
acţionează împotriva 
intereselor salariaţilor ?

Societatea Comercială 
„Transilvania" S.A. Deva 
deţine Un 16c important în 
reţeaua comercială a mu
nicipiului Deva şi a oraşu
lui Simeria, având In ad
ministrare 56 de unităţi — 
parte dintre acestea fiind 
atribuite în locaţie de 
gestiune imediat după ’89.

dicatului, opinându-se din 
partea majorităţii salariaţi-' 
lor câ lâ S.C. „Transilvania" 
S.A. AGA acţionează îm
potriva intereselor salaria
ţilor, dând astfel curs unor 
jocuri subterane, care vi
zează acapararea mai mul
tor unităţi de' elită ale 
societăţii de,către persoane
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MEDIULUI !
Din determinările a-, \ 

palitice efectuate între 
16—2" martir în puncte-; 
Ie de colectare probe 
Şer au rezultat Urmă
toarele :
• * Valorile concentra
ţiilor la poluanţii ga- 
zoşi (bioxid de azot, 
bioxid de sulf,: amoniac, 
fenol, aciditate) eviden
ţiază încadrarea lor şub 
Ofilitele maxime ̂ admise. 
\ ţ .  Pulberile în şuspen- 
şje prezintă 14 depşşîri 
faţă de valorile admise, 
din 43 de măsurători în 
municipiul Hunedoara, 
fcr.ln Călan, 4 depăşiri 
din 5 măsurători. , : j

•  Pulberile sedimen- . 
tăblie prezintă depăşiri 
îh perioada menţionată, 1 
fii. zona Chi.şcădaga îfi- | 
registrându -se valori de . 
59 grame/mp faţă “de 1 
G.M.A. limita maximă 
admisă dc 17 grame/ \ 
mp/lună.

•  Radioactivitatea fac
torilor de mediu aer, 
apa se încadrează în 
limitele fondului natural 
de radioactivitate.
• ;In ceea ce priveşte I 
calitatea apelor de su- , 
prafaţă, indicatorii de 
toxicitate prezintă va
lori ce nu depăşesc ca- j 
tegoria a IH-a de cali
tate prevăzuţi de nor- 
nlativele în vigoare.

AGENŢIA DE 
V PROTECŢIE A 

; MEDIULUI DEVA

Organizat sub egida A-, 
dunării Regiunilor Europei 
şi sub patronajul preşedin
telui Ungariei, Arpad 
Goncz, Seminarul Interna
tional de Presă de la 
Szolnok s-a bucurat • de 
succes, oferind participan
ţilor- — reprezentanţi a i , 
ARE şi jurnalişti din 10 
ţăH europene, între care 
şi România — posibilitatea 
cunoaşterii reciproce, pur
tării unui fructuos schimb 
de idei şi opţiuni profesio
nale, stabilirii de viitoare 
vizite, relaţii, acţiuni co
mune.

Pentru a face cât mai 
plină şi maj utilă cunoaş
terea şi şederea oaspeţilor 
în oraşul Szolnok şî în ju- 
deţtil Jasz — Nagykan — 
Szolnok, oficialităţile locale
— intr-un apreciabil efort 
comun, deşi sunt de cu
lori politice opuse — au 
oferit un program extrem 
de bogat şi de interesant. 
Pc lângă referatele şi dia
logurile profesionale deo- 
sehit de consistente, sus
ţinute cu aplomb şi con
vingere de eătre partici-

' panţi {John W. MacDougall
— din Scoţia, Cormne Cu- 
fiteriato şi Philippe Souetre
— din Franţa, Viceas Vil- 
îatoro — din Spania, ca 
să-i numim doar pc câţiva

dintre referenţi), ospitalie
rele noastre gazde ne-au 
agrementat şederea şi cu 
o serie' de momente cul
turale şi turistice specifice 
poporului maghiar.

:• Expoziţie de fotografii.
La Centrul Cultural din 
Szolnok am putut admira 
talentul şi ingeniozitatea 
fotoreporterilor de presă

La Seminarul 
Internaţional de .Presă 

de la Szolnok

locali, într-o bogata şi in- 
teresantă expoziţie de foto
grafii ălb-negru.

|  Filmai unui judeţ. O
frumoasă peliculă color 
ne_a purtat prin labirintu
rile agricole, industriale, 
culturale, sportive, de agre
ment din judeţul Jasz — 
Nagykan — Szolnok, ni i-,a 
adus în prim-plan pe Oa
menii săi aşa CUm sunt. 
la muncă şi în timpul Ii. 
ber. Vr
. « La Galeriile de artă.
Intr-uit lăcaş fie cult evre
iesc, care nu_şi mai înde
plineşte menirea (numă
rul evreilor din . Szolnok 
fiind azi infim), se organi
zează, periodic, -diferite ex

poziţii. Seminarul interna
ţional de presă a fost pri
lejul deschiderii aici a u-

- nei superbe expoziţii t de 
pictură, lucrările prezentate 
fiind urţicate, opere indi
viduale ale1 unor autori lo
cali care au trăit şi au pic
tat mult pe alte tărâmuri 
decât ţara lor de origine 
şi care acum s-au întors 
acasă, oferind vizitatorilor 
plăcerea de a le admira 
opera artistică.

•  Turism Ştiam mai de 
mult că Ungaria face un 

. turism intens şi eficient, 
for expoziţia pe tenie de 
turism organizată la Szol
nok ne-a reconfirmat â- 
ceastâ părere. Pliante, 
hărţi, ghiduri, broşuri, ve» 
dori etc. — din oraşul Szol
nok, din judeţ şi din în
treaga Ungarie — expuse 
ingenios şi oferite cu ge-

- ncrozitate, gratuit, explica
ţii detaliate despre obiec
tive şi relaţii turistic, i«* 
vitaţif la afaceri reciproce 
—< toate fac parte din suc-

DUMITRU GUEONKA 

(Continuare in pag. a 2-a)

rute de către actele nor
mative în vigoare. Astfel, 
s-a organizat o licitaţie 
privind întocmirea stu
diului de evaluare a so
cietăţii, cu termen de fi
nalizare pe 26 .ianuarie 
ft.c. întocmirea la termen 
a documentaţiei a fost a- 
mânată datorită unor ne- 
corelări de date din' conta
bilitate, fapt ce a , dus la 
prelungirea acestui termen.

Deşi s-a constituit PAS- 
ul în vederea privatizării 
prin metoda MEBO — a_ 
sigurându-se astfel o şansă 
de plasare a' certificatului 
de proprietate pentru toţi 
cei 852 de salariaţi, care, 
erau în structura societăţii 
lâ I ianuarie 1990 —, AGA 
a hotărât divizarea socie
tăţii, prevalândU-se de 
„Normele specifice pentru 
privatizarea în turism şi 
comerţ interior" elaborate 
de FPS şi transmise în ju
deţe.

Situaţia nou creată a 
deferminat mari nemulţu_ 
miri în rândul conducerii 
societăţii, PAS-ului şi al sin-

TAR
31 MARTIE — 2 APRILIE 1995

• 1 dolar SUA — 1847 lei
• 1 marcă germană — 1340 le*
• 100 yeni japonezi — 2091 lei
• 1 liră sterlină —. 2978 lei
•  1 franc elveţian —. 1625 lei
•  1 franc francez — 379 lei
•  100 lire italiene —- 108 lei

Cţirşuri ele referinţă, ale Băncii Naţionala a Ro-
j  mâniei.

Vineri, 31 martie, ii* 
continuare vreme rece şi 
umedă. Precipitaţiile var 0 şi 6 grade G.

fi predominant ninsori în 
toată ţara. Vântul se va 
intensifica viscolind ză
pada în sud şi sud-est. 
Temperatură aerului: mi
nime între —5 grade şi 
4 grade C; maxime intre

O

p e  za
■  Libertatea îl ofensează pe scla

vul prin vocaţie.

7. ,*̂ .5*»:.- •; iov/
17. 02. 1995 Ministerului 
Comerţului care comunică 
societăţii următoarele:
„Considerăm că prevede

rile din „Normele specifice 
pentru privatizarea în tu. 
rism şi comerţ interior, e- 
laborate de FPS şl- trans
mise în judeţe, de a.efec. 
tua divizarea societăţiior 
comerciale Pe structura u- 
nităţilor comerciale trecute 
în locaţie de gestiune saH 
închiriere, nu sunt Viabile 
şi aplicabile In toate' ca
zurile, jn prezent, se lu
crează fa, refacerea acestor 
norme, sub Coordonarea 
ANP, cu consultarea tutu
ror factorilor implicaţi, fn 
aceste condiţii, până la 
clarificarea acestor aspecte, 
nu' avizăm favorabţl divi
zarea Societăţii comerciale 
„Transilvania" S.A. Deva, 
pe structura celor 12 uni
tăţi care sunt trecuţe ,în 
locaţia gestiunii sau în
chiriere". (Răspunsul este 
semnat de către fon Co- 
mănescu, director -general 
adjunct în Ministerul Co- 

■ merţului).>■v /rv;U-
Fără a comenta, deocam- 

cfttă, cazul, să mai amintim 
că Ş,C. „Transilvania" S.A. 
Deva a fost cuprinsă in 
lista celor 3000 de societăţi 
publicate în Monitorul Ofi
cial privind privatizarea 
prin MEBO, dar în final 
se pare că oameni cu in. 
fluenţă păr să dea 6 altă 
turnură lucrurilor.

Mai mult decât atât, în 
perioada anilor 90—92 câ
teva unităţi ale societăţii 
„Transilvania" s-au bucurat 
de grija expresă a fostei 
conduceri, care a investit 
bani mulţi în detrimen
tul altora, iar acum aces
tea solicită divizarea.

Un joc al culiselor cu 
adevărat abil I

CORNEL FOENAR

* ; -3

© PROGRAM PRELUNGIT 
LA BANCA AGRICOLĂ. înce
pând de luni, 3 aprilie a.c., Ia 
Sucursala judeţeană a Băncii A-, 
gricola, la filialele şi agenţiile' 
sale, sc trece la program prelun
git, pe două schimburi (de lă ora 
8 la 20) ţn zilele lucrătoare, iar 
sâmbăta de la 8 la 14, pentru 
operaţiuni pe carnete de econo
mii şi constituirea de depozite de 
către persoane fizice, asociaţii 
familiale şi organizaţii obşteşti. 
(N.T.)

0  bA TRENURILE DE 
NOAPTE. în gara din Călan o-,

prese trenuri personale, accele
rate. .Călători urcă, mulţi co
boară. Ziua nu-i,o problemă. Cei 
care locuiesc în Oraşul Nou, de 
pildă, au autobuze care-i duc 
spre casele fon Dar noaptea? 
N-ar fi potrivit şi în folosul oa
menilor să 'aibă un autobuz la 
orele când sosesc trenurile? Cttrft 
sunt în gările din Deva, hunedoa
ra, Petroşani. Doar oamenii plătesc, 
iar firma care face serviciul de 
transport are nevoie dc încasări, 
nu? (Crh. Î.N.)

o  GRATUITĂŢI. Prin preocu
parea necontenită a dnel Ing. 
Maria Miheţ, de la Camera A. 
gricola Crişcior, locuitorii au be
neficiat în mod prăfuit de sub
stanţe pentru stropitul pomilor.

printre care amintim: Oleocarbc- 
tox, care au fost împărţite la 
solicitarea beneficiarilor, îh fttnc- 

Iţie de numărul pomilor deţinuţi. 
(AU.)

0  CONTRIBUŢIE. In comuna 
Băcia aplicarea Legii fondului 
funciar se apropie de final. La 
măsurarea terenului şi la cele
lalte faze ale acestei activităţi, o 
Contribuţie esenţială o au spe
cialiştii, centrului agricol, dnii 
loan Lăpuşan şi Pavel Petro- 
1'iei. (Tr. B.)

© VREDNICIE. Dl. losif Po
gan, viceprimarul comunei Lă- 
pugiu de Jos, este şi un gospo
dar de frunte al localităţii, tn 
gospodăria sa din satul Lăpugiu

de Sus creşte doi boi, două vaci, ’ 
un viţel, 28 de oi, nouă capre I 
ş.a. Pilda sa de om avut este în- * 
văţătură şi îndemn şî pentru |  
consătenii domniei sale. (Tr. B.) J

© DRUMURILE NOASTRE... I 
Luna aprilie reprezintă perioada J 
de refacere a două străzi din |  
Brad — Decebal şi apoi Morii. * 
în acest interval se refac 360 de | 
mp pe prima stradă şi 200 mp J 
pe cea de a doua, însumând o | 
investiţie totală de opt milioane » 
dc lei. (C.P.) |

»
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Elemente ale unei struc
turi publice de tipul jan
darmeriei există în spaţiul 
nostru naţional încă din 
evul mediu, dar prima lege 
votată într-un parlament 
(Divanul obştesc al Mol
dovei lui Grigore Alexan* 
dru Ghica, 12 martie 18?#; 
„Legiuirea pentru reforma 
Corpului slujitorilor S> 
Jandarmi", este promulgată 
de damniter la $ aprilie 
185®, A--'»'' >'•5 înseamnă ş 
naşterea jandarmeriei re»

în prezent, efectivele de 
cada», «fca.c. şi maşteri 

' #  tertam apmiinftnd jaffli. 
darnfeflii judeţulri.JfunO»

46-doar» «Sţeeutf o 
aariuaide ■ maxim*, 
ttmntetc. E3fe as 
;64' apărarea unor 
de important deosebită de
pe - rasa judeţului, . parti- 
cipd, împreună cu petâ&et, 
la măsurile de asigurare a 
ordinii şi liniştii pubMec 
ir tr-uri i pr lăr *< iporUni 
do localităţi urba ie din

In cazul producerii unor 
eatamâtăţi naturale sn» «a» 
tastfufe; efaililSBe apteffh» 
mnnâ jandanmriei 
ţului Hunedoara vor t*K* 
••rgt«t» tmpgsusiă cu ţ£fa 
forţţ I* ibniriUKu-u-»^-- 
lor acestora, şi la jjfaţppiit.
« C  ţ J P U I T i C  H z  t ^ w u l  a p o r i i -

rii civile.
La 3 aprilie 19®, când 

jandarmeria română este 
intrată în al 145-lea an de 
existenţă, tinerii militari 
.-recruţi depun jurământul 
militar — act sacru de o

1BNEBI, 31 JriARTIB

VR 1

7,00 TVM — Tele. 
matinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa Bar
bara (s/r); 10,50 Curcu. 
beu; 11,50 MTV: Grea. 
test Hits; 12*20 Aur şl 
noroi (S/r); 13,10 1001 
audlţSbfXlO tVR 
laşi fi TVR > OttSJN.; 
15,45 Tradiţii; - ' lXl5 
Actualităţi; 16,25 Din 
hmes «fawiMi; IMS 
Pompieri» vă

Cunoaştere şi unitate
(Urmare pag, 6

caşul turismului chiar şi 
într-o ţară mică, cum este 
vecina noastră, Ungaria.

e Spectacol folcloric.
Şub genericul „|Jnde tră
im?", oraşul Szolnpk or
ganizează anual, in luna 
martie, un Festival cultu
ral, devenit tradiţional. In 
acest cadre m fost prezen-. 
tăi şi spectacolul fcăcloric 
la care ah fost invitaţi să 
asiste participanţii la Se-' 
htinarul Internaţional de 
Presă din frumosul oraş 
maghiar străbătut de Tisa, 
care-i conferă o notă 
distinctă de pitoresc. Au 
fost aplaudate la scenă 
deschisă suitele de Zmeuri 
specific ungureşti, susţinute 
orchestral de două viori 
şi un contrabas, ansamblul 
de ‘muzică clasidă, grupul

vocal coral şi cel de mu
zică ţigăneasrâ, ale căror 
evoluţii att mers la inima 
spectatorilor,

s  Privatisare. In Ungă. 
ria, procesul de privatizare 
are ceva vechime, iar ari 
a ajuns la un procent de 
invidiat —- de peste 80 la 
sută, după cum se spunea 
un eoleg de la ziarul 
„Foaia poporului" („TJj 
Neplap", el însuşi privat!»

' zat, de fept, vândut unui 
patron german). Chiar im» 
pupătorul Hotel „Tisza**, 
unde am fost cazaţi, a fost 
salvat .«■ u  distrugere şi 
ineficienţi, fiind de ase* 
menea cumpărat de un- 
om de af*«« 1  german, care 
l-a adus la a» -.ui fi, tis! 
stele şî  l-a făcuţ rentabil. 
Despfe vânzarea masivă d 
onor obiective anumitor 
investitori oeeidentali/ roa- 
glii arii au păreri diferite 
Asemenea si noi

$e extinde tdefonia în Valea Mul j
s
* 
\  
V
*
l

In prezent, Ia Aninoasa se- efectuează lucrările 
pentru extinderea centralei telefonice a cărei investi* 

. ţie costă câteva milioane, iar la Lupeni legăturile 
J telefonice se vor extinde cu încă 2 000 de numere. O 
j nouă centrală telefonică se ridică în acest ân Şî Ia 
|  Uricani. (S.C.)

'rurale**, lege cat*,' după 
model irifraneez, pune bâ
zele modeme ale Institu
ţiei în România. :r 

Această dată a devenit 
prin ordjnul ministrului de 
interne, Ziua jandarmeriei 
române care se sărbătoreşte 
în fiecare an la 1 septem
brie. Dar, data naşterii 
jandarmeriei este la 3 a- 
prilie 1859. In tot acest 
timp, arma jandarmeriei 
şi-a adus contribuţia în 
toate cele patru războaie 
îa care a participat armata 
română.

. - judeţ» participă» ffioreună , Jo U ă , -"-şda^g^ipoj^Iă--^ «riOTSite!» I
ciVtea. limba germani; 1890 •

gafe, ia combaterea 
leaţei, asigurarea 
i arării ,>> condiţii
a t'Wr manifestărţ pubflee, 
sau care implic un public 
numeros »- marşuri, mi
tinguri, competiţii ^x>r- 
tive. De asemenea, alâthri 
de poliţia din tran^»orturi 
feroviare, participă fel mă
suri de pază şi ordîhe în 
gări şi triajul de cale fe
rată — Simeria, patrularea 
trenurilor de marfâ şi per
soane, la transportul co
respondenţei secrete.'

Revista jandarmeriei — 
exponentul mediatic al cor- 
puhtl muaenilor de arme — 
a p«d#«s*t Interviuri cu 
toţi liderii partidelor par
lamentare, fiecare în parte 
susţinând cu părintească 
grijă fiaţă de infereze su
preme ăte României, că 
trebuie, este imperios ne
cesară o lege a jandarmi
lor, câ arma jandarmeriei 
are un rol cu totul special 
în folosul naţional.'

14. cel, VâUR CH-TBAN, 
14. col. DORIN TIHOC-

„Armata

din
Dacă ţinem cont de nu- 

t ărul şl calitatea 
panţiior, atunci trebuie să 
spartan ", kttr idevăr 
marţi, 28 ru :>>*_• s-i. Casa 

pult mă *»r Deva a *’o'i 
ga^3. unui eveniment e- 
ditortăl. Ne referim Ia lan
sarea volumului „Armata 
română în Revoluţia din 
decembrie 1989“, carte a- 
oă* ■» â egkia Institut i- 
Iui de Istorie şi Teorie Mi
litară Bucureşti- Şi, cum 
era firesc, la invitaţia Gar- 
nizoenei Deva, militarii din 
judeţul Hunedoara, dar nu 

sj. au cu
intere ace ţ mome i* Va 
se face că Sala mică a Ca
sei de cultură s-a dovedit 
mică pentru reprezentanţii 
prefecturii, .Centrului mi
litar judeţean, consiliului 
local, comandanţii şi cadrele 
din unităţile militare ale 
judeţului, * ; reprezentanţii

rom âna !n Revoluţia 

Decembrie 1689“
maj multor instituţii jude
ţene şi locale. Au fost de 
faţă şi şi-au exprimat pă
rerile o parte din mem
brii colectivului de autori 
ai cărţii condus de pzof. 
de. general C-ostache Co- 
drescu.

EVENIMENT
ED1TOB1AL

. Din partea Ligii jude. 
*«- e. 
briş s:aÎB
f onoâre 4jn# «{fitfţi ffli- : 

me dl» judeţ.'
Din cele spuse de vor. 

bitori, an» reţinut In' e- 
senţâ că» volumul este o 
carte a întregii armate 
române; iar realizarea ei

s-a dovedii muţi mai di
ficilă decât s-a crezut i- 
Itiţial. Pentru definitivarea 
ei s-au Studiat peste 39900 
de file de document din 
toate judeţele ţării. Pentru 
viitor, ea poate constitui 
0  sursă de informaţii în 
eliminarea unor neadevă
ruri, a unor tendinţe ca- 

_lomnioase şi de defăimare 
a armatei române privind 
participarea ej la Revo
luţia din Decembrie 1989. 
Prin această carte nu s-a 
dorit nicidecum disculpa
rea armatei, întrucât ar- . 
mata română nu are ne- 
voie de aţe. ceva. Şi, o 

reOtarr 1 voiwnu 
hmsat recent la Deva a 
stârnit Un viu interes chiar 
în rândurile cadrelor din 
armată.-

V. NEAGU
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6,30 Seriale •  Dese
ne animate; 10,95 Serial 
m Kojafc; 11,00 Frames şi 
bogat (s) 1390 Magazinul 
amiezii; 13,30 Springfleld 
Stor; (s); 11,15 Santa
Barbara; 15,10 .• Pasiunea 
el e crima; 16,00 Bona 
Cfiristen taikshow; 17,00 
Hai» Meiser taikshow; 
1896 Jeopardy (cs); 18,30 
Intre noi <s); 19,00 Frumos 
şl bogat (s/r); 1930 Ex
ploziv; 20,10 Exploziv — 
magazin; 20,40 Vremuri 
bune şi rele (s); 21,15 Mă
tase franţuzească; 2396 
CMput qpeioKi; 190 Show 
nocturn; XH Cel din or- 
ntă rizbainie; X» Mătase 
franţuzească (f/r).

CANALE 5

730 Ştir*; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 1090
Show-ul Ini M. Costauzo; 
(r); 12,45 Forum (mag.); 
14,00 TG 5 — Ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Beauti- 
fui (s); 15,05 GuaşM în 
fmrille (show); 1630 A. 
genţia matrimonială (ma
gazin); 1799 Km Bum 
Bam (da.); 18,00 Super_sa- 
mnraiul (s); 1835 Desene 
animate; 199® OK, , preţul' 
e corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 2190 Ştiri; 

21,25 CirctdS zvonul (show); 
21,49 Film; 23,45 Ştiri; 
230 Cotidiene (r)î X45 
Circulă zvonul (r); 390 
Reluări.

S A T  1

630 Brunch —> TV, -f 
(mag. TV); 1035 SeriaL 
Vecinii; 10,45 Brunch — 
TV 2 (mag. TV); C390 
Serial. Loving; 13,25 Se
rial. Soarele Caiifor. 
niei; 14,25 Serial. Fal-
con Crest; 1925 Numai 
iubire nu i (sit. cm .); 
1535 Time Trax (s^F); 
16,55 MacGyver (s. a.) ;
18.00 Să riscăm! (cs); 
1990 Totul sau nimic (cs);
20.00 Ştiri, sport, me
teo; 20,30 Roata norocu
lui (cs); 2145 Vrea un 
copil; 23,25 Ban fotbal. 
(Bundesliga — 24);
Impud ica ( t  er.
1896); 1,40 Povestea 
Jayne Mansfield.

- , 930 Ştiri NBC, cu 'Tarii 
Brokaw; 790 I n miez 
aSimerBer — ştiri; tM  
Afaceri la zi, ştiri; 930 
Magazinul firilor; 11,0» 
Roata banilor (rcp.); 15,00 
In miezul afacerilor (re
portaje); 1690 Piaţa euro
peană; 1990 Baschet 
NCAA; 20,00 Ştiri IT&; 
2030 Săptămâna NHL — 
hockei; 2130 Datellne, 
show magazin; 2X30 Ma
gazinul ştirilor NBC; 2330 
Siiow-ul serii — taikshow 
cu celebrităţi, cu Jay Le- 
no; 030 Beai Personal; 
139 Ştirile nopţii; 2,00 
Timp egal, cu M. Mata- 
lin; 230. Shew-ttl serii, «** 
Jay Leno.

X» '.Tenis, *; Magazin 
lA’WPt 1096 Eurofuri. Mag. 
ţ rfwtrnctiv; 1036 Gim.
1 nastieă artistică; 12,00 
Atletism. Magazinul lunii 
martie 1995; 1900 Fot
bal. Seleeţiuni din Pre
liminariile CE 1996 (r); 
1590 Mag. sporturilor cu 
motor; 1690 Snooker. Li
ga europeană; 1890 Euro- 
fum Mag. distractiv; 18,30 
Wrestling. World Super- 
stars- 1930 Magazinul 
internaţional al sporturi
lor cu motor; 2030 Bu
letin de ştiri 1; 2190 Că. 
lărie. Cupa Mondială de. 
la Far» — Bercy (d); 0,00 
Wrestling. World Super- 
sţars; 1,00 Moto.

limba germană; 1890 
Pro Patria; T0.9O CUsn 
Eliott (s„ ep. 28); 2090 
Actucdităţi, nutri, 
sport; 20,45 Tezanr 
folcloric: 21,25 Viaţa 

par lamentară; 2135 Să
raca fată bogată; 23,30
Actuatităd; 2390 MTV: 
Euro Tap 20; 036 49» 
chiul nopţii. '

TVR 2
- 790 L» prima activ' 

9,15 Ora de muzfetr 
10,06 Colecţionari frsm. 
ceri (doR 1190 Tria- 
jumal Worldnet; 1130 
Desene animate; HyB 
Cafeneaua literară; 
12,45 Telejurnal CPI5 
1440 Varietăţi interna»' 
ţionaie; 15,30 CnSs» 
în lume (r); 16,00 De-- 
sene animate; 1630 Şl 
b etăţii plâng (s); 1X00 
Bursa invenţiilor; 1840 
Aur şi noroi (s); 19,00 
Concertul Orchestrei 
Filarmonicii G. Xv 
nescu; 21,00 TVM —ţ 
Mesager; 2136 Oainsut 
care au fost; 22,00 Hy- 
perion; 2390 Muzica 
e viaţa mea; 2330 
Santa Barbara (s); 0,15 
Titanii muzicii.

devasa:
9,00 Desene animate 

(r); 930 Film serial: 
„Echipa de şoc” (r) ; 
1020 Film serial: „Ve- 
gas" (r); 11,10 «Citict: 
1130 Chestiunea xQet 
(r); 1230 Cutia mari. 
cală (r); 18,00 Desene 
animate; 18,36 FSSau 
documentar: -Jocul ci
frelor"; 1990 Reporter 
TELE 7; 1930 CUp 
viva; 2090 Film Se
rial: „Femeia fantasti
că" — ep. 15; 2030
Doar o vorbă să-ţi rări 
spun-,; 21,00 Telefea*- 
naf (emisiunea de ştiri 
a televiziunii TELE f 
abc din 30, 09 1995); 
2130 Fam seriri: 
„Kung Fu** — ep, If; 
22,20 Ţara nimănoi; 
2230 Chestiunea zUei 
— -emisiune de Rari) 
Alexandresctt; 2X30 
Cartea de citire; 23^  
Staruri în concert; xa» 
Vîdeotext.

TV DEVA

9,00 Videotext; 1090 
Observator Antena 
1; 11,00 Film artistic. 
„Patsy“; 139» Video
text; 17,00 Observator 
— Antena f; 1X0O Fe» 
cos — ştiri din actua
litatea locală; 1945 
Weekend — magazin; 
1990 Fiba artistic i 
„Cobra neagră”; 28,30 
Videotext,
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La Şantierul din Petro
şani al S.C, „Trustul de 
Jitstetata-Mentaj" S.A. 
CtajHWappea, flmă acum 
privatizată, am discutat cu 
dnii ing. Teodor Contra?, 
director general adjunct, 
ing. Aură Daboc, direc
torul departamentului de 
instalaţii şi cu Ing. Gi*#dr*' 
ghe Marcu, director ad
junct, despre activitatea 
pe care cei peste 250 de 
salariaţi o desfăşoară In 
Valea .«ului ţi te judeţul 
Hunedoara.

Una din marile lucrări, 
ţaro este eşalonat* pe trei 
etape, o constituie alimen
tarea cu apă a municipiu
lui JPeţroşani. La primele 
două etape programate 
lucrările sunt realizate te 
proporţie do-70-80 la sută. 
Intrarea lor te funcţiune 
fiind prevăzută pentru lu
na august a.m, asigurând 
creştere,! debitului cu 100 
Ijfrec. tn cea de a treia 
eţapă, respectiv adueţiu- 
«tea din Polatişte, debitul 
ae va măr! cu încă 200 
Ifsec. estimându-se ca q-_ 
Wecttvul să fie finalizat 

• te anul viitor, ceea ce, ■

practic, înseamnă acope
rirea integrală a consu
mului de apă necesar zi 
ţi noapte pentru locuin
ţele din municipiu, unde 
până acum exista o criză 
acută şi permanentă de 
apă, aceasta fiind rerfîa-- 
ţi® de ani de zile. De men
ţionat *ş>‘ t «. ca
acestei investiţii depăşeş
te in total 18 miliarde lei. 
Concomitent cu alimenta
rea cu apă se va pune te 
funcţiune şi o microbi dro- 
centrală.

Dotarea tehnică şi aco
perirea lucrărilor cu me
seriaşi pentru toate spe
cialităţile reprezintă pre
mise favorabile în vederea 
respectării termenelor de 
execuţie, singura proble
mă ce se ridică fiind asi
gurarea fondurilor băneşti 
necesare, acestea prove
nind de la bugetul de stat 
ţi derulându-se prin bu-

§tul Consiliului judeţean.
situaţii extreme — cuta 

s-a Întâmplat şi anul tre
cut, când timp de patra 
luni nu s-au alocat sume
le necesare de la buget •— 
s-a lucrat pe cheltuială

firmei, decontările făcân- 
du-se ulterior. ■ f

O altă lucrare de pro
porţii o reprezintă alimen
tarea cu gaze naturale a 
municipiului, având licita, 
te distribuţia stradală ţi 
branşamentele interioare 
pentru cartierul- Aeroport, 

od 3000 de apar
tamente. Prima staţie de 
reglare ţi măsură urmează 
să fie racordată in acest 
semestru ai anului. Baza 
materială este asigurată 
în proporţie de 99 la sută. 
din construcţia reţelei de 
medie presiune realizân- 
du-se circa 2100 m, din to
talul de 3100 m progra
maţi. Asemenea lucrări 
mai sunt executate de sa
lariaţii trustului ţi te Orf 
răştie, Deva şl In alte lo- 
caâtăţL

Interlocutorii ne-au asi
gurat că întreaga activi
tate ia cele două marin- 
biactive se desfăşoară sub 
imperativele calităţii şî 
respectării cu rigurozita
te a termenelor angajate.

NICOLAE TlRCOB

I

Referirtda-se la activi
tatea parlamentară în do
meniullegislaţiei, intr-un 
recent interviu acordat 
urnii cotidian central, pre
şedintele României, dl 
Ion Iliescu, recunoaşte 
faptul că aceasta ie des
făşoară într-un ritm nu

putaţHor, att fost desfid de 
mult şi nejustificat pre
lungite. Ba mai mult, 
pentru ca lucrurile să fie 
cât mai bine încurcate 
şi să fie frânate iniţiati
vele Guvernului ta pri
vinţa reforme» s-a creat şi 
structura F.P.S., care se a-

P a r l a m e n t a i  ş l  r e f o r m a

tocmai satisfăcător. Care 
să fie cauza ?

Din exces de zel, deşi 
se ştie bine că ţara are 
nevoie de' reînnoirea ra
pidă a legislaţiei, care să 
răspundă noilor condiţii 
pe care le traversăm, s-a 
adoptat te mod greşit 
structura de parlament 
bicameral, cu toate că 
era mai eficientă, cel pu
ţin pentru o perioadă de 
10—12 ani, aşa cum se 
apreciază, forma mono- 
camerală.

Dacă ar fi să ne referim 
numai la reforma te e- 
conomie, este de semna
lat faptul că dezbaterile 
asupra legii accelerării 
privatizării, atât în Se- 
nat, cât şi în Camera De-

flâ te subordine» Parla
mentului şi are te gestiune 
capitaluj. de stat al so
cietăţilor comerciale 

Bun sau râu cum este. 
Parlamentul te care sunt 
trimişi aleşii naţiunii ar 
trebui, credem, să fie mai 
operativ, având în vedere 
că de atâţia ani reforma 
se mişcă ta paşi de melc, 
să fie mai atent te sta
bilirea priorităţilor legis- î 
lative şi, de ce nu» mai | 
aproape de interesele na- * 
ţionale, întrucât , Orice I 
temporizare şi subapreci-* 
ere în elaborarea cadru-1 
lui legislativ are reper-J 
cusiuni negative asupra t 
bunăstării poporului.

\ NICOLAE TlRCOB |
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La Gâlan

-o serioasa
Pe tema privatizării am 

discutat cu dna Eugenia 
Munteanu, funcţionar la de
partamentul relaţii cu pu
blicul din cadrul Consi
liului local Călău.

—r Câţi privatizaşi sunt 
taĂţteş? -

Circa 240, până în 
prezent Numărul sporeş
te de. ta o săptămână ia 
alta, de la o lună la alta.

•—- Vă rugaţi să detaliaţi 
CO fel do privatizaţi sunt?

— Sunt înregistrate 121 
societăţi comerciale, 78 de 
asociaţii familiale ţi 40 de 
independenţi.

— Spre ce domenii s-au 
orientat privatizaţii ?
‘ —* Cei mai mulţi spre 
comerţ en-gros sau cu a- 
taănimtui. Dar sunt nu
meroase ţi asociaţiile şi 
societăţile care s-au în
dreptat spre producţie şi 
prestări de servirii.

— Adică, concret ?
- -—.Cea mai importantă 
este societatea S.C, „Meta-

loterm" S.A., ce are ion 
important număr de lucră
tori şi efectuează o gamă 
diversă- de- lucrări. Avem, 
apoi, ateliere de teparaţli 
auto la Strei-Sîijgiorgiu, *de 
broderie, .reparaţii radio- 
tv, fabrici de pâine.

Aşa cum spunea şi in
terlocutoarea noastră, nu
mărul privatizaţilor spo
reşte continuu. Cum spun 
mulţi consumatori şi be
neficiari de servicii, ar fi 
bine ca acei care se pri
vatizează de acum încolo 
să se orienteze şi spre pro
fite cum ar fi: confecţii, 
construcţii, reparaţii încăl
ţăminte ş.a„ unde privati
zarea este puţin prezentă. 
Fără nici un fel de răuta
te, unii sugerează chiar să 
existe mai mult discernă
mânt privind privatizarea 
în comerţ, având în vedtefc# 
că şi la Călan surit foarte 
multe cârciumi.

TRAIAN BONDOR

In organizarea Camerei de Comerţ şi Industrie a

Edeţutai Hunedoara, ta perioada 30 martie —  3 apri- 
i ae, la .Sîntuhalm, ta incinta SG. „Eurovenus" S.R-ta, 
gre toc cea de a patra ediţie a târgului Agroexpo teă.

Ca şi ta ediţUle anterioare, la expoziţia-târg sunt 
prezente firme româneşti de tradiţie şi cu renume, pro- 
ducâtoare de ecfaiparriente, tractoare, maşini şi utilaje 
agricole, instalaţii pentru industria alimentară, mijloace 
Pe transport, pceeum şl produse agrochlmice.

ta cadrul târgului sunt expuse între altele: maşini. 
Utilaje, unelte agricole şi pentru uz în sectorul zooteh- 
Ulc, echipamente, maşini şi instalaţii destinate industriei 
Cimentare, articole de uz gospodăresc,, materiale şi 
piese de schimb, mijloace de trântori, produse agra
rii imice pentru fertilizarea solului, combaterea buruie
nilor, briilor şl dăunătorilor. Toate produjfefe, care în
trun i: aprecieri unanime, reflectă preocupările şi re
zultatele eforturilor pentru restructurare şi adaptare ta 
cerinţele economiei de piaţă. Cei interesaţi sunt invitaţi' 
să idzfteze expoziţia-târg, să-şi procure bunurile şi măr
imile de care au nevoie în gospodărie. (N.T).

în perioada următoare 
vor putea fi primite, ana- 
Uzate si Promovate soro a-
p. ,-i ;•■ ‘‘taţii .de
in% s a ţ  ' : căror echi- 
pam«....c ţi utilaje surit 
furnizate din Austria, Ger-, 
mania, Olanda, Elveţia, 
Suedia, Franţa, Belgia şi 
Israel. . - ’ ■ r\

Banca Agricolă & înche
iat Acorduri de credit ca
dru cu bănci comerciale 
şi a creat unele posibili
tăţi limitate pentrir finan
ţarea pe termen mediu a 
importurilor de utilaje dîa 
aceste ţări. i $

Documentaţiile vor 'fi 
primite; spre analiză şi a» 
probare, făcând cunoscut 
solicitanţilor că banca va 
da curs cererilPr în limi
ta posibilităţilor şi acordu
rilor încheiate, fără a ga
ranta în mod absolut fi
nanţarea înainte de înche
ierea contractului de credit 

Modalităţile de analiză 
a documentaţiei, precum şj 
condiţiile de acordare t  
creditelor sunt similare cri* 
lor patru BIRD/BERD, cu 
menţiunea că avarisul ";sd- 
licitat este de 15 la sută, 
în bani, plată ce trebuie 
să se efectueze de - către 
solicitantul creditului nu
mai din surse proprii, ne- 
acordându-se credite pen
tru acest scop de către 
Banca Agricolă.

De la caz la caz, în func
ţie de ţara de origine a 
mărfii, este posibil să exis
te costuri, comisioane şj 
perioade de rambursare di-, 
ferite faţă de cele practi
cate de ,BIRD/BERD şi ca
re vor fi reflectate în con
tractele de credit. ;

Aspect dintr-o unitate privată — „MATADOR" din Brad, Foto: PA VEL LAZA

Juriul:' beniic al jtaplt»ţ 
|  1 dării reformei ta agfjpâL.

I tură este păs cu putere 
ta evidenţă de o serie

I de societăţi comerciale 
sau asociaţii familiale prî-

I jvâtţzpte, având ca obiect 
de activitate prestaţiile de

I servirii şi producţia a- 
gricolă, care obţin reznl-

I tete performante, reuşind 
să constituie adevărate 
I modele ta acest domeniu

Ii  de activitate.
Una dintre firmele ca

re şi-au câştigat un bun 
I renume este ţi Societatea

1
“  comercială „Agromams" 

SRL din satul Peşteniţa- 
_ Vorbind despre rezulta.
I  tete tot mai bune de la

I* un «n ta altul pe care 
le-a obţinut firma, exis.

I  tă suficiente temeiuri sâ 
I spunem, fără nici un fel de

( exagerare, că numai lu
crând ta . acest mod se

I poaie; câştiga pariul cu 
agricultura, afirmaţia pa.

I tronilor având întreaga 
acoperire ta fapte.

ii 6u câfHgat pariul 
cu agricultura

CP iniţiativă şi mult 
curaj, patronii, respectiv 
•sgţîî Marfa şi Miron Dra_ 
golesc, foşti colegi de 
bancă In liceu, născuţi în 
aceeaşi zodie . taur. ambii 
ingineri, au pornit pe emit 
propriu să facă agricul. 
,ţură de înalt randament 
şî de productivitate ri
dicată, asigurând, totoda
tă, la brutăria preprie fa
bricarea şl vânzarea rpâi- 
nii (inclusiv pe piaţa din 
(Petroşani), activitate ai 
cărei cifră de afaceri de. 
păşeşte 100 milioane lei 
anual. Având câ deviză 
calitatea, promptitudinea 
şi seriozitatea ta onora
rea cerinţelor clienţilor, 
precum şi menţinerea u. 
nuţ preţ rezonabil (1000 
lei pentru o pâine de î,S 
kg), brutăria ţi oamenii 
care lucrează aici pe două

schimburi şi-au câştigat 
, ui» bun renume, cumpă. 

fâterli fii d mulţumiţi că 
sunt scăpaţi de o mare 
grijă, având ce pune zil
nic pe masă.

O grijă deosebită exis
tă şi faţă de lucrarea în 
cele mai bune condiţii a 
pământului. Grâul însă
mânţat in toamnă a fost 
fertilizat şi are o stare bu
nă de Vegetaţie, promi
ţând o producţie ridicat̂ » 
Acum, în primăvară, s-au 
mai însămânţat 12 ha cu 
orzoajeă, iar alte 12 ha 
sunt destinate cartofilor 
şi porumbului, rolosin- 
du.se seminţe numai din 
categoria elită.

Gazde primitoare, pa. 
tronii ne.au • arătat noile 
utilaje cumpărate de cu
rând, utilizând o parte 
din profitul obţinut în

anul trecut, respectiv un 1 
disc GD 3,2, o semăna- i  
toare SPC 4, un cultiva. J 
tor.combinator şi o mari- I 
nă de scos cartofi pe două J 
rânduri, care voţ|i| foto- I 
site ia lucrările ĵ mricoie^?J 
din acest an. Totodată pa- I 
tronii ne.au vorbit cu res- ! 
pect, şi mulţumire de
spre munca salariaţilor so
cietăţii. dintre ei deta- 
şându-se Giieorghe Drîn_ 
gă, Dorică Crăciunel, 
Florin Mihutoni, Aurel şi 
Zinuca Scorobete. toţi 
oameni de nădejde care 
pun mult suflet în meserie.

Dorind să le aflăm opi. 
nia şi despre ziarul nos
tru. ta calitate de cititori 
consecvenţi, patronii ne. 
au sugerat să venim cu 
mal multă informaţie u. 
tilă din toate, domeniile 
de activitate, despre mer
sul reformei şi experien
ţele valoroase ale unor 
firme performante. .

NICOLAE TlRCOB
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Ţineam, strâns la piept 

„Hronicul şi cântecul vâr
stelor“, acest tulburător 
furnal al universului copi
lăriei şi adolescenţei •po
etului Lucian Blaga, al me
diului în care a crescut 
şi şi-a format primele im-

f f Sunetele

presii asupra vieţii. Ulti- fost de-o seamă cu poc
mele file ale „Hronicului“ — ----  - — S1--S'*
le-am parcurs înfrigurată, 
noaptea îărMu,îfîtK& ca
meră de hotel din Albă 
IUlid, la câţiva paşi de 
Lancrăm, satul ce poartă 
„în nume sunetele lacri- 
mei“. Dimineaţă, păşeam 
cu pietate pe „uliţa de 
sus“ a copilăriei poetului.
Era in urmă cu trei de
cenii...

Am poposit îndelung în 
pf&afma casei în care a 
văzut lumina zilei cel de-al 
9-leă copil al preotului 
Isidor Blaga şi-al Anei...

£ Curtea mare, gardul înalt, 
poarta. Aceleaşi trepte de 
piatră. Doar paşii anilor

meargă la târg. Întotdea
una ii spuneam că-i dăm 
şi lui jumătate din bănu
ţii ce.i biam, pe ciucuri'. 

Altă uliţă, altă poartă, 
tul, cu care a copilărit, . alt martor. Emoţia mă

acoperă mormântul mare
lui poet.

Caut martori. .Aş vrea 
să-i întâlnesc pe cei ce.au

IN PREAJMA CENTENARULUI LUCIAN BLAGA

întreb de Vasile Bănăţea- 
nu, de Adam .al Vicii, de- 
Roman al lui Tudorel.

— S.au dus. Nu mai 
sunt. Da’ o găsiţi pe Ioa
na, sora lui Adam. Stă 
la casa cu nr. 163, mă în
drumă un localnic..

Ioana Sibişan iese în 
poartă. Mă pofteşte în ca

sa „dinainte". U mulţumesc, 
dar rămânem în cadrul 
porţii: „L.am ştiut, cum 
să nu-l fi ştiut pe Lulu, 

le-a mai tocit. Unde-i ma- că venea pe-ci, pe la Adam 
sa de sub dudul copilăriei şi pe la Măria, şi pe la
lui Lucian ? Nici dudul 
nu-i! Nici castanul... Îmi 
vin în memorie „ver
suri scrise pe frunze uscate 
de vie"... Şi-o linişte apă
sătoare mă cuprinde, ca 
ceg încercată în cimitirul 
satului, lângă lespedea, 
înduioşător de simplă,' ce

Vasile a Bănăţenii. Fă
ceam cu el ciucuri din aţă 
la cqtrinţă. Ciucuri de cu. 
lori'de tot felu‘. El ni-i 
încurca şi-apot iar ni-i 
descurca. Făceam ciucuri 
şi mergeam la Vinţ,. la 
târg, să.i vindem. Venea 
şi el cu noi, îi plăcea să

Copleşeşte. Am în faţă un 
om înalt, slăbit, dar dis
tins, cu chipul brăzdat de 
vreme. Doar un deceniu 
il desparte de anii unui 
veac. E învăţătorul Ioan 
Pavel: „Cum să nu-l fi 
ştiut pe Lucian! Că doar 
clasa întâi aţet a făcut-o, 
ca şi fraţii lui — Liviu, 
Lionel, Longin, Liciniu... 
Că aşa făcea părintele I. 
sidor cu toţi feciorii lui. 
li dădea aici la şcoală, 
să facă clasa întâi în sat. 
apoi îi înscria, tot în cla
sa întâi, la şcoala săseas
că, scoală germană, din 
Sebeş". Şi amintirile no
nagenarului învăţător sunt 
aidoma celor înscrise de 
poet, cu pana sufletului, 
în originalul „Hronic şi 
cântec al vârstelorIn- 
semnări„doeument în ca

re ilustrul condeier se ca
ută pe sine şi se regăseş
te in timp : .tiveam insă 
o mică traistă de şcolar, 
croită dtntr-un sfert de 
catrinţă cu chenare vii. 
Purtam în traistă o tăbli
ţă roasă, care din prici
na făgaşelor adânci, lă
sate în ardezie de stilul 
de piatră al fraţilor, de 
la care o moştenisem, nu
mi era de nici-un folos. 

,Tăbliţa era muncită de 
slove ca o lespede de co
pite... Traista o luăm cu 
mine mai mult pentru 
colţul de prescură albă, 
proaspătă, pe care în fi. 
ecare zi o aduceam la 
şcoală ca să fac schimb. 
Cedam prescura mai bu
curos, pe o bucată de tur
tă de seminţe de bostan, 
uleioasă încă şi impregna
tă de seminţe de bostan, 

Era. aşadar, acum trei 
decenii. Păşeam cu sfială 
şi pietate pe uliţele satu- 

• lui. Purtam in mine, poa. 
te, „Poemele luminii*, a- 
cele „bucăţi de sufleţ — 
cum le numea Iorga — 
prinse sincer în fiecare 
clipă şi redate cu o supe
rioară muzicalitate", lă
sând să picure in voie su
netele de cristal. din nu. 
mele aşezării-— Lancrăm.

LUCIA LICIU

I

Oio&it de cenuşiu
Măr înflorit ca o tânără mireasă 
Bucură ochiul obosit de cenuşiu 
Varietatea de verde din jur lasă 
Soarele să lunece pe suprafeţe, auriu.

Văzduhul ca o mantie de eter
Miroase a miere topită din copaci
Vegetale arome se revarsă -
Peste culori şi esenţe, peste nimicul efemer.

MIOARA GIURGIU

Mă»

1

I

i
fântână în maiaile mete\
I' Mamă, m-ai născut cu mâinile-mpreună, I
Intr-ale mele cu încă două mâini ( î

J Cu doi ochi ce se umpleau cu ai mei să vadă - |
| Şi totuşi de jur împrejur s-a lăsat nesiguranţa »
' Ş-a şters linia norocului din palma mea I
I Şi iată simt cum pier — «
. Nimic nu rămâne din râsetele mele,
( Nimic din vise, nimic din nopţi —
' O, mamă, grele zile petrec, nu te amărî,
| Fereşte-te de chinui meu, tăgăduieşte jertfele, 9
i Ştiu doar că la răscrucea amărăciunii e lumină î
Omul cu ochii legaţi va întreba care-i drumul,

[ Nu te amări, mamă, speranţa e fructul copt în lumină * 
Iţi voi aduce o fântână în mâinile mele. f

I AURORA SIBINCA *
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Taraful „Haţegana** al Casei de cuiţură Hunedoa
ra — o prezenţă frumoasă în Festivalui-cojxjurs „Co
mori folclorice» de. ia Brad. Foto PAVEL LAZA

In tălmăcirea Ilenei Mu- 
reşanu, Editura „Ars Lon- 
£a" din Iaşi ne-a pus Ia 
îndemână, spre. cunoaştere 
şi adâncă meditaţie, un 
tratat db spiritualitate cu 
învăţături de mare pro- 

. funţănţec „Izvoarele lumi
nii" de 'Tomâs Spidlik S J, 
Lector universitar  ̂ doctor, 
înţ» litere la Universitatea 
Babeş-Bolyai din ClujgNa- 
poca. Ileana Murpşanu 

. (născuta Lasbu, la Brad) 
a înnobilat, prin travaliul 

. > asupra expresiei In tradu- ’ 
cere românească, o lucra
re încărcată de seva idei
lor creştine. Pe reversul 
celei de-a doua coperţi a 
volumului, Ileana Mureşa- 
nu mărturiseşte că, la gă-

7late de leUmd
u i

sirea «lor mai; potrivite 
interpretări ale textuhii o- 
riginal, au contribuit cu 
sugestii preot prof. Terţu- 
liani Langa (oferind nume
roase clarificări terminolo
gice), şi prpf. Viorica. Las- 
cu, „care s-a aplecat cu 
stăruinţă, acribie şi pa- 
siune asupra întregului ma
nuscris, aducând observaţii 
de aleasă fineţe stilistică".

Apărut în condiţii gra
fice deosebite, având pe

prima, copertă o reprodu
cere după tabloul „Isus 
Milostivul" de Adolf Ghy- 
la, volumul „Izvoarele lu
minii" ne dezvăluie, in 
cele peste 560 de pagini, o 
tulburătoare, literatură spi
rituală de pregătire pentru 
perfecţiunea creştină. Par
curgând învăţăturile fiecă
rui capitol, lucrarea îm
prumute un tâlc solar cu
vântului, îmbogăţind şi 
luminând inima cititorului,

umbrită mâhnirea vieţii 
ce-şi găseşte cu greu echi
librul îri aceşti ani de 
tranziţie pe toate planuri
le.

„Viaţa spirituală" (har, 
vocaţie spre perfecţiune, 
speranţă). „antropologia 
spirituală", „aretologia" — 
doctrina despre virtuţi (în
ţelepciune, prudenţă, drep
tate, tărie, răbdare, blân
deţe, statornicie, cumpăta
re, virtuţi sociale, iubirea

aproapelui), „demonologia" 
■— învăţătura asupra răp-, 

, Iui (lupta împotriva gân
durilor rele, pasiunile şi 
originea lor, păcatul, po
căinţa), „doxologia — în
văţătura despre rugăciune, 
sunt teme argumentate de 
informaţii docte, bogate fh 
ideile înălţătoare ale cre
dinţei care înnobilează su
fletul.

„Dumnezeu este, In lu
mea invizibilă, ceea ce es

te soarele în Iujaea vizi
bilă : izvorul lujnihii. Soa
rele luminează qjdhU, Dum
nezeu ţniptea“. lat 
îşi deschide Tornâ 
SJ. traţaffflb de spiritual»
ţaţe, aflat acum ,In tradu- 
cere" românească. Şi prin- 
tr-b. abordare bine ’ orgă- 
nizată, cate- uşyrează Pre
tura şi. ednsultorga, .auto
rul ne dezvăluie 'extiteo*. 
dînara comoară a spiritua
lităţii creştifţg, tezaur CU 
reflexe de puritate,' înţelep
ciune, demnitate, bunătate; 
adevăr, . generozitate, iubi
re, prieten», sinceritate, 
cumpătare, mângâiere -r 
izvoare ate. luminii."'

LUCIA U C lţ

;

if

Trăim într-o perioadă 
de agitaţie şi zbucium 
privind istoria noastră 
naţionali!, şi viitorul sta
tului* naţional unjţar con- 
semnat Iu Constituţie şi 
întipării; în conştiinţa 
neamtdţife românesc. In 
aaţwte^candiţii, nimic nu 
ppate î t  de mai mare fo- 

. Jos decât aplecarea asu
pra paginilor eroice şi 
demne privind „Istoria 
Românilor". Printre lu
crările apărute în ulti
mii ani, sub acest titlu, 
valoroasă şi demnă de 
luat în considerare este 
cea care are ea autor pe 
patriotul Iosif Constantin 
Drăgan. Dacă în trecut 
ne-â încântat cu „Noi 
Tracii", acum el ne ofe-‘ 
ră valoroase contribuţii, 
prin care îndrumă spre 
ceea ce trebuie să fim 
noi românii înşine.

De la primele pagini, 
ilustru] istoric sugerează 
că ţara noastră a- fost, 
predestinată spiritual, în
trucât pe teritoriul său 
au apărut : „Culturi neo
litice care impresionează

PATRIOTICA IR
prin aria foarte mare pe 
care o ocupă". (Pag. 15). 
Dar nu numai pământul 
a susţinut valori spiritu
ale, ci şi locuitorii săi, 
vechii noştri strămoşi, dat 
fiind că: „După conci
liu! de la Calcedon (451), 
Cei mai înverşunaţi apă
rători ai dreptei credin
ţe au fost călugării sciţi, 
cum erau numiţi călugă
rii geţo-romani din Do- 
brogea de azi". (Pag. 59).

După lupta religioasă 
a urinat lupta eroică mi
litară în apărarea civili
zaţiei Europei, după or
ganizarea politică a Prin
cipatelor, care: „le va 
îngădui Ţărilor Române 
să devină, ceea ce spu
nea Ştefan cel Sfânt; o 
poartă a Europei. Este 
vorba de lupta de apă
rare dusă de aceste ţări 
cu cea mai mare putere 
militară care a amenin
ţat Europa direct, înce

pând de la mijlocul seco
lului al XlV-lea". (Pag. 
93).' Cu valoroase noi 
materiale documentare, 
autorul prezintă marile 
merite ale eroicilor dom
nitori : Mircea, Iancu de 
Hunedoara, Vlad Ţepeş, 
Ştefan cel Sfânt şi Mi- 
hai Viteazul, care este în 
mod deosebit omagiat în 
următorii termeni: „El a 
luat iniţiativa politică a 
alianţei militare între ce
le trei ţări româneşti. El 
a fost acela care, prin 
actele sale, făcea ca ţă
rile române să revină în 
sânul creştinităţii, ceea 
ce de fapt însemna re
venirea în sânul Europei". 
(Pag. 124).

Tot în interesul între
gii Europe a fost şi Com
pania de pe Tisa în 1919, 
prin care a fost înlătu
rat regimul bolşevic in
staurat în Ungaria de 
Bela Kuhn. Faza decisi

vă este prezentată ast
fel „în 29 iulie, arma
ta română începea tra
versarea Tisei; ... la 3 
august, seara, se putea 
spune că armata ungară 
era'total înfrântă. O bri
gadă de cavalerie intră 
în Budapesta, unde este 
ajunsă de întăriri în fciua 
de 4 august, victoria era 
deplină". (Pag. 199>;

In continuare, urmea
ză perioada de glorie a 
Marii Uniuni şi a Româ
niei Mari, prezentată în 
culori şi cu date dintre 
cele mai interesante. Din 
nefericire, ea este urma
te de prăbuşirea graniţe
lor. Deosebit de dureroa
se au fost tratativele din 
august 1940, de la Vie- 
na, din desfăşurarea că
rora, deosebit de intere
santă este relatarea i 
„Ribbentrop şi Eiana i-au 
arătat lui Manoilescu că 
neacceptând arbitrajul,

România devine automat 
duşmanul Axei. Situaţia 
pe care delegaţia româ
nească o trimite guver
nului este următoarea: 
România trebuie să a- 
leagă între dispariţia ei 
ca stat sau salvarea ei, 
cu preţul unor amputări 
teritoriale". (Pag. 226). 
f  Este deplâns' „Târgul 
pentru zonele de influen
ţă ce capătă un aspect 
penibil (ca să nu-i spun 
grotesc) la întâlnirea din
tre Churchill şi Stalin 
de la Moscova, din oc
tombrie 1944". (Pag. 261). 
Se ştie că în aceste con
diţii, Rusiei îi revenea 
dreptul de autoritate a- 
supra României, in pro
porţie de 90 la sute- 
Drept consecinţă, a urmat 
„Cortina de Fier şi eo- 
munizarea României", ca
re a durat până la „Re
volta din 1989", despre 
care autorul face urmă

toarele interesante re
latări : „Aswpfa _ evenj-, 
montelor petrgeute Intre 

' 22—25 decembrie nu s-a 
făcut Încă lumină' depli
nă". (Pag. 281). „Deschi
derea graniţelor şi infil
trarea elementelor străine 
au sporit haosul din'in
terior, atât pe plan eco- 
noiţiic, cât şi pe cel po
litic". (Pag. 282).

In condiţiile pericolului, 
generat de acţiunile ex
tremiştilor maghiari t 
„Salvarea a venit din re
acţia spontană a Româ
nilor ardeleni, organizaţi 
ad-ihoc în Vatra Româ
nească" (pag. 283), care 
l-a răsplătit pe autor cu 
alegerea lui ca preşedin
te de onoare, ţinând cont 
de dragostea Iui nelimi
tată faţă de Ţară, dove
dită prin importante ac
ţiuni de apărare a presti
giului Patriei în exterior 
şi prin nenumăratele o- 
pere patriotice susţinute 
în interior.

Pr. Dr. IOAN OCT A VIA» 
RUDEANU
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RED.: Ce argumente, existente în pa
trimoniul Mtfzeului Civilizaţiei Dacice şi 
Romane Deva, susţin- latinitatea şi eon» 
ţinuitotem poporului nostru pe acestepla- 
iuri 1 <

ADRIANA RUSU. directoarea muzeu
lui : Vorbind de Iatffiitate, judeţul Hu
nedoara este cel mai expresiv în acest 
.domeniu, având în teritoriul sau cele 
două capitale ale antichităţii — cea da
cică de la Sarmizegetusa Regia Grădiş
tea Muncelului şi cea romană de la Ul- 
pia Traiana Sarmizegetusa. îmbinarea 
populaţiilor care au vieţuit în cele două 
civilizaţii a dat naştere poporului român, 
care vorbeşte o limbă a cărei bază este 
cea latină. Vestigiile care dovedesc lat 
tinitatea şi în acelaşi timp continuitatea 
elementului latin sunt, în primul rând, 
descoperirile arheologice scoase la ivea
lă prin cercetările sistematice efectuate 
la Ulpia Traiatia, Micia şi âermisara cât 
şi la o serie , de villae rusticae (ferme a- 
gricole). Elementul latinităţii este în
tâlnit cel mai des în multitudinea inscrip
ţiilor descoperite, redactate în-limba la
tină. Dar nu trebuie excluse cele care 
apar cu caractere greceşti, ceea' ce de
monstrează vieţuirea şi ă altor persoane, 
de alte origini, ajunse aici datorită co
lonizării, după cucerirea Daciei de că
tre romani la 105—106 ş.n. Un element 
deosebit, descoperit la Ulpia Traiana, 
il constituie inscripţia de fondare a co
loniei (oraşului) antice, în vremea împă
ratului Traian, dată la care apare cu de
numirea Colonia Ulpia Traiana Augusta 
Dacica Saripizegetusa. Faptul. că apare 
în noua titulatură şi Sarmizegetusa, nu

este altceva decât o recunoaştere a fos
tei capitale din.vremea lui Decebal. Un 
alt element, care vine să afirme de a- 
ceastă dată şi continuitatea elementului 
autohton, după cucerirea romană, este 
descoperirea de la Germisara (Geoagiu

poastre, mărturie a latinităţii, şi conti
nuităţii ne stau şi monumentele de arhi
tectură, de cult, cum este cazul biseri
cilor de la Deţţsuş şi Strei, care conţin' 
hî construcţia lor elemente din piatră 
din aşezările romane*

r.t

Băi), în cadrul complexului termal. Este 
vorba despre o plăcuţă de aur închinată 
nimfelor de către Decebal, fiul lui Lu- 
cius. Iată deci că în plină epocă roma
nă, un personaj roman de această dată 
dă fiului său numele de Decebal. Lati
nitatea poporului nostru este ilustrată 
de piesele care se găsesc în expoziţiile 
muzeelor din Deva şi Sarmizegetusa, pie
se care însumează inscripţii, ceramică, 
monede , obiecte de cult, mai bine-zis 
cultura materială şi spirituală a popula
ţiei daco-romane în perioada secolelor 
II—III şi în continuare. Continuitatea
populaţiei in acest teritoriu, după pără
sirea Daciei de către romani, este de
monstrată de urmele de locuire din ca
drul aşezărilor înfloritoare în epoca ro
mană de la Ulpia Traiana, Micia, Ger- 
misara, Strei şi Strei-Sîngiorgiu. Dacă 
venim in timp mai aproape, spre zilele

RED.: Consideraţi că zestrela muzeu
lui se va îmbogăţi cu noi descoperiri ar
heologice care să vină în sprijinul acestui 
adevăr ? .

A.R. f Cu siguranţă elementele latini
tăţii şi continuităţii, pentru că e firesc 
să vorbeşti de amândouă, vor fi comple
tate cu noile valori ce vor apărea în 
cursul campaniei de cercetări din acest 
an şi din cei ce vor urma pe marile 
şantiere arheologice din judeţul Hune
doara, de la Ulpia Traiana, Germisara, 
Micia, Crişcior şi Ribiţa. Aceste materia
le vor face, alături de cele existente, o- 
biectul viitoarei expoziţii de bază a Mu
zeului Culturii Dacice şi Romane Deva.

MARIA BASARAB, muzeograf: Ca Un 
corolar la ceea ce s-a afirmat deja, pe 
linia propagării ideii de latinitate, mai 
ales în rândul tineretului, începând dih 
1990 se organizează simpozionul cu par

ticipare internaţională „DMş Trajani*. 
cesta este dedicat aniversării marelui- fm- 
parat dar şi pentru a evidenţia -.intensul 
spaţiu al latinităţii în care ne încadrăm 
şi noi.

RED. : Prezsentaţi-ne şi câteva 
ihistdative pentru aflrmwen la tini tăi 

î noastre. ■ ■  ̂ '
M.B.: în valorosul patrimoniu al bi

bliotecii ‘ muzeului nostru există şU cătfţi 
care susţin .latinitatea. -Merită amintite 
cele 12 minee, tipărite în 1779 la Kîmnic, 
care sunt Scrieri religioase, dar prefaţa 
lor constituie o veritabilă, cronică isto
rică. Apoi o lucrare în limba germani? 
„Anticii daci în Transilvania de azi di» 
timpurile în care aceâstă fruţnoasă ţa
ră a fost condusă de romani", scrisă dC 
S.I. baron von Hohenhausen şi tipărită 
la Viena în 1775. Scrierile reprezentant 
ţilor Şcolii Ardelene, bazate pe numeroa
se izvoare din biblioteci străine, demon
strează ideea originii romane a . poporu
lui român şi descendenţei limbii române 
din limba latină. Noi avem 3 exemplare 
din .̂ Hronicul românilor şi a mai mul
tor neamuri" al lui G. Şincai (2 exem
plare apărute la Buda în 1844 şi unul 
la Iaşi în 1853). De asemenea, 2 exem-r 
plare din „Istoria pentru începutul ro
mânilor în Dacia" (tipărite Ia Buda în 
1812 şi 1883). Fireşte că deţinem şi alte 
lucrări care demonstrează aceeaşi idee, 
dar le-am evidenţiat pe acestea întru
cât cele din secolul al XlX-iea sunt de
ja mai cunoscute. , ; -

Discuţie consemnată de 
VIORICA ROMAN

l . r

F R E S C O
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prin reprezentanta din Hunedoara
cu sediul Sn str. N. Băleescu. nr. 1

% • (Policlinica cu plată, el. 3). 
telefon 054/714659

■' • -  îndulcitori «
- ' aroma- C-i- , pr:.

•  dozatoare 1884 f
ff. maşini Îngheţată 4186A
•r  vitrine expunere 1007 %

- ■%. congelatoare - 411 i
•  clocolatiere 495 *
#  cuptoare pizza 1757 S

.■-•0 refrigeratoare bete .. 1647 t
- •  expresoare cafea 1129*
0  linii Snack Bar
•  linie biscuiţi
#  linie panificaţie
~0 linie carmangerie
0  mobilier baruri, cofetării
0 hârtie Imprimantă: A 3, A 4 /. • i" '  ■ l

Preturile se 'calculează la cursul oficial
şl nu includ TVA. Garanţie 6 luni —

■M M II ■ ■  M . . .  ■ ■ ■ ■ . . . . . ! ■ ■ ■  M linii».

- 2 ani.

STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI

PRODUCŢIE POMICOLA GEOAGIU

j. Reaminteşte celor interesaţi că oferă 
spre vânzare, la preţuri negociabile, ur
mătoarele :

v** ţuică fructe dublu, rafinată de 44 
grade A%A • 5"

> •  ţuică fructe de 35—36 grade -
•  ţuică prună de 35—36 grade
•  vin din soiuri nobile
•  pomi fructiferi altoiţi (măr, prun,

Pâr).
„ Informaţii suplimentare la tel. 648235, 

int. 1Î2 sau 115 Geoagiu.
Livrarea loco ferma 1 şi 4 Geoagiu, 

pentru băutură şi ferma 3 Orăştie, pentru 
pomi altoiţi. (211)

I THE DOCUMENT COMPANY 
XEROX

Invimă CAMPIONUL’CALITĂŢII în biroul dvs. 
S.c.COMSER S.R.L. -DISTRIBUITOR AUTORIZÂ - 
TEL.: 716551; 71691S-716744 FAX: 716'
Copiatoare, . maşini de ŞCtR, Calculatoare, 

imprimante, centrale telefonice faxuri, sisteme tk 
alarmă, case de marcat şi cântare ’electronice 
reptroproiectoare, papetărie.
- ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE VÂNZĂRI!

V

Cel mai mare . 
distribuitor 

en gros din 

ţară de

ÎMBRĂCĂMINTE BALQTATA 

IMPORT VEST
l  . :  i:
j .  VA OFERĂ:

i i  baloţi nesortaţi  ̂ .V  , _
|  •  pungi de colectare originală, nesortate: 5—

1 15 kg, cantitatea minimă de vânzare —
a - 100 kg ' ...  * . "

•  îmbrăcăminte sortată.. .<
| — ofertă bogată în sortimente de sezon

NOU! NOU! NOU I 
| îmbrăcăminte NOUA din import China:
| •  treninguri şi bluze din bumbac

I i bluze mătase  ̂ v 
- La preţuri accesibile 1

I . ATENŢIE!/!
| Noua noastră adresă* Cluj-N., str. Iuliu 
Maniu, nr. 6. Tel./Fax: 064 — 194030, 193493 
(luni-vineri: 8-16). Orar depozit: satul Vlaha, 

| luni — sâmbătă, între 9—16.

r - -  i  -  --- --------------- —
| „BANCA AGRICOLA" SA.,
| FILIALA HAŢEG

| Anunţă licitaţie pentru vânzarea imobi
lu lu i situat Sn Sarmizegetusa, nr. 17 A, casă 
cu 4 camere, dependinţe şi anexe, la data de 

|3 aprilie a.c., ora 10, la sediul băncii, In Ha- 
i ţeg, str. Bisericii, nr. 2, telefon 770492.

‘ - (248)

IIIII1IIIt
I
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I
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I
I

SC „SCORPION COMPANY" 

HUNEDOARA

NGROl
următoarele produse:

0 PULPE PUI SUA 4 100 leifkg cu T .V A .\
•  PULPE CURCAN SUA 3 125 lei/kg CU f-

T.V.A. \ ■, ■ - \
•  BURTAJMPORT 2 800 lei/kg. CU T .V ^ j
•  ARIPI CURCAN SUA $280 leii kg

T.V.A. . ' - ;; T
m  PE$TE MACROU 2 250 lei/kg cit T.V.*& 
Distribuirea şe face de la SC. ,J)EVILŢ'Sj 

j din Deva (Fabrica de lapte/,. In iiecare ii  
\ iă ora 8,00 la 12,00.

De asemenea, vindem:
•  ÎNGHEŢATĂ- PÂNDA 299 lei/bţţe <
•  Tiv.A.
•  ÎNGHEŢATĂ P1NOCCHIO 299 Jei/buCj

cu T.V.A. ' ! .
, •  ÎNGHEŢATA NAPOCA 408 ie i/b tie i 

cu T.V.A. |
•  ÎNGHEŢATA CORNET 463 lei/buc c u i

T.V.Â. A" A

i%
I

f
I■%l
I
l.nedoanî

I

Relaţii la telefon/iax. 054/717439, Hu-*
( 2 1 ? r \

i i
I !
!  i

N O UI LA HAŢEG 

„IN CREDIT PROD COMEXIM" SRL

I
III

li
SC „IN CREDIT PROD COMEXIM" SRL | ;

.£■ : î
PETROŞANI *

Vinde prin depozitul irigoriier ABATOR I 
HAŢEG, en gros, următoarele produse: 3

•  PULPE PUI IMPORT — SFERTURI —  f
4 100 lei/kg cu T.V.A. |

•  PULPE PUI COPANE — 4 100 lei/kg î
cu T.V.A. I

•  PULPE CURCAN COPANE — 3 125 /ei/1

I !I iI
i  ;

kg cu T.V.A.
•  ARIPI CURCA — 3 280 lei/kg cu T.V A .  (
•  BURTA VITA — 2 800 lei/kg cu T.V A .  |
•  PEŞTE MACROU — 2 250 lei/kg cu*

T.V.A. . .
LIVRĂRILE se Iac zilnic între orele 8,00 J 

— 16,00. |  
RELAŢII SUPLIMENTARE LA TELEFON: 5 

543659, PETROŞANI. (216) I
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WWII, 3 APRILIE
TVR 1

« 4 »  AetitoHtiţi; Ecleziast *»;
“  V » M t  11,4$ TVS Cluf Napoca; 

VB T tn l iT a ; iSjţ» Art««IH*ff ;
________ T V ; 16,25 Turism f i

_; 1749 ’teaiahMa» ia  limba n*<
1849 m^mme animate; N N  M  

p a l  M j  ^ t  fata 9» băieţii <S);
m eteo, w «rt; 2t ,4S Cur

te) ; 41,40 Traasfocator; 
Teatru T V ; N j»  Cultura te In- 

«4s Matik 'Bite.

TV R 2
MP» Actoafitâţi; 14,10 Politica între-i- 

£MM f l  M it  IM * Videeteca 'metemsMH- 
W t 15^0 S imhateri de Ieri şi d» «a l; 
t t 4* Attof <rj; 19g90 Desene f f i t a U ;  
« 4» « b e fa f t t  f ite g  (s); 17. »  M i le n a  
HI n lir tt : a a . p ia tra  tineret: 17,l i  Aer 
«t «*raM D; l 83» In teta Dvş.;  2040 Ar- 
fo vieurie; 2949 Tribuna non-confo»mi|. 
4D ir; 2l ,9i  TVKf M esager; 214» Repriza 
a treia; 22,00 TV5 Europe: 2240 Santa 
Barbara (s) ; 22,50 Un secol de cinem a: 

neT naţiuni (IV ); 23,50 Jazz-
^Moda pe meridiane (do. NBC). 

MARTI, 4 APRILIE
' T V R  1

7,00 TVM Telematinal; 8,39 La prima 
fră ; 9,15 Santa Barbara (s/r) ; 10,00 Ac
tualităţi ; 10,05 Limbi străine; 11,05 Ci- 
•ematografui de artă (r); 12,40 Desene 
tufiinate ; 13,10 1001 audiţii; 14,10, TVR 
(aşi f i  Cluj-Napoca; 16,00 Actualităţi; 
10,10. Vii te Însuţi!; 17,00 Convieţuiri; 
18,00- Totul detpre muzică (cs); 1849 De
sene animate ; 19,00 Clio ; 19,30 Fata. fi 
Băieţii (s) ; 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 
£0,45 Film; 22,45 Reflector; 23,15 Muzi- 
coranja ; 23,45 Actualităţi; 0,00 Gong!; 
•40 Studio de dans.

: TVR 2
' 7,00 La prima oră ; 9,15 Ora de muzi

că ; 1040 Dlisterele cerUHti înstelat; 1140 
Telejurnal WteMiwt 1UR Desene totA- 
mate; Jfyfl. Ţfpittif TV;, 1345 Ritmuri 
BOpcde |  13,45 ' Telejurnal OF1 • 
Planetarii ...despre Planete Albastră;

' 15,00' Limbi. străine:. k tn cn t. f l ' engle
ză (r); 16,00 Desene animate; 164# -Şi' , 
bogaţii plâng (s); 1740 23 de milioane 
(p.l): 1740 Aur fi noroi 23 de

. milioane (p.llj; 20,00 Cu cărţile pe faţă;
21,00 TVM Mesager; 2140 Intra da al 
-nu ; 22,00 Tradiţii; 22.30 Credo; ' tS,4$ 
Eurogol. .

MIERCURI, 5 APRILIE
T VR 1

7,00 TVM Telematinal; 948 La prima

T V R  2
749 La prima oră; SU5 Ora de mimi

că; 10,00 Mteerar genaân; 1149 Telejur
nal Worldnet; 1140 DA; C$49 firâg 1 
(r); 1349 Documentar CVS; 13,45 Tele
jurnal C fl; 14,19 Serialul socialelor ; 1549 
De lingua latina; 1549 Lupta peatru 
drepturi te Statele Sudiste; 1640 Dese
ne animate; 16,30 Şi bogaţii plâng (s);
17,00 Mlnl-eco; 17,49 Aur fl noroi (s)
18,30 Em. te limba maghiară ; 20,00 Pro 
Memoria; 1049 Ritmuri muzicale; 2140 
TVM Mesager ; 21,30 Studioul muzicii U- 
şoare ; 22,00 Santa Barbara (s); 22,45
Teatru TV.’

JOI, 6 APRILIE
T VR 1

7,00 TVM Telematinal ; 8,30 La prima 
oră ; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; 11,05 Aur *fi noroi (s/r); 12,45 
Desene animate; 13,10 1061 audiţii; 1440 
Actualităţi; 14,fo TVR Iaşi şi TVR Cluj- 
N.; 16,10 Divertisment internaţional; 
16,49 Sub semnul întrebării; 1749 Mile. 
uium; 18,25 Dosone animate; 19,00 Me

dicina pentru toţi; 1940 Fata şi băieţii 
(s); 2049 Actualităţi, meteo, sport; 2945 
Om bogat, om sărite W; 21,45 Reflecţii 
rţdtierc; 2249 Studioul economic; 22,40 
Cântece populare ; 2245 Simpozion ; 2349 
Actualităţi; 6,00 Familia Paliiser (s).

T VR  2
. 7,09 La’prima ori; 945 Ote de muzi
că fi-10,00 Documentar CPl; 11,00 Tele- 
fiunal WteUbtet; 144# Doseue animate;

' NOi frontiere tete 1*4» ■■ Magazin 
■%V*i CMf - tdlgoş ci «hes; 13,45 Tele- 
forâal CT»; *M* Magâzln serial; 15,00 
Limbi străine (r); 16,00 Desene animate;
16.30 Şi bogaţii plâng (s); 17,00 Ceaiul 
de te twa 5; 1940 Emisiune în limba 
germană; 20,00 Convieţuiri; 21,00 TVM 
Mesager; 2140 Formula 3 (cs); 2240 
Film; 2349 Stadion t caleidoscop «portlr 
intern şf istemaţlonsl; 9,30 (teica Cote 
Disco Show.

VINERI, 7 APRILIE
T V R  1

749 TVM Telematinal; 840 te  prima 
d i ;  MS Santa M i n  m ;  1049 De
sene animate; 1149 MTV Gefisiesi Hits; 
1244 Aur fi UOrei (fir); 1340 1991 au. 
diţU; 1440 Actualităţi; 1440 TVR laşi 
şi TVR Cluj-N.; 15,45 Tradiţii; 1645 Ac
tualităţi ; IMS Din lumea afacerilor; 16,45 
Pompierii vă informează!; 1749 Em. te 
limba genaaaă; 1849 P» Patria; 1940 
tei» Bute #  ; 20,09 Actualităţi, meteo. 

- sport; 20,45 -Tezaur folcloric; 21,25 Via
ţa parlameetari; 2145 Film; 23/55 Ac
tualităţi ; 0,40 MTV fot» Top 20; 140 
Cinematograful de noapte.

T VR 2 ■ / -
7.00 La prima oră; 9,15 Ora de muzică ;

10,00 Caleidoscop-s'atelit! 11,00 Telejurnal 
Woridnet; 1149 D.a.; 12,09 Cafeneaua li
terară ; 13,45 Telejurnal CFI; 14,00 Ac
tualităţi ; 14,10 Varietăţi internaţionale; 
1540 Magazin satelit; 1540 Cultura In 
lume (r); 16,00 Da.; 18,30 Şi bogaţii
plâng (s); 1740 Bursa invenţiilor; 18,18 
Aur p  neroi (s)r; 19,09 Concertul Orches
trei Naţionale Radio ; 21,00 TVM Mesa
ger; 2140 Oameni care au fost; 22,00 
Hyperiou; 23,00 Muzica e viaţa mea!;
23.30 Santa Barbara (s) ; 0,15 Videoclipuii.

SÂMBĂTĂ, 8 APRILIE
T VR 1

7.00 Bună dimineaţa 1; 9j0O Feriţi-vă de

măgăruş!; 10,00 Reîntâlnire cu Black 
. Benuty (4 ; 1*49 Ba» ca  p a s; .lS4 5  «âr- 
stele prttcuiei; 1 2 4> Rcmm de vacamţi ; 
1249 Cuviato iM trivite; 1349 M0(  • « . 
diţU ; 1449 ActeoiRăţit 8449 Om 25 — 
Tranzit TV ; 19,15 Teleenciclopedia; StgW 
A ctualităp; 20,45 Coluadm ( s ) ;  2245 Ş 0- 
mer». de vise. TeledivertisiitenL PrOtega- 
nbt. Mitteă Popesca: R B  B t e M l i ;  
2340 Refrenele Iu b irii;2«49 Telefonul dă 
te OJiezul nopţii (s); ^,55 Jefhre Tt4  în  
concert la Step Rock *94 (II).

T V R  2
AM Întâlnirea d* «âm hitz; 1 3 4 9  E- 

m »  de va ca n ţi; 1340 Rst meridUm < u - 
gozln; 19,09 Desene nnhnate; M4 9  Ş i 
bogaţii PMng M ; 1749 Bteetare spiri
tuale; 174» Serata m uzica» TV; m m  
Pariaţi pe caomien 1 (os); 2149 TVM 
Met ager ; 21,39 Planota cinema — 199 : 
2249' Săptămâna sportivă; - S 4 9 ' Santa 
Barbara R ; £345 Interferenţ e ; 045 Mmm 
Alîv« Show.

DUMINICA, 5 APRILIE
TVR 1

•49 Bună dimineaţa t ; 949 Arlechine. 
»Mâfiita thapului ln pericoP1 (I); M49 
Fantastica familie MeUaP (4; 1049 Lu
mină din tetelnă; 1149 Din afbtumit « -  
lor mai frumoase melodii populare; 1240 
Viaţa satului; 1349 Atins; 14,09 Actua
lităţi; 14.10 Pofte TV; 1440 Video-ma 
gazin; 164* Star itelc — Generaţia ur 
mătoare (s); 17,10 Fotbal: Steaua — V 
niversitatea Craiova. 1949 Video-disco 
teca '95: 19,15 Etobiage ; 2940 Actuali 
tăţi e Agenda europeană * Buletin ute 
teo; 20,45 Film artistic a Onoarea fami 
liei Prizzi (SUA, 1985); 23,00 Actualităţi; 
23,15 Duminica sportivă; 2345 MTV e 
Greatest Hits; 0,05 Maddie şi David (s).

T VR 2
8,00 Magazin duminical; 13,00 Dr,

Quinn (s/r); 14,00 Actualităţi; 1440 Film 
artistic e Bietitt loanide (România, 1996); 
1645 Desene animate; 17,00 Şi bogaţii 
plâng (s); 17,30 Un, zâmbet pentru vârsta 
a treia ; 18,00 Formaţia „Timpuri Noi“ în 
concert; 19,00 Volei masculin. Selecţiuni 
din finala. Campionatului Naţional; 20,00 
Caleidosccp muzical ctfrsgrmic; 21,00
TVM Mesager; 21,30 Descoperirea Pla
netei; 22,00 Ritmuri muzicale ; 22,15 La 
puterea a doua ; 23,00 Santa Barbara (s); 
23,45 Şcoala vedetelor (HI).

.•O

m-•Atei"

m

■<
H
•<

<U

RTl
6,35 Desene animate; 

10,K Disney & Co (dva„ 
jocuri); 12,25 ' California 
Dreams (s î.); 12,55 Prin- 

: ţul -din Bel-Air- (S); 1345 
Casă plină (s) ; 13,55 O 
familie puternică (s); 
11,25 Cine e şeful aici ? 
(s) ; 15,45 Knight Rider 
(ŝ a/SUA); 16,45 A-Team 
(s); 17,50 Beverly Hills, 
90210 (s): „Supărări tre- 
cătozre*; 18,45 ăfelrose 
Place (s); 19,45 Ştirile 
serii ; 20,10 Frank Eistner 

7 Show; 21,15 Sfaow-ul de 
190060 DM1; 2340 Da, 
vă rog I (r); 0,00 Gott- 
schalk Late Night Show; 
1,00 Sâmbătă noaptea 
(div.); 240 Arşiţa şi fu
ria ga. SUA •84). '

CANALE ,5
740 Ştiri; 9,45 Ghidul 

parlamentului; 10,08 FK- 
care volum (mâg./i4; 
10,30 Nu doar hmŞgi 
(maĝ r) ifiBO Afacere 
încteiată (mag.); 11140 
Itemisarul SCali (s.p.); 
12,45 Forum' (show); 14j|0 
.Ştiri ; 14,25 Cotidiene ;
• 14,49 Prieteni (outgj ;
1644: Avanpremiera ; 17̂ 0. 
D.a.; 18,00 Power Raş- 
gers ( 5 ); 1840 D.a. ; 1940 
OK, preţul e corect (csţ;
20.00 Roata norocului (1
21.00 Ştiri;. 21,25 Circ
zvonul (show); 21,40 Str|i- 
namore (show); 2345
Ştiri ; 0,15 Pe locul, cri
me! (s); 1,30 Misiune im
posibilă (s. SF) ; 2,39 (9-
tidîene (r). '

SAT i
7,55 Seriale şi desene 

animate ; 9,15 Grimmy
(s); 10,40 Games World 
(jocuri videp); 11,10 Bas
chet Ligă NBA ; 11,25
Supermagazin TV; 1245 
Ea vroia un copil (f/r); 
14,25 Catwalk (s); 15,40 
Numai iubire nu ! (sit. 
com.); 15,50 Time Trax 
(s. ’ SF) ; 16,50 McGyver 
(saţ ;T740 Totul sau ni
mic (cs); 18.45 ŞBrite se
rii i 19,00 Ran : fotbal 
Bundesliga 24 ; 20,25 Roa
ta norocului (cs); 2143 
Podgoreanca (f. Ausţria 
•57) ; 2245 Oul de aur 
(show/cs); 040 Pofte cri- 
minate fer. thriller SUA 
1991).

NJB.C.
7,00 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokatv; 8,30 Uello Aus
tria, hello Viena; 940

; Europa Journal; 10,âo
Videomoda; 10,30 Enter- 
tainment X-Press; 11,90 
Rotonda (talkshow); 13,90 
Magazinul Ştirilor NBC;
14.00 Antarctica (do);
15.00 Săptămâna NUL:
16.00 Golf Volvo PGA —
Turespana Open; I7.t0
Patinaj. Stele pe ţ̂ tea- 
ţăi 1940 Aii — informa
ţii ; 20,30 Baschet NCAA 
— semifinale feminin 
(seî.); 2149 Dateline — 
informaţii te r i;  22,30 
Talkia’ Mase; 23,30 Bas
chet NCÂA (d); 140
Baschet NCAA — semi
finale masculin (d).

EU R O SPO R T

94O -Mag, sporturilor cu 
motor; 1940 Snowmo bi
le. Tundra International 
Raid (r); 11,30 Fotbal. 
Meciuri din preliminarii
le CE 1996 (r); 13,00 Box. 
Meciuri internaţionale (r):
14.00 Patinaj artistic. US 
Pro Am Champienship;
16.00 Dansuri sportive; 
1740 Aerobic. CE de ta 
Sofia; 18,00 Culturism. 
CM de te Kupolen, Sue
dia (r); 19,00 Wrestling. 
World Superstars; 21,00 
Snooker. CM de trucuri 
f95 de Ia Sun City; 22,00 
Moto MP al Malayesiei 
de la Sham Al a mc a -  
iificări ; 2240 Călărie. Cu
pa Mondiali de la Pa- 
ris-Bercy (d); 0,30 Tenis.

TV 5
7,00 Actualitatea afri

cană ; 945 Bibi şi prie
tenii săi; 10,15 Magazin 
economic ; 10,45 ţn oŞiec- 
tiv Europa; 11,15 Ce is
torie (cs) ; 1140 Magazin 
olimpic; 12,45 C. La
ma rche <r) ; 1340 Jurnal 
F3; 14,10 Orizonturi;
15,45 In mijlocul nopţii 
(r); 1640 Evadare fir); 
17,00 Jurnal TV5; 17,10 
Geoii în iarbă (cri • 17,45 
Descurcăreţii (cs); 18,15 
Luna Park; 18,45 Cam
pionul (cs); M40 Jurnal 
TV5.; 20,00 Asta nu se 
dtecută ; m m  Jurnal bel
gian ; 21,00 Ultimul cu
vânt’ <L Fr. *91); 224» 
Francofolii; 2349 Jurnal 
F2;

640, Desene animate; 
840 Disney & Co. (r);

Seriale & d i . ; 1045 
Team Disney; 12,25 I- 
napoi ia trecut (s. SF); 
13,29 Căldură tropicală 
(s); 14,15 Cine e şeful 
d d t  (sit. com); 15,15 
Copila-miri*une a tenisu
lui (s); 15,45 Reportaje 
Oîsnây (d.a.); 16,15 Mă-- 
micuţa Rock’n Roii (eo. 
SUA 1980); 1745 Thun- 
der în Paradis (s.a.); 
1845 Lâgea lui Burkes 
(ML); 2949 Westerdeich 
(s. Ger. 1994); 21,15 Bir- 
kenhof & Lerchenau (dra
mă Germania *94, p. H); 
23,15 Spiegel TV • (mag.); 
23,45 Prime Time: o o- 
peră rarisimă ; ■ 1

7,30 Ştiri; 10,00 Fron
tierele spiritului ; 10,45
5 continente filo); 1149 
Iu compania explorato
rilor (do); 13,00 Simp- 
stmii (s); 13,30 Supercla- 
sament (show) ; 14,09
Ştiri i 14,45 Duminică plăr, 
caiă (show, p.I.); 19,15
Bu ateul Fetite (ri; 19,Ri 
Duminică plăcută (afiour, 
p.H.) ; 2149 TG5 —‘ ştiri; 
2149 Film; 23,30 Eote- 
calce (show); 0,00 Na 
doar moda (mag.); 949 
Flecare volum (mag.); 
1,15 îngerul (mag.); 1,45 
Cotidiene (r); 2,15 Misiu
ne imposibilă (s); 3,M 
Nu doar moda (r); 4,09 
Reluâri.

7,10 Ran: fotbal ’(r) ; 
8,30 Seriale şi desene a- 
nimate; 10,45 Intre cer 
şi iad (f. SUA 1956),; 1245 
Pasiunea (w. ŞUA195I); 
14,05 Amatorii ’ de fuste 
(f. muzical Austria 1962) ; 
15,49 Puşcăria ideală (co. 
SUA 1985); 17,95 Sind- 
bad şi ochiul tigrului (La. 

-Anglia 1976); 19,15 Roa
ta norocului (cs); 29,99 
Ştiri, meteo, $ş»rt; 20,15 
Fotbal show ; 21,15 O- 
glinda diavolului (f. TV 
SUA 1986); 23,19 Discu
ţie In turn; 940 24 de 
ere (rep.); 145 Sperie
toarea (L SUA *72); 3,05 
Sindhad fi ochiul tigru* < 
lui ţf/r)-

«40 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 740 Afaceri im 
ternaţionale; 1140 Des- 
dinaţii de vacanţă; 1149 
Amintiri Ieri, amintiri 
azi (do); 1249 Comerţ
TV; 1340 Ushuaiâ (do); 
1449 Insulele Ettropri 
(do); 1440 Cele mat mari 
case din lume; 15,00 Ari 
— informaţii; 16,00 în
tâlnire cu presa; 16,39 
Europe 2000 (dO); 17,09 
Grupai McLaughlin ; 17,39 
Europe 2000 (do) ; 18,99 
Campionii (do. , sportiv); 
1949 Ca! în acţimte; 1949 
Curse cu campioni: ra
liuri ; 2049 Insulele Eu. 
repei (do); 2149 Video, 
moda ; 21,30 Taikin’ Jazz. ̂

7,00 Moto. MP al Ma- 
layesiei de la' Sham A- 
tem (d) ; liMHl Moto. MP 
al Matepestei de la Sham 
Alam (înreg.); 11,60 A- 
ţletism. Maratonul Lon
drei (d); 1449 Atletism. 
Maratonul Parisului (în- 
reg.); 1449 Cţcteo. Tu
rul Flandrei, etapă îs 
CM (d) 17,39 Călărie.
CM de la Paris-Bercy 
(fareg.); 19,90 Atletism. 

, Maraton (r); 20,00 Arte 
marţiale. Festivalul de 
Arte Marţtete din Olan
da (r); 2140 Moto. MP 
al Malayesiei de la Sham 
Alam (r): £349 Auto. te. 
dyCar Worlds SerieS — 
MP de fo Phoenix, Ari. 

(d) 1

7,00 Mag. olimpic (r); 
8,30 Lecţia de franceză; 
945 Bibi şi prietenii săi 
(cs); 194S Planeta mu
zicii; 1L5Q Lumea e a 
voastră (var.); 13,15 Re
ferinţă ; 1340 Jurnal F3; 
14,05 Magazin canadian; 
1440 Ultimul cuvânt (f/r); 
16,00 Francofolii (r) ; f  6,30 
Atentele (r); 17,88 Jurnal 
TVS; 17.1# C. Lamarche ; 
1849 Şcoala fonilor; 
(var.) ; 18,45 Weekend
plăcut fr) ; 19,30 Jurnal 
TF3; 2840 30 de mUlom 
ne -ite prieteni (cri: 204a 
Jurnal belgian; 2149 7 
fia 7; 2249 Orele fier
binţi ple MoHţparnasse- 
fcitti (do); 23,49 fnimi de 
gheaţă (f. Franţa 1972);
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Î 'U  A <VI V t r  u .

, SUCURSALA. DEVA 

Amaaţă «faMacea prin

a următoarelor bunuri:

•  autocar marca KTA, an fabricaţie 1989, 
39 locuri; ■. *

 ̂ •  casă (5 camere), cort* şi grădină, situate
in comuna GeoagiH, sat Gcimar, nr. 37;

_ #  casă (A camere,) curte şi grădină, situate 
in comuna Hărău, sat Birsăo, nr. 265; j

#  autofurgon izoterm R102I5F1, motor \
Raba, capacitate 7,5 t, an fabricaţie 1978; ^

*
#  apartament cu 2 camere, situat in Deva, ţ 

bdul N. Băkescu, bl. 22, et. 3, ap. 14;

#  casă, curte şi grădină,* situate in locali
tatea Vălişoara, nr. 55;

#  apartament cu 2 camere, situat in Deva, 
Aleea Patriei, bl. Di, ap. 38;

#  apartament cu 2 camere, situat în Deva,
Gejdu, bl. AB20, ap. 9. •

Licitaţia va avea Ioc în ziua de 3 aprilie 
1995, oca 9, Li sediul Judecătoriei Deva, Biroul 
Executorilor Judecătoreşti.

Relaţii suplimentare la sediul băncii din 
Deva, bdul N. Băkescu, bl. 34, tel. 626796 sau 
la Biroul Executorilor Judecătoreşti, tel. 614332.

-  (220)

S.C.NIDA CONSTRUCT COM S.RILr
Deva Tel. 054*12589

Executa lucrări de CONSTRUCŢII .INSTALATH 
(Sanitare .încălzire, gaz, cftrnatizare.etectBce)

AMENAJ ARI INTERIOARE 
bUiuOZITATE,GARANŢII CONTRACTUM.fi

S.C. INFOMIN S.A.
I

Cu sediul in Deva, strada 22 Decembrie, 
nr. 37/A.

începând cu data de 10 apri- 
de iniţiere în utilizarea ’calcu-

,

lie 1995

Durata cur stihii este de 5 săptămâni. 
Relaţii se pot obţine la sediu sau la tele

fon 613915. (608448)

SADCOMIa *4lgur* o aicree *» v en it  
pen tru  u i o i i  la tr e  prins* t ori NCăti 

eu TaLTUXI p«fitru (2t i o  « i  fOJHMB

^iaport CKPU 

FAdcupersr0s in -  
'r e e t i t i e i  in

__ „  Carrietâ Cu tertffffcate de Proprietate, fit perioada
f8 apriSe 1995. cu p«lb0«ateo preJungbll până la 2 nuâ K

Societatea

Post din$  t e
localitatea unde feced 
Subscrierea veţi putea consulta 
Prospectul de Ofertă al ticcâod ^

comerciale aflate in curs & aoium ofer,te 
llzşre prin acesi Paritatea de îchimto

prosper care conţine 
pertinente

Setfuf
Q yp§ ţonstAltâF0, 0ecide{i Obiect de activitate

\m m  sooetâm la care dorit» «â 
V&hfrnt®v carrmji. m  certificată nc cotat oe acţiuni:

vMtnrtteoh m i999i 
NrWMdkacţHjrt

&eeunitmip&»

subscriere acţjuru oferite
Dând»

oe proprietate 
feflularuJ de 
O&trtbuii ta gHijeeie 
pfntfii fiecare societate fiint* &**v *****&* 
accesai câte im formufot 
® op© pentru toate
4 0 !®gBe dar num» a , câte un g% t<xecm!me 
mnm m  certificate pom* c&tasotiat 
Oeca/g f ţ  ţ x t&ţi U IDVeasuo «zale fn >994
care^ceâsiB^aie sediul **«**<» «m**
❖  Errsoopvfl m enpneri *» teanafc

Comat Hunedoara
D&ASo Depeeitdoc Nr. S
servicii
7 873 tmse&ta 

24 «6446030161
ForxJtf Proprietăţi căe Stat 220 4*3 
Fondul Proprietar Private! - 34 454
235 
24632
J2ac3w9ptlCCP

; Poit Oev«ţ Stf Decefcat o.

Oevft Bdul Aura» lancu, a  H3
constnxjft cMIe ţi industriale
t0.800.0tâ;000t&
>3.32601600019 
Fonduf Pjcprtecatf de Stat
"ondul Proprietarii Private ; t29;6f '>

407 
24 832
33 acţiuni pt. ICCP
Suaxsa» BawtFost Deva. Str Decenal % 10#

Societatea Comercială SiderurgicaSA,
Sediu» '' Hunedoara* P-ţa lâncu d^unedoam Nr. -

industria sKJsurgicâ 
597 450.275.000 ICI 

> 027.452835tX)9lei 
formtPnspnem de Stat i6 ;26.i
Fondul Prqpriewft Privata» 7169403 
!6.4tfe '
716 940
30«3fuWpt lOCP

ofefR* puWfca-, «afafîaţfl ca» waoium «ferite
dobârejesr acţiuni din pacheiu a,, j2 t3 earoo.it
m em t tot pot îtLimfca CCP fo - - .
â&CM l a t o s dintre oeieCafte 
sacterâit cu excepţia ceioi le 
carrsunr angaja#

# rfreptui v* ajnmfaieiWeni» «iftulcji* d

-atfla FPP f fifîaia^ba (ulja CS£k826269

Sucursala Banc Post Haţe®, Str M Eminejcu 49 
Fiiîata Banc Post Petmait, M ut I  Dec 1918*89 
Sucursala B»ac P«̂ t OrăsW. fer fr^s» 9. A 
SuctxsataBanc Post Reŝ a. 5» tUCawgr^3HP 
Suoirs«a Banc P<at frad. Ser CU» VbdS K fi 

cemcKâ* fi ioliMVtâd*

S.C. CĂTĂLIN « LEO 
Str. dualu l, nr. 1, Alba IuHa 
Vinde Li cele mai midi preţuri

I •  portocale
#  roşii ..

| #* castraveţi
.# ■ varză :.etc.

• începând cu 1 aprilie vom deschide
|  depozit Ia Oarda ţfostul DEXI). Tel. 830914; 
1 830911. 1 (214)

I‘ %
I

nou * 
»

* 

I 

i
i

...' .................. . « . 11.1111'.......... ........... ......... *
D.M.P.S. HUNEDOARA — DEVA |  

situaţia LOCURILOR VACANTE LA DATA DE I 
28. 08. 1995 î

Ing. el. mecanic 1 1fi»-
Meserie Locuri Inginer instalaţii s 1

Inginer mecanic 2 f
Inginer silvicultor 1 i

Agent asigurări , 30 i* sanitar 1 1
Analist-programator 1 Jurisconsult 4 ■: *r
Arhitect t Laborant 1 \
Asistent farmacie ■ , « Lăcătuş mecanic 13
Asistent medical 3 Manager ' • 4 1
Betonist ■- *8 Meearftc auto 2
Brutar-coeător 3 Medic  ̂ " 5 1
Conlecţioner ind. 9 Miner salvator prof. 10 *■
Contabil şef I Bftttteit. necatilicat 1
Contabil st. medii 2 Paznic f j
Croitor 100 Pictor 2
Curei ar ■ t :-.V:Revizor contabil 2 1
Dulgher 39 Secretar 1 1.
Economist 28 Sudor 2 i
Electronist 1 Tâmplar 49 ■
Farmacist . S Tinichigiu auto 7 i
Fierar-betonist 7 Vânzător remizier 1 1
Fierar-forjor 1 Zidar 28 ■ « ..fe--:'
Fizician 1 Zâprwr,, ' 5 1
Frigotchnist 10 - ' ■ . " >• -' _• • % ..
Geolog 4 j
(uglncr construcţii 3 ' TOTAL

txm • ro» » mmm ,«*» •
406 E

J

IMPORTANT!!!
La DEVA — CASA DE AMANSF 

mereu în sprijinul Dvs. cu ÎMPRUMU
TURI IMEDIATE ÎN, LEI zilnic, in Or. 
Libertăţii, b l 2, et. 1, ap. î l  (vizavi de 
magazinul CQMTIM). (843B)

RA. ROMCEREAL 
HUNEDOARA — DEVA 

Str. Ardealului, nr. 1

• Contabil şef
Condipi .* studii superioare economice. 
Relaţii suplimentare la'tel 61133S.

(6084301

S.C. BIALCO S.R.L.

•  bere- Hopfen . •  lichioruri
•  bere Timişoreană ^e- «vinuri

pasteurizată . • dulciuri
•  bere Timişorean» paste- •  pululeţi Baia Mare

urizată - •  răcoritoare Only nr. f  Ji
•  băuturi alcoolice şi Tip Tup. Xj

PREŢURILE CELE MAI MICI! J
Deva, str, M. Eminescu, nr. 76. intrare str.» 

Cloşca. !
Informaţii telefon 625561. (8450) ̂
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VICTORIE PREŢIOASA A TRICOLORILOR

ROMÂNIA -  POLONIA 2-1
| .  ROM ÂNIA 5 3 2 0 9— 4 11

2. Israel j 5 2 3 0 7— 4 9
3. Franţa 5 I- ' 4 ' 0

0el 7
4. Slovacia 4 ; 1 , 2 1 8— 6 5
5. ; Polonia 4 1 1 2 3— 4 4
6. -Azerbaidjan 5 0 0 5 1—12 0

Pe un teren destul de au în^6rîs :primii, în min,

Belodedici. trimite mingea 
în bară,*- repriza I se-în
cheie cu scorul, de I—1. ( 

Ia reluare, ţii min. 57,' 
*la o fază a românilor în 

careul oaspeţilor, .. Rădu- 
i, >" ( L f > mpreună
cu portarul Wandzik şi a- 
cesta îşi scapă balonul în 
propria poartă: 2—1. Deşi 
polonezii nu renunţă la

contraatacurile lor pericu- 
loa « şj v r< xsntinuă 
să construiască numeroase 
acţiuni pe atac, unele 
fătate cu uşurinţă, scorul 
rămâne neschimbat.

în celelalte două partide 
ale grupei I, s.au înregis
trat rezultatele i IsrUel — 
Franţa 0—9, Slovacia — 
Azerbaidjan 4—1.

greu, abia curăţat de ză
padă, reprezentativa noas
tră de fotbal a obţinut 
miercuri o preţioasă vic
torie în meciul său cu Po
lonia, din preliminariile 
Campionatului European. 
Deşi românii au făcut o 
mare risipă de energie, pe- 
tntreg parcursul ţ partidei,; 
creându-şi numeroase oca
zii de a înscrie, cei care

42, au fost polonezii, la o 
lovitură de la 11 m acor.- 

. dată de.. arbitrul Rothlis- 
berger. Nu au trecut însă 
decât două minute Şi Ră- 
ducioiu, bine angajat, prin- 
tr-o excelentă minge tri
misă do Hagi, marchează 
Un gol ■ frumos, învingân. 
du-i pe portarul .■ oaspete. 
Şi scorul devine egal. Cu 
toate că imediat după gol

DOUA MECIURI 
IMPORTANTE PENTRU 
FOTBALIŞTII DE LA 
CORVINUL ŞI VEGA

Sâmbătă, la Tractorul 
Braşov, Corvinul ' Hune
doara joacă o carte mare. 
Un egal, ca să nu zicem 
o victorie a hunedprenilor, 
ar netezi drumul cel pu
ţin spre locul vizat în 
principal (doi) dacă nu şi 
primul fotoliu! Să nu ui
tăm, Poli Timişoara se de
plasează la Corvinul, Me. 
trofh Bv., Unirea A.T.. Trac
torul şi A.S.A. Tg. Mureş

unde poate pierde. Până 
una alta, să urăm succes 
Corvinului la Braşov, 

Spectatorii deveni — 
dacă va veni în sfârşit un 
timp favofabil — ar putea 

' umple tribună stadionului 
duminică, când Vega De
va întâlneşte pe Sportul 
Muncitoresc Drăgăneşti Olt. 
Ar fi un bun stimulent 
pentru fotbaliştii deveni, 
pentru comportarea de 
până acum şi spectacolul 
ce sperăm să-l ofere din 
nou. Victoria le-ar aduce 
devenilor o nouă ascensi
une în clasament, (S.C.)

—  ........ .........

PUBLICITATE

•  Vând teren, vie, li- 
- yadă, cu cabană BCA şi

Magazie, Deva, tel. 627894, 
Orele 19—20. (7929)
; 3#' Cumpăr ţalon Dacia 
1390, tel, 621478, după ora 
t& (8473)

•  Vând două Dacii 1310, 
« iâ a iu  1985 şi 1980; în- 
ş&fceU^ei. 625826. (607534)

•  Vând Casă, anexe, cu 
, gradină mare, iii Giopeia
(Haţeg). Tel. 615761. (9*266) 

Cumpăr urgent ma
şină Îngheţată, cu 2-—3 
Capete, tel. 842790. (7382)

'•  Vând păx&ănt in sa. 
tul Crişan. Informaţii Baia 
Mare, familia Eilip, (d.
mrx,. (<mm)

m \  und urgent sparta.. 
rrvn. î camere B~,i, u-J- 
Libertăţii, bloc CX 32, ap.
| | .   (605042)
J» Societatea Comercială 

^Sldroconstrucţia" S.A. 
PicUreşti — Sucursala Rîu 
Mate Retezat, cu sediul 
jB»_Brazi, comuna Rîu de 
Mori, scoate la licitaţie pu- 
Mieă utilaje şi • mijloace 
Âe transport aprobate la 
caşare, conform Legii 15/ 
1994. Doritorii se .vor . a. 
Sresa în termen de 15 zile 
CU' oferte scrise ia sediul 
luparsalei, Unde pot con
sulta şi listele cu mijloa
ce fixe ce se vor vinde 
la .licitaţie. Informaţii su
plimentare la . tel. 054/ 
770950, interior 140. (8652)

•  Vând urgent casă, 7
Camere, cu spaţiu comer
cial, eyrte, grădină, anexe, 
Preţ convenabil, Sîntămă- 
ria Oriea. 73. (8653)

•  Vând aparat pop.corn
,5»,. xerox betonieră ^ :I 
724454. zilnic. (7634)
v •  Vând casă, cu gaz, 
garaj, grădină, Caroi Da- 
Villa 34, 711334. (7639)

V Vân i m "v> alt pent u 
i caso star foarte 

bună înf tel 723050 (?6S#)
•  Vând lucerna, fân, 

vin de casă; Deva, TraJan. 
Vuia, nr. 16 tel. S17&8.

(8536)
•  Vând casă, curte, gră- 

& nă ir laca|itaf|#
felin, nr. 24, cotii. Veţel. 
Informaţii 666659. (8535)

•  Vând batoză, aparat •
de trifoi, tractor şenile
KD. Informaţii Ilia, Li
bertăţii, nr. 63.' (8534)

•  Vând Urgent, conve
nabil, apartament 3 camere 
Simeria, tel. 660184. (8533)

•  Vând teren intravilan
Băcia. tel. 672190. (8532)

•  Cumpăr apartament 
două camere, Progresul,

Gării, Pieţei (schimb cu 
garsonieră), tel. 619549.

(8537)
•  Vând apartament 4 

camere sau schimb cu două, 
preţ convenabil, tel. 660967.

(8530)
•  Vând urgent BMW 

înmatriculat, uşor avariat 
faţă. Relaţii tel. 053/217788 
Fg Jiu. după ora 20. (8529)

•  Cumpăr apartament 
. două camere 'decomandate.
Infoggfatii tel. 613016.

(8527)
•  Vând pianină nouă, 

tel. 615596, după masa. ■
(8523)

•  Vând foarte urgent 
casă, grădina; gaz, preţ 
negociabil. Simeria, str. 
Bisbâria, nr. 124. - (8522)

•  Vămi Mercedes 199
E, an 1984, netetoatriou- 
lat, tel 611421. (8517)

m Vând Opel Ascona 1,0, 
S, avariat faţă, 1985, în
matriculat sau cumpăr a- 
ceîaşi. tip neînmatriculat. 
Tel. 058/26775 sau 058/ 
275*3. • ' (8512)

•  Vindem mese de 
biliard nr." 6, 7, 8,
jocuri electronice tip 
pocker şi distractive, 
pompe pântru benzi, 
nării. Tel. 069/440624, 
069/480400, 064/211501.

__________.J 2 2 ÎLJ
# V ând Voil< * agen Trans 

porter Bus Diesel neînma
triculat, stare excepţională, 
3500 DM negociabil. Tel. 
058/741271, orele 18—20.

(8496)
•  Vând casă str. Simion

Bâmuţiu, nr. 17, mobilă
sufragerie. Informaţii tel.’ 
611382, , m W

•  Vând casă şi teren
iS'lc.d în cirjiţi Deva,
tel. 624879. (8472)

•  Vând cazau încălzire
■ centrală rusesc, sigilat,
remorcă. auto. 622023. :

(8549)
•  Vând casă cu gră. 

dină, sat Căstău, poziţie 
bună Informaţii Orăştie, 
str. Beriului 6, tel. S4M06.

(8538)
•  S.G. Tutus Transport

vinde ţeifwzo&re color, î.i- 
gidere, maşini de, spălat 
automate. Deva, str. ÎCo- 
gălniceanu, nr. 10, tel. 
619387. (8548)

•  Vâi)d combină (3 14, 
tractor U 445 şi utilaje 
adecvate tractorului; Bră. 
nişca, nr. 69, tel. 666563.

(8545)
•  Vând- urgent Dacia

■1310, an fabricaţie 1987, 
tel. 722785, 729063. (8557)

•  Vând apartament trei 
camere, zonă centrală si

Renault 9, stare excepţio
nală, tel. 614836, 614005.

(8555)
•  Vând vitrină frigori

fică în stare de funcţionare,
< motor lâ 220, cu termostat.
' Informaţii la tel. 661035, 
după ora 16. (8559)

•  Vând Dacia 1310, şi
VW Bus. Tel. 718377, 
718038. (7649)

•  Vând pian coadă, placă 
bronz, stare bună. Tel. 
715178, după tra 17. {’>'>:%•

m x'bi.a n icrobuz Nissan 
Diesel, fabricaţie 1992, 
vamă neplătită, .tel. 716106.

(7647)
•  Vând teren construcţie, 

zona Chizid, ' '  Hunedoara, 
400 mp. Tei. 01/6658740.

- (7644)
•  Vând Ford Sierra, 1,6, 

berlină, 4 uşi, ‘ neinmatrl- 
culabilă. Tel. 716217, (764*)

•  S.C. Brutăria - 
Neamţ S.R.L. Deva. 
Angajează urgent tne- 
vanir1 — electrician 
autu, cu experienţă Sn 

j&lMH ia 
*? fi ; ' ÎşPms- '1
-diul şPH atăţil, |8540)

.î • Angajez pentru preş. 
t*ri servicii şofer pensio
nar eu auto propriu. Re
ia;' tel. 628646, oreh 19 - 
21. (8468)

•  Schimb apartamente 
' două ca.r ?rev ţentral, Alba
lulia cit Devi||«i Vulcan 
..eu. Deva, teL ll» 88, (8299)
;f • Caut închiriat
iparifement, iert» -uw.
629177. -  , (8513)

• Ofer garsonfefă dă .în
chiriat. înarmate - Deva,' 
Al. Romanilor, til. 03, sc. 
1, ap. 3. <8558)

'§ S.C. Genu Ţţapex SRlv 
Deva anunţă in|ăntia de 
majorări ' "c6-"-
merciai până la 100 la 
sută, începând cu -irj de 
I mâi 1995. * »531)

•  Ne-ai părăsit a- 
cum un an, dar pentru 
noi vei .rămâne . de-a. 
pururi viu, rie-ai um
plut sufletele de du- , 
rere,, dar nu te vom 
uita niciodată,

VIDAU FLORIN 
NICOLAE

Ai fost un bon soţ şi 
t_«v Si e*a An ;ela ş 
copiii Florin şi Crjsti- 

lâumpfeeu sâ te; 
'Seîhriească in 7 - pace!

(8492)

0  La data de 1 aprilie 
se împlinesc şase luni :de 
cândne-a . părăsit pentru 
totdeauna dragul nostru 

VIOREL MARIAN 
Dacă i flerul nieu Doamne) 
Prea a« w  Tu L-ai vru , 

; Mângâiâ.Tu Doamne Sfinte/ 
Pe Cei care m-au pierdut.

? Soţia Lenuţa, fiii Monica 
şi Gigei, -ginerele Florin; 
socrul Parţenie.. Vei ră-' 
mâne veşnic 7. nimjlc 
noastre, (8516)

OE C E B E
•  Soţia, fiul şi soa

cra. anunţă cu adâncă 
durere încetarea ful
gerătoare -din viaţă a 
celui care a fost 

POPA IULIUS 
de numai 47 ani. In. 
mormântarea va avea 
loc sâmbătă,, 1 aprilie 
1995, ora 14, in loca- 
litatea VeţeL.. . (854t)u,

l  S.C. AGRQMEC SA . SIMERIA | 
j Organizează) licitdţie pentru vânza-1 
[ rea de tractoare şi maşini agricole casate, I 
| în fiecare zi de vineri, ora 10, începând | 

din data de 31. 03. 1995. Informaţii la tel. * 
661321. ‘ (90268) I

S C. BRUTĂRIA NEAMŢ 
D E V A  

REDESCHIDE 
BISTRO „HAPPY“

— Ambianţă nouă modernă
— Preţuri modice
— Zilnic' 9—23.
,BE HAPPY NOW !“

1

•  S.C. Pati Bar Amba
sador Brad modifică ada
osul comercial la comerţul 
cu amănuntul de la 30 la 
60 la sută. . (8514)

•  Pierdut legitimaţie de
AFDPA Deva, nr. 145, pe 
numele de Streche Ioan. O 
declar nulă. (605041)

COMEMORĂRI

S P E C I A L A  I

•  Bere Hopfe n Konig
•  Bere Ganter
•  Bere Cazino
•  Bere Timişoreană Pils
•  Bere Pils Premium
•  Vodcă Monopol
•  Rom Caravela
•  Lichioruri diverse
•  Vinuri * _ ___ _ •
Depozit S.C. „Bialco“ Deva7 str. M.

Eminescu, nr. 76, intrare Cloşca. (8450)

S.C. SILVANA S.A. HUNEDOARA
Cu sediul în Hunedoara, str. Piaţa 

Libertăţii, nr. 16, telefon 713923.
Vinde miercuri, 5 aprilie 1995, ora 

10, prin licitaţie publică cu strigate, la 
sediul său, mijloace fixe amortizate;, pre
cum şi mijloace fixe neamortizate. ,

Lista mijloacelor fixe se află afişată 
la sediul societăţii. în caz de neadjudecare 
licitaţia se va relua în fiecare zi de mier
curi, până Va epuizarea mijloacelor fixe 
disponibile. (222) ţ

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. ] 
SUCURSALA JUDEŢEANĂ - S 

HUNEDOARA ̂ — DEVÂ
Anunţă organizarea licitaţiei pentru 

vânzarea mijloacelor fixe disponibiUzate de 
la sediile sucursalei din Deva #i filialelor 
din Hunedoara, Brad, Simeria şi Petro
şani. testele cit mijloacele fixe scoase la 
vânzare sunt afişate la sediile sale dka 
Bem, Hunedoara, Brad, Simeria, Petro
şani. . ■

..Ofertele se primesc până la data de 
5. 04. 1995. (223)
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S.C. ULPIA.S.A. 
în colaborare eu ■

S.C. ABSOLUT IMPEX S.R.L. 
distribuitor autorizat PUMA 

vă informează că la raionul de în
călţăminte de la etajul I din 
MAGAZINUL UNIVERSAL ,,ULPIA<- 

din D e v a
veţi găsi produse de încălţăminte 

marca PUMA.
Vă aşteptăm să deveniţi clienţii noş

tri !

S.C. SUPER MARKET S.A. 
cu sediul in Deva, bdftl Decefcât, bl. 5, parter

-ANGAJEAZĂ
• vunzători-distriboitori In reţeaua dc 

distribuţie Coca-Cola. .
Condiţii:
— vârsta maximă : 30 an»
— studii minime : 12 clase.
Interviul va avea loc în data de 31 martie 

1995, ora 9.
Informaţii la sediul firmei sau la tel. 

613443, 614246. (608442) :
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