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13. 14, 15 OCTOMBRIE

•  1 dolar SUA — 2151 1
•  1 marcă germană — 1511 I
•  100 yeni japonezi — 2132 1
•  1 liră sterlină — 3387 I

1 franc elveţian v̂ .\ — 1862 i
•  1 franc francez r* “*33 I
•  100 lire italiene — 134 1

Cursuri de relerln[ă ale Băncii Naţionale 
a RomdnieL

CURSUL VALUTAR

Marţi, 10 octombrie 
a.c., la Brad a avut loc 
o întâlnire între condu, 
cerea Sucursalei Miniere 
Prad şl Liga „Solidari
tatea *92“ din cadrul 
R.A.0. Deva, prilejuită 
de starea conflictuală, de. 
clanşată la finele săp
tămânii trecute, la E.M. 
Barza — refuzul mineri
lor de a intra în subte
ran fiind motivat, în. 
principal, de câştigurile 
realizate pe luna sep
tembrie a.c.

După cum a reieşit dm 
dialogul sindicate—  ad
ministraţie, situaţia eco- 
nomico-financiară a su
cursalei miniere, în speţă 
a mineritului din zona, 
a  cunoscut, în ultimele 
luni, valori descendente,
producţia majorităţii sec- 
toarelor miniere situân- 
du-se 'în  jurul a 40—50 
la sută din programele 
de producţie,, iar în pri
ma decadă a lunii sep
tembrie, realizările la 
cuprifer s-au situat la 
30 la sută din cele pla
nificate. -; . i:

Deficitul financiar al 
sucursalei brădene în - 
sumează în prezent .1.5 
miliarde de lei, datoriile 
cinci miliarde de lei, iar 

' încasările doar- un mi
liard de lei, fapt ce pla
sează unitatea într.o si
tuaţie fără precedent. 
Datoriile către furnizori 
au creat m ari probleme 
în aprovizionarea cu 
materiale şl materii de 
primă necesitate, — ex
plozivi, lemn de mina 
etc., în subteran activita
tea suferind din plin.

Cheltuielile cu munca 
vie pe luna august ş-au 
ridicat la 1,5 miliarde 
de lei in timp ce venitu
rile s-au situat în limita 
a 800 milioane de lei, 
fără a mal lua In discu
ţie cheltuielile mate
riale, care duc numai în 
luna de faţă la pierderi 
totale de 1,7 miliarde 
de Iei, Deci, în sinteză,

datele aduse în discuţii 
creionează" tabloul unei 
situaţii limită, ce pune în 
mare pericol mineritul de 
la  Barză — a cărui ; dăi
nuire însumează mai 
bine de 200# de ani.

Devenit un fapt cu
noscut. „Fenomenul Bar
za" — declinul vădit al 
activităţii miniere —, are 
mai multe eonOtaţii ce 
nu exclud şi pe cea po
litică, „Divide şi stăpâ. 
neşV* a fost şi rămâne 
un principiu strategie în 
istorie, care nu este" străin 
de ceea , ce se întâmplă 
la Barza, Din ’89 până 
în prezent. Ia conduce
rea mineritului local s-au 
perindat cinci echipe 
manageriale, iar în sin
dicate ş-au produs tot 
atâtea sciziuni. ţfnic, 
poate în ţară, itt cadrul 
sucursalei funcţionează 
cinci sindicate, fiecare * 
cu programul său, cu 

promisiunile proprii, fapt 
ce creează o mare de
rută în rândul salariaţi
lor care, în. nenumărate 
cazuri , nu ştiu cu cine 
să... voteze.

Dialogul sindieat — 
administraţie de marţi •— 
la care a participat şi 
preşedintele Centralei 
Naţionale Confederative a 
Sindicatelor Miniere din 
România, dl Marin Son- 
deescu -— s-a prelungit 
până seara. Ia Mina 
Barza, unde a avut loe o 
discuţie cu minerii aflaţi 
în grevă.

întâlnirea a  vizat, îrt 
mod spdcial, concluzii
le dezbaterilor dintre 
cele două părţi, o  In
formare, în sinteză, de
spre situaţia economico— 
financiară a unităţii, rea
lizată de către dl Co
rel Oprea, directorul 
sucursalei, precum şl un 
apel din partea lideri
lor de sindicat prezenţi 
pentru reluarea activi
tăţii în subteran.- j

CORNEL POENAR

Credeam că ai murit [
Din ce cauză ?

— I .a iş  auzit pe prietenii tăi vorbin. 
dn.te de bine ! -
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13 OCTOMBRIE

•  Sf, Mc. Carp, Pali 
şi Agalador;

•  Onomastică: 
rentina;

Fio.

•  1368. începe cam
pania militară a lui 
Ludovic I de Anjou, 
rege al Ungariei, im. 
potriva ţă r i i  Româ. 
neşti;

•  S-au născut: in 
1884, scriitorul VASI- 
LE VOICULESCU (m. 
1963); în 1898 şeriitoru, 
G. M. ZAMFIRESCU 
(m. 1939);

•  Soarele răsare la 
ora 6,27. şi apune la 
17,38 î

- •  Au trecut 285 de 
zile din şţt; au rămas
w.

M A X  E S T E ... 
dar, lasă, veţi 
afla sâmbătă sea
ra.

(021801)

O ANIVERSARE DE INIMA ŞI SUFLET

140 de ani de la naşterea protopopului Vasile Damian
Protopopul Vasile Da

mian, de la a cărui naş
tere se împlinesc 140 de 
ani, a  semănat, .timp 
îndelungat, în sufletele 
moţilor zărăndeni să- 

. mânţa curată şi roditoa
re a credinţei strămo
şeşti — ortodoxă, răs
pândind în jurul său căl
dura dragostei creştine 
din care au izvorât fap
tele sale mari. admirate 
atât de contemporanii 
săi, cât şi de generaţiile 
următoare. S-a născut 
la 6/8 martie, în casa 
preotului George Damian, 
fost tribun în oasţea lui 
Avram Iancu, în oraşul 
Zlatna, judeţul Alba. 
După terminarea cursu
lui primar în oraşul na
tal, urmează cursurile Li
ceului romano—catolic 
din Alba Iulia. Conti
nuă studiile Teologice 
„Seminarul Andreian" —- 
Sibiu, transformat în 
institut de învăţământ 
superior de 3 ani, între 
anii 1874 — 1877.

între anii 1878 — 1881 
a frecventat cursurile 
Facultăţii de filozofie ale 
Universităţii din Viena. 
In timpul studenţiei, 
Vasile Damian devine 
membru activ al Socie
tăţii „România Jună", pe

parcurs* fiind promovat 
în funcţia de secretar şi 
apoi ca preşedinte.

întors acasă, la 22 iu
lie 1884, a fost hiro
tonisit diacon de mitro
politul Miron Romanul, 
fiind apreciat de forurile 
superioare. In decurs de

ip r « § t

liceu românesc, precum 
şi construirea unui local 

.corespunzător.
Activează intens în ca

drul- Partidului Naţional; 
Român, fiind adept al 
„activismu!ui“. Apogeul 

.activităţii sale politice 
este evidenţiat ca deputat 
în Parlamentul de la 
Budapesta (1905—1918) 
unde a subliniat drep
turile inalienabile ale 
românilor : „ ...mărturia
istoriei dovedeşte că po. 
porul român a fost aici 
timp de milenii şi dacă 
astăzi este tot ajei. a, 
cest fapt se poate atri
bui cu siguranţă numai 
alipirii sale de patrie". 
(Discurs 19 febr. ' 1914). 
Ia atitudine în parla
ment, mai ales cu ocazia 
discutării unor legi şco- 
lax-e şi bisericeşti. Gim
naziul de la Brad a ce.

numai 2 luni urcă trep
tele ierarhice, în august 
1884 este hirotonisit 
preot, iar in septembrie 
a aceluiaşi an este hiro
tonisit în demnitatea de 
protopop al Tractului 
Zarand — Brad. Intre 
anii 1884—1891 a func- 
ţioftat ea director al 
Gimnaziului din - Brad.
Tot de numele său se 
leagă reorganizarea sec
ţiei locale „Astra“ şi
luota pentru transfor- —— ------- ■■■ ■ —————  j

gimnaziului în (Continuare în pag. a 2-a) |

rut în 1910 un ajutor «ie 
130000 coroane, "ee nh i 
s-au acordat. (Discurs" 27 
mai 1911).

Protopopul V. Damian 
a jucat un important rol 
în cadrul evenimente
lor* istorice din anul 1918.

Protopop IOAN JOBZA

SINDICATELE NU SUNT ALIATELE 
NICI UNUI PARTID

In numele a peste 45 000 membri de sindicat 
din ramurile: siderurgie, minerit, chimie, construcţii 
de maşini, agricultură etc., din judeţul Hunedoara, 
vă rugăm să faceţi o „corectură" în articolul apărut 
în cotidianul dumneavoastră. din 3 octombrie 1995, cu 
titlul: „Conferinţa judeţeană a PDSR", * în care dl 
senator Ioan Diniş susţine că: „sindicatele sunt unul 
dia principalii noştri aliaţi**.

Sindicatele C.NjS. Cartel „ALFA" r -  Filiala Hu
nedoara n a  sunt aliatele nici unui partid politic, 
singura noastră politică este cea socto-ecbnomică a 
sindicaliştilor pe care-I reprezentăm.

Cu respect,
i * Secretar de filială
i BUJOR VASILE

•  O delegaţie a F.A.O. — In 
judeţul nostru. Ci mp de două 
zile, ieri şl azi. In judeţul 
nostru s-a aflat o delegaţie a 
F.Â.O. care urmăreşte starea a- 
griculturil în tranziţie, intere, 
sândo-se în mod deosebit de 
situaţia mecanizării, a  asociaţii
lor agricole pe baze privatizate, 
de colaborarea cu băncile prin 
care se derulează credite pentru 
procurarea de utilaje agricole #  
de industrie alimentară.

•  „Cea mai „bătrână*... ma
şină din pateul de autobuze ai 
„euratrans" Deva este „31—HD 
—6510“. Are peste 17 ani pe 
drumuri şi mai bine de 651 000 
km la bord, cu 152 000 km peste 
norma de casare. „Aceasta.da
torită bunei întreţineri, grijii pe 
care l-o purtăm" — ne spunea 
dl Ioan Bota, omul eare-1 stă
pâneşte volanul de multă vreme. 
Şi ,/bătrâna" aleargă şl astăzi 
ca una nouă. Pe orico drum I
(g r i . m j

# Dispariţie. % dispărut de 
la domieiliul din  Deva JNJcolae, 
Demian, de 82 do ani. Este 
amnezic, da# răspunde la nu

mele Nicolae Demian. Cine poa
te  da relaţii este rugat să sune 
la tel. 620319. (L G.).

♦  Purc*i pentru vânzare. Dl: 
Partenie Rai din satul Timăvi- 
ţa. comuna Brănişca, ţine trei 
scroafe pentrh prăsilă. Din van- ' 
zarea purceilor obţinuţi, familia 
Rai realizează anual venituri In 
valoare de 4—5 milioane de lei. 
Ga dumnealui* procedează mulţi 
alţi oameni din Comuna amin
tită, adaptându-so — cum apre
cia medicul de la Circumscriu-'  
ţia sanitară veterinară — econo
miei de piaţă. (Tr. B.).

•  Cu oaia în spate ! Noapte. 
Puţin după ora 0. Poliţiştii din 
Gebagiu sunt în patrulare. Din 
întuneric apare un om eu o... 
oaie în spate. Nu era altul 
decât Tiberiu Trandafir, un re- ţ  
cidivist de 25 de ani. Sărmana 1 
oaie nu era nici bolnavă, nici I 
şchioapă. Era furată din gos- i  
podăria unui cetăţean şi desti- ţ  
nătă să ajungă în castronul lui ţ 
Trandafir. (V. N.).

îtFas

I *
1 *

In  z ia r u i:
DE AZI :

S p o r t

Tribuna „Cuvân
tului liber**

Cosănzeana

Reformă şi re
structurare
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POPAS DUHOVNICESC 
LA HUNEDOARA

Duminică. 8 octombrie a.c.. Prea Sfinţia Sa, Dr. 
Timotei Seviciu, Episcopul Aradului, Enopolei şi Hâl- 
magiuîui, a poposit la Biserica Jăi, Nicoiae“ din 
municipiul Hunedoara. Cu acest prilej au fost sfinţi
te lucrările exterioare efectuate la acest lăcaş mo- 
nument istoric, construit de românii ortodocşi Io 
anul 1456. Prea Sfinţia Sa a adus mulţumiri pă
rintelui protopop Anton Rudeanu, pentru munca 
depusă timp de peste 50 de ani pe ogorul bise
ricii ortodoxe române, în slujba credinţei in Dum
nezeu, a credincioşilor şi neamului nostru.

Tot cu acesţ fericit prilej, Prea Sfinţia Sa a 
conferit preotului Graţian Bomemiza şl preot dr. 
Octavian ' Ioan Rudeanu. care slujesc in acest lă
caş, titlul de iconomi, ca aleasă răsplată pentru 

i întreaga activitate depusă pe târâm bisericesc, cui- . 
i tural, economic. (GHţ I. NEGREA). |

140 de ani de ia naşterea
(Urmare din pag 1)

In 13/26 nov, 1918 a pre
zidat adunarea electivă 
desfăşurată in piaţa Bra
dului, care a desemnat 
pe cei cinci delegaţi ai 
Cercului Baia de Criş, cu 
sarcina de a-i reprezenta 
pe românii - din această 
zonă Ia Marea Adunare 
Naţională de la Alba 
Iuiia. - U  1 Decembrie 
1918 protopopul Vasile 
Damian a participat la 
Marea Adunare Naţiona
lă  ca membru de drept 
al forului deliberativ, 
fiind ales şi în Marele 
Sfat Naţional Român, 

Acum, când reprezen
tativul oraş al Ţării Za- 
rândului, - Bradul, este 
ydicat la rangul de

municipiu, ca un pream
bul, al festivităţilor, ne 
aducem tributul nostru de 
admiraţie ş l omagiu, un 
glas tainic coborând din 
înaltul cerului, şoptindu- 
ne că un reflex din fla
căra sfântă a provi
denţei divine a sălăşluit 
în sufletul mare şi curat 
al nemuritorului protopop 
Vasile Damian. Dumibk 
că, 15 octombrie a.c., il 
vom omagia, după cuviin
ţă, la Biserica Ortodo
xă Română din Brad, 
unde îşi doarme somnul 
de Veşnică odihnă, prin- 
tr-un parastas, sfinţirea 
unei cruci ridicată de 
familie, un simpozion la 
biserica ; sfinţirea unui 
basorelief cu placă co
memorativă la Liceul 
„Avram Iaocu“ din Brad
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n e . am  În e c a t  la  m al

România-Franţa 1-3! i
Din nou (a câta oară) ne-am înecat 

Ia mal 1 Ai noştri — fotbalişti şl antre
n o r i — n-au învăţat nimic din califi
carea „Ia fotografie" la Campionatul 
mondial din S.U'.A. şi „figura" .se re
petă, Înaintea acestei partide ■— pe 
care francezii au tratat-o cu maximă 
seriozitate — de la F.R.F. până la ul
timul jucător — se instaurase o stare 
generală de automulţumire, că nu se 
punea decât o problemă : îi batem pâ 
francezi sau le « a i lăsăm şi lor O 
mică şansă, un egal?

Pe teren, lucrurile au. stat alt. 
fel, de această dată generalul nostru
— Anghel Iordănescu —, trebuind să se 
recunoască învins. în  timp ce Jacquet 
a convocat la lot pe cel mai în for
mă jucători, renunţând la nume cunos
cute, Cantona, Papin şi Ginola, antre
norul nostru a introdus pe Dumitres- 
cu (nefolosit în Anglia), dar şi pe alţi 
„senatori" de drept, insă ieşiţi din 
formă. Departe de noi de a-1 incrimina' 
numai pe antrenorul principal ! Sun. 
tem convinşi că Iordănescu a dat credit 
ECHIPEI, care a adus reprezentativa 
noastră pe primul Ioc în grupă, la o 
diferenţă confortabilă faţă de Franţa, şl 
că era într-un fel normal ca omogeni
tatea (unul dintre punctele forte ale 
naţionalei până miercuri) să nu sufere, ţ 
De criticat este jocul sub orice limită a 1 
înţelegerii, â fotbaliştilor noştri, care ’ 
n.au fost în stare — în prima repriză ţ
— să iniţieze o acţiune ea lumea, cu 1 
şuturi la . poarta lui Barthez. Linia de / 
mijloc n-a funcţionat, apărarea a ga- 1 
fat în min. 28 şi 44 şi Dugarry ne-a \ 
aruncat în plasa umilirii, a neputinţei : i 
0—2. _ . ■ ;

Nici modificările » de după pauză* 
n-au aduş schimbări de substanţă în 
jocul lipsit de vlagă şi orizont al 
tricolorilor, cu toate Că în min. 51 Lă
cătuş a redus dfn handicap (1—2), dar 
ne-au „calmat" iar francezii in min. 73, 
când au mărit diferenţa In ceea ce s-a 
întâmplat pe teren, la 1—3.

Rămâne de văzut cum ne pregă
tim pentru întâlnirea (ultima) din 15 
noiembrie cu ' Slovacia. Deocamdată, 
suntem tot pe. primul loc, cu 18 puncte, 
dar Franţa, cu 17 puncte şi cu un joc 
acasă, în compania Israelului, are toa- / 
te şansele să ne ia locul. Or. califica- ? 
rea sigură, fără baraj, o asigură doar ’ 
locul I f Or fi a i ' noştri în stare să J 
vină cu o victorie din Slovacia ? E ţ
greu de crezuţi ' ţ

SABIN CERBU (

EA C.M, pE GIMNASTICA

* ■

Campionatele Mondiale de 
gimnastică din Japonia s-au în
cheiat cu ua frumos bilanţ pen. 
tru gimnastele şi gimnaştii ro
mâni: cucerirea a 7 medalii: 3 
medalii de aur (echipa femini
nă, Shnona Amânar la sărituri

şi Gina Gogean la sol, una A» 
argint (Dan Busjncâ la inele) şl 
trei de bronz — Lavinia Mlloşo- 
viei la individual compus, 1» 
echipe masculin şi Gina Gemeau 
la sărituri. Bravo sportivilor şl 
antrenorilor lor t (S. C.). •

Avancronică
După întâlnirea România — 

Franţa (al cărei rezultat nu se 
va uita), să ne întoarcem din 
nou la campionatul nOstrii in
tern în care .transferările con
tinuă ca în timpul vacanţelor şi 
„seismul" în rândul unor con- 
duceri de cluburi (Rapid) nu se 
mai opreşte. Etapa a X-a din' 
D. N. nu evidenţiază vreo întâi- 
nire deosebită. Steaua, In Ghen. 
cea, pţimeşte replica Ceahlău
lui, iar Dinamo se deplasează la 
Iaşi. Ar fi de subliniat „coloc. 
viul" ce îl susţin studenţii din 
Timişoara cu cei din Bănie şi 
„vizita" Rapidului (cu Jean Pă- 
dureanu preşedinte şi Mircea Ră- 
dulescu antrenor principal) la 
Inter Sibiu, r y- '

Dacă Corvinul Hunedoara joa
că în deplasare la Olimpia Sa tu 
Mare, îii Divizia B, ambele for
maţii de pe Valea Mureşului 
joacă acasă. Vega Deva cu Uni
rea „Alexandria şi Minerul Cer- 
tej cu Precizia Săcele (locul 2). 
Partide interesante de văzut.

Din etapa a X-a din Divizia C, 
cele mâi echilibrate jocuri par 
a fi Minerul Teliuc — Min. Şt. 
Vulcan 'şi Minerul Bărbăteni — 
Victoria Călan. Din păcate, din 
Divizia C — judeţ, aVem semnale, 
că se întâmplă diferite inciden
te care arată că pe unele te
renuri nu se iau toate măsuri
le de respectare strictă a preve
derilor ROAF ! Biroul Asociaţiei 
judeţene de fotbal — atenţio.' 
nează şi prin intermediul zia
rului nostru conducerile asocia
ţiilor sportive şi ale secţiilor de 
fotbal, şă ia toate măsurile sta
bilite ptentru organizarea parti
delor pe terenurile proprii, în’ 
strictă conformitate eu regula- 

■ mentul de joc.
S. CERBI’

DE LA ASOCIAŢIA 
JUDEŢEANĂ DE FOTBAL

Pentru cele întâmplate în eta
pele a 8-a şi a 9-a fii 'Divizia

şi campionatul judeţean. Comisia 
de disciplină a Campionatului 
judeţean în şedinţa din II 
octombrie a stabilit următoarele 
măsurt: j

1. Pentru incidentul (izolat) j 
produs după terminarea joeauj 
lui Victoria Călan — Aurul Brad, { 
din data de 8octombrit\ s-a ho
tărât suspendarea dlui P ieşiu . 
Aurel — vicepreşedinte al A.S. 
Victoria Călan pe timp da 
6 luni, pentru agresarea arbl. 
irului de centru Hanzi Stan şl 
amendă de 300 000 Iei A.S. Vie- 
târia ’flO Călan.

2. Pentru incidentele produse 
în timpul jocului şi după joc, 
în meciul EGCL Călan — Con
structorul Hunedoara, prin agre
sarea arbitrului Lixandru Nicu, 
s-a suspendat • terenul di» Si- 
meria pe timp de 2 etape,- ri- 
dicându-se dreptul de organizare 
echipei EGCL Călan pe acest 
teren în etapele din 22 oct şl 
din ’5 noiembrie a.c,

— Se aplică amendă de 150 005 
lei A.S. JEGCL Călah şi suspen
darea lui Fareaş Bela, antre
nor, Belgun Florinei — delega
tul echipei, fiecare, pe câte trei 
luni; şi â~jucătorilor : Lase» Do. 
rel. Rakotzi Adrian, Moldovan 
Alexandru, loja Dănuţ, fiecare 
dintre ei pe o etapă şi amendă. 
Comisia a ţinut cont de Rapor
tul observatorului Precup Vasile, 
în care se menţionează şţ, u- 
nele erori de arbitraj, care’ au 
defavorizat gazdele.

3. Pentru lipsa de organi
zare şi a menţinerii ordinei 
i.onf. ROAF la jocul ASA Aurul 
Brad — Minerul I.ivezen,i, din 
1 octombrie, s-a hotărât su*. 
pendarea pe trei : etape a. an
trenorului Petrişor Gheorgbe, de 
la ASA Aurul ■ Brad, pentru a. 
titudine necuviincioasă şi expre
sii jignitoare la adresa brigăzii 
de arbitri şi o amendă’ de 
100 000 lei secţiei, de fotbal ASA 
Aurul Brad.
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6,30 Seriale desene a 
nimate; 9,05 Springlield 
Ştory (s)s 10,05 Sânte 
Barbara (Ş); 11.00 ■ Fru
mos şi bogat (s); s 11-30 
Vremea dorinţei (s): 12.00 
Preţul e fierbinte (cs): 
12,30 Duelul - familiilor 
(cs); 13,30 Felele de 
aur (siteom); 14,00 Pasi
unea ei e crima (s.p.); 
15,00 Barbel Schafer talie, 
show; 16.00 Dona Christen 
talkshow; 173)0 Hans 
Meiscr talkshow; 18.00 
Jeopardy! (cş): 18,30 In
tre noi (s); 19,00 O fa
milie foarte drăguţă 
(s/r); 20,40 Vremuri 
bune şi rele (s); 22,15 
Comisarul Beck: Moarta 
din canalul, Gote; 0,15 
Show •  Ştiri nocturne.

7,00 Ştiri; 9,45 Show
ul lui Maurizio Costanz0  

(r); 12,30 Forum (show); 
14,00 ştiri; 14,25 Cotidi
ene (show); 14,40 Beauii- 
ful (r); 15,15 Casa Cas- 
tagna (show); 16,30 Dă
daca (s); 17,00 Desene a. 
nlmate; 19,00 OK, preţul 
e corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
21,25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Top 10 
(show) cu Teo Teoeolî; 
23,45 Ştiri; 2,30 Cotidie
ne <show/r); ^ C ir c u 
lă ZVOnul (r); 3,30 Cin
ci» (s); 4,30 Nu doar 

moda , (magazin),

6,30 Germania azi di- 
mineaţă; 8,30 Brunch — 
TV (magazin TV); 10,00 
Cannon (s.p.); il,00 Insula 
fanteziilor (s>; 12,00 
Hai Ia doctor 1 (s/r);
14.00 Trappcr John, 
M,D. (s): 15,00 Cagney şi 
Lacey (S.p.); 16,00 Star 
Trek (s. SF-); 17,00 Bay- 
watdi (sa.); 18,00 Fami
lia Partridge (siteom);
19.00 Totul sau nimic 
(cs); 20̂ )0 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului (cs): 21,15 Asterix 
& Cleopatra (f. ija.. Fran
ţa, 1968); 22,55 Cum ne 
văd maimuţoii (satiră. 
Germania, 1994); 23,10 
Ban •  Fotbal Bundeshga 
(et. 9); 0,15 Alt bărbat, 
aceeaşi damă (filnr er.,
Germania,' 1968).a. a a -a fe  ■ ■ ■ . ..- -.... ....

- 6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; • 7,00 In miezul 
afacerilor o- Ştiri; 7^0 
Hoţii şi afaceri (docu
mentar): 8,00 Azi — in
formaţii şi bntetin bur - 
sler ; 10,00 Comerţ TV;
11.00 Piaţa europeană;
18.30 Pulsul afacerilor 
a z i; 19,00 Ştiri TTK;
19.30 Secolul lui Prost 
(do); 20,30 Show •  Se. 
Una Scott; 21,30 Cele mai 
mari case din lume (do);
22.00 Viaţa noastră (e. 
misiune ecologică); 22,30 
Ştiri ITN ; 0,00 Profe
sionişti ai jocului;' 0,30 . 
Ragby 0  Hali of Fame; 
1,3» Ştirile nopţii, cu 
Tom Brokaw; 2,00. Ba- 
seball •  Major League.

9̂ )0 Tenis a Magazin 
ATP; 10,00 Eurofun •  

.Magazin distractiv (r);
10.30 Triatlbn •  Cupa 
Mondială; 11,30 Auto p 
Europa Truck; 12,0» Au
to •  C.E. de raliuri de 
la Sosnova, Cehia, (re
luare); 13,00 Magazinul 
sporturilor cu motor;
14.00 Fotbal a Meciuri 
din preliminariile C. E. 
1996 (r); 16,00 Golf •  
Toyota World Match 
Play Championship de la 
VVentworth Club, Surrey 
(d); 18,00 Lupte greco- 

, romane •  C.M. 1995 de 
la Praga (d): 1W8 Auto 
0 Europa Truck Trial (r);
20.30 Buletin de ştiri 1 ;
21.00 Culturism ; 22,00 
Sumo -• -Marele Turneu 
de la Paris (direct).

; 7,00 Casa Deschenes 
(serial); 7„30 Teledhni- 
neaţa;. 9J85 Jurnal cana
dian; 9,35 Bibi şt priete
nii săi <s); 10,15 Maga. 
zin ştiinţific; 11,15 Ma
gazin SIDA; 11,3# Lecţii 
de franceză; 12,45 Timp 
prezent (r); - 13,30 Vân. 
zarea secolului (r); 14,05 
Luminile». (r); 14,30 
Vânzarea secolului (re
luare); 16,05 Teii Quel 
(r); 16,30 Casa... (s/r); 
17^0 Bibi şi prietenii săi 
(s/r); 18,45 Campionul 
(cs); 19,30 Jurnal ,TV5; 
2»,00 Luminile Parisu
lui ; 20,30 Jurnai belgian; 
21,00 Dâ-mi binoclul 
(magazin)-
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CUVÂNTULUI LIBER

Continuă să sfideze trecătorii.

r~sv

EŞ

C%-

H

Ho!, locuitorii comunei 
Şoiejuş, de pe strada Prin
cipală, şoseaua Bradului, 
ne adresăm ziarului cu ur
mătoarea problemă; „De 
aproximativ 3 -4  ani, pe 
Strada noastră «-a deschis 

. o societate tip „Depozit 
eu desfacere de 

bere şi sucuri, car* încar
că şi descarcă ambalajele 
direct In stradă, blocând 
Şoseaua d» o parte şi de 
alta a  carosabilului. în
plus, blochează şi deran
jează intrările în gospodă
rire  oamenilor. Mal mult, 
d Început ţcoala, trotuarul 
pentru pietoni se termină

chiar la poarta acesteia, 
punând în period viaţa 
copiilor care trebuie să-şl 
continue drumul printre 
maşini sau prin şanţuri, 
nemaiavând ioc de acestea. 
Se formează cozi de câte 
300—400 metri de ttfUri, 
maşini grele, autoturisme 
de toate tipurile. De doi 
ani a fost proiectantul pen
tru stabilirea amenajării 
curţii angrosistului, unde 
există mult spaţiu pentru 
desfăşurarea activităţii 
aar mc» pana in prezent 
nu s-a luat nici o  măsu
ră. Acesta continuă să s f l  
deze trecătorii şi locuitorii

* •••

satului. Oaie primarul co
munei, poliţia locală care 
trec adesea pe acolo şi văd 
concret ce se întâmplă, 
nu  au nimic de zis, de în
treprins?

Vă rugăm ajutaţi-ne *S 
clarificăm această situaţie 
pentru copiii noştri în pil. 
mul rând.

N.R. V-am ajutat, publi
când aceste rânduri. Spe
răm ca ele să ajungă şi 
sub ochii celor «are, po
trivit statutului c«4 aU, 
trebuie s i pună ordine In 
asemenea situaţii care, de 
altfel nu simt singulare.

•  • •  *
...—y—
•  >

Ciungani
EŞ

ESţ-

f e :

De trei ani, de când pri
mim bilete gratuite pe au
tobuz, de la  domiciliu pâ. 
nă la reşedinţa de judeţ, 
auriii discuţii atât cu şo
feri* cât ş i cu casierii de 
la cele două autogări — 
Brad şi Deva. Din zona 
Bradului ţoate autobuzele 
de ia cap de linie vin nu
mai până la Brad, iar din 
Brad pleacă alte autobuze 
care fac legătura între 
Brad şi reşedinţa de ju
deţ- Ajunşi în Brad, călă
torii se grăbesc să prin
dă autobuzul care pleacă 
spre Deva, iar casierii şi 
şoferii spun că aceasta pen
tru noi, veteranii, este în
trerupere I Noi facem nu
mai schimb de autobuze 
că ddcă ar merge de la 
domiciliu direct la Deva 
ar fi cu mult mai bine I 
Pe data de 29. 09. 95 am 
fost la Deva. La întoarce
re, m-am prezentat cu bi
letul la Autogara Deva, un
de «ra o doamnă şi mi-a 
spus să-l dau ia şofer în 
autobuz, î-am răspuns că

dacă nu am viză pe bilet 
şoferul care pleacă din 
Brad la «ap de linie nu 
mă ia în considerare că 
am fost în aceeaşi zi la 
Deva dacă' n-am trecută 
viza pe bilet la întoarcere. 
Dânsa mi-a spus că aceasta 
este întrerupere. Am încer
cat să-i spun că întreru
perea este la tren până 
la cinei zile, după caz, iar 
schimbarea unui tren pe 
o rută până la destinaţie 
nu este întrerupere 1 Dân
sa mi-a răspuns: „Du.te, 
du-te, nu mă mai lămu. 
ri". Am tăcut şi am ple
cat cam ruşinat. 0

fiind cititor şi abonat al 
acestui ziar, la care s-au 
sesizat multe lucruri #  
s-au îndreptat, vă rog a se 
cerceta şi acest caz şi a 
da un răspuns în ziar pen
tru a ne conforma şi unii 
şi alţii la cele legale. (Cu 
toată stima şi respectul 
Ioan Grohoţean, veteran de 
război, satul Ciungani, co
muna Vata).

„Vă rugăm »ă mal ve
deţi şi aspectele negative 
ale oraşului, — ne aten
ţionează locatari din De
va, bloc II, strada Emi- 
nescu, colţ cu Piaţa Vic
toriei. Inspira ţi-vă în pu
blicaţiile-dv. şi d in  acea»-

Uo inginer încăpăţânat

sas

Un
dezgustător
tă zonă verde care de ne
numărate ori a  fost pusă 
la punct de către locatari 
din blocul 19, Eminescu, 
dar distrusă de persoane 
certate cu bunul simţ. Zil
nic, oameni ai străzii îşi 
ocupă locul sub balconul 
blocului 19; acolo dorm, 
beau şi fumează, făcând o 
mizerie de nedescris. Este 
un aspect de ţigănie. Am 
văzut persoane care au fo
tografiat acel colţ mizera
bil, V-am scris, deoarece 
noi suntem obligaţi să ve
dem zilnic, din balcoane,

Imediat ce •  început „ 
« su l de privatizare mulţi 
întreprinzători ce aU avut 
ceva bani In pungă S-au 
avântat 'în  comerţ unde 
leii circulă taai repete şi 
se adună mai iute. Aceas
ta  — cum spunea un bun 
cunoscător ax problemei — 
era şi mai este Iacă o  ca
le facilă de privatizare şi 
începe *ă-i oara treacă vre
mea, din motive la care 
nu ne vom referi în aces
te rânduri,

Pe dl Olimpiu Rodean 
din Bara Mare drumurile 
vieţii l-au purtat pe la 
Cluj Napoca unde a deve
nit • Inginer chimist, apoi 
la Turda unde a muncit 
la fosta „Chimica". Vre
murile ce au urmat moi 
meniului Decembrie 1989 
l-au găsit In municipiul 
de pe malurile Arieşului. 
încă de la începutul prL 
vatizării in România s-a 
gândit s t  facă şi dumnealui 
treaba asta. fie^a spus, re. 
cent: •

— Puteam să mă privati
zez în comerţ, cum au pro
cedat cel mai mulţi, d ar 
eram-inginer chimist şi 
mi-am respectat şi-mi res
pect meseria la care, în 
acelaşi timp, ţin foarte 
mult. Şi atunci am hotărât 
ca in acest domeniu să o 
apuc.

A avut o astfel de în
cercare şi in Turda, dar 
se pare că reuşita n-a ve
nit. Fapt este că a revenit 
la Bara Mare unde a pus 
bazele unei societăţi cu

complicai ce se
cheamă — sperăm să nu 
greşim prea mult — Cen
tru de cercetare, proiecta
re, inginerie tehnologică şi 
realizarea de produse chi
mice şi di» plastic. Trea
ba a început cu stabilirea, 
prin cercetare, a unor re
ţete create la Bara Măre. 
A continuat apoi cu achi
ziţionarea unor maşini a- 
duse din Import. A urm ai

• • • • • •  m •

PATRONUL — 
ACEST OM 

în t r e p r in z ă t o r

t a t a

apoi, firesc, activitatea 
de producţie.. Societatea 
dttfl CStmţjiu B, produce în 
prezent hipocîorlt, antigel, 
ageriţi de spălare ce sunt 
ambalaţi la recipiente ti* 
plastic create tot aici, eu 
» maşină de injecţia. Pro
dusele sale se livrează — • 
pe bază de comandă — ta  
tot judeţul ş i chiar în a . 
tara iui. tn  prezenl d l  
O.R., In asociere cu alt 
inginer, dl Ştefan Roman, 

pe picioare o unitate
producere de instalaţii 

de montaj electrice şt 
bobinaj. Cei doi asociaţi 
caută în prezent un al trei. 
lea specialist, mai precis 
un inginer mecanic, cu ca
re, pe bază de asociere, să 
se realizeze întreţinerea U- 
tilajelor de care dispune

societatea şLprobabO 
extindă activitatea cu 
vicii oferite populaţiei sat* 
Ia terţi."

Sigur, societatea de ta 
Bani Mard se nud află In 
greutăţile inerente oricărui 
început, dar dă semne Să 
devină o unitate de pro
ducţie mare Şi foarte se
rioasă. Ne spunea dl 9 . 
Rodean:

— Ne confruntăm cu
două_probleme, în prind. 
paL Prima i c  fi aceea « I 
In producţie capitalul c ir
culă mai len i bând rid  
numai după o anumită vre
me de ta producerea măr
fii. Tocmai de aceea a* 
trebui ca împrumuturile ce 
le acordă băncile să ţină 
seama de « « s t lucra. A 
două ar fi Că este 
dificilă procurarea de 
teri* primă. Bea “ 
se găseşte greu şl 
scumpă datat cea 
din import Gel c« înv 
în producţie a r trebtti «* 
jutaţi mal muti, n t t  caş 
deocamdată, a u  se intim- 
PM. - i

— Deci afacerea a  (Ma
n i i  O vrii continua?

— Fără doar şt
Ştiu că am pornit 
drum greu, dar M  
nit na tragem <“  “ 
Sibiului «1 ee ştie că pa» 
ienarii sunt oameni încă
păţânaţi, când se apucă de 
o treabă, « duc până l« 
capăt /

TBAIAN BONDOJt, 
Gh4. NEGREA

acel dezgustător aspect". 
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Oră de curs la Şcoala Normală „Sa bin Drăgol“ Deva.

p ; ■

I« comunele-Baia de Criş, 
Ribiţa, Vaţa de Jos, şi al
tele din zona Bradului, 
sunt mulţi producători a- 
gricoli care nu concep via
ta fără să crească în gos
podăriile particulare 2, 3, 
4 sau chiar mâi multe bo
vine. Pe mulţi dintre a- 
ceştiâ i-am întâlnit, fieca
re fiind mândru că prac
tică de-o viaţă o îndeletni
cire care le aduce satisfac, 
ţii şi împliniri in muncă, 
la expoziţia-târg ee â avut 
loc, la începutul acestei 
luni, ,1a Bala de Criş. Mân
dria lor are un suport real 
şi temeinic, car* rezidă In 
faptul că ei se preocupă să 
aibă în gospodării numai 
animale cu caracteristici 
performante, în special din 
rasa Pinzgau, care valori
fică mai bine condiţiile na
turale, posibilităţile şi tra-, 
diţia existente în zonă.

Discutând cu dl Victor 
lanc, din satul Caraci, de
spre preocuparea ce o a- 
re pentru creşterea anima
lelor, Interlocutorul îmi 
spunea că acum deţine în 
gospodărie 6 bovine de ra
să, călăuzindu-se după 

jprincipiul potrivit căruia 
orice bun gospodar nu poa-

ou concep 
să crească animale 

în

dăria particulară tot 6 bo
vine de rasă. De ia  una 
din vacile cu lapte — Ste
la, aflată in lactaţia a cin- 
cea, şi cuprinsă în contro
lul oficial al producţiei —• 
a realizat, pe o perioadă 
de lactaţie, o pr<xiucţie d« 
peste 35/0 kg, cu 136 kg

te să lase pământul ne
lucrat şi să nu albă ta* ta  
grada proprie mai multe 
animale, puterea ţăranului 
apreeiindu-se după numă
rul acestora. Că nu este 
deloc uşor să creşti atâtea 
bovine, oricine îşi poate 
da bihe seama. Pe lângă 
faptul că In tot anul, zi de 
zi, trebui* să le porţi de 
grijă, indiferent de ano. 
timp şi de starea vremii, 
probleme serioase se Ivesc 
mai ales în privinţa asi
gurării .furajelor necesare 
pe timpul iernii. Cu dra
goste de pământ şi de a- 
nimale, cine ştie cu ade
vărat să facă agricultură 
şi Zootehnie nu se dă bă
tut, în ciuda oricăror greu
tăţi inerente. In acest sens, 
de un real sprijin sunt şi 
măsurile stimulative luate 
de guvern privind prime
le, alocaţiile şi Subvenţii.

le acordate celor ce cresc 
în gospodării cel puţin trei 
vâri cu lapte, menţinându- 
le in  exploataţie pe . durata 
unui ciclu de producţie, 
precum şi pentru viţeii ob
ţinuţi şi crescuţi timp de 
6 juni. In rezolvarea tre
burilor ce privesc menţi
nerea in gospodărie a ani
malelor, dl lanc ne spu
nea că este ajutat de în
treaga familie, unul din
tre băieţi având pregătire 
de specialitate în domeniul 
zootehniei. Ca urmare, tra
diţia face aici casă bună 
cu aplicarea măsurilor de. 
creştere a animalelor du
pă noile tehnologii.

Cu- respect şi- admiraţie 
în acelaşi timp, re cuvine 
să vorbim şl despre alţi 
crescători de animale, în
tre care ti amintim şi pe 
dl- Cornel Tlrţ, din satul 
Ribiţa, care are în gospo-

Uh alt renumit crescă
tor de animale, permanent 
„abonat1* la expoziţiiie-tărg 
de animale şi, bineînţeles, 
lâ premii, este şi dl Ionel 
Uibar, din Ribiţa, care a. 
re îh gospodăria sa patru 
bovine. De asemenea,, buni 
crescători de animale sunt 
şi dnii Aurel Bulz, din 
satul Lunca, Aurel Cazan, 
din Ribiţa, dna Carolina 
Crăciun din Birtin şi al
ţii, fiecare deţinând în gos
podări* cel puţin câte pa
tru bovine.

Eixemplele arătate consti
tuie semne încurajatoare 
pentru viitorul zootehniei, 
adevărate nuclee pentru 
exploaţaţiile agricole dura
bile şi viabile, aşa cum 
ne dorim, cu toţii, pentru 
ca potenţialul agricol al 
judeţului să fie deplin pus 
în valoare.. •

NICOLAE TIBCOB

Foto PAVEA BAZA f 
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CURĂŢENIE

Ridicarea şi transpor
tarea resturilor menajere 
din containerele oraşului 
Haţeg a fost multă vre
me o problemă. Aspectul 
acestor containere crea 
multe nemulţumiri loca
tarilor. De o vreme lu
crurile s-âu schimbat. 
Secţia de salubritate a 
fost luată In locaţie de 
gestiune de dl Constan
tin Ştefoni. Operaţiunea 
de ridicare a gunoiului 
menajer se face cui ope
rativitate, aspectul car
tierelor este acum unul 
curat, ordonat. Când e- 
Xistă preocupare se poa
te face şi... curăţenie. 

ŞTAMPILE

cadrată cu personal 
înaltă calificare, 
unitate are capacitatea să 
execute orice comandă.

MĂCELĂRIE 
De curând' SC „Ţara 

Haţegului" a deschis In 
central civic al oraşului 
o nouă şi modernă uni
tate de desfacere cu a- 
mănuntul a cărnii şi pre
paratelor din came. BL 
ne aprovizionată zilnic, 
noua unitate se bucuri 
de aprecierile cumpără- 
terilor. . . •

APBECIEBI
- Unul dintre cei mai a- 
preciaţi medici de la spi. 
talul din Haţeg este di 
dr Adrian Popoviei, Pa
sionat de profesia sa. deo
sebit de. apropiat de par

SC „Dab Impex“ SRL cienţi, aceştia ti stjţnea- 
din Haţeg execută la  co- ză in mod deosebit, îi 
mandă toată gama. de aduc mulţumiri pentru 
ştampile — rotunde, tri- dăruirea cp care se ocu-
unghiulare, dreptunghiu
lare. Pe suporţi autotu- 
şaţi, din lemn etc. Este 
singura unitate * de acest 
profil din Zona Haţegului. 
Bine dotată tehnic, în-

pâ de redarea sănătăţii 
tuturor celor ajunşi la 
suferinţă.

Grupaj realizat dp 
NICU SBUCHEA. 

colaborator
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REFORMĂ m

Despre starea zootehniei 
i hunedorene
; Reforma şi restructu
rarea « a g r ic u ltu ra  ju. 
«jeţului, nostru au avut o 
serie de efecte benefice, 
Sn sensul Că sectorul» ^pri
vat a . devenit preponde. 
rent, a tâ t . în privinţa su
prafeţelor» de pământ ce 
le deţin producătorii agri
coli particulari, cât şi în 
privinţa efectivelor de 
animale. In mod implicit 
au sporit ţ i  cantităţile de 
produşe animaliere ofe
rite d e  către gospodăriile 
populaţiei. pentru fondul 
pieţei ş ţ . consumului popu
laţiei prbane.

Urmărind evoluţia efec
tivelor, de.bowine, la sfâr
şitul lunii august a c., gos. 
podăriile populaţiei «reţi
neau peste .86000 animale, 
din cai*e 41310 vaci şi ju* 
ninci, reprezentând creş. 
teri semnificative faţă de 
numărul- deţinut în anul 
4989. Pe ansamblul jude
ţului însă, trebuie arătat 
că efectivul total de bo
vine s-a diminuat in peri
oada amintită cu mai mult 
de 45 000 capete, în bună 
parte şi ca urmare â des
fiinţării complexelor zoo
tehnice specializate pe 
creşterea animalelor de 
lapte satt de carne. Evi
dent, o asemenea influ
enţă se regăseşte şi în pri
vinţa scăderii producţiei 
la respectivele produse, cu 
repercusiunile de rigoa
re asupra ofertei şi con
sumului, precum şi a 
preţurilor acestora.

Asemănător se prezintă 
situaţia şi la celelalte 
specii. Spre exemplu, la 
ovine efectivul deţinut 
«ie către gospodăriile 
populaţiei din judeţul nos
tru a sporit în ultimii 
cinci ani cu peste 70 000' 
capete, în timp ce numă
rul total al ovinelor s.a 
diminuat în judeţ cu pes
te 30 000 capete, ceea ce 
reflectă q apreciabilă scă
dere a numărului lor în 
sectorul de stat.

Toate acreşte reduceri, 
care sunt destul de aceen. 
toate şi la porcine şi la 
păsări, au determinat scă

derea producţiei totale 
de carne, lapte şi ouă. ha 
total carne în viu, de pil
dă, faţă de peste 34 000 
tone realizate în 1989, pe 
8 luni din acest an s-au 
obţinut numai 13 482 to
ne, iar la laptele de vacă 

cial, dife-şi la ouă, în specii 
renţa rămâne, de aseme. 
nea, semnificativă.

Ga un aspect pozitiv 
merită totuşi să fie con
semnat faptul că, in com
paraţie cu anul trecut, e- 
xistă o tendinţă ca efec
tivele şi producţiile să 
crească, ceea ce denotă că' 
specialiştii, producătorii 
agricoli şi crescătorii de' 
animale se preocupă de 
ameliorarea . raselor, de 
menţinerea în gospodării 
a exemplarelor cu valoare 
biologică ridicată. în  acest 
sens, este de amintit că 
un rol însemnat îl au sti
mulentele acordate de. la 
bugetul de stat în baza 
Legii 83/1993.

Nu este nici timpul şi 
nici cazul să fie căutate 
explicaţii asupra stării ac
tuale a zootehniei jude
ţului, care în ansamblul 
său se aseamănă „mer. 
sului“ acestui sector la ni
velul întregii ţări. Acum 
mai importante decât ori
ce sunt acţiunile între
prinse şi încurajarea de
mersurilor făcute de că
tre toţi producătorii a- 
gricoli şi crescătorii de 
animale pentru a redresa 
zootehnia, sector care va
lorifică şi finalizează re
zultatele obţinute în pro
ducţia vegetală, unde se 
î n t r e v ă d  posibilităţi ca 
majoritatea exploataţilor 
agricole să se consolide
ze, să-şi pună astfel în 
valoare potenţialul lor 
real de producţie. Apoi nu 
trebuie uitat că, aşa cum 
se cunoaşte, rămâne vala
bil totdeauna adevărul va
lidat de practică, potrivit 
căruia „animalele scot să
răcia din tresă".

Pagină realizată de 
ADRIAN SÂLAGEAN, 

NICOLAE TlRCOB

Un turism intens-rezultanfta unui nival da trai superior
La sediul S.G.A.T. Sar

mis S.A". din- Deva, pur
tăm o discuţie grefată pe 
problemele şi realităţile 
economice ale firmei de 
turism hunedorene. Inter
locutor este dl ec. Viorel 
Gemău, manager al so
cietăţii.-

REP.: Dle manager, con
duceţi o societate al că
rei obiect de activitate- 
este constituit, din pres
tări de servicii în turism. 
V.aş ruga să ne spuneţi 
care sunt principalele e- 
dificii turistice care for
mează patrimoniul socie
tăţii Sarmis.

C.V.: Este vorba de. 
hotelurile Sarmis, Deva, 
Dacia, popasul turistic 
Streiul, Castelul de la Or- 
leâ. Cabana Pietrele, pre
cum şi Agenţia de turism. 
Din aceste obiective, nu
mai 3 sunt în adminis
trarea directă a noastră 
şi anume Hotelul Deva, 
Hotelul Sarmis şi Agen
ţia de turism.

REP.: Gare este, îp pre
zent, bilanţul activităţii

financiare a societăţii?
C.V.: Noi lucrăm în 

prezent pe credit, având 
contractate pentru a -iţe 
putea desfăşura activitatea 
100 milioane le i . . Ai/em 
de asemenea luat un cre
dit de 150 milioane lei 
pentru investiţii.

REP.: Despre ce fel de 
investiţii este vorba ? '

C.V. } în  acest. an şi în 
prima parte a anului vii
tor, avem- alocaţi banii 
pentru a construi v Gale
riile Comerciale Sarmis 
Acestea vor fi amplasate 
în spaţiul existent între 
Hotelul Sarmis şi noul 
sediu al Băncii Comer
ciale. • ,

REP.: Dotările' pe care 
le aveţi, ce vechime au ?

C.V.: Nu sunt aşa de 
vechi pe cât, poate, cre
deţi. Problema stă în fe
lul următor. Noi, de-a Iun. 
gul ultimilor ani am vân
dut o multitudine de ac. 
tive. Având această sur
să de finanţare, ne.am 
putut permite unele do
tări şi reamenajări ale e-

dificiilor noastre turişti- , 
ce. Astfel, am acoperit " 
cu şarpante metalice - ho
telurile Deva şi Dacia, 
precum şi popasul de la 
Strei, am cumpărat un 
număr substanţial de uti
laje frigorifice, mijloace 
de transport, precum şi 
alte bunuri strict nece
sare. .

REP.: Câte maşini a . 
veţi în .parcul auto ?

C.V.: Avem 7 maşini, 
un autocar şi 6 autovehi- : 
cule de transport marfă.

REP.: Care sunt rea
lizările firmei Sarmis pe 
primele 8 "luni ale aces
tui an ?

C.V.: Trebuie să spun 
întâi că anual gradul de 
ocupare a spaţiilor noas
tre de cazare nu este 
prea important, ridicân- 
du-se' la cca. 38 la sută. 
Am reuşit totuşi, pe pri-/ 
mele 8 luni ale anului cu. 
rent, o cifră de afaceri de 
1,6 miliarde lei la un be

neficiu brut de 31 milioa
ne. . . ' ■ ,

REP.: Dle manager, du

pă cum ne spuneaţi, „prin
tre rânduri", se pare că în 
rnbmfentul «ie faţă" turis-- 

'inul în România cunoaş
te o perioadă de regres. 
Care credeţi că ar fi fac
torii ce ar putea duce la 
reabilitarea acestei acti
vităţi speciale, care este 
turismul?

C.V.: In primul rând o 
creştere a nivelului de' 
trai al oamenilor. Numai 
atunci când. din salariul 
românului vor rămâne su
ficienţi bani, după pro
curarea alimentelor şi 
a celorlalte lucruri strict 
necesare, se va puteri 
vorbi de un reviriment 
real al turismului,

REP.: Consideraţi so. 
cietatea Sarmis tentantă 
pentru deţinătorii de cu
pon ?

C.V.: Absolut! Este o 
firmă tentantă şi prin 
perspectivele ce i . se vor 
deschide odată cu aşeza
rea tuturor lucrurilor de 
la noi din ţară, la locul 
lor.

„Decât cu pierderi, a bun şi un leu profit”
Dialog cu dling. GHEORGHE GĂLDEAN, 
director executiv la S.C. Haţegtrans S.A. -

financiar al S.C. Haţeg
trans S.A. ? Mă refer la 
creanţe şi datorii, dacă 
acestea există. . .

G.G.: Atât
noastre, cât şi 
tind spre sume

REP.: Dle director, la 
fel ca toate. firmele a că
ror denumire sg termină 
cu „trans" şi societatea pe 
care 6 conduceţi are «re 
obiect de activitate trans. 
porturile terestre.> Din 
câte maşini se compune 
parcul dvoastră auto ?

G.G.: Avem în dotare 
70 camioane şi 21 autobu
ze. problema e că pe par
tea transportului în co
mun de călători, cei doar 
300 de abonaţi ai noştri 
nu sunt suficienţi pentru 
a aduce această ramură a 
transporturilor în zona be
neficiilor.

REP.: Care este, cu a- 
proximaţie, vechimea mij
loacelor de transport din 
parcul auto al firmei ?

G.G.: Marea majorita
te se. află în funcţiune de 
10—15 ani, din 1980—85.

REP.: După 1990 n-aţi 
reuşit să achiziţionaţi nici

un autovehicul ?
G.G.: Prin sprijin finan

ciar de la F.P.S. am reu
şit să cumpărăm două 
maşini de 24 tone, tip 
TIR, destinate transpor
tului băuturii răcoritoare 
Coca-Cola.

REP.: Ce rezultate e- 
eonomice aţi obţinut pe 
primele 8 luni ale anului 
in curs ?

G.G.: Ga cifră de afa
ceri am realizat 680 ' mi
lioane de lei. Trebuie să 
vă spun, insă, că benefi
ciul obţinut nu este semni
ficativ. Important este 
faptul că, totuşi, el exis
tă. Pentru că, ştiţi cum 
este, decât eu pierderi, e 
bun şi un leu profit. Si
gur, n-ar strica să fie mai 
mare acest profit, dar 

. deocamdată, in actuală 
conjunctură,, acest lucru nu 
a fost posibil.

REP.: Care este pulsul

creanţele 
datoriile 

băneşti 
relativ egale. Vorbind 
despre creanţe, acestea 
surit de cca. 130 milioane 
lei. Principalele firme 
Care ne i  datorează bani 
sunt Antrepriza Con
strucţii Căi - Ferate Petro
şani (ACCF), precum şi 
şantierele de reabilitări 
drumuri prin neprimirea 
banilor de la buget. De 
cealaltă parte, a datorii
lor, cifra este de 125 mi
lioane le i; şi este repre
zentată de restanţele de 
o lună la plata C.A.S.. 
ului, precum şi din ■ ne
plăţi rea către furnizor a 
combustibilului livrat, în 
speţă motorină.

REP.: ’ Firma pe care o 
conduceţi este nominali
zată pe lista marii priva
tizări. Cum aşteptaţi a- 
ceastă schimbare de pro
prietate şi ce credeţi bă 
va aduce ea pentru viito
rul societăţii Haţegtrans ?

G.G.: Da, suntem tre
cuţi pe lista firmelor ce 
fac obiectul privatizării 
prin cupon. Din câte ştiu 
eu, cei 117 salariaţi ai 
noştri îşi vor subscrie 
cupoanele la firma unde 
lucrează. Cât despre pri
vatizarea în sine, ce Să 
vă spun ? ■ Noi avem ne- 
voie de bani, nu de hâr- ; 
tu. Avem nevoie de o re. : 
vigorare financiară ; a so*; 
cieţăţii, care să-i permită 
acesteia o primenire de 
esenţă, de fond. Or, bani, 
prip acest proces «lo pri
vatizare, nu pot intra . in ; 
firmă decât prin cumpă
rarea «le către cei dori
tori a cotei de .40 ia sută 
din patrimoniul firmei 
deţinut de F.P.S.

j Societatea comercială 
Mercur Gorvinex S.A. 
din Hunedoara, specia
lizată in comerţul cu 

; produse » alimentare şi 
«realimentare, este una 
dintre firmele ce desfă
şoară activitate şi în raza
comunelor limitrofe. Din 
cele declarate de dl ing. 
loan Marcu, manager 
al societăţii, In adminis
trarea directă a firmei 
se găsesc 54 spaţii co
merciale, din care 26 sunt 
situate în municipiu, iar 
restul In satele aparţi. 
nftnd de coihunele Te. 
liuc, Ghelari, Bunila,

. Serbăl, Lunca Gernii, Va- 
{ dul Dobrii şi Peştişu Mic.
; Pe lângă spaţiile aflate 

In administrarea direc
tă, firma de comerţ hu- 
nedoreană mai deţine In. 
că 64 de spaţii, care fac 
obiectul unor închirieri 
sau locaţii de gestiune. 
Pe lângă activitatea co
mercială d^ bază, Mercur 
Gorvinex mai prestează 
diferite servicii (în spe
cial de transport), având 
şi Un laborator specia
lizat pe producţia dife-

Independenţa deciziei manageriale - condiţie a progresului
ritelor specialităţi de pa
tiserie. Patrimoniul este 
evaluat la 4,4 miliarde 
lei.

Vorbind despre pulsul 
economic al societăţii 
Mercur Gorvinex, se pa
re că acesta este, in ac
tuala conjunctură, cam 
anemic. La o cifră de a- 
faceri de 5,4 miliarde lei, 
firma a înregistrat pe 
primele 8 luni ale aces
tui an pierderi. L-am 
întrebat pe dl manager 
care simt factorii care 
au dus la aceste rezulta
te. Unul dintre factorii 
cu influenţă negativă este 
şi aplicarea H.G. 500. 
Acest lucru a făcut ca, 
anual, cheltuielile pe fir
mă să crească cu 64 mi
lioane lei, reprezentând 
impozite pe clădiri, taxe 
pe teren şi diferite amor
tismente. De asemenea, 
punerea în aplicare a 
H.G. 729/’94 şi a H.G. 
245/’95, care asigură o 
protecţie a  populaţiei la 
creşterile de preţ la pro

dusele de bază (lapte, 
unt, pâine,ouâ etc.), con. 
stituie, conform decla
raţiilor interlocutorului, 
o frână în dezvoltarea 
firmei de comerţ. „Aces
te hotărâri de guvern, în 
încercarea lor de a pro- ' 
teja cetăţeanul, a r fi fost 
bine venite dacă în pre
ţurile care ne sunt im
puse de producător s-ar 
fi asigurat pentru noi, 
firma de comerţ, un a. 
daos comercial care să 
ne permită existenţa 
deasupra liniei de plu
tire" — precizează dl Mar
cu. S-ar părea că actua
lele preţuri impuse au 
cuprinse un adaos co
mercial de 3 până la 14 
la sută. Dând crezare 
dlui manager, aceste a- 
daosuri ar trebui să 
crească «re pondere din 
preţ, la 15—16 procente, 
pentru ca firma de co
merţ să lucreze cu ren
tabilitate. „Cam acestea 
ar fi cauzele «rere ne-au

tras în jos, spune dl 
Marcu. Trebuie să spun, 
Insă, că dacă la jumă
tatea anului pierderile 
noastre erau ceya mai 
mari, în prezent ele s-au 
redus substanţial".

Marea majoritate a 
dotărilor firmei — mobi
lier, agregate frigorifice 
etc, — ' sunt relativ în
vechite, fiind în funcţiu
ne din anul 1980. Totuşi, 
prin reamenajări şi re. 
adaptări ale vechilor pie
se de mobilier s-a reu
şit, în unele din mâga. 
zinele societăţii, crearea 
unui cadru plăcut şi mo
dern. Totuşi, ca noi do. 
ţări se pot aminti aici 
achiziţionarea a 25 de 
agregate frigorifice noi, 
precum şi aparatura e- 
îectronică de încasare a 
banilor de la cumpără
tori, strict necesară.

Intr-o economie de pia
ţă, decizia oricărui ma
nager este menită a a- 
duce în firmă uri pluş

de capital şi, implieit, 
de beneficiu. La fel ca, 
şi alţi manageri de fir
me ce au in patrimoniu 
zeci de spaţii comercia
le, şi dl manager Marcu 
pentru o creştere a be
neficiului, în crezul ce
lor care erau chiriaşi ai 
firmei, a încheiat con
tracte de asociere în ac
tivitate cu participare la 
profit. „Aceste contrac
te, pe lângă câ asigurau 
uri venit minim stipulat 
în actul contractual, au 
adus o creştere de 280 la 
sută a fondurilor rezul
tate din încasările pe 
chirii de până atunci. 
Numai că, precizează in 
continuare interlocutorul 
nostru, mi s.a reproşat 
că fac abuzuri faţă de 
mandatul pe care-1 am 
de manager. Gel care 
ml-au reproşat că nu am ■ 
consultat A.G.A. la în. 
tocmirea acestor - con
tracte, în speţă condu
cerea 'F.P.S. Hunedoara.

■ Deva, sau nu cunosc Le
gea nr. 31/’9|1 a socieţă- 
ţilor comerciale, sau sunt 
rău intenţionaţi. Această 
iniţjativă managerială 
s-a dovedit a fi pentru 
societatea noastră o afa
cere bună, care nu re- 
claină in nici uni fel o 
şedinţă A.G.A. pentru a 
fi pusă în aplicare, ne
atingând în nici un fel 
clauzele ce reclamă, con
form legii, adunarea ac
ţionarilor". Hotărârea în
cheierii acestui tip de 
contracte aparţine, în o. 
pinia dlui Marcu, de re
sortul unui consiliu de 
administraţie ale cărui 
funcţii au fost preluate 
de manager. „Atâta timp 
cât managerii in Româ
nia, sunt nişte vătafi ai 
statului, lipsiţi de o ve
ritabilă independenţă 
decizională, lucrurile nu 
merg şi nu vor merge 
bine. Speranţa că ceva 
se va schimba in bine, 
ne-o aduce această mare 

, privatizare, în care so
cietatea Mercur Gorvinex 
a fost inclusă" — a mai 
adăugat interlocutorul.
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In urmă cu mulţi ani 

am aflat în "arhiva Mu
zeului Judeţean din De. 
va un cântec cu notaţie 
liniară şi cu note rom
boidale semibreviş, scris 
pe o bucată de hârtie, 
cuprinsă în coresponden
ţa familiei Breazovai, din
tre  anii 1760—1810 (pa
chet 18). Este vorba de 
un cântec de nuntă, du
pă cum ne spune titlul 
în limba latină, „Cantio 
nuptialis olim" — Cân
tec de nuntă de odinioară, 
deasupra căruia găsim şi 
un titlu maghiar „Nopra 
valo enekek" — Cântece 
pentru zile ocazionale.

; Textul cântecului este 
scris in limba maghiară. 
Foaia ‘ fiind ruptă, cân
tecul nu s-a păstrat în
treg ci doar o strofă şi 
jumătate, fragment pe ca
re îl prezentăm în tra
ducerea românească : 
„Porneşte la veselie în 
frumoasa tabără a mu
zelor şi a melodiei vese
le, Acordă-ţi lira, Stru- 
neşte-ţi vioara pe nota 
răsunătoare şi zăngănitoa- 
re. Căci ajungem la ziua 
fericită, aşteptată cu i- 
nima palpitând. De aceea 
dar, să ne veselim, să 
ne veselim. Fă să cânte 
lira ta ca a lui Orfeu, mu
zica ta ca a lui Clio. -Şi 
bate-ţi acum cim balul. 
Harpa ta ca a Thaliei,. 
cobza ta cea repezită ca 
a lui Clio, Nota.ţi ca a

Uraniei. Porniţi la vese
lie, dar fiind cu grijă la 
măsură, La frumoasa ar
monie, La frumoasa ar
monie, Mare bucurie"...

Poezia este un cântec

nuntă pe care li prezen
tăm, sunt invocate mu- 

- zcle istoriei, teatrului' şi 
astronomiei, precum şi 
mitul lui Orfeu. Dar cân
tecul de faţă, care nu

Ecouri clasice în 
poezia cultă din 

Transilvania 
(sec. XVIII - XIX)

de veselie cântat la nun
ţile şi în cercurile nobi
liare feudale. Versurile se 
resimt sub influenţa di
rectă a poeziei clasice la
tine, iar limba latipă ca 
limba de cancelarie Vîn 
Transilvania, a contribuit 
la consolidarea limbii ro. 
mâne.

Secolul XVIII este e- 
poca în care se resim- 
ţeau tot mai mult ecou
rile îndepărtate sau mai 
apropiate ale culturii cla
sice transmise difT apu
sul Europei. Subiectele 
inspirate din clasicismul 
antic erau predilecte in
tr-o epocă in care în 
Transilvania înflorise sti
lul baroc. Aşa cum se 
remarcă şi în cântecul de

ştim dacă este o creaţie 
a secolului XVIII sau 
poate mai sigur o pro
ducţie a epocii medieva
le sau antice, stă sub 
trena semnificantă a doi 
mari poeţi clasici ai an
tichităţii latine : Ovidiu 
şi Horatiu. Astfel, ver
sul ovidian a contribuit 
la răspândirea Vechiului 
gen „epithalamuli* — cân
tecul de nuntă, cu carac
terul liric, sentimental şi 
moralizator; iar mitul lui 
Orfeu îl întâlnim în „Me
tamorfozele" lui Ovidiu. 
La fel.v cântecul de nun
tă se remarcă şi prin 
acel ecou horatian de â 
păstra măsura (est mo- 
dus in rebus),- precept es
tetic cât mai ales etic- 
moral.

Este de remarcat aceas
tă influenţă în poezia culi 
tă  din Transilvania se
colelor XVIII jşi-XIX, a- 
tât maghiară cât şi ro
mânească. Un strălucit E. 
pithalam întâlnim şi în 
„Ţiganiada" lui I. Bu* 
dai-Deleanu, poetul din 
Gigmăul Hunedoarei. E- 
pithalamul poetului este 
cântat din „Strune . de 
mătasă pe ceteră încor
date". El, poetul, expli
că: „Epithalamul va să 
zică cântare de nuntă, iar 
Nasoit. este Ovid poetul 
romanilor care au scris. 
de dragoste..." Şi mai de
parte : „adică Mitrofan au 
izvodit o cântare de nun
tă pe gustul lui OVid“.

O aluzie Ia mitologia 
greacă găsim şi In „Poe
ma munţilor Beiu.şului" 
unde tot la o nuntă, lău
tarul Ciuciu întrece pe 
Orfeu.

In spaţiul ancestralei 
Transilvanii, de-a lungul 
vremii s-au dezvoltat atâ
tea spiritualităţi câte et
nii. Influenţele spirituale 
s-au exercitat în toate 
direcţiile, de la una la 
cealaltă, dar marile idei, 
curente şi motive muzica.- 
ie , şi literare, cum sunt 
cele ale antichităţii cla
sice, au stat la bâza tu
turor, ca un element ca
talizator şi liant de în
frăţire.

Prof. BENIAMIN BASA
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Să ne amintim de Festivalul internaţional de 
folclor „Şarm izege tusa", găzduit de judeţul nostru.

Foto PAVEL LAZA

La Editura „Călăuza" ca în faţa acestor poc- 
a apărut cartea de ver- me. Marius Petruţa este 
suri „Ninive" semnată de un poet fără complexe. 
Marius Petruţa. Iată ce Limbajul, forma, închi- 
spune despre autor şi puirea, descântecul, tex- 
carte directorul editurii, tul, subtexlul, supratex- 
dl Valenu Bârgău: „In- tul — lucrează pentru 
discutabil, de mult,' n-am poezia pe care o gândeş- 
rămas atât de surprins te şi o scrie". (MB.)

P rapuciobÂniT r  

ROSTIRI BIBLICE
CE ŢIE NU-ŢI PLACE ALTUIA NU FACE. •  

Proverb abtiv şi în Zilele noastre, având frecvente 
variante în cărţile biblice. •  Prin prisma acestor va
riante, se poate constata pe parcursul Vechiului Tes
tament o anumită evoluţie în sertşul îndulcirii mo
ravurilor, de la radicalismul Legii talionului — „Sd 
faceţi ceea ce voise să facă el fratelui'său ţ i  aşa Să 
stârpeşti răul din mijlocul tău" (Deuteronomul, 1% 
19) — până la formulări apropiate de cea ac tu a li 
precum „Ceea ce urăşti tu însuţi, aceea nimănui să  
nu faci“ .(Tobit, 4,15) •  IdeCa generoasă pe care o  
transmite acest proverb este însă exprimată cu ade-i 
vârât plenar abia în rostirea Iui Iisus din PREDICA 
DE PE MUNTE, unde ea nu se relevă printr-o for
mulare negativă (nu-ţi place/ nu face), ci priii- 
tr-una afirmativă, pozitivă, prin care-se pune accent 
nu atât pe răul care nu trebuie făcut, oft, luai ades 
şi în primul rând, pe obligaţia morală, specific Creş
tină, de a face celorlalţi numai binele. -  Ţ . .«•

„Ci toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, a- 
semeneă şi voi faceţi lor, că aceasta est* Legea şţ 
proorocii“.

Matei, 7,12
„Oricui iţi cere dă-i şi de la cel care ia hl 

rile tale, nu cere înapoi. Şi precum txtiţi. să vă j 
vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea . "  ■

Luca, 6, 30—31
CHEILE RAIULUI-. •  Sintagmă' foarte frecvent 

tă în mitologia şi literatura populară, dar nestşstatâ 
nicăieri ca atare în Cărţile-Biblice. •  In ihiag 
ţia populară, cel ce veghează asupra, porţii Raiului 
este Sânpetru. El păstrează la brâu cheile Rai ului, 
deschizând numai pentru sufletele drepţilor celor c6 
s-au săvârşit pe pământ. •  Originea acestei viziuni, 
implicit a sintagmei, se află neîndoielnic in EVAÎS& 
GHELIA DUPĂ MATEI, în relatarea momentului IA 
care Iisus îi conferă învestitura apostolică ucenikultd 
Său Simon Petru. ?•. ■ :

, „Şi le-a z is : Dar voi cine ziceţi că sunt ? Răs
punzând, Simon Petru a zis: Tu eşti Brişiosul, Fiul 
lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând, a Zis 3 
Fericit eşti, SimOne, fiul lui lona, că nu trup yf sân
ge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu Gel -din 
ceruri. Şi Eu iţi zic ţie că tu eşti Petru fi  pe această 
piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o  
vor birui. Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor 
şi orice vei .lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, 
şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi tai*

Matei* 16, 15—19 t
CHIP CIOPLIT. •  Idol ; întruchipare după ase

mănarea omului, a altor vieţuitoare sau elemente ale 
naturii, reprezentând o divinitate păgână care era 
adorată, aducându-i-se jertfe. •  Sintagma tşi are O- 
riginea în cea de a doua poruncă a DECALOGULUI, < 
unde se referă la chipurile cioplite ca la figuri 
sculptate, ce'.ar reprezenta puteri imaginare. •  A-ţi 
face chip cioplit era un păcat demn de pedeapsa su
premă şi de aceea figurează şi printre fărădelegile 
care trebuiau supuse blestemelor de pe Muntele 
Ebal. •  Expresia „a-ţi face chip cioplit" vizează azi _ 
şi tentaţia, prea deseori împlinită, a omului de a-şi ţ 
idolatriza pasiunile sau obsesiile telurice, precum i 
banul, politica, poftele trupeşti etc. - 1

„Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de ase- *
mănare a nici unui lucru din câte sunt In cer, sus, y
şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt in 
apele da sub pământ“. v

Ieşirea, 20,4 \

125 DE ANI DE LA CONSTITUIREA SOCIETĂŢII PENTRU FOND DE TEATRU ROMANESC

DEVA —■ mari momente ale
Momentul cel mai im

portant al luptei iniţiato
rilor şi susţinătorilor unui 
teatru românesc în Ardeal 
sosise. In ziua de 4 oct. 
1870 in oraşul de ia poa
lele Cetăţii veneau cei mai 
inimoşi, luminaţi şi pa
trioţi reprezentanţi ai ro
mânilor din Transilvania 
pentru -a particjpa la adu
narea generală de consti
tuire a Societăţii pentru 
fond de teatru român în 
Ardeal.

Referindu-se la prima zi 
a lucrărilor adunării de la 
Deva,, redactorul revistei 
„Familia" relata că: „încă 
cu dimineaţa zilei, care 
pentru românii dincoace 
de Carpaţi va fi pentru 
eternitate mare, vedeai pe 
străzile oraşului Deva un
duind românii, care au 
curs pentru a face posibi
lă realizarea măreţei idei: 
crearea unui teatru ro
mân".6) Continuând parcă 
idoea din „Fam ilia", ziarul

ţ,I'ederaţiunea“ preciza: „In
tre oaspeţii adunaţi văzu
răm cu bucurie pe vene
rabilul bătrân şi erou din 
luptele noastre de liberta
te din 1848 şi 1849 (...) Si- 
mion Balint, pe neobosiţii 
şi zeloşii români: Nicola, 
avocat in Abrud, IM. Mol. 
dovanu, profesor în Blaj 
şi pe alţi mulţi fraţi de-ai 
noştri din Zarand şi Cia- 
nadu...“7). Din rândul ce
lor veniţi la adunarea con
stituantă de la Deva, ca 
o plăcută constatare a per
sistenţei onomasticii arde
lene menţionăm partici
panţii : Iosif Orbonaş, La. 
zăr Petcu, Petru Drăghici, 
Isailâ Moldovan, Augustin 
Pop, I. Simionaşiu, L 
Frâneu, Dr, RăcUciu, Pi- 
poşu, Herbai, Popu, Ga- 
ber, Dănilă, Venteru, Den- 
suşeanu, Secula, Butariu, 
Schiau, Borha etc.

Lucrările adunării s-au 
deschis. în 4 oct. 1870, ora

11, în localul GASINEI 
NAŢIONALE — azi Res
taurantul Bachus — sub 
conducerea preşedintelui 
comitetului provizoriu, dr. 
Iosif Hodoş, ales prin a- 
clamaţii 'şi aplauze şi pre
şedinte al adunării gene
rale de la Deva.

In calitatea sa de secre. 
tar şi casier al comitetului 

celor cinci, animatorul prin
cipal al ideii teatrului ar
delean, Iosif Vulcan, ales 
acuma, împreună cu Au
gust Horsia, secretar al 
adunării generale, prezintă 
în faţa acesteia un raport 
detaliat asupra tuturor ac
ţiunilor întreprinse în 
chestiunea teatrului până 
la constituanta de lâ Deva,

In continuarea lucrărilor 
din prima zi, Iosif Vulcan 
prezintă expunerea întitu
lată: „De ce voim să avem 
teatru naţional", în cuprin
sul căreia insistă asupra 
misiunii sociale a teatrului

ca şcoală de educaţie mo- 
ral-politică: „Teatru — 
afirmă Vulcan în cuvân
tarea sa — este un tribunal 
neparţial, unde virtutea se 
premiază şi viciul se pe
depseşte; unde curajul se 
glorifică şi laşitâtea se dis
preţuieşte; unde patriotîs. 
mul se-ncunună şi trădare** 
se osândeşte": în acest 
sens el vede în" teatru o 
instituţie menită să păstre
ze şi să perfecţioneze lim
ba română, o instituţie 
cu ajutorul căreia trebuie 
să se cultive conştiinţa na. 
ţională, simţământul dem
nităţii de naţiune descen
dentă din străbuni eroi. In 
condiţiile istorice date, în 
concepţia cărturarului ar
delean, teatrul era văzut 
ca o şcoală de cultură na
ţională pe a cărui frontis
piciu să se înscrie deviza: 
„Limba şi naţionalitatea", 
căci, dacă ne-am pierde 
limba, rămânem ca fiinţe

fizice, dar nu ca naţiune. 
Concepută pe un asemenea 
fond de idei şi expusă în 
stilul aprins ce aminteşte 
de Şincai şi Maior-diser
taţia'lui Vulcan a fost pri. 
mită cu deosebită însufle
ţire de participanţi, aşa 
cum â fost de altfel pri
mită şi expunerea documen
tată făcută de Iosif Hodoş, 
„Despre teatru în  Ţările 
Române", în care se insis
ta asupra istoricului în
fiinţării teatrului în Mun
tenia şi Moldova şi se sub- ' 
linia necesitatea înfiinţării 
teatrului şi în Ardeal.

în ziua a doua a lucră
rilor adunării se dă citire 
telegramelor sosite de la 
Baia-Mare, Somcuta.Mare, 
Sighetul Marmaţiei,. Buda
pesta, Satu-Mdre, Arad, Ti
mişoara, Gherla, Sibiu, 
Nădlac şi din alte locali
tăţi, prin care susţinătorii 
teatrului din toate punc
tele cardinale ale Tran

silvaniei adresează ur&fe 
de bine şi succes adună*' 
rii şi a asigură de spriJU 
nul lor moral şi materni*.

Problema de fond de per 
agenda celei de-a doua d  
a adunării generale a con* 
stituit-o dezbaterea stata* 
telor societăţii, care fa* 
se seră popularizate p rin  
publicarea în presa romă i 
nă. In cadrul dezbaterttan 
s-au definitivat 
formulări şi s-au prei 
cele cinci capitole ale 
tutelor. După votarea stn* 
tutelor de adunarea cat** 
stituantă, Iosif Hodoş de* 
clară Societatea constituRă*

Prin aclamaţie s-a a ta t 
apoi comitetul acesteia să* 
cătuit din : Iosif Hodcxş —* 
preşedinte; Al. Mocioni —» 
vicepreşedinte; I. Vulcan ş |  
I. Galu — secretari; V* 
Babeş — casier şi Al. Ro
man cu Petru Mihali —» 
membri.

Prof. DUMITRU SUSAN!

Lua \I i  9  Nr. 1489 r Vineri, 13 octombrie 1995
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tisment muzical; 14,10 Serialul serialelor; 
1445 Caleidoscop (magazin); 15,55 Da ; 
16,20 Serial: Pasiuni secrete; 17,06 23
de milioane fp, I); 17,45 Serial; iubiri 
amăgitoare; 18,30 23 de milioane CA II);
20,00 Cu cărţile pe faţă; 21,00 _ 
sager; 21,36 Intre da şi nu ; 2230
23,15 Film artistic.

LUNI, 16 OCTOMBRIE

r: ■ t v r  i . •
1339 Actualităţi; 1340 Ecleziast '05; 

TVR laşi; 14,45 TVR Cluj-Napaca; 
i, TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi; 

Avanpremieră: 1 « 5  Turism şi a- 
1730 Emisiune fn limba 

1130 Dtsaeae animate; 19,00
p in i  luni; 19,30 Serial: Fatp şi hi- 
«039 Actualităţi, meteo, sport; «930
t Hayurateb; 21,45 Transfocator; 
Teatru TV; 23,55 Actualităţi; «49 
ra in lame; 0,4q Fragil.

. T V R  2
4339 Actualităţi; 1340 Falitlca Intre 
|  d  rări; 13,40 Serial i Săehmveh — 
t iv  depărtări; 1440 Magazin satelit; 

Se^afr Perla neagra; 15,45 Filmele 
bănii: 1540 Da  ; 16,20 Serial: Pa- 
secrde; *735 Măseaua de mintă; 
Sofia}; iubiri amăgitoare; 1839 (n 

“ 2030 Arte ftmaiet 
non-conformiştilor; 2130 
2415 Formule 2 (es); « 3 9  
Repriza a treia; 04o Jazz

MARTI. 17 OCTOMBRIE
T V R  1

739 TVM Vetemaiinal; 8,30 La Pri. 
t ară; 949 Serial 01 ; 10,05 Limbi

ine; « J 9  P ite  (r); 12,40 Desene ani- 
_ 13,19 MOI audiţii; 1430 Actuali-
14,10 TVR laşi; 15,05 TVR CTuJ.Na- 

9630 Actualităţi; 16,10 Fii tu In- 
l ;  (739 Convieţuiri; 18,00 CazUri şi 

In dragoste; 1930 Clio; 1430 
ainsate; 20,00 Actualităţi, meteo, 

; 2030 Teiecinemateca; 2245 Rc. 
; 2245 Studioul şlagărelor; 2345 

Actualităţi; 040 Gong!

M T V R  2 ,
739 La prima oră; 9,20 Ora de mu- 

V zică; 10,05 Documentar; 11,30 Desene a- 
' «datate; 1230 Teatru liric; 13,15 Diver.

MIERCURI, 19 OCTOMBRIE •

3T V* R I
7,00 TVM Tefemotinal; 840 La Pri

ma oră; 930 Serial (r); 19,95 Documente; 
1045 Videocaseta muzicală; 1030 Video- 
Icxicon; 1140 Serial: Iubiri amăgitoare; 
12,40 Desene «nimate; 1349 1001 audiţii; 
14,M TVR iaşi; 15.05 TVR CluJ-Nap®**; 
1640 Alfa şi Omega; 183» Telediscul 
.muzicii populare; 1840 Da  ; 1930 Tim
pul Ruropei; 1940 Serial: Fata şt băie
ţii; 20,80 Actualităţi, meteo, sport; 2040 
Sedai: Fiica lui Mistral; 21,45 Rol Cras. 
tiere. Emisiune de ştiinţă; 22,25 Totul 
despre muzică fes); 2245 Confluenţe; 9,30 
Jazz Alive

T V R  i
730 La prima oră; «49 Ora de 

zic»; 10,03 Magazin satelit; 1149 Desene 
• |239 Gong! (r»t 1139 Ala-Baîa-

0 Film; “1349 Film; 1545 De Bngua 
1545 Da ; 18,20 Serial: Pasiuni 

secrete: 1733 MinLeco (emisiune ecolo
gică); 17,45 Serial: Iubiri amăgitoare; 
1840 Emisiune fn limba maghiară; 20,00 
Pro Memoria; «949 Turist club; 2130 
TVM Mesager; « 4 0  Tradiţii; 2239 Film 
serial; 2245 Un secol de cinema; 23,35 
Muzica o viaţa mea!; 935 Documentar 
CFI.

JOI, 19 OCTOMBRIE

T V R
7,9» TVM Telematlnal; 849 La Pri

ma oră; 9,29 Serial (r>; 10,05 Limbi 
străine; U;95 Serial: Iubiri amăgitoare; 
12,40 Desene animate; 13,10 1001 audiţii;
14,10 TVR lăşi; 15,05 TVR CluJ-Napoca;
16,00 Actualităţi; 16.10 Tradiţii; 17,40 
Milenium; 1845 D a .; 1840 Tragerile
Loto; 19,90 Medicina pentru toţi; 1940 
Serial : Fata şi băieţii; 2030 Actualităţi, 
meteo, sport; 2040 Serial: Valea f păpu
şilor; 21,40 Reflecţii rutiere; 2145 'Stu
dioul economic; 2245 Actualităţi; 2245 
Memorialul durerii; 0,00 ScrfaF Poldărit.

T V R  â
7.00 La prin» oră: 949 Om de mu

zică; 10,05 Caleidoscop; 11,30 D.a.; 12,00 
Noi frontiere (r); 13,15 Confluenţe (r);
13.45 Ritamri muzicalo; 1440 Mag. » -  
rial; 1443 Limbi străine (rj| l$45 
1640 Serial: Pasiuni secrete; 1730 
iot de la ara 5; M30 Emisiune

20,09 Divertismen 
M40 Cultura in lume (r);

Mesager; 21,30 Sfinx (cs); 22,00 Film;
23,4» Stadion: Rezumatul meciurilor in
ternaţionale de fotbal; 0,30 Concert noc- 
turn. ' ■

 ̂;  ̂ VINERI, 20 OCTOMBRIE
T V R  i

7,09 TVM TelemaGnal; 849 La pri. 
ma oră; 9.29 Serial fr); 10,50 Curcubeu; 
11,50 MTV Greatest Hits; 1240 Serial (r) : 
Iubiri amăgitoare; 13,10 1001 de audiţii;
14.00 ArinMităţi; 14,10 TVR la şi; 1445 
TVR Cbij-Napoca; 1535 Din lumea afa
cerilor; f«,15 Pompierii vă Informează);
17.00 Emisiune in limba germană; 1850 
Pro Patriei 1849 Viaţa parlamentară;
19.00 Serfăl: Eden»; 20,00 Actualităţi, 
meteo, sport; 2040 Tezaur fd t ls ă t ;  
21,30 Film ; 23,10 Actualităţi; 2340 MTV 
Euro Top 20; 0,40 Cinematograful de 
noapte :/fite. ■ .

T V R  3
730 La prima oră; 940 Ora de mu

zică: 1055 Documentare World Net; 7140 
Desene animate; « 3 9  Cafeneaua literară;
13.45 Ritmuri muzicale; 14,19 Varietăţi 
internaţionale; 1445 Convieţuiri; 1545 
Da ; 1640 Serial: Pasiuni secrete; 1755 
Bursa invenţiilor; 1845 Serial: Iubiri a- 
măgitoare; 1939 Concertul Orchestrei de 
Cameră Radio; 2130 TVM Mesager; 214» 
Din viaţa romilor; 22,00 Ityperion: re
vistă literară in imagini; 23,00 Oameni 
care au fost; 2340 Film serial; 945 Bu
curiile muzicii.

SAMBATA, 21 OCTOMBRIE
• . ;> ' T V R  I - / . '
7.00 La prima oră; 8,50 Şapte note 

fermecate; 9,50 Film serial pentru copii: 
Drumul spre Avonlea; 10,40 Pas cu pas. 
Emisiune de ştiinţă pentru tineret;' 1130 
Vârstele'peliculei; 12,25 Spirale prin timp;
12.45 Cuviiite potrivite; 13,10 1001 audi
ţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 Ora 25 — 
Tranzit TV; 19,15 Tcleehciclopedia; 20,00

Actualităţi, meteo, sport; 20.50 Film se.
rial; KiunW»iiiHl! 21. <15 f!nnpurail <iw apra.
ţie şi interpretare a romanţei româneşti 
„Crizantema de aur”, ediţia a 28-a; 2245 
Film serial: Perla neagră; 23,30 Actuali
tăţi; 28,45 Zodiac asiro.rijow.

TV R 2
7.00 întâlnirea de sâmbătă. Program 

ăl Studioului TVR CluJ-Napoca; 12,00 ; 
MTV * Disco Dance; 13,00 TVR Timi
şoara; 1340 Est meridian magazin. Pro
gram al Studioului TVR Iaşi; 1640 Serial: 
Pasiuni secrete; 1735 Spectacolul lumii;
1740 Serata muzicală TV; 2040 pariaţi 
pe campion!; 2130 TVM * Mesager;
2140 Săptămânile cnlţnrii germane in 
România; 22,00 Serial: Santa Barbara;
22,45 Săptămâna sportivă; 23.13 interfe.  ̂
renţe; 0,15 Jazz Aiive show, , '^r-

DUMINICA, 22 OCTOMBRIE 
T V R  |

8.00 Bună dimineaţa!; 930 Abraca
dabra !; 10,00 Film serial pentru copU: 
Aventurile lui SklPPy; 10,30 Lumină din 
lumină; 11,30 Din albumul celor tnai fru
moase melodii populare; 1239 Viaţa sa
tului; 1340 Atlas; 1450 Actualităţi; 14,10 
Poşta TV; 14,20 Video.Magazin; 1730 
Serial S.F.: Star Trek; 18,45 Ă doua 
Românie; 1945 Bobinge; 20,00 Actualităţi 
* Agenda europeană * Buletin meteo;
2040 Film artistic’: Cântăreţul de Jazz. 
(SUA. 1980); 22,45 T rierile Loto special 
6/49 ?i Noroc; 2245 Fiinţele săptămânii;
2350 Concursul de croaţie şi interpretare 
a romanţei româneşti „Crizantema de 
aur"; 24,00 Actualităţi; 045 Film serial: 
Anastasia; 1,05 Nocturna Urică,

T V R  a
750 5 x 2. Magazin duminical; 1330 

MTV * Greatest Hits ; 14,00 Actualităţi;
14,10 Film artistic: Alo, aterizează stră. 
bunica!; 1540 Desene animate; 1645
Serial : Pasiuni secrete; 1739 Magazin 
sportiv; 20,00 Maeştrii teatrului româ
nesc: Ştefan Tapalagă; 21,00 TVM * Me
sager; 21,30 Oraşe şi civilizaţii; 2230 Rit. 
muri muzicale; 22,15 La puterea a doua;
23.00 Serial: Santa Barbara; 23,45 Whit- 
ney Houston in concert (II).

1

In funcţie de evenimentele la zi, 
Societatea Română de Televiziune 
Îşi rezervă dreptul de a efectua u- 
nele modificări ale programului.

RTl
635 Desene animate şi 

seriaTe; 1155 Disney & 
Co. — Festivalul verii; 
1235 California Dreams 
(s); 13,00 Prinţul din Bel- 
Air (ş); 13,30 Casa pli
nă (S); 14,00 O familie 
puternică (s); 14,25 CineJ 
şeful aici? (s): „Afaceri 
periculoase'*; 14,55 Mon
strul" mlaştinii (s); 15,45 
T şl T (s. SUA, 2 ep.); 
16,40 A-Team (s); 17,40
Beverţy Hllis, 90210 (s): 
„O problemă dc con. 
ştiinţă''; 18,45 Melrosc
Place (s); 19,45 Ştiri, sport 
şl meteo; 20,10 Exploziv 
— Weekend; 21,15 Un 
show de 100 000 DM; 
«330 Box extra; 1,30 Lup. 
tătarii americani (SUA).

CANALE 5
7,00 Ştiri; 10,80 Casă, 

dulce casă (s); 1030 Nu 
doar moda (mag.); 11,00 
Afacere încheiată (show); 
1240 Forum (show); 1450 
Ştiri; 14.25 Cotidiene 
(show); 14,40 Prieteni 
(show); 1640 Simpşonid 
(s.da.); 17,00 Desen« a- 
nimate; 19,00 Olf, pjţeţul 
e corect (cs); 2850 Roa
ta norocului (cs); 21,00 
Ştiri; 2145 Circulă, zvo
nul (show); 21,40 Corida 
(show); 0,00 Ştiri;- 0,30 
Departamentul de poliţiei^ 
din New York (s); 1,45 
Dream On (s); 2,3o Co. 
tidiene (r); 2,45 Circulă 
zvonul (show/r); 3,30 A- 
vanpremieră.

SAT 1
6,45 Seriale şi desene 

animate; 9,3o Lucky Star 
(f. Canada *79); 11.25 Su
pe rhuman Samurai (s);
11.55 P etrii (fa, ŞCA 
1976); 1450 Catwalk fs);
14.55 Time Trax (s.SF 
SUA 1993, «p. pilot); 1640 
Bajwatch (s^i. SUA *93); 
1740 Totul sau nimic fes); 
19,00 Ran: fotbal (Bun- 
desHgu 9): B e n n b 'B w i  
mand — Werder Bremon; 
Boycrn Muarinti. — Bo- 
russia 2B.; 2040 RSata 

norocului (cs); 2145 Tran-
1 AlpUoe (f. Gter- 
4955);<«,aK Rdchi.s 

nul oraşului (fa. SUA 
•86J eu A. Schwarzenn^g- 
ger; 4.00'Craiul Dwn Qnt- 
chotte (f. err SUA 197%

N.6.C.
6,3o Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw; 7.00 Câştigătorii 
(do); 8,30 Hello Austria, 
hello Viena; 9,00 Ştiri 
1TN; 10,00 Spaţiul — o 
aventură americană (do);
11.00 Ushuaia (do); 12,00 
Comerţ TV; 13,00 Vin 
express (do. viticol); 13,30 
Cete mai mari case din 
lume (do); 14,00 Video- 
moda; 14,30 Talkin’ Blues;
15.00 ’ Baseball — maga. 
zin; MsOAGolf. PGA — 
Opemid german; 1750 
Volei de pTajă AVP; 1850 
Călărie. Cupa crescători
lor — New Yerk; 1950 
^ i|I ^ r 6 B -3 »  Air Cbm- 
bat (do); 2040 Show Se. 
ling Scot! (retrosp.); 21,30 
Datehne' International 
(do) t 23,00 Show-ul serii.

EUROSPORT
940 Yachting.

Grand Prix; 10,30 Şi 
CM — New York (r); 
1130 Tenis. Turneul ATP 
de la Tokyo — semifina
le (înreg.); 15,00 Box. 
Meciuri internaţionale;
16.00 Golf. Toyota World 
Match Play Champion- 
ship de la WentwortW 
Club, Surrcy —• turul 3 
(d); 18,00 Judo. CE pe e. 
ehipe, Trnava -—concur
sul feminin (d); 1940 Că
lărie. CM ’96 la sărituri 
d e  la  Oslo (d); 20,00 Au
to. Campionatul Spaniol 
de Turisme (r); 20,30 Au. 
Io. Campionatul German 
de Turisme (DTM); 21,00 
Wrestiing. Ring Warriors;
22.00 Sumo. Marele Tur
neu de la Paris (d).

TV 5
7,00 Reflecţii; 8,45 Lec

ţii de franceză; 9,05 Jur
nal canadian; 9,35 Bibi 
şi prietenii săi (s); 1045 
Miza; 10,45 fn obiectiv 
Europa; 11,15 Ce istorie 1 
(cs); 11,45 Mag. olimpic; 
1340 Mag. SIDA; 1440 
Fpţtul Boyard (r); 16,00 
Carnetele unu» aventurier 
(r); 1640 Mag, turistic; 
17,15 Evadarea (mag.); 
17,45 Genii în iarbă; 18,15 
Luna Park; 18,45 Cam. 
pionul; 19,15 Revista pre
sei) 2030 Asta nu mer
ge (mag.): 2040 Jurnal 
belgian; 21,00 Copilul lu
pilor (f. Fr, *89); 2240
Teiecinematcca; 23,40 
Pierdut din vedere (mag.).

' \

6,40 Desene animate; 
830 Disney & CO. (r); 
845 Seriale şi desene a. 
nimate; 10,05 Trnpeţii 
(5.8. SUA 1994); 1040
Team Disney (rep., da.); 
12,05 Eerie Indiana (s); 
1350 Cine e şeful aici ? 
(s); 13,30 Dădaca (s): „O- 
priţi nunta**; 14,00 Mon
strul mlaştinii (s, 2 ep.); 
15,09 Reportajele Disney; 
1730 Crocodilul şi hipo
potamul ̂ Său (co. Italia 
1979); 1Ş,45 Academia de 
aviaţie (s.a); 19,45 Ştiri, 
meteo .sport; 20,10 High. 
lander (s.a. Canada); 21,15 
Stopl N-o împuşcaţi pe 
mama! (co. SUA 1992); 
2245 Spiegel TV — mag.; 
23,40 Prime Time (rep.); 
0,00 Eden (s. er.).

750 Ştiri; 10,00 Aven
turile Iui WUhelm Teii 
(Sfc 164» Arnoldl <s); 11,3» 
Show; 13,15 Superriasa- 
ment (show); cu Gerry 
Scotti; 14,00 Ştiri; 14,30 
Show; 16,30 Film; 1840 
Film; 20,30 Casa Viane. 
Ilo (s) cu Raimondo Via- 
nelio, Sandra Mondaini; 
21,00 TG 5 — ştiri; 2l30 
O ştii pe ultima? (show) 
cu Gerry Scotti,* Paola 
Barale; 23,40 Target 
(mag.); 0,lo .Nu doar mo
da (mag.); 0,4o Film; 3,00 
Revista presei; 3,30 Nu 
doar moda (mag./r); 440 
Avanpremiera; 540 Arca 
lui Noe (do); 6,00 Tar
get (mag./r).

645 Copiii şl Biblia; 
750 Baywatch (s/r); 7,50 
Time Trax (s/r); 9,25
Alex şi ţiganca (co, SUA 
1975) cu Jack Lemtnon; 
11,10 Singuraticul Rocco 
(vv. Germania/ltalia 1967); 
12,55 Florida pe tnotoci. 
cletă (do); 13,45 Freamă
tul pădurii (f. Austria 
1962); 15,30 Peggy Sue 
s-a măritat (co, SUA *86); 
17,25 Nord şi Sud (s.a,, 
ep. 7); 19,15 Roata noro
cului (cs); 20,10 Fotbai: 
FC Koln — Baycr Le. 
verkusen ; 21,15 Babylon 
(f. TV Ger. 1995); 23,10 
Discuţie In turn (taik- 
shovv); 040 24 de ore 
(rep.): „Nopţile' Berlinu
lui"; 1,05 Sora falsă (f. 
SUA 1985) cu M. Câine,

,646 Ştir* NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 Afaceri in
ternaţionale; 9,00 Ştiri 
1TN; 11,00 Secolul lui 
Frost (do); 1250, Comerţ 
TV; 13,00 Grupul McLau. 
ghlin; lâ,30 Europa 2000 
(do); 14,00 Viaţa noastră 
(em. ecolog.); 1430 Talkin* 
Jazz; 15,00 Documentar 
sporţiv NBC; 16,00 Base
ball — mag. săptămânal;
16.30 X Kulture — spor
turi, extreme; 17,00 Auto
mobilism; 18,00 întâlnire 
cu presa; 19,30 Videomo. 
da: „Despre bărbaţi"; 
20,00 Vin Expres: „Re
giunea Baden şi Alsacia";
22.30 ŞUri ITN; 2330 
Show-ul serii (retrosp,); 
0,00 Golf. Anderson Con
sulting ■'

9,30 Sumo. Marele Tur
neu de Ia Paris (rez. de 
ieri); 11,00 Tenis. Finala 
Turneului ATP de la To- 
kyd (înreg.); 13,00 Moto. 
DuCados Open — Cursa 
de Ia Jerez (d); 15,00
Golf. Toyota World 
Match Play Champion- 
ship, W’entworth Club — 
ultimul tur (d); 17,00 Ci
clism. CM 1995: Paris — 
Tours (d); 18,00 Judo. CE 
pe echipe, Slovacia - — 
competiţia masculină;
20.00 Auto. CM FIA la 
turisme, Franţa (înreg.);
21.00 Auto. Campionatul
German de Turisme 
(DTM). Cursa de la Ho- 
ckenheim (înreg.); 22,00 
Sumo. Marele Turneu de 
la Paris (înreg.), '

7,00 Mag. olimpic; 8,00 
Spaţiul franco fon; 9,05
Jurnal canadian; 9,35 Bi
bi şi prietenii săi (s); 1045 
Em. muzicală; 11,45 Lu
mea e a la (div,); 13,15
Referinţa; 1455 Am vă. 
zut totul (mag.); 14,30 Co. 
pitui lupilor (f/r); 16,30
Dincolo de mări (mag.); 
17,15 C. Lamarche; 18,00 

Şcoala fanilor; 18,45 Week- 
end plăcut (r); 19,15 Co
respondenţe; 1940 Jur. 
nai TV 5; 20,00 30 miL 
de prieteni; 21,00 7 pe 7 
(mag.); 22,00 Timp pre
zent (mag.); 23,40 Trenul 
groazei (f/r); 150 Calei
doscop; 130 Jurnal; 2,00 
Perspective asupra Ame
rica (r).
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Kozârev pentru 
continuarea eforturilor 

■ in Bosnia '

HELSINKI, i |  octom
brie. Trebuie sâ ne con
tinuam eforturile pentru a 
ajtihge la un armistiţiu, şi, 
în final, la o suspendare 
totală a ostilităţilor în 
Bosnia, a declarat mier
curi, Ia Helsinki, ministrul 
rus de externe, Andrei 
Kozârev, citat de ITAR—
îtass. ^
'Deplângând decizia de 

a amâna cu o zi intrarea 
în vigoare a  acordului 
de încetare a focului, şe
ful- diplomaţiei de la Mos
cova a subliniat impor
tanţa continuăriiv procesu
lui de negocieri pentru o 
reglementare paşnică a 
crizei bosniace. In acest 
sens, el a  invocat Bece- 
sitatea ca întreaga comu- 
■ nitate internaţională, in- 
1 clusiv Rusia, să acţioneze 
pe lângă beligeranţii, con
flictului bosniac pentru ca 
aceştia să accepte pla
nurile de pace.

|n  viziunea ministrului 
rus, reuniunea din 16— 
17 octombrie de la Mos
cova a Grupului de con
tact, convocat Ia nivelul 

' miniştrilor de externe, 
poate deveni momentul o- 
portun pentru examinarea 
şi stabilirea ordinii de 
zi a viitoarei conferinţe 
de pace pentru fosta Iugo
slavie, El nu a exclus va- 
rianţa ca preconizata con
ferinţă, organizată din 
iniţiativa Moscovei, să se 
deruleze „în mai multe 
etape".
. Armata guatemaleză 

. poartă răspunderea 
. - pentru masacrarea ■ 

a 11 fermieri, 
confirmă O.N.U.

CI UDAU DE GUATE
MALA, 11 octombrie. Mi
siunea Naţiunilor Unite 
p e n t  r  u Guatemala 
(MINUGUA) a confirmat 
că militarii infanteriei 
guatemaleze au executat, 
In cursul săptămânii. tre
cutei 11 fermieri d i»  Xa- 
man (Guatemala) — trans
mite agenţia France Presse.

Potrivit „concluziilor pre. 
liminare" ale MINUGUA, 
o pa‘rulă militară f o r 
mată din 20 de persoane", 
a comis „o gravă .încăl
care a dreptului l a ‘ viaţă , 
deschizând focul inten
ţionat asupra membrilor 
comunităţii di» Xaman". 
Incidentul a  avut loc kt 
8 octombrie a.c. şi s-a sol
dat cu moartea a 11 per
soane, dintre care doi 
copii, şi rănirea altor 30. 
Aceste execuţii, au fost, de 

asemenea, denunţate de or
ganismul guvernamental 
guatemalez pentru drep
turile omului care . a apre- , 
ciat că printre „respon
sabilii instituţionali" , se 
numără ■ preşedintele Ra- 
miro de Leon, în calita
te de comandant suprem 
al armatei din Guatemala, 
cât şi ministrul apără
rii. generalul Mărie Ert- 
rique, care la data pro
ducerii incidentului de
ţinea şi comanda bazei 
militare de la Coban.

Ulterior, generalul Ma- 
rio Enrique a fost demis 
din funcţiiif pe care le 
ocupa şi Înlocuit eu ge
neralul Marco Antonio 
Gorizalez Taracena, iar 
soldaţii implicaţi în comi
terea masacrului au fost 
arestaţi.

Grecia „puternic 
îngrijorată" în legătură 

cu repunerea în funcţiune 
a unui reactor la.

Kozlodui
ATENA, J l octombrie. 

Grecia şi-a exprimat „pu
ternica îngrijorare»* în 
legătură cu repunerea fn 
funcţiune a unui reactor 
al centralei nucleare de 
la Kozlodui din Bulgâ- 
riă; transmite •. agenţia 
elenă de presă "MPA, re
cepţionată de ROMPRES.

Purtătorul de cuvânt al 
guvernului de Ia Atena, 

.Tilemachos Hîtiris. a pre
cizat că Grecia a cerut 
Consiliului miniştrilor me
diului al Uniunii Euro
pene să acorde- ajutor 
Bulgariei în scopul de a 
fi capabilă să . aplice po
litica U. Ei fn sectorul 
energetic.

*Şi pot Fi plătite,în sistemul
•0RATĂ ÎNCASATĂ -  O PIESĂ LIVRATĂ

~\Un-şfat: Nu cumpăraţi mal scumpi
. ^ T c b 0 l / Z H S 3  97. 2 H  S S 9 8 .2 I H . t 9 9  _______

AUTO SHDP CEVA

STEOBRll.l

«ÎETăBS?

ontser XERO X
Pislribuitor.
Autorizat

Noi nu avem nevoie 
de redăm#

FIRMĂ GERMANA " n 
S.C. GRACE COMPANY S.R.L. LUGOJ 

Comercializează en gros:
•  îm b r ă c ă m in t e  ş i  în c ă l ţ ă m in t e

( la mâna a doua.
1 •  Marfă originală import direct Germa-
t nia.
î — cantităţi nelimitate;
|  -— preţuri de la 1500—5000 lei/kg.
I Pentru cantităţi mai mari asigurăm trans-
i port la destinaţie.

Informaţii la sediul firmei dinLugoj, ştir. 
Caransebeşului, nr. 5 (în incinta Dacia Service) 
(Său lai te l §56/372650, Intre orele 8—16. (7785)

V

•M

OFERTA SPECIALA 
de toamna

Jîimia REGENT INTERNA HON A L
I’i fes l i , pi in mdgdz.innl QUASAR v ă . 

ofera; - - - - :;
% fele vizodre coloi THOMSOM

.cu delelext si performanta deosebite . 
ai.diagonala SI cm si P H IL IP S  
cu diagonala 54 cm..

* 1 adiocusetoioanc ut st far» C D, 
repiu.îofoane; radio portabile - produse 
elKdocasiuce in condiţii foarte 
avantajoase

V in za re  in 3 , 6 s i  8  ra te , 

f ă r ă  d o b in ă â , p e  bază . de  

contract! •

T H O M S O N  av P H I L I P S

R elaţii suplim entau* la tul. ■
6  I I 2  6  1

Msaţ it rv ţ  QliaSaR 6 ~je Q*.:*bst,blR porfir

I
I

l

DORIŢI SA CUMPĂRAŢI CEL MAI IEFTIN ? 
DORIŢI S4 CONTRACTAŢI RATE FĂRĂ DOBANDA ?

Nimic mai simplu l 

Vizitaţi magazinul ECONOMIC al

S. C. UNIVERSAL IMP. EXP.

T‘ *r.

\

U C V A  J

str. Dacia, ia parter, bl. P + 10 (turn). |

Aici puteţi găsi: frigidere; congelatoare; maşini de spălat auto-j  
mate şl şlmple din import şi româneştir televizoare: ROVAL, THOM- * 
PSON/PLATINIUM cu şi fără teîetexţ; telefoane: CITIZEN, PÂNĂ- J 
SONIC; gresie; faianţă; obiecte sanitare (căzi de baie din poliacril, J 
cabine duş); tapet supralavabil ; îmbrăcăminte etc. |

Firma execută transport Ja domiciliu şi mentaj pentru partea J
de construcţie. ■ _ {

EXPOZIŢIE CU VÂNZARE : j
Automate de băuturi calde (cafea, ciocolată* capuccino, ceaiuri, - 

JEDE MATIC — Suedia. Informaţii te l 62 73 28. It supe)

I

I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
i

- •

Asigura spaţiu publicitar 
pe posturile da radio privai» 
din următoarele oraşe: 
BUCUREŞTI

I

1
FM 89,3 MHz I

TALON I

DANCE MUS1C TOP TEN i

CONSTANTA
TIMIŞOARA 7 - ..-■■■■ - ■ ■
CLUJ NAPOCA --

■ .' ■ - f

ORADEA i ■}■■■
BUZĂU s
URZICE NI «
SLOBOZIA 7

Informaţii la telefon 
60 41 64 1

\8'
9
10,

Expediaţi talonul pe adresa: "Radio Deva”, str LBIaga, nr 10

I
I
I
I
I
I
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VÂNZĂRI —  
CUMPĂRĂRI

§ Vând casă cu gră
dină, Deva (pes*e linie). 
Telefon 614334.

. (1647)
•  Vând apartament 2

camere, blană 'astrahan şi 
masă cu 6 scaune. Tele
fon 626022. (1648)

<ţ Vând societate co
mercială, fond de marfă, 
mijloace fixe, agregate 
frigorifice, preţ informativ 
37 milioane. Tel. 621461, 
după ora 18. (7730)

•  S.G. Vi va vinde in
stalaţii satelit cu antene 
ă e  aluminiu, la preţuri a- 
Vântajoase.- Deva, telefon 
626266. •- \  . (7718)

•  Vând apartament 4 
camerc7 lângă spital, e- 
vehtual schimb cu două 
camere plus diferenţă. 
Relaţii la tel. 613436, 8— 
15 şi 625217, 16—22.

; '  (1642)
•  Cedăm apartament 2 

'camere pentru întreţinere. 
Telefon 625539.

: (1641)
•  Vând dozator sue,

jpresă cafea 3 braţe, fri
gider Sidex, Informaţii
telefon 627366, după ora 
18. (1640)

•  Vând mobilă sufrage
rie, lemn sculptat Infor. 
maţii tel. 617109.

(1639)
•  Vând Lada 1200, sta

re bună, preţ convenabil. 
TeL 616654 ; 716715.

(7722)
•  Vând mobilă, state 

bună, preţ convenabil. Tel. 
620926, după ora 16.

(1672)
•  Vând urgent maşină

tricotat Toyota, preţ ne
gociabil. Tel. 6594057...

(1637)
•  Vând Dacia 1300 (pen

tru piese). 'Relaţii între 
7—1E>, la telefon 770503.

(2636)
•  Vând Dacia 1300 (a-

variată) şi talon. Telefon 
628908. (1618)

•  Vând casă comuna 
Veţel, nr. 189, vizitabilă du
minica, orele 8—16.

(1623)
•  Vând apartament 2 

camere, etaj I, bl. D 1, ap. 
18 (în spatele Comtim). In
formaţii sâmbătă — du-

'  minică, orele 9—15.
. (7725)

•  Vând casă sau schimb 
cu apartament două ca
mere ultracentral, plus di
ferenţă. Tel. 619224.

- * (7726)
a •  Vând sobă de gătit 
cu gaz metan pentru can
tine sau restaurante. In
formaţii zilnic între 17— 
19, Ia telefon 622425.

- (7724)
•  Vând utilaje brutărie

(în garanţie). Informaţii 
telefon 054/542018, după 
ora 15. (1645)

•  Vând casă, anexe,
grădină, -Lunca, nr. 125, 
comuna Băiţa. Tel. 611463.

(1646) -
*• Vând Dacia 1310,

4800.0 km. Tel. 626329,
după ora 16.

(1667) ■:
•  Vând apartament 3

camere, bdul Decebal, bl. 
23, preţ convenabil. Tel. 
627525. (1632)

•  Vând apartament 2 
camere Simeria, zonă cen
trală. Tel. 660891.

(021508) .
•  Vând maşină înghe

ţată, stradală, Italia.'Orăş- 
tie, telefon 642790. ’

(9667)
•  Vând garsonieră, con

fort I, Orâştie, telefon 
047099, după ora 20.

(9662)
•  Vând apartament 3 

camere, două băi, Deva, 
Emineseu, tel, 647174.

(9666)
•  Vând apartament 2 

camere, Hunedoara, G. 
EnescU, 12, 711272.

(7332)
•  Vând Dacia 1304 papuc,

1994, telefon 718909, după 
ora' 10. (7333)

•  Vând combină mu
zicală, cu conipact disc, . 
cumpăr canapea. Telefon 
728067. ■ (7336)

•  VINDEM EN 
GROS ŞI EN DE. 
TAIL piese de schimb 
pentru IFA W 50 L 60. 
Depozitul nostru se 
află în localitatea 
Gyula (Ungaria), str. 
Olah Gyorgy, nr. 20, 
la ieşirea din oraş 
spre Sarkad (înain
te de podul Crişului 
Alb). Informaţii la 
tel. 0036/66/463621. Se 
poate vorbi şi în 
limba română, în 
cursul săptămânii, de 
la ora 7 la ora 16.

(1592)

•  S. O. NIRVANA 
SRL DEVA, str. Spi
talului, nr. 13, vă 
oferă en gros ţigări 
indigene şi , import 
băuturi indigene şi 
import, cafea natura
lă şl ness, ciocolată, 
biscuiţi, napolitane, 
detergenţi, săpunuri, 
200 produse — un 
singur depozit. Ofertă 
deosebită.

t- \ (1869)

•  Vând maşină spăla*

vase Anglia. Informaţii la 
tel. 718852. (7337)

•  Vând microbuz Fiat 
Ducato, chioşc aluminiu 
6/6, chioşc aluminiu 3/2, 
dozator Gomelius, pâ- 
mânt 326 mp. Micro Ş, 
pământ cu proiect avizat, 
144 inp. Telefon 714316.

(7339)
•  Vând VW dubiţă şi 

VW microbuz, stare per
fectă. Telefon 724627:

(7340)
•  Vând casă Bobâlna, nr. 

126. Informaţii tel. 660884.
(1658)

•  Mortar uscat pen
tru faianţă, gresie; 
pastă pentru zugrăveli 
italiană, pe lângă alte 
materiale de construc
ţii găsiţi In depozitul 
din str. Emineseu, nr. 
48. Tel. 226149.

(1649)

ÎNCHIRIERI
•  Caut pentru închiriat

garsonieră, zona Teatru — 
centrul vechi. Telefon 
723094. (7332)

..

•  Ofer pentru în
chiriat ‘ depozit en- 
gros în Deva, cartier 
Oituz. Informaţii De - 
va, tel. 622137 sau 
629231. (7797)

*
•  Caut de închiriat 3-

partament mobilat cu te
lefon. Ofer 150 001 lei 
plus cheltuieli. Tel. 626372, 
8—16. (1587) .

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2 
camere Deva cu similar

Sht suhtei i. hotărât te sa faceţi cu certificatul ie 
proprietate st cuponul nominativ de privatizare ?

Depuneţi certificatul de proprietate si 
cuponul nominativ de privatizare Ia 

FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I
"BANAT CRISANA%  

pentru a deveni acţionar la
Societatea de Investiţii Financiare

S u n t e ţ i  n e h o t ă r â t  p e n t r u  c a  n u  s t a t  c u r e  s u n t  a v a n t a j e l e ?  4

Vet» fi scutit cit* dificultatea de a alege dftur-o lista lunga de posibilitate ^
In.locul dumneavoastră, angajaţii Societăţii de Investiţii F inlhclare cea buna cale

dţi.a/in^eSu. pentru ca dumneavoastră sa obţineţi câştiguri in fiecafeân
Vctî putea oricând sa vindeti acţiunile pe care. le primiţi in schimbul certificatului %> 

Cuponului, dai noi ne \om strădui sa aiba o valoare tot mai mare -
i ■ '

H otarati-va acum pentru t /
FON DI L PKOPRIETATII PRIVATE I "BANAT • GRISANA”

şi veţi primi acţiuni ale
SOCIETĂŢII DE INVESTIŢII FINANCIARE

Lugoj sau vând. Telefon 
623783.

(7727)

DIVERSE

-•  Sâmbătă 14 oc. 
tombrie 1995 va avea 
loc la. Simeria t â r 
gul agricol de' toamnă 
şi târg dc animale.

(1595).

•  Găutăm spaţiu pentru
privatizare (garsonieră, a- 
partament, casă). Telefon 
622823. (7729)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Câştiguri substanţiale 
lucrând acâsă. Detalii la 
C.P. 2, Gugir.

(1625)
•  Pregătesc lecţiile cu 

elevi din clasele I—IV. 
Telefon 614077,

(7719)

•  Direcţia Generală 
a Vămilor Bucureşti,
str. Matei Millo, - nr. 
13, sector I, anga
jează prin concurs lâ 
Vama Simeria un nu
măr de 8 controlori 
vamali. Tematica 'şli 
condiţiile de înscriere 
ia concurs pot fi 
consultate la sediul 
Direcţiei Regionale 
Vamale Arad, str. Co
lonia UT Ai nr. Ig, şi 
al Vămii Simeria, str. 
Gării, nr. 96.

(1671)

•  S.C. LAME TRADE 
SERV (lângă Primăria 
Deva) execută prompt 
traduceri autentifi
cate şi legalizate în/ 
din limbile engleză, 
fpinceză, germană, ita
liană, maghiară, rusă, 
(acte maşini, eontrac. 
te, dosar© emigrare, 
facturi, certificate de 
calitate, documentaţii 
tehnice etc.).

p-CC-y-'.' (1653)';

C  PIERDERI

•  Pierdut carnet şomaj, 
10543, pe numele Cicalău 
Gabriela. 11 declar nul.

(7334)
•  Pierdut legitimaţie 

serviciu, eliberată de Si
derurgica Hunedoara, pe 
numele Rusu Cornel. O 
declar nulă.

(7341)

MATRIMONIALE

•  Doresc femeie cu sau
fără pensie, ţărancă, 58— 
60 ard. Orăştie, str. Râu
lui. nr. 29. (9668)

COMEMORĂRI

•  'Mama, soţia, 'Copiii şi 
nepoţica eu adâncă, du
rere anunţă că au trecut 
6 luni de când. a trecut 
în nefiinţă cel care a fost

c în d r o il e o r e a n

Parastasul de pomenire 
duminică, 15 octombrie, la 
biserica ortodoxă din 
Geoagiu. Dacă sufletul 
meu Doamne/ Prea de. 
.vreme Tu Ral vrut/ Mân
gâie Tu, Doamne sfinte/ 
Pe cei care m-au pierdut.

(1815)

•  Fiicele Simona şi Teo
dora reamintesc că se 
împlineşte un an de la 
decesul tatălui lor

av. IOAN BABEŞ

Comemorarea — sâmbă
tă, 14 octombrie 1995, ora 
12, la  cimitirul -ortodox 
din str. Gălugăreni, Deva. 
Ii vom păstra o veşnică 
amintire. (1814)

•  Familia prof. Achlţei 
Gheorghe şi familia lng. 
Pepenar Petru, cu adân- 
că durere anunţă că s-au 
scurs' 6 luni de când a 
trecut în nefiinţă aceea 
care a fost

FLORICA LUP AŞ

o persoană cu multă dem
nitate şi de o' aleasă no
bleţe sufletească. Parasta
sul va avea loc la Capela 
din cimitirul ortodox E- 
minescu, sâmbătă. 14 oc
tombrie, ora 12.

(1635)

DECESE
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•  <5u adâncă dure
re în suflet părinţii 
Rodica şi Desideriu a. 
nuhţă împlinirea a 6 
săptămâni de la n e 
aşteptata trecere ta  
veşnici© a dragului 
nostru
IIERMAN ROBERT 

GLAUDIU
de a cărui dragoste şi 
ocrotire vom duce 
totdeauna, lipsă. Sluj
bă de pomenire va 
avea loc sâmbătă, 14 
octombrie *1995, la 
biserica din str. 'Li
bertăţii.

’ (1676)

•  <3u inimile împie
trite de durere soţia 
Ileana, fiul Sorim flă- 
ta  Sorina şl nepotul 
Călhi. anunţă fulge- 
rătoarea trecere în ne
fiinţă a celui care a 
fost un bun soţ, tată 
şii bunic,
lng. MARIAN POPA
în vârstă de 52 ani.- 
Nu te v^-n MT'.a nici

odată, suflet olând şi 
sciunp! înmormânta
rea are loc azi, 13 
octombrie, ora 13, la 
Cimitirul Ortodox din 
Brad»

(6501)

•  Un ultim omagiu 
celui care a  fost un 
minunat cuscru
ing. MARIAN POPA 

Nu te vom uita 
niciodată! Familia 
Mare. -F

(6502)

•  Golectivul S. 0. 
Metal Expres SRL 
Deva este alături de 
familia Nan, greu în
cercată prin pierde
rea celei care a fost

IRINA NAN 
Sincere condolean

ţe. (D.P.)
■' - V.'. ■ ..

•  Colectivul secţiei 
din cadrul Minexfor 
Deva este alături de 
familia Viorica şi Mir- 
cea Gulea la greaua 
încercare prin dece
sul celui care a fost 
un minunat tată şi 
socru,

GHEORGHE
DUMITRAŞ

Transmitem sincere 
condoleanţe familiei 
profund' îndurerate,  ̂
Dumnezeu să-J odih. 
nească în pace!

(1674)
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