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•— AnuRacesţa a apă. 
rut Hotărârea de guvern 

' pr|n care. $-a a p ro b a to r . 
ganizarea unui ciclu de 
jnanîleăfâri d u c a te  îm- 

‘ plinirii a 50 de ani de la 
crearea UNESCO (Organi. 

■- zaţia- Năţiuftilor Uiitţe 
pentru

.. CWtart). Masifcstărjle au 
HWŞy p t fti Hţ ‘aprilie *a.c.

cii o tabără v de • ecologie,
'• organizată in Delta Dună-, 
. rii şi .si 
iulie a.c„

— Dincolo de aniversa
rea UNESCO, Qe obiective 
şi.au propus organizatorn?

— în primul rând — 
stabilirea Unor contacte 
internaţionale cu Institu
ţii şi stcaeturi organi
zatorice. Apoi, * • Conturarea 
unor programe; " pentru
Următorii doi-- care
să fie realizate -dn’-ccţcn 

Convorbi». «waNfeatâ .de 
■■ MţNKU BOBEA ; »

Convorbire cu dl conf. urriv. 
dr. COBNELIU DUMITRII!, secretar executiv 
al Comisiei Naţionale pentru U.N.E.S.C.O.

xlin judeţul Hunedoara. , 
Cino portlripă la a. 

etate manifestări ?
— In toată perioada 

s-au preconizat 15 mani. 
testări^ lâ câre vor parti- 
dip®’ .500 tinerCţ specîâjişti. i- . »» .*îv«. :iV'' »***''.

vpniti de pestp hotare Jjj 
600 tineri' specialişti din 
ţaţa noastei. Numărul
ţârilor care şi-au trimis 
specialişti este de 67, do
vadă a interesului de 
c a re le  bucură obiective
le din România.

•  tW Hre italiene

cu - manif) (Continuare iii pag. a 2-a>

•  SL. Ap. A chila
■i Sfe. JUst fi Iraclie; 

8  Sărbâioariea'' naţio.
pală a .Franţei; - in

UW, Căderfer- Basti. 
’/liei; ‘ . .

*  iUtirit, în jCj67. 
i *CDQft - ARGHEEl

diţnl âintfe 
„Sg .«8* mari poeţi

* ror~‘ "
M&>± le răsare la ora 

şl 'apune r la

DEVA., Vedere din. centrul oraşului.
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- 1 2  k m  ş i s p r e
„Nu.mî mal trebuie 

nimic de; la ei, dar . de 
.ce m.au făcut jnincinoş, 
-asta ■ -vreau să ştiu“. ;

Omul cu vocea încăr
cată de obidă şi indig- 

poartă în  spate 7 | 
de ani şi în suflet aminl' 
tiri dureroase din răz- 

- boiul trecut, căci e ve. 
.'sţpăa de război. Acestor., 
—.ojundni, câţi stai sunt 

In viaţă, guvernul, în . 
semn de preţuire, le.a 

-? VreaU câteva gratuităţi şi 
facilităţi; nici prea mul-- 

:.bp, nici prea substnn- 
ţialc, dar ătâte a putut, -  
deocamdată, ţara. De 

, aici .ţ se trage; obida oi 
muiui care a străbătut 
drum lung, până să a :

, Juogă . să bată la uşă'
.. noastră.

De două ' ori s-a im-' - 
plicat.'ziarul nostru, cu. 
burtă. credinţă de a fa - .> 
OD lumiPâ. . In necazul 

.*trţteranulu;. (te;. . "război#,-; i 
’ joân Grohoteanu, din ;. 
; CiunganL Odată . - fcanr . 

publicat ^scrisoarea, în:/, 
eaţe-şi deefata ne.mulţm 

L M X eâ  Pentru faptiţl că,
Jf .şu^enţându^e în luna 
J februarie . a.c.,' ia . subfi- 
I Hala Brad a Asociaţiei 
v” Veteranilor de Război,
|  pentru acşi . ridica legi- 
J  timaţiik* de călătorie.

i  wwmm ,  —— , mm** - mmm • *mm r

gratuită,' la care • statul 
le dă dreptul veterani
lor, a fost amânat, ne
justificat, după părerea 
dumnealui. A doua oară, 
ziarul nostru . a publicat.. 
dreptul la replică, cerut, 
de preşedintele Subfi
lialei Brad a A.V.R., dl

,sit rareori asfaltul tro
tuarelor^ pe unde s-au 
putut căţăna oamenii, în 
căutarea unua loc In ca
re să-şi ducă zilele. Po
tecă de paşi şi drum de 
căruţă, m care roata şi 
piciorul se înglodează a- 
dânc în noroi. 6—7 luni

ANCHETA NOASTRA

r

ing. Ioan Ciocan. Afir- 
■ maţîile din arcest drept 

lâ replică le contes
ta dl Grohoteanu. 
Potrivit acestora, dum
nealui eră făcut, ce e 
drept, destul de voalat, 
mincinos. Adică, a rela
tat ziarului neadevăruri. 
Dumnealui venea a două! 
oara la Brad după ace
le . gratţnflSţU' d-am . prp- 
n te  că vătn lua lucrurile 
de la capăt şi, deşi iţai 
tărztTTr atir făcnt-O.'
. Drumul * d e ' la Vaţa la 

'’Cţungan i -măsoară, po T
trivit tablei indicatoare 

. de localităţi,' 12 km. Dru
mul până la  casa vete
ranului de război, Ioan 
Grohoteanu. îtr schimb, 
pare a fi drumul către 
începutul de lume. E 
greu - de imaginat pen
tru cineva care a pără-

pe an. Acolo trăieşte ve
teranul de război, Ioan 
Grohoteanu, iar drumul 
acesta l-a făcut de două 
ori Ia Brad, după bile
tele gratuite pe care sta
tul. i ie  dă ca recunoaş- 

' tere ' a - meritului de a 
fi bătut noroaiele Româ
niei mari, In lung şi-n 
lat, în * lpărarea libeţtâ. 
»ţii Şi; întregirii ei; pâriă 
când, un -gîonţ f.a tri-1 
inis definitiv afară din 
rândul combatanţilor.

. L .a ş te ă b ă tiitsâ l^  două ’ 
picioare infirme. Unul . 
împuşcat şi altul cu a r
ticulaţia mâncată de 
cnxartrozâ. Aţi pricepiit, 
domnilor; de ce nu ad
mite să fie jignit nici cu 
fapta, nici cu vorba 7 El 
nu .este nici acum în po
sesia acelor bilete gra
tuite, şi de ■ câte • ori se

duce la Brad coboară 
în baston drumul acela 
dinspre începuturile lu
mii, până la' şosea. Mal 
dă pe autobuz 800 sau 
10*0 de lei dus, şi tot 
atât la întoarcere. Gu 7 
drumuri la Brad încheie 

conturile cu indemniza
ţia de veteran de război. 
Vedeţi, dle inginer Ioan 
GioCan, de ce este atât 
de „agasant" cu ceilalţi 
oameni bătrânul veterân 
de la Tîrsa-Ciunganilor 7- 

Pentru că reabilitarea 
unui adevăr în conflic
tul. dintre două părţi 
presupune ascultarea am- 

. belor, am bătut şi Ia 
-Brad, în poarta.casei cu 
nr. 51, devpe strada Ni- 
colae BălcesoU, uiîde îşi 
are domiciliul, dl ing. 
(xmsionar Ioan Ciocan,

' preşedintele * Subfilialei 
Brad, a A.V.R. 
dace, domnia sa ne.a ex- 
plidat mecanismul * ■■ în 
care e iihplicat, contra 
unei indemnizaţii băneşti, 
privind raporturile dW  
tre A.V.R. ,şi membrii 
săi. -

— Suntem la Subfilia
la Brad dpi veterani, ca.

ION > CIOCLEI

(Continuare în pag. a 3-a)

- •  CONFERINŢA . I3E1 
PRESA. Filiala Hune
doara a Frontului. De- 
mocrat Român a organi
zat, ieri, 13 iulie a.c., 
după-amiază, o conferin
ţă de presă, axitlă pe 
preocupările. actuale ale 
acestei formaţiuni pd- 
litice. Cu acest prilej a 
fost înmânat ziariştilor 
prezenţi un Comunicat 
al filialei judeţene a 
F.D.R. — elaborat în 
şedinţa din 11 iulie a.c. 
a conducerii filialei — 
referitor la Legea case
lor naţionalizate recent 
adoptată de cele două 
camere ale, parlamentului 
şi care urmează să se.a- 
plice după promidgare 
de către Preşedintele 
României. Conform co
municatului, F.D.R. nu 
este de acord cu legea 
respectivă. Au fost abor
date apoi şi alte teme 
aflate în atenţia Fron
tului Democrat Român. 
(Tr. B.).

•  CURS NAŢIONAL. 
Azi, 14 iulie, ora 18, A, 
sociaţia „Fidelius” De
va organizează .o con,fe- 
rinţă de presă la Hotel 
„Decebal”. Deva. Con
ferinţa de presă este le
gată de cursul naţional 
din zilele de 10—15 iulie, 
de Ia Deva, realizat In 
colaborare cu Societatea 
Regală de Protecţia Ani
malelor - din ' Anglia. 
(V. R-).

'^ Q 0 l t Ţ E ‘: ‘tJK-. 1 
ARTA PLASTICA/ teri 
(joi), ora 16. la Casa. ■ de 
Cultură diti-Brad a avut 

' loc vernisajul expoziţiei i 
de artă plasticii' reunind, 
lucrări de pictură şi 
grafică semnate de, <!reâ- ’ 
torul brădean Ioan Itatz. 
«Manifestarea s-a ■ bucu
rat do o caldă primire 1 
‘clin partea publicului, iar I 
lucrările ‘(peisaje, portre- , 
tg, compoziţii) au atras 
atenţia iubitorilor " de 
artei locali asupra unui \ 
creator ca re nti se află 
la prittta expoziţie. (M.B..)

■ i
•  FAZA NAŢIONALA. | 

în perioada 14—23 iulie.
6 elevi de la Şcoala Ge. ! 
nerală Nr. 3 Hunedoara | 
însoţiţi .de dna prOf. . 
Milena Pădure vor par
ticipa, în taberele ..Cer. I 
bul” şi „Vânătorul'’ din , 
judeţul Dâniboviţa, la 
faza naţională a eon. 
cursului pentru sănătate 1 
şi prim-ajutor ...Sanitarii 1 
pricepuţi”. Echipajul dur  ̂
nedoroan "este câştigăto- l 
rul fazei judeţene a con-; 
cursului. îi urăm suc. ]

'cos ! (V. R.). ^

•  S.C. ‘..COHATRANS” j 
S.A. DEVA pline la dis. I 

.poziţia celor ce doresc să t 
meargă la „Târgul de ! 
fete” de pe mtmtşle 1 

Găina autobuze como- l 
de, bine ‘echipate, cuşa- 
te, cu muzică .'moţească

Ta bord/ Doritorii., n-au 
decât să se • adreseze 
Agenţiei de turism „Coist- 
trans“, de lângă 
veche din Deva. (fîfi.
I. NA

In celelalte, regianj, ccî 
rol ya fi variabil şi doar 
răzleţ vor căldea avAşe 

.de ploaie. - Valorile terT ”
r a t e ,  <i «, '■ « h *  <c vor Wcndra'irr-VINERI, 14 lul.e. Tem- tw; ^  14_

porar, în nordul ţfrii xe 2g p u i i  fi 'm n tin jti  dii
Yor produce înnourări. 26—33 grade C.

■ Sunteţi condamnat I
- Da, de patru ori la moarte.’ . 
jCum aşa? ' ,

■ De patra doctori...

14, 15, 16 IULIE 1995
•  1 dolar SU A ■*' . — 1990 lei
•  . 1  maţcă germană x — 1418 lei
•  M» yeni japonezi ' g273
•  I U ri sHeUai  •— 3*78 lei
•  * tirane : — %70 l«f
•  » «cane francez W m ,

GUrş'af  ̂ 'de\rehriHţ&'lgÂe' "luncii' Uaţîantle 
a României. i

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU ZIARUL „CUVÂNTUL LIBER“

Iftiwdoara— centru de interes istoric pentru UNESCO

. -»/-/....
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7,00 TVM •  Tele- 
matinal; 8,30 La Pri
ma oră; 9,ÎS Serial •  
Santa Barbara (r)j 
10,50 Curcubeu; 11,50 
MTV Grestest Mits; 
1 2 3  Seria* (r) •
Aur şi noroi y 14,10 
TVR laşi; M;55 ' TVR 
Ctaj-N.; 15,4* Tţe- 
diţii; 16,15 Actuali.

taţi; 10,2* Obt ltMAsa
afacerilor; 15,45 Lo
go şi fărădelege; 17,09 

Itoiftiuue . în' ţimba 
-.«ef*i**î jd ^ Ş O fF ră  
P a tr ia ;# * »  Swial « 
Edera; 20,00 Acfuai 
lităţl; 20,45 Teaau* 
folcloric ; h ,25 Viaţi 
parlamentară; 214* 
Film a -FrâncţM (SD/ţ
t«m-, m J s lm u S
Htăţi; 14» C M f t o ţ  
fraful de noapte. ;

nunţaţi că ; „Ne-a întris
ta t soarta familiei Drân- , 
gă, cu şapte copii. Le.am 
trimis pachete eu ce am 
crezut hoi că au tre
buinţă".

Un om pe care-1 cu. 
n&şteam do .mulţi any ca 
un adevărat sufletist, oîa 
de - inimă şi multă ome
nie, l-am numit pe <Ş 
Emil Glodeanu. pensionar, 
din Deva, a  fârtit câteva

chete eu tot M ul de 
hăinuţe, «ămâşuţe, Incăi. 
ţări etc . pe care le.a 
trimis la  casa au «şase 
feciori şl o fată". Satul 
Luncani, nr. 12,

Şi o  altă teste bună. 
pentru bunii oameni care 
s-au interesat de «carta 
celor şapte copilaşi. Am 
fost duminică la ei a- 
geso. Erau toţi sănătoşi, 
părinţii lor te fel. Le-am 
dtts câte ceva, ce-ant 
putut. Lam mlutgttat. Mal 
ales pe gemeni. Ne-am 
despărţit greu, că „vreau 
la nenea". Flşrin, cel mai 
Utere, care a  terminat 
clasa a V-a ca premiu, 
ne-a sp u s:

— Frăţiorii şi Surioara 
mea aduc mulţumiri tu
turor celor care au sfirit 
ş» ne ajute, ne-au tri
mis hăinuţe şi jucării. Ei 
îndeamnă că suăt ca fraţii
mei, nenea, nu ?
■ — In ce pe priveate aa^ 
a te a m te te  .de* '.adăUgat. 
ţm 'W  tA isM I cdseircu;

adeverit necuprinsa ome
nie a unor oameni cart 
le.au sărit iu ajutor la 
clipe de necaz. Oame
nii titrital oameni!

4IR. 1, JCEGREA

spiţe familia din satul 
Lunca ni, comuna BOşo- 
rod. M-ani cutremurat, am 
plâns. Eu şi soţul nmtem 
pensionari. Dar din pii- 
ţinul nostru le-ton trimis 
o turnă de torni. Gât de 
cât $ă,i puteai bucura 
pe. cei şapte pp ilâşi ne
vinovaţi... Dar să nu ne 
daţi i»  ziar. Este doar un 
gest omenesc...

dîn Deva, m$ scrie că 
„Doaaine greu aste  astăzi 
cu un «mii, doi, dar cu 
şapte? Am trimis copii, 
lor ceva bani. 'C it am 
putut". ' ,

De la Labordorul Ofi
ciului de Gospodărire a* 
Apeior Deva ten fost a-

7,00 Ştiri; 9,45 Ghidgl 
Parlamentului; 1040 
Show-ul lui M. Costau» 
(r): 12,10 O blondă peu. 
tru tata (s); 12.40 Foram 
(mag.); 44,00 Ştiri; 14
Cotidiene; 14,40 Beautffol 
(s); 15,15 A iubi (s) cu 
E. Braeden; 16,00 Tata şi 

‘fetiţa (s); 1 6 3  Tata mî; 
17,00 ,D.a.; 19,00 Olt,
preţul e corect (csj; 
2040 Roata norocului 

*(cs); 2140 Ştiri; 2 1 3
Paperissima (show); cu 
Gabibbo, Mirtana T iw i  
san; 2140 FII»; 2345 
Ştiri; 0,15 Sbow-ul lut M. 
Costau»; 240 Cotidiene 
(rl; 2,45 Reluări. I

Franţei (rez.).

r * t m  *
m m w.v

•****%**» m
YINEM, 

14 ÎULIE

• ta

l Investiţia realizată la culă densă dc praf ne- \ 
) Călan a devenit in cu- gru şi acid, să intre iu 1
1 rând un coşmar pentru apă alb şi să iasă^. >
î locuitorii din întreaga negru? _ Ţ
1 zonă. Intrarea sau ieşi- „Lingura romană" să- \  
J rea din mirifica Ţară a pată ' In stâncă — pe l
\ Haţegului era profanată vremea când nu se cU- 1
4 de focurile veşnic vii . noştea dinamita şi sfi. 1
/ ale instalaţiei, din care păturile se efectuau prin \
1 emana un fum negru, aducerea la *
|  dens şi înecâcios, dato.
i rită derivaţilor sulfului.

incandesccn- i 
ţă a rocilor, prin fb-' ’. '• . : i,,.
curi mari şi stropirea V 
ulterioară cu apă \ rdce 4 
— rămânea amintirea u- ,

care poluau zona în toa. 
te direcţiile, In funcţie 
de bătaia vântului. Iarba, n,ui trecut definitiv 
în curţile oamenilor' uitare, 
devenise neagră, păsările 
de curte, indiferent de 

, culoarea naturală la ie
şirea din ou, deveniseră

ţn V-

toti|şi, i
în *

O idee a venit, 
cuiva. Să se cultive, ,în . 
bazin acoperit. In nptfle )s 
termale, o algă, tm fel i- 

şi ele negre, oamCnii se de varză de apă, care Să h
plângeau de boli până fie folosită în furajarea /. In ziarul nostru din 20

mai a.e. serjiţm că „Mai 
trăiesc şi asemenea fa
milii". DaŞcriam vlaga 
grea pa cate o  duce tâ
năra familie Drfengă — 
Adrian ş» Mariana, cu

sufereau atacuri acide x» ^TâT'.apă. ' b t  U g  g g . g g * ,
"  —  talf" -  cum spuneau Cu j: te  S '  tSL şom £ ^ .

unior oamenii, care Ie îgl- 
grijeau, ■ amărâţi gi o i.'
S-au făcut eforturi, s-du 
cheltuit bani, dar varga 
de apă nu a putut ţine 
Ioc pâşuah.eon centratelor 
şi fânului....' (Va urmai

S.G, „Horticola" Deva Din solarii se culeg ardeii graşi, care iau drumul 
pieţei. * ' Foto PA VEL LAZA
1 * ’ *  1 » ' t  * a * a * » * a * ^ * a  * a • ♦  • » r-a ,*

Oam enii răm ân oameni!

atunci  ̂ neştiute, apa din animalelor din zootehrga 
fântâni nu a mgi fost colectivistă, cate "de ani - r  
cea dinainte. Monumente de zile se afla în deti- Si 
Istorice ca bisericile din c;t de furaje, iar bietele t  
ŞtbeS şi Streisăngîorgiu animale nu mai primeau y

şi dreptCredincioşli care 
le frecventaa 

Fireşte, în asemenea 
condiţii, bâza de trata- 
mant şl agrement Câlan. 

tBăi nu a «tei pre^ntat 
interes pentru tUiiieni. 

'  Cine ar fi fost dispus să 
- facă'o baie hi ştrandul 
,  p4 care plbtea o ţfeli- TlBERiU ISTHATE

p a i-
Artioolul apărut era 

însoţit t e  fotografia ge
menilor Silvia. Iaaura şi 
Silviu, în „căruciorul" lor, 
in roabă, cu carir.t 
„plimbau" prin ogradă 
ftăţioriî lo r mal mari.

O bucurie mate S ă *  
făcut teleMHîi dnei 
Pmţla MagiŞâri, din Deva. 
Duftinefii ne-a spus;

Am citit articolul tte-

■ ̂  is cMTiihris 4 © «

* XrWSUmn  din ‘pag. f i '
f- ' — ............. • ,

••5peiâre cu UNESCO. Ne-j; 
•interesat 'desfăşurarea u- 
"fior priorităU pentru 6b.; 
ţinerii de fonjduri UNESCO 
te valută, şi, lucrul «el 
mşi important, să ajun
gem Iâ un sistem de co
laborare între, instituţii 
'sp<^aljtete # , interesate,

‘ care beneâgi|ăă te  ‘; buge
te sc^ai«te;~ Prafelema « 
să unim aceste eforturi 
bugetare ale UNESCO, 
MinisterUtui Culturii, Mi
nisterului învăţământului,

: Ministerului Tineretului şi 
Sportului, Comisiei Naţio-

istoric
naie a -Un A o . ' Etertu. 
rile 1 comune concură la 
desfăşurarea,. . în . biine 

a . cursurilor 
~ primo! universităţi d«s- 

chi.'ve în acest sens în 
' Ktfjpiteiă, sub jeasifcui 

„TteşRetld In devenire",
■ mecanism de cooperare 
internaţională pentru ti
neret. •:;#

— Ştim că în toamnă 
arclire cţwHerteta'tîI-1-»
‘ ■ — Ba,** ş i ' 
noastră este un preludii) al 
conferinţei. Problemele, r i
dicate vor "fi: tmnsfcmte 

în confwinţa . UNESCO 
carg le poşte rezolva. Lu
crurile nu mai rămân a lt

fel te aer, cum s-a mai 
întăteplat, ci vor ft con- 
cretizate tu, proiecte de 
cooperare b( şi multilate
rală. . -

■ ■*» Care v «  |  i tarite
; -rele ’ la care,, In  ̂perioada 

tT—3f Italie â.c„ Participă 
tinerfisnecialiştj?
;  — Este vorba de şantie
rele Sarmizegetusa Re
gia, Oteppia Ulpi% Tfă- 

. iana Augusta Badea S*r- 
tnizegetUsa şi CapTdava. 
iPgrticipă studenţi, tteeri 

, cercetători fri domeniile 
isteriei antice şi medie
vale, arheologie, arhitectu
ră, eonservareaj patrimo
niului

-  Cum se v»r ..... .
şura activităţile'?

— Obiectivele fiecărui
şantier vor fi prezentate 
de către un coordonator 
ştiinţilie. Ests vorba t e  pTOt. 
univ, dr. Ioan Clodariu 
(Universitatea Babeş-Bo- 
Ijtoi) Sarmizegetusa
Regla, prof. Univ. dr. Ioan 
Biso (Un ivemitatea Babeş-

prof. univ. dr. Radu Flo- 
tescu (directorul Muzeu
lui Naţional de Isttfria Ro
mâniei) — Capldava. A- 
ceşEs urmează să te ta -  
me activităţile Zilnice şl bă 
ofere detaliile necesare.

1 # !

6,30 Ştiri. Seriale şi 
An.; 9,05 Salvarea (s) 
1046 Reluări; 114*
Fnuaos şt bogat (s); 1140 
Vremea dorinţei (s); 1240 
Preţul e fierbinte fes); 
1240 Duelul fanriniior 
(show); 13,30 Sjn-ingfield 
Story (s); 14,15 Sahla 

■ Barbara (s. SUA); 1545 
Pasiunea ei e crima
(s.p.); 1640 Ilona Chrteten 
talkshour; 1740 ,Ha 
Melser talkshow; 1*^3
Jeopardy! (cs); 1840 in . 
tre noi (s. Germania •95); 
19.00 Frumos şl bogat
(s); 21,15 Răzbunarea u- 
nei femei (thrlller, SUA 
1993).

1640 Post 
«MO Di

" 18,40 Desene wnisMicţ 
19J0 Ltete ! n # t f

f A  gerii! »  k j M m  
— «*. ;32î « M te lito r i 
o s-orbă s i. ţl atol 
«psu-i . 2146 , Teiew 
Jurnal; 2L30 Fam a r-, 
tlrtfe ; 23,10 9tSnt
nimănui; 2*ăa te h .ţ  
gazin internaţional t 1 
23,50 Vlteeiesb i

DBVASAT HLUS

16.00 Obiectiv (rh

m  teh lM # V i* » , 
ttori; l8,(» frnrldewt^ 
Documentar; 18,30 De. 
sene -mimate; CţţOO 
Twin Prnfcs mm serial 
<«p. 12); i 2«,oo Aetna. 
ttUftţt TVR; 2140 6 .  
Jdectiv (emisiune da 
f% |. lecuitei DUO

fmm jşmet-: - fino» 
magazin); 2240 Dan. 
ce Music Top l ţ  Ra» 
dio Deva; 83,15 
f  Gate U 
SUA, 1991); 0,43 W* 
fteotexf. - 1



acestei
teoria sa atât de gravă, şi Moldova, dar vedem 
„miei nu merită o  discu- foarte rtrr i a r  număr în- 
tie“, „XL, prodan compară semnat de români de din- 
cifrele arbitrare utilizate , dolo, care âr veni |n  Ar-’ 
d ţ  .aceşti, d i  cele din Iu- . deal”. ' Autorul- dovedeşte

f astfel că „cifrele f i  doeu- 
i  mentei* InVbcatd 'de teo- 
( rţe auot depşrjj* J 8  ,« 1P-

Dintre „teoriile” care 
aduc sau readuc pe ro
mâni de la sudul Dunării, 
In diverse cpoci. una din

au rea  statistică a

In  ulti/nui capitol al iu- 
csariC'autorui compară si
tuaţi* locuitorilor din ţjL 
riicrom ânc exlracitpatlce 
cu a  eejpr
nia, dovedind că aceştia 
din urmă trebuiau să su
porte o exploatare mult 
and nemiloasă deci* fra. 
ţii tor de dincolo de Car- 
patf. După cum spunea, 
un contemporan.* „ţăranul

fanariot,
I* spre

Sfe.0*3 aootm 
istoritf romă* 
nfaflfaznh: In
ivmoea, când

a  statului săi.

*

continuitatea românilor şi adversarii

COLOCVII EE

idei «neţi te şi 
la adresa po- 

« i  le-a rămuBs 
,  isteric David jfâ *  

dhm. InteJJtna din cele mai 
fa£ia«se lucrări dedicată 

‘■fiolei eontinultaţu, Ca 
şc patript, pngajat 

*at a r a r e a  drep. 
poporiilui român, 

litiNăciâ cfcijeân nu putea

. -toofaă, D. Oneiiâ, N.. lor. 
;; ” g i, V. Pftrvan, <5.: Brătia. 
•**•*» t .  fcfoga, S. Dragomir 
-* •» , '■ care şi-au adus cu 
t toţii «fatribuţi,» da dove.

direa lipsei de temeinicie 
- «  „teoriilor’ adversarilor 
r.OTHtlavltăţii poporului ro- 

pe pământul lăsat de

bazele „teo. 
lancap Benedek, 

li «aedemieianul B. Prodan 
-4o*edefte că ea se funda- 

‘ asaltează pe o simplă so- 
rafanii pemenalâ a  auto- 

s TUlui, care a considerat că, 
I» k  1TI0, numârui români, 
.fa c  din Transilvania « a  

da ăMăâO fl* cât era eva. 
1” Im# d ş  lezuiţi numărul tu  

MriHipr di» provincia iwtra- 
. ■ «Mpattaă), cifră ta care 
,J*ne»o adaugă de la sine 
facă &0 tOC, ajungând ast. 
C eiia  U* total de 250 «00

90 la  iută. d in • populaţia 
Transilvaniei. In realitate, 
după  un recensământ ofi
cial, ia 1733, . existau 
OU 465 de români i 

'. Constatând că un. aseme. 
nea „temei”, singura „do
vada” numerică pe care 
fancse Benedek clădeşte

Istorie maghiară 
cura a fost 

invocată Chiar la confe
rinţele de pac*. „£a e iz
vora! care îndreptăţea pe 
cantate Ştefan Bethlrn să 
afirme, intr-o conferinţă 
a «a din 1 ^ , - ţintită la 
Cambridge, că prin imi
graţie românii din Tran
silvania, în cursul veacu
lui al XVIII-lea, s-au ri
dicat la majoritatea ab
solută, după, ce te toee- 
putUl veacului ei nu re
prezentau mai mult de 1/4 
din populaţia ţârii”.

Ţinând* seama-* âe a ceas-’ 
tă  proliferare a „teoriei” 
Imigraţiei românilor în 
Transilvania, în secolul 
ai XVHI-lea, istoricul ro
mân D. Prodan s-a sim
ţit pe deplin îndreptăţit 
să-i arate netemeinicia, fă
ră însă să-ai facă iluzii că 
va reuşi să elimine „teo
ria” care se putea men. 
ţine, împotriva evidenţe-’ 
lor, , deoarece devenise o 
construcţie menită să con
stituie un „drept istoric".

După ce a arătat şubre- 
zlmea bazelor „teoriei”, D. 
Prodan întreprinde o ana
liză amănunţită asupra 
„temeiurilor documenta
re” de imigrări, dovedind 
pe bază de ştiri sigure că 
îa  secolul al XVUUea, e- 

Trausilvauia 
puternică de. 

cât imigrarea. Uneori a- 
ceste emigrări @raU atât 
de masive, încât moldove
nii şi muntenii puteau spu
ne că „toată Transilvania 
ad nos venit", la r în tc -s  
descriere din secolul al 
KVIîI-lea se poate citi t 
„vedem necontenit, an de 
art, cum uri mare nUmâr : 
de români ardeleni care . 
trece în Ţara Românească

ce se poate afla undeva pe 
lume-, un adevărat sclav 
ai domnului său... Aceste 
condiţii grele de viaţă 
determinau pe iobagii din 
Transilvania s i  treacă 
munţii ta fraţii lor, unde 
sarcinile iobăgeşti erau 
mute mai uşoare, te  plus,
nu ®nut obligaţi să supor
te şi asuprirea naţională".

O ultimă „teorie” combă
tută ett succes de D. Pro
dan este aceea a aşa-zisu
lui nomadtem păstoresc 
ăl românilor, «teorie” sus
ţinută de toţi roesferienii. 
AC^fâniriamil ifa te  mai* 
întâi e i  o populaţie care 
trăia pe un s*I* din cele 
mat fertile din Europa nu 
putea să ducă o viaţă de 
semi-nomadism şi apoi că 
mişcarea păstorilor era 
inversă aceleia susţinute 
de laneşp Benedek: dinspre . 
Transilvania spre princi
patele române şl nu in
vers. Apei, păstori tul nu 
era nomad sau semi-namad 
ci transhumant şi la el . păr
ticea  doar o mică parte 
a locuitorilor. „După toa
te acestea, ce mal rămâ
nea din viziunea teoriei: 
zeci şi zeci de mii de ro
mâni care se revarsă, ne
contenit peste graniţe, in 
vadând cu turmele lor 
pământul Transilvaniei, 
Banatului. Crizanei. sun- 
rihd într-un veac cu sute 
de mii populaţia acestora? 
Câte trebuia să fi fost 
oile 1 Unde sunt înainte de 
toate dovezile dpeuînen.
tare ? Vămile înregistrea
ză doar şute de mii de oi 
care treceau înspre prin
cipate, de. ce .n_ar fi înre
gistrat şi trecerile inver- 
t e r .

/  „Toată discuţia în  jurul 
păstoritului”, «semi-noma,

dismului. român în in^gra- 
re,s-ar putea încheîa ’ mâi 
curând cup altă concluzie: 
d in tre , toate popoarele

/apwMs*"**'ţînâturiîe* Şi în toate zo- 
nele ei, tenguri ei -exerei- 
ţau. în măsurj oorespun- 
xăteare, toate activităţile 
economice indicate de so
bri d ,  te sunt mat adap
taţi Ja natura şl la toate 
variaţiile te fizice, ceea ce 
înseamnă că dinte» toate 
ei sunt cei mai puţin in
dicate tte a  11 socotiţi.popu
laţia imigrantă” j  concluzie 
limpede, ce nu mai are 
nevoie de nici un comen
tariu,' : -/■■

La afirmaţia total ero
nată că românit nomazi ar 
fl învăţat agricultura de. 
la maghiari, D. Prodan se 
întreabă: „cum se face a- 
tuaci că taţi termenii a - 
grkoa romtaeşti sunt la
tini şi slavi, lipsind tocmai
cei ungureşti ?*•

Rezultatele amplei in
vestigaţii întreprinse de 
istoricul român D. Prodan 
asupra „teoriei” * imigrării 
românilor în  TfansSvania, 
ia  secolul al 3CVIH-îea, 
simt negative, „bilanţul 
tmigraţiunilor româneşti 
peste CarraţL. ae soldea
ză pentru Transilvania mai 
curând cu un deficit de
cât cu profit: românii din 
Transilvania m ai. mult e- 
migrează decât imigrea
ză... O teorie inversă, «u 
material cunoscut, ar fi 
mUit mai uşor de susţinut 
şi ar avea, după toate 
semnate, imal mitlţi sorţi 
de ş  apropia adevărul is
toric'*

Discutând absurditatea 
acestei teorii, • istoricul CC. 
CSUrescu «pUhca: „I.a tre. 
cut cuiva oare prin minte 
să nege- sap s i  conteste 
continuitatea poporului 
francez în GaUa, a celui 
spaniol şi portughez In 
Peninsula Iberică sau a 
eelui italian în Italia ? A 
admis oare vreun istoric 
că galoromanii şi_au pără
sit locuinţele plecând din 
Gaiia, peste Alpi sau peste 
Pirinei, pentru a se întoar
ce mai târziu, după seco
le, îndărăt acasă ? Sau că 
spaniolii au trecut peste 
strâmtoarea Gibraltar. în 
Africa, pentru a reveni, 
după sute de ani, in ve
chiul teritoriu ? Simpla; 

• formulare a  unor aseme
nea întrebări arată lipsa 
lor de temei, totala lor 
insniţate”. Şi totuşi, din. 
fee toate popoarele Euro
pei, numai poporului ro
mân I se neogâ continui, 
taica pe pământul străbun, 
fiind consideriit de unii 
istorici ne informaţi, rău 
intenţionaţi sau  răuvoitori, 
„une enigma et un mira. 
de histori<iue“.

In comuna Gurafcada 
funcţionează, ett bune re- 
zuUalc, » asociaţie agri
colă ce lucrează circa 80 
ha teren, coordonată tch-^ 
nâe de dl Ing. Dorin Mo." 
rara. Aici s-au asociat 
oameni de vârstă înain
tată, cel plecaţi departe 
de satul natal sau care 
au acrvlelu şl mi au vre
me s i  muncească în câmp. 
Asociaţii primesc 30 la 
sută din recolta obţinu
tă, Sar 'cum acest an a- 
gricel promite recolte bo- 
g:i 11—, y»r pri
mi cantităţi însemnate 
de ora, grâu. porumb 
ş j»i (TB. B-). ‘ . •

, M U ŢII

La sediul Consiliului lo
cal din IteşUfii Mic este 
instalat un aparaţ tele
fonic. Bi bine^ când vre
mea este temi, acesta 
funcţionează ireproşabil. 
Cura începe ak plană un 

"făb. " :mt mte scoate un 
Aceasra ciudăţeirie

fost sesizată de multă I  
«ne la ROMTELECOM. |

dar societatea respectivă |  
procedează aidoma apa-1 
raiului telefonic de ca-l 
re vorbeam, când plouă. I 
(Tlt. B.).

TA LUI LIPSA î
Cum bine se. tete, g«s*a 

veroti] acordă peente iu l 
bani, chiar substanţiale, ■  
oamenilor ee obţin v iţe ii 
In gospodăriile lor. Cu e l  
condiţie te ş i :  aceştia s ă i  
provină de la tauri auto-1
rizaţi sau să fie obţinuţi' 
prin tnsămânţări arti£ |-| 
dale. O mare Parte pa  
gospodarilor comunei 2au»f 

pot beneficia de ast- ■  
deoarece,!

ale co-13

V
Prpf, ION FRĂŢILA

„Reparăm şi încărcăm 
brichete cu gaz”...

Foto: LOCSH ZOLTAN 
Deva

!
i

i
i

(Urmare din pag. ţ j  *

. re ne ocupăm de toate 
pCobtentefte membrilor a- 
asdteţiei; completăm, în
mânăm şi vizăm legiti- 
.matib Încasăm cotizaţii, 
întocmim dosare pentru 
obţinerea indemnizaţii
lor date prin lege. vete
ranilor,, invalizilor, or
fanilor şi văduvelor d£ 
.săebsă. Gestionăm şi dis
tribuim gratuităţile pe 
miitoacete de transport.

pmtţm toate aoeaiea, 
avem la  dispoziţie o zi 
De săptămână, jo ia Den-

Ciungani -12 ktn şi t a i i l  spre începuturile lumii
tru atât tîmp ni s.a pus 
la dispoziţie un spaţiu 
la consiliul local Brad.

Gât priveşte inciden
tul cu dl Grohoteanu, 
din Ciungani, îmi aduc 
aminte că a  venit să-şi 
ridice biletele de călăto
rie peste rând, când ae
rau  In grafic alte- comu
ne. L-am rugat să aştep
te mai la urmă, dar. deşi 
l-am strigat d e  tnai m ul. 
Ie ori, toi a ţnal . apărut

— Dumnealui zice că 
a venit după cum Laţi 
spus, dle inginer, dar 

-dv nu aţi vrut să-l ser
viţi. Venea de departe, 
dacă aţi şti de pe ce co
clauri doboară omul a- 
cesta, ca să ajungă la 
firad, luaţi servi feaintea- 
tuturw. Şi domnea voas
tră szttteţi veteran de 
război ? • ■ ' ;

—■ Da, Am aparţinut 
teului Păuliş.

Nu am înţeles şi nu 
vom înţelege cum un om 
îri «tfstă nu-i crede al
tui om în vârstă şi plin 
de beteşuguri fizice. Pe 
de altă parte, 'să jude
căm lucrurile drept. Doi 
oameni în vârstă sUnt 
lăsaţi: aproape în voia 
soariei, să descurce a- 
t&toa ;iţe câte am arătat 
pentru mai bine de 1 600 
alţi oameni, răspândiţi 
fa oraşul Brad şi comu

nele Crişcior, Bucureşci, 
Baia dp Criş, Blăjeni, 
Vaţa de Jos, Bueeş, Văli. 
şoara, Tomeşti, Luncoiu 
de Jos, ,Ribiţa, Bulzeştii 
de Sus. Cine cunoaşte 
răspândirea satelor în 
Munţii Apuseni, ştie cc 
chin este pentru mulţi 
dintre obmenii aceştia 
un drum la Brad sau 
la Deva. Să merite sacri
ficiul lor pentru ţară 
doar' atât de la autori
tăţi ? Sau e vorba de o 

. negli jenţă supărătoare /a 
acestora faţă de pro
blemele veteranilor ?

1 l

|  BUGET
j NEÎNDESTULĂTOR

) Aflăm de la  di Uviu 
\ Gote. secretarul Primă

riei comune} Peştişu 
Site: „Faţă de anul
trecut, bugetul alocat 

\ comunei neastre, de la 
l judeţ, este ceva mai 
l  mate. Dar u« îadeteu- 
Ş lător, bînrinţetes. Facem' 
|  toi ce putem sări... creş

tem din venituri proprii: 
taxe, impozite, f-biriâ, a- 
menri etc. Împreună cu 

\  consilierii fl vom drâ- 
t mai cât mai bine la toa- 
/ te capitolele- Dte pu- 
V {inul cât este şă fărâm 
\  ceva, cât de cât.. Ben- 
ţ  tru mai buna gospodâ- 

’ 7 rire a satelor, pentru 
7 viaţa de zi ca zi a să- 
1 tenilar. Vom fojosî! fote 
\ dările la întreţinerea 
1 drumurilor, şWliler, că- 
7 minelor culturale, djs- 
1 pensa rulai sanitar, - a 
ţ  celui veterinar e tc”.
I (GIL I. N.)
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La Baza de recepţie a Romcereal din Deva "te 
preia recolta de cereale Wioase a acestei veri. . T.

• • • • • •  v a o o t v  •  •  •  •  •  •  •  •  *  v.4ţ

„ A g r o s a r v "  B & c i a  ţ i  r o a d e l e  

a s o c i e r i i  p â m â n t u l u i

•  A- fost promulgată Legea privind, procedura 
reorganizării şi lichidării judiciare * Legea nr. 64/ 
1995 intră în vigoare Ia data publicării ei în Moni
torul Oficial al României şi se aplică^ la 60 de zile 

.de la data intrării ei în vigoare •  Faţă de Codul co
mercial român din 1989, legea are unele modificări 
in  materie de faliment sau de insolvabilitate comer- 
eială •  Unele detalii îţi legătură cu aplicarea pro
cedurii reorganizării şi lichidării judiciare •  Proce
dura ce trebuie urmată 
organelor de conducere,

4 Ne întrebăm : O fi bi
ne, o fi rău ? Dc unii aş
teptată — cei dornici să 
se termine cu concuren
ţa subvenţionată —, iar 
de alţii nedorită — cei 
aflaţi -pe marginea pră* 

.. pastiei — Legea nr. 64/ 
1995, privind procedura 

* reorganizării şi lichid 
dării, judiciare a fost 
adoptată şi promul
gată. .Aşa cum se stipu
lează , în primul .capital, 
respectiva .lege sc - apli, 
că comercianţilor — per
soane fizice şi societăţi 
comerciale — care nu 
mai pot face faţă dato
riilor lor comerciale, a- 
ceştia purtând ̂  denumi
rea de, debitori. , Ca o- 
biect, legea are cin vedere 
instituirea- unei proceduri 
de reorganizare • în sco
pul .redresării debitoruidi 
şi plata pasivului sau li
chidarea averii debitoru- 
Juî. £u referire < la ave
rea- debitorului, Şn, lege 
se spec|fi6â faptul că a- 
„ceasta cuprind  totalita
tea bunurilor - şi dreptu
rilor lui patrimoniale, in
clusiv cele dobândite în 
cufsul procedurii stabili
te de lege, care pot face 
obiectul executării silitor' 
in . condiţiile Codului de 
procedură civilă- 

t>acă "este bine sau rău 
că s-a adoptat o aseme
nea lege, rămâne să ve
dem pe măsură ce aceas
ta. va fi corelată şi com
pletată şi cu- alte legi

Răspunderea membrilor

rata invazie de neave
niţi intr-un sector căre 
are implicaţii majore în 
viaţa ecdriomică a ţapii 
şi a noastră, a tuturor.

Cine aplică .procedura 
reorganizării şi lichidă

r i i  . judiciare ? Răspun- 
2âiid ; interesului imor a-, 
genţi economici şl citi
tori ai ziarului nostru, 
precizăm că, potrivit le 
gii, organele care apli
că procedura s u n t i n 
stanţa judecătorească, ju
decătorul — sindic, ad
ministratorul, lichidato-

bitorului de a-şi mai con
duce activitatea ; (* jude
carea acţiunilor introdu
se de judecătorul — sin
dic, pentru anularea 11- 
nor transferuri cu carac
ter patrimonial, anterioa
re cererii introductive;' â 
contestaţiilor debitorului 
şi a creditorilor împotriva 
măsurilor luate de jude
cătorul — sindic con
firmarea planului de' re
organizare sau, după caz, 
de lichidare, după vota
rea lui de către credi
tori ; darea hotărârii de 
inchidere a procedurii.

în lege se stipulează 
că hotărârile tribunalu
lui sunt supuse apelului, 
în cazurile prevăzute de 
lege, în celelalte cazuri, 
ele fiind definitive Şi 
executorii. _

La secţiune^ a doua a 
cap. II sunt prevăzute 
atribuţiile judecătorului 
— sindic, între care a-

REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA 
JUDICIARA

ful, adunarea creditori
lor şi comitetul credi
torilor; De menţionat că 
toate procedurile legale 
sunt de competenţa ex
clusivă a tribunalului în; 
jurisdicţia căruia se a- 
flă sediul comercial prin
cipal" al debitorului^ A- 
tribuţiile principale 'ale 
tribunalului, in cadrul 
prezentei iegi, se referă 
l a : judecarea contesta
ţiilor debitorilor împotri
va cererilor introductive 

' ale creditorilor pentru în
ceperea procedurii: dc. 
semnarea judecătorului — 
sindic şi, după caz, ă ad
ministratorului sau a li
chidatorului ; a probarea
desemnării unor persoane 

necesare, în speciaLşi cea - care să ajute pe judecă- 
care trebuie-să ateste ci- torul — sindic în înde- 
ne poate sau nu să preş- ' plinirea îndatoririlor sa-: 
teze activităţi comerciale, le ; judecarea cererilor 
având în vedere adevă- de a ridica dreptul de-

mintim şi faptul că aces
ta este desemnat de că
tre preşedintele tribuna
lului. Judecătorul — sin
dic în îndeplinirea înda
toririlor sale poate de
semna persoane de spe
cialitate, care vor fi plă
tite din averea debito
rului. In orice stadiu al 
procedurii, tribunalul poa
te înlocui pe un judecă
tor — sindic cu altul, 
prin încheierea motivată, 
dată îrj Camera de Con
siliu. ‘ '

Secţiunea' ă treia cu
prinde referiri la adu
narea creditorilor şi la 
comitetul creditorilor, 
specificând-şe şi atribu
ţiile ce revin acestor 
organe.

Cu privire la adminis
trator, în art. 17 şi 18, se
arată că : „în termen de 
45 de zile de la începe

rea procedurii 'prevăzute 
în prezenta' lege, credi-' 
torii care deţin* cel pu
ţin 50 la sută din valoa
rea creanţelor pot deci
de angajarea unui ad
ministrator, care . va fi 
desemnat de tribunal**. 
El — administratorul, tre
buie să fie contabil au- ‘ 
torizat, . expert contabil , 
sau licenţiat în studii e- 
cfenomice ori juridice şi 
să aibă cel puţin cinci 
âni de activitate practi
că, economică sau juri
dică.

In continuare, in cap. 
III (intitulat „Procedu
ra"), sunt cuprinse sec
ţiunile privind: cererile 
introductive, continuarea 
procedurii, situaţia unor 
acte juridice ale debito
rului, planul, reorgani
zarea, lichidarea, închide
rea lichidării şi închide
rea procedurii. Fără a 
intra în detalii, sublini
em că la fiecare secţiu
ne se prevăd modalită
ţile specifice de lucru în 
scopul lichidării debito
rului. • '

La cap. IV din lege 
este prezentată răşpunde- 

i rea membrilor organelor 
de conducere, arătându-se, 
între altele, că tribuna
lul poate dispune că o 
parte din pasivul socie
tăţii pe acţiuni sau al . 
sodietăţii cu răspundere 
limitată, ajunsă în Irice- * 
tare de plăţi," să fie su
portat de către membrii 
organelor de conducere
— administratori, direc
tori, cenzori — care au 
contribuit la această s i 
tuaţie. ■- .rf.'ţr; v : - . : ;

- Dispoziţiile finale şi 
tranzitorii stipulează că 
procedurile falimentare 
deschise până. la data

■ punerii în aplicare a 
Legii nr. 64/1995 vor 
continua a fi adminis
trate şi lichidate, potri
vit dispoziţiilor Codului 
Comercial Român.

KfCOLAE TîRCOB

Nu facem nici. o exage
rare: afirmând că Asocia
ţia „Agroserv“-> S.R.L. . Bă- 
cia este una dintre cele 
mai vechi, mai . mari şl 
hiai buhe unităţi de âcăst
fel din judeţul nostru. A- : ,^emrom“, iar "cea 
sQciaţia condusă de" tina ; dâră'şl ce • cade de. lir 
Florica Magda şi dl Dra- lectat le vom ' folosi 
goş Vişirin; ri- a fuat fiin- ' hrana. animaleKH-, ' 
ţă în 1992, lucrează o su- — Aveţi animale ? 
prafaţă de 180 ha teren

'■ cer/ Apoi, " mazăre. 
ha, mâzărighe — 14 ;

" văz — 15 ha , ţ  "*
’ ha şi borceăg 31 
' aceste eliltuti fa 

principală . o livrâih^

arabil şi are .asociate ' 75 
dc familii din sat. Remar
cabil este faptul că : uni
tatea are producţie penţru 
consuni,- dar şi-a orientat 

• în principal activitatea 
.spre producerea de semin
ţe, care sunt mult mai 
bine plătite de „Semrpm" 
Orăştie, cu care are înche
iate contracte ferme. Aso
ciaţia nu are culturi pră- 

_ şitoare — porumb, cartofi, 
sfeclă ş.a., — acestea fiind 
semănate sau plantate pe 
suprafeţele ce şi le-au ţi- 

, nut asociaţii pentru ei: 
Am discutat recent cu dna 
Florica Magda, pe care am 
întrebat-o:

— Ce are in acest an 
în cultură „Agroserv** Bă- 
cia 7 ■ •-

90 ha cu grâu,. din 
care 20 ha sunt lot semin

al •  •  • • • • • • • •  •  •

La fermele de legume ale S.C. „Horticola11 S.A. 
Deva, se anunţă o recoltă bună de Castraveţi.

Foto PA VEL LAZ A

Prilej de satisfacţii şi de împliniri
Pe măsură ce vremea secerişului şi a 

strângerii recoltelor a revenit In actua
litate. pentru majoritatea producătorilor 
agricoli care au muncit cu sârguinţă, un 
asemenea momeftt reprezintă motiv de 
satisfacţii şi de împliniri. Fără nici un 

exagerare, se poate afirma că aşa 
lucrurile şi în cazul Societăţii agri- 
„Roihoşana" din Romos. Starea cul

turilor (deşi în unele perioade timpul a 
fost potrivnic, mai ales în ‘Ultima parte 
a lunii iunie, când plana pericolul căderii 
cerealelor păioase) arată că oamenii au 
ştiut să contracareze efectele nedorite, 
asigurând o producţie ' pe măsura aştep
tărilor. , i»

Discutând cu dl ing. Mircea Pătrân- 
jan despre preocupările Ia ordinea zilei, 
interlocutorul aprecia că din a doua de- 

acestei luni se ' trece din plin la 
societatea având de strâns re. 

colta de pe cele 262 ha ocupate cii grâu 
şi a orzoaicei de pe 90 de ha. Datorită 
faptului că o bună parte din producţie 
este destinată proprietarilor de pământ, 
iar 200 de tone s-au contractat cu Rom- 
cerealul, nu sunt atâtea motive de în
grijorare privind valorificarea produc
ţiei. Potrivit organizării făcute, Ia recol
tat se folosesc 4 combine, din care două 
aparţin' S.0. Agromec din GeoagiU, iar 
două sunt particulare, Una fiind de fa
bricaţie străină, de mare .randament. Ga 
urmare, se estimează ca recoltatul să

dureze circa 10 zile. în  raport de capa
cităţile de seceriş, s-au asigurat şi mij
loacele de transport necesare, dotarea 
proprie permiţând o bună corelare a ac
ţiunilor, inclusiv sub aspectul inmagazi- 
nării în spaţiile de depozitare.

In ceea ce • priveşte celelalte culturi, 
există speranţa obţinerii unor producţii 
satisfăcătoare te sfecla de zahăr (15 ha), 
porumb (166 na) şi cartofi (25 ha), toate 
lucrările realizându-se conform tehnolo
giilor stabilite. După cum remarca dl 
Pătrânjan, un rol decisiv asupra nivelu. 
lui recoltei l-a avut utilizarea unor se— 
minţe din categorii biologice superioare, "' 
diferenţa fiind foarte evidentă, în spe
cial în cazul cartofilor. Important de sub
liniat este că prin formarea unor tarlale, 
compacte (cea mai mică având 7 ha), . 
s-au putut aplica în mod corect măsu
rile agrotehnice, astfel încât să se lucreze 
cu profit la fiecare cultură.

Dacă lucrările din agricultură sunt fă
cute an de an în bune condiţii, rezulta
tele se datorese în bună măsură acoperi
rii volumului acestora în proporţie de 
peste 80 Ia sută cu . mijloacele din do
tarea proprie. Tendinţa şi dorinţa este 
de a : dezvolta patrimoniul şi * dotarea 
tehnică, astfel încât în viitor prestaţiile 
să se realizeze pe. cât posibil în totali
tate cu mijloace, proprii. / . ;  .

CQGOLAE TîRCOB .

— Da. 35 de 
deocamdată - şi uri , p  ' 
tocă mic' de pârei, ţ 
vele vori creşţe insă;”

— Cu cc lucraţi pâmto-'
t u l7 r

— Cu tractoarele şi TJ- 
tilajele asociaţiei* căci a- 
vem toată sistema ae 
maşini necesare. Anul ,tre» 
cut am cumpărat şi o coter' 
bină pentru păioase.

— Bani de unde ?
— pin bănc|, cu dQbto» 

dă destul de mare. N-om 
reuşit să obţinem împru
muturi cu dobândă" mică* 
ce le-a dat guvernul, în
trucât n-avem pile - unde 
trebuie. Căci noi, muncite, 
nu avem vreme să ne fa - ' 
cem pile.

— Cum evoluează cultu
rile ? , : •

— Foarte bine. La «râu 
sperăm să ne apnopxgtuf1 
de 5 000 âg ia hectais

— Deci, cu finanţele*, f
— Ge luăm pe seminţe-* 

le predate' la „Serarate": 
Avem şi un atelier de 
tâmplărie, care face cod 
de unelte pentru Valea 
ului. Ce mai obţinem <£n 
zootehnie. Mai greu, dar 
ne descurcăm.

.— Ce primesc asociaţii! 
de la „Agroserv" ? i
. — 30 la sută din pru. 
ducţie. ■

— Sunt mulţumiţi ?
— Sunt. N-am auzit pe 

nici unul zicând astfel, -
Rezultatele „Agroserv" | 

Băcia relevă un adevăr; j 
ce nu poate fi contestat, ! 
în ciuda unor teorii ce le 
flutură unii şi alţii c u m ; 
că-asocierea: ar fi o întoar
cere la formele socialiste 
de organizare şi muncă irr 
agricultură. Experienţa ţă 
rilor avansate arată că* 
pământul: fărâmiţat în stu 
te sau mii de parcele ş# 
parceluţe produce puţto, 
neputându-se aplica tehni
ca şi ştiinţa agricolă. Ar:‘ 
socierea — în condSţlile- 
păstrării proprietăţii pri
vate şl fără nici o con
strângere — dimpotrivă, 
duce la creşterea rodnic 
ciei pământului în favoa
rea oamenilor şi a ţărto 

TRAIAN BONDOR
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SA NE ADUCEM:
V  PURURI AMINTE

MIRCEA ZACIU I
------ r—:----------- •------- i r

ARDERE DE TOT. m 
' Sacrificii! sau jertfa este 
darul închinat divinităţii,, 
însoţind Rugăciunile ' de. 

. mulţumire, de iertare a 
■păcatelor, de împlinire a 
dorinţelor. Este uri mod 

’ de manifestare a credin
ţei 'şi' abnegaţiei faţă de 
Dumnezeu. •  In Vechiul 
Testament", jertfele sunt 
sângeroase, de animale,

• sau nesângeroase, con
stând în untdelemn, grâu, 
vin, miresme ett. Ele 
sunt totale " sau parţiale. 
Cele totale sunt arderi 
de tot sau holocauste şi- 
constau în arderea inte
grală a celor aduse spre 
jertfire Domnului. •  In 
Noul . Testament, lisus 
Hristos. a instituit jertfa 
care se cere ipsoţită şi 
de participarea 'spirituală 
prin credinţă, căinţă, mi
lă, iertare, dreptate,  fap
te bune, altfel sacrificiul 
material singur neavănd 
nici' o valoare. •  Arde
rile de tot din Vechiul 
Testament au prefigurat 
jertfa supremă a creşti
nătăţii, cea a însuşi Mân
tuitorului lisus, desăvâr
şită expresie a credinţei, 
sublim şi unic sacrificiu

- vot. 2

asuriiat întru mântuirea 
neamului omenesc. , Ea 
este păstrată şi reînno
ită de fiecare dată prin 
Sfânta {Taină a Euharis
tiei. ’ - . •

„După aceea să iei un 
berbec şi să-şi pună' 
Aaron şi fiii lui mâinile 
pe capul berbecului-; să 
junghii/berbecul şi, luând 
sângele lui, să stropeşti 
jertfelnicul de ju r îm
prejur. Să tai apoi ber
becul în bucăţi, să speli 
cu apă; măruntaiele şi. 
picioarele-şi să 'le  pui pe 
bucăţi' ;  lângă, căpăţâna 
lui. Şi să arzi berbecul 
tot pe jertfelnic. Aceas
ta-! ardere de tot Dom
nului, -jertfă Domnului, 
mireasmă plăcută înain
tea lui “.

Ieşirea, 29, 15-18 
„Apoi a junghiat Iacov 

ardere de tot pe munte, 
şi- a chemat pe rudele 
sale să mănânce pâine. 
Şi. au mâncat pâine şl 
s-au veselit în munte". _ 

Facerea, 31, 54 
„Şi a-L iubi pe El din 

toată ■ inima,' din- tot su
fletul, din tot cugetul Şi 
din toată puterea şi a

iubi pe aproapele tău ca 
pe tine . însuţi esţe mai 

. mult decât toate arderi
le de itot şi decât toate 
jertfele". * •

Marcu, 12, 33
ARMAGHEDON sau 

Harmaghedon. •  In Valea 
Izreel sau Ezdrelom din 
Samaria se afla foarte 
puternica cetate Meghido. 
Munţii difi apropierea ei 
s-au numit Harmaghc- 
don, în ebraică har în
semnând munte. •  Aici 
în Harmaghedon — deci 
în Munţii Meghido —- lo
calizează Apocalipsa lup
ta decisivă care se va da 
între Dumnezeu şi puter
nicii lumii mobilizaţi de 
duhurile răului. •  Sim
bol al ultimei lupte, cea 

.'decisivă, între forţele bi
nelui şi cele ale răului.

„Căci sunt duhuri de- 
moniceşti, făcătoare de 
semne şi care se duc la 
împăraţii lumii întregi’, 
să-i adune la, războiul 
zilei celei mari a lui 
Dumnezeu, Atotţiitorul 
(...). Şi i-au strâns la lo
cul ce se. cheamă in «- 
vreleştc Har.Magbedon".

Apocalipsa, 16, 14-16

Ocupaţi 'cu munca orml 
cu deşertăciunile vieţii, 
de eroii neamului, d? - 
martirii acestui p'opbiVl 
ne aducem aminte dbai- f 
când.' mergem la biseri
că. De ei însă trebuie 
să ne aducem amint 
mereu, , căci prin 
trăieşte neamul, prin ei* 
e veşnică ţara. Pentru i| 
aducerea . aminte • 
scris, după puterile me
le, aceste rânduri ; ■

Am murit pentru credinţă? 
Pentru-a păcii biruinţă. J»- 
Am murit pentru popor» 5a 
Pentru-al ţârii viitor. ■
Am murit eu puşea-n , l.

mână,
Dorm în ţărâna străină. 
Când ţi-e doţ- de mine 
, . ..mamă

Lacrimile nu lua-n seamă 
Ci biserica din sat * .
Unde anv fost botezat .
Foaie verde de, trifoi .
Caută-măn tre eroi.
In bişerfeacciea sfântă a
După pornemri se cântă - :
Şi de jale şi de dor • r 
In veci pomenirea lor. ■c s

FLORIAN OTWEAN 
MIHCLET. : i

veteran, de r&sboi, 
Almaş Sălişte

r t W W r t v . .. - wwwvs

. Dacă în primul volum 
al „Jurnalului" . (Ed, Da
cia» 1993), scriitorul şi u- 
niversitarul Mircea Zaciu 
consemnase : impresii,, fap
te, .constatări, . păreri şi 
gânduri recoltate pe du- 

' rata a trei ani şi jumăta
te (I ian, 1979 — 1 iunie 
1982), derulate pe 393 pa
gini, în cele 326 pagini din 
al doilea volum al „Jur
nalului" (Ed. D acia,'1995), 
sunt: prezentate notele au
torului jsurprinşe doar în 
decursul unui ân şi jumă
tate (5 iunie 1982 — 31 
dec, 1983). Acest spor con
siderabil de însemnări este 
datorat aşa cum măr
turiseşte autorul la un mo
ment dat — faptului că 
traversa o perioadă gre- 

•vată - de numeroase pro
bleme, dificultăţi şi ‘ îm
prejurări ce l-au determi
n a t să se autoconfeseze 
tot mai des paginilor „Jur- 

: naiului" personal.
Multitudinea” atât de va

riată şi colorată a note- 
) lor din „Jurnal" e polari

zată, ca şi în cazul volii- 
mului 1, în jurul a două 
centre gravitaţionale : via
ţa^ universitară’ clujeană şi 
atmosfera complexă şi con
tradictorie din cadrul Uni
unii Scriitorilor,. căreia au
torul îi acordă, în mod de
clarat, atenţie deosebită şi 
spaţiu mult mai amplu 
decât coordonatei univer
sitare. în ţesătura stufoa
să, mai mult sau mai pu
ţin  obiectivă, a celor două' 
planuri-,, scriitorul introducă 
şi Câteva consemnări sen
timentale de o seducătoa

re afecţiune, cu privire l a - 
familia sa, la părinţi şi 
rude, la soţie şi la copii, 
îndeosebi la Radu, a  că
rui sănătate precară i-a 
cauzat multe emoţii.

Partea „Jurnalului" în
chinată existenţei univer
sitare este învăluită într-o 
atmosferă, i tânguitoaire, 
punctând neşansele, şica
nele şi greutăţile. cu ca
re s-a confruntat, neizbu- - 
tind să realizeze ceea ce 
ar fi dorit în ierarhia eşa
fodajului universitar clu
jean. i ■ ’
, Secvenţele abundente da

torate activităţii scriitori
ceşti, relaţiilor cu confra
ţii de breaslă ; întâlnirile, 
dialogurile, cancanurile si 
chiar unele scandaluri din 
lumea acestora — curm a 
fost cazul lui Virgil Ţă- 
nase său Dorin, Tudoran 
-— sunt consemnate, cu ne
disimulată plăcere şi dez
involtură, oferind citito
rului climatul efervescent 
şi mai ales convulsionant 
al vieţii şi preocupărilor 
scriitoriceşti sub tutela di
riguitoare a regimului to- 
talitarist. ■ •

Impresiile despre „pro
fesoraşii de liceu" şi de
spre examene se menţin şi 
în volumul al doilea pe 
poziţii de jignitoare şi o- 
limpiană superioritate: „Azi 
examen pentru reciclări, 
35 de candidaţi din 3-—i  
judeţe... Şi umilit mereu 
de aceeaşi prostie jegoa
să, care te murdăreşte..." 
(p. 144). Are domnul Za
ciu o predilecţie patologi
că *pentru atributele sor

dide, imunde : „milă so
ioasă" (voi. 1, p, 37)) şi 
„prostie jegoasă" (voi. 2, 
p. 144), când e vorba, de 
„umanitatea inertă" a 
profesorilor de română, 
care sunt, într-un anumit 
sens, colegii dânsului, da
că această categorie didac
tică nu începe decât de 
la • nivelul "domniei sale... 
Ga să-şi completeze recu
zita unor asemenea epite-, 
te, autorul introduce în 
textul volumului 2 şl o 
suită de vulgarităţi (p. 58, 
108, 145, 165, ■ 225, 234), ca
re contrastează uluitor şi 
degradant eu postura u- 
nui membru din „Colegiu 
de onoare" al Uniunii 
Scriitorilor şi cu ultra- 
exigentul examinator al 
„profesoraşilor" de româ- 

. nă — mai ales că volu-- 
mul e publicat cu apro
barea şi sub supraveghe
rea scriitorului, 

în notarea, structurarea 
şi formarea datelor şi in» 
formaţiilor din cuprinsul 
Celui de-al doilea volum 
al „Jurnalului" (câte, vor 
mai îi oare?), comunica
rea e nuanţată, suplă şi 
antrenantă, autorul miş- 
cându-se cu deosebită mo
bilitate printre : universi
tari, scriitori, oameni po
litici, cursuri, şedinţe, in
specţii, conferinţe în ţară 
şi străinătate, pe caniculă, 
pe ploaie, pe ger etc., etc.

totul purtând caracte
rul şi talentul universita
rului şî scriitorului Mircea 
Zaciu.

¥  Prof. DUMITRU SUSAN

Ne-am permis să para
frazăm genericul unui ar
ticol apărut în nr. 2 al re
vistei de etnografie şi fol
clor „Mioriţa", editată de
Inspectoratul pentru Cul
tură şi Centrul Creaţiei 
Populare al Judeţului Hu
nedoara. Aşadar „Hunedoa
ra în spaţiul cultural eu
ropean", fapt relevat de 
publicaţie, având un con
ţinut divers şi bogat, de 
mare încărcătură ideatică, 
oferind repere ale vieţii 
spirituale specifice acestui 
ţinut, j plasat în spirituali
tatea europeană. Mai tre
buie să menţionăm că re
vista apare sub îngrijirea 
unui apreciat om de cul
tură, prof. Marcel Lapteş, 
care se „luptă" cu tenaci
tate pentru menţinerea 
publicaţiei, -singura de 
specialitate, una dintre ce
le, mai bune din ţară la 
această oră.

Numărul doi al revis
tei are aproapă 100 de pa
gini şi reuneşte articole 
de interes. Primele două 

■sunt semnate .de scriitorul 
Radu Ciobanii („Mioriţa 
şi Drapula ?“) şi prof Cle
mente Gonstandin („Dulfu, 
o legendă mitologică"). 
Două teme captivante, î n ' 
ciclul „Cu noi este Dum
nezeu1', sunt tratate „săr
bătoarea Naşterii Dom
nului" (pr. Alexandru Ho, 
ţăran) şi „Creştinismul şi 
iippaetul acestuia asupra 
unor sărbători"' (dr. Va- 
sile, Golban). O , abordare 
comparată a fenomenului 
realizează prof. Ioaii Go- 
dea (Muzeul Salului. 'Bu

cureşti) in articolul „Bi
sericile de lemn in Euro
pa". La rândul său, prof. 
Liviu Marghiitan' (Minis
terul Culturii) aduce în 
atenţie „Case cu ocol în
tărit din judeţul Hunedoa
ra", valori arhitecturale de 
sorginte românească, iar 
artistul plastic Nicolae A- 
dam dezbate tema „De la 
Kogaion la coloana infi
nită", temele şi motivele 
abordate fiind însoţite de 
desene şi demonstraţii 
practice revelatoare.

Neabătându-se . de Ia 
specificul revistei, alţi au
tori abordează „Mori, pive

NR 2 AL REVISTEI 
„MIORIŢA**

şi vâltori în Ţinutul Pă
ci urenilor" * '(Rusaliii Işfă- 
noni. — Muzeul Satului 
Bucureşti), „Artă popula
ră tradiţională hiinedorea- 
nă" (prof. Mircea Lac, con
ducătorul cercului de arta 
lemnului, de la Clubul E- 
levijor Deva). Despre „La
da' de. zestre" vorbeşte cer
cetătoarea Ana Banei u, iar 
muzeografa Marfa Basarab 
aduce în atenţie figură lui 
„Ioapichic Olaru, un căr
turar, pasionat de folclor", 
asemenea prof. Clemente 
Coristandin, în studiul de
spre Aron Dcnsusianu. Cu
noscutul etnograf Lucia- 
Apolzan (Bucureşti) oferă 
date extrem de semnifi
cative în urma unor „Cer
cetări etnografice pe plat
forma Luncanilor, în sa
tul Tîrsa", iar prof. Va-

sile Molodcţ, directorul 
Centrului Judeţean Hune*, 
doara al Creaţiei Popula* 
re, oferă câteva eonside-1, 
raţii generale despre’„<3r ' 
lindul cu duba din judi 
ţlll Hunedoara", precuhi 
e culegere dintre cel# 
semnificative colinde, 
soţite de transcrierea l  
muzicală. Maestrul de d; 
Mircea Ocoş face o su> 
cintă descriere a „JOgjîJLi 
şi «Aiceihîui căluşereisr* 
iar prof. Marcel • Lâpl 
comentează semnificaţi 
obiceiului „Cununa gr^Efr 
lui". Cel mai cunoscut cer
cetător etnograf, Elena ge- 
coşan, continuă descrierea 
costumelor şi moţivălor n- 
bordate în „Cusături şi ţe
sături în industria casni
că din zona păduţenîîbr" 
(JI), iar muzeograf^''Doi
na- Dascălu Işfănorii ş^ xe-| 
feră *îa „Arta' cheuţelor. şi; 
dantelelor la‘ costumtfPpâ-î 
durenilor". î ,

Să menţionăm fii final 
că revista tipărită în^ex-, 
celente , condiţii grafice 
(tehnoredactare computeri
zată şi tip.ar SG „Pi^ida-* 
va“ SA Deva)'a fost reajfzşt-ţ 

,,tă cu Sprijinul unor spoffiori 
generoşi — SC Polidavăi ŞA-' 
şi Filiala Deva* â Băncii 
„Dacia Felix". De remâr- 
căt mulţimea fotografiilor; 
alb-negru şi color, a  p - i  
producerilor unor desene - 
revelatoare. întreprinderea! 
Inspectoratului Judeţean! 
pentru Cultură, a Qemftţ- 
lui Judeţean Hunedoara â®j: 
Creaţiei Populare merita' 
toate laudele.

MINEL BODEA

i.
Vineri, 14 iulie 1995 \
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TA M A W A

TV R  2
■.. 7,80 La-prima. «r»;« L20 £taa 4 e  « « i - .
că... ia Ia ş i; 10,05 Phiiippe Pascal şi mu. 
zică sa (Arte) ; 11,30 Ciocârlia (teatru 
TV/r); 14,00 Actuulităţir 44(10 Ecran de 
vacanţi; 15,0# Brigada Specială 2.2 faeriai, 
ultimul episod); 10,08 D .a.; 18,30 Şl bo
gaţii pîâSS(s);' 47,00 2# de jşuiăuaC (P. *iî

-*•• * tm  (« |t  m o -w & £ * m
m o ®* <m  l e p a f a ţ ă ţ

LUNI, 17 IULIE

ir v r î

13Jd> Actualităţi; 13,10 Ecleziast *95: 
4U9 .1vm  iuţi; 1M5 TVR Ciuj-Napoca; 
t e t e  TVR Ximişoaru; 16,00 Actualităţi; 
tf,10 Ţara dlntee Tibru şi Eufrat; 16,25 
“  » şi agrOturism; 17.00 Emisiune în

maghiari; 18,38 Desene animate ; 
luni pAnă luni, Retrospectiva 

politice intense ale săp- 
19,38 California visează <s);

------- Uttţi. meteo, aport: iw »  Bay»
; W i 21,25 Transla «r: 21,45 „Cio- 

fteaira tV ); 3&40 Actualităţi; 0 .»  
t. fo ru l Franţei (ret.).

1 t W z

; l i ,  Io Politica între 
Videotec* metomaau- 

us (rit iw *  
Ş l fr Iii plâng 

■a de minte (em. pentru 
7,40 Aur şi noroi (s>; lârTO D  

voastră; 20,00 Arte vizuale; 
■" nmu m if nul ftimr M M

8lj3® Formula 3 («>: « t e  
(k); 22,4$ ltepriza A treia.

Jazz club. ,

MARŢL 18 IULIE

1 V R ■».

7,00 La prima oră; 9,20 Santa Barbara
■ r mm  au^ ^ bwoJ (S/q ; 10,5a oe-

fesager ; 21,30 între da şi nit; 
o ; 23,15 Milionul lui Brew-

I  t i  f
f ţ te f f e z a fe ;  U f r ; Atlas

»U1 lSHHB

|7,40 Aur 
lioano (p,
21.00 TVM
22.00 Cred
m t (&X.A., m s);

-  MIERCURI, 19 IULIE 

f V R  I
,7,00 La prima oră; 9,20 Santa Barbara 

(s/r); 10,85 Apr şi" noroi (s/r); 10.55 De
sene animate; 13,35 Ecrah de vacanţă; 
VMfamiI luptător (SUA); 13,» MOI *ai- 
« H i; 14,10 IM * Iaşi şi TVR C lu jit,; 
t6,10 Magazin sportiv; 17,15 Adia şi O. 
«nega; te te  Votet feminin: A M  „To- 
mts*t România — Italia; i o t  Decana a- 
ntinate; 49A0 Tlaipui Europei ; » t e  Ca. 
Utemia viteaz* (»): S ite  ActaalBâţi, «ne. 
teo, sport » 2 0 te  . ?. QutoU f 4 i  SMS Kol 
frontiere; 22,35 Totul despre muririi ţes); 
22,55 Confluent*: 83JT taMfakbN» «te la 
miezul nopţii; 83,40 C r im . Turul Pron
ie i (rez.); A30 Ja«-fan.

VV R  8

■ / 7.00 La Prima o t i ;  9 M  O m  de arari- 
că; 10,05 Mag. satottt; IE30 Djl ; (8.00 
Ghiu* (r); i2 te  CaleUteecop aurie*!; 
*M» Rememfattr rock (NBC); ttJM Ac. 
tuaHtăţi; 14,10 Ecran «I» VtKSnţă; lâ.10
Serialul s«t ‘ 
te î K D  Ş l _ 
e »  î 17 ,«  Aur fl 
în limba maghiar*; 
ger ; ţ l t e  Tradiţii; 32te 
dlane (do);
Un secol de

IM »

Iităţi, meteo, sport; 20,50 Faieâ PăPtjşj-

22,55 Simpozion; 23,40 Actualităţi; 23,55 
Ciclism. TurO* fU 0 nţG(re*.); 0,05 Fami. 
lia Paf User (s).

v ’ TVR 2

IM  Ua primă o râ t 1,20 Ora de 
Că 4  | 0 ,05 Caleidoscop ; 1E30
iNoi frtftitiere (r); 12,40

s i s ?  a f s a s j s & ' a  * h :
social; 15,00 Serial; 16,00 Dau; IA »  Şl 
bogaţii plâng' (s); «.00 Ceaiul da El 
5; 19,00 Em. în limba g*rUMU»i; *

Dragoste In off (Spania); 23^5 
*35 Concert blues.

VINERI, 21 IULIE

1 7 8 1  
a r i i  9,2t> Saaţa

uit imul" ep.) 7" 10,30 Pal cu ' pas'liem. de 
ştiinţă); 11,25 Edranul; 1220 Spirale prin 
tttc îr  Cucibte potrtVHC; H.fâ 3001 
audiţii; 14,10 Turnul Babei... la Constan
ţa; 18,45 Mapamond; 19,15 TeleencJclopC. 
dia; 20,00 Actualităţi, meteo, sport; '20,50 
Tequila şi Bonetti (s); 21,45 Dintre voi, 
pentru voi; 22,30 Ciclism. Turui Franţei 
(rez.); 22,4$ Peria neagri (serial, Argen. 
tina, 1990, ep. l); 23,40 Actualităţi: 23,55 
Melodii populare; 0 3  Zodiac Astro.Sbow.

T V 8  3

7,00 Întâlnirea d
Napoca; 12.00 MTV.

•) TVR laşi; i*M  
«a.va. «a ttemMt: d l t e  i• "Srn;k-

de 1* Ciuj- 
. EM0 

da sMtă-

(s); 17A« Specta-
..  '  I I ,

sene Studioul şlagărelor j JOI, 20 IULIE ‘
* 1 3  D  fairâ de m m & l {f/r>; i3,»0 iooi 
oudiţd ţ t*M  Actunianfl; 1U0 TVB Iftşl 

"W W E  C lupft.; m j»  Fii ta  in s u l t  ; 
87»0 Convieţuiri; 18^0 Cazuri şi neca. 
nM  Ir dragoste; Clioi l 9 3  Disc.
iţe antedata; M M  Actualităţi, meteo, 
sport; M M  Film; Eriatnenfll (România, 

£ 2 3  Reflector; 23,05 MuzicOKinm; 
6T.3Î A^uaUtăţ»; 23,45 CicMsro. Turul 
f^ em ţe l^ fe .if  23.55 G ong!; 0,25 Recital 
arâfrirlîtecpvici.

■r: ' ' ® v r  i
7;00 La prima oră; 9,20 Santa Barbara 

(s/r) ; 10,85 Aur şi noroi (s/f); I0A5 De
sene animate; 11,30 VidcoiexicOti; 12,20 
Ecran de vacanţă; 13,10 1001 audiţii; 14.10 
TVR lari ri TVR Ciuj-Wapoca; 16,10 Di
vertisment internaţional; lâylO Sub sem
nul întrebării; 27,40 Milenium ; 18,25 De. 
nene animate; iţbb Medicina pentru toţi; 
19,30 California visează (»); 20,4» Actua-

Avuaatatffle .. _ ...

tsS s
lumea afacorBav; tA4s Puomiafti «i bt. 
facaseacit; ttM  Em. te iu te  gcrmiuli
A c t u a l i ,

K » « ^ o  d e*
Ciclism, tu n d  im it e  tem.)
su m  tu p  m  - m  m m

7 '®»D. a ■
fj*o La prima ori; 9Jt(t O n te

“V 10,05 âtegmln satelit; IU »  O A i
»»*• 12JOO Cafeneaua literară; 13M  

«MO varietăţi tetemaţloa&te;
cumentar; 15.3* Mwdcă; m f~
3f i7te ,Caiup&imtte naţlăuole fituda; 
«f te te  t e  u»«  primăveri (rit 
Concati extraordinar dedicat 
a m w t e ;  2t,«o t v m ....
(temeI cam te  fost; 22,00 . 
MmMea « riuţa mea I; 8340 

(s); 0,15

. V . SAMAATA, 22 iţJLIE 

TVR 1

7,00 Bună dimineaţa^ de la Iaşi 1; 9,00 
Cu cireşe la uroriil... pe scenă. Teatrul 
t e n  Creangă"; 10,00 Black Beauty (s.,

invitat Ion Lucian; lâ te  Dâmb» .
ta t 1AM Şi bogăţU plâng U  i  V3J*

o tţiwrtrti tem ui
e % S « T a ! »nesc; 21,00 

perirca planet«>i «,W  Coca tela . Uve 
show : Redoex şi Culture Reot; 2340 
Santa Barbara (s); 23,45 Vedete îft /feri. 
tal: Queen.

!! 6,40 Seriale, desene a- 
nimatc; 1035 Disney & 
Co - -  Festivalul verii ;
12,15 California Dreams 
(s.co); 12,40 Prinţul din 
Bel-Air (s); 13,05 Casa 
piînâ (s); 13,40 O famUie 
puternică (S); 14,05 Cine 
e şeful bici ? (s., 2 cp.); 
15,1» Automobilism. MP 
de Formula 1 de la Sfl. 
«erstone; 16,20 O fânţiHe 
toarte drăguţă (s); 16,45
A.Toam (s); 17,45 flever- 
U  «HlS, 90210 (s) ; 18,45 
IVesterdeich (s); 19,45
ŞMri, sport, meteo; 20,10 
Călătoriile lui Rudi 
(rim«r?r): 2m $ salut
( te te ) ; 23,00 Cum aţi 
ris ? (show); (MW Sambă, 
tă noaptea la RTL (di. 
VCrtismerit).

7,00 Ştiri; 10,00 Nu 
doar moda (mag,/r); 10,30 
Mâine mă însor (Italia, 
1994): 12,40 Forum (show);
14.00 Ştiri; 14,25 Cotidie
ne; 14,40 Beautiful (S) ;
15,15 Cutremur la San 
Francisco (SUA, 1992);
17.00 Desene animate ;
19.00 OK, preţul e corect

;(c»); 20,00 Casa Vianetlo 
(s); 2 i te  Ştiri; 21,25 Pa. 
perlssiite sprint (show);
21,40 Inimi şi bani (show); 
23,45 Ştiri; 0,30 Farfalion 
(Italia, 1974); 3,25 Co
tidiene (r); 3,30 Re.
luări. ■■

6,55 La jumătatea ga
laxiei întorci la  stânga 
(s. SF); 7,25 Seriale şi de. 
sene animate; 10,00 Eu 
nu te mint (StîA, ’77) ; 
11,35 Superhutaan -S a
murai (s); 12,05 Tânărul 
leu (Anglia, 1972); 14,20
Mr. Smith (S); 1430 Cat. 
waMt (s); 15,45 Cagncy 
Şi Lacey (s.p.); 16,45 Star 
Trck (S. SF, SUA); 17,45 
Baywutcb (s); 19,00 te m  
fotbal (Bundesliga); 19,30 
Totul sau nimic (cs) ;
20,30 Roata norocului;
21,15 Parada muzldanfl- 
lor; 23,00 Oul de Aur 
(cs); 0,30 ŞooUU-iţrin (Ger. 
mânia, 1972, p. IV); 1,50 
Tamiko (SUA, l96l); 3,40 
Program DlscOvery.

7,00 Ştiri NBC; 8,30 
Heliu Austria, belto Vie. 
aa; 9,30 Europa Journal;
10.00 Videomoda; 10,30 
Enteriainmcnt * — Press;
11.00 Rolonda talkshaw; 
12,80 comerţ TV; 13.00 
Magazinul ştirilor NBC;
14.00 Ari '•*> reportaje de 
pe Rite; 15,00 Baseball;
16.00 GoR. CE Volvo 
PGA; 17J80 Campiena. 
tete NCAA; 1&A0 Bas-

Porte^ăte: teri» Ştiri' 
ITN; 20,30 Ushuaia
(do); 21,30 Datelinc — 
retrospectivă; EL30 Tal. 
kin’Iazz; SâM  Golf, Tur. 
ncUl PGA — SUA; 1,30 
Show.ul serii; 2,30 Late 
Night; 3,30 Real Perso
nal — talksbow; 4,00 
Drept înainte (do).

9,30 Ciclism. Turul 
Franţei (rez.) ; 10,30 Au. 
to. MP de F. 1 aT Marii 
Britanii — Puie PoritiOn 
(r); 11,30 Sneoker, CM de
trucuri (r); la te  Teats.
Turaeul ATT* de ta 
Citând: Rada Swtes O- 
pen — semifinala 1 (d); 
âBM Auto. MP de Pâr. 
arate 1 al Marii Britanii 
- r  califiriteMd); 16.00 a -  

• clism. Turul Franţei *95; 
«AM Tenis. Turneul ATP 
d®' la S^îilitia-
la 2 (d); 21,0O Auto. MP 
de E l  a l  Marii Britanii 
(înreg.); 22,00 Box. Titlul 
European la  categoria 
super-mijlocie; 23,00 Ci.  
clism. Turul _ Franţei ; 
0,00 Auto. Pole Position 
2 (r); 1,00 Tractor Ptil- 

............. ...

7,00 Reflecţii; 9,35 Bibi 
şi prietenii Săi (s>; 10,15 
Vacanţe; 10,45 Teleturism; 
n.15 e e  povmte m r  
11,45 Mag. Olimpic; te te  
C. Lamarche m j t e te  
Jurnal F3: l4 te  Orizon, 
te r i;  14,30 Tatttata (r); 
t l t e  Mediteraneo (nu .); tete Jdi-nal TV5; 1M$ 
Genii în iarbă; 17.45 
Descurcăreţii; 18,15 Car. 
petele (r); 18.45 Campio
nul (cs); 19 te  îu fto i 
TV5; 20,00 Sfu e b ine;
21,00 G masă pentru şa
se (f.TV Franţa); 23te 
Jurnal F2 s 23,40 Să săr. 
bâtOrim (vâr.); “2,15 Per. 
speciive asupra Amcricii;
2,30 Reluări.

I

630 Seriale, desene a- 
nimate; 8,00 Disney & 
Cu. (r); 9,20 Tom & Jerry 
Copii (d.a.); 10,55 Team 

.Disney (d.a. 8c filme); 
12,15 înapoi in trecut (s); 
13,05 Căldură tropicală 
(s.p.); 14,00 Cine e şeful, 
aici? (s, 2 ep.); 11,55 Dă. 
daca (s): „Fetiţele"; 15,25 
Automobilism. MP de 
Formula 1 de ki Silver- 
stone; 17^5 Alarma 
reportaje despre • acţiuni 
tie salvare; 18,45 Wester. 
deich (s); 19,45 Ştiri,
sport, meteo; 20,15 Hi. 

ghkmdcr (s); 21,15 Mai fă-o 
Odată, tută! (SUA, 1993); 
23J» Spiege] TV — ma
gazin; 23,45 Prime Time; 
0,05 Eden (s); 0,35 Plây. 
boy Late Night (mag.)

7,00 Ştiri ; 10,00 Aven
turile lui ivilhelm Teii 
<ş) ; Idte- Film î 12,45 
Scene dc la o nuntă — 
sciecţluni (show); 13,15 
Super-clasament (show); 
14,00 TG5 — ştiri ; 14,35 
Gustul mării (shoW);
16.30 I iim ; 18,30 Film ;
20.30 Casa Vianelio (s),
cu RăimOndo Vianelio, S. 
Mondainî; 21,00 TG 5 — 
şt ir i ; 21,30 Jucătorul
(show), cu Gerry Scoţti; 
23,40 Varietăţi ; 0,10
Film ; 3,0® Chioşcul de 
ziare; 3,30 Taiget (ma. 
gazin) ; 4,30 Cin.cin (se
rial). ■'

6,40 Vacanţe ideale;
Rajasthan; 7,25 Sertele
şi desene animate; 8,05 
Star Trek (s. SF/r); 8,55 
Dr. Dolittie (SUA, ’66); 
11,25 Faţa fugarului (SUA, 
*59); 12,50 Poante şi ac. 
ţiune (show); 13,45 Lo. 
godna (Gcrm„ 1956); 15,25 
Power (thrillcr, SUA; 
1985); 17,30 Vasul cbn. 
damnaţilor (SUA, 1953 )i
19,15 Roata norocului 
(e*) ; 20,00 Ştiri, Sport,
meteo; 20,10 Numai dra. 
gostea contează (S); 21,15 
Imagine fatală (SUA, ’90); 
23,05 Discuţie în - turn 
(talkshow); 0,30 24 de bre 
(rep.); im  AŞd văzut 
(rcp.){ 1,05 Şi caii $e Rn. 
puşcă, nu-i aşa 7 (SUA, 
1969); 3,15 Reluări,

6,30 Ştiri NBC; 7,00
Afaceri internaţionale;
11.00 Magazinul ştirilor 
NBC; 41,30 Amintiri Ieri, 
amintiri azi; 12,00 Co- 
merţ T V ; 13,00 Ushuaia 
(do); 14,00 Eutertainment 
K — ftess; 14,30 Desti
naţii de vâcartţă: '  Ke. 
nya; 15,00 Ari *— infor-

. maţii;. 16,00 Întâlnire cu 
presa; 17,00-Buletin bur
sier; 17,30 Europa 2000 
(do); 18,00 Baschet. Cu. 
pa Buckler —  Spania;
19.00 Baseball — maga. 
rin; 19,30 PE — Kulture 
(Windsurf); 20,00 Ştiri 
IT N ; 20;30 Destinaţii de 
vacanţă; India; 21*00 Vh 
deomoda; 2 lte  Frontal 
(mag. german)) 22^0 Tal- 
kin’Iasz; 2^30 Golf. PGA, 
SUA; 0,30 Ştirile nantil.

930 Ciclism. Turul 
Franţei (re*.): 10,30 Au. 
te. Pole, Position 2 ( r ) ; 
11^0 Auto. MP de F J 
al Marii Britanii — In. 
căizirea (d); 120» Tenis. 
Finala Turneului ATP de 
la Gstaad (d)r is.oo au.  
te. MP de F 1 al Marii 
Britanii (r); 15,30 Auto. 
MP de F I  al M n ă  Bri
tanii de la Silverstone 
(d); 18,00 Ciclism. Turul 
Franţei, et. 14; 49,30
Tractor Pulling. Gupa 
Eurapei de la Waiibi (r);
20,30 Auto. indyCar 
World Series. MP de ia 
Torente, t^ ţa r io  (d); 
28,39 Aaţto. Cupa -Euto- 
POi lO eami^fte, Ndr. 
burgring (înreg.); 2%00 
tSclism. Turul Franţei 

.IroMi-fete Auto. MB*

7,00 olimpic
(r); 8,00 spaţiu franco, 
fon; 9,05 Jurnal cana
dian; 9,35 Bibi şi priete
nii săi (s); 10,15 Regina 
Elizabeth (cs); 11,43, Fa. 
miile, te iubesc !; 13,15 
Rcforinţă ; 14,05 Am vă
zut tetei (mag.); 14,30
O masă pentru şase (f/r);
16,30 Documentar ; 17,00
Jurnal TV 5 ; 17,lS &
Lamarche; *8,00 Şcoală 
fanilor (div.); 18,45 Wee- 
kend plăcut; 19,30 Jur
nal TV 5 ; 20,00 30 mi. 
lioanc de prieteni; 20,30 
Jurnal belgian; 21,08 
52 pe 1 ; 82,00 Secolul
nostru (do); 23,49 Cişca
itiim, Frăaţa); i,oi 'Şa.
leidoscop ; 4,30 jurnal.
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♦  PRAGA- Mtercţţri a 
sosit la Fraga regele Spa. 
nîţfi, jwa,a jţarlos I, care 
^eetueaeă » vizltft dc stat 
de trei zile In Cehia, re
latează agenţia ITAR - — 
TASS. Scopul principal 

al Vl2itci 11 reprezintă „con
firmarea caracterului prie
tenesc al raporturilor din
tre . cele deui sţateM, care 
au cunoscut o „dinamică' 
deosebită" după anul 1989.

•  SARAHVtX Premie, 
rul bosniac. Haris Şilad- 
jici, a declarat, m arţi.sea. 
ra, că NATO a făcut 

'„prda puţin ţi prea târ. 
*W‘, priit tomfodrdjtoea 
tancurilor sârbilor boş- 
niacu cu numai câteva ore 
înainte Cir acestea să pă-
A-mmmm* — ::i wBnou in  ţiw-u* vp u*stu«ţi> ; -
mapă Srcbrenlţa. ftrtr.0  
alocuţiune rostită la tele
viziunea dra Saraievo, ci* 
tată de AFP, primul mi- 
niatru a  afirmat că bom. 
bardamwrtcle NATO au 
fost decise Jui momentul 
ip . caw sârbii bosniaci In. 
traseră AeJa fn partea de 
s a f  ‘ a  ereşutai?. Apre- 

; ciind «ă, :jji> felul acesta, .

roatwutotea 
internaţională", «I S-a pro
nunţat din nou pentru 
ridicarea embargoului a . 
sa p »  armelor destinate 
forţelor guvernam entale

ŢASS. Situaţia politică 
şi economică' m Bulgaria 
a suferit schimbări radi
cale, * remarcat  unul 
dintre Congresmeni. Dic
tatura comunistă s-a pră
buşit şi în prezent se ron- 
Irzează reforme in direc
ţia creării economiei de 
piaţă".

Clauza p fost acordată 
pentru prima pară Bifl- 
gariei In 3t91, for in ce
drul votului actual le
giuitorii stau pronunţat 
pentru prelungirea ei ne
limitată. In 1991 S.U.A. 
au exportat tn Bulgaria 
m ărfu rilo r valoare de 180 
milioane dolari şi au im- , 
portat în sumă de 2#2 
milioane dolari.

•  BONN. Preşedintele 
Chinei, Jiang Zeşiin, a 
fţlrt Iluierat de manifes
tanţi aţi In faţa tefe.

' ferului din Stuttg&rf, tttfc  
urm asă-şi petreacă mu
ra de marţi, la sfârşitul

lerm ania, re- 
agenţia France

S 2

j& BfSEfc:f g g :
tjriitoâUP ytafeW % * "Effî - u nîl'IWt#*--

•:'îr
urma «nor tulburări car. 
diac*. Purtătorul de cu. 
vânt prezidenţii, citat de
i t »e -^t a s s ; a
precizeze

rrtu v ă-c i „pm -. 
ferialfi Jp sista- 

a] pre-
ib0:r ^ vv'‘'

bilă, iar electrocardiogra
ma este normală. Pacien. 
tul nu â mai acuzat du
reri de cord".

' forţă
l i

a fost
Pttl
pentru a fl trimisă in 
Bosnia, transmite Reuter. 
Eaaute gatapnniru 
terveni în ajutorul „căş
tilor albastre", dar ar pu*- 
tea' fi utila şl tn cazul 
retragerii FORPRONU. 
Forţa —- compusă din tru
pe de comando, nave de 
debarcare, nave pnouaita*- 
ti ce şi elicoptere 
are baza pe portal 
britanic „Invincibil". „ _ .T. 
aia constituirii acestei for. 
te â  survenit / , după «  
Croaţia a intărztrt auto. 
râzarea ca a 24-a Brigadă 
aeropurtată britanică «a 
folosească foi port la Ma. 
nea Adriatlcă, pentru a 
face joncţiunea cu Forţa 
de reacţie rapidă.

F s ţ i te  a dispersat ma
nifestanţii, earpv purtau 
păaeârie pe care scrii 
„Libertate pentru 
şi „China; forturi, ' 
ţ i ,  opresiune poli.

. m i dintre manile _
' "fort' reţinut. Bang - Zctoii 

a trecut impasibil pri« 
fa ţa  mnnifwtanţâler. B  

. trebuia să asiste la re
prezentaţia unui „balei 
adaptat după piesa „Ro* 
meo şi Julîeta", de Sha. 

jkşm w ro, -
Sosirea în Germană» a” '"Si;wnof» lob*

ierrtne h» aproximativ «n 
an dippă vizita fn această 

tufului guverna* 
tui de ia Bebbag. 0  ■ ■ «u. 
tund; asortaţii umanitare 
germane au protestat îm
potriva violării drepturi-

.-.ipMjazC" .
nimeafolor din piaţa
Tlcnanmfen, jn  198», o. 
bHgindu-! pt> fo a ieru l 
IdKPeag rtUişt «curteze se. 
jurui la  Bonn. ,

iem in. pruna sa .caiato. 
rie ofkiâlă In Germania, 
va fi conuKtatt n  prin* 
cipal erzutini rii relaţiilor 
cam era le  dintre cele două

avea futâhtiri cu pre- 
şedintele Roman Rertafe.. 
cauceturul Hrtmut KebI, 
p m m n  «i cu oameni de

, 'rMd-'k

•  BUDAPESTA. Sem
narea tratatului de bază 
este un eleufont tanportaut 
al relaţiilor, dintre Ungâ- 
ria şi România, dar nu 
singurul, a declarat ziâru. 
lui ^Nepszava^. ministrul 
ungar dă externe Laszio 
Kovacs, înaintea vizitei 
sale ta Bucureşti După 
cţu» transmite nganţia 
MTr, el a opinat că. In 
căzui în care convorbirile 
e« omologul său romăn 
fo vw  dotam infntctuoase, 
discuţiile piivbad tratatul 
var trebui să continue la 
nivelul Primilor mlâjbştrt. ,

mm, rab

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER44
Abonamentul este calea cea mai sigu 

ta şi mai avantajoasă de procufare a 
ziarului nostru. Costul abonamentului 
pe luna august 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 1000 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 pagini 1
Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale şi la faetbrii poştali. Pentru luna 
august puteţi face abonamente: în tot 
cursul lunii iulie.

Iu -
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! Calea Aurel VMcu, nr. 14
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î

la preţuri convenabile, societăţilor ea* |  
merciaîe şl persoanelor france, o I

•  GAMA VARIATĂ' DE HOLURI j
(colţare, canapele, fotolii) *

•  divers mobilier modern şi stil, I 
iar la solicitarea clienţilor, executăm j
•  uşi placate cu parchet lamelar din j

diferite esenţe de lemn j
•  saltele matlasute. _ j
Produsele suni expuse în cadrul expo- *

ziţiei noastre permanente şi la magazl- '\ 
nul de desfacere din Calea 6 Vânători — 
Arad. I

Program 8—16. Vă aşteptăm ! j

!
I
I
i ’ 1
î S.C. TETA CONS S.R.L. j
I QŞem. agenţUo  ̂economici, şi persoa- *
j nelor *
j a poddfUer ţi spaţiilor '«*%

j Amtktfe 1 modern, execuţie rapidă \
; Şi curată (fkr&molQşf, tehnologie uscată, j 
J finisaj 4eos*m.
j Calităţi: protecţie antifoc, antizgo- J 
j mot, it&are termică, greutate mică. |  
I Informaţir supUmentare şi comenzi’
j la telefon : 654 ~  611764. (5411) I

—  I
•-V-

S.C. SEDECOM S.R.L.

t ; #•; > , » , o b . . u ,  B T t r r j 'r r g y r

1 Cu sediul în Deva, str. Horea, nr. 13 I
* Vinde en gros zahăr ambalat în saci j
I de 50 kg.
1 Aşteptăm comensâle dumneavoastră 1 
î la tel./fax : 615038, între orele 9—18. »

- f t m y - '

S.C. ,4LDY KIMPEX * S.R.L. s-
Vinde din stoc m ateriale pentru finisări

A
i

ţ interioare, import
\ * parchet mozaleat din lemn de tec

• parchet melamiiţat
« placaj decorativ pentru lambrlsări
•  lambriuri PVC de culoare albă.

' Toate produsele sunt linigate, nefiind ije- 
1 cesare prelucrări ulterioare monturii. î
1 Telefon 054 — 67319B; 054 — 615345.;

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
_ „CUVÂNTUL LIBER* ■ -. 1

Pentru a economisi timp şi bani, pu-  ̂
teţi pubUea anunţuri de mică şi mare pu- \ 
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- \ 
ţiile de publicitate din : (

•  DEVA — la SEDIUL RBDAGŢim S 
din str. 1 Decembrie, nr.
Tribunalului judeţean) ,* IşM^mXWn \ 1 
CENTRUL UUmCIPIULm, lângă maga- V 
«inul „Comtim* ; — la chioşcul din CAR- \ 
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz * 
„Orizont"). ‘ .

•  HUNEDOARA, pe bdulDoda (tel. \ ;
716826). •*{!

•  BRAD, strada RepubM (tei. l
650968), la sediul S.C, „MERCUR0: \

•  ORĂŞT1E, ta chioşcul de lâng$ mă-

•  HAŢEG, pe str. Progresului, tu£ i  
(în spaţiul secţiei fm ). Telefoane : 7799C7;
. 77Q 735. |

Agenţiile ziarului nosţrv asigur^ H; 
ţam _ rezonabile, pub&carea at «mgMf. 
promptitudinea tuturor anunţurilor âe 
mtâ ţi mare publicitate. : ■

FIRMA SINGHIDUNUM COMP; 
TIMfŞOA&A

i Caută agenţi comerciali pentru 
1 mefcializarea celui mei calitativ
• menti- .
\  ̂ Condiţii: munca de teren.
\ tăţi de câştig nelimitat.
V . Relaţii la telefon 056/184072.

D.M.i’.S, .
situaţia  loouriu>b  de  munca

VACANTE LA DATA DE ÎL V f i .  1905
Meserie

Agent asigurări 
Arhitect
Asistent medical

Cârma ngiur 
Cofetar—pati ser 
Confecţloner md. 
Contabil şef 
Contabil st. medii 
Croitor 
Dulgher
Economist
Electrician 
Electromecanic auto 
Electronist st medii 
Excavatorist 
Fârmacist 
Fierar-betonist
Treze?; , ’
Frigotehnist 
Informirtician 
Ing. agronom .
Ing. chimist y  
Ing. constructor 
Ing. de mediu — 
Ing. mecanic 
Ing. mine 
ing. «itoieuitor '̂  ; - 
Inspector

Anul VII •  Nr. 142A mm**--- mg».*#*?*

tocuri Meserto. - . »r. fopgri

25 Instalator sanitar ; A M j2 Jurtot
3 Lăcătuş mecanic m m

19 ' Macaragiu g if
4 Maistru constructor
1 Maistru tâmplar -0*$
5 Manager
i 1 ,. Mecanig auto *4 Mecanic «aş. utilaje
1 Medic

137 Modelor
41 Montaivr marmură b M
11 •. Mozaicar ■■;; «ni
5 vv- Muncitor necalif. . n
8 OptWian M
* * Ospătar
3 . Pavator

"•5 "j. Paznic d
8 Pictor decorator
1 Revizor codiabH
7 Şofer IM

Stnfogar marmură -jM
S«dor ' ‘'f

1 Tâmp lai n  m
1 Tehnician
7 Tinichigiu auto i #

- 1- - TratomcntJst f . S
2 Vânzător . 29 M
1 Ziarist i . »

■ ? t ; m m * : - 5 4 jjm
3 v ZuglW ' *1
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•  Vând dormitor şi 
bibliotecă, preţ convena
bil, Informaţii zilnic după 
ora 16, tel. 624859.; 621011,

(354069)
•  Vând Dacia 1310, fa

bricaţie decembrie 1991, 
tei. 618288; 614502. ,

4 . ’ . : (4782)
•  Vând rezervor meta

lic 2000 1. Tel. 611982.
. (4491)

•  Vând societate SRL. 
Informaţii Gârneţii, nr. 
24, telefon interior 20.

(4718)
•  Vând imprimantă, 

casă de marcaj, maşină de 
scris: şi televizor Color 
t  niversum. Tel. R22386.

> .41 ’I)
•  -când apartament ' '2 

camere, bdul N, Bălcescu, 
telefon 646644.

' . (4749)
«. Vând caşă cu gră

d in i/ sat Gothatea. nr, 
i 24* «satl, • schimb cu a- 
partahient două camere 
kfîfeSenţă). Tel. 119, Gura. 
>ida- • (4745)
0, Vând aparat pentru 

pop.com. Hei. 624954, după 
ora 16. ! (4710)

•  Vâftd urgent 10 fa
milii albine cu sau fără 
lăzi*'preţ Convenabil. Com. 
4.)obrâ; sătul Mihăieşti. Tel. 
631107. (5322)

-.^girând* urgent casă 3 
camere cu dependinţe, 
bolul foarte mare (format 
anticaţnşrâ), şi \  grădiţţă ' 
mâre,*preţ negociabil. Si. 
meria, telefon 660584. ? ■ 

4548)
•  .Vând convenabil Dâ- 

bia preak 1310, anul 1987,. ’ 
Deva. telefon 629895.

(534)
•  .Vând Audi 80, mo.

del 1991, Diesel, uşor ac
cidentat, 6000 DM. Sorea1 
lOtV com. Ilia, tel. 348. ,

i ‘ ■ (4764)
•  Vând casă $  gradină t

feeşnic, preţ - .18  000 008, 
în d o u ă  rate. Informaţii 
fceşnic, nr. 147. ' i. : ’
. t. - ■ (4766)

•  Vând motor D. 110. 
informaţii la tel- 641578, 
după ora 19.

-  ••=> ' (4767)
: 0. Vând două Merce. 

fisu ri 200 D, înmatricu
late, în stare de funcţio- 
sţaţe.' "Familia Căstăian, 
Rorrios, tel. 649108.

' .(4738)
*. Vând .garsonieră De. 

va. Dacia, bl. ”, ap. 3Ş.
(4744).

•  Cumpăr apartament 
3. -2 cpttere. Minerului,

«  A  H C  O M ,S.A- ţ

asigură o  sursă de j 
vbriit pentru mia» | 
întreprinzători ■ i.

r. MDAftAcu i.
VALŢUHT pentru 

GRÂU
j ■ - import UuWÂ. .. 
Recuperarea investi- 
Uăi In 6 luni.
, PROSPERITATE  

SIGURA
Tel./F a x  : 6.14,82.53

Bălcescu, etaj 1, 2, • 3. 
Telefon 624386.

(4741)
•  Vând casă. anexe,,

gaz metan, grădină 1000 
fnp în Simeria, str. Ai. 
Vlahii ţă. nr. 24. ■- In lor.
maţii Deva, tel. 611480.

(4590)
0 Vând casă 5 camere, 

anexe, încălzire centrală, 
gaz metan, grădină sau 
schimb cu apartament, 
plus diferenţă. Informaţii 
tel. 661642, Sirheria.

. (4599)
•  Vând Audi 80. fabri

caţie 1881. >  înmatriculat. 
Telefon 612287. (4586)

•  Cumpăr în Hunedoa
ra apartament ^  garso- . 
nieră, parter, etaj 1. cen. 
trai. Telefon 614570.

'(5320)
•  Vând porc 150 kg. 

Tel, 623590, dupâ ora 18. ;
(5321)

» Cumpărăm sticle si 
.■borcane, zilnic între orele 
10,30—15,30, prin, punctul • 
de colectare situat pe 
str. Călugăreni, nr. 6, 
Deva. (5319)

•  Vând motoretă Mobrâ 
şi tricicletă Pegas (adulţi), 
nouăi Telefon 613727.

(5318)
•  Vând Dacia 1310. Sta

re foarte bună. Informaţii 
■telefon 625862.

(4752)
•  Vând 2000 mp teren

-intravilan, cu aCces la. 
drumul Coziei. „Telefon 
611856. ' (5326) '

•  Cumpăr' „talon Opel 
Kadett," fabricaţie 1982,
5 uşi. Tel. 62642#; 613967, 
Bar „Opera" ■ — cu Ma
rin. - , (4730)
0 Vând talon BMW 

316 şi maşină pentru pie. • 
se Telefon 622035.

(4760)
« V â n d  Dacia 131#, 

1989, stare ireproşabilă. 
Telefon 625208. ' " '

(4759)
«  Vând Renault Trafic, 

Diesel, 1,3 tone — 1988. : 
Tel., 617696.- „ (4740)

•. S. C. Grundet Imp. 
EXp. SRL vinde en gros 
haine sortate, import 
Germania, la preţui de 5500 
lei. Livrarea produselor 
se face la depozitul Că- 
lan şi la Depozitul en 
gros Haţeg.

(4584)
a ' ^•  Vând pantalon jeans 

selecţionaţi, import Ita
lia, preţ, 8000 .lei/buc.' sau 
6000/buo. Telefon. 625707. < ■

- ' * (4757)... :
«  Vând Opel Rekortj 

confbi, transport cca 2300 
cmc* motorină, 1982, ne- 
inmairieulâtă. Preţ 1001 
DM, ' Telefon 625707.

(4757)
•  Vând * motocicletă 

Ajfrilia cc 1025 tfne. preţ 
2000 DM. Tel.'626782. '

, . (4737) . .
•  Vând jipaj-tamenţ 2 ’f

camerei Elevi, Zarandiilur, 
telefon 618723, după - (ini 
17.;  . , (4773)-• s.c.-

■ S.A. ■ Haţeg .organizează : 
licitaţie publică în data;: 
de * 20.07. 1995, ora • 10,- 

,.la sediul
Vânzarea unui ' autobuz 
marcă UDM -112 şi ", alte 
mijloace fixe. Preţui de 
porniră â ; licitaţiei, perii. • 

tru . autobuz este „de . 
3 500 000 lei, iar taxa de 
participare este de 18 ’ la " ’ 
sută din valoare. In . caz : 
de neâdjudeeaţe, . licitaţia ■ 
se va ţine în fiecare zi , 
de joi, până la epuizarea 
mijloacelor fixă.’ " ' 1 -»

' -  (8730) ' ;
, ’ •  Vând convertor dublu • 
9.75 12,5 SHZ şf set -

tobe electronice. Telefon 
777075. - (8731)

•  Vând apartament tre ' 
camere, confort- I, etaj 
III. Tel. 714747, 718954.

(4914)
•  Vând apartament 3 

camere, mobilă. Hunedoa
ra, «M. Viteazul, 17, bl.
B 3/42.

(4910)
•  Vând casă. preţ con

venabil, strada T. Gipa-, 
riu, 29. '  "

’ (4909) '
•  Vând apartament 2 

camere, etaj 2.. centrul 
civic. Telefon' 717733.

(4908)
•  Vând video Tensai cu 

telecomandă. Tel. '715752.
■» (4907)

•  Vând cameră video, • 
Universum. Tel. 715752.

(4907)
•  Vând VW Passat,

combi. Ip85, avariat. Tel. 
715752. . (4907) -

•  Vând apartament trei
camere, decomandate, cen
tru (zona C.E.CQ. Infor
maţii tel. 723142. orele 
20—22 ’ (1793)

•  Vând Ford Tauntie
1600, vama plătită, acte 
traducere. Tei, 716417. ■

‘ - - (4902)
. •  Pierdut- acte firmă şi 
ştampilă S.G. Empire Com- 
impex SRT. Deva. Se de
clară nule.

(4765)
•• • Angajez şofer, ca. 

tegbiria D. N. -Grigorescu, 
'nr. 21. Telefon 611618.

(5327)
•  Angajăm contabil, ex

perienţă, bijutier, vârsta 
maximă 35 ani. Telefon 
614570 (5328) *

, •  Mayer lieisen tr;ms-
port.i j>ersoane în Germa
nia cu, autocare con
fortabile. Viza de tranzit 
Austria — gratis. Tel. 
614338. *(4479) ,

•  Transport auto 1,0 I,
250—300 . Iei/km. Telefon 
625094. • (354070)

•  S.C. Omnia Prod Ser
vice Dana SRL Deva a- 
nunţă practicarea unui a- 
daos comercial între 0—580 
fa sută. (14. 08. 1995).

(4756)

•  Societatea Garânt 
Consulting Deva, tel. 
616449, . intermediază 

vânzarea t- cumpărarăâ 
— închirierea aparta
mentelor. caselor, te
renurilor. Cumpărătorii 
sunt servit» gratuit.

5 ' (4761) -

C O M E M O R Ă R I
•  S-au^scurs 6 luni de 

la nedreapta plecare în 
eternitate a ' dragului

nostru soţ, “.tată, socru şi 
bunic
GHKORGHH ENCULESCţî 

(GIGEI))
Parastasul, duminică, 16 

iulie '1995,' la Biserica 
„Sfântul Nicolae" din Hp- 
nedoaţâ: ' II vom păstră 
veşnic fn amintire.

* ; (4906)

•  Soţia Florica, copiii 
Florin şi Monica. a- 
nUnţă împlinirea a 
şase ani, azi, 14 
iulie, de la- dureroasa 
despărţire de

PETRU FLOREA 
Chipul tău drag va 

rămâne veşnic în ini-_ 
mile noastre.

(4750)

0 Familia îndure
rată anunţă că se îm
plinesc 6 luni de la 
trecerea în nefiinţă a 
celui care' a fost un 
soţ, tată şi bunic, mi
nunat
GHEQRGHE RACIZU

Nu te vom uita 
niciodată! Parastasul 
Va avea loc sâmbătă, 
15 iulie, ora 11. la 
cimitirul din str. E- 
minescu, Deva.

S.C. METALOTEXT S.A.
Angajează ui^ent (gtt prBba *de lpcrti) *%
• croitorese cu expeMenţă, pentru lucrări 

de export.
Relaţii Ia ţel., 611854, 6260b9, sau 1 asediul 

( sociptăţii, Deva, bdul 22 Decembrie, bl. 4, 
.parter*
-- AH.i.niu.— ■■■■MfMil I | i i jg liiT.ll f. nh ■■■

DIRECŢIA GENERALĂ
Centru  agricpltura  şi alimentaţie

HUNEDOARA —  DEVA, 
Organizează concurs' în data • ufe j31 iulie 

1995̂ , pentru ocuparea a două postfţjrf 
silieri in corpul de control al Directorului 
genera], în specialitatea de inginer agrononb 

| zootehnist sau industriepalimentară.
I Tematica şi relaţii suplimentare la tele-,; 
i fon 618555, serviciul personal.

------------------ — --------------------- :-----------------
l S.C. ARTEX S.R.L. DEVA
1 a n u n ţ a  co n c u r s

) pentru ocuparea unui post de economist,
> în cadrul biroului control financiar intern.
V Vechime în specialitate « minimum 5s anl»
\ Concursul va avea loc în data de 24 iulie 
j 1995, ora 9. Relaţii suplimentare se peţ «ric
ine la sediul firmei din bdul Decebal, bl. K,
. parter, ^âu la telefon G25859.. ‘
\  $ 3 $ m )  ţ

D E C E S E

•  Colectivul salaria
ţilor din cadrul Di
recţiei Generale a Fi
nanţelor. Publice este 
alături de colegul lor 
Emil Lungu la grea- 
ua încercare prici
nuită ele decesul ma
mei sale. Sincere con
doleanţe familiei în
doliate t - ■ >

0 Suntem alături ele 
diiul Emil Lungu ta 
durerea pricinuită de 
deeesui mamei sale şi 
transmitem sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate. Redacţia 
„Cuvântul hber“

•  Cu durere in su
flet aducem . mrilţu- 
miri tuturor rudelor 

'prietenilor, vecinilor,
cunoştinţelor şi în 
mod deosebit colegi
lor de ia Banca , „Da. 
c la F e lix * , Sucujsala 
Deva, care au fost 
alături de noi şi au 
condus pe ultimul său 
drum pe cei care., a 
fost ' - - - -

A DAM SERBA N ;
Prezenţa lor. a '  fost 

un semn de omagiu, 
un gest de omenie, 
care-au contribuit la 
alinabea durerii noas
tre  sufleteşti. Fam. 
Lucaciu. - . jl

M L

- j S.C. NAFGTRANS S.R.L ■ ■ " *
* PRIMA SOCIETATE DE COMISIONARE A
•v • VAMALA PARTICUI-ARA ' A
) •Întocmeşte declaraţii vamale de import, \ 
( export, tranzit, şi orice alte acte necesare ţ 
 ̂ derulării operaţiunilor de import-expott. l

i •  Adresa societăţii: Gara Simeria Triaj i 
l  (lângă Vama Sitneria). Tpl /fax, 054/460971 ’
1 „ . (3546*6)

FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ 
’ - A TINERETULUI
' ■ ORGANIZEAZĂ
|  “ Cursuri pentru operatori calculatoare PC, \ 
> 100 ore — 100© Iţi oră; contabilitate asistată \ 
\ pe calculator CIEL, lOO ore — lOOO lel ora. \ 
j Se asigură diplome eliberate de Ministerul  ̂
 ̂Muncii şi Protecţiei Sociale. înscrieri şi reia- ţ 

Ţ ţii la sediul Fundaţiei din Deva, str. M. Emi- l 
i nescu, nr. 2, telefon 611917. t
/  • (355423) }

V 
\

S.C. „CONDOR * S A. DEVA 
cu sediul în Deva, str. A. lanco, bloc H 3 j 
■ Organizează concurs pentru ocuparea ţ 

următoarelor posturi, absolvenţrpromoţia 1995, ţ 
dc preferinţă, bâţeţi: ■. ; . '4

•  inginer C.C.I.A. - ' ţ
• inginerA instalaţii' i
• economişti * , î
Concursul'va avea loc »n data de 27 'ifăim

1995, ora 9. înscrieri până în data de‘23 MM© • 
1995.

De asemenea, angajează absolvenţi pro
moţia 1995, a şcolilor profeşiomde, 
riile de zidari, fierari betonişti, îlg«beri, mo
zaicari, tâmplari. ■

Relaţii suplimentare ia telefon 
iitterior 139.

(358487)
■■ ■ • , •— I âţimmtimim..... « a i i

ii
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\ S.C. ~„FANE M U LTlpR O Sm V ‘( ‘’ t.R .L . f
f  ■ :  dev/

tfifoâuce fl  distribuie in ţară prin 24 de repmemnţp\ 
Jâprefb Hfoarte avantajoase omimreie produie.M

T Prsf4* irqhflpti — 34 de soăimaştê
’S *  ’ţy peTâţe

* : ■ + « ,V' V J.eg şl lift tnartşrti tfo aiuimni*

i şi vtâorifică in regim de consignaţîe guto- 
| furisme, autocamioane şi utilaje ngiicoie. f  J  
3 • Expoziţia este deschisă zilnic intre o- 
1 r e le g i? . “• I ‘
 ̂ 6-2 ->3 ? 5 '. j 3 5 5 4 1 9 ) '.
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