• scaune 
ergononlice

•  televizoare 
Grundig

şi toate cu plata în 
rate.

Vă aşteptăm la 
magazinul nostru de 
lângă restaurantul 
„Lido“ şl la tel. 
054—625440; 625267.

(8425)

4• % 
4•Of;'
4

I

t  •  a m n a r  * 4

DORIŢI O APROVIZIONARE * 

RAPIDĂ, LA PREŢURI 

CONCURENŢIALE Şl ÎN CONDIŢII 

DE PLATĂ AVANTAJOASE ?

S .C . M IR A C E T IC O M  SRL H U N E D O A R A  |

I*' '
4

i

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

lângă restaurantul „Corvinul**, vă stă la dispoziţie 
cu peste 150 produse agroalimentafg

■  DISTRIBUITOR UNIC:
— alcool IHMINI 87° ; v  »
— SIROM TIMIŞOARA : conserve din legume, mazăre boabe, I

fasole tăiată, suc de roşii, bulion, oţet din vin, zarzavat, t 
compoturi, dulceţuri, muştar ş.a.

■  DISTRIBUITOR: |
' —  DREHER, KAISER — bere ; ‘

— LIBELLA — sucuri naturale de portocale, ananas, mango, |
v grepfruturi; * . «T

— REMIA — halvarină, margarină, maioneze, sosuri diverse, |
, muştar, unt, brânză topită; -V j

— FELEA^UL CLUJ — halva, rahat, drajeurf medicinale, ţ
dropsuri fructe, pufarin ; - i  î
FERRERO — ouă KINDER, dulciuri RAFFAELLO, TIC- I
TAC; J X |

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

— făină import Ungaria — sari, pungi 1-2 kg; J
— zahăr, gris, orez, ţigări, cafea naturală, ness, fructe exotice? |
— distribuitor KENT, JELIBON, BONIBON. TOPI-TOP; 5
— dulciuri: ciocolată, acadele, biscuiţi, napolitane, comori I

croissant. I
Achiziţionăm Ia preţuri avantajoase sticle 1/1, 1/2. jorcane B 420, ; 

820, în cantităţi nelimitate. |<
Aşteptăm clienţii tradiţionali şi noii clienţi să ne contacteze |  

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

Amil V n  •  Nr. 1346 VINERI. 24 MARTIE 1998



*oo<?nr»rvK'

; CUVÂNTUL LIBER
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CONVOCĂRI

•  Partidul Naţional 
Ţărănesc .Creştin De
mocrat, Filiala Hune
doara, anunţă ADU
NAREA GENERALA 
în 31 martie, ora 16,30,
In vederea alegerii 
noului comitet.

(8257)

VĂNZARI- 
CUMPARARI

•  Vând teren agricol, 
5000" mp, sfeclă furajeră. 
628160; 620382.

(607523)
' •  Vând curte, .şură, gră

dină în Boş, 8. , Telefon 
054/724484. (607522)

•  Vând apartament 3 
Camere, Bălcescu, blocul 
«. etajul I. Tel. 621571..

(607524)

•  S.C. Efy Style 
Deva, str. G. Bariţiu, 
nr. 1 A, oferă en gros 
ţigări, cafea, dulciuri, 
detergenţi etc. LA 
OBLE MAI MICI PRE
ŢURI. Tel. 627493 seara.

(8256)

•  Cumpăr talon Audi 
jbt-' Informaţii zilnic, tel.

i Jt3886, între orele 8—22.
(8233)

•  Vând casă gaz, curte, 
fcrâdinâ, str. Gh. Lazăr, 
nr. 14, Deva, tel. 611487.

(8278)

«VWAWMMWAMMAV
• NOU ! 

RETEXRO — 
AUSTRIA 
distribuitor 

DANMAR ’91 
. oferă:

Haine second hand 
de cea mai bună 

: calitate, sezon pri
măvară — vară.

Telefon/fax 058/ 
830795.

(8314)

•  Vând Audi 100, capa
citate 1588, stare excep
ţională, fabricaţie 1978, 
consum 7 1 benzină, 124000 
km, radiocasetofon Phi
lips. 4200 mărci. Telefon
612272. (8297)

.• Vând casă, anexe.^gră- 
dină în Certej, nr. 120. 
Telefon 667134. (8298)

•  Vând apartament 2 
camere. Deva, informaţii 
telefon 626836 -

(8286)
•  Vând cabană cu gră

dină, pomi, viţă de vie, 
fântână, curent, zona. Că
prioara — 7000 DM, nego
ciabil. Telefon 617455, 
după ora 21. (8287)

•  Vând apartament 2 
camere, informaţii Deva,

■ str. Al Păcii, bl. A7, sc. 
f, ap. 3. (8282)

'•  Cumpăr apartament 
2—3 camere, Deva, exclus 

. Micro 15. Relaţii la tele
fon 624633 sau 614664.

| (8204)
. •  Vând casă Batiz, 201,
Informaţii tel.'672351.

(8262)
•  Vând Opel Âseona B 

, 1,6, pentru piese, ma
şină spălat automată Boscli, 
cuptor microunde. injec-

toare pentru motorină. 
Cumpăr talon • Opel Asco- 
na C, cu 86 inclus în se
ria caroseriei. Execut 

' lucrări de instalaţii elec-, 
trice interioare, automa
tizări acţionări, măsuri 
electrice etc. Tel. 054/ 
626337. . (8241)

•  Vând convenabil Mosk-
vici 412, stare perfectă, 
foarte multe piese de 
schimb: Tel. 629356. ore
le 20—22. (8245)

•  Vând căţei Pechi
nezi. Relaţii la telefon 
628166. (8303)

•  Vând apartament 2 
camere, 3500000, negocia
bil. Deva, Al. Teilor, bl. 
29. sc. 1, ap. 17, frigi
der Arctic (240 1) şi a- 
ragaz 4 ochiuri/

(8300)

•  NOU în Simeria! 
Magazinul Elecţro- 
univers vă oferă pro
duse electrocasnice — 
uz agricol, industria
le, alimentare —, zil
nic 7,30—20, str. î 
Decembrie, nr. 50, tel. 
661099.

(8350)

•  Vând fân, condiţii a- 
vantajoase. Telefon 614692.

(8311)
•  Vând Fiat 850, preţ

500000. Plitea Ion, str. 
Luceafărului, bl. 9/14, Alba 
Iulia. (8313)

•  Vând casă şi pământ
(zonă centrală), Geoagiu- 
Sat, Calea Romanilor, nr. 
146. (8327)

•  Vând receptor satelit
LS 3000 Plus, Mascom 
3200, convertor Sharp, te
levizor Goldstar +  video- 
recorder. Deva, telefon 
625866. (8328)

•  Vând apartament com
plet renovat, 2 camere 
decomandate, cartier Pro
gresul, 15 milioane, ne
gociabil. Tel, 612378.

(8323) ‘
•  Vând talon Opel 

Kadett (benzină), 1984, 
vând Barkas B 1900, în
matriculat, an fabricaţie 
1986, cumpăr talon VW 
Jetta, 1981. Tel. 651798.

(8353/54)
•  Vând apartament 2

camere, ultracentral. Tel. 
617758. (8352)

•  Vând dozator Sie
mens, nou (4 capete), preţ 
1650 DM, tel. 613662.

(8351)
•  Vând instalaţie sifon, 

motoretă Mobrâ .şi pian 
vienez. Tel. 661099.

(8350)
•  Vând ieftin videore- 

eorder Panasonic J 35, vi
trine expunere mărfuri 
şi parchet. Tel. 612908.

(8348/49)
•  Vând Trabant Combi,

perfectă stare, 1981/ Tel. 
721078 sau 669141, după 
ora 18. (8346)

•  Vând BMW înmatri
culat — 2100 DM. Tele
fon 660949. (8343)

•  Vând apartament 2
camere, confort I, Petro
şani, informaţii telefon 
544906. (6094)

•  Vând teren, zonă tu
ristică, cabana Gosteşti, 
15000 mărci mp, negocia
bil. Informaţii Dineu Mare, 
nr. 87. (7372)

•  Vând garsonieră, Mi
cro 15, bloc 52, et. 4, ap. 
79, 3 Ş00 000, negociabil. 
Telefon' 621673.

•  Vând două planetare 
şi dinam, Trabant, noi, 
Orăştie, tel. 641859.

(7303)
•  Vând plasă chirur

gicală, dimensiune» 25/15, 
telefon 642643, după ora 
16. (7374)

•  Vând apartament 3
camere, Hunedoara centru! 
civic. Telefon 717941, o- 
rele 18 -21. (7600)

•  Vând apartament 2 
camere, zona poştă, in" 
formaţii tel. 714773.

(7601)
•  Vând mobilier maga- 

‘ zin, preţ' negociabil. Tel,
724915. ’ (7602)

•  Vând urgent Opel 
Record Diesel, vamă a- 
chitată, neînmatriculat. 
Telefon 721046.

(7603)
•  Vând lucernă şi fân, 

în Hăşdat. Informaţii 
telefon 712143.

(7606)
•  Vând apartament 2

camere, decomandate. Hu
nedoara, bdul Corvin, tel. 
730305. (7607)

•  Vând chioşc metalic 
şi căruţă, preţuri avan
tajoase. Informaţii la tel.

' 673118. (8357)

LICITAŢII

•  în ziua de 15 aprilie, 
ora 10* la sediul U. M. 
0812 Orăştie, str. Prica- 
zului, nr. 6, se desfăşoară 
vânzarea prin licitaţie a 
două autocamionete TV D 
12 G, la care pot participa 
persoanele fizice sau ju
ridice interesate.

Lista bunurilor mate
riale respective, precum şi 
instrucţiunile licitaţiei se 
pot consulta la unitatea 
organizatoare. (CEC)

•  Regia Autonomă Mu
nicipală de Gospodărie Co
munală şi Locativă Hune
doara anunţă organizarea 
licitaţiei directe în ziuă de 
10 aprilie 1995, ora 8, pen
tru închirierea următoare
lor spaţii comerciale: str. 
Bogdan Vodă, nr. 5 —
135,16 mp — cu profilul 
de activitate prestări ser
vicii sau depozit cu ridi
cata, str. Gh. Lazăr, nr. 
4 — 119,43 mp -— cu pro
filul de activitate comerci
alizarea cu amănuntul de 
mărfuri agroalimentare. In 
caz de neadjudecare a spa
ţiilor, licitaţia se va repeta 
în fiecare zi de joi, ora 
8. Relaţii suplimentare pri
vind desfăşurarea licitaţiei 
se pot obţine la sediul 
R.A.M.G.C.L. Hunedoara, 
din bdul Republicii, nr. 5, 
tel. 711554 sau 712007.

(CEC)

. ÎNCHIRIERI

•  Ofer de închiriat gar
sonieră. Tel. 618809.

(8295)
•  Ofer de închiriat a- 

partament trei camere, 
parţial mobilat. Telefon 
612713, după ora 15.

(8258)
•  Studen(i, căutăm pen

tru închiriere apartament 
2 (3) camere, în Deva. In
formaţii — 056159920.

(8315)
•  -Ofer de închiriat apar

tament 3 camere decoman
date, două balcoane, et. I, 
zona gării, mobilat, plata 
anticipat. Tel. 625589, o- 
rele 9—22. • (8325)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Angajăm vânzătoare 
cu carte de muncă, pen
tru magazin produse in
dustriale. Tel. 616498.

(8307)

•  Efectuăm trans
port persoane Deva 
Budapesta şi retur. 
Informaţii tel. 612194.

(8269)

DIVERSE

•  S.C, Getrans SRL De
va anunţă intenţia de 
majorar , tarif jîu * a 
ticat, începând cu data 
•ele 22 aprilie 1995.

'  . ^  (8290)
•  S. C. Danius Flavius

Zăvoi anunţă . intenţia de 
majorare a adaosului co
mercial până la 200 la 
sută, începând cu data de 
24 aprilie 1995. (8309)

•  S.C. Tara Com SRL
Deva anunţă intenţia de 
majorare a adaosului co
mercial ' la 200 la sută, 
începând cu data de 24 
aprilie 1995. (8312)

•  S.C. TRAUM S.A. 
Ilia — Sîrbi anunţă in
tenţia de majorare1 a pre
ţurilor la băuturi răcori
toare, începând cu data de 
26 aprilie 1995. Vă mul
ţumim pentru colaborare.

(8342)

PIERDERI
•  Pierdut diplomă 10

clase, seria B, 213685, e- 
liberată de Liceul Agro
industrial Haţeg. O declar 
nulă. (6097)

COMEMORĂRI
•  Azi, 24 martie, se 

împlineşte un an de când 
ne-a părăsit pentru tot
deauna dragul nostru

CQSŢICA marincu
La crucea ta vom presă

ra/ Covor de lacrimi' în
florit/ Ca semn că nu te 
vom uita/Şi pentru noi 
tu n-ai murit/. Soţia, fiică, 
socrii şi cumnaţii. Pa
rastasul va avea ioc du
minică, la Biserica Orto
doxă din Certej. Vei ră
mâne veşnic în inimile 
noastre. (8291)

•  Doi ani de lacrimi şi 
durere de la despărţirea 
de cel care a fost

AVRAM PAŞTIU
Te plângem mereu so

ţia şi fiica ta Dana.
'  (8265)

•  Din ochii noştri 
lacrimi mari ne, curg/ 
Când vedem crucea 
pe ăl tău mormânt, 

NICU MEZEI 
, Aprindem lumânări 
în fiecare amurg/ 
Şi-am vrea să vii' â- 
fară din pământ./ Dar, 
din păcate _astâ nu se 
poate/ Fiindcă roata 
vieţii nu se-ntoarce./ 
Şi-atunci rugăm pe 
Dumnezeu Cel Sfânt/ 
Să te iubească şi-acolo 
în mormânt/. Nu te 
vor uita sora Vera, 
frăţii Peter, Arpy cu 
familiile. ' Parastasul 
va • avea loc sâmbă
tă, ora 12,30, la Gimi- 
tirul din str.' Emi- 
neseu. Deva.

(8310)

D E C E S E

•  Familia îndure
rată aduce mulţumiri 
tuturor celor care au 
fost alături de, ea, în 
special colectivului de 
la Laminor sârmă I, 
la despărţirea de cel 
care â fost 

MUNTEAN IOAN 
(CtJCU)

Dumnezeu să-l o*
dihnească in pace!

(7605)

Lista câştigătorilor la concursul cu etichete 
COCA-COLA 1 litru, din luna decembrie 1994:

Andrieş Claudia, str. Zarandului, nr. 4, 
bl. 80/2, sc. 1, ap. 20, loc. Deva; Ardelean 
Angela, Aleea Margaretelor, nr. 11, loc. Deva; 
.Horvat Zoiţa, str. G. Enescu, bl. 2, sc. C, .ap. 
27, loc. Deva; Muncan Radu, str. Imp. Traian, 
bl. 15, sc. C, ap. 21, loc. Deva; Timiş Andrei, 
str. Independenţei, nr. 1, bl. Bucura 1, sc, C, 
ap. 34, loc. Haţeg; Hanceriuc Simona, str. I. 
Creangă, nr. 6, ap. 9, loc. Hunedoara; Monţia 
Daniela; loc. Hunedoara; Podean Mihai, bdul 
Corvin, nr. 8, ap. 14, loc. Hunedoara; Podean 
Radu, bdul Corvin, nr. 8, ap. 14, loc. Hune
doara; Popescu Adi Vasile, str. Avram Iancu, 
nr. 5, bl. 138, ap. 17, loc. Hunedoara; Zancea 
Cazan Crizantina, str. Viorele, nr. 1, bl. 6, et. 2, 
sc. D, ap.54,loc. Hunedoara; Şerbănescu Ra- 
luca Elena, str. Republicii, bl. 70, sc. 5, et. 2, 
ap. 38, loc. Petrila; Busuioc Liviana, str. 1 
Decembrie 1918, bl. 57, ap. 15, loc. Petroşani; 
Rodeca Rodica, str. 1 Dec. 1918, bl. 109, sc. 1, 
ap. 35, loc. Petroşani; Ocos Maria, nr. 1761 

bis, loc. Sintandrei, cod. 2628; Pătru Alina, / 
str. 1 Decembrie, bl. A, sc. A, ap, 6, loc, Si- - 
meria, cod 2625 ; Loiincz Cerasela, str. Traian, 
nr. 11, bl. 11, sc. 2, ap. 25, loc. Vulcan; Po
pescu Cristina, Aleea Salcâmilor, nr. 4, sc. 1, 
et. 2, ap. 9, localitatea Vulcan.

Premiile se ridică zilnic, între orele 12-—17, j 
de la sediul COCA-COLA, din Deva, str. De- 
pozitelor, nr. 11. Telefon 054/624680. >

\
s

S.C. „ALIMENTARA" S.A. DEVA 
|  Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 30.
| Organizează în ziua de marţi, 28 martie 
l 1995, ora 10, licitaţie publică pentru vânzarea 
• de mese — birouri din lemn şi alte obiecte din 

cadrul sediului societăţii.
Informaţii la tel. 616406. (8423)

Cel mai mare 

distribuitor 

en gros din 

ţară de

I
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 

IMPORT VEST
VA OFERĂ:

f;

•  baloţi nesortaţi: 350—400 kg 
6  pungi de colectare originală, nesortate : &

15 kg, cantitatea minimă de vânzare — 
100 kg

•  îmbrăcăminte sortată.
— ofertă bogată în sortimente de sezon 

NOU î NOU! NOU! 
Îmbrăcăminte NOUĂ din import China :

•  treninguri şi bluze din biynbac
•  bluzş mutase
La preţuri accesibile 1 
Informaţii: Cluj-N., str. Iuliu Maniu, nr. 

6. Telefon/Fax: 064 — 194030, 193493 (luni- 
vineri: 8—16). Orar depozit: satul Vlaha, luni 
— sâmbătă, între 9—16. i

S.N.G.F.R. — REGIONALA TIMIŞOARA 
SECŢIA. L 5 DEVA

ANUNŢA . J
Pentru lucrări la linie se închide pasajul 

la nivel cu calea ferată din halta Geoagiu de 
pe DJ 705, în data de 24. 03. 1995, între orele 
8,00—17,00. I

Accesul peste linia CF se va putea face 
prin Simeria sau peste pasajul la nivel din O-, 
răştie, partea dinspre Aurel Vlaicu.

►
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