
j CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

I

j *« C O N V O C A  R  E • • j
■ In temeiul art. 61, alin. 1 ţi 3 din Legea admi- " 
) nistraţiei publice locale nr. 69/1991, se convoacă I 

Consiliul judeţean Hunedoara, în şedinţă ordinară, J 
la sediul acestuia, pentru data- de 10. IV. 1996, ora i 
10, cu următoarea ordine de z i : J

1. Informare cu privire 1a “activitatea desfăşu- j 
raţă de serviciile publice ale • ministerelor şi a le i  
celorlalte autorităţi ale administraţiei centrale orga- j 
nizateîn judeţ, în anul 1995; , {

,2. Proiect de hotărâre privind aprobarea con- » 
ţului de execuţie ă bugetului' propriu al judeţului |  
Hunedpara pe anul 1995; - *

- 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea con- I 
tulţii de execuţie a fondului de tezaur la dispoziţia J 
Consiliului judeţean Hunedoara pe anul 1995; |

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapor. J 
tului asupra situaţiei bunurilor Consiliului . judeţean j 
Hunedoara la 31. XII. 1995 ; I

5. Proiect de hotărâre privind, aprobarea , bilan- ‘ 
ţului contabil şi contului'de profit şi pierdere al | 
regiilor autonome de sub*, autoritatea Consiliului « 
judeţean Hunedoara ; {

J6. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără > 
plată, pe bază de protocol, a unor proiecte tip — i 
devize calcul şi desene de lâ Consiliul judeţean * 
Hunedoara, la consiliile locale pentru care au fost | 
executate. S  ■■■ • i v ■;* . J

Prşedinteîe Consiliului ţ 
judeţean Hunedoara, * 

GIIEORGHE HREGHICI J

Consfătuire privind anele
• ■ tom « ia  u mmheolIo0ICe 0in mmm urasiii

Aşa cum anunţam în 
ziarul nostru de ieri, la 
Orăştie s-a desfăşurat 
miercuri, sub egida Con
siliului judeţean şi a Pre
fecturii Hunedoara,, o con
sfătuire privind zona 
arheologică a Munţilor 
Orăştiei. S-au reunit re
prezentanţi ai mai multor
• • • • • • • • • • • • •

ministere, ai administra
ţiei judeţene şi locale, 
specialişti, conducători de 
societăţi comerciale hu- 
nedorene. Scopul întru-

DUMITRU GHEONEA, 
MINEL RODEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Ordonanţa nr. 9/1996, 
privind îmbunătăţirea sis- 
temului de finanţare, a in
stituţiilor publice de cul
tură, finanţate din venituri 
extrabugetare şi alocaţii 
de la bugetul de stat sau 
de la cele locale, precum 
şi salarizării personalului 
acestora, i-a nemulţumit 
profund pe bibliotecari. 
Dacă anterior se regăseau 
în aceeaşi grilă de salari
zare ou muzeografii, acum 
bibliotecarii se simt ex
cluşi, bibliotecile fiind sin
gurele instituţii exclusiv 
bugetare din sistemul cul
turii.

Dna Ana Popa, lider sin
dical la Biblioteca Jude
ţeană Deva, precizează eă 
un debutant cu studii me
dii primeşte Un sateriu.xie 
112 răii Iei, unul cu studii' 
superioare 148 de mii lei, 
iar după 30 de ani de 
muncă una din colegele 
dumneaei are 166 de mii, 
în care este inclus şi spo
rul de vechime. De aceea 
In protestul înaintat exe
cutivului şi legislativului 
de către Uniunea Sindica-

VIORICA ROMAN 

(Continuare în pag. a 4-a)
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REFLECŢII PE MARGINEA

Obiective atiose, 

atitudini diferite
După încheierea sim

pozionului medical-cjeş- 
tin „Omul — trup şf-su
flet", despre care ziarul 
nostru a scris în timpul 
desfăşurării sale, părinte
le Ioan Coţa, iniţiatorul 
şi sufletul manifestării, â‘« 
ţinut să se întâlnească cui 
presa. S_a apreciat cu 
acest prilej câ participa
rea a fost largă şi nu
meroasă atât din partea 
invitaţilor, Intre care s-.au 
numărat personalităţi mar
cante, cât şi din py tea 
publicului interesat; de 
dialogul interdisciplinar 
teologic, psihologic ţi me
dical.

|p  privinţa obiective- ' 
lor simpozionului/ "dl-' 
Coţa consideră că /  s_au 
atins. S-a definit rolul 
asistenţei religioase îh 
spitale şi s-a făcut cu
noscută activitatea preo
ţilo r care lucrează în să
nătate. Misiunea lor este 
astfel receptată de către 
bolnavi încât „ne obligă 
până la sacrificiu". Din 
păcate nu la fel este 
privită şi de către perso
nalul medical, care-i • con
sideră pe preoţi toleraţi 
sau, chiar mai rău, nişte

oameni în plus. De alt
fel statutul ingrat al preo
ţilor din spitale — cu 
dublă subordonare. dar 
fără nici un sprijin, fiind 
plătiţi de sănătate {mai 
rău decât confraţii din 
parohii) — a determinat 
constituirea chiar în timpul 
simpozionului a „Asocia
ţ i i  Sfântul Vasile eeî 
Mare“. Asociaţia va do- 
b frd i statut juridic şi 
vâ reprezenta interesele 
preoţilor din spitale, atât 
ale celor care sunt an
gajaţii -sănătăţii .(vreo 59 
fn toată ţara), cât şi ale 
celorlalţi care asigură a- 
sistenţă religioasă bolna
vilor, „Şi celelalte obiec- 
tivi? ** kfit fosţ ̂ attnse*: <prirt 
referatele documentate s-a 
realizat o bună in
formare ştiinţifică, simpo
zionul poate fi considerat 
un util schimb de expe
rienţă şi chiar uri dialog 
ecumenic, deşi a cam fost 
monopolizat de ortodocşi.

Din discuţii am mai re
ţinut că sponsorul care

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2_a)
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Majorarea preţului 
ÎNTRE NECESITATE ŞI

energiei electrice — 
INTERESE ELECTORALE

Semnale anunţând ne
cesitatea unei majorări cu 
58 la sută a preţului la 
energie electrică din luna 
aprilie a.c. au fost lan
sate încă de la înce
putul lunii martie. Voci 
dintre cele mal autori
zate din RENEE au făcut 
public faptul că pe pri
mul trimestru din 1996, 
pentru prima dată, regia 
a  înregistrat pierderi. A- 
ceşte pierderi, s-a spus, 
stea* generate. de discre
panţa existentă între 
preţul, în dolari, al MW- 
ului românesc şi cel sta
bilit pe plan internaţio
nal. Această discrepanţă 
a apărut în contextul 
devalorizării continue a 
leului faţă de moneda a_ 
mericană. Având în vede
re acest lucru, pe fon
dul unei ierni prelungite, 
HENEE a fost nevoit să 
importe combustibil în' 
valoare de 260 milioane 
de dolari, în „timp ce cre
ditele pe care regia. Ie a_

vea angajate la 1 febru
arie. a»c. Însumau 260 
miliarde de lei.

Pentru a afla mai multe 
amănunte referitoare . la 
aceste aspecte, am solici
tat un dialog dlul ing. 
Cornel Cazan. director 
general al F.R.E. Deva — 
Hunedoara, care, cu ama
bilitate. â dat curs de
mersului nostru.

REP.: Dle director,
care sunt argumentele e- 
conoinice ce susţin nece
sitatea unei majorări a 
preţului energiei electrice 
produse In România?

C. C .: Nu este nici o
filozofie în a explica a- 
cest lucru. Este dar, 
cred, pentru toată lumea 
că preţul energiei electri
ce este stabilit in strân
să legătură cu evoluţia 
preţurilor combustibili
lor primari folosiţi ea 
bază a producţiei. Pen
tru a fi mai precis, vă 
pot spune că in preţul de 
livrare a  energiei elec

trice se regăsesc în pro
porţie de cea. 88 la sută 
costurile necesare produ
cerii, transportului şi 
distribuţiei acesteia, di
ferenţa până la întreg re
prezentând taxa de dez
voltare â sistemului ener
getic naţional. Despicând 
firul mai departe, aflăm 
că din totalul costurilor 
de producţie a curentului 
electrici, 68 de procente 
reprezintă. preţul combus
tibililor primari. Deci a_ 
cest preţ al combustibi
lilor are pondere, atârnă 
cel mai greu in preţul 
final al MW-ului românesc, 
RENEEUE importă J n  pre
zent oca. 40 la sută din 
gazul natural şi acelaşi 
procent din cantitatea de 
păcură necesară producţiei 
de energie. Două-trei pro
cente din necesarul de 
cărbune este, de aseme
nea, importat. Pe peri
oada de lamă importuri
le cresc, iar în condiţii-

Dialogul surzilor i

Săptămână care a tre
cut a marcat pregnant 
două poziţii diametral 
opuse în politica externă: 
cea americană de ex
tindere a NATO şi cea 
rusă de îngheţare â  a_ 
cestui proces.

In scopul apropierii 
punctelor de vedere, al 
ajungerii la unele înţe
legeri, diplomaţia occi
dentală a făcut efor
turi deosebite, emisa
rii ei fiind prezenţi u- 
uul după altul la Mos
cova, doar, doar vor în
frânge încăpăţânarea 
Ursului A b  şi vor de
bit ca procesul aderării 
unor noi state din cen
trul şi estul Europei la 
Alianţa Nord Atlantică. 
Dar Boris Elţîn n-a ce
dat şi după mulţi co
mentatori ruşi şi occi
dentali nici nu poate

Aşa se face că întâi* i 
nirile dintre ultimii doi 
emisari occidentali, Ja- 
vier Solana, secretarul 
general al NATO şi War_ 
ren Christopher, secre
tarul de stat a l SUA 
pe de o parte şi Boris 
Elţîn pe de altă part^  
care au avut loc succe
siv la Bâbscovă,“ --n-ate 
adus nimic nou in ce $ 
priveşte poziţia Rusiei i 
faţă de extinderea NATCX 
„Extinderea NATO este 
a decizie luată tocă mal 
demult .in 1994. Acţio
năm ferm iu această • 
direcţie şi nu na vom . 
abate de ia cursul sta
bilit" — a spus Javier 
Solana imediat după în
tâlnirea cu Boris Elţîn. 
Iar secretând de stat 
american a declarat, 
Înaintea . întâlnirii* cu 

•preşedintelerus, că ^ c o 

te agravante ale acestei 
ierni prelungite, aug
mentarea a fost mai preg
nantă, în special la căr
bune, stocurile centralelor 
termice diminuându-se la 
maxim. Având în vedere 
toate acestea rezultă clar 
necesitatea corelării pre- 
ţulqi energiei electrice 
româneşti cu cel interna- * 
ţional, corelare ce ar per
mite acoperirea tuturor 
costurilor de achiziţie a 
combustibililor primari, ce 
sunt strict necesari pro
ducţiei.

REP.: Intr-o anumită 
măsură, există încetăţe- 
nită impresia că sălta
rea preţului la energia 
electrică ar fi determi
nată de neplata datorii
lor către RENEL a con
sumatorilor răi-platnicl. 
Este adevărat acest lucru -'

ADRIAN SALAGEAN
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ceda acum când până la 
alegerile prezidenţiale au 
mai rămas ceva mai 
mult de două luni. Dacă 
va ceda acum diploma
ţiei occidentale în pro
blema extinderii NATO, 
n-ar mai avea cu ce să 
se prezinte în faţa a- 
legătorilor. Pe plan in
tern, economia este în 
cădere liberă. - legislati
vul a încăput pe mâna 
comuniştilor, executivul 
se clatină, iar cecenii nu 
pot fi pacificaţi. Despre 
crima organizată'  care a 
pătruns peste tot in via
ţa ruşilor ce să mai 
vorbim ? Şl' atunci, ce-i 
mai rămâne Iui Elţîn 
pentru alegeri ? Duma 
de Stat i-o ia înainte şi 
anulează şi actul de 
dezmembrare a URSS şi 
creare a CSI, tocmai 
când In culise se pre
gătea unificarea Rusiei 
cu Belarus. Grele în . 
cercări pentru preşedin
tele rus !

cesul extinderii (NAT^L t 
— n.a.). se va desfăşură 
în continuare şi nu este . 
în nici un chip nego
ciabil".

Aşadar, la Moscova, 1 
fiecare a spus ce-a vru# ■: 
dar a reţinut ce-1 du 
rea, nici o concesie n_tţ 
fost posibilă, ni ei de-o 
parte, niel de alta. Un | 
adevărat dialog ai sur- 
ailor J

Dacă în poziţia Husiel 
nu s-a înregistrat Aid e  , 
modificare în  ce priveşte j 
aderarea la NATO a  
unor ţări, în poziţia 
occidentală m a i' ales i 
mericană- unele lucruri S 
s-au clârificai Înainte 
de a ajunge la Moscova, 
Warren Christopher a  
poposit la  Praga > şi a  
avut o întâlnire .cu toţi: 4 
reprezentanţii ţărilor din , 
centrul şl estul Euro-

GII. PAVEA

(Continuare ta pag. a.ZşB)
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•
29, 30, 31 MARTIE 

I  dolar SUA — 2937 lei
e I marcă germană — 1978 lei

100 yeni japonezi — 2754 lei
• 1 liră sterlină — 4463 lei

1 franc elveţian — 2452 lei
• I franc francez — 580 lei

100 lire italiene —•1 8 6  lei

a
Cursuri de referinţă ale Băncii 

României
Naţionale



I ■  •

(Urmare din pag. I)

nirii — prezentarea stu
diului şi evaluarea posi
bilităţilor de punere în 
valoare a monumentelor 
istorice de importapţă na
ţională şi europeană din 
Munţii Orăştiei, leagăn ide 
formare <a poporului şi 
limbii române.

t r  cadrul «Mwfăfcuîrii, 
dna arh. Aurelia Ivaneş, 
şef praieot FRQDQMUS 
din Bucureşti, a prezen
tat „Studiai multidisclpîl- 
nar de evaluare, delimi
tase, protejai* gi con
servare a  « m io r  adieo- 
Iqgice din Munţii Orăş- 
ti*i“, dezbătut în luna 
decembrie anul irecu't la 
Aeadamia Română. Men
ţionăm că studiul *e în- 
cailnei** An elaborarea 
PianMtai de A »a«ajare«  
U'arittwiului Naţional. .ijUpj*» 
ţiat de M M etenâ Du- 
crinâar Fptaice şl Ame- 
ndMW SEeMtoruttaL Studii 
s-*s anei tacătuk şi îna
inta de ®9, *-«u executat 
luezfci âe «eeselidare ia  
cetăCHe dacice dna Mun
ţii A wiş t id  <cm' ţwecăslere 
la Bni dlşte, s-a amenajat 
tut dram  dm aocts spre 

. Sawri—geiuaa Regia, a- 
cum ' impracticabil.

in datata consfătuirii, 
dl «ik Cris«iit «îofcescM. 
disctaâi '■gewewa An Mfa*s_ 
tewr '#ultiS*S| « pledat 
in ţfatoarefe tataeriatiză- 
ril taMŞttaui jjropw, - «e- 
tâite-- d»dee din Mantii 
OifcfBri m'mlnd să fie 
pri«e faijaatrimonim mou- 
dlB, «Qituri de Sagai- 
zefetusa l o r a d ,  bfceri- 
ca ■ d» ©ensraş şa . ' ©in 
păcate,- banii pe care îi 
PdWe atoea la anul acesta 
Mfctatepta Ca*tu«i pen_ 
tra lucrările prepuse de 
stadiu «unt Infim de pu
ţi»® — -doar 50 milioane 
«ta. -tai eteuooaşte» «ă 
este se samă tatacală. in 
ccsad îile «ctaafe, peatru 
un pasioot de « asemenea 
nmwqgară-

f *  'drept cuvânt se f»- 
tzăbMt şi fi âairebau pe 
cei de faţă dl prof. urtfer. 
to*a tiâedaUn iUnSvarsL. 
tafaa Mm d e j  taapoca) .şi 
de. A diiaoa jRseu, direc

torul Muzeului Civili
zatei Dacice şi Romane 
din Deva, JC u oe ne pu
teţi a ju ta ! j*. Pentru în
ceput se pune problema 
demnului de aeees şl m 
unui spaţiu de adăpost.

„50 de milioane de lei 
sunt extrem de puţini, 
remarca d i p re ţ  loan 
Siooe. consilier sef al 
Inspectoratului Judeţean 
pentru Cultură. Nu ştim 
dacă există în ţară vreun 
monument de o aseme
nea importanţă cum sunt 
cele din MtsrtM Orăştiei". 
Dânsul solicita cu acest 
prilej sprijin şiSa partea 
Consta alai Judeţean,. a 
unor societăţi comerciale 
capabile să sponsorizeze. 
Se propunea» de asemenea, 
descinderea unul cont spe
cial la o bancă pentru 
salvarea cetăţilor dacice 
din Munţii QrSgtiei. '

Dacă sprijinul m iniste
relor a fost «el ,,amin
tit". factorii «Sa judeţul 
nostru. înţelegând im
portanţa punerii In va 
loare a  nsonu montelor 
istorice d in  Munţii Orăs- 
tiei, s-au angajat să spri
jine, vădind un patrio
tism real, nu *»ai de 
paradă. Au impresionat 
cuvintele managerului ge
m eai a l SKX *,FaVi»r“ 
SA- Orăştîe, -d l ' loan 
Oocrean » „în Munţii Orăş
tiei te  simţi mai aproape 
de -cer. Oe aceea, dacă 
ni «e «ere ajutor, îl-vom 
da. SoUrâtăm concretiza
rea planului de m istu i şi 
înaintarea urnă contract
de Eponsorizare". Sprijin 
a»  mai .promis dirii Moise 
Săttcfeea. director a} Ş.C. 
FETII» S.A Orăşlie. în 
realizarea drumului de 
acces, d l fag. Comei Ca
zan, director general al 
FJLE. Deva, precum uşi: 
U.M. Oiăştie, prin persoa
na -ditai lt. col. Gheonghe 
Lazăr, fiecare In dome- 
rflrd «du de activitate. Sun
tem siguri că şi adte so
cietăţi comerciale, bănci, 
patroni v<r contribui, in 
măsura posibilităţilor,, ia 
punerea in  ̂ «odoare a  -cetă
ţilor datâce din Munţii 
Orâştaei şi, im. Sn ultimă 
instanţă, Coneiluri judeţean 
şi Prefectura.

Obiective atinse, 

atitudini diferite
(Urmare din paf- t)

Dialogul surzilor
feiţelegere şi preocupare 
din partea conducerii spi
talului, în special a dlui 
<Jr. Romeo Stăneşcu, di
rector, şi a dnei ec. Ma- 
iîa  Costa, director eco
nomic. Din materialul 
pus la dispoziţie, „Cari
tatea jşl asistenţa socială 
in trecutul bisericii noas
tre", realizat în colabo
rare " cu pr. conf. Vasile 
loan Leb, de la Cluj, am 
aflat că spitale foarte 
cunoscute şi în zilele 
noastre — Colţea, Pante. 
limon, Brâneâyeneşc - -  
na fost iniţial ixăniţe . ale 
unor mănăstiri -ortodoxe. 
Întreruptă timp de patru 
decenii, activitatea so
cială a bisercii ortodoxe 
renaşte. Simt dătătoare 
de speranţe In acest sens 
reînfiinţarea Frăţiei Or
todoxe, întemeierea or
ganizaţiei şi spitalului 
^Cristiana" Bucureşti (chiar 
dacă momentan are pro_ 
bleme) şi activitatea preo
ţilor ta  spitale. Jar p e r - : 
maaemizarea unor asem e.; 
nea manifestări a r  putea , 
netezi dwmiaa jŞpwos ed • 
acestei misktni benefice 
suferinzilor, mai ales « j 
celor c u . speranţe reduse ; 
de vindecare.

{Urmare Mă ţwf. f)

pel, care doresc să a- 
dere la NATO. El a  *_ 
firmat aeeăo eă „Pro
cesul va fi cuprinzător. 
Acesta nu va crea noi 
riduri pe continent. Ex
tinderea institutelor "Oc
cidentale va începe f i .  
resc cu cel maf pu
ternici candidaţi. Dacă 
rm va începe au ei, 
pgroresul respectiv nu va 
începe deloc". Clar ca 
bună şiua.

•Serariiftcariv este fap
tul ca între cel puter
nici România nu figu
rează. S-ar putea ca ţara 
noastră să rămână în

*-★ —*—*•—★ —A—*—*•-
1,;

*—*!

a  suportai cheltuielile, 
deloc miei, ale simpo
zionului este Asociaţia 
Ecumenică a Bisericilor 
din România (AIDROM). 
Oe asemenea, că proiec
tatul paradis ecumenic 
pentru Spitalul Judeţean 
Deva riscă să rămână 
doar un proiect. -Consi
liul de administraţie al 
spitalului se opune reali
zării lui, motivând ,că nu  
se vor găsi fonduri pen
tru înălţarea iui. Di 
Coţa crede că de fapt este 
vorba despre o anumită 
mentalitate. Cum altfel 
se poate explica faptul că 
aici nu este .posibilă înăl
ţarea unui paraclis, în 
timp ce la Hunedoara 
capela este -fa plină con
strucţie ?

Discutând cu dl Nicu 
Pascu, preot la Spitalul 
Municipal Hunedoara, 
dumnealui mărturisea cu 
emoţie că oamenii, or
todocşi -sau aparţinând 
altar culte, participă ma
terial, donând din puţinul 
lor pentru capelă. £_ 
xistă însă ş i .o deosebită

zisă ,jeoo& grf“, ' 
adică o zonă tampon în
tre NATO şi Rusia, ctl 
-toate - consecinţele c t  
decurg de aid.

Chiar -dacă şeful de
partamentului de  stat > 
american a mai spus «® ► 
„Trebuie să evităm pe- , 
rfcsahîl apariţiei unei 
Europe cu trei compar- h 
•tknente • un Vest ştab® h 
şi prosper, un Centru • 
aflat pe calea integra n i . 
şi -.uni Est izdiat. în eri- .! 
ză", îngrijorarea noas- \ 
-trt nu -poate f i . piui ■■ ’! 
mică. De_a lungul Isto-; t j 
riei am fost nu o dată -; 
„Stan păţitul" ca să mai 1. | 
credem în minuni ■ j , | .

î l  O

URME ADÂNCI

S p re  sfârşitul anului 
trecut, pentru remedierea 
urnă defecţiuni la -re
ţeaua de încălzire a blo

cului zw. 47 de - J»  str. 
M. Eminescu, din Deva, 
s-au făcut lucrările de 
rigoare şi lucrurile au re
intrat, parţial, ta  normal.

De ce parţial ? Penloi c ă ; 
lucrătorii care au efectuat ' 
lucrările, probabil d e  ia 
R.AJ5.CX,., au lăsa* ter
me adânci la locul cu p r i- ( 
cir a. • J

.Este vorba despre faptul 
că aici se găseşte acum a  
groapă lungs de circa 2 
metri lată de un metru 
ş> adâncă de 30—40 «ta, 
unde oricând poate cădea 
în capcană un autotu
rism sau cine mai ştie 
cine şi cum trece .fţ#» 
zonă. (N. T.).

preţului energiei electrice — 
NECESITATE §1 INTERESE ELECTR ALE

tUrmare dio pag. l i

D C , : Este complet
eronată părerea, că cei 
care plătesc taxele pentru 
prestaţiile regiei compen
sează neajunsurile ge
nerate de cei care nu 
plătesc consumurile pro
p rii Clâar presupunând, 
prin absurd, eă toţi răi- 
platnicii îşi vor achita 
mâine toate datoriile, deşi 
activitatea ar merge mult 
mai bine, tatuşi, ta  con
diţiile păstrării actua
lului preţ, balanţa finan
ciară a RENEI» va rămâ
ne tot pe minus. Nu 
există nici -un determi
nism între creanţele Renel 
şi necesitatea

preţului MW-ului. După 
cum spimeam, majorarea 
preţului la cea. 50 de 
dolari pe MWh o cere 
necesitatea de a se putea 
acoperi epsted combusti
bililor din import al Că
ror preţ se ăiniazâ Wh.. 
mic cursului de schin-; 
al dolarului. In compa
raţie cu majorarea per
manentă â acestor preţuri, 
cel a l energim electrice 
produse in  România st 
fost majwat idlima dată 
în iunie 1995. când do
larul .valora doar 1900 de 
lei Acest p reţ care 1-aap 
pomenit, de 50 dolari pe 
MWh. a fost negociat de 

■■ CSuVemul României:i: '®*-; 
cadrul Memorandumului 
semnat «u F M I. ş l Sam

ca  Mondială. De menţio
nat că -A reprezintă, pe 
plan intecnaţionrl. un preţ 
minim Dorită sub care nu 
iar bre bai să sc coboare.

MED s M e director, ştiţi 
«cumva sg rae ju n e ţ i  când 
vor intra fa vigoare noile 
tarife la -energia electri
că?

U .C .: Este . diiiciî a - 
«um şte dat un răspuns 
la  această întrebare. Noi, 
a  ici. la  filială, nu avem 
•nici .un semnal în această 
şprivintă de la centru. Aş
teptăm.

Ultimele evoluţii p a r să 
jconfieme o amânare cu • 
câteva luni a majorării 
preţurilor Să energia e_ 
lectrioă şi combustibil. Cu 
argumente economica -este

clar că «di area preţu
rilor, fa 'cqmdiîi#®- jmM 
reforme şl şjft» unei restrste-, 
turări de paie, -«sta im
placabilă. Atu; ici, cui fo_ 
loseşte amânarea ? Fără 
doar şi poate eă decizia; 
izvorăşte din nona prii- j 
ticului. Se apropie a le -! 
geriie locale, iar PDSR-ul 
are to t interesul să nu 
piardă din capitalul e_! 
lectorei Chiar dacă *6- ■; 
luţia amânării ar putea fi , 
prezentată 'in discursurile ’ 
oficiate sa o expresie a  
grijii perrtru .cetăţean, după | 
scrutin imperativele 4 - i 
cor.oitvîce vor „muşca*% | 
obligând tot pe cetăţean! 
să piatească costul -antă- j 
nării. Un cost însă mal 
■mare şi .«nai -id-sreros. ş

*m " * m *  m :* m  * •  * •  * •  * • * • *  m * • * • • • * • * • • * • * • * » * • • * • * • * • s
■dl.e sc_ 

c re te , < t «*» apă
ru t J*  t e t e  vreme pen- 
fa t #PirttttariJ 

— In p i ta r i  rând a- 
■ n H t K - d  t a  baza D aâ- 
zioi 9* j*985 ere se «nai 
percep taxei* 4 e  iw&rams t a . 
pădure la  pastoral cu 
albinele iS raid tarifele 
pentru eliberarea certifi- 
catelor -sanitar-veterinare 
necesare tafgasării «Capi
lar. De asemenea, potri. 
vit « rt "88, wi. 2 tKn HX> 
152/1995, sunt exceptate 
de la restricţiile de cir- 
estaţie -ns autostrăzi şi 
âfiuterfle naţicmale („E" 
deschise teatarâlui - Inter
naţional) în  zilele de sâm. 
băta şl duminica -şi ta 
celelalte zile de sărbători, 
Intre «nete 7—22, auto- 
wehioulele pâre transportă 
animale vQ, inclusiv al
bine . Nu poate fi ocolit 
taci faptul eă este în 
crars de desfăşurare ob
ţinerea, prin Registrul Au
to  Român, a cărţii de L 
dentitate pentru pavill-

—  fie  ne puteţi «psoe 
lesprc Starea tecetim -ii 
la ieşirea dio iarnă ?

— Din capul locului se 
poate aprecia că renasc 
speranţele apicultorilor, fn  
iama tunsă şi grea care 
a trecut, au fost doar 1—2 
ferestre de zbor ta  « iele 
zone, dar au existat şi 
zone unde n_a fost nici un 
zbor timp de 6 luni de 
zile. Apicultorii hunedo- 
renî au Irecut ta ta  .perie 
aceste momeate gr^e, 
constatându-se că aoolo 
unde albinele au avut 
hrană «uficientă şi de ca
litate, «m area s-a M -  
cut ta  condiţii optime, 
încrederea a  revenit ast
fel în rândul apicultorilor, 
zborul de curăţire având 
Ioc la  majoritatea stupi
nelor din judeţul nostru. 
Pmtraeftnd o «tare bună 
a stupilor, sperăm ca şi 
coltsul să confirme opti
mismul apicultorilor. Ai. 
eob unde stuoărHul se

Ck>nvra-bire eu dl IQSIF KQB&, 
secretarul Filialei Judeţene Hunedoara 
m Asociaţiei csfâseătoriler -ele -allAne

practică tn  condiţii de 
piofesionalism, de oameni 
bine pregătiţi, ea se o- 
cocâ .permanent de apl- 
et2 tură, având peste ®0— 
70 de stupi în proprie
tate. se puane asigura 
rentabilitatea aşteptată.
- ■— Ce trebuie işă: ' tacă 
apicultorii de acum în
colo 7 _

— I n  cazul când albi
nele nu mai au  rezervă 
suficientă De tuaiA» . e^e
preferabil fnerecomandân- 
du-se folosirea zaharil-i 
lui) să se introducă rame 
cu miere - de Ja rezervă 
sau turte de miere za
harisită. Apoi, pe măsu
ră ce timpul permite, se 
trece la strâmtorarea cui
bului, lăsând intr-o fami

lie ramele cu puiet şi 
J—2 -rame cu miere, de 6- 
parte şi de ceabaitâ a eui- 
biflui, în  funcţie 4® .pn- 
ţerea familiei, totodată 
realizând şi curăţirea fun
dului stupilor. De aseme
nea, se ; trece Ta dezin
fectarea îăzil er ou sdluţle 
de sodă ţ5 la  sutăţ ibţpă 
care .şe face otăigatoriu 
spălarea cu jet de apă şi 
se usucă Ja soare, fer 
apoi sa? trece la vopsitul 
lăzilor. în  privinţa'4 hră- 
nirii stimulatoare, se 
poate descăpăci Câte o 
ramă eu taiere după Ain- 
fnagmă sau tea «dese xa* 
harisită, direct fa h ririk  
tor. Cri ce nu au miere 
şî nu_şi permit să o cum
pere, pot utiliza sirop

de zahăr în proporţie de
ifL, faioeind ţotadată
ceaiuri medltânaie (coada 
şoracetalaj, mentă, om - 
şeŞri, sunătoare şi puţin  
pean).

Fe • măsură ce timpul se 
îricSfeeşte şi dorim să fa
cem unele tratamente 
preventive, se folşpeşic 
suţîaţkizol QJi gr de o 
familie, la  un kg sirop 
admtaisU-nt. sau 0,5 gr 
«aatariwictaă ia 2 fami
lii de âibase- t a  luna 
aprilie., riapă ce familiile 
prind pota-e. se fac i —2 
tratamente, în  .fenCţie de 
tratamentele făcute in * - 
mii anterior, fcăoaind pro- 
dtrefl Varaeheţ, dâte 2-3 
picături la un  tratament, 
când temperatură exte
rioară dacăşeşte 15 grade 
C, Iar t a  cazul folosirii 
produsului Mavriml . se  
inirftduc ‘benzi de 76 cm 
între a doua şi a treia ra
mă. de o  parte ş | de

cealaltă . â cuibulai ude 
scoţându-se când începe 
cuireid ia  saicâra. >

-  Desime preţuri şi vân
zarea pradctststor, m  ne 
puteţi sjsunr ?

— PreŞsrile actuale de 
achiziţie suta de 3fi0f 
lei/icg la «ratarea «ie sel-; 
cam. 2500 lei la polifiorâ, 
5â®0 . Jei/kg .la ceară, 
25 oao lei/kg ta propou 
lis, In  conditiHe calSS» 
ţd prevăzute o* STAiS-td 
în vigoare. Vânzarea aâe-; 
rii prin -magazinele oro_ 
prd din Deva, Betaoşani, 
Hmredoara, Haţeg, Căian, 
Brad. Orăştie ta Ilia «e 
face la 3£o@ kti/ke. fn. 
.tcelaşi tâmp mal ofertat 
cnajpămtorilor produse 
cnergîsvtaalizaMte, pro
teice. cosmetice, toate pe 
bază de .produse apioole.

— Ce urare iransmttefl 
ariculterilor “?

confrate, spunând Ă  le 
doresc an an  ban apteri,
căldură şi : raoreali, 
re m tată ta ceară.

A consemnat 
NICOLAE TÎKCOB
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Un semnal de alarmă
.Femeia când naşte, dă 

t t în a  cu-. Dumnezeu", a»
firma părintele Galeriu. 
Dacă reflectăm puţin, ne 
dăm seama că Intr-ade
văr in nici un alt moment 
«ă existenţei noastre na 
suntem mai aproape de 
Creator ca atunci când 
aducem pe lume un co
pil. E atât de ' înălţător 
acest moment, încât uităm 
durerea care-1 precede 
şi-l însoţeşte, trăind doar 
Imensa bucurie de* a 
strânge la piept rodul iu
birii noastre.

păcate, la, noi doar 
«au! din patru copii con
cepuţi '«râd lumina zilei, 
româncele deţinând pri
mul loc în Europa la  a- 
vorturi. Ignorând porunca 
divină „să nu uefei P\ 
faptul că pruncuciderea 
se înscrie' între păcatele 
strigătoare la cer, foarte 
multe femei fac avorturi, 
distrug o viaţă ce abia 
*-a înfiripat In foarte 
multe cazuri ele plătesc 
acest act cu propria lor 
viaţa, româncele având 
Întâietatea europeană şi 
In ceea ce priveşte mor

talitatea maternă cauzată, 
în 63 Ia sută. din cazuri, 
de avorturile provocate.

In condiţiile actuale, 
când o fotie cu anticon
cepţionale pentru o lună 
costă foarte puţin, pre
zervativele se găsesc pes. 
te tot, pâre absurd ca a- 
tâtea femei sâ moară în
cercând să scape de o 
sarcină nedoritâ. Rezerva 
faţă de măsurile contra
ceptive dovedeşte Hpsa 
unei educaţii medicale, 
ia r rectiirăârea Ia avort a 
ceîef reli groase. Wn : ne
fericire na stăm grozav 
nici In privinţa moralei, 
judecând numai după nu
mărul mare de tinere ca
re fac prostituţie aici sau 
pe alte meleaguri. -

Tot o teistă întâietate 
deţin femeile, în mod de
osebit tinerele, şi în Ca
zul sinuciderilor, care în 
ultimii ani au înregistrat 
o creştere foarte mare. 
Dacă adăugăm celor men
ţionate faptul că fn ul
tima vreme numărul ca
zurilor de cancer a cres
cut de rând ori, şi că a- 
ceastă boală afectează de-

I

i
opotrivă ambele sexe, ob- |  
ţinem un tabrou sumbrii » 
al spartei femeii Ia acest I  
Sfârşit de mileniu. J

Şi elementele prezente- I 
te start departe de a  e- * 
pufea întreg spectrul de J 
riscuri Ia care femeile se I 
expun dSjfe ignoranţă sau * 
strat expuse de viaţa tot |  
rrrai stresantă. Sunt date * 
cutremurătoare, motive j  
întemeiate pentru a tra- J 
ge un semnăl de atermâ. • 
Trebtde să se facă ceva r  
pentru a curma această J 
stere de lucruri, trebuie f 
educate fetiţele şi tinere- * 
le de azi încât situaţia I 
să nu se înai repete In ; 
viitor. Şt e datoria orga- i  
nizaţiilor de femei (şi rux * 
numai f) să militeze in J 
acest scop, mai ales în I 
acesl a» electoral. Frotec- * 
ţia şi educaţia femeiîj arf 
nîamef şi eopilutei ar tee- «• 
boi nu doar să figureze I  
în- platforma fiecărui par- ,  
tid cl să devină o reali- i  
tete, efectele sale benefi- • 
ce să fie vizibile eât mai I 
curând. f

VIORICA ROMAN |

ÎNSEMNĂRI

Zâpada S-a dus, dar cu 
coăeacele am mai rămas, 
ia aşteptarea zilelor 
ţa|de.

Foto r WlMO GEZA, 
Simeria

Reţete 

de post
H  Pilaf cu urzici Se cu

răţă şt se spală în  mai 
multe ape urzicile; se o- 
păresc, se storc şi se toa
că. Tăiată mărunt, ceapa 
se căleşte &i idei, se  fe 
dâUgă urzicile şi se mal 
călesc împreună câteva 
minute. Orezul f i e r t  
separat fix apă cu  sa
re se adaugă Ia urzici. Se 
potriveşte gustul mâncării 
CU sare şi piper Şi Se dă 
vasul la c ti to r  pentru cir- 
cţt 20 de rttfnitte. (Cantiti' 
ţile de ceapă şi orez se 
apreciază după câte urzici 
avem la dispoziţie — la I 
kg urzici a r  trebui 300 gr 
ceapă şl 40fr gr orez —; sau 
după gusturile fiecăruia).

Când sună telefonul.
•  Răspunde persoana cea 

mai apropiată, cu politeţe i 
.Aşteptaţi o clipă, vă rog, 
II chem imediat’.

•  Convorbirile, la  servi
ciu, trebuie să fie scurte. 
Nu se povestesc la telefon 
in  urechile colegilor toate 
dramele şl; bucuriile fami
liei.

•  Când ridicaţi recepto
rul, numiţi-vă imcdîat.Po- 
pescu IU telefon.-* sau nu
miţi instituţia respectivă.

•  Dacă- e  chemat un? co
leg, nu vă grăbiţi să- răs

pundeţi „nu.i aici* ; pre
cizaţi, dacă cunoaşteţi, oFa 
ia  care poete fi găsitsau  
întrebaţi cine este pentru 

'a  fî eventual Chemat de 
colegul dv.

»  Notaţi mesajul şî trans
miteţi-! cât mai curând 
posibil.

*  Când chemaţi dv, Ia 
telefcn, după salutul cuve
nit, prezentaţi-vă: JSurrt 
Ionescu şi aş- dori să vor
besc cu..1*

•  Nu, trântiţi nimănui 
tetefottuf; dacă, aţi greşit 
numărul, eereţi-vă scuze.

Pentru cele născute 
înZedla Berbecului

Daţi dovadă de imagina
ţie, sensibilitate şi fantezie { 
vitalitate generală bună. 
Spi ritul întreprinzător vâ 

n voinE nuter-

coleric. Posedaţi o mare do. 
riato  de aventură. Sănă
tatea vă este bună, brad 
caaffmiaţi s t  primiţi, iar

Dincolo de Dâncu Mic, 
spre Tămăşasa, Dâncu Ma
re şi mai departe am fost 
zilele trecute. Era una din
tre „babele“ aspre, frigu
roase, cu vânt ce te lovea 
în obraji. Dar pe drumul 
judeţean am găsit la da
torie oameni care lucrau 
Iau. drumuri. Ce. ne-a im
presionat mai mult şi mai 
mult au fost doamnele ing 
Ioana Ioan şi tehn. Miha- 
ela Jakob. In frig, în bă
taia vântului necruţător, 
dumnealor erau la datorie.

— Trasăm drumul Dân- 
cului — ne spunea dna ing. 
Ioana Ioan. îl pichetăm, 
stabilim terasamentele, în 
vederea beto nării ce va ur
ma.
' ... Peste mai multe ore 
neam  întors. Cele două 
doamne erau tot pe drum, 
tot la  datorie. Aveau şî tă
ria să zâmbească....

GH. I. NEGREA

Toaletele de 
primăvară
Se poartă — spus spe

cialiştii în domeniu — cu
lorile Vesele; asortate cu 
culoarea ochilor. saU: pâru
lui. Revin la modă nuan
ţele de roşu, alb, bleu, roz. 
verde, portocaliu. Mate
rialele pentru deux-pieces- 
Uri să fie de calîtate (eaş- 
mir, catifea, triplu voal 
sau lână subţire tip casa). 
Lungimea fustelor: mini, 
cât se poate de mini, maxi 
până la glezne şi, respec
tiv, până la jumătatea ge
nunchiului. Decolteurile sunt 
îndrăzneţe, şoldurile reîle- 

P făt# prin fuste conice, u- 
merii lăsaţi la dimensiu
nile naturale (doar te man
touri perinde reduse), ta
lia marcată prin cordoane 
Site sau prin pense lungi. 
Noutatea este retro. Se 
poartă modele din anii ’50, 
T5 sau ’3&. Dîn anii T0- s-au 
reţinut scurtimea; fustelor 
ş£ modelul mulat al bfa-
TfAnr.

să-l aleg ? Greu poţi decide, când un aranjament este mal 
frumos decât cd i M I t  — spun cumpărătoarele în faţa expoziţiei florale de 
Ia magazinul ,,Valentin". Foto : PA VEL LAZA

ţ r i j Credinţă
De Ia o vreme rugăciu

nile mele s-au redus la 
o propoziţie:

—- Doamne măreşte-mi 
credinţa l

Când singurătatea mă 
cuprinde ca o apă rece 
şi îndoiala mă face sâ 
pun in cumpănă totul, 
să-mi pierd speranţa în 
iubire, nu pot decât să 
mă rog :

Doamne măreşte-mi cre
dinţa să nu mă mai în
doiesc de puterea şi bu
nătatea Ta, să nu mă în
doiesc de folosul şi pute
rea rugăciunii, să nu mă 
îndoiesc de forţele mele, 
să nu mă îndoiesc de dra
gostea celor pe care îi 
iubesc şi să nu mă îndo
iesc de semenii mei. Mă
reşte-mi Doamne credin

ţa să mai cred în Iubire, 
să cred că totuşi există 
Fericirea Edenului aici pe 

Pământ, sâ cred că in ciuda 
minciunii, păcatului şi u- 
riî există iertare şi mân
tuire, că Tu-mi răspunzi 
Doamne când strig : — 
„Iartă-mi mie, păcătosu
lui". Doamne măreşte-mi 
credinţa să mă pot ridi
ca chiar şi atunci când 
eu cred că totul e pier
dut şi fă-mă să cred că 
nu sunt niciodată singu
ră 1 Crezând sâ pot iar 
spune:

Te apleci şi mă ridici.
Mă ierţi şi-mr dai bu

curie.
Iubirea Ta mă-nconjoa- 

ră,
Ce bine-mi e cu Tine.

INA BELEANU

!

Laboranta GEORGETA ION de Ia SC. CETATE 
Deva veriilcă greutatea specifică a  făinii la p balanţă 
de mare precizie. Foto: PAVEL LAZA

Arbuştii ornamentali din ju ru l case»

Miresme şi culoare
LILIACUL-

Liliacul (Syringa vulga- 
ris) este un arbust, care 
creşte şi spontan în ţara 
noastră, inclusiv pe Dea
lul Cetăţii din Deva.

Genul Syringa cuprinde 
circa 25 specii originare din 
Europa de sud-est şi Asia. 
mult răspândite în cultu
ra 'ornamentală. Vegetează 
bine; pe soluri bogate, Ur 
şoare, nu prea uscate şi 
pe cat posibil la lumină. 
Liliacul . este un arbust 
foarte apreciat pentru flo
rile sale parfumate, grupa
te fir inflorescenţe lungi, de 
©idoare liliachie, care: t e  
floresc în lunile mai-iurtie. 
Prin cultură, selecţie şi în
crucişări, s-au obţinut mul
te forme şi soiuri cu flori 
simple şi invoite, de culori 
variate : roz, albastre, albe 
efc. Florile de liliac pot fi 
forţate, pentru înflorire pe 
timp de iarnă, prin pune
rea crenguţelor în vaze cu

...& sr* ap i4 ţ; :
apă, la temperatura came
re i _ ■

De oţucei, înmulţirea li
liacului se realizează des
tul de uşor prin separarea 
drajonilor (lăstari) daţi di» 
rădăcina arbustului, în ju
rul său. Liliacul se poate 
înmulfi şi prin marcotaj j 
pentru aceasta se procedea
ză la  aplecarea unui lăstar 
şî acoperirea părţii dintre 
vârf şi bază cu pământ. 
Până in primăvara urmă
toare se înrădăcinează, poa
te fi despărţit de ptenta 
mamă şî sădit în locul de* 
fmitrv. Pentru obţinerea u- 
nor soiuri valoroase, lili
acul poate fi altoit, fedo- 
sindu-se ca portal toi lem
nul câinesc.

Pentru întreţinere se va 
urmări menţinerea solqlui 
neinierbat şi eventual în
grăşat cu îngrăşăminţe or
ganice sau chimice.

Ing. SABIN GIURGIU, 
silvicultor

între Socrate şi Xantipa
© „Nu o decât o cale pentru a.ţl arăta inteli

genţa în faţa prostului: să nu-i vorbeşti**.
SCIIOPENHAUER

0  — Câţi ani are soţul dumneavoastră ?, întrea
bă vecina curioasă.

— Patruzeci Intre noi este o diferenţă de zece
ani.

— Zău ? Pentru cincizeci <fe ani arăţi foarte bine i
O  „încerc emoţia cea mai puternică in faţa mis

terului vieţii. Acest sentiment creează frumosul şi 
adevărul, el naşte arta şi ştiinţa. Cel care nu cunoaş
te jrriastă senzaţie şi nu mai este uimit sau surprins, 
Stob an mort în viaţă şi ochii lui sunt orbi".

EINSTEIN
Selecţie de ILIE LEAHU
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La Băiţa am poposit în ultimele 5—G luni de două 
ori. O dată la spartul târgului, adică la ora când la 
instituţiile publice se încheie programul, iar a doua oară 
într.o dimineaţă de februarie, la începutul programului. 
Şi pentru a doua oară aveam să citesc printre rânduri 
că aici „celula" primar-viceprimar nu-i chiar înţelegere 
deplină.

— Care-i durerea cea mai mare la Băiţa ? — l.am 
lua* din scurt pe viceprimarul Nicolae Popa (Prinţul).

— Pădurea ! N-am dat pădurea la toţi oamenii ca
re au dreptul la ea. Nu vin topografii să facă măsură
torile. Apoi mai e apa. Noi avem o captare de apă care-ar 
putea face faţă la toate cerinţele de apă curentă din 
satul centru de comună, dar conducta de aducţiune s.a 
corodat, este ca o strecurătoare, iar apa se duce în pă
mânt. O parte din conductă a fost înlocuită. S.a adus 
şi diferenţa şi s-a depozitat, se spune, în podul unei 
construcţii a Primăriei, de unde a dispărut. Eu nu am 
văzut niciodată acea ţeavă, iar noi cu înlocuirea con
ductei am scăpat printre degetele RAGCL Brad şi RAGCL 
Deva.

Oamenii au avut în proprietate păşunj. în timp a. 
cestea au fost invadate de vegetaţie forestieră, iar silvi- 
eulfura şi le-a trecut în proprietate ca pădure. Fiind puşi 
în posesie pe aceste terenuri, oamenii ar dori să le adu. 
că la starea de teren pentru agricultură, la noi pămân-

Dureri la Băita
tul arabil fiind puţin. Dar când au trecut la defrişare 
s-au trezit, amendaţi cu cât nu face lemnul rezultat din 
defrişări, pentru că au tăiat din pădure fără aprobarea 
ocolului silvic. .Intre cei care au păţit-o se află Petru 
Alba şi Nicolae Moise din Fizeş.

Majoritatea terenurilor arabile din comună sunt în
cadrate în gradul 5 de fertilitate. Numai cele din Sălişte, 
unde e mai mult mlaştină, sunt încadrate în gradul pa
tru. S-a moştenit aşa de pe vremea C.A.P.-ului şi nu se 
mai revine asupra acestei „clasificări".

în Ormipdea n-a trebuit decât să oprim pentru două 
minute un sătean, că în jurul nostru s.a şi făcut cerc.

„Noi, zice cu năduf Aurel Bedea, n-avem acces la 
pădurea grupată. Ni s-a dat in proprietate drept pădure 
vegetaţie forestieră şi copaci izolaţi".

„Primarul nostru, de când l-am ales în* 1992, şi-a 
angajat toate neamurile. Intr-o zi s.a aprins o casă a- 
proape de primărie. Maşina pompierilor civili nici mă
car n.a putut fi scoasă din curtea primăriei. Asta ca să 
înţelegeţi cam cât se ocupă de treburile comunei cei de 
la primărie". (Victor David).

's „Iluminatul public în satul nostru a luminat o noap
te şi apoi $-a stins definitiv. Se «ice că s.a stricat auto
matul. Pădure avem in acte mai multă decât a fost vreo
dată în proprietatea sătenilor. Dar pădure în proprietate 
nu am primit" (Remus Borza).

La dl Ioan Ţonia în gospodărie se află punctul de 
colectare a laptelui, „Predăm cam 30—35 litri de lapte 
pe zi, deşi In sat e mai mult lapte. Pentru preţul de 475 
lei/litru, oamenii preferă să îngnaşe porcii cu el. E mai 
rentabil. Aşa se întâmplă când o sticlă de bere de 1/2 1 
costă peste 1 000 de lei, iar un litru de lapte — nici mă
car pe jumătate" (Viorica Toma, achizitor pentru Devii).

Când făceam aceste însemnări, zăpada mustea a 
primăvară.

ION CIOCLEI

(Urmare din pag. I)

telor Libere ale Bibliote
carilor din România şi A- 
sociaţia Bibliotecarilor din 
Bibliotecile Publice din 
România prima revendi
care se referă Ia salarii. 
Bibliotecarii solicită ca ba
za de calcul pentru stabi- 
-lirea salariilor în institu
ţiile bugetare să fie sala
riul mediu pe economie, 
nu cel al secretarei — dac
tilografe ca acum. De a- 
semenea, până la adopta
rea legii salarizării perso
nalului bugetar, biblioteca
rii cer să li se majoreze 
salariile cu 59 la sută pen
tru toate treptele de sala
rizare,

Dar nu numai revendi
cări salariale cuprinde pro
testul la care biblioteca
rii n-au primit nici un 
răSpuns, ceea ce i-a de
terminat să intre în gre
vă de avertisment. Urmă
toarele două revendicări 
cer abrogarea unor pre
vederi absurde şi învechi
te. Astfel promovarea pro
fesională în gradele I şi 
IA  acum se face procen
tual şi nu după principiul 
competenţei. Deci, indife
rent de merite, un biblio
tecar poate fi promovat 
doar dacă se eliberează un 
loc (prin pensionare ori 
deces). Când sunt mai mul
te persoane de aceeaşi

vârstă, unele n-au nici O 
şansă de promovare în 
prezent. Bibliotecarii do
resc şi abrogarea prevede
rilor privind calitatea lor 
de „gestionari" şi încadra
rea lor ca „responsabili de 
bunuri". în  prezent li se 
reţine lunar 10 la sută din 
malarii pentru un fond de 
garanţie (cât valoarea a 3 
salarii) şi acum conside- 
rându-se necesară garanta
rea unui fond de carte de 
100 mii lei cu echivalen
tul unui salariu lunar. . 

... - Greviştii mai vor -reali
zarea unui proiect de lege 
privind organizarea şi 
funcţionarea bibliotecilor, 
care să includă şi statutul 
bibliotecarului ca factor 
social determinant in pro
cesul cultural, ştiinţific şi 
informaţional. Iar pentru 
implementarea unui sistem 
informaţional unitar pe 
ţară se solicită ca in bu
getul pe 1996 să se pre
vadă un capital special ca
re să conţină sumele ne
cesare.

Instituţie care fiinţează 
din banii contribuabililor, 
biblioteca face mari ser
vicii oamenilor acum când 
cartea a ajuns un obiect 
de lux fără a le lua însă 
nici un ban. Bibliotecarii 
mai consideră că revendi
cările lor sunt îndreptăţi
te şi pentru că volumul 
muncii lor a crescut mult 
în ultimul timp.

Modernizări
şi plombări de drumuri

Pentru anul 1996 R.A. 
Direcţia judeţeană de dru
muri şi poduri Deva şi-a 
propus pentru, moderniza
re (asfaltare) 22 de km de 
drumuri, 4 km de îmbră- 
Căminţi asfaltice uşoate, 
25 de km covoare asfalti
ce. Se preconizează, de a- 
semenea, plombarea im- 
brăcăminţii asfaltice a dru
murilor pe o suprâfaţă de 
70 de mii mp, precum şi 
repararea capitală a. cea. 
3 km de drumuri.

Pentru realizarea aces
tor lucrări regia aşteaptă 
repartizarea de fonduri de 
lâ buget care* din păcate, 
nu a fost aprobat încă. In 
paralel, dispunând de o re
zervă importantă de 'capa
citate de execuţie, direc
ţia se va implica în dife
rite lucrări specifice pen
tru terţi (primării,' opera
tori economici). Din aceste 
activităţi anul trecut -ve
niturile regiei s-au ridicat 
la cea. 5 miliarde de lei 
<A.S.)

METODE DE AMELIORARE PRIN LUCRĂRI 
DE SUPRAFAŢA A PAJIŞTILOR DE DEAL (II)

repararea capitală a, cea. ja cca_ 5 miliarde de lei 
3 km de drumuri. : (A.S.)

•  • • * • * • * • * • * • * • *  •  * •  * •  * •  * •

RARE PRIN LUCRĂRI

Sugraînsămânţarea re
prezintă, după fertilizare^ 
cea de-a doua măsură teh
nologică de bază, pentru 
sporirea producţiei şi 
îmbunătăţirea calităţii fu
rajului.

în planul de supra'însă- 
mânţare se includ pajiş
tile permanente cu grad 
de acoperire redus şi cele 
cu compoziţie floristică 
necorespunzătoare, în spe
cial cu procent redus de 
leguminoase. De aseme
nea, supraînsămânţarea 
este obligatorie pe pajiş
tile pe care s-au efectuat 
lucrări de combatere a 
buruienilor, a vegetaţiei 
lemnoase, lucrări <ie ni
velare şi de combatere a 
eroziunii solului, care 
prezintă multe goluri în 
vegetaţie.

Se are în vedere, în pri
mul rând, completarea co
vorului ierbos şi îmbună
tăţirea compoziţiei flo
ristice, Se consideră un 
furaj echilibrat din punctul 
de vedere al cerinţelor nu. 
tritive acela în care în 
structura covorului ve
getal gramineele au o

participare de 50 — 70 la 
sută. leguminoasele de 
10—30 la sută, iar specii
le consumabile din alte 
familii botanice reprezintă 
mai puţin de 30 la stită.

Supraînsămânţarea pre
zintă avantajul că nece
sită o cantitate mai mică 
de sămânţă şi este mult 
mai economică în com
paraţie cu desţelenirea 
şi înfiinţarea de pajişti 
temporâre.

Epoca optimă de efec
tuare a supraînsămânţării 
este primăvara devreme, 
înainte de pornirea plan
telor în vegetaţie. Semă
nând în această epocă, 
sămânţa introdusă în sol 
germinează mai rapid, 
beneficiind de rezerva de 
apă " din. primăvară, iar 
tinerele plante concurează 
mai uşor eu vegetaţia e- 
xistentă.

Metode de semănat. 
Pentru terenurile nive
late şî cu pantă unifor
mă, supraînsămânţarea 
se execută în cele mai 
bune condiţii cu maşina 
combinată pentru prelu
crat solul pe rânduri şi

semănat — MCR-2,5. Se 
execută . o mobilizare su
perficială a solului cu 
grapa cu colţi sau cu 
grapa cu discuri în func
ţie de starea de tasare a 
solului şi de grosimea 
stratului de ţelină. Semă
natul se execută cu se- 
mănătorile SUP-21 şi SUP- 
29. Adâncimea de se
mănat este de 1—2,5 cm.

Materialul , de semănat 
La supraînsămânţare se 
pot folosi numai legumi
noase sau amestecurile de  
graminee şi leguminoase 
recomandate pentru pajiş. 
tile temporare din zona 
respectivă.

Cantitatea de sămânţă
se reduce cu 25—50 la 
sută faţă de norma reco
mandată la înfiinţarea pa
jiştilor temporare.

Fertilizarea. In anul 
supraînsămânţării se ad
ministrează doze reduse de 
azot (50—60 kg/ha N, îm
preună cu 50 kg/ha P2O5 
şi 50 kg/ha KaO), pentru 
a nu stimula prea mult 
creşterea plantelor exis
tente, care pot concura 
puternic tinerele plante

rezultate din supraîn- 
sămânţare.

Din acest motiv, azotul, 
se recomandă să- se ad
ministreze după răsărirea 
plantelor semănate şi 
dacă vegetaţia este prea 
înaltă, după o cosite a 
acesteia la <> înălţime care 
să nu afecteze plantele 
tinere

După înfiinţare, în a-i 
nul întâi pajiştea se fo
loseşte numai p rii cosit* 
pentru a da posibilitate 
plantelor supraînsămânţa- 
te să se dezvolte normal.

In Urma cercetărilor şi 
a experienţelor efectuate 
s.a desprins concluzia că 
supraînsămânţarea CU 
leguminoase, chiar pe pa
jiştile productive din re
giunile de deal,, este o 
măsură prin căite se pot 
realiza economii de' apro
ximativ 100 kg/ha N, în 
condiţiile menţinerii n i. 
velului ridicat al produc
ţiei de substanţă uscată 
şi de proteină brută.

Ing. VALUCA MIGU,
cercetător la S.C.P.P.

Geoagiu

IN ME€I AMICAL

Iugoslavia-România 1-0
Pe un timp friguros, 

ploios, în faţa a 40 000 
de spectatori» la Relgrad 
s-a desfăşurat partida a- 
micală de fotbal dintre 
selecţionatele Iugoslaviei 
şi României, ce se pre
gătesc în vederea confrun
tărilor din acest an. Me
ciul s_a încheiat cu scorul 
de 1—0 în favoarea gaz
delor, prin golul înscris 
de Stoicovici, în min. 51 
dintr-o lovitură liberă de 
la 22 de metri.

în  ciuda ploii neconte
nite şi a terenului moa
le, a fost un joc bun, a- 
lert, cu câteva „sclipiri" 
tehnice, în care reprezen
tativa noastră a folosit 
întregul lot de jucători.

„Duelul" între cele două 
supervedete a fost câşti
gat de Stoicovici, căruia 
i-au reuşit multe execuţii 
tehnice de fineţe. „Ma- 
radona din Garpaţi" 
Hagi —, probabil emo
ţionat, devenit tatăl unei 
fetiţe, nu s-a ridicat la 
valoarea clasei sâle.

ROMÂNIA a aliniat 
formaţia : Prunea (74 Te- 
ne), D. Petrescu (’61 Mi. 
hali), frodan, Doboş, 
Selymes, Sabău, Ionuţ Lu- 
pescu (’45 Gîlcă), Hagi' 
('61 Ilie Adrian), D. Mun
tean (’81 Filipescu), Lă
cătuş (’66 Craioveanu), 
Moldovan (74 Vlădoiu). 
(S.C.).

Etapă intermediară şi în Divizia B
Divizionarele noastre B rezultate: M*nerul Uri- 

de pe Valea Mureşului câni — Vega Deva 2—0 
au jucat în etapa inter- şi Şoimii Sibiu — Min. 
mediară de miercuri în Certej 3—1. Golul oaspe- 
deplasare, in care s-au ţilor a fost înscris de 
înregistrat următoarele Borşa. (S.C.).

Divizia A seria a ll-a
REZULTATELE ETAPEI DE MIERCURI: Gl. 

Reşiţa — Foresta Fălticeni 1—0; F.C. Maramureş — 
Bucovina 0—2; C.F.R. Timiş. — Jiul Z-—9; F.C. Bihor 
—- Olimpia S.M 0—4; Min. Motru — Minaur ZI. 
1—0; Gaz Metan — Corvinul 1—1, golul oaspeţilor 
a fost înscris de Costăchescu; U.T.A. — C.S.M. Re
şiţa 2—0; Unirea A.I. — Unirea Dej 4*—2; F.C. Vâl
cea — A .S.A. Tg. M. 2—1.

C L A S A M E N T U L
1. Jiul Petroşani 22 15. 2
2. U.T.A. 22 II . 5
3. Foresta Fălticeni 22 12 Z
4. AJS.A. Tg. M. 22 11 2
5. C.S.M. Reşiţa 22 10 3
6. CFR Timiş * 22 11 3
7. Unirea Dej 22 10 2
8. Bucovina 22 10 * 2
9. F.C. Maramureş 22 9 3

10. Gaz Metan 22 8 7
11. Corvinul 22 . 8 6
12. Unirea A.I. 22 9 2
13. Olimpia S.M. 22 9 2
14. Minaur ZL . 22 8 4
15. Minerul Motru 22 8 4
16. Gloria Reşiţa 22 8 2
17. F.C. Bihor 22 7 2
18. F.C. Vâlcea 22 5 4

5 35—11 47 
« 43—23 38
8 29—17 38
9 36—27 35 
9 31—26 33 
8 30—28 33

10 38—31 32 
10 31—38 32
10 28—30 30
7 28—23 30
8 31—29 30

11 30—32 29 
'11 30—33 29
10 31—24 28 
10 24—28 28
12 18—39 26 \
13 24—45 23 ' 
13 19—45 19 '

* Echipă penalizată cu 3 puncte.
ETAPA VIITOARE, SAMBATA, 30 MARTIE: 

CORVINUL — MINERUL MOTRU.

REZULTATELE ETAPEI DIN 24 MARTIE : EGCL 
Gălan — Jiul Petrila (lipsă medic) 0—3; Min. Şt. 
Vulcan -— Victoria^ Qăian 0—3) Min. Teliuc -— Met. 
Grişcior 2—1; Aurul Brad — C.F.R. Simeria 2—0;Min. 
Bărbătcni — Min. Ghelari (neprezentare) 3—0; Dacia 

Orăştie — Constructorul Hunedoara 3—1; Min. Ani-
noasa (a stat).

C L A S A M E N T U L
1. Victoria Călan 19 15 1 3 34— 21 46
2. Min. Bârbăteni 18 13 0 5 79— 21 39
3. Dacia Orăştie 18 12 0 6 68— 27 36
4. Min. Teliuc
5. Gonstr. hunedoara

18 11 3 4 43— 16 36
18 11 2 5 47— 30 35

6. Min. Livezeni 18 10 2 6 65— 38 32
7. Min. Aninoasa 18 8 2 8 34—32 26
8. Met, Grişcior 18 7 4 7 36— 43 25
9. Aurul Brad 18 6 3 9 30— 30 21

10. Jiul Petrila 18 8 0 io 25— 42 21
11. Min. Şt. Vulcan 18 6 1 i i 40— 56 19
12. Favior Orăştie 17 5 3 9 30— 39 18
13. EGCL Gălan 18 5 0 13 18— 64 15
14. Min. GKelar 18 2 6 10 21— 48 12
15. GFR Simeria 18 2 3 13 20—103 9

i
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(VclUi Lil <Bâfg.ăa — Un poet vizibil
Am parcurs, de câteva 

ori cu emoţie primul exem
plar al noii cărţi de poe
zie a poetului VALERIU 
BARGÂZJ, trApocalipsa du
pă Valeriu", editată în co
lecţia de poezie universală 
a editurii „Helicon“• Nu 
sunt dintre cei „fericiţi44 
care se entuziasmează exal
tat la  orice apare tipărit. 
Am aşteptat această car
te, dar lectura ei, care mi-a 
redat savoarea marilor lec
turi lirice, mi-a reconfir
mat afirmaţii mai vechi, 
referitoare la „Noima de 
aur“. sau „Sfârşitul lumii" 
Avem în faţă unul din cei 
mai importanţi poeţi ro
mâni contemporani ai ge
neraţiei (promoţiei) ’70 (sin
tagma îi aparţine lui La- 
urenţiu Ulici). Cartea cu
prinde cicluri de poeme 
într-o arhitectură specială, 
cu subtitrări ce se vor 
„chei4* pentru iniţiere. Re
găsim, elevat, absorbite 
şi re-topite în texte, ma
rile mituri, între care cel 
al peşterii lui Platan, cer- 
curilor lui Arhimede, filo
zofii substanţiale, obsesia 
materiilor primordiale (sub
stanţe), timpului, memoriei, 
energiilor cosmice, misteri
oase. Mijloacele" par a fi

1 EXPOZIŢIE DE

1 ARTA PLASTICĂ

I * 1
Î La Secţia de Artă a ^
( Muzeului Civilizaţiei £ 
* Dacice şi Romane din I 
* Deva se află deschisă £ 
^ expoziţia de pictură şi £ 
■ţ grafică „Repere peisa-  ̂
■ţ gistice transilvănene".  ̂
ţ  Expoziţia reuneşte lu- L 
ţ  crări semnate de cunos- j  
■ţ cuţi artişti plastici din I • 
|  ţară, între care menţio- T 
ţ  năm : Benone Şuvăla- T 
■ţ lă, Vasile Melica, Geor-  ̂
* geta Mermeze, Y. De-  ̂
* metrescu Diival, Henri j  
ţ  Catargi, Teodor Botiş, j, 
♦  Cornel Iclozan ş.a. (M.B.) î

i  t

ale suprarealismului, dar 
eu cred că, pentru Valeriu 
Bârgău, însăşi realitatea 
lumii -este mereu nouă, 
mai precis aşa o receptea
ză şi o re-scrie, terifiant, 
poetul. Mitul peşterii (Peş
tera Bolii...) revine în tran
scripţii ca un cifru decrip- 
tiv al întregii poetici. In 
obscuritatea de „cutie nea
gră" a memoriei, vizionar, 
se întrevăd nişte URIAŞE 
TREPTE. Ele sugerează ie
şirea din labirint, dar şi 
eliberarea din materie, 
triumfală, enigmatică şi 
revelatorie pentru destinul 
Fiinţei. Se fac conexiuni 
între micro şi macro cos
mic, în  buna - cunoaştere 
filozofică arhaică şi re-um- 
plută de miturile moder
ne, cosmologiile Şi ipote
zele senzaţionale despre o- 

’ rigini, transcendent şi 
chiar parapsihologic. Mar
şul său poetic este exotic 
doar pentru profani. In
tr-o ţară a Poeziei (Romă* 
nia), unde spaţiul este in
tens impregnat de imagi
nar şi cosmic, poezia lui 
Valeriu Bârgău poate şoca 
doar pe acei care, aidoma 
prizonierilor din peştera 
parabolei platoniciene, sunt 
orbi(ţi).

SUBSTANŢIAL şi SEN- 
ZORIALr — sunt două di
mensiuni complementare 
ale unui Ego liric explo
ziv. „Apocalipsa“ este, de 
fapt, geneză, forţă regene
ratoare, energie insufleţi- 
toare. Bârgău DESCRIE 
ACEASTĂ ENERGIE (Ein- 
stein numeşte energie in
clusiv materia). drept o 
pre-energie, iniţială. întru
parea (creaţia) are loc în 
Cuvânt, adică Logos. La 
început a fost Cuvântul. 
O scânteie i s-a dat şi poe
tului. Caraion întrevăzuse, 
în al său masiv „Jurnal 
I" — (înainte de exilul el
veţian), marea PREZEN
ŢA POETICĂ a lui Băr- 
gău, subtitrând eseul de
spre el „Fabulosul rău". 
Este stânjenitor (?) să faci 
elogiul Poeziei, ignorând 
persoana omului ? Poate că 
nu suntem pregătiţi pen
tru a recunoaşte „vizibi
litatea poetului44 între noi.

Viziunile sunt halucinan
te şi tăioase. Sunt invoca
te cercurile lui Arhimede, 
chitul în care lona a fost 
prizonier, adică TRASEUL 
INIŢIATIC, pentru a măr
turisi lumii pierzania. O 
PERCEPŢIE UNEORI IN
SUPORTABILĂ A REALU-

. LUI care ne împresoară, a 
antropicului, a morţii. To
tul musteşte, arde şi spul
beră. Textul este minat de 
trimiteri livreşti, mitologi
ce. Totul ţâşneşte, strigă şi 
(se) iluminează, revelato
riu. „O boală învinsă e 
orişice carte", spunea Bld- 
ga. Aici moartea este sfi
dată, confruntată, somată, 
apoi ÎMPRIETENITĂ. Un 
triumf al spiritului, prin 
poezie. O poezie extrasă 
din marile şi greu expri
mabilele strate ale fiinţei 
sufocate mereu de realita
tea... , colectivă. Fauna. lo
cală a grafomanilor, intens 
populată după anii ’89, 
scrâşneşte şi râde, pentru 
că aşa se redefineşte. Insă 
POEZIA EXISTĂ, vine în 
cetate, reumple spiritul de 
spirit. O criză depăşită 
este cel mai mare act crea
tor. Echivalând, primejdios, 
cu acea „ieşire din corp", 
din poemul paginii 94 
(„Cenuşa44 ~.). Fulgurantele 
mele atingeri la adresa a- 
cestei cărţi sunt doar schi
ţa unei bucurii regăsite 
mereu, prin lectura, adevă
ratei Poezii.

EUGEN EVU

Noile de vi
ce acoperă ramul. • •

Ştiu că iubesc primăva
ra, o iubesc mai mult de
cât pe oricare alt anotimp, 
dar nu mi-e foarte clar 
de unde ■ vine acest senti
ment. Şi poate că "nici n-ar 
trebui să mă preocupe as- - 
ta dacă l-aş crede pe An- 
toine de Saint Exupery, ex
tinzând sensul cuvintelor 
sale mai departe de sem
nificaţia pentru cel de lân
gă t ine : „Iubeşti pentru 
că iubeşti. Nu există raţi
une pentru a iubi". Şi, to
tuşi, o explicaţie — măcar 
una — trebuie să existe...

Mi-e limpede (aş zice 
transparent de limpede) 
toată amploarea şi inten
sitatea acestui sentiment. O 
limpezime care vine, de 
bună seamă, din dorinţa 
tainică de a mă identifica 
cu înfloririle ei, âle pri

măverii. Pentru că înainte 
de toate ele înseamnă cu
lori ; înseamnă adică să te 
înconjor! dintr-o dată de 
verde, şi de roz, şi de gal
ben, şi de violet, după ce 
de-atâta vreme ochiul o- 
bosise de albul şi griul 
iernii. Iubesc simfonia cu
lorilor crude... Iubesc mi
racolul înmuguririi. Nu in
vidiez nimic mai mult de
cât întâmplarea . neintâm- 
plătoare ce face ca din pă
mânt, din apă şi din soare, 
ramul — cel de-atâta vre
me gol şi pustiu — să se- 
acopere aproape impercep
tibil cu noi începuturi de 
viaţă. Poate ar trebui să 
învăţăm de la muguri. Să 
învăţăm că probabil nu e- 
xistă doar un singur în
ceput, că n-am putea „ro-

di“, n-am putea deveni fă
ră lumină în jurul nostru.

Şi-apoi toate uimitoarele 
flori, firavele fire de iar
bă, blândeţea soarelui şi 
mângâierea uşoară a vân
tului, nu sunt ele toate a- 
celea care prevestesc o no
uă tresărire de viaţă ?... Iu. 
beso primăvara şi pentru 
că e lipsită de egoism; ni 
se arată şi ni se dăruie cu 
tot ce are ea mai frumos 
—. cu toată bogăţia de cu
lori şi de miresme proas
pete, mereu seducătoare şi 
fascinantă.

E greu să nu iubeşti pri
măvara, să treci pe lângă 
ea fără a te opri câteva 
clipe, pentru a te pătrun
de de toate binefacerile ei...

CA IN TR -U N  VIS

înmugureau grinzile casei, cerdacul 
şi noapiea se făcuse privighetoare.

Pe-un astfel de timp 
a venit dragostea...

Uşa casei a-nfrunzit 
şi din podele, iarbă deasă 
mirosind albastru s.a ivit.

Braţul,
ce rost îmi mai are braţul 
când din umerii tăi 
ninge cu petale 
ca într.un vis 
de fructe îngânat ?

ACEST PORUMBEL

! Doamnă Necunoscută, iată că astăzi iţi scriu 
ţ acest porumbel alb, mai alb decât sinceritatea 
i cu care aproape de tine am tot visat să fiu 
’ şi zarea ta s-o port chiar dc-ar fi fost prea grea—
1
i Doamnă Necunoscută, sunt îmbuibat de singurătate,
; n-am decât scara pe care.mi urc şi cobor închipuirea, 
1 restul l.am închis în conserve, l-am pus în termostate — 
| experimentez dacă şi cât se mai conservă pietrea—

| Şi pentru cA ochii, infiniţii ochi, au prea multe zăbrele 
|  de unghiuri de cer, de inimă şi de-ncundc, 
l îngăduie Necunoscută Doamnă acestor palme-ale mele 
■ măcar o cărămidă arsă din formele-ţi rotunde.

IN  SEARA...

l în seara în care ceaiul dansează 
’ şi ninge peste frunţi cu petarde de stele,
V Necunoscută Doamnă, cine-ţi modelează 
|  sălbăticia înşurubată-n podele ?

i Domesticit cu nimicuri, un râu din Ptolemeu 
\ de glezne mă înşfacă şLmi urcă in spinare 
l să-mi fie mult mai grea, să nu pot singur eu 
> să.ţi port nemărginirea ca pe un grunj de sare,

l oricât mi.ar fi de jale şi-oricât de greu mi-ar fi* 
j un vis din oarecare tot îmi e dat să port 

atâta timp cât zarea se cască spre.a iubi 
şi verdele din luncă şi fumul cald din cort.

CONSTANTIN GUEQRGlIEJVAlDlN

CATRENE DE... CA M PA N IE  .

Se apropie campania 
Nicidecum pentru arat 
Domnii— cu zâzania 
Se întrec pentru— votat!

Toate merg cu-nceEşoru 
Chiar legile.n parlament 
Geaba le-aşteaptă poporu 
Ele se nasc greu şi..', lent t

Moda şi privatizarea 
Merg în pas alergător 
Diferenţa e doar dota 
Ce-o scriu după capul lo r!

i

IOAN BUŞTEA, Ilia

GEORGETA BIRLA ---------------------- -—------------ — ----- — ----------- ------

Aşadar, Mircea Muthu ne 
propune lectura cărţii sale 
cu un titlu discret insolit: 
„Cântecul lui Leonardo", 
avertizându-ne asupra con
ţinutului ei într-un pream
bul care prevesteşte o in
cursiune uşor pretenţioasă 
într.un teritoriu al teoriei 
literare şi al criticii de ar
tă mai puţin circulat. Şi 
aproape bănuim o lectură 
mai greu accesibilă decât 
ne-ar putea-o sugera ti
tlul... Iar paginile următoa
re confirmă: după doar 
câteva file întâlnim prime
le nuţne citate, care ne 
indică limpede încotro... 
bate autorul. Gitarea lor 
nu va dă greutate şi im
portanţă acestei prezentări,- 
dar va direcţiona şi clari
fica bine câmpul ideatic

NOTE DE LECTURĂ

Mireea Muthu, ^Cântecul lui Leonardo“
de care trebuie să ţină 
seama cititorul. Şi este de 
semnalat că intrarea în 
sanctuarul numelor care 
strălucesc în istoria ome
nirii se face aproape bru
tal, deşi într-un context 
anunţat deja. Pe doar două 
pagini aflăm că „pentru 
Longinus (...) sublimul e 
„starea de tensiune şi ui
mire în faţa măreţiei lu
mii"; „Schiller (...) consi- 
deră sublimul restrictiv" ; 
„Schopenhauer (...) îl iden
tifică „cu forma absolută 
a Frumosului"; „ ta  Kant 
se analizează, aşa cum era 
de aşteptat, „dimensiunea

raţională a sublimului" etc. 
(Sublimul între ontologic 
şi estetic, pag. 14—15). Aş 
putea să folosesc acest spa
ţiu în întregime înşiruind 
doar autorii existenţi la 
„Indice de nume", înce
pând cu Vasile Aâron şi 
terminând cu A.D. Xeno- 
pol — într-o ordine strict 
alfabetică, între aceştia doi 
fiind notaţi încă peste 300 
de autori români şi stră
ini... Impresionant. Este 
încă o punere în gardă a 
cititorului faţă de conţinu
tul cărţii care este, în ul
timă instanţă, o invitaţie 
spre şi prin tainiţele in.

telfectului propriu, poate 
chiar un... extemporal la 
Estetică, Filozofie şi Teo
ria artei. Fără a obbsi cu 
fraze întortocheate în care 
ideile pot aluneca uşor 
printre „jocurile" mintii, 
„Cântecul lui Leonardo" 
este o şansă extraordina
ră care ni se oferă spre a 
pătrunde în zonă artistică 
davinciană, văzută şi ana
lizată de personalităţi dis
tincte şi distinse ale cul
turii şi artei universale. 
Cheia lecturii este impli. 
carea/pătrunderea în ide
ologia textului pentru a-1 
putea urmări pe autor.

„Arta, spune el, este pro
dusul imaginaţiei, plasti
cizată în forme, sunete 
ş.a.; esteticul e sublima
rea imaginaţiei, dar şi a 
produsului său in concept. 
Pe de altă parte, domeniul 
artei este opus filozofiei..." 
(Mircea Florian, estetician 
şi filozof al culturii, pag. 
115). In orice caz, caftea 
lui Mircea Muthu nu se 
recomandă pentru o lec
tură relaxantă, ci, mai de
grabă, pentru o conectare, 
măcar pentru puţină vre
me, la o lume prin care 
se mişcă dezinvolt învăţă
turile şi ideile unor oameni

datorită cărora lumea a 
îmbrăcat haina tot mai 
primenită şi mai elegantă 
a culturii şi civilizaţiei.

Iar în încheierea acestei 
prezentări, câteva cuvinte 
despre autor : s.a năsut la 
1 ianuarie 1944, la lemut, 
jud. Mureş, este profesor 
universitar şi decanul Fa
cultăţii de Litere din Cluj 
şi unul dintre cei mai a- 
vizaţi critici literari arde
leni. A publicat peste 10
volume de critică şt teo
rie literară. De acrea, scri
sul său este un fel de 
curgere domoală care prin
de cititorul în mrejele u- 
nei lecturi deosebit de in
teresante şi deseori plă
cute.

DUMITRU HURUBA
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CUVÂNTUL LUJER

LUNI, 1 APRILIE
\ . Ş  .• . ; V.."

TVR 1

13,00 Actualităţi; 13,10 TVR Iaşi; 14,00 TVR 
Cluj-N.; 1440 TVR Timişoara; 16jM, Ac
tualităţi; 16,05 Atlas; 16,35 Turiste şl a- 
gro turism; 17,05 Em. în lb. maghiara; 18,35 
Aventurile şerifilor galactici (Aa.); 19,00 
De luni până luni; 19,30 Fata şi băieţii (s);
80.00 Actualităţi, meteo, telcsport; 20,50 

, Bayvvatch (s); 21*45 Transfocâtor; 22,15
Teatru TV (p.I); 23,45 Artmatităţi; 23,50 
Teatru TV (p. II); 0,35 Fragil.

TVR 2

13.00 Actualităţi; 13,îo Politica între 
ideal şi real; 13,40 Drămui spre Avonfea

? (s/r); 1440 Confluenţe (r); 15,00 Perla nea
gră (s/r>; 15.45 Filmele săptămânii; 1540 
Ursuleţii inimoşi 10,2# Dedublarea
(s); 1745 Măseaua de minte; 17,45 Ittbfrî 
amăgitoare (s); 18,30 în fafa dvs.; 20,00 
A rte vizuale; 20,30 Tribuna nonconformiş- 
Blbr; 21,00 TVM Mesager; 2149 Sfinx (cs);
82.00 Santa Barbara (s); 22,4S Mag. spor
tiv; 0,30 Muzica e viaţa mea t

PRO TV

7.00 Ora 7, bună dimineaţa '; 9,00 Cap
cana timpului (s/r); 9,45 Sport la minut;
10.00 Paradise Beach (s/r); 10,30 O femeie
face carieră (f/r); 12,30 Prindeţf-1 pe
Sm art! (s/r); 13,00 Oameni în toartă firea 
(s/r); 13,30 Povara adevărului (s/r); 14,30 
Verdict: crim ă! (s/r); 15,3o Fotbal. Rez.
Anglia; 164# Paradise Beach (s); 17fiO Po
vestiri din Bucureşti; 17,30 0*#?ana tim
pului (?); 18,15 Fotbal. Rez. Spania; 18,15 
Sport ta minut; 19,00 Qameni în toată fi
rea (m  t9ţ25 Ştirile PcO TV; 1945 Doar 
O vorbă să-ţi mal spun...; 20,00 Massarati 
and the Brain (f. SUA ’82); 21,50 Ştirile

f Pro TV; 22,00 M:A.S.IÎ. (s); 22.3» Procesul 
etapei; 0,05 Sport la m inut

MARŢI, 2 APRILIE
: • • • •  ; ‘ - ’ . ’ . . . ' '  ‘

/ - e m  i

73)0 TVM. Telcmatinal; 84o La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); *#45 Docu
mentar; 11,05 A şaptea preot# (i/ej; 1245 
DA.; 13,10 Muzica pentm  toţi; 14,00 Ac
tualităţi; 14,10 TVR Iaşi; I&00 TVR Cluj- 
N.; 15,4o Actualităţi; 15,50 Fii tu însuţi!;
16,30 Convieţuiri; 17.2S Aventurile 
fUor galactici (da,); 17,35 Caşuri ş» 
suri în dragoste; 18,30 Vtefe 
parlamentare; 1855 Medicina pentru toţi;
19.25 Tarzan (s); 20,00 Actualităţi, meteo, 
teiesport; 20,50 Servitorot £  Angfin T9f.
23.25 Reflector; 22JS5 ActuaEtăţî; 2305 
Muzicorama; 23,45 Gong; 0.15 Magazin»! 
Notelor Bine.

TVR 2

7.00 La prima oră; 9,20 Ora de muzică;
10.05 Caleidoscop; 11,30 Dragon!) gemeni 
(d.a.); 11,55 „Don Carlos* (teatru TV/r);
14.00 Actualităţi; 14,10 Serialul serialelor;
14.55 Ecran de vacanţă; 15,50 Ursuleţii 
inimoşi (d.a.); 16,20 Dedublarea (s); 1745 
23 de milioane (I); 17,45 Iubiri amăgitoa
re (s); 18,30 23 de milioane (II); 20,00 Cu 
cărţile pe faţă; 21,00 TVM Mesager; 21,30 
Intre da şi nu; 22,00 Credo; 23,15 Ritmuri 
muzicale; 23,30 Teatru TV.

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 9,00 Cap

cana timpului Wr): 9,45 Sport la minut;
10.00 Paradise Beach (r); 10,30 Massarati 
and the. Brain (f/r); 12,25 Arte marţiale;
12.55 ştirile Pro TV; 13,00 Oameni te toa
tă firea (s/r); 13,30 Procesul' etapei (#);
16.30 Paradise Beach (s); 17,00 M.A.S.II. 
(s/r); 17,% Capcana timpului (s>; 18.15 
Fotbal. Rez. Bundesliga; 18,45 Sport la 
minut; 19,00 Oameni te  toată firea (s);
19,25 Ştirile Pro TV; 13)55 Dea* o  vorbă 
să-ţi mai spun„; 20,0# Spitalul de or- 
genţâ (s); 21,00 Secrete de fandlte (s); 2L50 
Ştirile Pro TV; 22,00 MLajS.II. .(»); 2240 
Deşteaptă-te, române t • (talkshow); 043 
Sport la minut; 040 Fotbal. Rez. Bundes- 
liga; 2,00 Muzică.

MIERCURI, 3 APRILIE

TVR 1

7.00 TVM. Tclematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 16,0$ Moda 
pe meridiane (do); 1045 Videecăset» mu
zicală; 10,50 Videoîexîco»; tt<S9 Iubtri a- 
măgitoare (s/r); 12,40 DA.; 13,10 Jttteâca 
pentru togi; 14,10 TVR Iaşi; 1545 TVR 
Cluj-N.; 16,15 Înregistrări *96; 17,10 Ecle- 
siast *96; 17,55 De la teme adunade,..; 1845 
Aventurile şerifilor galactici (d.a.); 18,55 
Sensul schimbării; 19,25 Fata şi băieţi! (s);
20.00 Actualităţi, meteo, teiesport; 20,50 
Jalna (s); 21,45 Noi frontiere (r); 22,45 
Totul despre muzică; 2345 Actualităţi; 
23,35 Confluenţe; 2345 P .S .: Te iubesc 
(s>; 0,35 întâlnirea de la miezul nopţii.

TVR 2

7,M La prhna oră; 9,20 Muzica pentru 
toţi; *0,05 Itinerare turistice; 11,30 D.a,;
12.00 Film (r); 14,00 F ra ţi (Sfc 1445 Gong!
(r) ; 1545 Ecran de vacanţă; 1545 Ursule
ţii inimoşi (d.a.); 16,20 Dedublarea (s);
17.05 Natnra 2000; 17,45 Iubiri amăgitoare
(s) ; 18,30 Em. în lb. maghiară; 20.00 Clin;
20.30 Tufist-club; 21,00 TVM Mesager;
21.30 Tradiţii; 22,00 Santa Barbara (s):
22.55 Un secol de cinema; 23,55 Jaazdan; 
0,25 Bătălii aeriene.

PRO ŢV . '

7,00 Ora 7, bont dimineaţa!; 9,0# Cap
cana timpului (s/r); 945 Sport tâ «huit;
10,00 Paradis» Beach (s/rfe « 4 *  Spitalul 
de urgenţă (s/r); t l 4# Serate» de familie 
(s/r); 12,10 Sport; 1340 Oameni în  toată 
firea (s/r); 134# Baschet NBA; 143# Arte 
marţiale; 154# Deşteaptă-te, românei (r);
16,30 Paradis» Beach (s); 1740 M-A.S.II. 
(s/r); 1740 Capcana timpului (s); 18,15 
Schi Mag.; î • Oameni te  tentă firea 
(s); 19,25 Ştirile Pro TV;
(f. SUA Tl); 22.00 MAS.II. (s); 22,3# 1 
ge şi Ordine (s); 23.% Poveşti adevărate; 
0,05 Sport la minut; 040 Fotbal. Ster. An
glia; 1,30 Muzică.

JOI, 4 APRILIE 

TVR 1
7.00 TVM. Telematinal; 840 La 

oră; 940 Santa H»rbaraţs/r); 10,05 Limbi 
străine; 11*05 Iubiri amăgitoare (s/r); 
12,40 D.a.; 13,10 1001 audRffi; 14j00 Actu
alităţi; 14,10 TVR iaşi & TVR Cluj-N.; 
1540 La porţile dorului; 16,00 Actualităţi; 
16,10 Cuvinte potrivite; 16,35 Mag. social;
17.25 Aventurile şerifilor galactici (d.a.); 
17,50 Viaţa partidelor parlamentare; 18,15 
Tragerile Lot» 5/40 A multiplă Expres;
18.25 Mileniul»; 19,10 Tânărul Indiana 
Jones (s); 20,00 Actualităţi, meteo, teie
sport; 2040 Nord şi Sud (s); 21,45 Reflec
ţii rutiere; 22,00 Studioul economic; 22,40 
Jocuri periculoase (s); 23,55 Actualităţi; 
0,10 Primarul din Casterbridge (s).

TVR 2
740 La prima oră; 9,20 Muzica pentru 

toţi; 10,05 Mag^satelit; 10.50 Varietăţi in
ternaţionale; 1145 Dragonii gemeni iU .)i
12,05 Curcubeu; 13,05 PJ5.: Te Iubesc ($);
14.00 Actualităţi; 14.10 Reportaj *96; 1445
Ecran d» vacanţă; 1546 Ursuleţii inimoşi 
(d-a.); 16,2# Dedublarea (s); 1740 Ceaiul 
de te ora 5; 1940 Hm. în lb. germană;
2040 Cultura te lume; 20,30 Enigma (cs); 
2140 TVM Mesager; 21,30 Filmoteca dc 
Aur; 2240 Zmeul (f. Franţa *90); 22,4# Sta- 
dion; 040 Jazz Alive Show.

PR<S TV

7,0# Ora 7* hună dimineaţa!; 9.00 Cap
cana tlteputei (s/r); 945 Sport te minut; 
1040 Paradise Beach (t); 18,30 Changes
(f/r); 12,20 Fotbal. Bundesllga Top Gol; 
1340 Oameni în toată firea (»/r); 1340 
Lege şi Ordine (s/r); 14,3# PUveşfl adevă
rate (r); 154# Baschet NBA ActioB; 1548 
Beverly Mills (s/r); 1640 Paradise 
(s); 17,00 M.A.S.H. (s/r); 17,30 
timpului (s); 18,15 Lumea rpgby-4
19.00 Oameni m toată firea (»); 19,25 Şti
rile Pro TV; 2048 Auflior/ Author! (cp. 
SUA *82); 22,00 M.A.S.H. (s); 22,30 Cracker 
(s); 23,30 Rătăcii! în  tranziţie (taîkshow); 
0,05 Sport la minut; o,3ff Robocop (s);
1,30 Fotbal. Rez. Spania; 2,00 Fotbal, Rez. 
Bundesllga; 2,3# afazică.

VINERI. 5 APRILIE

TVR 1

7.00 TVM. Tetrmatinal; 8,30 La prima
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 1040 Docu
mentar; 114# Ritmuri muzicale; 11,50 
Iubiri amăgitoare R/r); 1240 Lumea ope
rei; 1340 TVR Iaşi; 14,15 TVR Cluj-N.; 
1540 Pompierii vă informează!; 154#
Din kşaae» afacerilor; 154# Actualităţi; 
I64# Ieşirea dte cerc; 164# Em, te  lb. 
germană; l lâ p  Pro patria; 18,5# Viaţa 
partidelor parlamentare; 1945 Jrdte (s&
20.00 Actualităţi, meteo, teiesport; 204# 
Tezaur Metericr. 2L35 Film; 234» Actua
lităţi; 23,25 MTV. Euro Top 20; 0,25 A 
doua zi după^. (f. SUA *83).

; TVR:,f  - v:

ţfâSA LA priteă ară; 940 Mnsicn pentru 
toţi; « 4 5  Caleidoscop; 1140 tea,;
TVR laşfc 1240 TV » Cluj-SL; 134# TV*  
Timişoara; 13,30 ECran de vacanţă; HA# 
Cafeneaua Iftorărâ; 1548 Convieţuiri; 1A2S 

. BedubUrea (#; *7,0S Bura» invenţiilor;. 
m k :  Oameni cate»' am fost».; f i B  Iubiri 
amăgitoare (s>; 194# Concertul Orehmdrei

Naţionale Radio; 21,Oo TVM
21.30 Hyperion; 22,45 Din viaţa romilor;
23,15 Santa Barbara (ş); 0,00 Bucuriile

■ muzicii. '

PRO TV

7,0# Ora 7, bună dimineaţa 1; 9,00 Cap
cana timpului (s/r); 9,45 Sport la minut;
10.00 Paradise Beach (s/r); 10,30 AntbOri 
Author (coftf; K,35 Motor Sport «fag.;
13.00 Oameni în toată firea (s/r); 1340
Cracker (s/r); 14,30 Rătăciţi te tranziţie (r); 
1540 Rugby Saper; 10,38 Paradise Beach 
(S); 17,00 M.A.S.H. (S/T): 17,3o Capcana
timpului (s); 18,15 Robocop (s); 19,00 Oa
meni te  toată firea (s); *945 Ştirii» Pro 
TV; 2040 Dosarele X (s); 214» Exposed
(thritter SUA *83); 2348 Aventuri în Casa 

Morţii (*>; 0,05 Sport* la minut; 040 Ero
tica (s); 1,00 Bărbaţii preferă bl»odele (f. 
SUA *53); 3,3# Baschet NBA (<fy

SAMBATA. 6 APRILIE

TVR' 1

740 La prim» oră; 84# Ba da. Ba nu 1; 
9,5# Dramul spre Avoniea (sk 1145 Pas 
ctt pas; 14,15 Ecranul; 1345 Pleiade; 14,00 
ArtumttO^; 144# Tranzit 105; 19,15 Tele- 
enrictepedia; 2040 Actualităţi; 204# O 
femeie curajoasă (i, SUA ’92); 22,25 Şcoa
la vedetelor te  concert; 23,30 Actualităţi; 
23,5# Perla Neagră (ş); 0,35 Roată văd lu
mea cn -ochu; 14# live  te  the New 
vvorid.

TVR 2.

7.00 întâlnirea de sâmbătă; 12,0# MTV. 
Disc» Dancc; 1340 TVR Timişoara; 13,30 
Est Meridian Magazin; 1545 D.a.; 1640 
Dedublarea (s>; 1745 Itinerare spirituale; 
1740 Planeta Cinema; 1840 Serata mu* 
zicală TV; 2040 Pariaţi pe campion i; 
2140 TVM Mesager; 2*40 C.E. de box; 
2240 Santa Barbara (s); 23,15 Alfa şi O- 
mega; 0,15 Jazz Alive Show.

DUMINICA, 7 APRILIE

TVR t

8.00 Bună dimineaţa! ; 9,00 Trei pen
tru o mască; 10,00 Lumină din lumină;
11.30 Viaţa satului; 12,55 Alfa şi Omega;
13,40 Visând1 la Jeannie (s); 14,lo Actu
alităţi; 1440 Poşta TV; 1440 Video-Maga
zin; 17,10 Floarea florilor; 17,35 A deua 
alfabetizare; 174# Star Trek (s); 18,45 A 
doua Românie; 1045 Robing»; 2040 Ac
tualităţi; 2040 O treabă bine făcută (1 
Anglia ’89); 22,40 . Tragerile Loto special 
0/49 şi Noroc; 2240 Filmele săptămânii; 
2245 Finalele-Campionatelor Europene de 
box; 2345 Actualităţi; 2340 MTV. 3 ftom 
Y; 040 Sete» (s); 0,40 Avanpremieră; 0,50 
m<ăaem  lirlch ..........

TVR 2

134074# 5x2.  Magakln duminical;
MTV. Greatest Hits; M 0# fi»  
pentru vârsta a  trei»; 1-L3# Dednbiarea 
(S); 1540 Reprim a  lerta; 194# Puterea, 
pasiunea (sR 2040 A patra Întâlnire * 
Şcolilor şi Academiilor Europene de Tea
tru; ZtJOO TVM Mesager; 2140 Descope
rire» planetei; 22,«0 Ud» JUrgoos te  con- 
cert; 22^5 La puterea »  dona; 234# Santa 
Barbara (s); 2345 ChrHtos Pe 
Măslinilor.

OFERTĂ »PM  I VLA »E  SFINTELE SĂR- 
1 BAT0KI ALE PAŞTILOR

FIRMA „FOFO“ DIN TG. JIU
l

m

S.C. COTURN IX SJUî. 
DEPOZITUL DEVA 

Organizează

I

şi eir detail
îmtarăcăminte şi încălţăminte de sezon, im- J 
ITALIA, zilnic la scdlnl firme# An Calea i 

Scvcrimilni, nr. 38 A sî prin magazinul „MON- i 
M C U  din Tg. Jin. 1

|  la  perioada 28. 03. — 2. 04. 1996, firma i 
]  „P0FO“ din Tg. Jiu participă lă Târgnl Na- f 
‘ ţfanai „STIL ’0 r  — de îmbrăcăminte şi în- * 
. călţăminfe organizat de Camera de Comerţ şi f 
|  Industrie Oltenia Ia Casa de Cult» “ a Tinere- î  
|  tulul din Craiova. Vizitaţi standul nostru/

N oi vă garantăm cel mal bun preţ. * 
Calitatea produselor rămâne la aprecierea f 

dumneavoastră. , î
Relaţii la telefoanele; 033/21338", sau 033/ * 

j 217632. f
-* ■—* —* —* _ * —.* —+ _ + _ * _ * — * _ * —

I
I
I .

I

pentru ocuparea posturilor de:
#  Agenţi comerciali
#  Agent di# livrare 
•  Agent de depozitare.

Concursul va avea loc în data de 30. 03.1 
11996, la seditd firmei, str. libertăţii, bL A, se.! 
ffB. (în spatele Baroului de Avocaţi). |

Informaţii la tel. 054/212838. Toţf cemfi-l
^ ţii vor avea asupra lor copii după diplomele ■  

absolvire. C639808I)|
|  , .  ............... . ....-  mm ■ .  ,n m . ■ —  ■ ■ ■ ■ ■  j
* TrrrrfcT A n m r ' a tur*** ̂  / \ f» I  cnrTl> |

l
l
I

STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞJ 
PRODUCŢIE POMICOLA GEOAGIU

livrează pom! altoiţi:
•  măr, prun, vişin, ctt 2900 lei/bne. ţ
•  păr, cireş cu 2300 lei/buc.;
•  cais, piersic cu 3000 lei/buc.;
•  arbori ornamentali cu 2500 lei/buc.;
•  vin alb ctt 1500 lei/btra;
•  rachiu de mere de 35 grade ctt 3500 lei/ 

litru şi de 44 grada cu 5000 ki/Htru.
Preţurile includ şi TVA.

UZINA MECANICA ORĂŞTIE 
Str. M. Titulescu, nr. 60. 
încadrează in muncă 
•  8 tâmplari — bărbaţi, categ. D—V. 
Informaţii suplimentare la serv.

I 
I 
I
|  telefon 054/641041, int. 233.

!
I

(6398083)|

S .C  ROLAC S .A .
*■ Produce şi cornercialiZ'

CÂgîÂJÎ 6ÎSÎRIBUITORI ta TOAtÂ TAZAcondi|(ravarsf»)cr39e <to pr«fţ $»-pla:4i 
ftotapHa teP 033‘«31253j.

aula sarf.ul li/mol din Tuiluroft/feOT.l 
ŷteaaua PlatrJNeâniftfltiman km-.4
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PAGINI NAŢIONALE
CEA MAI BOGATĂ SURSĂ 
DE INFORMAŢIE PENTRU 

AFACERILE DUMNEAVOASTRĂ
•  Doriţi ca firma dumneavoastră să fie 

cunoscută in ţară şi străinătate?
•  Doriţi să aveţi o informare „ia zi** 

despre concurenţă ?
•  Doriţi să vă vindeţi urgent produsele 

şi serviciile dumneavoastră ?
•  Căutaţi urgent un partener de afaceri ?
•  Căutaţi un număr de telefon sau adre 

sa unei firme din ţară?

r ă s p u n s u r il e  l e  v e ţ i g ă s i
PRIN CATALOGUL

„ P A G I N I  N A Ţ I O  N A L  E“

I

) PAGINI NAŢIO NA UEt DEVA. hotel * 
ţ „Becebal", cam. 12, sau la tel. 213500. I• *'

♦  -  *—o *-*—*-** '•$#— *-

■{: Nu ezitaţi să vă înscrieţi în catalogul i
* „PAGINI NAŢIONALII ediţia 1997 f i
* Obţineţi astfel gratuit catalogul ac-1
? tual şl cel următor. I
* Doar cu 99 000 lei puteţi f. înscrişi *
* în ediţia 1997 a catalogului „PAGINI» 
‘ NAŢIONALE", tarif ce creşte luncţle de »

ţ 1 spaţiul tipografic soHeitat. *
1 1 Informaţii zilnic. îfltre orele 9—13,» 
4 i ia sediul biroului judeţean ROMPRES —
|  , P i r . r v i  v a t t o v » ! * ' . rwr\ ; a

l
I 
* 
i 
I
\
K
i
I

*
I

I

1
I

S.C. FULGER STOP AUTO S.R.L. 
Reprezentat prin dispeceratul taxi nori-stop

939
„■ Vă oferă servicii taxi, tarife acceptabile, 

cariele cu patru călătorii plătite sl Oua grâ. 
u u i

Peniru convingere formaţi I
or-a. ^

D upă 4 servicii c u  p la tă  i
vă oferim un serviciu lo c a l QRdîCHT! \

s.c mmm
V I N H
aoratAL" din Oşânie, 
nr.ll.tolefcn 647406:

•  TELEVIZOARE COLOR: NU, ORIONJPHRiPS, 
SANTO.GOLDSTAJUJAEWOO (BOţTOpme.te- 
leoomandLcu d  f i i i  tdetext)

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU - Bucarrsd
•  FRIGIDERE SI CONGELATOARE - G£-
•  ARAGAZE Sat -Mare
•  MAŞINI DE SPĂLAT - Cugir
•  BICKXETE PORTOSA-18 VITEZE - Î&. -
•  COVOASEJMOCHElEGi«aidie^lba înL,
•  GRESIE SI FAÎANTÂtnodel Rafia
e  vopsEA,cm r sa diluant  a u t o

•  INCUBATOARE PENTRU PUI DE GĂINĂ
•  ALTE PRODUSE fUfimnif» fi electrocamke:

jBtee nfiitiifllmc  dtdsiccdomtoft'
re gnrnr̂ Myd-atoaeeJboilcre pe gaţpfite pe gaz, 
butelii aragaz.
Se aocudft CUURANÎXR festee t -3  am 
GARANTAT CETE MAI M fd PRETORI 1

Pentru tM

JH CELE MAI AVANTAJOASE 
CONDUS DIN TARA :
£ ?  Avans-numal 25-30 %
U  Dobâuda-numal 4,5 % k  suma 

d e  p la tă  l u n a r

j- SOCIETATEA COMERCIALA 
MIXTĂ ROMĂ NO-SPAN1C I k  

HABER INTERN ATIONAL SJL

Str. Progresului, 59, 2650, HAŢEG 

Angajează prin concurs

-
1 O 1

f > i 
\ 3 4

\

J

<

%
ţ* •  2 ELECTRICIENI —  ELECTRONIŞTI,; 
Ş cu vechime minimă 5 ani, salariu negociabil. 
■' Concursul va avea Ioc în date de 1. IV. j 
' 1906.

Relaţii Ia sediul firmei sau la telefoanele:! 
054—770151; 054—770540; 054—230933; 654— ; 

'/ 230036 ; 054—230037. <269)

•i «70'.‘v#®^®ao»fe*»*eee

S.C.C.F. 

TIMIŞOARA 

: S.A.

ŞANTIER 34 LR 

D E V A

Scoate fa licitaţie 
spaţiu pentru închi
riere, cu reamenajare 
pentru ateliere de pro
ducţie industrială, si
tuat în Sfmeria, str. 
Strciului, nr. 1 (lângă 
Baza 20).

Relaţii suplimentare 
la sediul Şantierului 
34 LS Dev , str. Ho
rea, irr. 12/14, telefon 
625890.

(6393094)

B.C. CASIAL S.A. DEVA — CHISCĂDAG A 
VINDE LA LICITAŢIE PUBLICA ^

fixe scoase din funcţiune conforrn Legii nr.

I
15/1994î

Den—iiroa mijlocului
f k

Nr, Preţ de licitaţie! 
(inclusiv TVA) I

I

I
I
• I m

j Cr t .

i  
I 
i  
I 
I 
I 
I

I
f
1 Lidiaţia va avea Joc în âata de 17 aprilie şi 24 aprilie, ora 9, la i  
J sediul societăţii. ■ 5J Taxa de participare Ia licitaţie este de 20 080 lei, iar garanţia d e l 
I  participare este de 10 Ja sută din preţui de pornire a lic ite z i. 1
I  Aeestea se vor depune de către solicitanţi la casieria societăţii, ! 
■p â n ă  la data KcitoţSei. f
|  înscrieri şt informaţi; la . telefoanele: «54/213140, 213141,1
1 213142, int. 454 — serviciul mecano-energetic. /0£ţ'7k ■

L Tractor jf’C 60 
i 2. Tractor echipat cu toc. ir.

1 Mic, 2904 513 le i |  
1

IP 651 1 /buc. 2 205 316 Iri !
3. Mojar mecanic de M». 1 buc. 767 376 lei |

| 4. Aparat Vicat cu seudă 1 buc. 235 919 lei 1
5. Calcimetru Schelier 1 buc. 210 400 lei *
A  Autedavu 1 buc. 732985 tei |

| 7. Cric hidraulic 3000 nun 2 buc. 124 735 leirimc.*
| 8. Presa 16 tf. 1 buc. ' > 548 735 lei ■

9. Maşina de găurit «*» soclu 1 buc. 315 597 lei 1
10. Tractor S — 1500 
ÎL Maşina pentru gătit cu

1 buc. 2226499 lei j

gaz* 1 buc. 1000 640 lei 1
12. Cric hidraulic 160 t t 1 buc. 126653 lei {
13. încărcător IFRON D  204 1 buc. 2 183 000 lei 1
14. Ferăstrău cu bandă verticală 1 buc. 5 460 259 lei f

CAMERA DE COMERŢ SI INDUSTRIE 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA -DEVA 

o rg an izează  v iz ita re a  

TIRGULUI DE MAŞINI SI UTILAJE 
FOLOSITE (seeor& hsml)

R E  S A  L E  996
KARLSRUHE - GERMANIA 

Si 8 TIRGULUI GENERAL DE LA 
GRATZ - AUSTRIA 

Perioada riflglasflrii: 2&Q4-6-Q5 1996 
Terman dk ifiacriere: 5.04.1996 

Preţ informativ M 200 DM 
Informaţi si înscrieri - la sediul C.C.l. 

HUNE DOAR A-DE VA, camera 204, 
tel: 2 1 2 9 2 4 ,2 1 6 7 9 2 ,2 1 4 7 9 8 , 

fax: 218973

• .'.V A N W .V W Z W A V A 'W A '.V .V .V .W .V .N W W .

1

i
*

\
■

\. ®

i
%

\

\
\

i■ %

1
V

I%
i  
1
i  ______________________
\  S.C. „GENERAL SIMPfffiST* S.A.
* JSIMERIA 
1 cu sediul ia omşai Simeria, str. 1 Dooei 
î M. 103, parter, înregistrată la RegţstnR
* Comerţului sub nr. J. 20/359/95
|  Anunţă lansarea de oferte pentru
4«eaitt»cţiei
|  •  M A N A G E R  ' *|
* In conformitate cu prevederile Legii nr*. 
j 66/1993 a contractului de management. * I

prinţese oferte de la persoane fizice

SG. COMAT DEVA S.A.
Convoacă acţionarii societăţii pentru
ADULAREA GENERALĂ
ee va avea log In data de 10 aprilie 

ora 14, in sala mase a CASEI %  
a municipiului Deva.

Ordinea de zi:
— Raportul consiliului de 

bilanţul si contul de profit şi pierderi pe 
1995;

— Raportul comisiei de cenzori 
gestiunea patrimoniului societăţii In anul 1991$

-— Proiectul de program şi de buget oe
venituri şi cheltuieli al societăţi! pentru anul § 
1996.

. —> Modificarea .-gri. 21» alin k  din 
ou privire la atribuţiile eousiitadtd de 
nîstraţJe, pentru cure propunem 
formulârc: . . .  ■> î

„Hotărăşte cu privire la eonUractaxea §tsf  
împrumuturi haucare până la niv elul same* <de 
000 000 USD (iu loc de 150 000 USD,**t 
vede acum statutul) sau echivalentul acestejl 

h» tei“.

. juridice române, «are îndeplinesc comutativ 
î condiţiile prevăzute de art. 4 si 5 diq lege. 
i  Condiţiile de participare şi criteriHe Re 
. selecţie a candidaţilor sunt cele prevăzute iu 
J fişa postului, pe baza legii şi a normelor sk- 
j todtdogiee aprobate prin HG. 263/1994.

Depunerea alertelor se lace In maxim 30 
j zile de la publicarea - prezentului anunţ, la
* sediul sorietăfii.
j Concursul de ş^ecţie a ofertelor şi testarea 
î condiţiilor se va organiza după 45 zile de %  
| ultima publicare a prezentului anunţ.
* Pentru «daţii şi informaţii supii 
1 vă puteţi adresa fa telefon 054—660935
* direct la sediul societăţii, oficiul juridic.
I / ; (268)

1 i

SC. GERMISARA S.A. S î 
cu sodiu! în Geoagiu-Băi, str. VilekM’, nr. 7 

Organizează i  I C I T A Ţ I E pen
tru depunerea de oferte în vederea execuţiei 
lucrării de canalizare la bazinele din ştrandul 
staţiunii.

Ofertele se depun la setfiul societăţii. In
formaţii suplimentare la telefon 648124. 

licitaţia va avea Ioc în data de 17. IV. 1996.
(272)
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VANZAKl — 
CUM PĂRĂRI

: Vând casă, trei hi-
yele — 46 000 000 iei. De
va, Aurel Vlaicu, 93, tel. 
016366.

•  Vând teren construcţii 
In Deva, tel. 617414.

(397860)
j mmm *  .mmm •  mmmm m'mmmm ’m'.mimm m mm

•  Importator direct 
vinde en gros încăl

ţăminte second — hand 
Import Germania. In
formaţii zilnic, tel 
216863, intre orele 8—
(0 şi 622442, după ora 
17. (7429)

'•Jtmmr m mmm m mmmm •  mmm m mmmm 0  w

•  Vând apartament 4 
fcamere, bL 29, et. 2, ap. 
0, zona Dorobanţi, Deva. 
- «  Vând teren agricol 
Intravilan, la Mintia, şi 
,VeţeL Tel. 665162.

t s (7200)
* •  Vând maşină prăjit 
pâine, stare foarte bună, 
•preţ 45 000 lei. Informaţii 
Aleea Romanilor, bl. 26, 
pBr 1, ap. 19, Deva.

»  Cumpăr urgent în 
Deva apartament 4 carne
te, garaj, etaj I sau II, 
Ultracentral. Informaţii tel. 
n n o i .  (7475)
' *  Vând urgent combină 

agricolă Mas Fergunson 
■87, plug reversibil 2 
■razde, MI G îngrăşămin- 
■e  300 kg. Relaţii Băcia, 
«53, telefon 672162.

(7474)
•  Vând Dacia 1300 şi 

parabolică. Tel. 222681.
(7190)

; m Vând casă mare (idea
l i  privatizare), sau schimb 
mm apartament central. 
Deva (peste linii), telefon 
«1429. (7414)

r •  Vând teren intravilan 
■ I  ■ extravilan, acces şo- 
«Eşua naţională, intrare 
«m eria . 661348.

(7426)
•  Vând casă, anexe, li

vadă, Pane, apartament 4 
temere. Tel. 626531.

(7448)
Ş Vând. maşină festonat 

Priploc) şi 6  semiremor
c i  „Padiş", teL 629254.

(7449)
«  Vând casă cu 4 ca

siere, gaz, apă şl depen
dinţe, str. Aurel Vlaicu, 
■9  A.
, , (7197)

•  Vând apartament 3 
taine re, str. Minerului (vi- 
Cavi de biceul Traian), 
le i 613700.

(7196)
•  Vând apartament 3 

camere, etaj II, Simeria, 
Str. Atelierului, bl. 6, ap.
ft. TeL 661062.

(7198)
•  Vând spaţiu comer

cial autorizat (apartament 
două camere), Dacia, te i  
027809. (7188)

ţ ş  Vând teren intravilan 
1301 nţp, preţ avantajos. 
Seva, 211518.

(7396)
•  Vând teren arabil in 

Deva, informaţii la tele
fon 618106.

(7450)

•  Societate comer
cială vinde camion 
înmatriculabil. cu va
ma plătită, stare ex
celentă, 15 000 km la 
bord, IFÂ 5 t, tip L 
50, 4 cilindri, cabină 
dublă, caroserie în
chisă, an fabricaţie 
1988. Informaţii su
plimentare la tel. 
230034 sau 213964, o- 
rele 9—16.

(7408)
9  mmm m mmmm m mmmm m mmmm m. mmmm m mmmm

•  Vând casă, curte, gră
dină, Ţebea (sau schimb 
cu aoartament Deva), şi 
terenuri agricole. Telefon 
218686. (7459)

•  Vând armă de vână
toare, • marca IJ, cal. 12, 
stare excepţională. Tele
fon 212859.

(7460)
•  Vând grădină, pomi, 

vie, intravilan. Valea Leş- 
nicului, posibilităţi ca
bană. Informaţii Suciu 
Ionică, Leşnic.

(7461)
•  Vând ARO 10, 1990,

dubiţă Renault 4 F 6, 1100 
cmc, benzină (RAR). De
va, tel. 213487.

,(7463)
•  Vând casă, anexe, gră

dină, la preţ convenabil. 
Stejarului, nr. 4, Viile Noi, 
zona Cetate, Deva.

(7464)
•  Vând Dacia 1410, 5

trepte viteză, din 1990, 
40 000 km parcurşi. Infor
maţii tel. 660117. după ora 
16. (7466)

•  Vând tractor U 650,
înmatriculat, Bârsău, nr. 
261. (7467)

•  Vând 1 ha teren a- 
gricol, Sântandrel (vizavi 
sere), posibilităţi privati
zare. TeL 629966.

(7468)
•  Vând Junincă gestan_ 

tă de 9 luni. Sântuhalm, 
nr. 15 A.

(7471)
•  Vând apartament 2

camere, Orăştie, Pricazu' 
lui, bloc 58, 616911, după 
ora 16. (8014)

•  Vând grajd cu plat
formă betonată şi teren 
aferent, 1 ha. (Telefon 
642860. (8020)

•  Vând autoturism Ford 
Taunus, 1,6, avariat, cu 
carte de identitate. TeL 
054/647381.

(8022)
•  Vând casă cu gră

dină, apă, posibilităţi zo
nă agrement, Vărmaga, 
nr. 122. Informaţii 641963.

(8023)
•  Vând Saviem mixt

7,5 tone. Tel. 651107, după 
ora 20. (3574)

•  Vând BMW 728, în
matriculat, ABS, alte do
tări $i aduo microbuz la 
comandă. Brad, 651579.

(3579)
•  Vând talon Trabant, 

radiator tractor U 650, con
ducte pentru Irigaţii (a- 
luminiu), calorifere fon
tă, cutie viteze TV şi 
pompă injecţie nouă, mo
tor Braşov. Deva, tele- 
fdn 622675, după ora 16.

(7478)
•  Vând ambreiaj com

plet nou, Renault 21. TeL 
215345. (7479)

•  Vând apartament 4

camere, ultracentral. D e-. 
va, telefon 018722.

' (7483)
•  Vând apartament 4

camere central sau schimb 
cu apartament 2 camere 
plus diferenţă. Deva, tel. 
214254 (7489)

•  Vând apartament 2 
camere. Tel. 713987

(6596)
mmmm m mmmm m tm^m m m̂mm m tmmm o m

m Vând platformă 
apicolă cu 20 familii 
albine, tractabilă ARO, 
tel. 770996, Haţeg.

-  — -   H03CO __

SCHIMBURI -■
DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră,
zona Zarand, cu aparta
ment 2 camere. Telefon 
221477. " (7455)

DIVERSE

•  S.C. Alina Tex SRL 
Brad anunţă practicarea 
unui adaos comercial de 
la zero la 600 la sută, 
începând cu data de 1. 
IV. 1996.

(7471)
•  S.G. Iorga Elodor SNC

Deva anunţă intenţia de 
majorare a preţurilor prac
ticate, începând din data 
de 29. 04. 1996, cu 35 
la sută. (7484)

•  Ofer împrumut în 
valută. Dobândă 0.5 la 
sută/zi. Garanţii auto sati 
imobiliare TeL 660069, o_ 
relâ 18-'-20.

(7481)

în c h ir ie r i

m închiriez teren de 
luncă pentru legumicul
tura (împrejmuit), sat 
Bârcea. Informaţii telefon 
628357, Deva.

(7473)

PIERDERI
•  Pierdut cod fiscal nr. 

4371354 al S.G. Ganarom 
S. A. Deva. îl declar nul.

(7469)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Angajăm barman, vin
dem instalaţie frigorifică 
pentru autodubă. Telefon 
219184. (7194)

COMEMORĂRI

e Triste, grele şi
amare sunt zilele a-
cum la împlinirea a 
şase luni de când
ne-a! părăsit bunul
«teu soţ şl 
nostru tată

scumpul

ARON CIUCULESG
din Bătrâna. Odih-
neşte-te In pace su-
flet blând f (7472)

•  Se împlinesc 7 ani 
de la trecerea în nefiin
ţă a neuitatului

b Ad in  GRIGORIE 
Comemorarea va avea 

loc sâmbătă, 30 martie, 
ora 9, Ia Hunedoara. 
Dumnezeu să-l ierte I

PRODSIM S.R.L. 
SIMERIA

Achiziţionează deşeuri metalice, feroase şi 
neferoase, la preţuri avantajoase. Plata se 
face în numerar Ia recepţia 'mărfii.

De asemenea, achiziţionează deşeuri de 
hârtie, la preţul de 150 de Iei/kg.

Informaţii suplimentare la Depozitul din 
Simeria, str. Streiului, nr. 1 (fost Depozitul de 
combustibil), precum şi la tel. 661270, zilnic 
între orele 8—17. (93442)
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DECESE
•  . Soţia Polixenia. fii

cele Luci. Laura. fiul 
Lieu. ginerii Doru, Tra
ian. nora Marcela, nepo
ţii Alina. Alexandru. Pe- 
lia, Mihai şi Gerasela 
cu nemărginită durere 
anunţă Încetarea din 
viată a dragului lor 

. MUXTEANU CAROL 
în vârstă de 68 ani. di
rijorul Fanfarei din Gă
lan. Corpul neînsufleţit 
este depus la Casa mor
tuară din Deva. înmor
mântarea va avea loc 
sâmbătă, 30 martie, ■ ora 
13, la cimitirul Bejan din 
Deva.

Dumnezeu să-l ierte l 
-(397861)

•  După o lungă si 
grea suferinţă s-a stins 
din viaţă cel care a 
fost un om de o a- 
leasă nobleţe sufle
tească 

învăţătorul 
IOAN BOCŞA 

Cei dragi îl vor 
conduce pe ultimul său 

drum. sâmbătă, 30 mar
tie 1996. ora 13, la 
cimitirul din Oarda 
de Jos — Alba Iu- 
Jia. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace I 
Copiii Doina, Ioan 
şl Florin Bocşa cu 
familiile.

17495)

AecifjEHAitEA mocEsimn d e
PRIVATIZARE

VI i f t ş p t l m  U  rtjntre)*» de 
subscriere  pentru  a vă exprim a 
opţiunea de depunere a titlurilor da 
privatizare, şoptea acţiuni!

Muma! pânăîn SI martie 1996 puteţi 
opta pentru una din societăţile coroer- 
ciâte dinţară, şi de ce riu?... pentru una 
din oala 115 societăţi din judeţ.

Pină ia 50 aprilie 1595 aveţi şi 
posibilitate^ de o opta pentru unuţ dip 
Fondurile proprfet&ţii private. .

După « o ta ttl dată atât CNP cât şi 
eertifieetele devin nulei

VALORIFICAŢI ŞANSA! 
PENTRU A DEVENI ACŢIONARI, 

ALEGETÎ ACUM !

•  Familia îndoliaţă a- 
nunţă încetarea din viaţă 
a celui care a fost soţ, 

■ tată, bunic ■
OSOIAN IOAN 

înhumarea azi, 29. III., 
In satul Valea Lungă. 
Dumnezeu să-l odihnească. 
Fanfilia, colegi, prieteni.

(7476)

•  Familia îndure
rată deplânge moar
tea fulgerătoare a ce
lui ce a fost 

GHEBEA MIRCEA 
în etate de 55 ani 

înmormântarea azi. 
29 martie 1996, ora 
13, de la Casa Mor
tuară Deva. Copiii 
Puiu şi Sanda, sora 
Mihaela, cumnatul Titi 
şi nepoata Lili. Dum
nezeu să-l odihneas
că! ■ ........

(7487)

BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
ROMANESC”

CREDIT BANK

practică începând cu 25 martie 1996 
următoarele dobânzi majorate:

la depozitele la i rmen ale clienţilor 
persoane fizice şi juridice : 
pe perioada de :

1 lună
2 luni
3 luni
4 luni 
6 luni 
9 luni

12 luni şi peste 
Suma minimă

JxŢJa sută pe an
62 la sută pe an

63 la sută pe an
64 la sută pe an

65 la sută pe -an
65 la sută pe an
66 la sută pe an 

pentru construirea unui
depozit este de 100 000 Iei la persoane fizice 
şi de 10 milioane lei la persoane juridice.

CREDIT BANK precizează că practică 
constituirea depozitelor SPECIALE pe 3 luni 
şi pe 6 luni, cu plata dobânzii anticipate — 
50 la sută pe an pentru sume minime de 1 mi
lion lei pentru persoane fizice şi 50 milioane 
lei pentru persoane juridice.

Dobânda pentru disponibilităţi la vedere 
se bonifică cu 21 la sută pentru persoane fi
zice si 20 la sută pentru persoane juridice. 

BANCA CARE VĂ AŞTEAPTÂ !

AROM E  
PE N T R U  
B Ă U T U R I  

ALCOOLICE
'Ciocolată caldă 
cu frişca şi alune

MAŞINI DE ÎNGHEŢATA 
TAYLOR

Praf de îngheţată

de 250 de ori mai dulce ca zaharul 
în d u lc ito ru l N u tra S w e e t

Savoare 
iif orice 

mâncare;
LJEGUMIX!

P E N T R U  FLO R IC ELE
porumb, ulei cu arome, 

sare aromatizata

Pentru toate aparatele vândute se asigură: 
G A R A N Ţ I E  1 A N  Ş l  S E R V I C E  P O S T G A R A N Ţ 1 E

T£C  T h «  f iu p o p e a n  C o n n e c t i o n  * r l  
| d e v a ,A p u s e n i ,  « r . l  { I C f tT f \ . T e l e f o n
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