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Cetăţeanul român poate 
călători azi nestingherit în 

• străinătate. In excursii, la 
; studii, la diferite mani
festări ştiinţifice, cultu
rale, sportive, în interes 

i de afaceri, în vizită la 
rUde stau prieteni etc. Poa
te călători dacă are bani. 
Şi dacă are — lei — cum 

.•ii poate transforma în 
‘ valută? :

Ne-a răspuns la între- 
sbare dl ec. CONSTANTIN 
MARACU, directorul Su- 
eursalei judeţene Hune- 

t; doara—Deva a Băncii Na- 
.ţionale a României.
,, — Potrivit Regulamen-
; tulul privind efectuarea 

; operaţiunilor valutare, pu- 
biicat în Monitorul Ofi- 

’ cial nr. 263/19 septembrie 
1&4, operaţiuni de schimb 
valutar pentru persoane 
fizice pot efectua urmă
toarele categorii de per

ioade juridice : 1, Casele 
. de schimb valutar ale băn

cilor comerciale; 2. Casele 
' de schimb yâlutar orga- 
' nizate ca persoane juri- :
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dice, conform Legii nr. 
31/1990, cu obiect unic de 
activitate schimbul valu
tar, autorizate de Banca 
Naţională a României; 3. 
Societăţile comerciale de

scrie in paşaportul solici
tantului data şi suma e- 
liberată. Pentru situaţii 
deosebite — tratamente 
medicale cu spitalizare în 
străinătate, procurarea de

Convorbire cu dl ec. CONSTANTIN MARACU, 
directorul Sucursalei judeţene 
Hunedoara — Deva a B.N.R.

turism autorizate de Banca 
Naţională a României.

— Iii - ce mod s« pot 
schimba leii în valută?

■— Persoanele—fizice pot . 
cumpăra de la. casele de 
Schimb, valutar, contra 
lei, valută până la echi
valentul a 500 de. dolari 
SUA pe an ş i; persoană, 
în scoppl efectuării de că
lătorii: în străinătate. Vân
zarea valutei se face nu
mai pe bază de paşa
port turistic individual, 
cu obligaţia, casei de 
schimb valutar de a în-

medicamente, cheltuieli pri
lejuite de vizite la rude 
sau jprieteni, de participa
rea la manifestări ştiin
ţifice sau de altă riatură, 
organizate în străinătate 
etc., casele do schimb 
valutar pot vinde valută 
peste suma celor 500 de 
dolari SNA, caz în care 
se va înscrie' în paşaport 
menţiunea „schimb va
lutar suplimentar”. Aces
ta se va' acorda numai 
cit autorizarea scrisă, eli
berată de către ministe-

•  Altruism =  plă
cerea egoistă de a. te 
dedica altora.

: ; 
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1 dolar SUA 
1 marcă germană 

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

100 lire italiene

— 1858 lei
— 1342 lei
— 2149 lei
— 2992 lei
— 1636 tei
— 384 Iei
— 108 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale a Ro
mâniei. ,
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« CONFLICT DE MUN
CA ieri, după-amiază, 
in faţa sediului firmei 
S.C. „Condor1* S.Â. din 
Deva a avut loc un 
miting, prilej cu care 
constructorii şi-au ex
primat nemulţumirile, 

. acestea, fiind, în special, 
de ordin salarial. - Con
flictul Sindicatului liber 
al constructorilor din 
cadrul S.C. „Condor** cu 
managerii, societăţii este 
motivat de faptul că de
mersurile făcute până 
acum nu şi-au găsit 
încă o soluţionare con
venabilă. (N. T.j;

•  Seminţe. Pentru 
cei interesaţi de dezvolta

rea zootehniei şi, im
plicit, de cultivarea plan
telor furajere, facem cu
noscut faptul că la Corii. 
plexul de seminţe din 
Orăştic se găsesc se
minţe de sfeclă furajeră 
(impdrt din Polonia), cu 
germinaţie de peste 90 
ja sută, lâ preţul de 8065 
Ici/kg, precum şi de lu- 
cernă cu 6300 lei/kg. 
(N.

•  TEZAUR FOLCLO
RIC. S.e. IGSH S.A. şi 
Sindicatul independent 
„Constructorul" — I.GS. 
Hunedoara organizează în 
data de 8 aprilie a.c., ora 
18, la Sala dc sport 
„Constructorul”, specta
colul extraordinar „Te
zaur folcloricV Invitaţi: 
Nicolae Furdui Iancu, 
Drăgan Muntean, Gheor- 
ghe Roşoga, Xosif Gioclo- 
da, Floarea Galotă, An-

ghelina Timiş, Mariana, jj 
Anghel, Geta Postolâcha, * 
Evoluează, de asemenea, * 
formaţia „Grai nou” Al- J 
ba-lulia, grupul instru- î 
mental „Doina Grişului** |  
Brad, orchestra „Haţe- J 
ganâ“ Hunedoara. Pre- I 
zintă dna Marioara Mu- '  
rărescu, de la TVR. |  
(M. B.). J

' « DISTRIBUITOR AU- I 
TORIZAT. Pe strada Li- î 
bertăţii, colţ cu bdul |  
Deeebal din Eleva, s-a J 
deschis un magazin de I 
prezentare al S.G. „I.LJM. ' 
Gonsulting" SRL Deva. I 
Este distribuitor autorizat J 
al firmei . „H.uşovarna” |  
din Suedia. De , aici .1 
se pot procura la pre- î 
ţuri avantajoase diferi- |  
te utilaje agricole, moto- * 
ferăstraie cu lanţ, ma- I 
şini de tăiat etc, (GH. * 
I.N.). j
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• S t Gheorghe Mărt, 
Ep. Meletinei; Mc. 
Achilina (Denie — 
Acatistul Născătoa
rei de Dumneze.u);

•  ZIUA MONDIALĂ A 
SĂNĂTĂŢII. In 1948

a fost creată' Orga- 
nizaţia Mondială a 
Sănătăţii;

•  S-a născut, în 1947, 
•s în satul Gerişor (ju

deţul Hunedoara), 
scriitorul PETRU 
POANTA.

•  Soarele răsare la 
ora 6,47 şi apune Ia

■■■ ;
•  Au trecut 90 de zile 
. din an; âu rămas

269.
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Bosnia a redevenit, de mană. Atugc; au reuşit, 
câteva zile, teatrul unor Dart acum ? i .
lupte înverşunate între Rămâne de văzut. Con- 1 

musulmani şi sârbi. Pacea, comitent cu decretarea I 
care a durat trei luni mobilizării generale, for-1 
şi care ar fi trebuit să ţele sârbe aii început, să J 
ţină până la sfârşitul lu- bombardeze cu artileria, ! 
nii aprilie, aşa cum ş-a drept represalii, encla-1 
căzut de acord între cele vele musulmane puse sub 7 
două părţi în decembrie protecţia O.N.U. Acest f 
trecut^ a fost ruptă, tru- fapt ar putea determina I 
pele musulmane atacând forţele O.N.U. să ceară i 
prin surprindere pe cele din’ nou intervenţia a- I 
sârbeşti, în nord-vestul viaţiei N.A.T.O. Dar a- |  
Bosniei şi 
teva
torii. Dar
stat cu mâinile-n sân. La căştile albastre, nici de î 
chemarea liderului lor, forţele sârbeşti care au 7 
Radovan Karadjici, care şi cerut restabilirea si- 1 
în faţa pericolului mu- tuaţiei de la începutul ţ  
sulman a decretat mo- lunii ianuarie a.c., în I 
bilizarea generală, unită- schimbul încetării ,bom- J 
ţile de luptă s-au refă- •bardamentelor. »

C O M E N T A R I I

rele sănătăţii, învăţămân. 7
tului, culturii — după caz. »

— Dar persoanele juri- 1
dice, cum, de unde şi în J
ce condiţii pot cumpăra > i
yalută? ţ

— Persoanele juridice t
(societăţile comerciale, insti- »
tuţiile etc) pot procura ' V
vaiută în următoarele con- 4
diţii: I... prin activitatea /
de export sau din alte »
operaţiuni comerciale că- 4
tre nerezidenţi (persoa- /
ne fizice şi juridice străi- I
ne); 2. de pe piaţa va- ţ
ltttarâ interbancară, pe ba- i
ză dc documente, din 7
care să rezulte  ̂volumul: \
tranzacţiilor şl cuantumul 1
sumei solicitate; 3. în alte : j
cazuri, prin autorizarea.. ! 
expresă de către Banca l
Naţională a României. i

— Dar ia „negru" ?.,. *
—• Nu este reglementat )

de lege, iar cine apelează (
la acest mijloc o face pe 7
risc propriu. J
- — Vă mulţumim, dle di- î
rector. _ ^

DUMITRU GHEONEA (

cut şi astfel Bosnia s-a îngrijorarea domneşte 7 
transformat din nou în- şi în rândul ţărilor ve- 1 
tr_un focar de război ca_ cine, dar şi în al celor 1 
pabii să transforme Bal- din Grupul de contact./ 
cânii într-un rug pustii- Primele pentru că foca- î 
tor, rul de război se extinde ţ

Ne îndreptăm oare în apropierea frontierelor I 
spre. o confruntare fina- lor, putând, oricând, să 7 
lă în Bosnia ? Căci, iată, le depăşească, ceea ce » 
după destrămarea stătu, ar naşte, firesc, riposta. I 
lui federal iugoslav, pe Ţările din grupul de con- 7 
teritoriul acesteia se tact trebuie să găsească 1 
desfăşoară, cu mici cn- o soluţie. pentru a resta-1 
clave de pace, un răz- bili armistiţiul, ceea ce i 
boi continuu,. cel din în condiţiile actuale este» 
Bosnia fiind cel mai lung foarte greu şi complicat. \ 
şi mai distrugător. _ Musulmanii bosniaci, care 1 

încă de la. încheierea se văd acum în avahtaj, 7 
armistiţiului intrat în vi- vor ceda presiunilor» 
goâre la începutul aces- Grupului de contact, care, ţ  
tui an, s-a ştiut că pa- întrunit la Londra, a ca- i 
cea nu va fi durabilă. zut de acord _cu propu- » 

. . .  , nerea franceza, anume |
nici una dintre părţi, dar ca Serbia, Croaţia şi i 
incl?.os?̂ 11 c€a musulmana, Bosnia sa se recunoască J 
nefiind mulţumite de reciproc, treptat . şi tot Ş 
situaţia la care se ajun- aşa să se ridice şi /
sese, fapt pentru care a şi sancţiunile O.N.U. înfpo- ( 
reizbucnit măcelul. Ca şi triva Belgradului,

Este, Oricum, o viziu- ţ  
ne mai. realistă. Depin- i 
de cât de realist vor J 
privi lucrurile părţile im- ţ 
plicate în conflict. Până |  
atunci, însă, populaţia -

în toamna anului tre
cut, armata musulmană, 
dispunând de o superio
ritate numerică şi de ma
sive livrări clandesti
ne de arme, datorate ţă
rilor islamice, a atacat, Bosniei, indiferent 
reuşind să rupă încer- naţionalitate şi etnie, 
cuirea sârbă în regiunea loc să se bucure de o i 
Bihacî. în toamna «tre- nouă trezire a naturii la » 
cută, sârbii bosniaci şi-au viaţă, are parte de o |  
revenit repede, restabilind primăvară însângerată. ■ 4

GH. PAVEL \ 
l

luiaţia i
t de ) 
lie, în |

situaţia şi punând în di
ficultate armata musul-
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ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII
Indiferent de genericul 

sub care se desfăşoară în 
acest i an Ziua Sănătăţii, 
este un prilej, credem, să 
îndreptăm gândurile noas
tre de bine şi recunoş
tinţă spre oamenii aflaţi 
în slujba apărării sănă
tăţii, a redării vieţii. Pen
tru că, * nu există iaiţti- . 
Iii care să nu fi apelat, cel 
puţin pentru unul din meat. 
brii ei la servicii de asis
tenţă medicală. Inteligen

ţa, priceperea şi puterea 
de sacrificiu a medicilor 
sunt hotărâtoare, de cele 
mai multe ori, in desti
nul nostru. Fără devota
mentul şi curajul chirur
gilor şi ginecologilor, fără 
nesomnul celor de gardă, 
fără răbdarea şi precizia 
interniştilor şi pediatrilor,

EST EH A ŞINA 

(Continuare în pag. a  2-a}

Din determinările a. 
nalitlce, efectuate, între 
23—31 martie, în puncte, 
le dc colectare probe 
aer, au rezultat urmă. 
toareie :

« Valorile concentra, 
ţiilor Ia poluanţii ga. 
zoşi (bioxid dc azot, bio
xid de sulf, amoniac, 
fenol, aciditate), eviden
ţiază încadrarea lor sub 
limitele maxime admise.

•  Pulberile în suspen. 
sie prezintă 7 depăşiri a 
C.M.A. (0,150 mg/mc) în 
municipiul Hunedoara,

din 51 de măsurători, iar 
în Cătan* 4 depăşiri din 
10 măsurători.

S T A tlA

MEDIULUI

o Pulberile sedimenta, 
bile prezintă; depăşiri în 
perioada menţionată, în 
zona Chişcădaga, înre. 
gistrându-s'c valori săp
tămânale dc 27,60 grame/

mp (C.MA. == 17 gramaj 
mp/lună).

RatBoactivita tea lac. 
terilor de mediu, aer, apă, 
s« încadrează ia Uhuţtte. 
ie fondulHi natural; de 
radioactivitate.

In ceea ce priveşte 
calitatea apelor de su. 
prafaţă, indicatorU de 
toxicitate prezintă valori 
ce se încadrează în li. 
mitele impuse de stan
dardul de oalitate.

AGENŢIA DE 
PROTECŢIE 

A MEDIULUI 
DEVA

m m
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întreaga 
articolelor o

(Urmare din pag. l>
uit - - ■ -S - - ■ ■ '

sănâtştea, chiar viaţa u- 
nora dintre noi, maturi 
sau copii, s-âr afla ade
sea în pericol.

Hotărâtoare In redarea 
speranţei de viaţă pentru 
cei aflaţi în cumpănă este 
Viteza de receptare a me
sajelor noastre (uneori 
disperate) şi de reacţie a 
personalului de la salvare 
şi urgenţă. Este vorba des
pre conducătorii autosal- 
vârilor şi telefonistele de 
la 961, de asistentele care 
trebuie să intervină contra, 
cronometru cu primul a- 
jutor.

Ori la care secţie lu
crează — chirurgie, orto
pedie, nou-născuţi, ORL, 
contagioase, TBC. Intr-o 
secţie de recuperare sau 
la un cămin de ocrotire a 
copiilor sau vârstnicilor, 
cadrele medii .sunt şi tre
buie să fie „mâna dreaptă" • 
a medicului, cele care ad
ministrează, după reţete 
stabilite, medicaţia bol
navilor pe zile şi ore. 
Acestor femei — şi celor
lalte din sectorul admi
nistrativ, cu responsabili
tate importantă în asi
gurarea condiţiilor, opti
me de tratament şi spi
talizare — le aducem azi 
mulţumirile noastre. V

Să ne-amintim însă că 
boli : «le sărăciei, cum 
sunt TBC-ui şi hepatita , 
sunt în creştere, iă nu 
ignorăm faptul că ne nu
mărăm între ţările Euro-

Mm w w  M M M ku m m W
O componentă a lumlntor europene

pei cu cele mai nume
roase cazuri de copii in
fectaţi HIV. îngrijorătoa
re pentru viitorul naţiu
nii este şi scăderea indi
celui demografic. Dacă 
dotările cu aparate ultra- » 
moderne de diagnosticare 
ale unor secţii spitaliceşti 
permit stabilirea corectă 
şi . promptă a unor afec: 
ţiuni, adesea bolnavul, 
din lipsa mijloacelor ma
teriale, rămâne Ia stadiul 
depistării, veniturile mo
deste nepermiţându-i să 
urmeze sfatul primit — 
adică acela al intervenţiei— 
chirurgicale. Preţurile exa
gerate ale medicamentelor 
şi materialelor sanitare, ale 
consultaţiilor, n.U permit 
oricui să-şi vadă de să
nătate. De aceea, preve
nirea a devenit foarte im- * 
portantă. Pornind de la 
adevărul că-i mai uşor să 
previi decât să vindeci, ne
voia de educaţie sanitară, 
acţiunile de prevenire, tre
buie să ocupe uri loc dis
tinct în asistenţa medi
cală şi nu numai. Boa
la, ca şi prevenirea ei, 
implică şi o importantă 
latură socială. Prevenirea 
prin igienă, prin curăţe
nie desăvârşită, este pro
blema fiecărui membru 
al societăţii. Educaţia sa
nitară, de medicină pre
ventivă, trebuie extinsă 
în toate colectivităţile 
umane, incluzând atât i- 
giena alimentaţiei şi a 
mediului, cât şi igiena 
muncii.

Mişcarea intelectuală 
din Ardeal se subsu
mează valorilor iluminis
mului românesc, fiind, în 
acelaşi timp, o compo
nentă reprezentativă a 
luminilor europene. Ante., 
cedentele sale trebuie cău
tate într-un orizont' 
cultural preluminist, îh 
care Dimitrie Cantemfir 
argumenta istoric inde
pendenţa românilor In 
raport cu Imperiul Oto
man, iar Atanasie An
gliei prin cea dtf-a doua 
Diplomă leopAldină (1701) 
încerca reevaluarea sis
temului politic transil
vănean. Noile concepte 
se- bazează pe originea 
latină a românilor, Ino- 
ehentie Micu fiind cel 
care, timp de trei de
cenii, formulează dezi
deratele politice ' româ
neşti tntr-un program 
structurat ca atare. Pe 
baza dreptului natural 
e! combate înlăturarea 
românilor din rândul 
„naţiunilor politice" prin 
vechimea poporului ro
mân, originea şa lati

nă continuitatea ha
bitatului în acelaşi ca
dru.

Iluminismul românesc 
se conturează, după ex
presia consacrată a praf. 
univ. dr. Pompiliu Teo- 
dor, sub semnul Lumi
nilor europene. Spiritul 
este cel al Aufklărung- 
ului, în care reformis
mul iosefin este un ca? 
dru de existenţă. Un 
prim tărâm de mani
festare este cel educa
ţional, dar nu trebuie să. 
neglijăm nici raportu
rile sociale şi juridice, 
Care oferă posibilitatea 
desfiinţării iobăgiei. Pa
tente din 1789 a fost 
publicată şi în limba 
română.

Supplex bibellus Va- 
lachorum argumentează 
ideea prăbuşirii despo
tismului luminat şi al 
formării unei mişcări re
vendicative care dorea 
restructurarea unul sis
tem constituţional. Do
cumentul este o sinteză 
a valorilor politice aje

iluminismului Politic, tran
silvănean,- -land. rodul 
colectiv al acţiunii inte
lectualităţii româneşti In 
cvasitotalitateâ sa. „Sem
năturile" lui Samuil Micu, 
Gheorghe Ştncai, Petru 
Maior, Ioan Budai De* 
leanu, Ioan Molnar Piua- 
riu se regăsesc ală
turi de multe altele 
în contextul manifestă
rii luptei românilor. 
Supplexul reactualizează 
în timp crezul istorismu
lui iluminist consacrat de s 
Inochentie Micu şi adap- ! 
tează la realizările ro
mâneşti multe idei demo
cratice consacrate de Re
voluţia franceză. - :-.:-

Domeniile de creaţie ale 
Luminilor româneşti 
transilvănene sunt cele 

. tradiţionale în acest con- 
cept european: filosofia, 
istoriografia, cultivarea 
limbii şi ştiinţele na
turii.

GHEORGHE FIRCZAK.
Muzeul Judeţean 

Deva

IOAN BUDAI DELEANU
Intr-o atmosferă de 

maximă emulaţie spiri
tuală, generată de .Seco
lul Humihist", şi-a fă
cut loc, In rândul dintâi 
al oamenilor de cultură, 
Ioan Bydai Deleanu. Por
nit de prin părţile noas
tre, în urmă cu peste 
două veacuri (s-a născut , 
îh anul 17i>0, în satul 
Clgmău, comitatul Hu
nedoara, într-o familie 

'cu zece copii, ai preotu
lui Solomon Budoi), şeri
fii, mai apoi, la renu
mitul. pe atunci, gimna
ziu din Blaj, cu studii de 
teologie, filozofie şi drept, 
continuate la Roma, Vie-, 
na, GSftihgen şi Lwow. 
Personalitate complexă, - 
în care geniul literar s-.a 
îmbinat cu o cultură en
ciclopedică, Ioan Budai 
Deleanu rămâne figura

cea mai proeminentă 'şi 
radicală a ideologiei 
noastre naţional-iluminis- 
te şi una din cele mai 
progresiste minţi ale e- 
pocii sale. Era firesc 
deci, să se numere şi el 
printre cei'care au ela
borat „Supplex Libellus 
Valachorum" (179Î), „me
moriul naţiunii române".

Adevărata măsură a 
valorii sale rămâne pe 
planul literaturii, al cul
turii, în general. Astfel, 
se ştie că a tradus din 
Metâstasio a elaborat 
„lexicoane*, strâduindu- 
se, îndeosebi, să-şi pu
blice „Lexiconul româ- 
riesp-nemţesc", în 4 vo* 
ha®!;' a'»rifis'';'ţibN(H|Mdh»;': 
în limba latină (Lwow, 
1812), priiria gramatică 
rortlăriă modernă. -®Sr, 
faima de om al litere

lor a câştigat-o prin ori
ginala sa creaţie litera
ră „Ţiganiada", epopee 
eroi-comică, prin care 
şi-a valorificat excelen
ta disponibilitate pentru 
cuvântul versificat.

Cu strădanie pentru 
„limba de obşte" a po
porului român, ca limbă 
Uteriară cultivată. In 
„Scurte observaţii asu
pra Bucovinei", afirma 
nu fără orgoliu: „limba 
română are toate calită
ţile pentru a  deveni cu 
timpul o limbă egală în 
cultură cu cea italiană, 
dacă oameni iscusiţi se 
vor ocupa de ea". A mai 
scris poemul „Trei Viteji", 
neterminat, însă.

MARIA BAS ARAB,
-1 Mtftceul Judeţ**"

Deva

S I M P O Z I O N
Azi, 7 aprilie, a.c., ora 9, la sala 

festivă a Prefecturii Judeţene din De
va. are Ioc simpozionul „Reprezentanţi 
de seamă ai iluminismului românesc — 
Ioan Budai Deleanu". ; La manifestarea 
organizată cu prilejul împlinirii a 235 de 
ani de Ia naşterea şi 175 de ani de la

moartea marelui iluminist, născut pe pla
iuri-hunedorene, participă personalităţi 
ale vieţii cultural-ştiinţifice din Bucu
reşti, Cluj-NUpoca, specialişti de la 
Muzeul şi Biblioteca Judeţeană din 
Deva. (M. B.). '

5

, 630 Ştiri, seriale şl 
da.; 10,05 Kojafc (s.p.ft 
XI,00 Frumos şi bogat <s); 
li,30 Vremea dorinţei 
(s); 13,30 Springfield
Story (s): 14,15 Santa Bar
bara (s); 15,05 Pasiunea ei 
e crima (s.p,); 16,00 Ilpna 
Christen ţa&fehow; 17,00 
Ilans Meiser talk- 
şhow; 18,00 Jeopardy! 
(cs): 18,30 Intre noî ,, (s); 
19,00 Frumos şi bo.

■ gat (serlal/rh 20,10 Ex
ploziv (magazin); • 20,40 
Vremuri bune «■* 
şi — rele; 21,15 Şoriee- 
lul emigrant Ti*, dă»., 
SUA. 1986); 2230 Bătă
lia pentru Midway (f. 
SUA, 1975). .

■f »*-—*■

7,30 Ştiri; 9,45 Ghi
dul Parlamentului; l«.«o 
Sfaow-ul iui M. Costanzo
(r) ;v 12,45 Forum (mag.);
14.00 TG5. Ştiri; 1435 Co
tidiene; 14,40 Beaiitlfnl
(s) : 15,05 Complot în fa
milie (show); 16,20 A. 
gonţia . ’ matrimonială ;
17.00 D.a.; 18,00 Super- 
samuraiul (s); 18,25 Iha.;
19.00 OK’ preţui e corect 
(cs); 20,00 Roata norocu
lui (cs); 2L00 Ştiri; 21,25 
Circulă zvonul (show);
23.45 TG5 — Ştiri; 
0.15 Show-Ui lui M. Cos
tanzo; 2,30 Cotidiene (r):
2.45 Circulă zvonul (r);
3.00 Reluări.

6,30 Mag. matinal cu 
sport; 7 3 0  Brunet; TV 
(magazin TV); 10,30 Gim
nastică matinală; 11,00 
Magazinul femeilor; 12,60 
Treci la tuşă! (sit. corn.};
12.30 Loving (S); 13.00 
Vecinii ($); 13,25 Soarele 
Californiei (s); 14,251 Fai- 
con Crest (s); 15,25 Nu. 
măi iubire hui (sit. aonsj; 
1Ş45 Time Ţrax (s. SF); 
1645 MacGyver (s); 18,00 
Să riscăml (cs); 19,00 To
tul sas nimic ţcş);
20.30 Roata norocului 
(cs); 21,15 Flashback (co. 
SUA. 1990R 23.25 Han •
Fotbal Bundesliga 851 
0,10 Silitoareâ Virgini»' 
(i er., Franţa, 1990); 3,30 
Reluări. -

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Broftaw; 7M In miezul ş. 
facerilor; 7 „30 Afaceri 
iâ zi; 940 Magazinul 
ştirilor ţ 10,00 Comerţ 
TV; 11,00 Roata bani
lor (rep,); 16,00 Piaţa
europeană; 13,00 Azi, eu 
Bryant Gumbell; 20,00 
Ştiri ITN; 2040 Săptă
mâna in hochei NHL; 
2139 Dateline show ma
gazin ; 2240 Magazinul
ştirilor; 23,30 Show-ul
serii, cu Jay Le no; 0,30 
Real Personal (talkshow); 
1,30 Ştirile hopţli; 2,00 
Timp egal — Show po
litic; 2,30 Show-ul Se
rii, cu Jay Leno; 330 
Destinaţii de vacanţă;
4.00 RiVera„ în direcţi;
5.00 Dateline, cU Jane 
Paulay.

939 Eurofun •  Ma
gazin distractiv; 10,00 
Dansuri sportive; 11,00 
Tenis •  Magazin ATP; 
1130 Fotbal •  Selec- 
ţiuni din prima manşă a 
semifinalelor C u p e i  
UEFA şi Cupei Cupelor 
(r): 13,00 Fotbal •  Se-
lecţiuni din prima man
şă a semifinalelor Ligii 
Campionilor (r); 14,30
Tenis o Turneul ATP 
de la Estoni — sferturi 
de finală (d); 19.00 Te
nis o Turneul ATP de 
la Estoni — sferturi de 
finală (d); 2030 Buletin
de ştiri 1; 21.00 Maga
zinul sporturilor cu mo
tor ; 22,00 fiox o Me
ciuri internaţionale; 0,00 
Auto o M.P. de FI al 
Argentinei.

V IN **
7 APRIL»

T V R  1
7,00 TVM o Tele- 

matinal; 8,30 La pri
ma oră ; 9,15 Serial •  
Santa Barbara (r); 
10,20 Desene anima
te; 12,20 Serial (r) * 
Aur şi noroi; 14,00 
Actualităţi; 14,10 TVR 
iaşi şl Cluj-N.; 15.45 
Tradiţii; 16,15 Actua, 
Htâţi; 1635 Din lu
mea afacerilor; 16,45 
Pompierii vă Infor
mează; 17,00 Emisiu
nea în limba germană;.
18.00 Pro Patria; 19,00
£asa Eliott (serial — 
ep. 29); 20,00 Actua
lităţi o Meteo o Tele- 
sport; 20,45 Tezaur 
folcţeric; .3135 Viaţa 
parlamentară; 2135 
Film; 2335 Actualităţi;
1.00 Cinematograful de 
noapte.

TVR 2

7,00 La prima oră; 
9,15 Ora de muzică; 
1930 Caleidoscop — 
satelit; 1130 Desen» 
itnimate; 12.00 Cafe
neaua literară; 13,45 
Telejurnal CFI; 14,00 
Actualităţi; 15,00 Ma
gazin satelit; 1 5 3 0  
Cultura in lame (r); 
1630 Desene animate; 
1630 Şi bogaţii plâng 
(serial); 17,00 Bursa 
invenţiilor; 18.10 Se
rial •  Aur şi noroi; 
19,00 Concertul Or
chestrei Naţionale Ra
dia; 21,00 TVM •  
Mesager; 22,00, Hype- 
rion ; 23,00 Muzica e 
viaţă mea); 2330 Se
rial •  Santa Barbara; 
0,15 Videoclipuri.

DEVASAT

9,00 Desene animate 
(r); 930 Serial , (r) •  
Echipa de şoc;' 1039 
Serial (r) a Vegas; 
11,10 Mitică; 1130 
Chestiunea zilei (r)j 
12,20 Cutia muzicală 
(r); 18,00 Desene te
nimate; 18,30 Film 
documentar •  Jocul 
cifrelor; 19.00 Repor
ter TELE 7; 193® 
Clip Viva ; 20,0® Se
rial o Femeia fantas
tică — ep. 16; 2030 
Doar o vorbă să-ţi mai 
spun...; 21,00 Telejur
nal (emisiunea de ştiri 
a televiziunii TELE 7 
abc din 6. 04. 1995); 
213® - S e r i # K u n g
jW-.-j'k riOJRţ 223® 

'"Ţâra ̂ Jdmăhuţ; 223®
Chestiunea silei; 23.30 
Cartea de citire; 2335 
Staruri in concert; 
0 3 0  Video text.

Vineri, 7 aprilie. Un 
nou front atmosferic 
va pătrunde în cufsu) 
zilei în ţara noastră, 
începând din .nord- 
vest, va ploua tem
porar şi local. Tempe
raturile minime in
tre 2 şi 12 grade O, 
iar maximele între 12 
şi 24 grade C, Uşor 
mai ridicate in sad.
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Au fost clipe în care credea că fiecare răscruce 
ce urma în calea lui ar fi fost, de fapt, un capăt 
de drum. Acolo s-ar fi aflat hotarul dintre EL ţi tâ
rne. îşi amintea o veche legendă, care spunea că un 
tânăr şi frumos zeu, dându-şi seama că fusese în
zestrat cu atât de multă iubite încât îi devenise a- 
poi aproape o povară, poruncise să se construikwtM 
un impunător turn de fildeş. Intre zidurile lui albe

Turnul de fildeş
avea să lase zeul o parte din preaplinul iubirii ce 
o purta în el, până atunci când cineva ar mai fi a- 
vut nevoie de ea. Intr-una din nopţile ce au urmat, 
însă, un crivăţ năprasnic îmbrăcă in înveliş de ghea
ţă întregul turn de fildeş. Şi, pentru totdeauna, iu
birea ee se adăpostea in el îngheţă, încremenind in 
contururi cristaline şi reci.

Aproape că se infrigură şi EL, amintindu-şi toa
te astea ; totuşi ar fi gata să mai facă un pas spre 
imaginarul turn de fildeş. Ce îl atrage oare ?... S-a-n-' 
depărtat de mult de cei din jurul lui şi-acum în van 
mai speră ca cineva să-i poată întinde o mână. Ca
rapacea singurătăţii îl strânge tot mai tare. Ar vrea 
să se elibereze, dar nu mai are putere. In faţă-ise 
ridică enigmaticul turn ce-şt aşteaptă „jertfă1 cu
venită. ispitind pe cei slabi şt singuri. Adică să-i 
îngheţe şi LUI iubirea în suflet ? Nul Prea mare 
ar fi preţul şi-apoi ar rămâne mult prea sărac...

Se va întoarce şi la fiecare răscruce de drum 
îşi va aminti că au fost mai mult decât clipe când

ii era teamă să nu ajungă în turnul de fildeş al 
zeului din străvechea legendă.

GEORGETA BEREA

Povestea de iubire
S-au zăvorât cavuleru în legendele lor, 
nimic nou, despre ei totul s-a spus, 
a mai rămas doar o lumină amară 
la o fereastră-a castelului, sus.

Castelana şi azi mai aşteaptă 
eavaferal mort In alt veac; 
trece o umbră grea prin vitralii 
şi prin dragostea ei fără leac.

Coboară domniţa din turnul subţire 
sprijinindu-se în raza unui mit, 
din armura cavalerului cade cenuşă, 
şi castelana li spune, şoptit: ~

„Ia această cămaşă de brumă, 
iubitul meu, şi îmbrac-o degrabă, 
ne aşteaptă caleaşca la scară, 
a ta, pe vecie, sunt roabă".

Menestreli cântă miresei de nuntă 
şi clopote bat să se spargă.
Lunga călătorie spre sine începe.
Caleaşca stă, câmpia aleargă.

IONEL AMAU1UŢEI

g f l l j t

■ M m m m
y v v ; : ^

Aspect din Muzeul de etnografie de la Brad. Foto: PA VEL LAZ A
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Cu gândul şi la trecutul 
istoric al Hunedoarei

Hunedoara, bine cunos
cut centru metalurgic al 
ţării, este şi una dintre 
localităţile judeţului nas. 
tru cu un bogat trecut al 
istoriei neamului românesc. 
De-a lungul secolelor de 
existenţă, istoria acestei 
localităţi este legată şi de 
existenta Castelului Cor- 
vineştilor, unul dintre cele 
mai frumoase şi repre. 
zentative monumente feu. 
dale din patria noastră, 
ce este vizitat !n fiecare 
an de numeroşi turişti. Ne 
face plăcere să consem
năm in coloanele ziarului 
nostru preocuparea Con
siliului municipal, a pri
marului municipiului, dl 
Remus Mariş, a consilie
rilor, pentru a prezenta

publicului trecutul istoric 
al acestor meleaguri şi 
marile personalităţi' ale 
istoriei, lupta pentru in
dependentă şi libertate, 
iniţiind o seamă de lucrări 
de refacere şi restaurare 
la Castelul Corvineştilor 
şi punerea în valoare a 
Muzeului etnografic.

După Încheierea unor 
importante lucrări de re - ' 
facere a acoperişului cas. 
telului şi a podului de la 
intrare. în prezent se efec
tuează studiul de restau. 
rare a Sălii Cavalerilor. Si 
un fapt foarte important, 
se află în organizare un 
concurs pentru realizarea 
unei statui a lui Iancu de 
Hunedoara, Ia care parti
cipă mai mulţi sculptori

ce-şi vor prezenta ma
chetele în faţa unui juriu 
competent (format din 11 
sculptori — 6-ce fac parte 
din Uniunea Artiştilor 
Plastici din Bucureşti şi 5 
din judeţul Hunedoara). 
Statuia renumitului con
ducător de oşti Iancu de 
Hunedoara se prevede a fi 
amplasată în zona parcului 
din centrul oraşului. Acest 
început va fi continuat, în 
viitorii ani preconizându. 
se sa fie amplasate în locu
rile cele mal potrivite din 
Hunedoara şi alte busturi 
ale unor personalităţi' is
torico. Dovezi elocvente 
că aici oamenii se gân. 
dese şi Ia trecutul istoric.

SABIN CERBU

Ce se «tâmplă 
cu noi?

Se poate spune, glumind, 
că partidul cu cei mai nu
meroşi „aderenţi" este par_ 
Udul. indiferentei generale, 
A te rezuma doar la cârco- 
teala ’ eliberatoare (iluzoriu) - 
şi la a nega tot şi toate, nu 
rezolvă nimic din multele 
şi succesivele noastre griji 
şociale. Un soi de apatie 
sporeşte şi îngheaţă tot ceea 
ce este vital pentru limpe
zirea aspiraţiilor unanime 
atunci, în Decembrie .. 
Dacă îl recitim pe marele 
Dimitrie Guşti, atunci când 
vede progresul unei naţiuni 
în primul rând prin cul
tură (şi nu se referă Ia 
aşa-zisa cultură generală, 
adică gen „Robingo", ca să 
fim actuali ...), va trebui să 
medităm şi să ne trezim.

Iată, cu toate riscurile fi
nanciare. uneori * asumate 
din dorinţa nobilă de a rea
nima viata . şi receptarea 
artei, culturii, numeroase 
trupe din capitală şi din ţa
ră contractează spectacole 
la Hunedoara, cu , artişti , Se 
renume, cum au fost, recent, 
Marin Morarii, Draga Ol- 
teanu — Matei, Dem Rădu. 
lescu. Mădălina Manole. 
Gabriel Dorobanţu etc. Ei 
bine. din cele 500 do fotolii 
ale Casei municipale de 
cultură, doar 57 au fost o- 
cupate I Preţul unui bilet 
a fost de 3000 lei. Oamenii 
au aplaudat insistent, iar 
la ieşire au dat, buzna via 
autografe. I-am auzit pe 
mulţi afirmând că ,le e ru
şine că sunt hunedoreni". 
In această afirmaţie arde 
(dar în câte cazuri?) fru. 
museţea unui sentiment 
altădată viu: al aparte
nenţei civice, imolioit cul
turale, la o societate urs 
bană. Sau a fost o iluzie ?

... Prezentatorul D. Ur. 
sulescu â observat cu vă
dită .jenă că „nu ştim ce se 
petrece la Hunedoara, unde 
oamenii ne primeau mereu 
cu bucurie’’

EUGEN EVU

, i , (CRONICA LITERARA

Andrei fteşu. „limba pisărilor*1
O carte scrisă de un 

îilozoî de talia domnu
lui Andrei Pleşu, inti
tulată „Limba păsărilor”, 
nu poate decât să stâr
nească o vie şl Justifi- 

' cată curiozitate alimen
tată de dorinţa de a 
afla cât mai curând şi 
fidel; posibil sensul gene
ric al titlului, suscepti
bil de o potenţială şi su
culentă ironie, dată fiind 
binecunoscuta sintagmă 
„limba păsărească”, pre
cum şi proverbul „fieca
re pasăre pe limba ei 
piere”. în totală contra- 

: dieţie eu a astă prezum
ţie, volumul1 domnului 
Pleşu, intitulat „Limba 
păsărilor” apărut la E- 
ditura „Humanitas” în 
1994, cuprinde o suită de 
şapte studii de o uimi
toare densitate ideatică, 
susţinută Ia rândul său 
de o impresionantă şi co
pleşitoare argumentare 
cu informaţii din imen
sa arie a culturii univer
sale.

Primul studiu se inti
tulează „Limba păsărilor”, 
titlu pe care autorul îl 
conferă întregului volum 
cu conştiinţa , mărturisi
tă că în toate celelalte 
şase „e vorba de limbaje 
de dincolo sau de dincoa
ce de limbă" (Cuvânt î- 
nainte, p. 5). Acest prim 
eseu ni s-a părut cel mai 
interesant. semnificativ 
şi important atât prin 
problematica ordonată, 
cât şi prin argumentaţia 
luxuriantă şi confuziile 

' pfe care le configurează; 
In ceea ce priveşte na
tura şi valoarea cerce
tării sale. autorul îşi ia 
măsurile de precauţie în
că din prima pagină a 
eseului amintit, mărturi
sind : „Ne simţim datori 
să precizăm, oricum, că 
rândurile Care urmează 
nu sunt o „contribuţie” 
de tip „ştiinţific”, ci un 
efort, mai mult sau mai 
puţin legitim, de a rea
bilita un mit“ (p. 9).

Mitul pe care se stră
duieşte să-l reabiliteze 
domnul Andrei Pleşu este 
acela al „limbii origina
re”, unice, cunoscută în 
mitologie şi sub numele 
de ..limba păsărilor", 
limba edenică sati ,.au- 
rorală”, de natura căre
ia au fost inspiraţi şi fi
lozofii greci, îndeosebi 
Plâton. Din docta de
monstraţie realizată în 
acest eseu aflăm că o 
primă cădere a omului 
a constituit-o pierderea 
stării paradisiace, în ca
re legendele şi miturile 
îl circumscriu, „limba 
păsărilor” sugerat# *— în
tre altele — prin celebra 
pictură a lui Giotto di 
Bondone (1276-1337). cu
noscută sub denumirea 
„Sfântul Francise predi
când păsărilor” un de
taliu fiind reprodus şi 
pe coperta cărţii comen
tate. A doua cădere a o- 
mului a constituit-o pier
derea limbii „originare” 
cu prilejul construirii le
gendarului Turnl Babei 
de Către urmaşii fiii Noe. 
moment căruia mitologia 
îi atribuie destrămarea 
limbii- unice în multitu
dinea de azi a lirrţbilor 
Pământului.

O concluzie desprinsă 
de autor din lumea mi
turilor, a legendelor şl a 
studiilor închinate aces
tora este aceea că .: „Lim
bajul e zborul gândului 
creator asupra Oglindirii 
sale create”.

Fascinantă 'prin bogă
ţia şi surprinzătoarea va
rietate a conţinutului său, 
ca şi prin maniera cap
tivantă şi fluent# a dis
cursului filozofic, cartea 
domnului Andrei Pleşu — 
„Limba păsărilor*, nu e o 
lectură comodă şi facilă, 
ea presupune concentra
re şi efort intelectual sus
ţinut. răsplătit cu priso
sinţă printr-o * infinită 
satisfacţie spirituâlă.

Prof. DUMITRI) SUSAN

Troiţă la Aninoasa. Foto: PA VEL LAZA

!Aaul VII ■  Nr. 1356 Vineri, 7 aprilie 199r



D
U

M
IN

IC
Ă

, 9
 A

PR
IL

IE
 1

99
5 

SÂ
M

BĂ
TĂ

, 8
 A

PR
IL

IE
 1

99
5

DOIUTI UN SISTEM COMPLET PENTRUmmx
OCAZIE FANTASTICĂ PENTRU PARTENERII NOŞTRI

Unicul distribuitor în Transilvania al sortimentelor de bere D R EH E R  PILS, D R E H E R  E XPO R T. K O R O N A  S O R , 
DREH LR B AK , K A N IZ SA I VILAGOS, K A N IZSA I K O RO N A I, H O F B R A U  M UNCH EN PILS. H O F B R A U  M UNCHEN L A G E R .

S.C. BER&KANIZSA S.R.L. SATU MARE
ANUNŢĂ O ACŢIUNE DEOSEBITĂ PENTRU) COLABORATORII El 

ÎN AGEST-JOC EXISTĂ NUMAI CÎSTIGĂTORH

I M 1 S A N ŞH  U N I C E
1 Oferind în unitate» dvs sortimentele de bere importate de noi. realizaţi profituri substanţiale.

2 In măsura in care dvs cumpăraţi de la noi lunar cei puţin
20 de lăzi de bere. vă restituim în BERE 1%

* 50 de lăzi de bere. vă restituim in BERE 3%
• 100 de lăzi de bere. vă restituim in BERE 5% din preţul fără TVA. la sfirsitui lunii

PRECUM Şt:

3. Pentru fiecare 50 de lăzi cumpărate, primiţi cîte un bilet de tombolă cu. care puteti cîştiga unul (si nu numai!) din armatoarele premii

H ) \ l )  l)F  CiŞTIGUKI 16.000.000 le i

MARELE PREMIU U n  dozator de bere prevăzut cu instalaţie de răcire valoarea 3.000.000 iei

Premiul l 
Premiul II 
Premiul IR 
Premiul IV 
premiu* V 
Premiul VI 
Premiul VI!

(un cistigator) 
(2 cistigâtori) 
(3 cistigâtori) 
(4 cistigătorj) 
(5 cistigâtori)- 
(7 cistigâtori) 
|7  cistigâtori)

100 lăzi de bere 
75 lăzi de bere 
50 lăzi de bere 
25 fazi de bere 

obiecte de reclamă 
obiecte de reclamă 
obiecte de reclamă

valoarea 
valoare» 
valoarea 
vaioai ea 
valoarea 
valoarea 
valoarea:

2 000 000 ier 
2> 500 000 iei 
3*1 000 000 lei 
4* 500 000 lei
5* 250.000 lei
7a 150.000 lei 
7a 100.000 tei

TRAGEREA LA SORŢI: 17 IUNIE 1995

m  RATATI OCAZIA, INTRAŢI ÎN SEZONUL APROPIAT CA POSESOR 
ĂL UNUI DOZATOR ULTRAMODERN ’

Adresă: S.C. BERE KANIZSA S.R.L., Sediul Central: 3900 SATU MARE 
>B-uJ Traian 5/51, lei: 061-711381, 061-737013, Fa* 064-190996.

Cenfraîide OisFribuire DEVA..SU. 22î0ecembrie,.Nr 257.( S.C. „Polidava" S A  ). Tel.< 054-6267 io J
•  TV SATELIT TV SATELIT ŢV SATELIT TV SATELIT TV SATELIT XV SATELIT TV SATELIT

RTL
6,25 Seriale, desene a- 

nimate; 10,55 Disney & 
Co. (da ; rep.) : 12,30 Ca
lifornia Dreams (s.co);
12.55 Prinţul din Bel.
Air (s); 13,25 Casa pli
nă (s); 14,05 O familie 
puternică (s); 14,35 Ci
ne e şeful aici ? (s) ; 15,10 
240 Robert (sa.); 16,05 
Knight Rider (sa); 16,55 
A-Team (sa) ; 18,00 Be- 
verly Mills, 90210 (s) ;
18.55 Auto MP al Argen- 
tinei la Formula 1, an
trenamente ; 20,10 Frank 
Elstner Show; 21,15 Con
cursul de 100 000 DM I ;
23.00 Cum aţi zis ? 
(show); 0,00 Gottschalk 
Late Night Show; 1,00 
Sâmbătă noaptea la RTL ;
2.00 Pactul cu diavolul 
(f. gr. SUA 1990).

CANALE 5

7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00 Fie
care volum (r); 10,30 Nu 
doar moda (mag./r); 11,00 
Afacere încheiată (iAag.);
11.30 Comisarul Scaii 

(s.p) ; 12,45 Forum (show) ;
14,00 Ştiri ; 14,25 Cotidie
ne ; 14,40 Prieteni (mag.) ;
16.25 Avanpremiera ; 17,00 
D a.; 19,02 OK, preţul e 
corect (cs); 20,00 Roata 

norocului (cs); 21,00 Ştiri ;
21.25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Champăgne 
(show); 0,10 Ştiri; 0,40 
Pe locul crimei (s.p); 1.40 
Ştiri; 1,55. Avanpremieră 
(r) ; 2,30 Cotidiene (r) ; 
2,35 Circulă zvonul (r);
3.30 Nu doar moda (r) ;
4.30 îngerul (mag./r).__

SAT 1

7,50 Seriale şi desene 
animate; 9,15 Grimmy
(d-a); 10,40 Games World 
(jocuri video) ; 1140 Bas
chet profesionist (NBA);
11,55 Superhuman Samu
rai (s); 12,25 Flashback 
(f/r); 14,25 Catwalk (s. 
1992) ; „îngerul gelos" ; 
15,20 Numai iubire, n u ! 
(sitcom.); 15,50 Time
Trax (s. SF) ; 16,50 Mac- 
Gyver <s.a.) ; 17,50 Totul 
sau nimic (cs); 18,45 Şti
rile serii; 19,00 .Ran i fot
bal (Bundesliga' — 25);
20,30 Roata norocului 
(cs); 23,50 Mann-O-Mann 
(show) ;0,00 Patimi explo
zive (er. thriller SUA 
1989) ; 1,25 Inimioara (co. 
Ger. 1969); 2,50 Progra
mul Discovery. .

N.B.C.

7,00 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw ; 8,30 Heilo Aus
tria, heilo Viena; 9,30 
Europa Journal; 10,00 
Videomoda; 10,30 Enter- 
tainrnent X-Press ; 11,00
Rotonda talkshow ; 12,00 
Comerţ TV; 13,00 Maga
zinul ştirilor NBC : 14,00 
Azi — reportaje de pe 
glob ; 15,00 Hochei, Săp
tămâna NHL; 16,00 Golf. 

Campionatul „General Mo
tors" 1995 ; 17.00 Schi se
niori, cu Ray Floyd; 
18,00 Fotbal -NCAA ; 20,00 
Ştiri ITN ; 20,30 Ushuaia 
(do); 21,30 Dateline — 
informaţii Ia z i; 22.30 
Taikin’ Jazz ; 23,30 Show
ul serii, cu Jay Leno ; 0,30 
Late Night, cu C.O’ Brien.

EUROSPORT
;• : /, ’■ ' -ii:-
9,3(1 Fotbal. Cupele Eu

ropene. Selecţiuni din se
mifinale (r); 11,00 Fot
bal. Liga Campionilor (r); 
12,30 Auto. CE de Camioa
ne,.^-) ; 13,00 Auto. MP 
de FI al Argentinei — 
calificări (r); 14,00 Kar- 
ting. Avanpremieră ’95 şi 
un interviu cu Alain 
Prost; 15,00 Tenis. Tur
neul ATP de la Estoril, 
Portugalia (d); 19,00 Au
to MP de FI al Argenti- \* 
nei, a 2-a şedinţă de Ca
lificări (d); 20,00 Tractor 
Pulling European, Super 
Pulli — Rotherdam (r); 
21,00 Auto. CE de Ca
mioane — Avanpremieră 
1995 (r); 21,30 Auto. Ra
liul Tunisiei (înreg).

TV 5
7,00 Reflecţii, imagini de 

pretutindeni; 9,35 Bibi şl 
prietenii săi (cs); 1045 
Mag. economic ; 10,45 In 
obiectiv Europa ; 11,45
Sporturi africane; '12,45 
C. Lamarche (r); 13,45 
Jurnal F3 ; 14,05 Orizon
turi ; 14,30 Taratata (r); 
14,45 Ieşire liberă (r);
16.30 Evadare (r); 17,10
Genii în iarbă; 17,45 
Descurcăreţii; 1845 Lu
na Park; 18,45 Campio
nul ; 19,30 Jurnal TV5; 
20,00 Asta nu se discută)
20.30 Jurnal belgian ; 21,00 
Scrisoare neterminată (f. 
Fr. ’93); 22,30 Francofo- 
lii ; 23,00 Jurnal F2 ; 23,40 
Surpriză la priză (div.)) 
1,15 Weekend plăcut.

6,45 Seriale, desene a- 
nimate; 8,00 Disney & 
Co. (r) ; 9,20 Tom & Jerry 
copii (d.a); 10,50 Bună 
dimineaţa! (em. relig.);
10,55 Team Disney (d.a. 
& filme); 12,25 înapoi7în 
trecut (s); 13,20 Căldura 
tropicală (s); 14,15 Cine 
e şeful aici ? (s); 14,50 
Copila-minune a tenisului 
(s) ; 15,20 Reportajele Dis
ney ; 16,10 Cel mai fericit 
milionar (co. SUA 1967);
18,00 O familie foarte dră
guţă (sitcom.): 18,30 Au
to FI. MP al Argentinei;
21,15 îhunder în Pa h- 
dis (s.a.); 22,50 Magazin 
TV Spiegel; 23,40 Prime 
Time : „A treia mână" ; 
0,05 Eden (s.er.); 0,35
Playboy Late Night.

7,30 Ştiri ; 10,00 Fron
tierele spiritului ; 10,45
5 continente (do) ; 11,30 
în cdfnpania exploratori
lor (do); 43,00 Sinipsonii 
(s) 13;30 Superclasament 
(show); 14,00 Ştiri; 14,45 
Duminică plăcută (show, 
p.I); 19,15 Bunicul Felice 
(s);' 19,45 Duminică plă
cută (show, p.II); 21,00
Ştiri; 21,30 Iubire ciu
dată (show) ; 0,00 Nu doar 
moda; 0,30 Fiecare vo
lum (mag.) ; 1,15 îngerul 
(mag.); 1,45 Cotidiene (r) ;
2,15 Misiune imposibilă 
(s); 3,30 Nu doar modo 
(r); 4,00 Reluări.

6,35 Seriale şi desene 
animate; 8.35 Iadul şi 
Raiul (em. copii); 9,35
Dunja (melodramă Aus
tria, 1955); 11,20 Un ro
pot de copite (w. SUA; 
1953) ; 12,50 Buze ca fra
ga (f. Austria, ’63) ; 15,35 
Gigantul Taurus (f.a. I- 
talia, 1962) ; 16,10 Căde
rea Imperiului Roman (f. 
SUA ’63) cu S. Loren ;
19.15 Roata norocului (cs);
20,00 Ştiri, sport, meteo ;
20.15 Ran fotbal show;
21.15 Numai victoria con
tează 1 (f. TV Germania, 
1994) ; 23,10 Discuţie în 
turn ; 0,30 24 de ore
(rep.) ; 1,05 Ce mai pre
şedinte (co. SUA, 1980).

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 Afaceri in
ternaţionale ; 11,00 Su- 
permaşini: Ferrari (do); 
11,30 Amintiri ieri, amin
tiri azi; 12,00 Comerţ
TV ; 13,00 Ushuaia,; 14,00 
II Capitan (do) ; 14,30
Cele mai mari case din 
lume (do) ; 15,00 Azi *— 
informaţii; 16,00 întâl
nire cu presa ; 17,00 Gru
pul McLaughlin — in
form. ; 18,00 Golf cu Ben 
Crenshaw, Hale trw in; 
19,00 Cai în acţiune (mag. 
sportiv); 19,30 Săptămâ
na în baschet; 20,30 Pa
şaport (do. turistic) ; 21,00 
Videomoda — Colecţiile 
„Vâlentino“ ; 21,30 Fron
tal (mag. german); 22,30 
Taikin’ Jazz.

9,30 Aventură : Tundra 
Raid ; 10,30 Eurofun. Mag. 
distractiv-, 11,00 Arte 
marţiale. întâlnirea de 
karate Franţa — Japo- 

, nia (r); 12,00 Box. Me
ciuri internaţionale ; 13,00 
Auto. MP de FI al Ar
gentinei, a 2-a şedinţă de 
calificări (r) ; 14,00 Ci- 
clism. Clasica Paris — 
Roubaix, a 3-a etapă în 
CM (d) ; 14,30 Auto MP 
de FI al Argentinei — 
încălzirea (d); 15,00 Ci
clism Paris r- Roubaix 
(d); 18,00 Atletism. CM 
la maraton de la Atena 
(înreg.) ; 19,00 Auto, MP 
de FI al Argentinei de 
la Buenos Atres (d); 21,00 
Tenis. Finala turneului 
ATP. Estoril, Portugalia.

7,00 Sport Africa (r); 
9,35 Bibi şi prietenii săi 
(r); 10,15 Muzicale ; 1145 
Concert nr. 20 Mozart (r) ;
11.45 Lumea e a voastră 
(var.); 13,15 Referinţă ;
13.45 Jurnal F3 ; 14,05
Vom vedea totul! (mag.) ;
14.30 Scrisoare netermi
nată (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 mii. de prieteni ; 20,30 
Jurnal belgian ; 21,00 52 
în Una ; 22,00 Orele fier
binţi ale Montparnasse- 
ului (do) ; 23,00 Jurnal 
F2; 23,40 Marea iluzie 
(f, Fr. ’37); 1.45 Jurnal.
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% LA TOMBOLA BERE KANIZSA

ORGANIZATĂ DE S.C. BERE KANIZSA S R L. SATU MARE

FOND DB CÎŞTIGUBI M ILIO A N E  LEI
. ■ . •  : ~.

Stimaţi Consumatorii Tot ce aveţi de făcui pentru a participa la tonşbolă. este să ne trimiteti ia Sediul Centrat 5 etichete dezlipite de 
pe atletele de bere comercializate de societatea noastră împreuna cu talonul de participare decupat din ziar

DE Ct SĂ NU CÎŞTIGAŢI DVS. UNUL (Şl NU NUMAI!) DIN URMĂTOARELE PREMII;

MARELE PREMIU;
O excursie pentru 2 persoane in insulele Canare, valoarea; 1 ,500.000 lei

Premiul I 
Premiul II 
Premiul #1 
Premiul IV 
Premiul V 
Premiul VI 
Premiul VII

(2 cîstigători) : 
(3 cîşttgetori)
(4 cîstigători) y 
(5 cîstigători)
(6 cîstigători)
(8 cîstigători} 
(11 Cîstigători)

cîte un televizor color
cTte o co moina muzicală
cîte un radiocasetoton
cîte 200 000 de iei .
cîte 10Q.000 de iei
cîte 2 lăzi de oere Drehor P8s
. cîte o «ladă de bere Ormim PH»

valoarea;
valoarea:
valoarea:
valoarea:
valoarea;
valoarea:
valoarea:

2
3
4
5
6 
8 

11

* 850.000 lei 
s 500.000 iei 
x 300.000 iei 
x 200.000 iei 
x 100.000 ier 
x 40.000 lei 
x 20.000 lei

PU TEŢI A L E G E  DIN:

K

DREHER PILS, DREHER EXPORT, DREHER BAK, KORONA SOR, KANIZSAl VILAGOS, KANIZSAI KORONA, HOFBRAU MUNCREN P IL S .
HOFBRAU MUNCHEN LAGER, GOCSEl BARNA.

MAI MULTE T A L O A N E , Ş A N S E  MAI MARI D E  CÎŞT1G!

■ TRAGEREA LA SORŢI: 17 IUNIE 1995

Adresa; S.C. BERE KAPHZSA S.R.L., Sediul Central 3900 SATU MARE,
B*ul Traian 5/51, tel; 061-711381, 061-737013, Fax 064-190998,

Centrul'ae-Distribuire DEVA. Str. 22 Decembfie..Ni 257 J S.C. „Pohdava'' 054-6267)0 -

f S Ă P T Ă M Â N A

T V /
■ ,  "v  '

LUNI, 10 APRILIE ”
TV R  1

13.00 Actualităţi; 13,10 Ecleziast ’95;
' 14,10 TVR laşi. Cluj-Napoca şi Timişoara ;

16.00 Actualităţi; 16,10 Avanpremiera 
TV ; 16,25 Ne-am interesat pentru Dvs;
17.00 Em. in limba maghiari; 18,30 Dese- 

' ne animate; 19,00 De luni până luni;
19,30 Fata şi băieţii (s) ; 20,00 Actualităţi, 
meteo; sport: 20,45 Curbe periculoase (s); 

' 21,40 Transfocator; 22,05 Teatru TV :
„Transfer de personalitate" de D. Solo- 
mon; 23,50 Actualităţi'; 0,05 Cultura în 
lume ; 0,35 Fragil, invitat Adrian Ordean. 

MARTI, 11 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 Dirijorul (f/r); 13,10 1001 
audiţii ; 14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj-N.;
16.00 Actualităţi; 16,10 Fii tu însuţi!;
17.00 Convieţuiri ; 18,00 Totul despre mu
zică (cs); 18,30 Desene animate; 19,00 
Clio ; 19,30 Fata şi băieţii (s); 20,00 Ac
tualităţi, meteo, sport ; 20,45 Bucluc în 
Paradis (f. SUA, 1932) de Emst Lubitsch;
22,15 Jocuri periculoase (t(o); 22,45 Re
flector ; 23,15 Studioul şlagărelor; 23,40 
Actualităţi ; 0,00 Gong !; 0,35 Meridianele 
dansului.

MIERCURI, 12 APRILIE
- ; t v r  i

T,00 TVM Telematinal ; 8,30 La prima 
oră ; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,20 De
sene animate ; 10,50 Videolexicon ; 11,50 
Moda pe meridiane (do) ; 12,20 Aur şi 
noroi (s/r)* 13,10 1001 audiţii; 14,10 TVR 
Iaşi şi TVR Cluj-N. ; 15,00 Fotbal. Cupa

României; 17,00 Microrecital Marius Ţei- 
cu; 17,15 Alfa şi Omega ; 18,00 De la lu
me adunate.» ; 18,30 Desene animate ; 19,00 
Sensul schimbării; 19,30 Fata şi băieţii 
(s); 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 20,45 
Dr. Quinn (s); 21,45 Noi frontiere ; 22,25 
Enigma (cs); 22,55 Confluenţe ; 23,45 Întâl
nirea de Ia miezul nopţii; 0,25 Jazz-Fan.

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

că ; 10,00 Mag. satelit; 11,00 Telejurnal 
WorldNet; 11,30 D a.; 12,00 Gong! (r);
13.00 Mozaic satelit; 13,45 Telejurnal
CFI; 14,10 Serialul serialelor; 15,00 De 
lingua latina; 15,30 Lupta pentru drep
turi în- Statele Sudiste ; 16,00 D a.; 16,30 
Şi bogaţii plâng (s) ; 17,00 Mini-eco ; 17,40 
Aur şi noroi (s); 18,30 Em. in limba ma
ghiari ; 20,00 Pro Memoria; 20,30 Rit
muri muzicale ; 21,00 TVM Mesager ;
21,30 Music Box; 22,00 Santa Barbara 
(s); 22,45 Meşterul Manole (teatru TV) ; 
0,30 Ritmuri muzicale.

JOI, 13 APRILIE
T V R  1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima
oră ; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; Jl,05 Aur şi noroi (s/r); 12,45 
Desene animate ; 13,10 1001 audiţii ; 14,00 
Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj- 
N . 16,10 Divertisment internaţional; 16,40 
Sub semnul întrebării; 17,40 Milenium;
18,25 Desene animate ; 19,00 Medicina
pentru toţi ; 19,30' Fata şi băieţii (s); 20,00 
Actualităţi, meteo, sport; 20,45 Om bo
gat, om sărac (s); 21,45 Reflecţii rutiere;
22.00 Baschet masculin. Cupa Câmp. Eu
ropeni — finala ; 22,30 Studioul economic ;
23,10 Simpozion ; 0,10 Familia Palliser (s).

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

10.00 La capătul Pământului (dp); 11,00
Telejurnal WorldNet; 11,30 D.a.; 12,00 
Noi frontiere (r); 12,40 Culorile suferin
ţei : 13,15 Logos şi Ethos ; 13,45 Telejur
nal CFI; 14,10 Magazin social ; 15,00
Limbi străine (r); 16,00 D.a.‘; 16,30 $i 
bogaţii plâng (s) ; 17,00 Ceaiul de la ora

5. Invitată : formaţia „Colibri" ; 19,00 E- 
misiune în plimba germană; 20,00 Con
vieţuiri ; 21,00 TVM Mesager; 21,30 For
mula 3 (cs); 22,00 Omul de marmură (f. 
Polonia, 1976) ; 0,35 Casa păpuşilor. Fan
tezie muzicală.

VINERI, 14 APRILIE
T V R  1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima
oră ; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,50 Curcu
beu ; 11,50 MTV Greatest Hits; 12,20
Aur- şi noroi (s/r); 13,10 1001 audiţii;
14.10 TVR Iaşi şi TVR Cluj-N.; 15,45 
Tradiţii ; 16,25 Din lumea afacerilor ; 16,45 
Pompierii vă informează!; 17,00 Em. în 
limba germană; 18,00 Pro Patria; 19,00 
Casa Eliott (s); 20,00 Actualităţi, meteo, 
sport; 20,45 Tezaur folcloric; 21,25 Via
ţa spirituală; 21,55 Cel mai bogat om 
din lume (f. SUA, 1988, p.I); 23,35 Ac
tualităţi ;* 23,55 MTV Euro Top 20; 0,55 
Aproape însărcinată (f. SUA, 1990).

T VR  2 .
7.00 La prima oră ; 9,15 Ora de muzică ;

10.00 Magazin satelit; 11,00 Telejurnal 
WorldNet; 11,30 Desene animate; 12,00 
Cafeneaua literară ; 13,45 Telejurnal CFI;
14.10 Varietăţi internaţionale; 15,00 Ca
leidoscop satelit; 15,30 Cultura în lume
(r) ; 16,00 Desene animate; 16,30 Şi bo
gaţii plâng (s) ; 17,00 Bursa invenţiilor ;
18.10 Aur şi noroi (s); 19,00 Concertul 
Orchestrei Naţionale Radio; 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 Oameni care au fost...;
22.00 Hyperion ; 23,00 Muzica e viaţa
mea ! ; 23,30 Santa Barbara (s); 0,15 Ti
tanii muzicii.

SAMBATA, 15 APRILIE
T V R  1

7.00 Bună dimineaţa de la... Iaşi I ) 8,00
-Sâmbătă între 8 şi 9...; 9,00 Şapte .note 
fermecate; 10,00 Reîntâlnire cu Black
Beauty (s); 10,30 Pas cu pas; 11,15 E- 
cranul ; 12,00 Cuvinte potrivite ; 12,30
1001 audiţii ; 14,10 Turnul Babei : •  D.a. 
•  Dvs decideţi I • Beverly Hills, 90210
(s) •  Muzică •  „Linguriţa" de limba ro
mână ; 18,45 Mapamond; 19,15 Teleen-

ciclopedia; 20,00 Actualităţi, meteo, sport;
20.45 Columbo (s); 22,15 Şcoala vedete
lor (IV); 23,15 ̂ Actualităţi ; 23,30 La Ha
nul Melodiilor ; 0,00 Telefonul de la mie
zul nopţii (s); 0,55 Gala Zodiilor.

T VR 2
7.00 Bună dimineaţa... de la- Cluj-Na-

poca ; 12,00 MTV riisco Dance; 13,00 Est 
meridian. Mag. de sfârşit de Săptămână. - 
Program al Studioului TVR Iaşi; 16,09 
Desene animate; 16,30 Şi bogaţii plâng 
(s); 17,00 Gimnastică ritmică. Campiona
tele internaţionale ale României ; ¥7)39 
Serata muzicală TV; 20,30 Pariaţi pe
campion f (cs); 21,00 TVM Mesager ; 21,30 . 
Memento cultural; 22,00 Gimnastică rit
mică ; 22,30 Santa Barbara (s); 23.15 In
terferenţe ; 0,15 Jazz-Magazin. N j

DUMINICA, 16 APRILIE
T VR  1

7.00 Bună dimineaţa de ' la... Ciuj-Na- 
poca! ; 8.30 Arlechino ; 9,30 Fantastica 
fam. Mellop (s); 10,30 Viaţa satului; 11,30 
Lumină din lumină; 13,40 Atlas; 14.2Q 
Video-magazin. Ediţie specială de Florii;
15.00 Fotbal. Dinamo — Steaua ; 17,50
Star Trek (s. SF) ; 18,45 A doua Româ
nie ; 19,15 Robingo (cs); 20,00 Actualităţi 
meteo; 20,45 Cel mai bogat om din lu
me (f. SUA, 1988, p.ll) ; 22,20 Tragerea 
Loto ; 22,30 Actualităţi ; 22,45 Rugby. CM 
pentru juniori — finala, rep. II ; 23,55 
Maddie şi David (s); 1,00. Nocturna liri
că : I. Barbu. j;

t v r
7.00 5x2. Magazin duminical de Ml 

Iaşi; 12,00 MTV Disco Dance ; 13,00 Dl. 
Quinn (s/r); 14,00 Dincolo de nisipuri (ÎL 
România, 1974) cu George Constantini
15.45 Un zâmbet pentru vârsta a treia} -
16.00 Punky Brovvster (d-a.) ; 16,30 Şi bo
gaţii plâng (s) ;•* 17,00 Puls 180 (mag. spoiV 
tiv); 20,00 Maeştrii teatrului românesc t 
Eugenia Popovici; 21,00 TVM Mesager}
21,30 Oraşe şi civilizaţii : Sub cerul Spa
niei ; 22,00 Ritmuri muzicale ; 22,15 L3 
puterea a doua ; 23,00 Santa Barbara (s) 1
23.45 Vedete în recUa' ' T.ennon.
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.... La sediul S.C. „Condor" 
? S.A. din Deva stăm de 

vorbă cu dl ec. Zeno Bal- 
cu, director economic, ca
re, cu amabilitate, ne-a 
răspuns la întrebări în le
gătură cu privatizarea a- 
cestei. firme. ■

HEI’. : Dle director, vă 
rugăm să ne spuneţi ce 
înseamnă privatizarea pen
tru „Condor" S.A. şi în ce 
stadiu vă aflaţi în. ceea ce 
priveşte acoperirea cotei 
de Carnete cu Certificate 
de Proprietate (CCP) re
partizate firmei dvs ?

Z.B. : După cum ne dăm 
seama cu toţii, această pri
vatizare este un pas obli
gatoriu care va declanşa 
resorturile unei noi per
spective generatoare.. de 
progres şi dezvoltare pen
tru firma noastră. Iniţial 
am optat pentru varianta 
de privatizare prin PAS 
— Programul Acţiunii Sa
lariaţilor. Ulterior s-a re
nunţat la această variantă 
optându-se pentru Progra
mul Ofertei Publice. Atuul 
principal al acestui pro
gram de privatizare' îl con
stituie avantajul oferit, la 
schimbarea de proprietate, 
salariaţilor noştri. Astfel, 
oamenii noştri au avut 
dreptul de a depune o co
tă medie de 1,4 C.C.P., pu- 
tându-se ajunge până la 
maxim echivalentul a 330 
de acţiuni, adică 10 C.C.P. 
de persoană.

REP.: Care a fost cota 
de Carnete cu Certificate 
de Proprietate repartizată 
Societăţii „Condor" ?

Z.B.: Avem repartizată, 
pentru salariaţii noştri, o 
cotă de 1964 CCP, ia va- 
îoarea de 875 000 lot pen
tru un carnet.

REP.: Şi aţi reuşit, din 
subscrierile salariaţilor dvs.

să Jţoperiţi această cotă ?
Z.B.: Surprinzător pen

tru toată lUmea a fost fap
tul eă interesul pentru pri
vatizare, din punct de 
vedere „material", în rân
dul şWfajaţilar noştri nu 
s-a ridicat la parametrii 
scontaţi. Din această cau
ză cred nu s-a reuşit a-

Discuţie cu dl ec.
zmo BAICU, 

director economic

coperiroa acestei cote de 
, 1964 carnete decât în pro
porţie de 2/3, mai precis 
73,5 la sută. Vreau să mai 
menţionez că acest Pro
gram al Ofertei Publice a-, 
re şi unele clauze care nu 
vin deloc în întâmpinarea 
intenţiilor noastre. Astfel, 
noi am fi dorit ca şi cel 
care au lucrat zeci de ani 
în această firmă şi au ie
şit la pensie de ,1a- noi, să 
poată subscrie cu carnete 
la „Condor" S.A., benefi
ciind de avantajele anga
jaţilor noştri actuali. De 
asemenea, s-ar fi dorit din 
partea noastră o depăşire 
a maximului de 10 CCP 
acceptate pentru o persoa
nă şi ridicarea acestui ba
rem undeva la 20 de car
nete. In acest context, ca
re ar fi permis subscrie
rea unui număr mai ri
dicat de CCP, este clar că 
am fi reuşit să acoperim 
cota de carnete ce ne re
venea, ca să zic aşa, „prin 
noi înşine".

REP. : Şi în situaţia de

fapt existentă care este 
procedura de urmat ?

Z.B.: Na avem decât să 
ne supunem Hotărârii* Con
siliului de Administraţie al 
F.P.P., prin care se pre
vede ca CCP rămase după 
terminarea subscrierii sa
lariaţilor firmei să fie de
puse la „Banc Pbst” pentru 
suplimentare la ofertă pu
blică pentru persoane din 
afara firmei. Aceasta în
seamnă că persoanele do
ritoare de a deveni acţio
nari la firma noastră se 
pot preZenta cu un singur 
CCP la sediul băncii sus- 
amintite în vederea sub
scrierii.

REP.: Ce credeţi că a 
dus câ firma dvs să se a,- 
fle pe lista celor trei .so
cietăţi comerciale aflate în 
curs de privatizare în ca
drul actualului Program al. 
Ofertei Publice ?

Z.B.: Există, probabil, o 
strategie la nivel macro a 
F.P.P.-ului, in ceea oe pri
veşte alegerea societăţilor 
comerciale ce se privati
zează Principalul mdtivf 
însăj-cred că se datorează 
faptului că firma noastră 
se încadrează tp familia 
celor rentabile. Ca argu
ment la afirmaţie este şi 
faptul că în 1995 volumul 
producţiei asigurat prin 
contract este cu 10 la sută 
mai mare faţă de 1994. 
Sperăm, de asemeneâ, câ 
această privatizare să con
tribuie substanţial la îm
plinirea năzuinţelor noastre 
de permanentă îmbunătăţi
re, sporire şi modernizare 
a prestaţiile» oferite pe 
fondul consolidării şi pe 
mai departe a renumelui 
-firmei „Condor".

A consemnat
ADRIAN SALAGEAN

•  «

făcut de F.P.P.
Dacă In privinţa privatizării prih Pro*, 

gramul de ofertă publică lucrurile «mt 
neclare în cazul S.C. „Siderurgica" S.A. 
Hunedoara, iar la S.C. .„Condor" S.A. De- 
va lumea nu prea s-a înghesuit să-şi va
lorifice carnetele cu certificate de pro
prietate, deşi valoarea lor este luată în 
considerare la 875 000 lei/ carnet, un caz 
aparte îl reprezintă privatizarea la S.C. 
„Comat" S.A. Deva. Cu privire la situa
ţia din acest ultim caz, l-am abordat pe 
dl'ec. loan Deac, directorul firmei Comat, 
care este cuprinsă în Programul ofertei 
publice făcute prin F.P.P. Banat-Crişana 
din Arad. In ciuda demersurilor din par
tea conducerii societăţii şi ignorând pre
vederile legale, respectiv ale Legii nr. 
77/1994, care la art. 52 (2) stipulează că : 
„Fondul proprietăţii private la care este 
arondată societatea comercială in cauză 
este obligat să primească certificate de 
proprietate de la membrii asociaţiei in 
limita de cel puţin 2/3 din cota sa de 
30 la sută din totalul acţiunilor societăţii 
comerciale» la valoarea negociată. cu a- 
ceasta'’, s-a făcut un joc necinstit şi un 
adevărat şantaj — cum 1-a numit dl di
rector. In ce constă acesta?

Parcă n-au fost destule obstacolele în
tâlnite până la întocmirea şi aprobarea

documentaţiilor necesare, profitând de 
conjunctura creată şi pentru a nu pierde 
ultimul tren, cum se spune, m)P s-a pu
tut ajunge la o înţelegere în cadrul dis
cuţiilor purtate la FP.P. din Arad, în 
special cu dl director Cristea FBaret, în 
privinţa alocării celor 2/3 din cota de 
acţiuni ce se euvtnea salariaţilor socie
tăţii, aşa cum prevede legea şi cum s-a 
procedat în cazuri similare la alte F.P.P. 
din ţară.

Dacă, intr-adevăr, F.P.P. din Arad ar 
fi dorit du adeviraţ să .ajute privatiza
rea, ţinând seama în mod deosebit de 
interesele, protecţia şi voinţa salariaţi
lor firmei în cauză, acest organism avea 
posibilitatea să realizeze un astfel de 
deziderat, scoţând la oferta publică nu
mai acţiuni din pachetul de 1/3 pe care 
le-a reţinut în folosul propriu, nu pro
cedând la diminuarea cotei cuvenite fir
mei care se privatizează.

Din cele prezentate reiese cu claritate 
faptul pentru câre dl director Deac, ca 
şi salariaţii de la Comat, nu pot să fie 
decât indignaţi de un asemenea proce
deu, care seamănă a şantaj curat, eludând 
prevederile legale în privinţa privatizării.

NICOLAE TlRCOB

Inflaţia sub control ?
Vrem sau nu, tot mai 

des auzim şi ne confrun
tăm, în condiţiile economiei 
de piaţă, cu termeni care, 
cu ani în urmă, se spunea 
că sunt caracteristici eco
nomiei capitaliste. între a- 
ceştia se situează şi infla
ţia, fiecare dintre noi în- 
trebându-se pe bună drep
tate -d având în vedere că 
tn 1993 în ţara noastră a- 
ceasta a reprezentat 300 
ta sută. in 1994 ea a fost 
de 52 la sută (conform ci
frelor oficiale), iar pentru 
acest an se prognozează 
să fie de 29 la şută, cum 
vine şi cui foloseşte o a- 
semnea calamitate abătu
tă asupra capetelor noas
tre. Vv;- '--■■■■'■.■a ■ri:'-:;-.

în fapt, inflaţia defineş
te un fenomen de depre
ciere a banilor de hârtie 
ca urmare a emiterii lor 
pfeste nevoile reale ale pro
ducţiei şi circulaţiei măr

furilor, în legătură cu chel- 
_ tuielile neproductive ale 

statului. De aici reiese cu 
limpezime că inflaţia se 
produce ca urmare direc
tă a creşterii masei bani
lor de hârtie, care aglo
merează canalele circulaţi
ei mult mai repede decât 
producţia mărfurilor sau, 
în cazul unui volum con
stant al banilor de hârtie, 
când se reduce volumul 
circulaţiei mărfurilor.

De menţionat este fap
tul că inflaţia duce nemij
locit la creşterea generală 
a preţurilor prin reduce
rea puterii de cumpărare 
a banilor şi, implicit, la 
scăderea veniturilor reale 
ale salariaţilor. în acelaşi 
timp, inflaţia accentuea
ză crizele, slăbeşte afetemui 
bănesc şi de credit influ
enţând negativ finanţele 
statului. Ca urmare a creş
terii mult - mai repede a

preţurilor în compara&e 
cu salariile, în perioada 
inflaţionistă, unii realizea
ză profituri fabuloase.

în conjunctura actuală 
a economiei româneşti, a- 
pare logică intenţia guver
nanţilor de a ţine, pe cât 
posibil sub cor$rol feno
menul inflaţionist.

Fără a fi însă sceptici, 
există îndoiala cft greu se 
va reuşi o asemenea „per
formanţă" scontată pentru 
acest an. când se speră ca 
inflaţia să fie de 29 la su
tă. Dacă ne gândim nu
mai că majorarea preţu
rilor la combustibili va a- 
trage în lartţ o nouă ex-, 
plozie-a preţurilor, iar ce
rerile salariale nu au nici 
un fel de acoperire. în pro
ducţie şi productivitate, 
atund cii siguranţă că in
flaţia va scăpa de sub con
trol şi consecinţele sunt 
gi-eu de estimat. (N. T.)

Dl Pamfil Cepălău, ad
ministrator •{nu-i place 
termenul de patron pen
tru că presupune multe 
pretenţii şi condiţii—n.n.) 
ai S.C. Com Impex SRL 
din satul Bîrsău, comu
na Hărău, este un om de 
acţiune, cu mare recep
tivitate faţă de reformă. 
Din anul 1970 a lucrat 
la fostul S.M.A. Deva 
(acum Agromec). Ca moţ 
autentic; a muncit cu 
ambiţie şi tragere de i- 
nimă să-şi facă un rost 
în viaţă.

După 1989, simţind că 
a venit'timpul să nu mai 
lucreze după sistemul în 
care unii trăiau de pe spi
narea altora şi câştigul 
se împărţea la grămadă, 
nu după munca efectiv 
prestată, a încercat, aso- 
ciindu-se cu alţi parte
neri, un fel de activitate 
comercială, aceasta în
semnând aducerea şi vân
zarea de anvelope din 
import, în piaţa Devei. 
Dovedindu-se ca o acti
vitate conjuncturală, a a- 
bandonat comerţul sim
ţind că tot producţia a- 
gricolă este cea care l-a 
consacrat şi-i’ poate adu
ce satisfacţii.

Ca urmare, din 1992 a 
decis să. pornească pe 
cont propriu (apelând şi 
la facilităţile acordate 
prin folosirea creditelor 
de la bănci, cu care co
laborează foarte bine şi 
este mulţumit, în special 

. de Banca Agricolă) o ac
tivitate agricolă produc
tivă, ştiind că de mân
care are nevoie toată lu
mea. în acest scop a 
cumpărat două tractoare 
de putere mare şi unul 
de 45 de CP, fiecare cu 
plugul lui, o semănătoa
re pentru păioase şi una 
pentru prăsitoare.. Cum 
folosirea utilajelor impli
că' şi angajarea unor oa
meni cunoscuţi, pricepuţi 

. şi apreciaţi ca adevăraţi 
meseriaşi, s-a gândit ia 
colegii săi — Iosif ,Ţîr şi 
Petru Gavrilă, împreună 
cu fiul acestuia, Nicolae 

• Gavrilă, care stăpânesc 
bine tainele meseriei de 
mecanizatori, a căror ac
tivitate' este coordonată 
şi sunt ajutaţi în rezol
varea problemelor ce se 
ivesc zi de zi de dna Lu
cia Ionaş.

N-a fost deloc uşor să 
pornească la drum, în

să oamenii cu care lucrea

ză, obişnuiţi cu greută
ţile muncii în agricultu
ră, au înţeles că numai 
prin calitate şi profesio
nalism se câştigă teren şi 
se consolidează presti-

suprafaţă de 270 de hecta
re, cei 147 acţionari fiind 

'mulţumiţi că în anul tre
cut au primit produse sau 
bani, in echivalent, pen
tru câte 1000 kg grâu la

• giul unei firme nou în
fiinţate. Fiind bine ştiut 
că specificul aparte al 
activităţii din agricultu
ră impune un mod de lu
cru adaptat la condiţiile 
fiecărei campanii, dl Ce
pălău îmi spunea că SRL 
nu înseamnă nicidecum 
şâmbete libere, ci. timpul 
de odihnă al oamenilor 
este atunci când sunt săr
bători religioase sau când 
în câmp nu se pot efec
tua lucrări agricole.

întrucât în Bîrsău şi 
în zonă nu sunt posibili
tăţi şă se lucreze pe su
prafeţe mari şi în tarla
le compacte, a căutat şi 
a găsit astfel de posibili
tăţi în judeţul Arad, un
de societatea lucrează o

ha. Având încheiat con
tract cu Romcereal şi be
neficiind de prevederile 
Legii nr. 83/1993, în a- 
nul trecut firma dlui Ce
pălău a livrat la fon- 
dul de stat nu mai pu
ţin de 500 000 kg grâu. 6 
parte din cereale le-a li
vrat şi la F.N.C. din Min
tia, care s-a dovedit a fi 
însă un partener neloial 
în privinţa decontărilor, 
ceea ce face ca relaţia 
să fie întreruptă ' cu a- 
ceastă firmă. /

Un mare necaz pe ca
re ni l-a mărturisit in
terlocutorul se referă Ia 
faptul că în anul 1994 
orzul a fost o cultură a- 
flată în dizgraţie, fiind 
plătit numai cu 120 lei/ 
kg, ceea ce înseamnă că

abia cu 3—4 kg vândute 
puteai să bei un suc (I). 
Norocul lui a fost că s-au 
obţinut peste 4 tone/ha 
producţie, deoarece în al
te condiţii cultura respec
tivă intra pe pierderi, 
ceea ce nu este normal’ 
în situaţia când eotnptev 
xele de păsări şi de porci 
din ţară nu au suficien
te furaje. Pornind de la 
asemenea constatare, dl ; 
Cepălău s-a gândit câ e- 
ra foarte bine dacă avea 
şi o crescătorie proprie 
de porci sau de păsări, 
unde să valorifice mai 
bine furajele. Tocmai în 
acest scop şi pentru a fa
ce rost de un ban în pe
rioadele când nu are de 
valorificat alte produse, 
are acum în gospodărie, 
pe lângă alte animale, 8 
porci la îngrăşat, care re
prezintă oricând o va
loare de câteva milioane 
lei. Pentru anul 1995, fir
ma pe care o adminis
trează a însămânţat grâu 
şi orz pe terenul aren
dat în judeţul Arad, 
culturi care se prezintă 
bine şi sunt fertilizate.

De - asemenea, sesi
zând „pulsul" culturii car
tofilor, care se cer tot

mai mulţi'pe piaţă, dar 
se produc în cantităţi tot 
mai mici, în această pri
măvară a plantat 9 ha 
cu sătnânţă de calitate, 
pentru aducerea căreia a 
făcut trei drumuri până 
la Tg. Secuiesc. Pricepân- 
du-se bine la tehnologii, 
a făcut o fertilizare co
respunzătoare a solului, 
iar celelalte lucrări le va 
aplioa după nevoile cul
turii, sperând să obţină 
o producţie, venituri şi 
profit, care să justifice 
eforturile făcute. în pe
rioadele când are forţe 
disponibile, face prestaţii 
cu tractoarele şi pentru 
alţi solicitanţi din zonă.

întâlnindu-1 recent la 
Agroexpo’ 95, dl Cepălău 
era foarte interesat să-şi 
mai doteze firma cu utila
je noi, cea mai arzătoare 
dorinţă având-o pentru 
procurarea unei combine, 
astfel încât să nu se mai 
roage de nimeni la vre
mea recoltatului. Acestea 
sunt doar câteva elemen
te ce definesc neodihna, 
aspiraţiile şi hotărârea u- 
nui administrator de a 
face agricultură perfor
manţă.

NICOLAE TlRCOB
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F.R.E. DEVA
Organizează licitaţie in vederea achiziţiei nării de tehnică de calcul.
i |  (*/ţ?  j .IIl.A TH iţlH K  « ,■

— AT 486 DX2. 66 Mhz, VLB, 266 KB cache, 8 MB RAM, HDD minim 350 MB, FDD 
3.5”, Mouse, SVGA 1MB Video RAM, Monitor SVGA color 1024 x 768 — 6 buc.

— AT 486 DX4, 100 Mhz, VLB, 256 KB cache, 16 MB RAM, HDD minim 512 MB, FDD 
3,5”, Mouse, SVGA, 1 MB Video RAM, Monitor SVGA color 1280 X1024 — 3, buc., dintre care 
1 buc. cu CD-ROM drive -f Accelerator «rafie pt. Windows + Soimd Blaster.

— AT 486 DX4, 100 Mhz, VLB, 256 KB cache, 32 MB RAM, HDD minim 1 GR. FDD 
3,5”, Mouse, Cartela grafica profesională (ET 3000, ET 4000, S3, Mach, Genoa Paradise. ATI 
Wonder etc.) cu accelerator «rafie, şi meino rie video minim 2 MB, Monitor SVGA color 
multisync 19” — 21” — 1 buc.

— Disc optic sau magneto-optic WORM pentru arhivare date, capacitate 230 — 512 Mb
— Laptop AT 486 DX sau DX 2, minim 33 Mhz, 4 MB RAM, HDD minim 210 MB. 

display SVGA color.
■  IMPRIMANTE:
-rr* HP Laser Jet 4V «au 4Si, memorie int eraă minim 4 Mb, rezoluţie 600 dpi, viteză de 

tipărire 16 pagini/min. — 1 buc.
— HP Deskjet 1200C/PC (cu jet de cerneală) color, extensie PostScript, memorie 

internă 4Mb, rezoluţie minim 600 x 300 dpi — 1 buc.
— EPSON FX 1170 — 5 buc.
— EPSON FX 876 — 3 buc.
Ofertele vor fi prezentate te sediul F.R.E. DEVA, str. G. Enescu, nr. 37-39, până la data 

de 24.04.1995. , y
Ofertele pot fi trimise sub formă de fax, telex sau prezentate in plic închis, la sediul 

F.R.E. DEVA, str. G. Enescu. nr. 37-39, tel. 054/612024 sau 054/612232, fax 054/616648, 
telex 072220.

In urma analizei ofertelor, câştigătorii vor fj anunţaţi in scris, urmând semnarea con* 
tractelor ferme. (233)
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S.C. ELCO S.A.
D E V A

str. George Enescu, nr. 39 
ORGANIZEAZĂ ÎN 17 APRILIE 1995

1*
I

»« mm * mm,* tip* •

Sentru ocuparea postului de:
I ECONOMIST SAU CONTABIL 

w •• Vechime minimă 2 ani în specialitate. 
Informaţii la telefon 6157 50, int. 182. 

înscrierile jiână la data de 14 aprilie 1995.
(90289)

REGIONALA GAZ METAN DEVA 
A N U N Ţ A

In zilele de 5 şi 25 ale fiecărei luni, la 
sediul Regionalei se scot la licitaţie* spre vân
zare mijloace fixe din dotarea Regionalei.

Lista cu mijloacele fixe şi date suplimen
tare se pot obţine la sediul Regionalei, tele
foane : 627090 ; 627091. (238)

SOCIETATEA COMERCIALA 
sCRlŞBUS" S.A. BRAD 

Anunţă intenţia de modificare a tarifelor 
pentru serviciile prestate publicului călător j şi (i 
celorlalţi beneficiari, începând cu data de 1 J 
mai 1995. .'V-' _ V

Modificarea este motivată de majorarea \ 
preţurilor la diferite produse şi servicii,- com- | 
bustibil, anvelope, piese, maţpriale şi alte ele- i 
mente componente ale costurilor. (90291) ’
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BANCA „RENASTEREÂ REDITllIAJI 
ROMANE^ S. A;'

CREDIT BANK
cu sediul în Deva, bdul Decebal. nr. 3 
VINDE la

ce va avea loc la data de 26. 04. 1995, ora 9. 
Judecătoria Deva, biroal executori Judecătoreşti:

•  APARTAMENT 3 camere, situat to Deva, str.
Carpaţi, nr. 5, bi, 40, se. 4, et. 2, ap. 36, proprie
tatea numitei Birţu Paula, pentru acoperirea unor 
dubite în sarcina S.C. „Bocoş- SNC Simeria. Preţui 
de pornire — 15 000 000 lei. '

•  AUTOTURISM Dacia 131® TX, an fabricaţie 
1988, proprietatea numitului Bocoş Alexandru Pre
ţul de pornire — 5 00000® lei.

•  APARTAMENT 4 camere, situat în Deva, bdUI 
Libertăţii,, bl. L 1, sc. B, et. 5, ap. 27, proprietatea 
numitei Bălăci Sodica, pentru acoperirea unor de
bite în sarcina S.C. Coaiixt Masters SRL Deva. Preţ 
de pornire — c 40 000 000' Iei.

•  IMOBILE Şl TEREN, în  Batiz (fost CAP),
proprietatea numiţilor Bălăci Rodica şi Sloboda? 
Ioan, pentru acoperirea unor debite în sarcina SC. 
„Coinixt Masters" SRL Deva. Preţ de pornire — 
375 700 000 lei. 7.

•  APARTAMENT 2 camere, situat în Deva, str. 
Minerului, bl. 26, se. C, ap. 47, proprietatea numi
tului Marton Peren**, pentru acoperirea unor de
bit® în sarcina SJC. Standard Mobil Tur SRJU 
Preţul de pornire —- 6 000000 lei.

•  APARTAMENT, 2 camere, situat în Deva, 
Dacia, Al. Romanilor, bi. 6, sc. 3, ap. 16, proprie
tatea debitorului Mariş Constantin. Preţ de porni
re — 3 000 000 lei.

•  3 VITRINE FRIGORIFICE, proprietatea SC. 
„GELATI MARCO PROD" SRL. Preţ de pornire — 
3 000 000 iei/buc.

•  T MAŞINA JNGHLTATA, i maşină frişcă,
proprietatea S;C. „GELATI MARCO SRL
Preţ de pornire — 1500000 Iei. -

•  CASA, curte şi grădină, situate in Sncnră.mb 
nr. 208 .corn. Certeju de Sus, proprietăţi numiţilor 
Vraciu Olimpiu şi. Popa Maria, pentru acoperirea 
unor debite în sarcina S.C. „Maripop Comimoex*’ 
SRL Deva., Preţ de pornire — 9 000 000 lei.

Condiţia de participare la licitaţie este depune
rea la executorul Judecătoresc, până în dimineaţă 
zilei de 25. 04. 1995, a sumei de 10 la sută din pre
ţul de pornire de mai sus, reprezentând garanţia de 
participare la licitaţie şi Care va intra In preţul cu 
care se adjudecă vânzarea. în caz de ne td judeca
re suma se restituie. T7V

Relaţii suplimentare se pot oferi la sedai! băncii, 
din Deva, bdul Decehal, bl. 8, telefon 6118 53. sau 
executor judecătoresc. 1232)

REGIA AUTQNOMÂ Df ELECTRICITATE

• - F.Il.E. DEVA .
Cu sediul-in Deva, str. G. Enescu, nr. .19 

ORGANIZEAZĂ

THE DO CU M ENT COMPANY 
XEROX

j Invitaţi CAMPtQNUL calităţii în biroul dvs.. [

W

NO U! LA HAŢEG
SC":.TN GR&DJT- P&QP CQMŞXfM" SRL

*

PETROŞANI 
Vinde prin dep&zttmi kigmifer-AMATOR 

HAŢEG, en gros, următoarele produse:
•  PULPE PUI IMPORT — SFERTURI -
' 4 tm  Ieifkg cu T.V.A. t
•  PULPE PUI COPANE 44M lei/kg ?

cu T.V.A. 1
•  PUl.eE CURCAN COPANE — 3125 lei/}

kg cu T.V.A. \
•  ARIPI CURCĂ — 3 280 lei/kg cu T.V.A. )  
ţ  BURTĂ VITĂ — 2 800 lei/kg cu T.V.A. \
•  PEŞTE MACROU — 2250 lei/kg cu \
- T.V.A . j.

UV RĂRI LE se lac zilnic între orele 8,00 I
— 16,00 . /

RELAŢII SUPLIMENTARE LA TELEFON: \ 
543659. PETROŞANI. (216) 1

S.C.COMSERSJZI. -DISTRIBUITOR AUTORIZA I
TEL.: m M ;  7169I5;7IS744K FAX: 7/677.î

Copiatoare, maşini de scris, calculatoare. 
imprimante, centrale t ele foni ce faxuri, sisteme de 
alarmă, case de marcat şi cântare electronice, 
replroproiectoare, papetârie.
-ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE VÂNZĂRI !

S C. BANC FOST S.A.

VINDE PRIN LICITAŢIE PUBLICA
■  1 microbus Volkswagen
■  apartamente : cu 2 camere In Deva,

str. Dacia, bl. 6/1, hb 35/23, 35/24, bL 35/16, 
bl. 4/16, garsoniCTă Deva, Aleea Plopilor, bl. 
G, ap. 35 şi bl. O 4, ap. 3- camere Deva, bl. 
15, ap. 72. *

■  case : curte şi dependinţe în Deva, str.
Vulcan, nr. 50, în comuna Turdaş şi oraşul 
Simeria, str. I. Creangă, nr. 51, grajduri în 
localitatea Batiz. »

Licitaţia V» avea loc la data de 10 aprilie 
1995, te sediul Judecătoriei Deva — biroul 
executori judecătoreşti. (236)
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deschisă, fără preselecţie, pentru lucrări 
de reparaţii la drumul tehnologic din Baza de 
aprovizionare Gojdu Şi la împrejmuirea sta
ţiilor de transformare din Valea Jiului.

Lucrările de reparaţii la drumul tehnolo
gic din baza de aprovizionare constau în re-, 
facerea suprastructurii drumului dintr un strat 
de uzură din beton, de 15 cm grosime şi marca 
B 300 ; reparaţia împrejmuirii staţiilor constă 
în demontarea şi înlocuirea (dementelor pre
fabricate dintr-o deschidere de 2,5 m.

Licitaţia va avea loc Ia sediul F.B.E. Deva, 
în ziua de 26 aprilie 1995, ora 10.

Ofertele participanţilor la iiidtâţie se vor 
prezenta în plic sigilat şi sc vor exprima In 
lei/mp pentru lucrări de refacere a drumului 
şi lei/2,5 m pentru lucrări de refacere a bn- 
prejmuirii.

Relaţii suplimentare la sen i i d exploa
tare, reparaţii,, telefoane: 613685 sau filŞTSO, 
int. 100.

Condiţii de p • icipare pentru ofertanţi: 
— să respecte condiţiile de calificare j>en- 

tru contractanţi, jnecî/aie în anexa la Ordinul 
nr. 792/13 N al MĂ. si al MI RAT 'anexa A).

I !
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9  Cu o cazia ZILEI dc 
7 APRILIE — ZIUA
Mondiala a sănătă
ţ ii, Direcţia sanitară a- 
dresează întregului per
sonal din judeţul Hune
doara cele mai bune gân
duri de noi împliniri, să
nătate, succese în reali
zarea prestaţiilor medicale 
la nivele calitative ridi
cate. Dorim ca printr-un 
efort conjugat şi susţi
nut, întreaga activitate 
din sistemul medico-sani- 
tar să fie tot mai bine 
apreciată şi recepţionată 
de către populaţia jude
ţului Hunedoara.

*. Dragă Mirela Pulia, 
la împlinirea vârstei de 20 
ani, părinţii îţi urează 
„La mulţi ani“ şi mult 
noroc în viaţă!
' ' (8952)

•  Vând urgent,- conve
nabil, garsonieră. Deva, 
Micro 15, bl. 52, etaj 4, 
âp. 79, telefon 621673.

•  Vând trei tăuraşi,
peste 400 kg, Bonţa Gheor- 
ghe. Balomiru de Câmp, 
nr. 164, corii. Şibot, jud. 
Alba. ;'' (9054)_

•  Vând chioşc — căbă- 
nuţă 2x3 m, instalaţie e- 
lectrică. Tel. 622441.

(8959)
•  Vând apartament • trei 

camere, Deva, Liliacului,, 
telefon 623382.

(8998)

•  Vând fax Sharp. 
UX 246 cu xerox, ro
bot telefonic, telefon, . 
memorator numere. 
Pentru mai multe in
ternaţii sunaţi la 
623616. (8992)

K

•  Vând garsonieră în
Deva, 5000 DM, negociabil. 
Tel. 624617. (9055)

•  Vând apartament 3 
camere, Simeria, str. A. 
lanou, bl. 13, sc. G,, ap. 
28. Informaţii zilnic.

“ (8994)
•  Vând piese Dacia

1 300, tractor U 650, preţ 
convenabil. Deva, telefon 
62742a (8996)

•  Vând Saviem 6,5 to
ne. telefon 057/474051.

(8995)
•  Vând teren intravilan,

zona de agrement Bejan. 
Telefon 616412. (8994)

•  Casă de vânzare la
parter, spaţiu posibilităţi 
privatizare. Simeria, str. 
Mihai Viteazu, nr, 3, tel. 
661769. (8989)

•  Vând apartament 2
camere, decomandate, etaj 
4, bicicletă 21 viteze,
combină muzicală profe
sională, parabolică, trei 
vitrine cu masă. Infor
maţii Gojdu, Al. Viitoru
lui, bl. O 3, sc. 1, ap. 28, 
până duminică, de luni 
după ora 18, telefon 058/ 
820373. • (8985)

•  Vând motor VW Trans- 
rorter. Tel. 641653.

(8984)
•  Vând cuptor electric

pentru pizza. Telefon 
617147. (9058)

•  Vând doi boi, vârsta 
3 ani jumătate. Informaţii 
telefon 625473,

•  Vând apartament 2. 
camere, confort I, mobi
lat, Deva, bdul Decebal, 
bl. 23. sc. H, ap. 143.

(9000)
•  Vând casă şi anexe,

curte, grădină, Lesnie, 71, 
telefon 621131. '(8969)

•  Vând maşină înghe
ţată, două capete, stare 
bună, marcă germană. Tel.

618996, între orele 8—16.
(9052)

•  Humă, ciment alb, 
ipsos, ciment, var la 
cele mai mici preţuri, 
pe str. Mihai Emi- 
nescu, nr. 48, Deva, 
telefon 626149.

(8956)

•  Toden Interna
tional Imex SRL De
va vinde gresie, fă- 
ianţă adezivi, var 
plastic etc., totul im. 
port Italia, la pre
ţuri avantajoase, de
pozit Deva, str. Zam
bilei, nr. 2, lângă 
Centrofarm, telefon 
628058.

(8575)

•  Vând pământ lângă
şoseaua Deva — Almaşu 
Sec, posibilităţi agrement. 
Almaşu Sec, nr. 50, după 
ora 19. (8643)

•  Vând teren, intravi
lan, în Cristur,- 1800 mp., 
telefon 671613. (9668)

•  Vând vitrina şi ca
meră frigorifică. Telefon 
619184. . (9063)

•  Vând casă cu livadă, 
Almaşu Sec. 107, preţ 
18 000 000 lei.'

- (9061)
•  Vând VW Golf GTI

1,6 1, înmatriculat şi Da
cia 1300. Informaţii • tel. 
629510. (3 -16). ■ ' : .

............ - (9669)
•  Vând chioşc metalic

6/3. Telefon 627903. '
(9070)

•  Vând Oltcit, 5500 km 
la bord. Deva, tel. 624842.

(90293)
.•  Vând grădină (2000 

mp), în Deva, str. A. Vlai- 
cu (pomi fructiferi, apă, 
gaze, curent electric), sau 
schimb cu autoturism. 
Informaţii, Deva, telefon 
619276. ’ (90296)

•  Vând urgent talon 
M.Z. — ETZ 250. Telefon 
567130, Crişpior. (5047)

•  Vând urgent mobilă
sufragerie stil, Sarnnzege- 
tusa, telefon 762154, după 
ora 18. (8660)

•  Vând Dacia 1300 şi 
pian. Orăştie, tel.: 642479, 
preţ negociabil.

(7391)

•  SOCIETATE CO
MERCIALA •

vinde en gros bere, 
băuturi alcoolice, dul. 
ciuri, ţigări, prin de
pozitul din Orăştie, str. 
G. Cosbuc, nr. 24, tel. 
641500.' (7392)

•  Vând maşină fabricat 
comete pentru îngheţată, 
productivitate medie 1000 
buc./ora. Tel. 642948.

(7394) ;
•  Vând Trabant Gombi, 

601 S şi pământ , intra
vilan. Telefon 721078.

(7682)
•  Vând casă, grădină,

Mercedes 123 Diesel, ne
înmatriculat. Tel. 713382, 
după ora 16. .. (7681)

«Vând autobasculantă, 
şasiu lung, 6,5 tone. Bîrcea 
Mică, nr. 66. (7686) ■

•  Vând autobuz Ikarus,
Z-55, preţ negociabil. Hu
nedoara, tel. .718533.- ; ■

(7679)
•  Vând motor italian,

barcă, tpasă lemn masiv, 
2,5 m, dulapuri (metalică 
şi lemh), 2 usi. Telefon
722330. (7678)

•  Vând apartament 3 
camere, etaj î, ultracen
tral, telefon 721857-,

(7663)
•  Vând apartament 3 

camere, decomandate, Hu
nedoara, preţ 4000 DM,

negociabil. Td. 056/136147, 
-orele 9—17. (7665) » ;

•  Vând apartament *2 
camere. Deva, str. Crişu-

1 lui, preţ 4000 mărci. Tel. 
056/136147, 056/209953.

(7668)
•  Vând urgent Fiat 

Croma T. D„ stare perfec
tă, fabricaţie 1986, noiem
brie, Preţ convenabil, sat 
Batiz, nr. 73.

(7̂ 70)

•  Schimb apartament 2 
camere, cu garsonieră, plus 
diferenţă. Tel. » 723415.

(7671)

•  S.C. AGROMEC S.A.
DEVA vinde la licitaţie 
mijloace fixe casate, în 
fiecare sâmbătă, la ora 12, 
începând cu 15. 94. 1995, 
până la lichidarea listei 
afişate la sediul societă
ţii. Informaţii telefon 
621992. ’ (8986)

COMEMORĂRI
•  Se împlineşte un an 

de când ne-a părăsit 
scumpa noastră

SANDU SCHIRGEB,
la 3 «anj de la deces, în 
8 aprilie. Soţia Sanda.

(8629)

•  Tristă va rămâ
ne ziua de 13 apri
lie, când se împlinesc 
doi ani de la trece
rea în nefiinţă a ce
lui care a fost

CORNEL POPA
Veşnic nemângâiaţi 

părinţii, soţia, copiii, 
surorile, cumnaţii şi 
nepoatele. Parastasuţ 
va avea loc duminică, 
9 aprilie, la Biserica 
Ortodoxă din Ilia. Nu 
te vom uita niciodată!

(8978)

•  Azi, 7 aprilie, se 
împlinesc 6 ani de 
când a plecat dintre 
noi dragul nostru

serafincean
TRAI AN

Familia.
(8990)

•  S-au scurs doi ani 
de la nedreapta plecare în 
eternitate a iubitei mele 
soţii si mame

MARI A RODEA
: (mia),

bibliotecar. Comemorarea, 
sâmbătă, 8 aprilie 1995, 
ora 9, la Biserica Ortodo
xă Sf. Nicolae, Deva,

D E C E S E

ILDIKO OTAVA
Mătuşa — familia FabrL 

si prietena Mihaela.
(8960)

•  Un gând pios, o la
crimă pentru scumpul meu
SOţ

•  îndureraţi şi - cu 
sufletele îndoliate, co
piii şi nepoţii anun
ţă decesul celui care 
a fost tată şi bunic 
deosebit,

LIA PETRU 
înmormântarea — 

sâmbătă, 8 aprilie, ora 
13, în Poiana, Balşa.

(9076)

I
IM PO RTANT!
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Solicitaţi zilnic, la chioşcurile de difuzarea 
presei din judeţ cotidianul de Valea Jiului 

„MATINAL" !
Cele mai importante evenimente din lu

mea mineritului, cele mai recente ştiri din 
Valea Jiului le găsiţi numai in cotidianul 
„MATINAL".

- Citiţi zilnic „MATINAL" şi volumul dum- 
J-neavoastrâ de informaţii va fi pe zi ce trece 

mai bogat! .

R.A.G.C.L. SIMERIA
A N U N  Ţ A

pentru ocuparea postului de
• JURIST
în data de 20 aprilie 1995, ora 10, la se

diul unităţii din Simeria, „ str. 1 Decembrie, 
bl.- 103 — parter.

Relaţii la telefon 660935 sau la sediul 
unităţii. (239)

S.C. AGERCOM IMPEX S.R.L. 
D E V A

Str. împăratul Traian, nr. 34 
MAGAZIN ABC

•  Angajează: vânzătoare. Condiţii: stu-
. \ '.î. dii medii;

•  Vinde en gros :
— zahăr 1 kg — 920 Iei + TVA
— ulei sticle 1/2 — 890 lei + TVA
— făină import 1 kg 515 lei + TVA
— vegeta 0,250 kg —* 1950 fei + ŢVÂ
•  Vinde : autofurgonetă TV 14 F izo

termă, capacitate utilă 1,1 tone*
(90292)

I M P O R T A N T !!!

La DEVA —  CA SA DE AMANET 
mereu în sprijinul ÎMPRUMU
TURI IMEDIATE ÎN LEI, zilnic, în sţr. 
Libertăţii, bl. 2, et. 1, ap. 11 (vizavi de 
magazinul COMTIM). (8433)

6  Cel mai mare 
distribuitor 
en gros din 

ţară de
ÎMBRĂCĂMINTE balotată 

( IMPORT VEST
VA OFERĂ:

•  baloţi neşortaţi
•  pungi "de colectare originală, nesortate: 5— 

15 kg, cantitatea minimă de vânzare >**». 
100 kg

•  îmbrăcăminte sortată.
—- ofertă bogată în sortimente de sezon 

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

•  treninguri şi bluze din bumbac
•  bluze mătase
La preţuri accesibile /
ATENŢIE !/!
Noua noastră .adresă : Cluj-N., str. Iuliu 

Maniu, nr. 6. Tei/Fax: 064 — 194030, 493493 
(luni-vineri: 8-16). Orar depozit: satul Vlaha, 
luni — sâmbătă, intre 9—16.
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CENTRUL TERITORIAL OE 
INSTRUIRE AUTORIZAT 

INTERNAŢIONAL

rERRUORlAL TRAINING 
CENTER

INTELCREDO SA DEVA 
în colaborare cu Universitatea Babeş Bolvni 

Ciuj-Napoca şi Centrul de Pregătire în Informa
tică - Ministerul învăţământului Bucureşti vă 
oferă posibilitatea să vă calificaţi in domeniul 
Informaticii şi al Noului Sistem Contabil in 
România.

înscrieri se foc pentru următoarele cursuri.
. - 4 formare analişti programatori (studii 

superioare)
• formare contabiM-utilizatori PC 
> specializare Foxprolan, MS Office (Acces II)

Informaţii la te lefon : 6 1 .9 0 .0 0
sau la sediul firmei din: str. 1 Decembrie, 

ar. 14 din Deva
*iirji P'y.Lfi f  m■» x i wjViV.ux u.-'r/j.'» sxm.

» c. f IBRD s.r.l 
TI HI SOAR*

0 1V A
*tr Ml bat Lmimacv ar,

ţ-vC:

va afara la cala mai avaafa
-  Dara ttm m raaaa 7113* o p p p i ţ i a
-  bara timiMraaaa ~PRCn<UM‘-580  lai atleta
-  vatca, rom BAIA MARE - 885 lai aHda
-  lîcbiar BAIA MARE (7  SORT)-1075 lai «Mda
- marşartoa *G0LD QOELL* - 1500 lat eutto
- şradusa zaharaaaa -  PRETURILE INCLUD TVA 

COMENZI la toltfaa 054/611627

R.A.G.C.L. SIMERIA 1 
Anuţă intenţia de majorare a tarifelor la 

apă, canal, încălzire centrală cu 35 la - sută 
faţă de tarifele actuale, ca urmare a majoră
rii preţurilor la materii prime, energie elec
trică, combustibil, precum şi a intenţiei de 
majorare a tarifului Ia apă de către R.A.G.C.L. 

, -Deva.

\
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