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I BREVIAR INTERN j
Z « I n  primul trimestru al anului curent, volumul •  
J  schimburilor comerciale româno.germane a atins ni- “ 
ţ  velul de 573 de milioane de dolari, reprezentând o«
ţ  creştere de 26,6 ia sută, comparativ cu aceeaşi perl. •  
9  oadă din 1994. Ţara noastră a exportat mărfuri în- •
•  sumând 285 de milioane de dolari, Germania situân- •
•  du.se pe primul loc în relaţiile comerciale ale Româ. *
•  niei. •
•  •  Recente statistici elaborate de Ministerul Muncii ?
•  şi Protecţiei Sociale relevă că cea mai mare rată a J
•  şomajului din România o înregistrează judeţele Iaşi şi J
•  Bistriţa, fiecare cu 18,2 la sută, urmate d e j
•  Botoşani — cu 16,6 - la sută. La nivelul ţării, ţ
•  rata şomajului «Ste de 10,5 la sută, existând, Ia a. ţ
•  coastă oră, circa 1,2 milioane de şomeri, din care jg
•  660 060 sunt femei, categoria profesională cai mai f
J  afectată fiind muncitorii, " ’ •
2  •  Ministerul Sănătăţii a anunţat majorarea, de •
2  la 1 iunie a.c., a tarifelor la policlinicile cu plată. * 
■  Astfel, consultaţia acordată de un medic primar, în * 
§ policlinică  ̂ya costa 5000 de lei, iar la domiciliu, ziua g
•  — 7000. de Ici şi noaptea' — 8000 de lei. Revenirea g
•  la control se plăteşte eu 4000 de lei. Orice consultaţie * •
•  primară acordată de medici specialişti şi de alte ca. g
•  dre cu pregătire superioară costă, în policlinică, 3000 g
•  de lei, iar la domiciliu, ziua — 4500 dc lei şi noaptea g
•  - - 5000 de lei. Revenirea la control — 3000 de lei. •
•  •  Presa centrală a publicat câştigurile din luna •  '
•  aprilie a.c. în câteva domenii de activitate. Astfel, •
•  salariul mediu nominal brut pe total economie ă fost •
•  de 261 530 de lei, iar cel‘net — de 199 030 de lei. •
2 Pe domenii, câştigurile nete âu fost: 524 288 de lei •
2 — în instituţiile financiare şi bancare; 413 571 de lei •
2 “  în asigurări şi la casele de pensii; 325 883 de lei •
• — în industria extractivă; 299 372 de lei — în ramu- J
•  rile energiei electrice şi termice, gaze şi apă; 2Ci 097 * 
■df» 7<>i _  în poştă şi telecomunicaţii; 196 490 de lei *

De la Banca Naţională 
a României

Aducem la cunoştinţa 
populaţiei, agenţilor econo
mici, unităţilor bugetare 
şi tuturor băncilor, că în. 
cepând cu data de 1 IULIE 
1995 se retrage din circu
laţie bancnota cu valoare 
nominală de 200 lei cmisi. 
unea 1992 ţi cu valoare 
de 500 lei, emisiunea 1991.

Retragerea din circulaţie 
se va rafce astfel: 

a) începând cu data de 
1 iulie până la 15 septem
brie 1995, inclusiv, aceste 
bancnote vor fi primite de 
la populaţie de către toate 
casieriile agenţilor econom 
mici şi ale celorlalte institu. 
ţii.

Acestea sunt obligate să 
primească bancnotele men. 
ţionate, să nu ie mal pună
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_în învăţământ; 196 142 de lei — în construcţii; 189 945 
T de lei — în administraţia publică; 185 791 de lei — în 
Jindustria prelucrătoare; 183 361 de lei - în sănătate
, şi asistenţă socială. J
• a a a a a a a a o a a a a a i a a a a o a o a a o o a

VINERI, 9 IUNIE. Gra. 
dul de instabilitate a 
vremii se menţine, mai

9 iunie

o Sf. Chirii al Ale. 
xandrici; Sf. Mc. Marta 
şi Mar ia;

•  1848. Adunarea de 
Ia Izlaz adoptă Procla
maţia întocmită de Ni; 
colac Bălcescu;

•  A murit, în 1912, 
marele dramaturg ION 
LUCA CARAGIALE;

•  Soarele răsare la 
ora 5,32 şi apune la 
20,58;

#- Au trecut 159 de 
zile din an; au rămas 
206, ~ -
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RADU CIOBANU

DEVALORIZĂRI (I)
Caracteristică pentru cred că avem întâietatea 

„epoca de tranziţie*' (în mondială în acordarea 
care unii se simt ca vier- gradului de general unui 
mele-n hrean) nu e nu- antrenor de fotbal care 
mai devalorizarea leului, a câştigat câteva me
ci şi a unor concepte, ciuri, fără să ajungă însă 
principii, tradiţii. altfel pe podium. Dacă îşi ad- 

-zis, a unor valori tradi- judeca Cupa Mondială, 
ţionale. Consolidate în probabil instituiam pentru 
timp, dobândindu.şi o ci gradul <Je mareşal, 
binemeritată prestanţă. Am toată stima pentru 
de ele a început acum să- Anghel Iordănescu, m.au 
uzeze şi să abuzeze . ori- entuziasmat succesele sale 
cine, fluturându.le cu si îi ţin pumnii în con- 
orice prilej, coborându-le tinuare. Dar de ce să în- 
în banalitatea cotidiană, curcăm borcanele! Ştiam 
în scopuri din cele mai că la rangul de general 
îndoielnice. Un exemplu are acces un oştean care 
tipic ni-1 oferă devalori- a câştigat câteva bătălii 
zarea noţiunii de muni- dacă nu chiar un răz- 
cipiu. Am asistat în ul- boi, un mare cap strate- 
timul timp la un val de gic, în sfârşit, un militar 
„municipalizări** ale că. de elită. Să se fi termi- 
ror criterii sunt imposi- nat distincţiile sportive, 
bil de identificat. Cum încât să ne vedem ne- 
să-ţi explici că amărâte voiţi a apela la cele ffii- 
târguri din Bărăgan sau litare ? Oştirea, câ şi 
Moldova, unele cu nici Biserica, e o instituţie i 
măcar 25 000 de locuitori, sacră. Cum ar suna câ, . 
fără tradiţie culturală, pentru extraordinara sa i

în circulaţie şi să le de
pună zilnic la unităţile 
bancare i unde au deschis 
contul.

b) In perioada 16—30 
septembrie 1995, bancnotele 
cu valori nominale de 200 
lei emisiunea 1992 ţi de 500 
lei, emisiunea 1991 vor Ii 
primite în plăţi şi pentru 
preschimbare nUmai de 
către ■ casieriile unităţilor 
bancare, Casei de Economii 
şi Consemnaţiuni şi Ofi
ciilor P.T.T.R. V

După data de 30 septem
brie 1995, unităţile bancare 
nu vor mai primi de la 
populaţie pentru preschim. 
bare bancnotele de 200 lei 
emisiunea 1992 şi de 500 
lei emisiunea 1991.

ME N T A L I T Ă Ţ I

ales în regiunile- vestice ̂  
şi în zonele de deal şi de J 
munte. Temperaturile vor 
înregistra valori minime S 
între 10—18 grade C, iar? 
cele maxime, în sudul c  
ţării, vor atinge 30 grade î
o. ?

. w / . v . w w . v .

cu o industrie modestă, operă, să-l învestim pe 
ajung peste noapte mu- un mare scriitor cu ran- 
nicipii ? Nu există cri- gul de mitropolit ? E 
terii, există doar un scop acelaşi lucru, nu vi se 
şi acela e electoral. E un pare aberant ? Deosebi
n d  în care guvernanţii rea e că scriitorul ar fi 
îşi pot „derula** campania refuzat cu cutremur i- 
electorală înainte de de- den, pe când fotbaliorul 
clanşarea ei legiuită. Şi a acceptat-o cu seritimert- 
că treaba să nu bată prea tul orgoliului satisfă- 
tare la ochi, printre ima- cut fără .să sesizeze . că 
turele proaspete mumei- se ^flă fn ofsaid> Pe vre_
P*i s_a inclus l1 cate mea armatei noastre re- 
unu care o merita cu a j apariţia unui colo.
deyărat, daca nu de alta,  ̂ ^  era resim_
macar pentru impunăto- . „ 1 .
rul său trecut istoric şi ţda ca un eveniment, se 
cultural. E cazul Orăştiei °PrCa lurnea î*1 loc, se 
şi al Câmpulungului Mol- o.1!3 după el cu admira- 
dovencsc. Ceea ce nu ne t‘e> avea ţinută, avea 
împiedică să-ne întrebăm prestanţă. Mai mulţi co- 
totusi ce diferenţă mai ţonei, trei, patru, ţniteau 
e bunăoară între Fe- . ̂  văzuţi doar la Zece 
teşti şi Timişoara? A- Mai, în tribuna oficială, 
ceea că, pe când Timi- De generali, ce să mai 
şoara e municipiu de vorbim! Când însă ge- 
drept şi incontestabil, Fe- rieralii se generalizează, 
teştii nu vor fi nicicând cum se întâmplă azi, se 
altceva decât un muni- produce fatalmente de- 
cipiu electoral. Ce în- valorizarea, banalizarea 
seamnă un municipiu e- a însuşi rangului lor. Iar 
lectoral ? înseamnă bani dc pierdut n-are decât 
mai mulţi, făgăduiţi fără prestigiul armatei în în- 
justificare reală. De unde tregul ei. Ceea ce e grav,
L*.nii ? De la buget, fi 
reşte, adică din buzuna
rul nostru, în care finan- 

ţiştii văcăroi cotrobăiesc cu 
mult sârg din clipa în 
care partidul i-a aşezat

foarte grav. E o chesti. 
une de mentalitate şi în 
cele din urmă de educa- t 
ţie : pentru unii liberta. ţ 
tea nu înseamnă decât *’

in fotoliile lor. Atâta ştiu posibilitatea de a face 
si asta fac... orice, fără nici o preocu-
■ Dar ne-am abătut de Pare PŞntru consecinţe, 
la subiect, nu-i aşa ? Să a*ci crahul valorilor 
revenim. Ce se mai de- tradiţionale. Nu scapă ni- 
valorizează ? Gradele mi- mic. Nici chiar cele 
litare. Iată. de pildă, sfinte. (Va urma)

O

Cornelia Grecu din satul Luncani, comuna Boş#»rod, este o apreciată creatoare 
de pricoiţe, velniţe ş.â. Foto : PAVEL LAZA

aqa p z
• — Cu ce te ocupai înainte de căsătorie? 
— înainte ? A, cu orice voiam...

TOXIINFECŢIE ALIMENTARA LA PETRILA!
în după-amiaza zilei de 
7 iunie a.c., 12 lucrători ai 
EM Petrila au suferit o 
toxiinfecţie alimentară. C,au. 
za care a pricinuit acest 
incident alimentar o re
prezintă, după primele cer
cetări, salamul servit la 
cantină, la masa supliment.

în urma consumării sa
lamului, produs de către A- 
batorul Petroşani, trei per
soane au fost internate la 
secţia contagioase a spita
lului din Vulcan. Toxiinfec- 
ţia alimentară a debutat 
prin vărsături, scaune dia

reice, greţuri, stare gene- 
- rală alterata.

Miercuri .noapi.c.:.-. 7'8 iu 
n a mai cost internat, în 
spitalul din Vulcan, im co
pii al urnii muncitor de la 
F.M. Petrila, oare a consu
mat clin salamul tatălui său 

în cursul-zilei de ieri sta
rea sănătăţii celor afectaţi 
s-a îmbunătăţit, excluzân- 
du-se alte pericole.

Se fac cercetări asupra 
acestui eveniment de către 
Poliţia Sanitară, împreună 
cu laboratorul fizico-chi- 
mie şi microbiologic. (G. P.)



D.M.P.S. 
S I T U A Ţ I A  

LOCURILOR 
DE MUNCA 
VACANTE 

LA DATA DE 7. «6. '95

Meserie Nr. locuri

Agent publicitar ' 10 
Manager 5
Agent asigurări 25
Muncitori necalif. 12
Miner salvat, prof. M
Electrician 11
Frezor 2
Mecanic maş. utilaje 15 
Lăcătuş mecanic 25
Modelor 3
Sudor 18
Tinichigiu auto 6
Tâmplar 8
Pictor decorator 2
Croitor 163
Confecţîoner ind. 9
Cofetar patiser 2
Electromecanic 2
Dulgher 50
Fierar beton ist 11
Instalator sanitar 7
Mozaicar 1$
Zidar 56
Betpnist 10

Meserie Nr. locuri

Zugrav 8
Brutar-oocător 15
Vânzător 20
Osritar 17
Macaragiu 4
Curelar 1
Inginer mecanic 5
Tehnician 1
Maistru tâmplar 2
Arhitect 2
Inginer construcţii * 2
Inginer foraj 1
Şef şantier 1
Inginer silvicultor 1
Recepţioner hotel 1
Frigotehnist 11
Asistent farmacie 1
Farmacist 5
Medic 5
Asistent: medical 3
Anriist-programator 1-
Contabil şef 3
Economist 13
Inspector 3
Jurist 1
Contabil st medii 1
Agent de pază 20
Rezivor contabil 3
Zidar 3

TOTAL 572

CURSUL V A L U T A R
9, 10, 11 IUNIE 1995

•  1 dolar SUA — 1946 lei
•  1 marcă germană «— 1379 lei
•  100 yeni japonezi —• 2300 lei
•  I liră sterlină — 3092 lei
•  1 franc elveţian 1676 lei
•  1 franc francez — 392 lei,
•  100 lire italiene — 119 lei.

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionala 
a Romăntet
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î  CASA DE PRESA Şt EDU UHĂ !J „CUVÂNTUL LIBER" DEVA J
I societate pe acţiuni cu captlaipnva! I
I înmatriculată la Registrul Comerţului Deva. cu |  
|  nr. J/2Q/618/1991 Cont. 4072613110B.C.R. Deva. |  
a Cod fiscal: 2116827

CONSILIUL OE ADMINISTRAŢIE.
Dumitru Gheonea presecJtme pedacto» şei}. 

Tibenulstrate vicepreşedinte (redactoi set adjunct}.
I
I ■ __________ __  ______ . I I P  ■
t  VngflCrrsan comatul şeL Minei Sade». Nicolae I
|  Ttrcob,
I 'Întreaga răspundere pentru conţinutul 
■ articolelor o poarta autorii acestora Adresa 

redacţiei: Deva. 2700. str 1 Decembrie, nr 35. 
Judeţul Hunedoara Telefoane 611275.612157 
611269.825904. Fax 618061

Tiparul executa! la S.C. ,.f*olidava“ SA Deva

Un Tnrzan modern. Foto: LOCSEI ZOLTAN

ROMANI LA FAR-WESTte

Am preluat titlul arti
colului din „Depeche du 
Midi", cel mai mare co
tidian din sudul Franţei, 

, care apare la Toulouse, 
care a relatat despre vi
zita noastră. Schimbul 
cultural şi educativ nea. 
lizat Intre ASEI şi Casa 
de Copii Şcolari Baia de 
Criş, ca sprijinul logistic 
al Medicilor Lumii, are 
un istoric recent Ca du
rată, dar rodnic. Iniţia
torii proiectului, Franeine 
Dnrleirx, educatoare spe. 
cialitotă la aşezământul 
pentru handicapaţi „Far. 
West" din Ramonville St 
Agne, oraş satelit al me. 
gapolisului Toulouse, su
pranumită de români 
„mere Franeine", care a 
făcut un stagiu de un an 
la Baia de Criş şi eu, în 
calitate de director, am 
făcut demersurile nece
sare pentru realizarea 
proiectului. Aşa a fost 
posibilă vizita în Franţa 
a unui grup de trei edu
catori şi cinci copii, de
plasarea fSc6ndu.se cu 
microbuzul unităţii.

Ideea părţii române a 
fost parteneriatul şi re. 
ciprocitatea, noi urmând 
a facilita sejurul de anul 
viitor si unul grup fran
cez la Baia de Criş. Pro
gramai vizitei noastre a 
fost dens, plin de sur

prize plăcute şi utile. 
■ Enumerăm doar câteva: 
petrecerea unul week-end 
in staţiunea Perpfenan, pe 
litoralul Mediteraaei, vi
zita te Pirtari, te Aba. 
ţi» Saint Bertrand de 
Comminges, ţa aeropor. 
tui din Toulouse, organi
zarea unei serate româ
neşti, unde s-a servit un 
meniu cu specific naţio, 
nai (sarmale, ţuică, vi
nuri, aduse din ţară}, 
realizarea unei expoziţii 
cu obiecte de artizanat 
donate de Şcoala Nor
mală Deva şi Clubul B- 

> terilor Deva, lucru efec. 
tiv te clase şi atelier», 
alături de copiii şi co
legii francezi. Epitetele 
de „plăcut ?i instructiv*' 
nu acoperă In întregime 
climatul de generozitate, 
ospitalitate şi disponibili, 
tate creat de gazdele 
noastre.

Atât copiii cât şi a. 
dulţii s.au întors cu im
presii şi convingeri de 
neevaluat. Ceea ce se 
poate cuantifica sunt câş
tigurile materiale: dona

ţiile în bani ale Consiliului 
Parental al unităţii, a 
doamnei Cbombart, cum
nata Franeine! Durieux, 
un tecroteg fi teri sta
gii gratuite cu durata de 
trei luni te unitatea 
„Asgect", apropiată în

trucâtva de profilul nos
tim şi, bineînţeles, pro
misiunea că te vara vii
toare francezii ne vor în
toarce vizita şl proiectul 
va continua.

te încheiere, adresăm 
mulţumiri tuturor celor 
care au contribuit la rea. 
Uzarea acţiunii: Inspec
toratul Şcolar al judeţu
lui Hunedoara — Deva, 
personal dlui inspector 
general Gheorghe Căn- 
dea* Inspectoratul de Po
liţie al judeţului Hune. 
doară ' * l sa r aaodant  
A-'T-, dlui colonel Oi. 
bău şi dlui maior BuL. 
garea, MedicEor Lumii, 
ti**ei 3*adine Outin şi Dr. 
Barbir», dnei Mirela An. 
tonescu, părţii franceze, 
„finei direetoare a ' uni- 
t ţu Far-West, S.»< ne de 

Bacco, dlui director genera* 
al ASEl, Modolo, şi nu în 
ultimul rând, ditti Fran. 
cine Durieux. O menţi. 
une specială trebuie fă
cută pentru minunaţii 
copii de te Far-West, care 
au făcut prăjituri şi pizza 
şi le.au vândut în folosul 
românilor, bani cu care 
a fost finanţat sejurul 
nostru.

Praf. GHEOBGHE 
HOLOBACA, 

directoral Casei de Copii 
â r i r i  Baia de Criş

6,35 Seriale •  Desene 
animate; 16,60 Reluări 
seriale; 11,00 Frumos
şi bogat (s); 11,30 Vre
mea dorinţei (s); 12,00
Preţul « fierbinte (cs); 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13,30' Springfield
Story (s|; 14,15 Santa Bar
bara te. SNA, •91): 1545 
Pasiunea ei e crima (s); 
16,00 Ilona Christcn talk. 
show; 17,60 Haas Mriser 
talkshow; 1840 Jeopar. 
dy t (cs); 1840 Intre ari 
(s); 19,00 Frumos şi bo
gat (s/r); 2046 Exploziv, 
magăzin; 20,40 Vremuri1 
bune şl rele (s); 21,13 Po.; 
vestea lui Amy Flsher
(dramă SUA, 1993); 234ă| 
Delta Force III (La. SUA).

7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 1040
Show-ul Iui M. Costaozo; 
fr)l 12,43 Forum (ma
gazin); 14,00 Ştiri ; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Beauti- 
ful ($); 15,20 Complot în 
familie (cs); 17,00 De
sene animate; 19,00 OJC, 
grefai o coreei (cs); 20,00 
Roata norocului feri; 
21,00 Ştiri; 21,25 Circulă 
zvonul (show); 21,40 Pe
deapsa (show); 23,45 Ştiri; 
0,15 Show-ul lui Mauri, 
zio Costanzo; 240 Coti. 
diene (r); 2,45 Circulă 
zvonul (r); 3,30 Fiecare 
votam (r); 440 îngerul 
(r); 5A0 Nu doar moda
(ri; 446 Target <r); IM  
Chioşcul de ziare.

- fV (ma
gazin TV); IO4 0  Gim- 
M d a  matinală; 1140 
A& (s/ri: 1240 VecinH 
(s); 1245 Soarele
Californiei (s); 1343 Fal- 
con Crest (s); 14,55 Cag- 
ney şi Lacey (s); 15,55
Star Trek te SF SUA);
17.00 Legea străzii (su.);
18.00 Să riscăm! ţes); 19,00 
Totul sau nimic (cs); 20,00 
Ştiri, sport, meteo; 2040 
Roata norocului (cs); 2145 
Outland v- planeta con
damnaţilor (f. SF Anglia, 
1980); 23,30 Atotputernicul 
ffA  SUA, 1979); 1,15 Leo. 
nora .{£ er. Australia, *85); 
2,43 Legea străzii (^r); 
345 Star Trek (s/r).

. 640 Ştiri NBC, cu Tem 
Brakaw; 74© ia flrioatd 
dacuflw — ştiri; 74* 
Afaceri la ri, ştiri; 9,36 
Magazinul ştirilor; 10,00 
Comerţ TV; 11,00 Roata 
banilor (i*ep.); 15,00 Roata 
banilor — piaţa americ.;
18.30 pulsul afacerilor azi; 
19,00 Ari — informaţii Ia 
ri; 2040 Ştiri ITN; 2040 
Hochei. Săptămâna NHL;
21.30 Dateline, show ma
gazin; 2240 Magazinul 
ştirilor NBC; 2340 WISO 
— magazin german; 0,30 
Real Personal — talkshow 
cu Bob Berkowiiz; 1,30 
Ştirile nopţii: 2,00 Desti
naţii de vacanţă; 2,30 
Show-ul serii, cu Jay 
Leno; 3,30 Drept înainte 
(do).

3146 Lumea vitezei; Ma. 
gaztuui sporturilor cu 
raster; 1X46 Fotbal. Me. 
ciuri din Preliminariile 
CE 1996 (r); 13,00 Tenis. 
.Campionatele Interna
ţionale ale Franţei de Ia 
Reland Garros, Paris — 
semifinale masculin (d);
20.00 Auto; MP de For
mula 1 al Canadei — ca. 
lificări (d); 21,00 Buletin 
de ştiri 1; 21,30 Mag.
sporturilor cu motor; 22,30 
Auto, Europa Truck Trial;
23.00 Tenis. Campionatele 
Internaţie&ale ale Fran. 
ţei de te Botead Garros

ştiri); O.OO Auto. 
MP de Formula l  ai Ca. 
nadei — calificări te):
1.00 Karting. Cupa Mon. 
dizlă din Japonia.

VINERI, t  IUNIE

m i
7,00 TVM — Tele-'- 

matinal; 8,30 La prima 
Oră; 9,15 Santa Bar
bara (s/r); 1050 Curcu. 
beu; II40  MTV: Grea. 
test Hits; 12,20 Aur şi 
noroi (s/r); 13,10 1001
audiţii: 1440 TVR Iaşi; 
1445 TVR Cluj Napo. 
ca; 15,45 Tradiţii; 1645 
Actualităţi; 1645 Din 
lumea afacerilor; 16,45 
Lege şi fărădelege; 
17.00 Em. ia limba 
germană; 18,00 Pro 
Patria; 19,00 Edera (s„ 
ep. 4); 2040 Acttmli. 
tiţi, meteo, sport; 20,45 
Tezaur folcloric; 23,26 
Viaţa parlamentară; 
2145 Nikita (L Frasţa, 
1990); 23.45 Arimlităţi; 
640 MTV: Bras Top 
36; 146 Magie neagră 
(f. SUA, 1996).

7 4 0  La pitea eră \- 
945 Ora de
18.00 Magazia World, 
net; 1140 Telejurnal 
Worldnet; 1140 fia,;
12.00 Cafeneaua artisti
că; 13,00 Tenis. Tur
neul de 1a Udând Gar
ros — semifinalele 
masculine; 1640 Şi 
bogaţii plâng (s); 19,00 
Bursa invenţiilor; 19,45 
17 efipe ale teri pri
măveri te, rik d); 1JL00

icert stetenic; 21,00 
TVM — Mesager; 2140 
Tenis. Tm-aeul de la 

Roteud Garres — semi. 
finalele siasadtKe; 
£140 Oameni em e au 
fost; 2340 Santa Bar. 
bara (s); 045 Bucuri, 
fie - muririi;

9.00 Reluarea emi. 
siunilor de joi seara |
18.00 Desene animate ;

18,36 Documentar; 1946 
Reporter Trie 7: Va
tra Luminoasă; Mafia 
chineză; Dracula se 
întoarce; 2040 Film 
serial: „Femeia fan
tastică" — ep. 26; 2040 
Doar o voite să-ţi mai 
spun...; 21,00 Telejur
nal (em. din 8. 06);
21,30 Film serial» 
„Kung Fa“ — ep. 29 j 
22,20 Ţara nimănui: 
„Cui şl ram fnctd. 
rtem ?*•; 22,30 Chesti
unea zilei; 23,30 Sta. 
ruri pentru totdeauna; 
0,00 Videotext.

r«  +

10.00 Reluarea emi
siunii din seara pre. 
cedentfi; 13,00 Video, 
text; 18,00 WorlAiet: 
„America pitorească" 
— film documentar;
19.00 Chick Corca fn 
concert; 20,00 Actuali, 
tăţi (preluare TVR) j 
2140 Obiectiv (emisi
unea de ştiri Devasat 
plus); 21,10 Telemaga- 
zinul sfârşitului de 
săptămână; 2240 Dacă 
e vineri e— Comedie!»
Ce se întâmplă, doc. 

torc ? (SUA); 24,00 VI. 
deotext.

Anul VII •  Nr. 1399 VINERI, 9 IUNIE 1 3 »



fcsai
CUVÂNTUL LIBER

SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT
,AVVbWW,/A ,.V.W,VAVJVWJW/A*A,.W.WAVvWAWAV^*1

Pe o ploaie torenţială ce nu 
s-a oprit nici un moment, pe 
care fotbaliştii şi împătimiţii 
-acestui minunat sport au su
portat-o cu stoicism în tribune 
— şi aproape cu eroism jucă. 
torii pe teren, s.a desfăşurat 
partida de fotbal România —- 
Israel. începutul a fost de 
partea tricolorilor. Ei au abor
dat partida, din primul mi. 
nut, cu dorinţa fierbinte de 
victorie. Deşi nu au jucat Hagi 
şi Gică Popescu, românii s-au 
dovedit a fi la înălţime, evi_ 
denţiindu-se toţi cei care au 
intrat în joc şi care n-au cedat 
nici o clipă. Atacurile incisive 
declanşate de- ai noştri s-au 
concretizat în min. 17. Atunci, 
Răducioiu îl găseşte foarte bine 
Cu o pasă pe Lăcătuş în careu, 
puţin lateral, acesta şutează 
puternic, mingea este atinsă 
şi de un '  apărător şi totuşi 
portarul Cohen nu se poate o. 
pune golului şi tricolorii iau 
conducerea, 1—0.

Oaspeţii nu numai că nu se 
descurajează, dar după primi
rea golului ies la atac şi reu
şesc să ne dovedească că sunt 
foarte periculoşi. Şi dacă nu 
pot finaliza până la pauză, o

s-o facă'totuşi , la numai 5- mi
nute, după reluarea jocului, 
când Drikes îl deschide cu pre
cizie pe Berkovitz, rămas ne. 

marcat, la câţiva metri de poarta 
lui Steica şi acesta nu greşeşte 
ţinta : 1—1, Acum a venit rân
dul românilor să reambaleze, 
puternic motoarele şi Iar încep 
să curgă acţiunile la poarta Ad
versă. în min. 65, la o lovitură 
liberă de pe la 23—45 m, Do
rinei Munteanu şutează cu toată 
forţa şi balonul se duce în 
stânga portarului. Un gol va
loros de trei puncte şi 2—11 
La câteva minute după gol, 
arbitrul norvegian Pcdersen îi 
elimină din joc pe Răducioiu 
pentru ua fault fără minge.

ROMÂNIA : Stelea, D. Pe- 
trescu, Prodan, Belodedici, Sely- 
meş, Lupu, Ionuţ Lupescu 
(’85 Panduru), Ilie Dumitrescu, 
Dorinei Munteanu (*62 Vlă- 
doiu), Lăcătuş, Răducioiu.

în clasament conduce Româ
nia cu 17 puncte, locul 2, Franţa 
şi Polonia, locul 3. Polonia a 
învins miercuri pe Slovacia cu 
5—0 şi are acelaşi număr de 
puncte cu Franţa (10).

C. SANDU

r * * mmm m a

Vega Deva-iinîrea Alexandria
înaintea acestei partide a ve

nit o ploaie de primăvară care 
i-a speriat pe mulţi iubitori 
ai fotbalului, dar treptat tim. 
pul s-a făcut frumos — me
ciul s-a încheiat admirabil, cu 
soare. Cei care n-au venit la 
stadion au ce regreta. Şi de 
această dată, fotbaliştii deveni 
au oferit un adevărat spectacol. 
Deşi au avut în faţă o forma
ţie bună, Vega desfăşurându.şi 
jocul său de pase precise, pe 
ambele laturi ale terenului şi 
în adâncime, şi-a creat nenu
mărate ocazii de a înscrie, „în
călzind" din plin tribunele. 
S-au format deja nişte „trasee" 
pe care mingea circulă ca pe 
sfoară — am notat mai mult 
de 15 asemenea „scheme" în
delung repetate la antrenamente 
;— când balonul trece cu re
peziciune de ia Fartuşnic la 
Popa, sau Luca, de la care 
este preluat de Dandu sau Ră- 
dos, care ţintesc poarta adver
sarului. în minutele 2, 4, 8, 
14, 17, 18 ş| 25, devenii au lan
sat atacuri rapide ia originea 
lor aflându-se îndeosebi Dan- 
eiu — incisiv, Rădos — teh
nic, ingenios, Popa vitezist, ne
obosit, Luca, Ciobanu excelent 
sprijiniţi din „spate" de Far- 
fuşnic — care se lansează şi in 
atac, centrând ca la carte ■— 
dar şi Neagu, Bulgaro şi Dan

Gabriel. Şi golul a căzut în 
min. 29, când mingea „curge" 
pe axul Danciu — Fartuşnic 
— Rădos care se înalţi în mij
locul careului advers şi înscrie 
în stilul caracteristic. Deşi în 
min. 31, 33, 43 şi 45 Rădos, 
Danciu, Popa, Luca şi Fartuşnic 
conlucrează foarte bine şi se 
puteau înscrie goluri, tabela de: 
marcaj nu se mai schimbă.

La reluare, după pauză, pa
siunea devenilor la poarta lui 
Croitoru creşte vertiginos şi în 
min. 52, după un schimb rapid 
între Danciu şi Luca, ultimul 
marchează al doilea gol pentru 
gazde. După numai 2 minute, 
la o lovitură executată de Far
tuşnic, Berindei înscrie -din a. 
propiere : 3—0. După alte faze 
fierbinţi în careu, devenii sunt 
nevoiţi să cedeze: arbitrul Alex. 
Oros (Satu Mare) acordă în 
min. 84 cu mare uşurinţă o lo
vitură liberă de la U m şi 
Voieilă o transformă : 3—1,
Dar, după alte 2 minute Rădos 
stabileşte scorul final 4—1.

VEGA DEVA: Rahoveanu 
(felicitat de conducerea clubu
lui şi coechipieri — a împlinit 
miercuri 19 ani), (’81 Ciubota- 
ru), Fartuşnic, Bulgaro f74 
Cârstoiu), Neagu, D. Gabriel, 
Popa, Danciu, Luca, Giobanu, 
Rădos, Vânase ('46 Berindei).

SABIN CEBBU
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SPECTATORI HUNEDORENI ŞI LA MECIUL 
RETUR

MINERUL ROŞIA MONTANA — MIN. CERTEJ
Duminică, la medul din retur pentru baraj 

(Divizia B), dintre Minerul Roşia Montană şi Mine
rul Certej, vor partidpa şi spectatori din Certej şi 

Deva. Sunt puse ia dispoziţia excursioniştilor 4 au
tobuze ce pleacă din Certej şi Deva. Se anunţă 
prezenţa a numeroşi ziarişti, reporteri de la radio 
şi TV Deva. Dorim echipei din Certej să realizeze... 
promovarea 1 (S. C.)

».*• m mwmwmmwmmmmm&mmm • • • • • » < * * »

AVANCRONICĂ
FOTBALISTICA

Miercuri-seara am trăit elipe de 
reală satisfacţie, de intensă bucu
rie, după succesul tricolorilor noş
tri în faţa Israelului. A fost o vic
torie muncită, destul de greu obţi
nută în faţa unei formaţii ambiţi
oase care a luptat din răsputeri pen
tru a nu pleca învinsă. Succesul tri
colorilor ne-a făcut să mai uităm 
de relele ce se întâmplă în rându
rile formaţiilor noastre care mimea
ză lupta, fac jocurile oculte ale sfo
rarilor ce manevrează cum vor rezul
tatele pe care pe unii îi salvează, 
pe alţii îi afundă în mâlul retro
gradării.

Revenind la etapa â 32-a din Di- 
vizia naţională, remarcăm că în Ca
pitală se dispută un meci atractiv, 
între clasatele pe locurile 2-3 în cla
sament — Rapid — Dinamo. Este o 
partidă de orgoliu, dar şi pentru 
puncte. întotdeauna meciurile din- 
tre echipele bucureştene (din frun
tea ierarhiei) sunt viu disputate. Ia 
care iau parte mulţi spectatori. Bă
tălia cea mare se dă pentru evita-' 
rea locurilor 15-16, între Electropu- 
tere şi F.C. Braşov, ocupantele lor 
fiind sortite să-şi dispute „fotoliile" 
cu echipele ce se situează pe locu
rile 2 In seriile X şi a Il-a din Divi
zia A. După ce a „învins" pe Cea
hlăul P.N. în deplasare şi acasă pe 
Petrolul şi recent pe Gloria Bistri
ţa, Sportul Studenţesc speră (dacă 
va fi bine sprijinită şi în continua
re) să ajungă pe locul 14, scăpat de 
orice grijă. Iată ce se poate în cam
pionatul nostru — până mai ieri, 
studenţii erau sigur retrogradaţi — 
poate scapă până şi de baraj ! Şi, 
dacă ar ajunge chiar şi Ia baraj, nu 
i se mai poate da o „şansă" ?

Corvinul, sâmbătă, are ultimul 
meci pe teren propriu, în compania 
Gloriei Bistriţa şi pare normal să 
aibă de partea sa victoria. Acasă, 
Corvinul evoluează la alţi „para
metri" decât în deplasare, inimoasa 
galerie susţinându-1 cu multă ardoa
re. De fapt, hunedorenii, de la me
ciul cu Poli Timişoara, joacă doar 
cu gândul la promovare. Suntem 
convinşi că antrenorii, conducerea 
clubului vor pregăti cum se cuvine 
. MAREA ÎNFRUNTARE din 25 iu
nie, Că o fi F.C. Braşov, Electro- 
putere sau (mai puţin probabil) Spor
tul Studenţesc, important este cum 
sunt ai noştri de pregătiţi şi conec
taţi la importanţa acestei partide 
istorice din viata Corvinului Hune
doara. SABIN CERBU

DIVIZIA B, SERIA A III-A
Rezultatele etapei de miercuri: Vul

turii Lugoj — Electronistul C. de Argeş 
0—0; Petrolul Videle — Arsenal Reşiţa 
5—1; Minerul Anina — Mine-RAL Ro. 
vinari 4—0; Minerul Berbeşti — Metalul 
Bocşa 4*-*-0; Vega Deva — Unirea Ale
xandria 4—1; Sportul Drăgăneşti OIt~ — 
Constr. Craiova 0—3; F.C. Drobeta — 
Minerul Mătăsari 0—0; Petrolul Stoina
— U.M. Timişoara 0—1; Metalurgistul 
Sadu — Petrolul Ţicleni 2—0; Minerul 
Motru — ARO Cîmpulung 1—0.

CLASAMENTUL
1. Min. Motru 36 24 3 9 83—35 75
2. A. Cîmpulung 36 23 3 10 71—27 72

36 19 4 13 60—49 61 
36 18 3 18 61—53 57 
36 18 2 16 52—60 56 
36 17 4 15 72—46 55 
36 17 4 15 59—39 55 
36 18 I 17 60—54 55

9. Un. Alexandria 36 17 4 15 44—52 55
10. Constr. Cv. 36 17 2 17 61—51 53
11. Electr. C, de A. 36 16 5 15 58—52 53

12. Petrolul Videle 36 17 2 17 47—54 53
13. Met. Bocşa 36 16 4 16 59—69 52
14. Vulturii L. 36 15 6 15 51—43 5î
15. Min. Anina 36 16 3-17 52—48 51
16. Mine-RAL Rov. 36 15 6 15 35—43 51
17. Min. Berbeşti 36 16 2 18 57—64 50
18. Metalurg. Sadu 36 16 1 19 43—42 49
19. Arsenal Reşiţa 36 7 5 24 35—81 26
20. S.M. Drăg,-01t 36 3 6 27 25—118 15 

Etapa viitoare: Vulturii — Petrolul
Videle; Arsenal — Min. Anina; Mihe- 

~RAL Rovinari — Vega Deva; Unirea 
Alex — S.M. Drăgăneşti; Constr. Craiova
— Drobeta; Min. Mătăsari — Petrolul 
Stoina; U.M. Timişoara — Min. Bar. 
beşti; Met, Bocşa — Metalurg. Sadu; 
Petrolul Ţicleni — Min. Motru; Electro
nistul — ARO Cîmpulung.

3. F.C. Drobeta
4. U.M. Tim.

5. Petrolul Ţicleni
6. Vega Deva
7. Min. Mătăsari
8. Petrolul S.

■Vi
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prin magazinul „CENTRAL** din Orăştie, 
str- N- Bălcescu- nr 11. telefon 64 74 96:

•  TELEVIZOARE COLOR : NEI. ORION. 
GOLDSTAR (90 programe, telecomandă, 
cu si fără teletext)

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU — Bucureşti
•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Găeştl
•  ARAGAZE — Satu-Mare
® MAŞINI DE SPALAT — Cugir
•  COVOARE ŞI MOCHETE — Cisnădle
«  GRESIE Şl FAIANŢA — model Italia
•  VOPSEA. CHIT ŞI DILUANT AUTO
•  INCUBATOARE PENTRU PUI DE GAINA
•  ALTE-PRODUSE electronice şi electrocasni- 

ce: filtre cafea, râşnite de cafea, mixere 
electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, 
boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii aragaz- 
La toate produsele se acordă

6KMRTIE între 1-3 ani
GARANTAT CELE MAI MIC! PRETURI I 

Produse!» se vând şi cu

PLATA IN 12 RATE
pentru locuitorii judeţelor Alba şi Hunedoara 

fy SE ACORDA ÎMPRUMUTURI IN LEI, 
•• PRIN CASA DE AMANET.

MAGAZINUL „V A L E N T I N “ 
din Deva, str. A. Mureşanu, bl. 2 

(zona Casei de Cultură)
VĂ OFERĂ
O gamă diversificată de produse im

port Italia :
I. Vopsele auto poliuretanice, simple 

şi metalizate, în orice nuanţă (la comandă, 
la preţuri foarte avantajoase); chituri 
auto; antifon; autovapant; lacuri poliure
tanice ţi universale; vopsele spray, pentru 
lemn-metal şi pentru marcaje drumuri; 
baitz pentru lemn; izolant acrilic dntimu- 
cegai< diluanţi pentru vopsele auto şi de 

\ lemn.
\ II. Paste zugrăvit interioare şi exte- 
ţ rioare şi coloranţii aferenţi, role zugrăvit, 
\ tapet ultralavabil.
\ . Iii. Plante ornamentale, flori artifi- 
1 ciale şi aranjamente florale.

Co piato arei f Calitate <i fiabilitate excepţionale1 ia
preturi a* anlajuate'Cel mai scăzut 
cost pe cop ie'Primele copiatoarecu 
furier rccireulahilîGarantic si scrxlee! 

Distribuitor auitiri/ai tOPTEC H vrl Deva Tet/fax M387I

DOKIfl TRflDING s.r.i . bucurcşti

7\4*ducat<%n. a i alu*tei& i "aJUMP", 
ştvtOHtetifă, caitta t& ţ< u frioajtetiimea

DISTRIBUITORI DIRECŢI!

Informaţii:
DEPARTAMENTUL VÂNZĂRI, 
Tel.î O l * 3 U 0 8 8 1 , §134404. 
Fax? Ol * 3110892
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ACOLO ŞEZUM ŞI 
PLÂNSÂM. •  In anul 
520 î.Hs., evreii se răs
coală împotriva ocupa
ţiei babiloniene. Răscoa
la este însă înfrântă, Na- 
bucodonosor II cucereşte 
şi ocupă Ierusalimul, ca
re era ultima ei redută, 
iar o mare parte a po
porului evreu este depor
tată in Meşopotamia. în
cepe perioada captivi
tăţii babiloniene, în tim
pul căreia puterea de re
zistenţă şi speranţa e- 
vreilor sunt întreţinute 
de profeţii, poeţii şi cân
tăreţii lor care au dat 
glas credinţei în Dumne
zeu, dragostei de patrie 
şi dorului profund de pă
mântul natal şi de ceta
tea sfântă a Ierusalimu
lui, numită şi Fiica Sio- 
nului, după numele celei 
mai înalte coline pe care 
a fost zidită. « Psalmul 
136 este una dintre cele 
mai frumoase şi tulbu
rătoare expresii ale aces
tor sentimente, iar ros
tirea Acolo şezum şi 
plânsăm, din cuprinsul 
său, comunică durerea şi 
nostalgia celor aflaţi în 
robie, departe de pămân
tul sfânt al naşterii

lor; prin extensie, dure
rea consecutivă pierde
rii unei stări privilegiate. 
•  Probabil graţie preg
nanţei sale arhaice, ea 
circulă la noi în forma

„La râul Babilonului, 
acolo am şezut şi am 
plâns, când ne-am adus 
aminte de Sion. în săl
cii,. în mijlocul lor, am 
atârnat harpele noastre.

Radu Ciobanu

ROSTIRI BIBLICE
aceasta, datorată Mitro
politului Dosoftei, a că
rui operă capitală, tra
ducerea în versuri a Psal
milor, Psaltirea pre ver
suri tocmită, a apărut în 
1673, la Uniev, in Polo
nia :
,,La apa Vavilonului, 
Jelind de ţara Domnului, 
Acolo şezum şi plânsăm, 
La voroavă de ne

strânsăm. 
Şi cu inemă amară, i 
Prin Sion şi pentru ţară, 
aducăndu-ne aminte, 
Plângeam cu lacrămi

hierbinte.
Şi bucine 'ferecate 
Lăsam prin sălci

aninate".
Ceea ce, în traducere 

contemporană, sună ast
fel :

Că acolo cei ce ne-au "ro
bit pe noi ne-au cerut 
nouă cântare, zicând: 
Cântaţi-ne nouă din cân
tările Sionului 1 Gum să 
cântăm cântarea Domnu
lui în pământ străin ?“.

Psalmul 136,1-4

AJUNGE ZILEI RĂU
TATEA EL m Cuvinte 
rostite de lisus în cursul 
Predicii de pe Munte, ca 
o concluzie la îndemnul 
înspre o existenţă seni
nă, eliberată de obsesii 
materialiste, pragmatice. 
•  Omul se cade să as
pire către desăvârşirea 
spirituală, să îndepărte
ze de la sine impulsul de 
acumulare, de tezauriza
re, mulţumindu-se cu 
ceea ce aduce fiecare zi

şi lăsând viitorul în gri
fa lui Dumnezeu. •  In 
ciuda unor aparenţe, nu 
e vorba aici de o pledoa
rie pentru o viaţă lip
sită de perspectivă, ci, 
dimpotrivă, pentru un 
mod de existenţă în de
plină libertate spirituală, 
deasupra împovărătoâ- 
relor şi, atât de deseori, 
dezumanizantelor impe
rative ale cotidianului.
•  în unele versiuni, în 
loc de „răutatea ei", s-a 
tradus „povara" sau „ne-, 
cazurile ei“, sensul ge
neral rămânând însă ă- 
celaşi.

„Deci nu duceţi grijă 
spunând : ce vom mân
ca, ori ce vom bea, ori 
cu ce ne vom îmbrăca 7 
Gă după toate astea se 
străduiesc păgânii; ştie 
doar Tatăl vostru Cel ce
resc că aveţi nevoie de 
ele. Cereţi mai întâi îm
părăţia lui Dumnezeu şi 
dreptatea Lui şi toate a- 
cesteâ se vor adăuga 
vouă. Nu vă Îngrijiţi de 
ziua de mâine, căci ziua ' 
de mâine se va îngriji 
de ale şale. Ajunge zilei 
răutatea ei".

Matei, 6,31-34 j

Chemarea funciară spre lumea satului
Lucian Blaga a trăit cu 

intensitate chemarea sa 
funciară spre lumea satu
lui, spre arhaitatea rurală 
autohtonă, unde : „...consi
deră, poetul că umanitatea 
trăieşte în organică armo
nie cu universul din jur, 
de care e legat cu „magi
ce relaţiuni“. Această an
cestrală chemare a poetu
lui spre sat e mărturisită 
încă din poezia „9 mai 
1895", în câre binecuvân
tează pe cel ce l-a „che
mat", „din străfund de 
veac" în Lancrămul peste

care s-au petrecut „împă
răţii" şi „războaie", pus
tiitoare, dar el şi-a păs
trat permanent şi neălte- 
rat „izvorul" — simbol al 
veşniciei care, „...s-a năs
cut la sat" („Sufletul sa
tului"). .

Asociat eternităţii, cos
mosului şi lui Dumnezeu, 
satul blagian rămâne în 
esenţa sa neschimbat, pur
tător al ritualurilor cicli
ce şi arhetipale: „Câte-s 
altfel — omul, leatul I // 
Neschimbat e numai sa
tul,// dup-atâţi Prieri şi

toamne// Neschimbat ca 
Tine, Doamne" („Întoar
cere"). în acest saţ în oare 
s-a născut şi ale cărui vir
tuţi ancestrale le-a cân
tat într-o manieră tulbu
rătoare, — şi-a rânduit şi 
ultimul popas: „...în cer
cul aceleiaşi vetre" — 
„Lângă sat iată-mă iarăşi// 
prins cu umbrele tova
răşi". ' ‘

Lucian Blaga ~- cel al 
cărui centenar l-am săr
bătorit în acest an, ' şi-a 
urmat crugul predestinat: 
„Acesta-i drumul tău,

mi-au zis părinţii// por
neşti din văi să-ajungi în 
slava minţii" („Anii vieţii"). 
Şi-â Urcat „Nebănuitele 
trepte", „în marea trece
re" adăstând la „Cumpăna 
apelor" pentru a ajunge 
apoi „La curţile dorului", 
spre a ne împărtăşi din 
„Mirabila sămânţă" a unui 
basm mioritic care- ar în
cepe aşa: „Pe-aici umbla 
şi el şi se-ntorcea mereu, 
contimporan cu fluturii, 
cu Dumnezău" („Cântec 
pentru anul 2000“).

Prof. DUMITRU SUSAN

î
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NUI NIMIC... 9
Nu-i nimic, vom trăi mai departe,
Vom visa în mileniul pitic...
Parcă ieri mai trecurăm prin moarte 
Renăscuţi în cuvânt, nu-i nimic.

Nu-i nimic, vom cânta pentru pietre,
Dacă inima lumii a-mpietrit»
Astăzi — jar sub cenuşă din vetre,
Mâine — flacără fără sfârşit...

Nu-i nimic, desfrunzească-Se viaţa 
Precum plopii-n al toamnei şuvoi,
Mai senină va fi dimineaţa,
Mai adâncă lumina în noi...

IOAN EVU

RUGA PENTRU IUBIRE
Să spunem în graiuri: cel slab e cel tare !
Să nu ne-nspăimânte a lumii culoare !
Să trecem din negru-n lumină sonoră 
Gând îngerii cântă pe-a veacului oră.
Când clopotul bate al clipelor versuri,
Când dragostea prinde întregi universuri,
Când inima arde pe-a florii pierire
Atunci suntem oameni; avem doar iubire!

Ne-ajută o Doamne-ntr-a Ta preamărire, 
Aprinde-nc-asupra divina-Ţi privire,
Ne stăruie-apusuri şi zori şi-amintire,
Căci toţi suntem oameni cu-n rost -şi-o trăire! 
Dar multora viaţa e-un ieri, e un mâine,
Iar astăzi copiii se frâng pentr-o pâine.
Iar alţii se-admiră prin propriul vid 
Când semenii noştri se ard, se ucid,
Iar unii culminâ pe-un ban sau mărire.
Prin „alte lumi" clipa te costă o fire...
Dar toţi suntem oameni c-un rost şi-o trăire, 
Deschide-ne ochii-ntr-a Ta preamărire !

, ItOXANA SICOE-TIREA
elevă
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Oameni de cultură la întâlnirea cu publicul..
Foto PA VEL LAZA

Intre „tărâmul a cesta - şi „tărâmul celălalt*

Mitologia românească 
nu împarte universul în 
„rai" şi „iad", care sunt 
noţiuni creştine, ci în 
tărâmul acesta (lumea 
reală palpabilă, supusă 
în întregime simţurilor 
omeneşti) şi tărâmul ce
lălalt, care nu este .nici
decum văzut în concep
ţia creştină (infern ori 
paradis), ci o lume para
lelă, magică, suprasenzo
rială, o lume în care o- 
mul poate intra, uneori, 
din întâmplare, favoare 
sgu printr-un compor
tament eroic. întoarce

rea din această lume 
trebuie să se petreacă, 
neapărat, printr-o lege 
obligatorie, existentă în 
firea omului, sub forma 
chemării irezistibile spre 
locurile natale. Odată 
pătruns în această lume 
(de obicei cu ajutorul u- 
nui animal ori ăl unui 
monstru cointeresat), o- 
mul găseşte o atmosferă 
nici prielnică, dar nici 
ostilă. Toţi autohtonii a- 
cestui tărâm se poartă 
onest faţă de cel nou ve
nit, dacă acesta respectă 
legile locale.

Uneori, în textele fol
clorice literare şi în tra
diţiile populare se face 
confuzie între paradis 
(rai) şi tărâmul celălalt, 
raiul nefiind localizat în 
împărăţia cerească, eh în 
acest univers mitic, pa
ralel. Este aşezat undeva 
pe pământ, spre răsărit, 
sub înfăţişarea unei gră
dini verzi, unde este în
totdeauna ziuă, cu mese 
întinse pe care sunt aşe
zate mâncăruri alese şi 
pahare mereu pline, pen
tru a se veseli şi petre

ce sufletele morţilor. Ac
cesul acolo e dificil, dru
mul confuz, se precizea
ză doar că trebuie tre
cute 7 sau 12 vămi, iar 
după acestea, „puntea 
raiului", care este ca o 
muchie de cuţit.

Principalul tunel* prin 
care se poate comunica 
între cele două tărâmuri 
este „sorbul pământu
lui", un vârtej absorbant 
al apelor pământului, 
care are glas propriu şi 
strigă dacă este păcălit. 
Ei poate fi parcurs nu
mai cu ajutorul „bradu
lui zânelor", sau al „mă
rului mare de Sînpetru", 
după cum precizează 
B. P. Haşdeu, Accesul 
pe tărâmul celălalt mai 
poate fi „o groapă secre
tă", „gura unui vârtej 
de vale neguros", _ „apa 
Sâmbetei" sau o prăpas
tie. De aceea, George 
Gălinescu remarca „ca
racterul abisal" al tărâ
mului celălalt, în folclo
rul românesc.

Gel mai fascinant te
ritoriu de pe tărâmul 
celălalt este o zonă cro-

nospaţială, din „Tinere
ţe fără bătrâneţe şi via
ţă fără de moarte", o 
zonă a timpului'nul, ca
re intuieşte ideea „tim
pului paradoxal". De
spre intuiţia timpului re
lativist in folclorul ro
mânesc, Gonstantin Noi- 
ca examinând analitic 
basmul „Tinereţe fără 
bătrâneţe" observă: „Ge 
ştie în schimb basmul a- 
cesta folcloric, şi o ştie' 
cu siguranţă, este ceea 
ce a regăsit astăzi, pe 
căi ştiinţifice, fireşte, 
mintea omului, anume că 
timpul curge intr-un fel 
intr-o parte a lumii, să 
zicem a cosmosului, şi 
altfel în câte o altă par
te, Poate basmul nu spu
ne o minciună nici de 
astă dată" („Sentimentul 
românesc al fiinţei". Bu
cureşti, 1978). - 

Tema paradoxului tim
pului este universală, se 
regăseşte în unele apo
crife biblice (Cartea lui 
Enoh,. Vedenia lui Isaia), 
în miturile celtice, la po
poarele din Gaucaz, chi
nezi. Făt-Frumos, găz

duit de zânele din Pala
tul' tinereţii fără bătrâ
neţe, câteva secole, se în
toarce acasă, pe .tărâmul 
lui (contrar sfatului zâ
nelor), nu mai găseşte 
nici amintiri despre pă
rinţii lui şi se miră, con
vins fiind că a plecat 
doar „mai alaltăieri".

Mitul românesc al ti
nereţii fără bătrâneţe are 
la bază concepţia despre 
.viaţă şi moarte a româ
nilor, s-a clădit pe con
ceptul ontologic pentru 
care între existenţă şi 
nonexistenţă, între viaţă 
şi moarte, nu este un 
prag catastrofal. Stră
mutarea dintr-o stare în 
alta este primită ca un 
act al destinului, ale că
rui rădăcini le regăsim 
în cultul lui Zamolxis 
sau chiar în Mioriţa. Va
riantele româneşti ale 
mitului călătorului para
doxal sunt caracterizate 
prin confruntarea celor 
două destine contrare, 
dacă tânărul ar fi rămas 
în ţara tinereţii veşnice» 
timpul ar fi fost absor
bit până la anulare, dar

el în mod conştient se 
reîntoarce în locurile na
tale, unde tinereţea sa 
este absorbită vertiginos 
de datoria îmbătrânirii, 
după legile condiţiei u- 
mane, apoi viaţa este 
absorbită aproape instan
taneu de datoria de a 
muri. Motivaţia dorului 
de casă ascunde, sub 
vocea sa, impulsul în
toarcere către împlini
rea corectă a destinului, 
ca în Mioriţa.

RAIŞA GRIGORIU, 
elevă

NOTA : Rais'a Grigoriu 
•— elevă în clasa a XlII-a 
la Şcoala Normală „Sa
bin Drăgoi" din Deva, 
venită în 1990 din Gio- 
balaccia, raionul Gante- 
mir-Basarabia, partici
pantă la Gercul de artă 
populară tradiţională ro
mânească de la Glubul 
elevilor. Deţine Premiul 
I la ediţia 1992 şi 1993, 
precum şi Premiul Spe
cial al Juriului în 1994 
la concursul naţional de' 
la Sibiu, precum şi Ma
rele Premiu la Expoziţia 
naţională „Icoana din 
sufletul copilului", sBucu- - 
reşti, 1895, *
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CU INIŢIATIVĂ Şl CURAJ
După ce a lucrat aproape trei decenii la o fir

mă de stat, dl sing. Constantin Jorza, împreună cu 
alţi acţionari, a pornit în cadrul unei societăţi câ
teva activităţi cu caracter privat, intuind bine mer
sul tranziţiei spre economia de piaţă. în cei aproa
pe 4 ani de activitate a Societăţii pe acţiuni „Mipa" 
din municipiul Orăştie — ne spunea preşedintele 
consiliului de administraţie, dl Jorza — s-au făcut 
paşi însemnaţi, dezvoltându-se, în paralel, atât pro-’ 
ducţia, cât şi comerţul. Munca n-a fost câtuşi de 
puţin uşoară. Iniţiativa şi curajul de a lua- pe cont 
propriu o seamă de afaceri au constituit dominante 
majore ale preocupării de a răspunde unor nevoi 
reale ale consumatorilor, în primul rând ale bene
ficiarilor serviciilor prestate, orientarea fiind clară 

jspre acoperirea cerinţelor pieţei locale şi din alte 
zone.

Fără a intra în detalii, amintim că prestaţiile 
firmei cuprind o paletă largă de activităţi, între 
care amintim pe cele ale atelierului de confecţii me
talice pentru diverse construcţii şi pentru obiecte 
casnice, atelierelor de prefabricate din beton1 şi au- 
toservice, de abatorizare şi preparate din carne, pre
cum şi pe cele ale complexului comercial. Practi- 
cându-se la fiecare activitate preţuri moderate, e- 
xistă siguranţa, chiar dacă puterea de cumpărare a 
populaţiei nu este câtuşi de puţin strălucită, că toa
te prestaţiile au căutare. în acest context se înscrie 
şi pensiunea de 2 stele, oferită în cadrul firmei res

pective. Important de relevat este că şi cei 22 de 
salariaţi angajaţi în. cadrul societăţii se străduiesc 
să răspundă solicitărilor, oferind*- prestaţii de cali
tate clienţilor.

Desigur că drumul spre performanţă în materie 
de privatizare, care nu se ştie când va fi atins, n-a 
fost uşor şi lipsit de riscuri, apelul făcut la împru
muturi bancare, purtătoare încă de mari dobânzi, 
dând multă bătaie de cap şi nelinişte. Ga un reproş 
şi o părere de care, probabil, se izbesc şi alţi acţio
nari privatizaţi, resimţindu-le efectele oarecum des
curajatoare, dl Jorza a amintit şi fiscalitatea ridi
cată, ca şi dobânzile necorelate cu inflaţia în fiecare 
perioadă. în acelaşi timp, se menţine un sistem bi
rocratic şi greoi, de creditare, fără de care este greu, 
deocamdată, chiar imposibil să te dispensezi.

Abordând unele aspecte care privesc perspecti
va, preşedintele consiliului de administraţie ne-a vor
bit despre intenţia de a înfiinţa şi o microfermă zoo
tehnică în care să producă o bună parte din mate
ria primă necesară pentru noul atelier de preparate 
ce va fi pus în funcţiune.

Cu tenacitate şi gânduri bune, dl Jorza, împreu
nă cu acţionarii şi salariaţii, se străduiesc să de
monstreze, deşi nu este prea uşor şi nici lipsit de 
unele impedimente, că privatizarea este singura cale 
ce deschide larg porţile iniţiativei şi mersului spre 
progres.

OPŢIUNEA PENTRU PRODUCŢIE
REP. : Dna Albu, admi

nistraţi una din puţinele 
firme private din Simeria 
axată pe producţie. Cum 
aţi reuşit şi de unde op
ţiunea aceasta spre pro
ducţie ?

S.A,: Unul din motive 
ar fi, poate, şi faptul că 
ceea ce fac acum este o 
continuare, la nivel supe. 
rior, a îndeletnicirilor me
le” de dinainte de’ fiinţa
rea afacerii. Fiind specia
list în domeniul chimiei 
alimentate am învăţat me
serie, atât partea de pro
ducţie cât Şi cea ţinând de 
resorturile fluxului, de ac
te, ea angajată a firmei 
Plafar, din Orăştie.- în 
1992. am decis - să devin 
propriul meu stăpân, şi am -. 
început afacerea părăsind, 
nu fără o uşoară melanco
lie, fabrica Plafar. '

REP. : în ce Constă a- 
facerea d-voastră ?

S.A.: Intenţia mea a 
fost aceea de a produce di
ferite lichioruri şi siropuri 
concentrate cu arome na
turale de fructe. Ulterior, 
după ce prima intenţie s-a 
materializat, ne-am diver
sificat gama productivă. .

REP.: Câteva cuvinte 
despre începuturi.

S.A.: A fost destul de

Dialog cu dna SANDA ALBU, administrator 
al S.C. EXOTIC AROMA S.R.L. Simeria

dificil. Cu sprijinul primă
riei Simeria am dobândit 
un spaţiu la care am mun
cit luni de zile spre a-1 
aduce în starea cerută de 

-actul productiv. Apoi, mai 
cu banii adunaţi în casă, 
mai cu ajutor de la rude, 
am reuşit achiziţionarea u- 
nui bazin din inox, pre
cum şi a altor câteva mij
loace simple de producţie. 
Primele materii prime — 
zahăr, arome; acid citric 
— le-am primit de la Pla
far Oradea,- firmă care ne-a- 
înţeles şi păsuiţ la plată 
câteva luni până am prins 
şi noi ceva cheag. Se lu
cra greu, .concentratele se 
livrau vrac, iar lichiorul 
se îmbutelia manual.

REP.: Şi pe Urmă ?
S.A.: Au apărut primii 

clienţi şi primele beneficii. 
După un timp am putut 
să ne cumpărăm o maşină 
rotativă de îmbuteliat şi 
o maşină automată de spă- * 
lat sticlele. Din tablă de 
inox am confecţionat două 
noi bazine de câte 1000 
litri fiecare. In aprilie - 
1994, din beneficiile rea

lizate, am achiziţionat o 
maşină italiană de produs 
paste făinoase. Valoarea 
investiţiei a fost de 1® mi
lioane lei. Aceste paste 
făinoase sunt foarte cău
tate, la fel ca şi concen
tratele naturale. Avem 
clienţi din tot judeţul, dar 
şi din judeţele limitrofe. 
Cifra de afaceri pe anul 
trecut a fost de peste 500 
milioane lei.

REP. : Ce perspective de 
viitor aveţi?
• S.A. : în noiembrie anul 
trecut am achiziţionat un 
nou imobil unde intenţio-* 
năm să :ne cumulăm cele 
două spaţii de; producţie 
pe care le avem acum : li
chioruri şi concentratele, 
precum şi pastele făinoase. 
Clădirea a costat 40 de 
milioane, noi luând în ve

derea plăţii acesteia un 
credit de la bancă. Cu bă
taie lungă, intenţionăm, eu 
şi soţul meu, care este a- 
sociat, să înfiinţăm o fer
mă de creştere a anima’- 
lelor.

REP.: în încheiere, spu- 
neţi-ne, ce v-a adus şi ce 
v-a luat în viaţă această 
afacere ce o conduceţi ?

S.A. : Mi-a adus multe. 
Satisfacţia de a vedea o- 
biectele muncii mele do
rite şi cumpărate de clienţi. 
Faptul de a nu mai fi ne
voit să aştepţi ordine pen
tru a întreprinde ceva, eu 
fiind acum cea care ho
tărăsc ce e bine şi ce e 
rău în viaţa firmei. Sigur, 
necesitatea  ̂de a fi minim 
10. ore pe. zi- în priză di- 

jecţă cu producţia îmi ră
peşte foarte mult din tim
pul care, în-alte condiţii, 
l-aş fi dorit petrecut cu 
familia mea, cu copiii în 
special. Or, frustrarea a- 
ceasta nu este uşor de dus.

Investiţii în desfăşurare 
la Orăştie

Câteva relaţii privind 
stadiul principalelor in
vestiţii în noul municipiu 
al judeţului nostru ne-au 
fost furnizate, cu amabi
litate, de dl Alexandru 
Munteanu, viceprimar. Ast
fel, am aflat că se găsesc 
în stare de finalizare lu
crările de alimentare eu 
apă a Orăştiei din pârâul 
Râuşor, în zona satului Si- 
bişel. In valoare de 1 mi
liard de lei, noua aduc- 
ţiune va aduce un debit 
de 100 litri apă potabilă 
pe secundă, înlocuind ac
tuala sursă de alimentare 
din pârâul Orăştioara, a 
cărei apă este inferioară 
calitativ faţă de cea din 
noua sursă. în momentul 
de faţă se lucrează la de- 
versorul barajului, urfnând 
ca prima cantitate din 
noua sursă de apă să cur
gă la 30 iulie a.c.

O altă investiţie o con
stituie extinderea reţele
lor de canalizare în mu
nicipiul Orăştie. Dacă pâ
nă la începerea lucrărilor 
nu dispuneau de canaliza
re decât zonele cu blocuri 
de locuinţe, în momentul 
de faţă canalizarea este o 
realitate şi pe străzile O- 
rizontului, Viilor şr Bari- 
ţiu. Acum se lucrează pe

.WMW.*.

străzile Kogălniceanu, Oi-: 
tuz şi Titulescu, prevăd j 
zându-se ca până la sfârşi-t j 
tul anului să se construi j 
iască încă 6 km de reţea 
de canalizare. întregul-
proiect prevede un total 
de 40 de km de reţea, pre- 
eonizându-se finalizarea în j 
anul 1998.; i

O altă investiţie în va- j 
loare de 30® milioane lei 
este materializată la un ; 
bloc de locuinţe numărând j 
12 apartamente, finanţat 1
în cadrul Ordonanţei nr. 
19 din 1994 ce prevede a- 
jutor tinerilor căsătoriţi 
(credit cu dobândă mică) 
în vederea obţinerii de lo
cuinţe. Se preconizează că 
blocul va fi dat în acest 
an în folosinţă. In fine, eş-. 
te în fază finală acţiunea 
de introducere a, gazului 
metan la casele particula
re din municipiu. Din 1992 
peste 1800 de familii au 
fost cuplate la reţeaua de 
gaz metan, fiind realizat 
cca. 90 la sută din inves
tiţia făcută cu conţribuţiai 
cetăţenilor din Orăştie. Pâ
nă la această dată, de la 
începutul anului, au mai 
fost cooptate la reţeaua de. 
gaz-mefcan încă 1500- de 
gospodării.

'.W .W  V ........ - * WZM)

In Hunedoara, mult aşteptate şi râvnite de ti
nerele familii, apartamentele prind contur.

Foto PA VEL LAZA
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Când vin banii promişi 
pentru agricultură ?
Din cei 1600 miliarde lei, bani promişi pentru a- 

grieultură în acest an, o bună parte au destinaţia, con
form H.G. 83/1993, sprijinirii producătorilor agricoli în 
vederea procurării de utilaje agricole, creditele respec
tive acordându-se cu o dobândă subvenţionată de la 
stat în- proporţie de 70 la sută.

Cum se apropie momentul recoltării _ cerealelor pă- 
ioase şi nevoia de combine noi este destul de acută, în 
luna trecută Guvernul a hotărât ca derularea credite
lor respective să se facă prin intermediul a trei bănci, 
care au şi fost nominalizate. Mulţi producători agricoli 
sunt nerăbdători să-şi procure acum utilajele de care 
au mare nevoie, însă necazul este că nu sunt încă des
chise liniile de creditare.

Sperăm ca această problemă, foarte importantă, să 
fie rezolvată cât mai repede posibil, pentru ca astfel 
promisiunea ce li s-a făcut să aibă acoperire în fapte, 
pentru ca producătorii agricoli să simtă efectiv spri
jinul cu bani, nu numai cu amăgiri deşarte.

Pagină realizată de NICOLAE TÎRCOB, 
ADRIAN SALAGEAN

Sistemul cooperatist -  o formă de producţie !
pe cale de dispariţie ;: i

Cu toate afirmaţiile op
timiste emise în cadrul 
recent încheiatului Con
gres al cooperaţiei meş
teşugăreşti, desfăşurat ia 
Constanţa, viitorul sis
temului cooperatist este 
privit foarte sceptic de 
interlocutorul nostru, , dl 
Mircea Bălţat, preşedinte
le Cooperativei meşte
şugăreşti „Univers" din 
Simeria. Până în anul 
trecut cooperaţia a mers 
destul de bine. Cifra de 
afaceri a fost în 1994 de 
160 milioane lei, benefi
ciul net depăşind cu pu
ţin 4 milioane.

Cooperativa „Univers" 
dispune în Simeria de 
un atelier de producţie 
mixt, constituit dintr-o 
clădire cu etaj ce are o 
suprafaţă utilă totală de 
2500 mp. Din această su

prafaţă 25® mp sunt daţi 
în locaţie unor S.R.L. în 
cadrul atelierului de pro
ducţie se prestează ’ lu
crări de tâmplărie, bo- 
binaj, confecţii metalice 
şi zidărie-zugrăvit. în o- 
pinia interlocutorului nos
tru, una din cauzele ce 
duce la declinul sistemu
lui cooperatist o consti
tuie fiscalitatea excesivă. 
Prin aplicarea H.G. 500, 
impozitele pe clădiri şi 
amortismentele au fost 
substanţial „indexate", 
sumele ce sunt virate a- 
cum statului fiind cu un 
ordin de mărime mai 
ridicate. „Este greu de 
explicat de ce â fost ne
cesară aplicarea acestei 
hotărâri de guvern asu
pra patrimoniului coope
rativelor meşteşugăreşti,

atâta timp cât acestea 
funcţionează pe baza pro
prietăţii de grup, priva
te. Şi chiar dacă s-ar fi 
impus hotărârea, reeva
luarea s-ar fi dorit a fi 
făcută pe baza unor con
statări la faţa locului, în 
termeni reali şi nu pe 
efectul unor coeficienţi 
arbitrari care măresc arti
ficial valoarea patrimo
niului"— a declarat dl 
Bălţat. Aceste taxe că
tre stat, majoratei se 
răsfrâng în creşterea co
respunzătoare a preţurilor 
,1a prestaţiile şi lucrările 
oferite de cooperaţie, 
ştirbindu-i din competi
tivitatea pe piaţă. Cum 
sectorul privat nu este 
nevoit să ducă în spate 
şi „hiperbolizarea" arti
ficială a taxelor si im

pozitelor generate de 
H.G. 500, el este în mă
sură să acapareze clien
ţii cooperativelor meşte
şugăreşti prin preţurile 
mai mici cerute la ser
vicii. Dacă mai .adăugăm 
la acest aspect şi bloca
jul financiar care face 
cooperaţia, pe fondul ne- 
primirii banilor cores
punzători producţiei exe
cutate, să intre pe pena
lităţi prin neplata văr- 
sămintelor corespunză
toare salariilor achitate” 
cooperatorilor, putem să 
ne întregim tabloul sum
bru al viitorului siste
mului cooperaţiei. Sem
nele sunt^vădite, existând 
tendinţa multor coopera
tori de a debarca în sec
torul privat, părăsind 
cooperaţia.
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T V R !
13.00 Actualităţi: 13,10 Ecleziast ’95 ; 

t4,10 TVR Iaşi ; 14,45 TVR Cluj-Napoca ; 
15.20 TVR Timişoara ; 16,00 Actualităţi;
16.10 Avanpremieră ; 16,25 Ne-am intere
sat pentru Dvs.; 17,00 Emisiunea în lim
ba maghiară; 18,30 Cartea junglei (da.);
19,00 De luni până luni; retrospectiva e- 
vemmenteior politice interne ale săptă
mânii ; 19,30 Pata şi băieţii (s); 20,00 Ac
tualităţi, meteo, sport; 20,45 Baywatch 
(s. SUA 1991, ep. 3) cu David Hasseihoff; 
21,40 Transfocator; 22,05 Teatru; TV ; 0,30 
Actualităţi ; 0,45 Cultura în lume.

TVR 2
14.00 Actualităţi; 14,10 Politica între 

ideal şi real; 14,40 Videoteca melomanu
lui; 15,10 Simboluri, de ieri şi de ari (do);
15.30 Atlas (r); 16,00 Desene animate;
16.30 Şi bogaţii plâng (s); 7,00 Măseaua
de minte ( em. pt, tineret); 17,10 Aur şi 
noroi (s); 18,30 fn faţa Dumneavoastră; 
2840 Arte vizuale; 20,30 Tribuna nortcon- 
fOrmlştilor; 21,00 TVM Mesager; - 2140 
Moda pe meridiane (NBC); 22,00 Santa 
Barbara (s); 22,45 Repriza a treia. Emi
siune sportivă; 0,30 Jazz club.

MARTI, 13 IUNIE 
i'VK 1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră...; 9,15 Santa ~Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; 11,05 Cinematograful ‘ ' de artă 
tf/r); 12,45 Desene animate; 13,10 1001 
audiţii; 14,10 T'VR Iaşi; 15,05 TVR Cluj- 
Napoca; 16,10 , Fii tu însuţi!; 17,00 Con
vieţuiri; 18,00 Cazuri şi necazuri în dra
goste; 18,30 Desene animate; 19,00 Clio;
19.30 Fata şi băieţii (s); 20,00 ^Actiialitâţi, 
meteo, sport; 20,45 Film; 23,15 Reflector; 
23,45 Actualităţi; 0,00 Gong! Emisiune 
de critică şi actualitate teatrală; 0,30 A- 
mintiri... în paşi de vals.
■; T V R 2

7.00 La prima oră; 9,15 Ora de muzică; 
1040 Documentar; 11,00 Telejurnal Worid- 
Net; 11,35 Teatru (r); 14,00 Actualităţi;
14.10 Planetarii. Emisiune pentru copii;

15.00 Limbi străine: franceza, engleza (r);
16.00 Desene animate; 1640 Şi bogaţii 
plâng (s); 17M  23 de milioane (pl); 17,40 
- ur şi noroi (s); 18,30 23 de milioane (p.H);
20.00 Cu cărţile pe faţă; 21,00 TVM Me
sager; 21,30 Intre da şi nu; 22,00 Credo; 
23,15 Film,

MIERCURI, 14 IUNIE
TVR 1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,05 De
sene animate; 10,35 Videolexicon; 11,35 
Moda pe meridiane (do); 12,00 17 clipe 
ale unei primăveri (s/r); 13,10 1001 au
diţii; 14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj-Napo
ca; 16,00 Actualităţi; 16,10 Magazin in
ternaţional; 17,00 Noutăţi muzicale; 17,10 
Alfa şi Omega.,.; 18,00 Muzică populară;
18,30 Cartea junglei (da); 19,00 Timpul 
Europei; 19,30 Fata şi băieţii (s); 20,00 
Actualităţi, meteo, sport; 20,45 Dr. Quinn 
(s); 21,30 Noi frontiere; 23,10 Actualităţi; 
23,25 Confluenţe; 23,55 întâlnirea de la 
miezul nopţii.

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

că; 10,00 Panoramic european; 11,00 Te
lejurnal World Net; 11,30 Da.; 12,00 Gong! 
(r); 12,30 Celebrităţi pe podiumul de con
cert; 13,00 Să nu ne facem iluzii!; 14,10 
Serialul serialelor; 15,00 De lingea lati
na; 15,30 Documentar; 16,60 D.a.; 16,30 
Şi bogaţii plâng (s); 17,00 Mini-eeo; 17,40 
Aur şi noroi (s); 18,% Em. In limba ma
ghiară; 20,00 Pro Memoria; 20,30 Ţarist 
club; 21,00 TVM Mesager; 21,30 Tradiţii;
22.00 -Santa Barbara (s); 22,45 Un seimi 
de cinema; 23,45 Muzică; 0,15 Magazin 
CFI.

JOI, 15 IUNIE
TVR 1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; 11,05 Aur şi noroi (s/r); 13,30 
1001 audiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi; 1Ş.05 TVR Cluj-Napoca; 16,10 Di
vertisment. internaţional; 16,40 Sub sem
nul întrebării; 17,40 Milenium; 18,25 Car
tea junglei (d.a); 18,50 Tragerea Loto;
19.00 Medicina pentru toţi; 19,30 Fata şi • 
băieţii (s); 20,00 Actualităţi, meteo, spori; 
20,45 Valea păpuşilor (s); 22,00 Studioul 
economic; 22,30 Actualităţi; 22,45 Simpo. 
zion; 23,40 Actualităţi; 0,10 Familia Pa- 
lliser (s).

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

că; 10,00 Magazinul performanţelor (CFI);
11.00 Telejurnal WorldNet; 11,30 Desene

animate; 12,00 Noi frontiere; 12,40 Ca
leidoscop; 1345 Confluenţe (r); 1440 Ma
gazin social; 15,00 Limbi străine (r); 16,00 
Desene animate; 164# Şi bogaţii plâng 
(s); 17J)0 Ceaiul de la ora 5. Prezintă 
Marina Almăşan; 1940 Emisiune în Ib. 
germană; 2040 Convieţuiri; 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 Formula 3 (cs); 22,00 Film; 
23,50 Caleidoscop „ sportiv; 0,30 Muzică.

VINERI, 16 IUNIE 
TVR 1

7.00 TVM Telematinal; 840 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; 14,55 TVR Cluj-Napoca; 15,45 
Tradiţii; 16,15 Actualităţi; 16,25 Din lu
mea afacerilor; 16,45 Lege şi fărădelege;
17.00 Em. în limba germană; 18,00 Pro
Patria; 1940 Ederâ (s); 20,00 Actualităţi; 
meteo, sport; 20,45 Tezaur folcloric; 21,25 
Viaţa parlamentară; 21,55 Film; 23,45 Ac
tualităţi; 040 MTV Euro Top 20; 1;60
Cinematograful de noapte.

T V R 2
740 La prima oră; 945 Ora de muzi

că; 10,00 Magazin WorldNet; 1140 Tele
jurnal WorldNet; 1140 Desene animate;
12.00 Cafeneaua artistică; 13,45 Ritmuri 
muzicale; 14,10 Varietăţi internaţionale; 
1540 Documentar; 16,00 Desene animate; 
1640 Şl bogaţii plâng (sj; 17,00 Bursa in
venţiilor; 17,45 Serial; 19,00 Concertul Or
chestrei Naţionale Radio; 21,00 TVM Me
sager; 23,00 . Hyperion; 2340 Santa Bar
bară (s); 0,15 Bucuriile muzicii.

SÂMBĂTĂ, 17 IUNIE 
TVR 1

7.00 La prima eră; 9,00 Şapte note fer
mecate; 10,00 Film serial pentru copii: 
„Reîntâlnirea cu Black Beauty" (Anglia, 
ep. 21); 10,30 Pas cu pas; 11,25 Vârstele 
peliculei; 1240 Cronografii; 12,40 Cuvin
te potrivite; 13,10 1001 audiţii; 14,00 Ac
tualităţi; 1440 Ora 25 — Tranzit TV • 
Desene animate: Chip şi Charly •  Do
cumentar: Ei şi filmul •  Să ne amuzăm, 
cu Jacques Martin • Noi şi... alte ani
male •  Muzică m Reportaje •  Transmi
siuni directe de la Festivalul sportiy şi 
artistic organizat de firma „Adidas" ia 
Bucureşti •  Mapamond •  Filme seriale: 
Poliţiştii şi liceenii îndrăgostiţi; 19,15 
Teleenciclopedia; 20,00 Actualităţi; 20,45 
Publicitate; 20,50 Film serial: Tequila şi 
Bonetti (SUA, 1992). Ep. 4; 21,45 De la 
Crişan citire.™ Spectacol preluat de Ia 
Sala Palatului din Bucureşti (I); 22,45 
Actualităţi; 2345 Interpreţi îndrăgiţi ai

cântecului popular pe scena Festivalu
lui Naţional „Marfa Tănase", Craiova, 
1995; 23,35 Film serial: Telefonul de Ia 
miezul nopţii (SUA, cp. 14); 0,39 Zodiac 
Astro Show; 140 Fotbal. înregistrarea U- 
nui meci din oltima etapă a Diviziei Na
ţionale. In pauză: Selecţiuni din prima 
semifinală a „Cupei Mondiale" Ia rugby.

TVR 2
7.00 întâlnirea de sâmbătă; 12,00 MTV;

13,00 Est meridian magazin; 16,00 Dese
ne animate; 16,30 Film serial: Şi bogaţii 
plâng (Mexic, ep. 202); 17,00 Spectacolul 
lumii, văzut de scriitorul loan Grigores- 
cu. Ep. 2: De Ia Hiroshima Ia Nagasaki; 
1740 Serata muzicală TV; 20,30 Pariaţi pe 
campioni; 21,00 TVM Mesager; 2140 Pla
neta cinema —* 100; 2240 Concurs hipic 
internaţional oficial pentru CM; 22,30 
Film serial: Santa Barbara (SUA, ep. 
179); 23,15 Interferenţe; 0,15 Jazz-Live 
Show.

DUMINICA, 18 IUNIE
TVR 1

8.00 Bună dimineaţa); 9,00 Clubul lui 
Guliiver; 10,00 Film serial pentru copii: 
Fantastica familie Mellop; 1040 Lumină 
din lumină; 11,30 Din albumul celor mai 
frumoase melodii populare; 12,00 Viaţa 
satului; 13,30 Atlas; 14,00 Actualităţi; 14,10 
Poşta TV; 14,20 Video-magazin...; 17,50 
Star Trek (s. SP. SUA); 18,45 A doua 
Românie; 19,15 Robingo; 20,00 Actualităţi; 
20,50 Film artistic: Charles şi Diana (An
glia, 1992); 22,20 Tragerea Loto Special 
6/49 şi Noroe; 22,30 Filme pe micul e- 
eran; 2245 Duminica sportivă; 2245 Ac
tualităţi; 23,15 MTV; 23,45 Avanpremie
ră; 24,00 Maddie şi David (s. SUA); 0,55 
•Nocturna lirică.

TVR 2
7.00 5 x 2,. Magazin duminical; 13,00 

MTV; 14,00 Actualităţi; 1440 Ritmuri 
muzicale; 14,30 Un zâmbet pentru vârsta 
a treia; 1540 Desene animate; 15,30 Şi 
bogaţii plâng (s. Mexic); 16,00 CM la 
rugby: semifinala a -doua. Transmisiune 
directă de Ia Cape Town; 17,30 Concurs 
hipic internaţional oficial pentru CM; 
1840 Ceremonia de desemnare; de către 
Comitetul Olimpic Internaţional, a ora
şului care va găzdui Jocurile Olimpice 
de Iarnă din anul 2002; 19,00 Finala CE 
de baschet feminin (repriza a doua). 
Transmisiune directă de la Brno; 20,30 
Caleidoscop muzical coregrafic; 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 Descoperirea planetei; 22,00 
Ritmuri muzicale; 22,15 La puterea a 
doua; 23,00 Santa Barbara (s, SUA).
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6,35 Desene animate şi 

seriale; 11,00 Disney & 
Co. (d.a., jocuri); 12,25 
California Dreams (s); 
1240 Prinţul din Bel- 
Air (s); 13,20 Casa plină 
(s): „Primul show"; 13,50 
O familie puternică (s);
14.15 Cine e şeful aici ? 
(s); 14,50 240 Robert (s):

„Aer otrăvit"; 15,45 Knight 
Rider (s.a); 16,45 A-Team 
(S.a); 17,50 Beverly Hills, 
90210 (s); 18,45 Melrose 
Place (s); 19,45 Ştiri, 
spori şi meteo; 2040 Au
to. MP de FI de la Mont- 
real — antrenamente;
21.15 Show-ul de 100 000 
DM; 23,00 Cum aţi spus? 
(show); 0,00 Sâmbătă 
noaptea la RTL; 1,00 
Spaima (f.gr. SUA 1990).

CANALE 5
7,30 Ştiri; 10,00 Fiecare 

volum (rj; 1040 Na doar 
moda (r); 11,00 Afacere 
încheiată (mag.); 11,30
Comisarul Scaii (s.p) cu 
Michael Chiklis; 12,45 Fo
rum (show); 14,00 Ştiri; 
1445 Cotidiene, cu V. 
Sgarbi; 14,40 Prieteni 
(mag.); 16,25 Avanpre
mieră; 17,00 Desene ani
mate; 19,00 OK, preţul e 
corect (cs) cu Iva Zani- 
cchi; 20,00 Roata noro
cului (cs); 2l,00 Ştiri; 
2145 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Nu uitaţi 
periuţa de dinţi (show) 
cu FioreHo; 0,00 Ştiri: 0,40 
Braţ de fier (mag.); 1,15 
Film; 3,25. Cotidiene (r).

SAT 1
6,45 Desene animate;

8.30 Baschet? Liga NBA;
9.15 Lumea lui Suzie 
Wong (fa. Anglia 1960);
11.30 Superhuman Samu
rai (s); 12,00 Outland — 
Planeta condamnaţilor 
(f/r); 14,00 Cafwalk (s); 
14,50 Cagney şi Laeey 
(s.p. SUA); 1540 Star 
Trek (s.SF SUA ’88); 16,50 
Legea străzii (sa); 17,50
Totul sau nimic (cs); 18,45 
Ştirile serii; 19,00 Ran: 
fotbal Bundesliga 33;
20.30 Roata norocului (cs);
21.15 Parada muzicanţi
lor (muzică populară ger
mană); 23,00 Mann-O- 
Mann (show); 0,00 Ma- 
dam O, şi scumpele ei 
(f.er. Danemarca 1977).

N.B.C. ,
7,00 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw; 8,30 Hello Aus
tria, hello Viena; 9,30 Eu
ropa Journal; 10,00 VI- 
deomoda; 10,30 Entertain- 
ment X — Press; 11,90 
Rotonda (talkshow); 13,00 
Magazinul ştirilor NBC; 
1440 Azi — Informaţii; 
15,00 Hochei. Săptămânal 
NHL; 16,00 Golf. Volvo 
PGA — Anglia; 1740 Te
nis, Campionatele NCAA; 
finalele feminin; 1840 
Golf feminin — Open-ul 
Italiei; 1940 Azi — in
formaţii; 2040 Ştiri ITN; 
20,30 Ushuaia (do. aven
tură); 21,30 Dateline — 
informaţii la zi; 22,30 
Talkin’Jazz; 23,30 Show
ul serii, cu Jay Leno; 
0,30 Late Nigbt Show.

EUROSPORT
940 Auto. Europa Truck 

Trial; 1040 Auto. MP de 
Formula 1 al Canadei — 

-calificări (r); 11,00 Fot
bal. Moduri din preli
minariile CE 1996 (r);
13.00 Moto. CM de su- 
perbikes (r); 14,00 Auto. 
MP de Formula 1 al Ca
nadei ' — calificări (r);
15.00 Tenis. Câmp. Inter- 
naţionale ale Franţei —. 
finala feminină (d); 18,00 
Rugby. CM — sferturi de 
finală (înreg.); 19,00 Mo 
to. MP al Italiei (calif.);
20.00 Auto. MP de For
mula 1 al Canadei — 
calificări (d); 21.00 Golf. 
Deutsehe Bank Open, 
Hamburg (înreg.); 23,00 
Tenis, Finala turneului 
feminin de la Roland 
Garros (r).___________

TV 5
7,00 Reflecţii; 8,00 Vise 

în Africa (re'p.); 9,05 Jur
nal; 9,35 Bibi şi priete
nii săi (cs); 10,15 Mag. e- 
conomie; 10,45 tn obiec
tiv Europa; 11,15 Ce is
torie (cs); 11,45 Spori 
Africa; 12,45 C. Lamarehe 
(r); 13,45 Jurnal F3; 14,05 
Orizonturi (mag.); 1440
Tenis. Roland Garros: fi
nala feminin; 18,45 Cam
pionul (cs); 1940 Jurnal 
TV5; 2040 Asta nu se 
discută (mag.); 21,00
Jeanne (f. TV Franţa); 
23,05 Jurnal France 2; 
23,40 Un clopot de aur 
(teatru TV); 1,15 Week- 
end plăcut (em. de u- 
mor); 2,00 Perspective a- 
supra Americii; 2,15 Ta- 
ratata (r).
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6,30 Desene animate; 
8,00 Disney & Co. (r); 
9,20 Seriale şi desene a- 
nimate; 1140', Em. reli
gioasă pentru copii; 11,05 
Team Disney; 12,35 îna
poi în trecut (s.SF); 13,25 
Căldură tropicală (s); 
14,25 Cine e şeful aici? 
(s. 2 episoade): „Lovitu
ră dublă", „Retrospecti
vă"; 15,20 Dădaca (s); 
1540 Reportajele Disney; 
1740 Alarma (reportaje); 
18,45 Westerdeich (s. Ger. 
1994); 19,45 Ştiri, meteo, 
sport; 20,10 Auto. MP 
de F 1 de la Montreal; 
23,05 Spiegel TV — Ma
gazin; 2340 Prime Time; 
0,10 Eden (s.er,); 0,40
Playboy Late Night (mag. 
er.).

7,30 Ştiri; 1040 Fron
tierele spiritului; 10,40 
5 continente (do); 11,25

1 In compania exploratori
lor (do), cu Licia Colo; 
12,45 Simpsonii (d.a); 
13,15 Snperclasament 
(show); 14,00 Ştiri; 14,30 
Film; 1740 Film; 19,15 
Bunicul Felice (s); 19,45 
Serial; 21,00 Ştiri; 21,30 
Siranamore (show) cu A. 
Castagna; 23,40 Target 
(mag.); 0,10 Nu doar mo
da (mag.); 0,40 Fiecare 
volum (mag.); 1,10 Ştiri;
1.25 îngerul (mag-); 1,55 
îndrăgostiţii nebuni (s);
2.25 Avanpremieră (r); 
5,00 Chioşcul de ziare; 
640 Fiecare volum (r).

7,30 Catwalk (s/r); 8,15 
Intre Rai şi Iad; 845 Star 
Trek (s.SF/r); 9,15 Cer- 
vantes (f.a. Spania/Fran 
ţa/Itaiia 1966); 1045 Şe- 
riful unei legi fractura
te (w. Anglia 1955); 12,45 
Jonglerii & iluzii (show); 
13,40 Castelul bântuit (co. 
Germania 1960); 15,25
Proiectul X (f. SF SUA 
’87); 1740 Stai lângă 
mine (La. SUA 1986);
19.15 Roata norocului (cs);
20.15 Fotbal show. Rani- 
ssimo. Bundesliga 33;
21.15 tn numele fiicei me
le (melodramă SUA ’92); 
23,10 Discuţie fn turn 
(talkshow); 0,30 24 de 0- 
re (rep.); 1,05 Ziua lă
custei (dramă SUA 1974) 
cu B. Meredith.

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 Afaceri in
ternaţionale; 11,00 Croni
ca dezastrelor (do); 11,30 
Amintiri ieri, amintiri 
azi (do); 12,00 Comerţ 
TV; 13,00 Ushuaia (do); 
14,00 Entertainment X — 
Press; 1440 Destinaţii de 
vacanţă; 15,00 Azi — in
formaţii; 16,00 întâlnirea 
cu presa; 1740 Grupul 
McLaughlin — informa
ţii; 1740 Europe 2000 
(do); 18,00 Auto. Turneul 
ADAC; 19,00 Rugby — 
Hali of Fame; 19,30 X 
Kulture — sporturi ex
treme; 20,00 Ştirii ITN: 
20,30 Destinaţii de vacan
ţă; 21,00 Videomoda: „As
cunzişurile modei"; 22,30 
Talkin ’Jazz.

9,30 Golf. Deutsche 
Bank Open — turul 3 
(înreg.); 1040 Rugby. Cu
pa Mondială; Africa de 
Sud (rez.); 1240 Auto. 
MP de Formula 1 al Ca
nadei — calificări (r); 
13,00 Moto. MP al Italiei 
de la Mugello,, ct. 6 in 
CM (d); 1640 Auto. MP 
de Formula 1 al Canadei 
■—încălzirea (d); 1740 Te
nis. Câmp. Internaţionale 
ale Franţei de Ia Roland 
Garros, Paris — finala 
masculină (d); 19,30 Golf. 
Deutsche Bank Open — 
turul 4 (înreg.); 21,00 
Auto. MP de Formula t 
al Canadei de 1» Mont
real (d); 23,00 Auto. In- 
dyCar World Series, MP 
de la Detroit, Michigan 
(înreg.)._____ /

7,00 Sport Africa (r); 
8,00 Spaţiu francofon; 945 
Jurnal canadian; 945 Bi
bi şi prietenii săi; 10,15 
Muzici în inimă; 11,45 
Lumea e a voastră (var.); 
13,15 Referinţă; 14,05 
Veţi vedea totul (mag.); 
14,30 Tenis. Ridând Ga
rros : finala masculină; 
2040 30 milioane de prie
teni (mag.); 2040 Jurnal 
belgian; 21,00 52 într-u- 
na; 22,00 Orele fierbinţi 
ale Montpamasse-ului 
(do); 23,40 Fiul cel rău 
(f/r); 1,20 3000 de scena- 
rit (do); 140 Jurnal Le 
Soir 3; 240 Perspective a- 
supra Americii; 2,15 
Jeanne (f/r); 3,45 Festi
val Franţa — Ontârio.
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împreuna cu

Bursa Agricolă Naţională va fi piaţa specializată 
in comercializarea cantităţilor mari de produse agri
cole, indiferent de locul unde se află depozitate in 
ţară.

Pentru a argumenta această afirmaţie trebuie să 
vedem cum funcţionează o bursă.

J Când un grup de vânzători şi cumpărători răs- 
4 pândiţi pe o zonă geografică întinsă vor să înfiinţeze 
i o piaţă care să le permită comercializarea organizată,
I rapidă şi corectă a mărfurilor ce li interesează, în- 
ţ cep prin a forma un sediu unde să se întâlnească 
i reprezentanţii lor în vederea realizării contractelor.
’ Pentru dotarea acestui sediu se înfiinţează o socie
tate pe acţiuni, undo membrul acţionar poate avea 
un reprezentant care se numeşte broker.

După ce se reunesc brokerii, apare necesitatea 
realizării unor standarde de reguli de tranzacţionare \ 
pentru a se asigura rapiditatea şi corectitudinea ne
gocierilor, precum şi obţinerea unui preţ corect, cât 
mai apropiat de preţul pieţei. Acest preţ ou este ne
apărat «cel mai bun", ta sensul realizării unui profit 
foarte mare ta momentul respectiv, «ci este acel preţ 
«de referinţă, rezultat din sinteza naturală a cererii 
şi ofertei pe piaţă, fiind deci un preţ pe care un a- 
gent economic îl poate lua fn caicul In scopul întoc
mirii planurilor sale de afaceri. Cum pe piaţa con-,, 
tinuă astfel formată nu au acces decât acţionarii, in 
cazul în care o altă firmă doreşte să vândă/cumpere 
în această piaţă, va trebui să ia legătura cu mem
brul acţionar care să efectueze operaţia pentru ea, 
plătind acţionarului bursei un comision. Astfel, mem
brul acţionar va înfiinţa ta oraşul în care activează 
an birou special care să se ocupe de relaţia cu clienţii, 
oare se numeşte Agenţie Bursieră.

Agenţia Bursieră concentrează cererile şi ofertele 
clienţilor săi locali ,pe care fe transmite spre reali- 

* zare brokeruîui care se află ta piaţă.
Bursa este formată din piaţa unde se întâlnesc 

brokerii, numită ringul bursei, şi dan totalitatea altor 
departamente necesare organizării şi supravegherii 
modului de desfăşurare a negocierilor.

Se observă că Bursa este rezultatul natural al 
perfecţionării «relaţiilor come-ciale.

MîHAELA ŞERB,,
Agenţia Bursieră „Cetate" Deva

VWMWWWWIAAIMWWWWWVWVWWVVVWWWWWWWWV

Şi la farmacie?!
Urât peisaj deră tava

nul farmaciei de la par
terul blocului nr. 13, din 
Haţeg, unitate ce apar
ţine de S.C. „Triofarm" 
din localitate: tencuială 
căzută, pete mari negre, 
un miros de igrasie ames
tecat cu mucegai într-o 
unitate din care ar tre
bui să se degajeze sănă
tate sub toate aspectele, 
nu numai prin medica
mentele oferite oameni
lor.

Dar starea aceasta mai 
mult decât dezagreabilă 
să nu credeţi că.este de 
azi, de ieri. Nici pome

neală ! Are o vechime; 
respectabilă: peste 15 aai.i 
Este de-o vârstă cu blo-J 
taul. Specialiştii ta mate
rie, întrebaţi în mod mul
te rânduri, sunt de pă
rere că „probabil s-au* 
strecurat ceva vicii de! 
construcţie la pozarea ţe-J 
vilor pentru instalaţiile j
sanitare de la etajul I,! 
ţevi care trec prin tava
nul farmaciei". O fi, nu; 
zicem ba, dar dacă tot! 
suntem la farmacie, un; 
leac trebuie găsit. Pen-j 
tru că pe zi ce trece ! 
„boala" tavanului se a-; 
gravează! (Nicu Sbu-* 
chea, colaborator)

Ştim că tot mai puţini 
cetăţeni sunt interesaţi de 
viaţa politică. Dorim însă 

.să vă supunem atenţiei un 
aspect care ţine mai pu
ţin de politica de partid 
şi mai mult de interesul 
cetăţenilor. Este un su
biect larg dezbătut în a- 
eeste zile — sistemul elec
toral.

Asociaţia Pro-Demoera- 
ţia este o organizaţie de 
voluntari, neguvernamen
tală, nesusţinătoare a nici 
unui partid politic. Sco
pul nostru este îmbunătă
ţirea relaţiei cetăţean- 
ales. Pro-Democraţia este 
prima organizaţie care a 
adus faţă în faţă, pentru 
dialog, cetăţeni şi candi
daţi ai tuturor partidelor. 
Membrii asociaţia, răs
pândiţi in 35 de judeţe, or
ganizează lunar întâlniri 
Intre administraţia locală 
şi cetăţeni sau între cetă
ţeni şi parlamentari. Mun

ca membrilor Asociaţiei 
este îngreunată în cea mai 
mare parte de sistemul e- 
leetoral actual: parlamen
tarii sunt răspunzători în 
primul rând conducerii 
partidului care îi pune sau 
nu pe lista de candidaţi, 
şi de abia ta al doilea 
rând cetăţenilor. Aceasta 
face ca dialogul cetăţeni- 
parlamentari să fie un 
dialog între surzi, neexis
tând posibilitatea de a ur
mări dacă parlamentarul 
îşi respectă promisiunile 
(modul în care votează 
parlamentarii la lucrările 
Parlamentului nu este pu
blic) şi nici de a amenda 
eventuala lor nerespecta- 
re (la alegeri, cetăţenii 
votează un partid, pe a 
cărui listă se poate stre
cura chiar şi parlamenta
rul de a cărui activitate 
cetăţenii nu sunt mulţu
miţi).

Aşa stând lucrurile, pro-

Bemocraţia promovează, 
încă de anta trecut, ideea 
schimbării sistemului elec
toral. Momentul pare să 
fie favorabil, întrucât şi 
partidele politice au Înce
put sâ se gândească la a- 
cest lucru. Pe când parti
dele, însă, privesc întregul 
proces electoral din punc
tul lor de vedere şi, nor
mal, spre propriul lor a- 
vantaj, Pro-Democraţia îl 
priveşte din punctul de 
vedere al cetăţeanului. 
De aceea, ne-am ho
tărât să introducem în 
Parlament o propunere de 
modificare a sistemului e- 
lectoral ta avantajul «cetă
ţenilor care au nevoie să 
îşi cunoască reprezentan
ţii şi să îi poată trage la 
răspundere. Pentru o so
cietate ta care votul cetă
ţeanului ar conta cu ade
vărat muncesc membrii 
Pro-Democraţia, _ fără a 
mai spune că un sistem e-

lectoral care să ducă spre 
o astfel de relaţie ar re- 
zolva totul, ar fi, în orie® 
caz, fundaţia care acun| 
lipseşte.

Este o încercare ternei 
rară — este nevoie d® 
250 000 de semnături la ni- 
vel de ţară, dar trebuie sâ 
o facem şi suntem siguri 
că vom izbândi.

IO AN POPA, 
Preşedintele Clubului 

Pro-Democraţia 
Hunedoara-Dcva

Vedere din municipiul Hunedoara. Foto PA VEL LAZA

[LA 

P.D.A.R., ÎN 
CÂTEVA DATE
Filiala judeţeană a Par

tidului Democrat Agral 
din România are organi
zaţii fn 48 de localităţi 
hunedorene, cele mai ao- 
tive fiind cele din Brad* 
Orăştie, Deva, Iiia ş.a. Na- 
mărul membrilor săi a de» 
păşit 1200, iar al sUnpa* 
tizanţilor a ajuns la mal 
multe miL P.D.A.R. are în 
judeţul nostru 07 eonsl* 
lierj locali şi 4 judeţenii 
DI Ioan Bob este membra 
ta Delegaţia Permanentă* 
în perioada următoare, ini 
organizaţiile locale vor a* 
vea loc analiza activităţii 
desfăşurate, alegerea , noii 
lor birouri şi a delegaţi
lor la Conferinţa judeţea
nă, ce se va ţine în toam
na acestui an. ITr.B,):

ta 8 » > (» 0 8 9 » W >toW»C aO 0to B M O 9(i0O O Q eiB S 66>C 0M 9® 96O 0aO 0S 0«l»l»»8S O 8S 6i,

Puţini sunt locuitorii 
judeţului care ştiu că la 
Bulzeştii de Sus se află 
una dintre cele mai mo
deme păstrăvării, desti
nate înmulţirii puiettata 
necesar populării apelor 
de munte. Şi mai puţini 
sunt cei care au văzut-a 
Normai Păstrăvăria nu 
este în circuit public.

Săptămâna trecută, în
tâmplarea m-a favorizat 
să-mi pot scălda privirea 
I» jocul ta bazinele cu 
apă limpede cum e crista
lul, al păstrăvilor mai 
mari sau mai mici. Jocul 
ta apă al „cuţitelor de 
argint" e unul fără griji. 
Grijile, şi nu puţine, le 
aparţin oamenilor.

Păstrăvar la Bulzeştii 
de Sus este dl Titus Străuţ, 
un îndrăgostit de natura 
Apusenilor şi de munca 
pe care o tace.

— E greu de crescut un 
păstrăv, dle Străuţ ?

— Uşor nu-i. Păstrăvă
ria de la Bulzeşti ţine un 
efectiv matcă şi creşte pu
iet, cam trei-patru sute de 
mii de exemplare pe an. 
Păstrăvul e «p fiinţă deli-

mai e  să creşti

■  ■

cată. Multe pericole îl 
pândesc, din stadiul de 
ovul, până ajunge bun 
pentru undiţă. Dacă ajun
ge. Pentru cg noi îl de
versăm puiet In râurile şi 
lacurile de munte. Acolo 
începe lupta pentru supra
vieţuire.

— Văd eă jumătate din 
bazine sunt goale. Nu poa
te fi organizată păstrăvă
ria şi pentru producţie de 
consum, pentru a aduce 
proprietarului — AGVPS 
— unele venituri ?

— Nu este apă. In pe
rioadele de vară şi iama, 
pe îngheţ, apa din râurile 
care alimentează păstră
văria fuge în rocile calea -

■ roase.
Aceeaşi întrebare i-am 

adresat-o dlui Jian Dorin 
Galciu — secretarul Filia
lei Judeţene a AGVPS,

- •****-:

— „Nu-i posibil, dar nu-i 
nici rentabil sg producem 
păstrăvi pentru consum. 
Cheltuiala cu care l-am 
putea produce ar duce la 
un preţ de vânzare de 
40600 iei/kg. Cine cumpă
ră cu acest preţ ? Âm în
cercat o dată în piaţa de 
la Brad şi în cea de la 
Deva. Am vândut... 40 de 
păstrăvi.

la  păstrăvăria de la Bul
zeşti lipsa de apă este o 
realitate. Ea se datorea
ză, In primul rând, modu
lui barbar în care au fost 
defrişaţi vereanţij Văii 
Găinii şi Rîparului. Pădu
rea cu ţesătura ei de ră
dăcini, cu pătura de vege
taţie putrezită, este un ade
vărat rezervor de apă care 
alimentează râurile în pe
rioadele secetoase sau cu 
îngheţ. Rezervorul a fost

io
distrus şî asta au., făcut-® 
oamenii, în inconştienţa
lor. C..-

Spuneţi că jumătate «din 
bazine sunt goale. Priif 
tehnologia de înmulţire, ta 
păstrăvării 40 la sută din 
capacitatea de îninagazi- 
nare a apei trebuie să fi® 
permanent goală, pentru 
igienizare- Păstrăvul e O 
fiinţă acvatică, pândită , d® 
multe boli. Din pâstrâvă- 
rii noi trebuie să-l ducem 
perfect sănătos in apele p® 
oare le populăm cu el. Şi 
aşa, acolo ii pândesc o mi® 
de alte pericole aduse d® 
poluare, materialele sani
tare pe care ie folosim* 
Hrana pe care o adminis
trăm puietului şi care con
ţine şi protecţia sanitară' 
costă zeci de mii de lei 
kilogramul. Trebuie să fa
cem cheltuiala cu folos, 
pentru apele noastre".

Greu mal e sâ creşti un 
păstrăv ! V-aţi gândit vreo
dată la asta voi, cei care 
braconaţi cu cele mai bar
bare mijloace în apele de 
mun te ?

ION CIOCLEI

Trim işi în judecată, în stare de arest
CA-N CODRU!

Su ounoscuta-i şi... re- 
cunoscuta-i amabilitate, dl 
Tiberiu Horia Hărşan,
prim-proeuror la Parche
tul de pe lângă Judecăto
ria Hunedoara/ ne-a rela
tat :
~ s  Ara tripus ta judeca
tă, jn stare de arest, pe 
numiţii Bălaj Tiberiu, Sa- 
va losif, Marişca Adrian-

Nicolae, Vancsa losif şi 
Constanda Ioan, foşti mun
citori la secţia aglomera- 
torul II de la S.G. „Side
rurgica" S. A, Hunedoara. 
Acuzarea: furt şi tăinuire 
de furt din avutul public, 
Gei cinci au fost prinşi în 
luna februarie a.c. sustră- 
gând din secţie corpuri de 
elemente multieiclu de 
oţel de la căile de rulare. 
Valoarea: 33846 000 lai.

FURAU ÎN GRUP

Grupul era format din 
minori şi majori. Şef, vă
taf, tartor, cum vreţi să-l 
ziceţi, era Titus Jelea din 
Hunedoara, hoţ şl recidi
vist înrăit. Are 4© de ani, 
cifră mult mai mică decât 
anii de condamnări ago
nisiţi. De toate are la ac
tiv 13 condamnări. împreu
nă cu „subalternii" săi, 
pe care4 racola după abi

litatea în . meşteşugul ho
ţiei, a sustras de la diver
se societăţi comerciale, din 
autoturisme, «din casele 
unor cetăţeni, diverse bu
nuri, bani etc. Numărul 
loviturilor date într-o 
scurtă perioadă este 00. 
După lovituri, urma prin
derea, condamnarea, puş
căria, După liberare, lovi
tura, apoi iar prinderea, 
gratiile. Şi tot aşa...

|  P r i v a t i z a r e a  l a  S im e n a  j

- In momentul de faţă, la Simeria fiinţează 113 J 
societăţi comerciale cu capital privat. Din acestea, S 
numărul' celor care au ca profil de activitate corner- |  
ţţjl Şi alimentaţia publică este covârşitor. Sunţ de * 
ajuns degetele de la mâini spre a număra firmele |  
care fae producţie sau prestări servicii. Există astfel i 
o societate ce produee lichioruri, siropuri concentra- { 
te şi paste făinoase, 2 laboratoare de cofetărie, o în- f 
treprindere de prelucrare, în vederea valorificării, a |  
fierului vechi, 3 cabinete medicale, din care unul de I 
medicină generală, iar restul de stomatologie şi, în 
fine, 3 ateliere de vulcanizare. (A.S.)

GH. I. NEGREA — 3
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CUVÂNTUL LIBER

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând caroserie Dacia
1310 şi accesorii, model 
1995, tel. 730604, după ora 
16. (151308)

•  Vând maşină pop corn
sau închiriez. Deva, tel. 
625031. (1635)

•  Vând apartament două
camere, Deva, Dacia, bl. 
18, sc. 3, ap. 52, etaj 2. 
Informaţii în Dorobanţi, bl. 
21, sc. B, etaj 1, ap. 14 sau 
In Dacia. (1839)

•  Vând urţ,ent casă în
Aurel Vlaicu, nr. 110, re
laţii orele 18—20. (1846)

•  Vând casă Deya, în
călzire, garaj, posibilităţi 
privatizare, -str. Mărăşti, 
nr. 12, tel. 622348. (1841)

•  Vând mobilier pentru
magazin şi bar, tel. 623994 
şi 626078. (1842)

•  Vând casă, grădină şi
anexe gospodăreşti în Criş- 
cior, str. Valea Arsului, 
,nr. 74. Informaţii tel. 
659359. (1835)

•  Vând apartament trei
camere Deva, bl. 49, ap. 
25, parter, zona Brutăria 
Neamţ, tel. 619462. (1837)
. «eVând apartament două

camere Deva, Kogălniceanu, 
D 7/22, etaj 2. (1838)

•  Vând apartament 4
camere, zonă centrală şi 
autoturism Talbot Solara, 
tel. 618031. (1649)

•  Vând apartament 4
camere, confort I, cu îm. 
bunătăţiri parter, Gojdu,
623176.' - (1618)

•  Vând Renault 20 în
matriculat, stare bună,
2400 DM, tei, 618542. (1815)

•  Vând apartament 4
camere, zona pieţei. Deva, 
tel. 611903. ’ (1819)

•  Vând apartament două
camere, etaj 1 Gojdu. In
formaţii ţel. 621021. (1801)

•  Vânci garaj auto 3,85—
O m, demontatul, Deva, 
bdul Bălcescu, bl. 27, sc. 
<3, ap.. 33, după ora 15.

(1803)
•  Vând apartament 4 

camere, excepţional, Doro
banţi, bl. 34, ap. 15. (4005)

•  Vând Opel Manta 1,2. 
înmati'iculat, verificare 
1997. Reiaţii tel. 625762."

(150523)
•  Vând un iiectar pă

dure, tei. 622714. (1858)
•  Vând apartament două

camere, ultracentral. tel. 
612964. (1859)

•  Vând casă, patru ca.,
mere, etaj, grădină 1000 
mp., zonă centrală, Brad, 
tel. 621249. (1855)

•  Vând apartament două 
camere, zonă centrală, 
lângă Mioriţa, tel. 627375.

(1851)
•  Vând urgent aparta

ment trei camere, : două 
băi, parchet, bloc cără
midă, Simeriav stf. Fabri- - 
cii, bl. 8, şc. A, etaj ■■ 2. 
Informaţii str.V. Alecsandri, 
nr. 1 A, preţ convenabil.

(1833)
m  Vând carmangerie în 

Sebeş, cap. 1500 kg/3 ore, .. 
tehnologie germană, metoda 
instant, cameră frigorifică, 
depozite, anexe 360 mp., 
în funcţiune. Informaţii 
tel. 058/743253, după ora 
18 sau 064/195889, 8—16.

(1853)
•  Vând apartament două

camere, Gojdu, etaj 4. 
are], 614252, 623873. (1854).

•  Vând Dacia 1310 —
1983 şi Dacia 1310 — 1985, 
neînmatriculate. Ungaria, 
tel. 628881. (1856)

•  Vând apartament două 
camere. Timişoara, camion, 
gâz, ambalaje, răcoritoare, 
saci rafie şi iută. cumpăr

lăzi plastic 1/24, 1/12,
1/20. Tel. 614145, orele 
19—22 (1824)
m Vând casă. curte şi 

grădină Lesnie. posibilităţi 
gaz. Tel. 621131. (1850)

•  Vând societate SRL —
producţie, înmatriculată în 
decembrie 1994, Mercedes 
200 Diesel înmatriculat, ca
roserie completă Mercedes 
300 Diesel. Tel. 713886, în
tre orele 8—22. (1864)

•  Vând tractor U 650,
preţ convenabil. Ilia, str. 
Prundului, nr. 9, Sorea 
Ion, tel. 348. (1871)

•  Vând Dacia 1310 TLXi,
1988. Tel. 625413, sau 
625417. (1874)

•  Vând apartament 3 
camere, ultracentral. Tel, 
613597, orele 18—20. (1865)

•  Vând apartament pa
tru camere, patru balcoane, 
două băi, etaj 1, ultracen
tral, Hunedoara sau schimb - 
cu două camere plus di
ferenţă. Inf. 716282. (151309)

•  Societatea GA
RANT CONSULTING, 
tel. 054 — 616449, fa. 

cilitează vânzarea, cum
părarea, închirierea a- 
partamentelor, caselor, 
terenurilor. CUMPĂ
RĂTORII SUNT SER

VIŢI GRATUIT! (51225)

DIVERSE
•  S.C. Horticom S.R.L. 

Orăştie anunţă intenţia de 
practicare a unui adaos co
mercial nelimitat, începând 
eu data de 7. 07. 1995.

(7437)
•  S.C. Univers Florycom

S.R.L. Brad anunţă interi, 
ţia de majorare a adaosu
lui comercial do la 30 la 
sută la 150 la sută, înce
pând cu data de 10 iunie 
1995. (1844)

PIERDERI

• Pierdut carnet şomaj 
pe numele Opincaru Ce
zar. îl declar nul. (7438)

• Pierdut cheie Opel, 
zona centrul vechi, ofer 
recompensă. Tel. 714379.

(0793)

OFERTE DE 
SERVICII

• La DEVA —2 CASA 
DE AMANET . ARISTO
CRAT oferă împrumuturi 
imediate. Tel. 614570. .

/  ■/ . (1840)
. •  Societate comercială 

angajează vânzătoare pen
tru comerţ ambulant. Tel. 
629968. (1814)

•  Angajez şoferi catego
ria D. Deva, str. N, Gri- 
gorescu, nr. 21, 611618.

(150614)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Schimb garsonieră cu
apartament 2 camere, plus 
diferenţă, exclus Micro 
15, tel. 628005. (150613)

D E C E S E

•  Familia îndurerată 
anunţă stingerea din 
viaţă a iubitei şi ine
galabilei mame 

VICTORIA HENŢ 
la 84 de ani. înhuma
rea, azi, 9 iunie 1995, 
ora 15, la cimitirul din 
str. Călugăreni Deva, 
de la domiciliu.

A B O N A M E N T U L  

L A  Z I A R U L  

„ C U V Â N T U L  L I B E R "

Abonamentul este calea cea mai sigu
ră şi mai avantajoasă de procurare a 
ziarului nostru. Costul abonamentului 
pe luna iulie, corelat cu preţul hârtiei, 
tiparului şi difuzării, este de 2 000 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 3 000 — 3 150 lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1 000 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 pagini!
Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna
iulie puteţi face abonamente în tot cursul 
lunii iunie.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
BANCA AGRICOLĂ DEVA |

Cu sediul în Deva, bdul Decebal, bl. B, j
Vinde Ia I

( societatea de asigurare ROMANO —
î GERMANĂ „UNITA" S.A.
I SUCURSALA DEVA
| Angajează revizor contabil. Condiţii:, studii 
! economice superioare, vechime 3 ani In spe- 
| cialitate şi cunoştinţe de contabilitate.

Informaţii la sediul din Deva, str. Liliacu
lui, bl. 24, sc. B, ap. 13 şi la tel. 625945.

Deva, str.9 apartament cu 2 camere 
Teilor, bl. 73;

9 casă 6 camere şi dependinţe — Simeria, | 
str. Creangă, nr. 55;

9 casă 3 camere, dependinţe, curte, gră
dină — sat Sulighete, nr. 148.

Licitaţia va avea loc la Judecătoria Deva 
—■ biroul executorilor judecătoreşti, în data de 
20 iunie 1995, ora 9.

De asemenea, vinde apartament 2 camere, 
situat în Hunedoara, bdul Dacia, nr. 12, bloc B2.

Licitaţia va avea loc în ziua de 19 iunie 
1995, ora 10, la sediul Judecătoriei Hunedoara, 
biroul executorului judecătoresc.

Informaţii la sediul Băncii Agricole Deva.
(367)

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE DEVA 
Informează:
In conformitate cu .Nota de Negociere nr. 

387/18. 05. 1995, încheiată între Ministerul In
dustriilor, Ministerul Finanţelor şi RENEL, în
cepând cu data de-5. 06. 1995 se majorează
tarifele lâ energia-electrică, după cum urmează:

— consumatori casnici — 46 lei/kWh;
— agenţi economici alimentaţi la joasă ten

siune — 120,40 lei/kWh (exclusiv TVA). (368)

'AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER**

Pentru a economisi timp şi bani, pu
teţi publica anunţuri de mică şi mare pu
blicitate in ziarul nostru, apelând la agen
ţiile de publicitate din ;

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului judeţean); — la chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtimtt; — la chioşcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz 
„Orizont").

•  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. 
716926).

•  BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediul S.C. „MERCUR".

•  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma
gazinul „Palia".

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 
(în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367, 
770735.

Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunţurilor de 
mică şi mare publicitate.

THE DOCUMENT COMPAKY 
XEROX

iţi < utPIQNUi CAUTĂW In biroul m 
S.C.COMSERS.R.L. -DISTRIBUITOR AUTORIZA7 i 
TEL: 716551; 7169l5;716744 FAX: ?lt?73 ■
Copiatoare, maşini de SCriS, m lcuIatoG te, [ 

imprimante-, centrale telefonicefaxuri, şis/eme de ţ 
alarmă, case de marcat şi cântare electronice,i 
reptroproiectoare, papetărie. \
- ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE VÂNZĂRI!

S.C. GAMA PRESTIMPEX S.R.L. DEVA 
Organizează cele mai frumoase şi tentante 

excursii de 12 zile în GRECIA.
Informaţii şi înscrieri la sediul firmei din 

Deva, str. D. Zamfirescu, bl. O (TCH) et. 4, tel. 
054/627866 ; 627906, orele 9—17 (sâmbătă 9— 
12), preţ informativ 225 dolari si 100 dolari în 
Iei. ’ (D.P.)

LICEUL TEORETIC „DECEBAL" DEVA 
Organizează LUNI, 12 IUNIE 1995, ora 9, 

testarea elevilor »n vederea înscrierii pentru 
clasele a V-a cu predare intensivă a limbilor 
engleză şi franceză. (365)

VITRINA FELIX MEDIA 
Servicii complete de publicitate.
Un material ideal pentru mobilă şi ame

najări interne;
9 PAL MELAMINAT 
9 IMITAŢIE DE FURNIR SI MARMURĂ 
Tel: 064/146886; 146212.
CĂUTĂM AGENŢI DISTRIBUITORI.
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î  S.C. HIDROCQNSTRUCŢIA S.A. BUCUREŞTI SUCURSALA RÂUL MARE RETEZAT 
jj Cu sediul în Brazi, comuna Rîu de Mori, jud. Hunedoara.
Ş Scoate la licitaţie mijloace fixe aprobate la casare conform Legii 15/1994, astfel:
< 9 Autobuz R 112 UD 12 M 28 loc., nr. circ. 31—HD—-6869. Preţ începere licitaţie (fără
Ş TVA) — 20 903 000 lei.

9 Autoduba R 8135, nr. circ. 31—HD— 8348. Preţ începere licitaţie (fără TVA) —
12 298 000 lei. ’

9 Autobasculantă R 19215, nr. circ. 31-—HD1595. Preţ începere licitaţie (fără TVA) —
19 169 000 Ici.

9 Tractor pe roţi 65 C.P. —- U 650. Preţ începere licitaţie (fără TVA) — 1 804 000 lei. 
Taxa de participare 1 Ia sută, avansul 10 la sută în cazul adjudecării, restul sumei se 

achită integral-la sediul societăţii cu filă CEC sau dispoziţie bancară de plată.
Licitaţia va avea loc în data de 28. 06. 1995, ora 10, Ia sediul Atelierelor de Repa

raţii Haţeg. ... '
Informaţii suplimentare la sediul sucursalei, serv. mecanizare, Brazi, com. Rîu de 

Mori, telefon 054/770950, ini. 140. (608709)
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