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De Ziua femeii
Ziua de „8 MARTIE" 

sufletele dumneavoastră, 
zi cu zi.
Vă rugăm să primiți

dorim să aducă primăvara 
sănătate și bucurii în viața

aprecierile noastre față do
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■
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I♦" > uyMni Mpiccieriie riausire ruja ae <
*modul în care reușiți să îmbinați activitățile cotidienei 
* cu cele profesionale, să aveți încredere în viitor, astfel 1 
«încât împreună să putem depăși momentele relativ grele 1

Un gând bun pentru dumneavoastră, cele care sun- * 
întotdeauna alături de noi. *
Cu multă stimă și considerație.

Ing. GHEORGHE POGEA, ț
manager -general, ♦

S.C. „Siderurgica" S.A. I
Hunedoara l

PETRU VAIDOȘ, *
președinte •

Sindicatul „Siderurgistul" |

|pe care le parcurgem. * 
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Au trecut peste doi ani 
de când a apărut Legea 
nr. 52 privind Bursa de 
Valori și activitatea de in
termediere de valori mo
biliare. în legătură cu ceea 
ce s-a petrecut în acest 
sector al economiei de 
piață, detalii ne-au fur
nizat dna Florentina Ig
nat, consilier juridie la 
SIF Muntenia și dl. Dan 
Bunea, director general 
adjunct la firma Sita Fi
nance. '

în context am notat că 
de la apariția legii ■ amin
tite s-a produs o creștere 
a gradului de organizare 
a pieței de capital și a 
formulei de activitate. In 
ceea ce privește gradul de 
organizare, pe lângă bursa 
de valori a apărut și o 
piață secundară, respectiv 
sistemul de tranzacționare 
Kazda, care este miflt mai 
dinamică decât Bursa de 
Valori, datorită modului 
de organizare și tranzac
ționare proprie, care se 
bazează pe emiterea, din 
partea fiecărui participant 
ța piață, atât a unei o- 
ferte de vânzare, cât și a 
uneia de cumpărare, pen
tru fiecare titlu, astfel în
cât în clipa in care se

întâlnesc ofertele se poate 
realiza tranzacția, limitele ' 
între cerere și ofertă fi
ind practic desființate. în 
același timp Bursa de Va
lori, la rândul ei, a în
ceput să-și diversifice pro
cedurile de tranzacționare 
permițând operațiuni- spe
cifice. care nu erau re» 
glementate până în pre
zenta în viitor se va per
mite cumularea ordinelor 
de către un agent care 
intră pe piața valorilor 
mobiliare, totodată fiind 
posibilă înscrierea la cota 
bursei, nu numai ’a emi
siunilor de acțiuni, ci și 
a obligațiunilor Ca o no
utate. la Bursa de Valori 
s-a desființat pasul de 
cotare de 10 la sută, 
el fiind acum de 50 la 
sută. Mai este de amintit 
că s-a introdus o nouă șe
dință de tranzacționare pe 
săptămână, acum ședințele 
având . loc marțea, miei- j 
curea și joia, iar în cel : 
mult o lună, ședințele se 
vor desfășura zilnic pen- ț 
tril că așa o cerc piața, i

NICOLAE TlRCOB, 
CORNEL fOENAR

(Continuare in pag. a 2-a) 1
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ANI N Ț A

■ începând cu dala de 05-MAR-1997, do
bânzile practicate la depozitele in lei atrase de 
îa clientela băncii (persoane fizice și juridice) 
sunt următoarele :

eu capitalizare
1 lună 150 °/o țx- an 310,99% pe an
2 luni 125 % pc an 211,20 % l>e an
3 luni 130 % pe an 208,22 % pe an
6 luni 100 % pe an 125,00 % pe an
9 luni 100 % pe an

12 luni 100 % pe an 100,00 " pe an

Suma minimă pentru constituirea unui de
pozit este de 100 000 lei.

l’e perioada depozitului dobânda nu se mo
difică.

■ Dobânzile la conturile curente in Ici ale 
clientelei băncii sunt de : 40 % pe an

PROGRAMUL DE LUCRU al Sucursalei 
pentru constituirea de depozite este : 8,30—18.30 
(Suni — vineri).

•SALVAREA SPERANȚEI! 
■> Debutul abrupt al pro- Până și delicata doamnă J 
| gramului guvernamental Ililde, intr-o Ediție spe- | 
« ne-a proiectai într-o stare cială a TVR 1, făcea e- • 
i de șoc: perplexitatea forturi demne de o ca- j 
J coexistă cu o nouă uză mai bună pentru a I 
I eflorcscență a speranței, ne convinge, fără nici un J 

intre cei doi poli. se exemplu concret, că par- | 
Ipare că prevalează spe- tidul pe c.are-1 reprezintă ' 

ranța. Intuiția ne spune deține alte soluții, mult ] 
' -- corect — că după mai avantajoase Si mai... «
I cincizeci de ani de mi- umane. întrebată insă I 
• zerie ne aflăm in fața de vreo trei ori de in- J 
| primei tentative, vastă și lerlocutori de ce n-au i 
. rațională, de redresare [ost aplicate aceste so- ’ 
I economică și socială, vi Iuții în cei șapte sau Z 

zând revenirea la nor- măcar in cei patru ani I 

î ImentaLităti! ■
I malitate și re) integrarea 
J în familia țărilor aivi- 
I Uzate. Pe intuiția a- 

ccasla se întemeiază re. 
' surecția speranței la ma- 
| ioriiatca „populației", a- 
' șa cum o atestă sonda- 
I iele de opinie. Iar spe- 
| ranța aceasta c princi- 
, palul aliat al actualilor 
Igui crnanți. Așa se și 

explică febrilitatea eu 
Îeare Opoziția, print r-o

reacție evident rpsenti- 
' meutară, încearcă să de- 
| monst.reze reaua alcătu- 
' irc și incompetența pro- 
I gramului, spulberând im- 
. plicit în acest fel spe- 
| rant.de abia reînfiripate 
’ ale. nației. Dl. Iliescu a 
1 încălecat iar calul său 

preferat do. bătaie, (tgi- 
Itând pericolul iminent,

al „destabilizării", iar dl.
• Adrian Năstase, cu sar- 
| casmul sau căznit, se dă 
•> de ceasul morții să a- 
| firme fără a. dovedi că 
. programul cu pricina nici 
I măcar nu e program.

de guvernare, doamna j 
llilde, cu admirabilă a- I 
lunecare felină a elu- ' 
dat de fiecare dată răs- | 
prinsul.

Din jale se-ntrupeazăi | 
Electra... Din dezastrul ’ 
și minciuna guvernărilor i 
anterioare fi din lipsa I 
de credibilitate a Opo- J 
zițici actuale, a renă.s- | 
cut speranța noastră de - 
azi. Dar întocmai ca în | 
cazul solidarității, sc . 
pune întrebarea cât va | 
rezista ca, speranța, in • 
fața unei realități ne- ■ 
așteptat de dure, tn pri- I 
mul rând, trebuie spus J 
că duritatea aceasta n-ar | 
trebui să fie câtuși de - 
puțin neașteptată. După | 
șapte ani de erori si . 
boicot al reformei, a va- | 
nit vremea să plătim. ; 
A'u plătim nici măcar i 
oajcle sparte de alții, ci J

RADU CIOBANU I
• 
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Supraveghere permanentă la Stația 
seismologică din Deva

Stația seismologică din 
Deva exercită o supra
veghere seismică perma
nentă înregistrând miș
cările seismice pe verti
cală și orizontală. In 
caz că au loc cutremure 
se determină cu precizie 
locul unde -s-au produs 
și magnitudinea, indife
rent de distanța la care 
se produce. Așa au fost 
sesizate cutremure în lo
curi foarte îndepărtate 
(în Asia — cutremurul 
ce a avut loc în 1996, 
în Taiwan) și a înre
gistrat cu o mare preci
zie cutremurul din Croa
ția din ziua de 5 sep
tembrie 1995. Stația dis

pune de aparatură per
formantă, cu senzori mon
tați într-o grotă pe dea
lul Cetății din Deva 
chiar la intrarea în tu
nel. Senzorii montați 
aici nu sunt importanți 
pentru eventuali răufă
cători întrucât nu au 
valoare ridicată dar sunt 
de corlă importanță teh
nică fiind capabili să 
sesizeze chiar și circula
ția unui autoturism de 
mare tona] în zona apro
piată.

Așa cum se cunoaște 
aparatura ce înregistrează 
mișcările seismice nu 
poate să determine din

timp producerea unui cu
tremur, însă cercetătorii, 
cu ajutorul datelor teh
nice statistice, pot pre
supune unele probabili
tăți de,producere a unor 
seisme. Un asemenea stu
diu mereu făcut și apro
fundat de specialiști 
presupune că în țara 
noastră ar fi posibil un 
cutremur de mari pro
porții în perioada 2005— 
2010. Gu cât cutremurele 
de slabă intensitate sunt 
mai dese, cu atât pro
babilitatea unui cutre
mur mare este mai mică.

ANTON SOCACl

Gcofizicianul Ghcorghe Matcescu — specialist în cercetări magnetice 
urmărind datele seismografice ce sunt înregistrate automat de către aparat.

• Foto. ANTON SOCACl
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Piața de capital — 

organizare și 
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(Urmare din pag 1)

Referitor la firmele din 
județul nostru cotate la 
Bursa de Valori, interlo* * 
cutorii au apreciat că, pe 
lângă S.C. Condor Deva, 
un interes aparte îl pre
zintă și S.C, Casial Deva, 
unitate care este foarte 
bine cotată pe piața Raz- 
da, aceasta îndeplinind și 
condițiile pentru cotare 
la bursă. Sub aspect teii - 
nic, < 
transferând discheta cu 
acționarii de la Registrul 
Român al Acționarilor la 
Bursă.

prostia de a fi votat ce 
am votat în ‘90 și în 
*92. Oameni competenti 
ți lucizi ne-au avertizat 
necontenit asupra dezas
trului la care va duce
reforma trucată. Nu i-am 
crezut. Am dat in schimb 
crezare teoriilor populiste 
animate de ultima zvâc
nire a „umanismului so
cialist** și sloganurilor 
stupide de tipul „nu ne 
vindem țara“. Ne-am 
dezineticit doar în fata 
evidenței unui eșec care 
nu mai putea fi disimu
lat. Jar acum, puși în 
fața unui program pe 
care-l percepem ca pe 
ultima soluție, apelăm la 
cele din urmă resurse 
ale speranței.

Speranța e bunul cel 
mai de preț pe care-l avem 

în clipa de față. Vir
tute creștină cardinală, 
ea își vădește puterea nu 
în vremuri bune, ci în 
cele mai grele ceasuri de 
restriște. Așa cum sunt

De reținut că, spre deo
sebire de sistemul .Razda. 
în cadrul bursei se intro
duce fie ordin de vânzare 
sau de cumpărare, iar 
piața, fiind electronică, 
ordinele se „agață**  auto
mat. Deocamdată se con
stată că piața Razda este 
mai solicitată față de 
bursă, unde volumul tran
zacțiilor ajunge, în primul 
caz. la 4—5 miliarde de 
lei, iar la bursă acesta 
este ceva mai scăzut

Întrucât există contro
verse privind legalitatea 
pieței extrabursiere, dna 
consilier juridic o opinat 
că pentru sistemul Razda 
există doar unele regle
mentări, atât privind tran 
zacționarea cât și institu
țiile ce lucrează pe ■■ 
ceasta piață, însă prae 
tica a luat-o înaintea re
glementărilor în ceea ce 
privește existența unui 
contract între societățile 
comerciale emitente —

I 
I 
I 
I * 
I 
I * 
I 
I b 
I b 
I b 
I b 
I b 
I ♦ 
I b 
I b 
I b 
I b

Salvarea
(Urmare din pag. 1) 

peste 4000 societăți aflate 
în lista marii privatizări 
— care sunt considerate 
societăți închise. în mod 
automat acestea au apă
rut la bursă, fără ca si 
conducerile firmelor resw 
pective să fi încheiat în 
prealabil un contract cu 
RRA în vederea tranzac
ționării acțiunilor, exis
tând unele societăți care 
nu doresc ea acțiunile lor 
să fie cotate la bursă 
sau în sistem,Ul Razda. în 
acest caz societățile își pot 
exprima opțiunea printr-o 
adresă făcuta la RRA

Există însă ți niște 1- 
legalități de preluări abu
zive ale unor societăți co
merciale, care s-au comis 
în perioada august — sep
tembrie 1906. când nu e- 
rau reglementări clare, 
unde să se precizeze tran
zacțiile de acțiuni, unele 
SVM nesemnând de pre
luarea în registrul acțio
narilor de Ia societăți în 
vederea efectuării tranzac
țiilor respective. în acest 
sens există ți conduceri 
de unități emitente sau 
doar vânzători — cumpă
rători care solicită la RRA 
să fie înlocuiți acționarii 
din listă cu noii proprie
tari ai acțiunilor. Deoa
rece RRA nu exista în 
perioada august — septem
brie 1996. apare aspectul 
ilegal, însă practica, lu- 
find-o înaintea reglemen
tărilor, este firesc să se 
caute și să se găsească 
modalitatea de soluționare, 
fără a anula însă tran
zacțiile ce s-au efectuat 
în perioada respectivă.

speranței i
b 

cele care vor urma vre- | 
me de vreun an. Nu e I 
nici o glorie să speri J 
când îți merge bine. Ce I 
poate spera un om fe- ' 
ricit. Omul fericit speră I 
în și mai bine; disperatul £ 
speră în salvare. Spe- | 
ranța e capitalul dispe- » 
raților. In pofida profe- | 
fiilor apocaliptice prin J 
care perdanții din no- > 
iembrie încearcă să-și 1 
recupereze capitalul po- J 
lltic, capitalul de spe- I 
ranță al nostru, al dis- J 
peraților, trebuie păstrat | 
cu îndârjire și investit » 
în viitor. Nu va fi ușor, | 
pentru că, dincolo de ' 
dificultățile și soluțiile I 
qlobale, va fi greul par- J 
ticularizat, al fiecăruia în i 
parte, al fiecăruia în aZt I 
fel, numai, de el știut, J 
numai de el înfruntat. | 
Dar cu convingerea că J 
am intrat în sfârșit în- | 
tr-o lume în care lupta » 
împotriva răului e posi- I 
bilă, ne putem păstra . 
speranța că rezolvarea | 
oricărui impas e și ea J 
întotdeauna posibilă. i 
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Nu de puține ori multora 
dintre cei care au auto
turisme li s-a întâmplat 
ca acestea să nu func
ționeze la parametrii teh
nici prevăzuți de STAS. 
Dincolo însă de ceea ce 
ține strict de reglajul u- 
nui motor, un element 
definitoriu în funcționa
rea optimă a acestuia îl 
reprezintă, fără îndoială, 
calitatea combustibilului, 
a benzinei sau motorinei. 
Care sunt parametrii ca
litativi ai benzinei a fost 
unul dintre motivele care 
ne-au îndemnat să scriem 
aceste rânduri, mai cu 
seamă că în condițiile 
actuale de preț autotu
rismul începe să devină 
un obiect de lux. Dacă 
până nu demult, un plin, 
spre exemplu la o ma
șină Dacia, costa circa 
41 000 de lei (900 de lei 
litrul de benzină), apoi 
85 500 (la 1900 lei litrul 
de benzină), în prezent 
— nu se știe pentru câtă 
vreme — un rezervor de 
benzină, de 45 de litri, 
costă 130 500 de Iei. Deși 
se plătesc bani mulți 
pentru un litru de ben
zină, avem deseori sur
priza ca motorul să func
ționeze cu întreruperi, 
avansul să bată, iar con
sumul de carburanți să 
crească.

Pe problema calității 
benzinei, recent Oficiul 
pentru Protecția Consu
matorului Hunedoara —- 
Deva a organizat un con
trol riguros, în stațiile 
PECO din Deva, Hațeg, 
Brad și Simeria. Rezul
tatul acestuia a fost 
însă pozitiv. I.a stațiile 
controlate, benzina avea 
parametrii prevăzuți în 
STAS, iar pompele erau 
reglate după normele 
în vigoare.

Pe această problemă, 
a calității benzinei, am 
stat de vorbă și cu dna 
Cornelia Bălănică, șef 
compartiment CTC din 
cadrul PECO SA Deva.

VINERI, 7 MARTIE 

C Tvm ) 
7,00 TVM. Telematinal;

8,30 Santa Barbara (r); 
10,00 Limbi străine: spa
niolă; 10,30 Studioul șla
gărelor; 10,55 Andrea Ce
leste (r); 11,20 Recital „Pa
sărea Colibri"; 12,35 1001 
audiții; 13,20 TVR lași; 
14,00 Jurnal; 14,10 TVR 
Cluj-N.; 15,00 Pompierii 
vă informează; 15,20 Din 
lumea afacerilor; 16,00 
Jurnal; 16,10 Ieșirea din 
cerc; 16,35 Em. în Ib. 
germană; >7,30- Pro Pa
tria; 18,00 Roata norocu
lui (cs); 18,30 Viața parla
mentară; 19,00 Din nou în 
Vestul Sălbatic (s); 19,55 
Urgențe în agricultură; 
20,00 Jurnal; 20,35 Ediție 
specială; 20,50 Tezaur fol
cloric; 21,30 Când ra
iul zâmbește (f);

Interlocutoarea noastră 
ne-a precizat că în ulti
ma perioadă de timp 
nu s-au înregistrat aba
teri de la calitate și nici 
sesizări de la diverși 
beneficiari, ceea ce, am 
mai adăuga noi, repre
zintă un lucru de apre
ciat.

Cea, mai solicitată ben
zină pe piață în prezent 
este PREMIUM și apoi 
REGULAR. Deși în foarte 
multe stații PECO există 
afișat „benzină CO 98“ 
în realitate cifra octa
nică este de 95. Puțină 

Deși benzina s-a scumait 
Conducâtorii 

auto se plâng 
de calitatea

4

acesteia
lume știe însă că în sta 
țiile PECO se livrează 
benzină Premium II care 
are cifra octanică 95, și 
nu Premium I, care po
trivit normelor tehnice 
arc cifra octanică cu
prinsă între 96—98 dar, 
care din păcate aceasta 
din urmă lipsește de pe 
piața românească. Spre 
d.eosebire de firmele cu 
tradiție — in mod spe
cial de PECO —, noii 
agenți economici. care 
comercializează benzina, 
nu dispun de stații de 
tetraetilare, prin care 
combustibilul să fie op
timizat, efectele simțin-

C TVR 2 0
7,00 TVM. Telematinal;

8.30 TVR lași; 9,20 Mu
zica pretutindeni; 10,05

Mozaic — satelit; 11,30 D.a.; 
12,00 TVR lași; 12,30 TVR 
Timișoara; 13,30 Limbi 
străine (r); 14,00 Cafe
neaua artelor; 15,20 Con
viețuiri; 16,10 Top Model 
(s); 17,05 Bursa invenții
lor; 17,40 Oameni care au 
fost...; 18,10 Andrea Ce
leste (s); 19,00 Concert
simfonic; 20,45 Atletism; 
21,25 Căsuța cu povești;
21.30 Hyperion; 22,30 Ro- 
bingo 2 (cs); 23,10 Sania 
Barbara (s); 23,55 Din 
viața romilor; 0,25 Bucu
riile muzicii.

>R0 - TVj
7,00 Ora 7, bună dimi

du-se vizibil în funcțio
narea autovehiculului. 
Fără a emite însă un 
comentariu deocamdată 
în ceea ce privește re
lația preț — calitate la 
benzină, am notat, din 
multitudinea de opinii 
consemnate, doar câteva 
opinii ce ne scutesc de 
comentarii. Dl. Dorin 
Bradu ; „La 2900 de lei/I, 
calitatea benzinei este 
proastă. Nu de puține 
ori face autoaprindere, 
motorul merge prost, în
trerupe, se înfundă. Nu 
am făcut o diferențiere 

în alrftientarea autoturis
mului între stațiile de 
stat șl cele private, pen
tru că benzina este cam 
aceeași. Aceeași calitate 
o are după părerea înrai 
și motorina**.

Dl. Gligor Or~: ,.Cc 
pot să vă spun despre 
calitatea benzinei? Este 
proastă pentru că de 
muite ori are apă con
dens. Am găsit in ne
numărate rânduri multă 
apă în benzină, ceea ce 
duce la înfundarea car
buratorului și la o func
ționare proastă a ma
șinii. Qred că și cifra 
octanică este proastă, fn

neața!; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Știri spor
tive; 10,00 Cine i șeful? 
(r); 10,30 Dream On (rh 
11,00 Filme seriale; 12,55 
Știri; 13,00 Tată de dumi
nică (f); 15,00 Verdict:
crimă! (s); 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 înro
bită de iubire (s); 17,30 
Rătăciți în tranziție; 18,15 
Sport ta minut; 18,30 Știri; 
18,35 Cine-i șeful? (s); 
19,00 Știi și câștigi! (cs); 
19,30. Știri; 20,00 Dosarele 
X (s); 21,00 Angel Heart 
(f.a.); 23,15 La limita im
posibilului (s); 0,00 Știri; 
0,20 Sport la minut; 0,35 
Zona Crepusculară (s); 
1,00 Saboteur (thriller).

(ANTENA 1]

7,15 Văduva (r); 8,00 In 
vizită la Antena 1; 10,30 
D.a.; 11,10 O iubire de 

loc de 98, nu cred să 
aibă mai mult 92—93, 
motiv pentru care uneori 
toată ziua trebuie reglat 
motorul. Despre preț... 
este foarte mare pentru 
buzunarul nostru**.

Dl. Petru Cornea: „în
tâmplarea face să fi cir
culat și cu benzină din 
alte țări. Diferența este 
netă în funcționarea mo
torului. De multe ori, 
la aceeași stație, o dată 
benzina este bună, alte
ori este proastă, lucru 
ce influențează inclusiv 
consumul. Sunt situații 
când consumul este nor
mal sau când acesta 
crește cu câțiva litri 
buni la suta de km în 
aceleași condiții de tra
fic. ceea ce spune câte 
ceva despre calitatea 
combustibilului. Actua
lul preț al benzinei com- 
ixirativ cu nivelul nostru 
de câștig este exagerat. 
Trăim ca în perioada lui 
Uea.ușescu. Comparăm 
consumurile cu ale stră
inilor. fără a lua în- dis
cuție și veniturile noas
tre, față de ale lor. Com
parăm prețul străinilor, 
dnr nu avem în atenție 
eâștiru] nostru. Noi tot 
români rămânem**.  .,

Din anumite surse am 
aliat că densitatea ben
zinei este mai mare. în 
Hitima perioadă, în- func
ție de zona de unde se 
extrage- țițeiul, fraețiiie 
tiiivl mai dense, ceea 
te face ca pornirea și 
fun Sunarea motoarelor 
să tie mai greoaie, iar 
‘lirieidiuțile ce apar să 

■•-jtoa multă bătaie de eap 
• ■oivi.icătorilor auto. Fără 
î'i-loială, datorită cali
tății proaste a combusti
bilului, costurile sunt 
ir;a muri. deteriorarea 
m.ișmilor este mai ra-

1 •. iar lipsa unei ca
lități rmie a benzinei 
este suportată tot de 
păgubaș.

CORNEL POENAR

i■l
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II
I

r i

nejitaf (4; 12,00 Ultimele 
5 miluțe [f p.); 13,30 Viața 
în trei (s'; 14,00 Teroare 
în umbră (f/r); 16,00 Lu
mină călăuzitoare (s); 17,10 
O iubire de neuitat (s); 
18,00 D.a.; 18,30 Long 
Life; 19,05 Beavis și But
thead; 19,30 Văduva (s);
20,30 Observator 21,15 Din 
lumea afacerilor; 21,30 
Fernand, povară grea (co); 
23,00 Milionarii de la mie
zul nopții; 0,30 Cele 11 000 
de lovituri (f. er.).

(DEVASAT+)

104)0 — 12,30 Reluări; 
14,00 Videotext; 19.00 O: 
biectiv; 19,15 „Trei desti
ne" (s); 20,00 Jurnal TVR;
21,00 Momente; 22,00 
Film; 23,30 Obiectiv țrl; 
23,45 Videotex!.

<
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DURA LEX, SED LEX
I,

• Se cunoșteau de când erau copii
• Au fost colegi de școală
• Ambii — condamnați pentru infracțiunea de 

viol
• Cearta, prietenia și bucata de lemn
• Acum : Sergiu în mormânt; Nicolae la pușcărie!

Nșno,rpcirea care s-a a- 
bătuț recent asupra a două 
familii, d.n Hunedoara ar 
trebui să dea mult de gân
dit. multora. Cu deosebi
re că această Întâmplare 
dovedește cât de ușor se 
poate ajunge ae la un sim
plu' cohilict dintre doi tineri, 
la o' adevărată tragedie. 
Iată Ce s-a întâmplat.

Nico.ae Marcel Copaci și 
Sergiu Daniel Ursu se cu
noșteau de când erau co
pii. La un moment dat au 
fost chiar colegi de școa
lă. : Anii au trecut, fiecare 
dintre ei adunând câte 22. 
Cil toate acestea, nici u- 
ntll nu își găsise un loc 
de muncă stabil. Ba mai 
mult. în anul 1992 cei doi 
sunt condamnați pentru in
fracțiunea de viol. Copaci 
va fi eliberat în ’94, iar 
Ursu, un an mai târziu. 
Continuă să rămână prie
teni. deși nu se înțeleg 
prea bine deoarece, spune 
Copaci — Ursu era recal

J Calcule 

greșite
’ Cum au făcut', cum n-au 
* ,<lcut, dar cei de la S.C 
l Dodel Auto Serv SRL U- 
’ ricani și-au calculat gre- 
' șit impozitul pe salarii la 
ț personalul angajat cu con- 
i tract de prestări servicii. 
’ A fost sustrasă dc la im- 
ț pozir suma de 997 000 de 
1 lei Garda Financiară a 
’ obligat respectiva firmă 
> să-și recalculeze ți să 
1 plătească impozitul pe sa

lari*.  o amendă de 300 000 
de lei. iar suma de aproa
pe l 000 000 de lei cti oare 
s-a sustras de la impo- 
tU a fost confiscată.

Prea multă 

reclamă
Un fapt mai puțin în

tâlnit : depășirea procen
tului de 3 la sulă privind 
cheltuielile cu reclama. A- 

, cest fttcn s-a petrecut la 
i S.C. Rude Vian Tur SRL 

Petroșani și a dus la di
minuarea impozitului pe 
profit cu mai bine de 
900 000 de Ici. Rănii au 
fost confiscați, la care s-a 
adăugat și o amendă de 
300 000 dc Ici.

Fără 

autorizații
La Hunedoara, S.C.

Magi Corn SRL a fune-
l

citrant și îi plăcea să do
mine. Apoi, la o vreme, 
între cei doi apare un mo
tiv de discordie. De la ma
ma lui Sergiu, Nicolae îm
prumută 50 000 de lei pe 
care tot întârzie să-i îna
poieze. Cu toate acestea 
nimeni nu se gândea că 

CRIMA SUB LUPA

cei doi foști colfegl de școa
lă vor ajunge să dea cu 
cuțitul unul în altul. Iar 
de aici până la crimă, pa
sul a fost mic.

El a fost făcut în ziua în 
care Sergiu merge la liceul 
unde prietena lui Nicolae 
era elevă. O întreabă un
de îl poate găsi pe acesta. 
Când ea a spus că nu știe, 
Sergiu o lovește cu palma 
peste față.

Către seară tânăra își 
întâlnește prietenul, căruia 
îi spune ce a pățit. Reac
ția lui Nicolae este urmă

ționat o vreme fără a 
deține toate autorizațiile 
legale. Profitul obținut in 
acea perioadă s-a ridicat 
la 1 200 000 de lei. Banii 
au ajuns la bugetul sta
tului, tar amenda aplicată 
de Ggrda Financiară a fost 
de 600 000 dc Ici.

S-au dus 
milioanele ■■■

De la S.C. Ado Corn 
SRL Deva, la bugetul sta
tului s-au dus mai bine 
de 10 000 000 de Ici. De 
ce ? Pentru simplul fapt 
că societatea a făcut plăți 
in numerar peste plafonul 
admis de lege. De 
5 000 000 de lei, adică. 
Depășirea a fost de 
8 914 000 de lei, iar amen
da aplicată de Garda Fi
nanciară de 2 000 000 de 
lei!

Poliția 
criminală 

îl 
cercetează 
pe Costică

Lucrători ai biroului 
Poliției criminale Hune
doara 11 cercetează tn sta
re dc reținere pe Costică 

toarea : merge acasă, ia o 
bucată de lemn tăiată din- 
tr-o coadă de sapă și por
nește în căutarea lui Ser
giu. Nu ÎI găsește acasă, 
iar mamei acestuia îi ara
tă lemnul, spunând că „în 
noaptea asta o să-l bag, 
în spital**.  Nicolae se în- 
torce la prietena lui, ră
mâne până în jurul orei 
22, după care pleacă aca
să. Nu stă prea mult, ia 
din nou lemnul și porneș

te spre domiciliul lui Ser
giu.

Aici este întâmpinat de 
tatăl băiatului. Sergiu iese 
și el pe c scării. Nico
lae scoale •. -c ta de lemn 
de sub geacă și încearcă 
să-l lovească. Intervin pă
rinții. La un moment dat, 
lemnul ajunge în mâinile 
lui Sergiu. Nicolae fuge 
și se ascunde după colțul 
unui bloc vecin. După 
vreo 15 minute pornește 
spre casă. Suntem în miez 
de noapte. Ei bine este și 
vremea în care lucrurile

Hosu (era să zicem hoțu), 
un fost condamnat de 
23 de ani din localitate, 
tn decurs de câteva zile 
el a comis două spargeri. 
Prima la S.C. Concord 
Fulger SRL Hunedoara, 
cu un prejudiciu de 
1 800 000 de lei, iar a doua 
la S.C. Albina S.A., cu un 
prejudiciu de 3 700 000 dc 
Ici. tn evidența poliției, 
faptele figurau cu autori 
necunoscuți.

A plătit 

cu viața
lntr-o sâmbătă noaptea, 

in jurul orei trei, un om 
de 39 de ani a plătit cu 
viața o clipă de neatenție 
Ne referim la Gheorghe 
lancu, patron la Asociația 
Familială lancu SNC Să
laș care, aflându-se la vo
lanul autoturismului, da
torită neatenției a intrat 
pe contrasem și s-a tam
ponat frontal cu un auto
camion condus corect, tn 
urma impactului, șoferul 
autoturismului a decedat.

O eroare 
scump 
plătită

Și cei de la S.C. Barna 
Jitea SNC Petroșani au 
plătit bani buni pentru 
calcularea eronată a im
pozitului pe profit. La fir- 

iau o întorsătură nefireas
că. Iată ce declară Nico
lae. „La un moment dat 
l-am văzut pe Sergiu ve
nind cu un cuțit în mână. 
A alergat spre mine și a 
vrut să mă lovească. M-am 
ferit, dar m-a lovit în mâ
na stângă. Am reușit să-l 
prind de mâna în care a- 
vea cuțitul și i-am impin- 
s-o cu cuțit cu tot în piept. 
Am văzut că a intrat cu
țitul în el și imediat a în
ceput să horcăie I"

Sergiu mai are puterea 
să se îndrepte spre blocul 
unde locuia. Atât. Nicolae 
fuge acasă. Bănuiește ce 
s-a petrecut, așa că după 
o vreme, împreună cu prie
tena sa, va merge la spi
tal. La secția urgențe, pe 
o targă, îl vede pe Sergiu. 
Fostul coleg și prieten es
te mort. Avea 22 de ani, 
din car$ o bună parte i-au 
petrecut împreună...

De fapt, la spital băia
tul ajunsese cu mașina po
liției, dar nu s-a mai pu
tut face altceva decât să 
se constate decesul. Și 
toate acestea, pentru ce ?

Anacronisme și 
contradicții in 

modificările aduse 
Codului Penai (ll) 

în această situație, omenireq este îndreptățită sâ se 
întrebe cum să lupte împotriva acestui fenomen social, 
— care este infracționalitatea — apt să pună în pericol 
zone sociale din ce în ce mai largi, mergând până la 
lichidarea umanității. In fața unei asemenea amenințări, 
reacțiile se cer a fi pe măsura pericolului potențial, 
înregistrând însă cote diferite, după gradul de pericol 
social al faptelor săvârșite. Din acest punct de vedere, 
modificările aduse Codului Penal al României sunt de 
natură să nască nu numai întrebări retorice, dar și nu
meroase semne de întrebare, ba chiar de mirare.

în fața valului de criminalitate ce a început să se 
rostogolească peste societatea românească după 22 de
cembrie , ip39. PDSR-ul a găsit de cuviință sâ recurgă 
U p singura metodă, sporirea minimului și maximului 
pedepselor'penale. O asemenea măsură, nu numai că

DEZBATERI JURIDICE

- -.'<1 ■ ț
mu aminlttă, eroarea a 
fost de 3 700 000 de lei. 
Plata a fost cam așa : 
300 900 de Ici amendă, 
firma obligată să verse 
la buget impozitul calcu
lat corect, iar 3 700 000 lei 
au fost confiscați.

într-o 

noapte
Marius Bogdan are 22 

de ani. este din Simcria, 
dar nu are nici o ocupație 
stabilă Recent, poliția cri
minală Deva l-a cercetat 
pentru faptul că într-o 
noapte, prin efracție, a 
pătruns tntr-o magazie a- 
parțiuând S.C. Fermcon- 
struct SRL Deva de unde 
a furat o bormașină în 
valoare de 3 000 000 de lei.

Acțiuni
f

comune
in 1996, efectivele de 

gardieni publici din județ 
au participat la 430 dc 
acțiuni polițienești. Cu a- 
ceste ocazii ei- și-au adus 
contribuția la prevenirea 
și depistarea a numeroase 
încălcări ale ordinii și li
niștii publice, a unor con
travenții și infracțiuni. •

este improprie stopării fenomenului infracțional, dar este 
și inaptă să valorifice într-un concept unitar prevederile 
legii noastre penale.

Sub aspect criminologie, majorarea pedepselor — ca 
factor de atenuare a atentatelor la legea penală — este 
o modalitate care și-a epuizat toate argumentele care au 
promovat-o în plan istoric (inchiziția nu a dus la stopa
rea manifestărilor care nu făceau casă bună cir biserica, 
prohibiția în SUA nu a dus la stoparea consumului de 
oâutun alcoolice, dimpotrivă etc.). <

în astfel de cazuri, stoparea criminalității a fost 
concepută sub forma iluziei înăspririi pedepselor. .Totul 
s-a dovedit zadarnic, societatea fiind nevoită să abolească 
măsurile aspre de sancționare și să găsească alte căi 
pentru temperarea unei reaii.tăți sociale contrare inte
resului general.

fn contrast cu reglementările pedeseriste, im acest 
an. guvernul italian a adoptat un ‘proiect de, lege, care 
în vederea descongestionării încajșorilor, și'prevenirii 
infracțiunilor — pentru inlracțiuntje îâ patere pot prtmi 
maxim trei ani inchisoare — se poate ațacă o pedeapsă 
cu arest la domiciliu sau prestare de. muncă în folosul 
comunității. * ■ '

Legiuitorul nos’ru nu a înțeles nimic din aceste 
practici anterioare. El s-a ambiționat să creadă că pu
terea sa de a pedepsi este cea mai eficiență armă îm
potriva criminalității. Practica și știința contemporană 
infirmă o asemenea perspectivă șl îi opun acesteia alte 
posibdităV- Astfel aducerea pedepsei la periculozitatea 
socială a faptei trebuie să se asocieze în mod necesar cu 
capacitatea autorităților polițienești de a descoperi Și de 
trimitere în judecată a infractorului. In măsura în» care 
o astfel -de relație funcționează, crește capacitatea pe
depsei penale da a preveni săvârșirea unor fapte’ anti
sociale.

CORNEL MIIlAlESCU, avocat. 
Baroul Hunedoara — Dcvir
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„Dictatura comisionului a ucis 
fair-play-ul în afaceri"

Hunedorenii vor avea
studiou de televiziune

REP.: Die Szabo, condu
ceți o firmă specializată în 
comercializarea și asigura
rea service-ului pentru 
echipamente de tehnică de 
calcul și biroticp., Cum se 
răsfrâng actualele majo
rări de prețuri asupra a- 
facerii d-voastră?

L.SZ: Se răsfrâng negativ. 
La fel ca pe alți întreprin
zători din domeniul nos
tru, actualele majorări de 
prețuri și mai ales ritmul 
lor de creștere generează 
sărăcirea șocietății. Pen
tru ce vindem azi cu un 
preț, mâine trebuie să plă
tim câteva sute de mii în 
plus. în acest context, pen
tru a nu pierde, am fost 
nevoiți să renunțăm la 
forme de plată de mai lun
gă durată, rate, leasing etc. 
Consecința a fost o redu
cere a volumului vânzări
lor, pentru că în condiții
le pauperizării generale nu 
sunt mulți cei care pot plă. 
tț un calculator cu bani 
gheață. De aceea, în pre
zent, veniturile, principale 
în firmă sunt aduse de 
prestațiile de service pe 
care le facem. Unde mai 
punem că pe fondul de
valorizării monedei națio
nale creanțele pe caret le 
avem, datorate blocajului 
financiar, reprezintă tot 
mai puțin ca putere de 
cumpărare.

REP.: Care este percep, 
ția d-voastră, de pe pozi
ția micului întreprinzător 
privat, asupra mediului e

conomic autohton al mo
mentului?

L.SZ.: Din 1989 și până 
acum întreprinzătorul pri
vat de genul celui care 
suntem și noi, pentru a-și 
asigura o oarecare prosperi
tate a fost nevoit să ba
tă la poarta marilor ope
ratori economici de stat 
care, singuri, dispuneau de 
resurse necesare achizițio

Dialog cu dl ing. LASZLO SZABO — 
administrator la S.C. Memorii-Data Tech 

Service SRL Hunedoara

nării de produse informa
tice sau de birotică la va
lori mari. Necazul apare 
acolo unde apare disocie
rea între proprietatea de 
stat a firmei ți interesul 
privat al celor ce repre
zintă acea firmă. Așa se 
face că, întreprinzători ca
re n-aveau nici în clin nici 
în mânecă cu oferta făcu
tă, stăpânind doar arta 
subtilă a momelii prin 
comision, au reușit să-și 
plaseze produsele în de
trimentul adevăraților pro
fesioniști. Știu cazuri când 
directori de firme de stat 
au achiziționat adevărate 
ciurucuri la prețuri prohi
bitive și de la surse du
bioase doar pentru a-și 
rotunji propriile venituri.

Practic, dictatura comi
sionului a ucis fair-play-ul 
în afaceri.

REP‘,: Ce ați făcut pen
tru a răzbi în fața acestei 
concurențe „subterane"? Ați 
încercat să abordați ace
leași tactici?

L.SZ.: Nu, din păcate, 
între ghilimele, n-am reu
șit să stăpânim „fenta" co
misionului. Am spus din 

păcate având în vedere că 
dacă am fi optat pentru 
această tactică alta ar fi 
fost anvergura firmei. Așa 
stând lucrurile am folosit 
ca tactică de contracarare 
diversificarea activității. 
Am achiziționat un utilaj 
de fabricat ștampile, ne-am 
lărgit spectrul de apara. 
tură asupra căreia facem 
service, am început să co
mercializăm și alte pro
duse conexe tehnicii de 
calcul. Recent, la Casa de 
cultură din Deva am pus 
-bazele unei afaceri îm
preună cu un partener din 
Cluj. Este vorba despre o 
rețea de calculatoare Pen
tium, accesul la fiecare 
calculator fiind posibil 
oricui contra unei anumi

te taxe. Este vorba, prac
tic, de un serviciu de în
chiriat tehnică de calcul. 
Doritorii pot opta pentru 
mediul de programare do
rit, pentru editorul de tex
te preferat sau pur și sim
plu pentru jocul interactiv 
cel mai palpitant. Ca per
spectivă, intenționăm să 
dăm acestei rețele și o des
tinație educativă urmând 
să organizăm pe ea cursuri 
de inițiere sau specializa
re pe calculator avizate de 
Ministerul învățământului.

REP.: Această rețea re
prezintă, cred, o investiție 
mare. Credeți că o veți 
putea amortiza curând?

L.SZ.: Știți cum este în 
afaceri: poți câștiga sau 
poți pierde, nu se știe nici
odată înainte. Eu sper că 
această afacere va fi un 
succes și crezând aceasta 
am fost de acord să îmi 
asum și riscul acestei in
vestiții. Pentru că nu e- 
xistă un câștig cinstit fă
ră o doză de risc.

REP.: De ce credeți <?ă 
are 'nevoie economia ro
mânească acum pentru a 
ieși din criză?

L.SZ.: Privatizare și o a- 
numită marțialitate a le
gilor care pedepsesc, acum 
în tranziție, criminalitatea 
ecanomico-financiară. E 
nevoie acum de duritate 
pentru a se curăți econo
mia de fărădelege.

O mai veche dorință a 
locuitorilor municipiului 
Hunedoara se va mate
rializa peste câteva zile. 
TV SICA Hunedoara a 
primit deja avizul favo
rabil din partea Consi
liului Național al Audio
vizualului și va emite, pe 
canalul 6, în FIF.

Ocupată până peste cap 
cu ultimele retușuri, de 
la echipa redacțională 
până la detaliile grilei 
de program, dna Dana 
loan, redactorul șef al 
TV SICA Hunedoara, ne 
spunea: „într-o lume în 
care totul se plătește,

( Trei copii provoacă 
ț un accident
i Trei elevi din clasa a 
J IV-a, de la Școala Ge- 
ț nerală nr. 4 din Hune- 
l doara, Florin Adrian Ma- 
j lea, Ciprian Radu Malea 
1 și Dan Ștefan Ciocan se 
ț jucau în una din zilele 
I trecute' lângă o grămadă 
î de materiale de construe- 
ț ții și balast. Pe lângă ei 
t a trecut un camion în ca- 
J re cei trei au aruncat 
ț cu pietriș. Speriat, șoferul 
i a oprit brusc, însă auto- 
’ turismul aflat în spatele 
1 camionului nu a reușit 
ț să evite tamponarea. Po- 
i trivit informațiilor primi- 
J te de la Poliția munici

TV SICA Hunedoara es
te alături de telespecta
torii săi gratuit. Cu un 
program de emisie de 12 
ore pe zi, în care sunt 
incluse știri, informații 
locale, programe de di
vertisment, muzică, fil
me, emisiuni tematice cu 
caracter local, TV SICA 
Hunedoara se dorește a 
fi televiziunea care a- 
parține orașului pe ne
drept numit capăt de li
nie".
■ Le dorim succes cole
gilor noștri de la Hune
doara I

piului Hunedoara, pă
rinții pot răspunde con
travențional 'pentru ne- 
supmvegherea minorilor, 
amenda fiind cuprinsă în
tre IQflOO și 20 00 J de lei. 
Doar cu intenția de a vă 
avertiza, stimați cititori, 
aflați că lucrătorii Poli
ției rutiere au în aten
ție și circulația copiilor 
eu bicicletele pe drumuri 
publice cu trafic intens. 
Deocamdată, cei cu vâr
stele mai mici de 14 ani 
au fost avertizați priete
nește de agenții de cir
culație.

BLITZ!
„Mamei — 
cântece 
și flori"

„Mamei — cântece și 
flori" este genericul u- 
nei manifestări ce va a- 
vea loc astăzi (7 martie) 
la Clubul copiilor și ele
vilor din Hunedoara, de
dicată în exclusivitate 
femeii-mamă. Sunt invi
tate să participe mame 
ale elevilor din cele 12 
cercuri tehnico-aplicative 
și cultural-artistice din 
club. Cu această ocazie, 
va avea loc vernisajul 
expozițiilor de lucrări 
executate la „Atelierul 
fanteziei" și desen, la 
Cercul de arte decorative. 
Spectacolul de muzică și 
dansuri populare, cât și 
recitările — creații pro
prii dedicate ființei dragi 
— mama, felicitările și 
micile atenții vor între
gi' reușita activității.

Analiză
Ain

siderurgie
Comitetul de strategie 

al federației Metarom va 
analiza situația economi- 
co-socială la nivelul so
cietăților comerciale din 
metalurgia și siderurgia 
românească. Întâlnirea va 
avea loc la București, 
miercuri, 12 martie, și la 
ea vor fi prezenți și re
prezentanți ai siderurgiș- 
tilor hunedoreni. între 
timp, la nivelul Biroului 
Executiv al Cartelului 
Alfa se va studia situa
ția din fiecare federație 
în parte, pentru a se pu
tea stabili o poziție co
mună a acestei Confede
rații Naționale Sindicale, 
față de programul guver
nului Ciorbea.

Se încearcă 
noi discuții 

cu 
Guvernul
în cadrul Uniunii Na

ționale de Reconversie în 
Metalurgie (UNIRMET) se 

încearcă realizarea unei 
noi runde de discuții cu 
Guvernul României. Sco
pul acesteia este de a se 
reuși punerea în practi
că a Convenției de acom
paniament social în do
meniu. Hotărârea a fost 
luată în cadrul ședinței 
Consiliului de adminis
trație al UNIRMET, des
fășurată marți, 25 febru
arie. Conform celor spu
se de dl Petru Vaidoș, 
președintele Sindicatului 
„Siderurgiștul" Hunedoa
ra, în cadrul ședinței s-a 
aprobat afilierea la UNIR
MET a sindicatelor de la 
societățile comerciale Fe- 
rom Tulcea, Siderca SA 
Călărași și Metalurgica 
Aiud. După cum se știe, 
membrii fondatori ai U- 
NIRMET sunt Sindicatul 
Siderurgiștul Hunedoara, 
Confederația Metal Ga- 
Iațit Federația Națională 
Sindicală Metarom, Sindi
catul Ductil Buzău, și Or
ganizația Patronală He- 
faistos.

Dispariție 
misterioasă

De aproape două luni 
și jumătate, persoana din 
fotografie, loan Băgăcea-

nu, este dispărută de la 
domiciliu. Reclamația a 
fost înaintată Poliției mu
nicipiului Hunedoara, în 
26 februarie, de către fra
tele dispărutului. loan Bă- 
găceanu are 50 de ani, 
înălțime 1,80—1,85 metri, 
greutate 80—85 kg, ochi 
căprui, păr șaten, frunte 
lată, față rotundă, gura 
mare cu buzele groase. 
Ioan Băgăceanu locuia 
singur în apartamentul 
său, fiind divorțat de mai 
mult timp de soție. Fratele 
său a găsit pe o masă 
din locuință buletinul de 
identitate al dispărutului 
și suma de 100 000 de lei. 
Cel care au cunoștință 
despre acest caz, sunt ru
gați să anunțe Poliția 
municipiului Hunedoara.

Acțiunea „Pietonu/*
Biroul poliției rutiere a municipiului Hunedoara or

ganizează săptămânal acțiuni pentru disciplinarea pie
tonilor din localitate. Conform datelor statistice, din 30 
de accidente de circulație grave înregistrate anul trecut 
pe raza municipiului Hunedoara. 14 dintre ele s-au da
torat traversării neregulamentare a drumurilor de către 
pietoni.

Cu toate că amenda aplicată nu este de neglijat. 
(5000 de lei) în cadrul acțiunii „Pietonul", desfășurată 
miercuri, 19 februarie, au fost sancționați 37 de cetățeni, 
pe parcursul a două ore. O săptămână mai târziu, intre 
orele 14,30—16,00 polițiștii hunedoreni au aplicat 17 a- 
menzi pietonilor care au traversat strada pe unde i-a 
tăiat capul. „Punctele fierbinți" din municipiul Hune
doara, pe unde se trece în voie, se află în zona gării și 
autogării și pe bdul Dacia (în special zonele Tosca și 
Restaurantul Traian).

Legat de trecerea de pietoni din zona Restaurantului 
Traian, modul de trasare al acestuia este cel puțin 
original. Cu gândul probabil la siguranța celui nesigur 
pe picioare după o escapadă în localul hunedorean, „ze
bra" pleacă de la restaurant și se continuă în unghi 
ascuțit, pe două cărări, ce conduc separat spre cealaltă 
parte a drumului. Dacă privim în regulamentele de cir
culație aflăm din Decretul 328 că la art. 63, al. 1, 
„traversarea drumurilor publice se face perpendicular 
pe axul acestora" și nicidecum în unghi așa cum este In 
zona Restaurantului Traian. Din câte ne spunea șeful 
Biroului poliției rutiere Hunedoara, lt. col. Adrian Filer, 
pentru trecerea de pietoni din dreptul Restaurantului 
Traian nu există avizul instituției pe care o reprezintă.

SUBREDACȚIA HUNEDOARA
Relații cu publicul, scrisori, anunțuri publicita

re — în fiecare zi de marți și vineri, între orele 
11—14, Ia subredacția „Paginii", din clădirea Primă
riei municipiului, camera 32 (parter). Alte informații 
— la telefonul 714639, in zilele și între orele men
ționate.

Pagină realizată de 
SORIN BLADA, 
A. SALAGEAN

TT
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IN MEMORIAM GEORGE TIMCU

I
i

S-a mutat de la 
George Timcu. 
buni prieteni, atâția lo
iali camarazi, atâția oa
meni de valoare ne-au 
părăsit în anii din urmă! 

George Timcu s-a năs
cut în 1939, Ia Cernăuți, 
tn împrejurările politice 
știute, familia s-a stabi
lit Ia Brad. Aici a copi
lărit, aici și-a făcut pri
mele studii, aici s-a na
turalizat ardeleap, păs
trând insă în adâncul 
conștiinței sale nostalgia

noi și 
Atâția

perpetuă a unci Bucovi
ne mirifice, abia între
zărite.

A studiat filologia lim
bilor romanice și a de
butat cu poezie în 196". 
A fost membru al Uniu- 

Scriitorilor din Ro
și a lucrat în sis- 
culturii, remarcân- 
ca un eminent e- 
îndeosebi în anii 
fost redactor șef 

și

nii 
mânia 
temui 
du-se 
ditor, 
cât a 
al Editurii Științifice 
Enciclopedice și apoi mi
cimi, pană în ziua plecă
rii sale intempestive, ca

re l-a găsit director al 
Direcției Cultură Scrisă 
din Ministerul Culturii.

A scris o poezie subti
lă, problematizantă, ro
mane polițiste alerte, in
teligente, deconectante și 
romanț grave, de perti
nentă analiză psihologică 
și socială. Ultimul dintre 
ele, Iubire la sfârșit de 
Iunie, atestă, dacă mai e- 
ra nevoie, adevărul că se 
afla în plină forță crea
toare.

A fost un suflet tandru 
și generos, aplecat necon-

tenit asupra necazurilor 
și grijilor celorlalți, cu o 
rară vocație a prieteniei. 
Cei care am avut privi
legiul de a-i fi prieteni 
rămânem mai săraci și 
mai singuri. Consolarea 
— câtă poate fi — e aceea 
că George Timcu are des
tinul creatorilor care tră-

• iese mai departe prin o- 
pera lor.

Dumnezeu să-i hără
zească odihnă lină!

RADU CIOBANU
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Mircea Eliade s-a născut la 9 martie 1907. Se g 
împlinesc deci nouă decenii de când a văzut lumi- I 
na zuei marele filozof, prozator, eseist, cel care a- J 
firma in Cuvântul înainte la „Istoria credințelor și | 
ideilor religioase", apărută în 1981, că „In cincizeci • 
de ani de studiu, am învățat multe lucruri de la I 
maeștrii mei, de la colegi, de Ia studenții mei. Tu- . 
turor, dispăruți sau în viață, le păstrez cea mai sin- | 
ceră recunoștință!"

A debutat în clasa a IV-a de liceu cu o proză * 
fantastică 
(1921);. scrie mai apoi „Romanul adolescentului miop". 
Colaborează la „Universul literar", „/ 
și artistic", „Lumea", „România literară”, „Sinteza", 
„Azi", „Revista fundațiilor regale". O experiență 
excepțională o constituie șederea în India (1928—1932), 
unde studiază la Universitatea din Calcutta. A fost

Prezenta carte este 
| Versiunea. românească a 
. v’oiumului „E.M. Cioran: 
| ANTHO.l.OGLE DU POR. 
j TRAIT. De Saint-Simon 
Ia Tocqueville". Editions 

„Gallimard'.', 1996, ;;i a-
’ par;irle distinsucui și cu- 
| născutului alcătuitor dc 
• ediții Petru Creția. Din- 
| Iruri încăput, însă, tre- 
. buie să spun că o astfel 
i dc apariție este surprin- 
J valoare; cel puțin la pri. 
■ ma vedere; fiindcă numai 
! de ața ceva parcă nu pu- 
* tea fi bănuit autorul 
| „Tratatului de .descompu- 
* nere“... Apropo, poate că 
I c potrivit să ne reamintim 
, cu Emit Cioran a publi. 
I cat următoarele cărți seri- 
’ se in românește, sau în 
I franțuzește, dar traduse

și la noi: Pe culmile dis
perării (1934), Cartea a. 

| măgirilor (1936), Scliim- 
> barea la față a României 
I (1936), Lacrimi și sfinți

(1937), Amurgul gânduri
lor (1910),. îndreptar pă. 

« timaș (1991), toate scrise 
J in românește; și Tratat 
• de descompunere (1919). 
I Silogismele amărăciunii 
• (1962), Ispita de a exista
I (1956), Istorie și utopie

(1960), Căderea în timp 
| (1964), Demiurgul cel rău
; (1969), Despre neajunsul
Ide a te fi născut (1973),

Slârtecare (1979), Exerci- 
j ții de admirație (1986),

Mărturisiri și anateme 
(1987), Țara mea (1996) 
— scrise în franceză și 
traduse în românește; și 
a mai publicat: Singură
tate și destin (1992), Con. 
vorbiri (1993), Scrisori că 
tre cei de-acasă , (1995),

Este interesant și ușo< 
d.: remarcat apropierea, 
din punct de vedere sti
listic, dintre Cioran și

GRADUL
când astfel la pierzanie 
neamul omenesc, este o- 
rigiualul iar copia lui 
cea mai asemănătoare, 
mai credincioasă, mai de. 
săvârșită este ducele de 
Noailles" (p. 31). Conclu
dent și, iii același timp, 
incitartt! însuși Cioran 
notează aproape excla
mativ: „...rn-am întrebat 
dacă cel mai bun fel de

E.M. CIORAN : ANTOLOGIA PORTRETULUI 
De la Saint-Simon la Tocqueville. 

Editura Humanitas, București, 1997

autorii cuprinși în volum, 
deseori existând riscul 
(frumos de altfel) unei 
reale confuzii. Fraza scur
tă și comentariul sec, dar 
incisiv, sau întortocheat și 
bogat in nuanțe seducă
toare, rezolvă pozitiv pro. 
blema impactului cu tex
tul al unui cititor poate 
ușor timorat de nume cu 
rezonanță adâncă în por
tretistica franceză, cum 
ar fi: Saint-Simon în ăle 
cărui Memorii „figurează 
nu mai puțin de 8000 de 
personaje portretizate cu 
o artă demnă de Balzac 
și de Proust" (p. 264). E- 
xemplul care urmează es
te justificativ-revelator: 
„Șarpele care a dus-o pe 
Eva în ispită și, prin ea, 
l-a doborât pe Adam, du.

a scăpa de entuziasmul 
meu pentru Saint-Simon 
n-ar fi acela de a scrie o 
carte despre el (...) Am 
mers până la Tocqueville, 
dintr-un motiv strict su
biectiv: acela că, oricât 
n ar semăna între ci, Toc
queville mi-este aproape 
tot atât de drag ca și ne
bunul acela de . Saint-Si. 
mon" (Lămurire, p. 9). 
Cartea atrage și subjugă 
nu numai prin modalită
țile de expresie, prin por
tretizarea cu înalt profe. 
sionism, ci și prin pre
zența câtorva nume care 
girează o lectură cel pu
țin agreabilă: Chateau
briand, Doamna de Staal- 
Delauney, Rivarol, Talley, 
rand, Doamna de Stael,

ZERO) j
Sainte Beuve și, bineințe- > 
les, Tocqueville; însă la I 
fel de importanți sunt în J 
context și... portretizații. | 
Cum să nu ne intereseze » 
o... fotografie-biogrăfie — I 
chiar „la minut" de scur- , 
tă ce e — când subiectul | 
se numește Abatele Du
bois, Jean-Jacques Rous- j 
seau, ducele de Orleans, I 
Mirabeau, Marat, Napo- Z 
Icon, La Fayette, Doamna I 
Recamier, Doamna de > 
Stael, Ludovic Napoleon? | 
Furați de creionările și Z 
conturările care duc la I 
fixarea clară a imaginii Z 
tn minte a subiectului, | 
ne îmbogățim pe nesim- * 
țite... Imi permit să cred | 
că multor autori cu pre- * 
tenții le-ar prinde bine | 
lectura acestor texte din • 
carte. scrise între 1600 și | 
1800 evident, am rotun- • 
jit cifrele... |

înainte de finalul aces.
tei prezentări, aș mai i 
spune că ideea traducerii • 
și editării Antologiei mi | 
se pare excelentă. Și pen- » 
tru farmecul lecturii, dar | 
și pentru informațiile pe » 
care ea le conține. Aproa- | 
pe aș exclama: dacă e » 
Cioran, e sărbătoare a | 
spiritului! »

|
DUMITRU 11URUBA '
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90 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
LUI MIRCEA ELIADE

asistent Ia Facultatea de litere și fiiozofie din Bu
curești (1933—1939), Intră apoi în diplomație ca ata
șat cultural la Londra și consilier cultural la Lisa
bona (1940—1944). A editat opera lui Hașdeu, a fost 
un eseist reputat („Soliloquii", „India", „Oceano- | 
grafie", „Fragmentarium”, „Insula lui Euthanasius"), J 
s.a consacrat prozei fantastice („Domnișoara ■ Cristi. - 
na”, „Șarpele"), romanului existențial (,,‘_ .
„HUugann , „Nuntă în cer"). A fost profesor la Școa
la de înalte Studii din Paris (1946—1948), apoi se 
stabilește în SUA (1956) ca profesor la Catedra de 
istoria religiilor din Chicago.

Deși Mircea Eliade afirma că scrisul său nu este 
literatură, acesta- este un mare prozator. Ceea ce are 
comun cu scriitori ca Marlaux, Camus, Eugen Iones- 
cu, Camil Petrescu, căci in rând cu aceștia 11 putem 
așeza, „este faptul, afirma Dumitru Micu, că forța 
de coeziune a narațiilor sale o întrupează câte unul 
sau mai multe personaje problematice, spirite neli- | 
niștite, căutătoare, disponibile pentru toate experiențe- J 
le existențiale. Orice act al acestora e un act de | 
cunoaștere. Orice experiență, pe orice plan, îl anga- I 
jează antologic. Scormonind în cotidian, in biologic, g 
în social, scriitorul sondează metafizicul”. »

Viața fiecăruia este o continuă interogație a • 
vieții. Toată literatura lui Mircea Eliade, eseistica I 
lui,. răspunde întrebării „Cum trăim?" Eroii roma-» 
nelor sale sunt, în general, oameni tineri în căutare | 
de ei însuși, hotărâți să devină propriii lor demiurgi. J 
„Să faci — meditează David Dragu, unul dintre pro- g 
tagoniștii romanelor „întoarcerea în rai” și „Huliga- I 
nii", un zid contra morții, contra haosului; să te » 
creezi pe tine, om adevărat, om întreg, ca dintr-o | 
bucată de granit; asta înseamnă un sens al existen- J 
ței, singurul sens; să te faci bucată împotriva tutu- | 
ror slăbiciunilor, a tentațiilor, a căderilor”. •

Romanele cele mai rezistente sunt însă acelea | 
în rarp HP7hntprpâ ahnrHnlă nnnfi In nnrpciinnns. ’

și întreg | 
it roma- I

UUVV. Mill M

suportul pe care îl conferă capacitatea autorului de |
»

jara Cristi- g 
(„Maitreyi", I

- *

I■

I
w

I
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în care dezbaterea este abordată până la nerecunoaș- 
tere de către materia epică. („Maitreyi“ i‘ 
ciclul indian. Alte scrieri de rezistență sunt roma
nele din ciclul fantastic. Valoarea lor rezidă din

a crea impresia de strapiu, de enigmatic, terifiant 
(„Domnișoara Cristina"). Investigând probleme uma
ne capitale, opera lui Mircea Eliade este Împlinirea 
acelei devorante năzuințe spre sinteză”, spre, „îr 
chegări largi, cuprinzătoare, curajoase" pe care scri
itorul și-a dorit-o atât de mult în tinerețe.

b. cătălin

I 
I
I
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De curând, Casa de Cul

tură Drad a găzduit expo
ziția pictorilor naivi din 
brusturi (cont. Hălmagiu, 
jud. Arad). Timp de peste 
o săptămână iubitorii de 
frumos au putut admira 
imagini înfățișând obice. 
iuri, anotimpuri ori scene 
din viața satului, așa cum 
le vad realizatorii tablou
rilor. Capul familiei, Petru 
Mihuț, a fost descoperit în 
1972. A obținut 10 meda
lii, pictura sa fiind expu
să nu doar în aproape toa
te țările europene ci și pe 
toate continentele, excep
tând Australia. Familia 
mai are încă alți 4 pictori: 
pe Maria Mihuț, soție, pe 
Rodica Nicodim, fiică și 
nora lui Niță Nicodim, îm. 
preună cu care Petru Mi
huț formează „generația ve
che", de asemenea, pe Ma.

Alurd mitică a satului văzut de pictorii naivi

■ •»«
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riana Lazăr Mihuț și pe 
Voicu Mihuț, nepoți (din 
partea fiului Traian, care 
n-a fost însă „contaminat" 
de microbul picturii).

Despre sine și despre ar 
ta sa, Petru Mihuț, pe care 
l-am întâlnit la Casa de 
Cultură Brad, spune: „Sunt 
fiu de țăran și viața mea 
e legată de viața satului. 
In arta mea fiecare poves
te este legată de viața sa
tului. Pictez anotimpurile și 
obiceiurile țărănești. Cum 
am pictat prima dată, așa 
am rămas și-acum, Niță 
Nicodim' și eu după el am 
descoperit arta naivă în 
România, Arta noastră vor

bește -ea despre noi, nu noi 
despre ea".

Expoziția de la Brad, de
spre al cărei vernisaj dl 
Mihuț spune că a fost fru
mos datorită oamenilor de 
cultură care au onorat-o 
cu prezența, va mai fi vă
zută in acest an la Belgrad, 
Vie na, la New-York sau 
Berlin. Sunt vreo 6 pro
puneri de ieșire în afara 
granițelor. Ele se vor adău
ga foarte numeroaselor ex. 
poziții pe care le-a avut 
începând cu 1973 în străi
nătate. Aceste invitații de
notă aprecierile deosebite 
de care se bucură arta nai-, 
vă. Și tot ca o recunoaște-

re a meritelor sale artisti
ce sunt și 'medaliile de aur 
dobândite atut în țară cât 
și în Germania.

La începutul activității 
artistice a minerului pen
sionar de azi, Petru Mihuț, 
o influență deosebită a a- 
vut creația lui Rousseau 
Vameșul, văzută la Arad. 
Tot atunci, la începuturi, 
își amintește, se vorbea și 
despre realizarea ultei ga
lerii de artă naivă la Brad. 
Din păcate a fost doar un 
gând frumos ce nu s-a mai 
realizat. Iar pictura naivă 
din Brusturi s-a putut în
tâlni cu iubitorii de artă

lorădani după mai bine de 
20 de ani, prin inițiativa 
dnei Bianca Leucian, di
rectoarea Casei de Cultu
ră Brad, pentru a cărei 
„omenie deosebită" dl Mi
huț ii este recunoscător.

Față în față cu tablou
rile familiei Mihuț te în. 
cearcă un sentiment tonic 
Pânzele sunt luminoase, ex
presia curățeniei sufletului 
țăranului, respectului lui 
pentru natură, pentru mun
ca sa și pentru obiceiurile 
străvechi. Referitor la ex. 
poziție, dl Nicolae Adam, 
artist plastic, sublinia că 
însăși aranjarea sa — por 
nind de la tablourile „cu

elemente de alură mitică, 
cum vede Mihuț lucrurile", 
până la compoziția nepoa
tei, pentru ca unica pic. 
tură a soției să fie singu
ră pe peretele alăturat — 
este relevantă. Compozi
ția „prin dispunerea cu si. 
metrie, cu arcuri" este 
comparabilă cu cea de pe 
lăzile de zestre din același 
areal. De asemenea, dl 
Adam consideră că pictura 
naivă din Brusturi ar tre
bui privită în contextul de 
creație Care există intr-o 
zonă mai largă, care cu
prinde și Bradul, și unde 
poți întâlni lucrările sculp
torilor Moga, Andrițoiu și 
Chercioiu, ale graficianului 
Olinescu sau impresionan
ta colecție de artă a dr. 
Costina.
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l.LNI. 10 MARTIE

I v l< 1
13,00 Juriul; 13,10 TVR Iași; 14,00 TVR 

i Cluj-N.; 14,50 TV R Timișoara; 16,00 Jur- 
nai; 16,05 Turism și agroturism; 16,30 
Reflector; 17,00 Em. în Ib. maghiară;
18.30 Roata norocului — bucuria jocului! 
fes); 19,00 Atlas; 19,30 Salvați de dopo-

I țel (s); 20,00 Jurnal- 20,35 Ediție specia- 
â; 20,50 Baywatch (s); 21,45 Țransfoca- 

I tor; 22,10 Gala Premiilor Uniter; 23,40 
Jurnal; 23,55 Culturn în lume; 0,25 Skip 
Rock ’94. Concert extraordinar.

T V R 2
13,00 Jurnal; 13,10 Politica între ideal 

șl real; 13,35 Drumul spre Avonlea (r); 
14,25 Confluențe (r); 14,55 Perla Neagră
(r) ; 15,40 D.a; 16,05 Top Model (s); 17,00 
Măseaua de minte; 17,40 Andrea Celeste
(s) ; 18,30 Ecclesiast ’97; 19,15 Ritmuri mu
zicale 19,3b Sensul schimbării; 20,00 Arte 
Vizuale; 20,30 Tribuna nonconformiștilor; 
21,00 TVM Mesager; 21,30 Căsuța cu po-

i vești; 21,35 Sub cupola circului; 22,05 
Tribuna partidelor parlamentare; 22,30 
Santa Barbara (s); 23,15’ Mag. sportiv;
6.30 Muzica e viața mea!.

PRO TV
TJDO Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ- 

nftr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Lumea filmului (r); 10,30 înrobită 

I de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență 
(s); 12,00 500 de națiuni — istoria indie- 

[ niior nord-americani (do); 12,55 Știri; 
' 13,00 Vieți ia răspântie (f. SUA ’92);

14.30 D.a; 15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 Înrobită de 
Iubire (s); 17,30 Misterele lui Nancy Drew 
ts); 18,00 Am întâlnit și romani fericiți;

1 18,30 Știri; 18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 
| gtii și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Danny 
, Rose (co. SUA 1984); 21,50 Știri; 22,00 
I Familia Bundy (s); 22,30 Viața ca în fil

me (s); 23,00 Știri; 23,15 Deșteaptă-te, ro
mâne (talkshow); 0.30 Sport la minut.

ANTENA 1
j 7,00 Știri/ Kev. presei; 7,10 Sfântul (r); 

«•M tu vizită la Antena 1; 10,30 Viața 
I in trei (s); 11,00 Știri; 11,10 România și 

dicta.uriio ei (do); 12,00 Curcanii (s); 13,00 
, Dincolo de realitate (s); 13,30 Digby (s);

14,00 Știri; 14,10 Călăreții (f, p.II/r); 16,00 
Lumină călăuzitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 

' Iluzii (s, ep. 1); 18,00 D.a; 18.30 intre prie
teni: 19,30 Văduva (s); 20,30 Observator; 
*1.15 Din lumea afacerilor; 21,30 Omul 
cu o mie de fețe (s); 22,30 A treia plane
tă de ia Soare (s); 23,00 Milionarii de la 
■Retel nopții; 0,30 Kassandra (s, cP- 1, 2).

MARȚI, 11 MARTIF

7,00 TVM Telematinal; 8,30 Andrea Ce. 
teste (r); 10,10 Limbi străine: franceză, 
engleză; 11,10 Marile familii (f/r); 12,40 
1001 Americi (d.n); 13,10 Muzica pentru 
toți; 14,00 Jurnal; 14,10 TVR Iași; 15,00 
TVR Cluj-N.; 15,35 D.a; 16,00 Jurnal,
16,10 Fii tu însuți!; 16,45 Conviețuiri; 17,35 
Cazuri și necazuri in dragoste (div.); 18,30 
Tr inima partidelor parlamentare; 18,55 
Medicina pt. toți; 19,25 Katts și câinele 
(s>; 20,00 Jurnal;*  20,35 Ediție specială; 
£0,50 Micul Lord Fauntleroy (f. SUA ’36); 
£3,05 7 zile în România; 23,45 Jurnal; 
0,00 Studioul șlagărelor; 0,30 Gong!; 1,00 
Recital de blues.

T V R 2
7,00 TVM Telematinal; 8,30 TVR Cluj. 

Napoca; 9,20 Ora de muzică; 10,05 Mag. 
sa.elit; 11,05 Punct de întâlnire; 11,30 
Piticii cosmici (d.a); 12,00 Gala Premiilor 
Uniter (r); 13,30 Recitai Eric Clapton;
13,50 Serialul serinlelor; 14,40 Limbi străi
ne (r); 15,40 D.a; 16,05 Top Model (s); 
17,00 23 de milioane (1); 17,40 Andrea Ce. 
Ieste (s); 18,30 23 de milioane (II); 20,00 
Cu cărțile pe față; 21,00 TVM Mesager; 

■£1,33 Căsuța cu povești; 21,35 Ancheta 
TV; 22,05 Credo; 23,15 Cafeneaua OZN 
(f. SUA 1990).

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ. 

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 înrobită 
de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență 
(st; 12,00 Aventurile lui Brisco County 
(s); 12,55 Știri; 13,00 Mumia (f. fant. An
glia ’59); 14,30 D.aJ 15,00 Verdict: cri. 
mă ■ ic.oo Tânăr și n^P-ii^tit (s); 16,45 

înrobită de iubire (s); 17,30 Peștera mon
strului sacru (s), 18,15 Sport la minut;
18,30 Știri; 18,35 Cine esțe șelul? (s), 19,00 
Știi și câștigi! (cs); 19,30 Șliii; 20,00 Cni- 
cago Hope (s); 21,00 Secrete de familie (s); 
22,00 Familia Bundy (S); 22,30 Viața ca 
în filme (s); 23,00 Știri; 23,15 Pe.recerea 
burlacilor (f. SUA ’81); 1,05 Sport la mi
nut — știri sportive.

ANTENA 1
7,00 Știri/ Rev. presei; 7,15 Văduva (r); 

8,00 în vizită la Antena 1; 10,30 Viața 
in trei (s); 11,00 Știri; 11,10 Iluzii (r); 
12,00 Curcanii (s); 13,00 Dincolo de rea
litate (s); 13,30 Digby (s); 14,00 Știri-, 14,10 
Omul cu o mie de fețe (r); 15,00 A treia 
planetă de la Soare (r); 15,30 Medalion; 
16,00 Lumină călăuzitoare (s); 17,00 Știri;
17.10 Iluzii (s); 18,00 D.a; 18,30 în lupta 
cu abuzurile și corupția; 19,30 Văduva 
(s); 20,30 Observator; 21,15 Din lumea a- 
facerilor; 21,30 Sirenele (s): 22,30 Sparks 
(s); 23,00 Milionarii de la miezul nopții: 
0,30 Kassandra (s, ep. 3 și 4).

MIERCURI, 12 MARTIE

T V R 1
7,00 TVM Telematinal; 8,30 Santa Bar

bara (r); 9,15 Videoiexicoii; 10,15 O șansă 
a... muzicii; 10,30 Andrea Celeste (r); 12,10 
D.a; 12,40 Reflector (r); 13,10 Ritmuri
muzicale; 13,25 Fotbal DN; FC Farul — 
FC Național (d); 15,20 TVR Cluj-N.; 16,00 
Jurnal; 16,10 Mag. sportiv; 17,00 Muzică 
populară; 17,30 Bugs Bunny (d.a); 18,00 
California visează (s); 18,30 Roata noro
cului (cs); 19,00 în fața Dvs!; 20,00 Jur. 
nai; 20,35 Ediție specială; 20,50 Dr. Quinn 
(s. SUA 1996, ep. 1); 21,50 Noi frontiere; 
22,40 Frumoasa și Bestia (s); 23,30 Jur
nal; 23,45 Personalități în Top; 0,05 Con
fluențe; 0,35 întâlnirea de la miezul nopții

T V R 2
7,00 TVM Telematinal; 8,30 TVR Timi

șoara; 9,20 Ora de muzică; 10,05 Calei- 
doscop-satelit; 11,20 Cercul poeților dis
păruți (f/r); 13,35 Național Geographic 
(do); 14,40 Gong! (r); 15,10 De lingua la. 
tina; 15,40 D.a; 16,05 Top Model (s); 17,00 
Zodia Balanței; 17,40 Andrea Celeste (s);
18.30 Em. în lb. maghiară; 20,00 Pro Me
moria; 20,30 Formă șl culoare; 21,00 TVM 
Mesager; 21,35 Orizonturi culturale; 22.05 
Santa Barbara (s); 23,2(1 Clive James de 
vorbă cu Katharine Hepburn; 23,45 Spec
tacol „Ursus Music Live"; 0,15 Do.

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport Ia minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 înrobită 
de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență 
(s); 12,00 Accapulce Heat (s). 12^55 Știri; 
13,00 Meteor Man (co. SUA ’93); 14,35 
Dat; 15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de iu
bire (s); 17,30 Robocop (s); 18,15 Sport 
la minut; 18.30 Știri; 18,35 Cine este șe
ful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,39 
Știri; 20,00 Miezul nopții (f. SUA); 21,50 
Știri; 22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 Viața 
ca în filme (s); 23,00 Știri; 23,15 Față-n 
față cu Iile Șerbănescu; 0,30 Sport la 
minut; 0,55 Lege și ordine (s).

ANTENA 1
7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r); 

8,00 în vizită la Antena 1: 10,00 D_a; 10,30 
Viața în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 Iluzii 
(r); 12,00 Curcanii (s); 13,00 Dincolo de 
realitate (s); 13,30 Digby (s); 14,00 Știri;
14.10 Sirenele (r); £5,00 Sparks (r); 15,30 
Medalion; 16,00 Lumină călăuzitoare (s). 
17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 18,00 D.a; 18,30 
Totul despre Guvern; 19,30 Văduva (s);
20.30 Observator-, 21,15 Din lumea aface
rilor; 21,30 Ani întunecați (s); 23,00 Mi
lionarii de la miezul nopții; 0,30 Kas
sandra (s, ep. 5 și 6).

JOI, 13 MARTIE

T V R 1
7,00 TVM Telematinal. 8,30 Santa Bar

bara (r); 9,15 Mag. satelit; 10,00 Limb; 
străine: germană, italiană; 11,00 Andrea 
Celeste (r); 12,40 D.a; 13,10 1001 audiții; 
14,00 Jurnal; 14,10 TVR Iași; 15,00 TVR 
Cluj-N.; 15,4*0  Tradiții pe Valea Teleaje. 
nulul (I); 16,00 Jurnal; 16,10 Cuvinte po
trivite; 16,35 Mag. social; 17,30 D.a; 18,00 
Tribuna partidelor parlamentare; 18,25 
Milcnium; 19,10 Lupii aerului (s); 20,00 
Jurnal; 20,35 Ediție specială; 20,50 Perla 
Coroanei (s. Anglia ’84, ep. 1); 21,50 Re
flecții rutiere; 22,05 Tragerile Loto; 22,15 
Studioul economic; 22,55 Simpozion’; 23,40 
Jurnal; 23,55 Berlin Alexandeiplatz (s).

T V R 2
7,00 TVM Telematinal; 8,30 TVR Cluj. 

Napoca; 9,20 Muzica pt. toți; 10,05 Mag. 
satelit; 10,50 întâlnirea de la miezul nop

ții (r); 11,45 D.a; 12,10 Teleenciclopedia
(r) ; 13,00 Engleza pt. copii; 13,10 Frumoasa
și Bestia (r); 14,10 Reportaj ’97; 14,40
Limbi străine (r); 15,40 D.a; 16,05 Top 
Model (s); 17,00 Ceaiul de la ora 5 (div.); 
19,00 Em. in lb. germ.; 20,0(1 Club 2020;
20.30 Enigma (cs); 21,Oo TVM Mesager; 
21,35 Filmo eca de Aur; 22,05 Aventurile 
Catherinei C. (f. Fr. 1990); 23,45 Stadion; 
0,25 Adrian Berinde în concert.

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 înrobită 
de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență
(s) ; 12,00 Beverly Hills (r); 12,55 Știri; 
13,00 Ghiața fierbinte (f. muz. SUA ’91);
14.30 D.a; 15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de 
iubire (s); 17,30 Hercule (s); 18,15 Sport 
Ia minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine este șe
ful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Melrose Place (s); 2LOO Doc. 
tor în Alaska (s); 21,50 Știri; 22,00 Fam. 
Bundy (s); 22,30 Viața ca în filme (s); 
23,00 Știri; 23,15 Sergentul Wolf (s, ui. 
timul ep.); 0,10 Sport la minut.

ANTENA 1
7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r); 

8,00 în vizită la Antena 1; 10,30 Viața 
în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 Iluzii (r); 
12,00 Curcanii (s); 13,00 Dincolo de rea
litate (s); 13,30 Digby (s); 14,00 Șâri;
14,10 Ani întunecați (r); 16,00 Lumină că. 
lăuzitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 
18,00 D.a; 18,30 Invitați la Antena 1;
19.30 Văduva (s); 20,30 Observator- 21,15 
Din lumea afacerilor; 21,30 Intenții cri
minale (thriller SUA ’92); 23,00 Miliona. 
rii de la miezul nopții; 0,30 Kassandra 
(s, ep. 7 și 8).

VINERI, 14 MARTIE

T V R 1
7,00 TVM Telematinal; 8,30 Santa Bar

bara (r); 9,15 Video-satelit-, 10,00 Limbi 
străine: spaniolă; 11,30 Studioul muzicii 
ușoare; 10,55 Andrea Celeste (r); 12,35 
1001 audiții; 13,20 TVR lași; 14,00 Jurnal-,
14.10 TVR Cluj-N.; 15,00 Pompierii va 
informează!; 15,20 Din lumea afacerilor; 
16,00 Jurnal; 16,10 Pro Pa.ria-, 17,00 Em. 
în !b. germană; 18,00 Roata norocului (cs):
18.30 Scena politică; 19,00 Din nou în 
Vestul Sălbatic (s); 19,55 Urgențe în a. 
gricultură; 20,00 Jurnal; 20,35 Ed. spe
cială; 20,50 Tezaur folcloric; 21,30 Când 
Raiul zâmbește (f. ttalia/Ger. 1994, p.II);
23,15 Studioul șlagărelor; 23,45 Jurnal; 
0,00 MTV. Euro Top 20; 1,00 Păcatele 
mamei (f. SUA ’90).

T V R 2
7,00 TVM Telematinal; 8,30 TVR Iași; 

9,20 Muzică pt. toți; 10,05 Mozaic-satelit;
11.30 D.a; 12,00 TVR Iași și Cluj-N.; 13,00 
TVR Timișoara; 13,30 Limbi străine (r); 
14,00 Cafeneaua artelor; 15,20 Convie. 
țuiri; 16,10 Top Model (s); 17,05 Bursa 
invențiilor; 17,40 Oameni care au fost;
18.10 Andrea Celeste (s); 19,00 Concertul 
Orchestrei de cămeră radio-, 21,00 TVM 
Mesager; 21,25 Căsuța cu povești; 21,30 
Hyperion; 22,30 Robingo 2 (cs): 23,19 San
ta Barbara (s); 23,55 Din viața rromilor; 
0,25 Bucuriile muzicii;

PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 înrobi
tă de iubire (r); 11.15 Ford Boyard (cs);
12.30 Am întâlnit și români fericiți (r); 
12,55 Știri; 13,00 Eu, tu și Ovidiu (f. Ro. 
mânia ’78); 15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de 
iubire (s); 17,30 Xena — prințesa război
nică (s); 18,15 Rătăciți în tranziție; 19.00 
Știi și câștigi! (cs)-_ 19,30 Știri; 20,00 Do. 
sarele X (s); 21,0*0  Psihoză II (thriller 
SUA 1983) cu Anthony Perkins; 23,00 
Știri; 23,15 La limita imposibilului (s); 
0,00 Sport la minut; 0,30 Zona Crepuscu
lară (s); 1,00 îndoiala (f.a. SUA 1943).

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r); 
8,00 în vizită la Antena 1; 10,30 Viața 
în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 Iluzii (r); 
12,00 Curcanii (s); 13,00 Dincolo de rea. 
litate (s); 13,30 Digby (s); 14,00 Știri; 14,10 
Intenții criminale (f/r); 16,00 Lumină că
lăuzitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 
18,00 D.a; 18,30 Thalia; 19,00 Știri; 19,05 
Beavis șl Butthead (d.a); 19,30 Văduva 
(s); 20,30 Observator; 21,15 Din lumea a- 
facerilor; 21,30 Crăciunul unui rătăcitor 
(dramă SUA 1987)-. 23,00 Milionarii de la 
miezul nopții; 0,30 Artă sau crimă? (f. 
psihologic SUA ’91).

sâmbătă, 15 martie •
TVR 1

7,00 Bună dimineața... de la Iașii; 8,50 
„Fabrica” de muzică; 9,50 Drumul spre 
Avonlea (s); 10,40 Matineu muzical; 11,25 
Pas cu pas-, 12,15 Ecranul; 13,05. Pleiade; 
14,00 Jurnal; 11,10 Turnul Babei; 15.55 
Rugby. Turneul celor 5 Națiuni: Franța 
— Scoția (d); 18,10 Mapamojid; 18,40 Po
vestirile lui Donald Rățoiul' (d.a); 19,10 
Teleenciclopedia-. 20,00 jurnal; 20,35 A. 
coperă-i fața! (s); 21,35 Antologia umO- 
rului; 22,45 Perla Neagră (s); 23,30 Jur- 
nai; 23,45 La gardul cu hartapele... Danie, 
la Condurache; 0,25 Vedete în recital.

T V R 2
7,00 întâlnirea de sâmbătă. TVR Cluj. 

Napoca-. 13,00 TVR Timișoara; 13,30 Etl 
Meridian Mag. de la lași; 15,50 D.a; 16,1! 
Top Model (■); 17,1() Serata muzicală TV 
20,05 Itinerare spiriiuale; 20,30 Tradițj» 
21,00 TVM Mesager; 21,30 Autoeraf pt 
prezent; 22,00 Sania Barbara (s); 22,4! 
Crizantema de Aur (sel.); 23,15 Săptă 
mâna sportivă-, 23,45 Alfa și Omega; 0,1! 
Ocolul lumii... (div.).

PRO TV
■ 7,00 D.a; 9,00 "Flipper (s); 9,30 Frați 

Hardy (s): 10,00 îndoiala (f/r); 11,45 Xe 
na — prințesa războinică (r); 12,30 Bas 
chet NBA Action- 12,55 Știri; 13,00 Știr 
de televiziune (co. SUA 1987); 15,10 Fol 
bal DN:*  Rapid — Chindia Târgoviște (d) 
17,00 Rugby. Turneul celor 5 Națiuni 
Țara Galilor — Anglia (d); 18,30 Adevă 
rul gol-goluț (s); 19,00 Te uiți și câștigi 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Confuzia (f.p. SU7 
1990); 21,55 Știri; 22,00 Crimă cu preme 
di.are (s); 23,00 Știri; 23,15 Nemuritoru 
(s); 0,00 Sport ia minut; 0,15 MTV un 
plugged; 1,00 Passionate Interludes II.

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,15 Văduva (î); 8,00 în 

zită la Antena 1; 10,30 Digby (d.a); lip» 
Iluzii (i); 12,00 Divertisment; 13,00 Ura 
gan în Paradis (s); 14,00 Știri; 14,10 Cră 
ciunul unui rătăcitor (f/r); 16,00 Poveș 
tile prietenilor mei; 16,30 Viața in tre 
(s); 17,00 Sfântul (s); 18,00 Cadill-ac-ui 
și dinozauri (d.a, ep. 1); 18,30 Cinem: 
Cinema, Cinema; 19,00 Știri; 19,05 Ex.ra 
tereștri in familie (s); 19,30 Operațiune 
„Rebecca" ( ); 20,30 Observator; 21,00 Ui 
mărirea (f.a. SUA 1994); 22,40 Hollywoo 
Top Ten; 0,10 Aphrodisia.

DUMINICA, 16 MARTIE

TVR 1
8,00 Bună dimineața!; 9,00 Domino; 10,0 

Colț Alb (s); 10.30 Lumină din lumini
11.30 Dor de mamă; 12,00 Viața sa.ulu
13.30 Katts și câinele (s); 14,00 Jurna
14.10 Video-magazin... Totul e bine când 
începe bine-, 16,55 A doua alfabetizare
17.10 Star Trek (s); 18,05 Tragerile Lot<
18.15 Lumea și noi; 18,45 Aladdin (d.a
19.15 Robingo (cs); 20,00 Jurnal; 20,35 Di
minică sportivă; 20,50 Billy Bathgi’ 
SUA 1991) cu Dustin Hoffman; 22,3. ■»
mele săptămânii; 22,40 MTV. 3 from
23.10 Nocturna lirică; 23.30 Jurnal; 23,4 
Din darul magilor; 0,20 Setea (s).

T V R 2
7,00 5x2, Mag. duminical de la laș 

14,00 Jurnal; 14,10 Cadavrul viu (f. URȘ 
1969, p.I); 15,40 Orașe și civilizații; 16,1 
Top Modei (s); 17,35 Studioul șlagărelo
18.50 Ritmuri muzicale; 19,35 Puterea, p: 
siunea (s); 20,00 Maeștrii teatrului rome 
nesc; 21,00 TVM Mesager; 21,25 Fotba 
Camp, italian: AC Parma — Internazh 
nale Milano; 22,50 Repriza a treia.

P R O TV
7,00 D.a; 8,30 Fiica oceanului (s); 9,( 

Super Abracadabra; 10,30 Gemenele ( 
SUA ’93); 12,30 Lumea Iu’ Gaiță; 12,! 
Știri; 13,00 News Radio (s); 13,30 Dete 
tivi de elită (s); 14,30 Stan și Bran (9
15.30 Lumea filmului; 16,00 Fotbal II Ca 
cio (d); 17,45 Terra 2 (s); 18,30 Bever 
Hills (s); 19,30 Știri; 20,00 Vacanță bo 
mă (f. SUA 1991); 21,50 Tragerile Lot 
22,00 Fotomodele (s); 23,00 Știri; 23, 
Procesul etapei; 0,45 Prima pagină; 0,: 
Sport la mhiut; 1,00 Fotbal. Rez. II Calci

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,10 Sfântul (r); 8,00 Povc 

tile prietenilor mei (r); 8,30 Extratereșl 
în familie (r); 9,00 Misiune ultrasecre
(r) ; 9,30 Comoara din insulă (f. pt. copii
10.30 Un câine cu imaginație (s); 11,00 l 
venturile lui Huckleberry Finn (s); 12,f 
Telerebus; 12,30 Vedeta în papuci; 13,i 
Știri; 13,10 Caleidoscop-, 14,30 Poliția sp 
țială (s); 15,30 Hollywood Top Ten (i
16.30 Viața în trei (s); 17,00 Sfântul (; 
18,00 Printro rânduri; 19,00 Știri; 19, 
Muppets Show (s); 19,30 Winnetka Roa,
(s) ; 20,30 Observator; 21,00 Anastasia (dr 
mă SUA *86,  p.I); 22,40 Știri sportiv
22.50 Amnezia (thriller SUA ’85).

te| | _
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PERIOADA 8—14 MARTIE

BERBEC
Activități de divertisment. Veți face drumul pro- 

4 pus și veți găsi rezolvări la toate problemele. Sun- 
jteți vioi și simpatic. Marți, o zi agitată. Relații de 
l ajutorare cu persoane bine poziționate social. Joi, 
I stare psihică labilă. Vineri, probleme de sănătate.

TAUR
Depanați amintiri plăcute la petrecerea la care

* vă invită o familie. Energia fizică vă este la minim- 
*Luni, stare psihică mai puțin fericită. Miercuri he-
♦ neficiați de ajutorul tinei persoane bine pozițio- 
4 nate social. Relațiile cu șefii se pot deteriora. Rea- 
j lizarea socială pe care v-o doriți vă face să fiți mai 
I puțin corect.N

GEMENI
‘ Comunicare plăcută cu persoana iubită. Idei 
I strălucite, care fac vâlvă, atent.ie la aparatură eîec- 
| trică căci există riscul unui incendiu. Familia vă

* este alături și vă dă un sentiment de siguranță, 
ț Sentimental, surpriză de proporții. Relații bune cu 
+ partenerul de afaceri. Veste surprinzătoare de la 
, partenerul de viață. Joi, câștigați fără efort. Aveți
• nevoie de o excursie pentru a vă relaxa.
• RAC
| Surprize plăcute în relația cu persoana iubită, 
j Rigiditatea de duminică nu vă este caracteristică. 

1 Investiție importantă în terenuri imobiliare. Veste 
țde Ia cineva din străinătate, ceea ce vă va bucura.
♦ Miercuri, riscați accidente de tot felul, pentru ea 
4 joi să aveți o zi bună: capacitate maximă de con- 

1 centrare. Inspirație, dar fiți prudent în tot ce faceți.
LEU

J Entuziasm molipsitor. Popularitatea dv. este în 
I creștere. Tentație pentru o relație clandestină; dar 
l nu riseati. Ar fi în avantajul dv. să ascultați sfa- 
I turile altora înainte de a întreDrinde ceva. Cenzu- 
țrațivu 
*va vjr
I

4-

Se reia campionatul și în div. A și B
Sâmbătă, 8 martie, se reia campionatul 

de fotbal,și în Divizia A iar duminică, 
în Divizia B. în Divizia A seria a II-a, 
Corvinul Hunedoara, locul 5 în clasament, 
în prima etapă a returului se deplasează 
la Gaz Metan Mediaș, locul 13. Meci di
ficil pentru hunedoreni știut fiind că 
pe teren propriu fotbaliștii din Mediaș 
sunt greu de învins și chiar un rezultat de 
egalitate se obține cu mare greutate. Gaz 
Mgtan este una dintre echipele bune ale 
seriei a II-a și locul ocupat în turul cam
pionatului' ii îndeamnă să nu mai cedeze 
nici un 
dorenii, 
bazează 
din care 
dean, 
rar, Lobonț și ceilalți coechipieri ce s-au 
pregătit cum au pretins conducerea clu
bului, antrenorul principal Virgil Stoica

punct pe propriul 
fără transferări 
tot pe nucleul lor 
fac parte Bardac, 

Haidiner, Chezan,

teren. Hune- 
deosebite, se 
de fotbaliști, 
Mitrică, Bor- 

Ciorea, Păcu-

pentru o
In Divizia B, 

noastre participante de pe Valea 
șului — Vega Deva și Minerul Certej — 
joacă acasă, în fața propriilor lor supor
teri. Pe stadionul „Cetate" va avea loc 
derby-ul primei etape a returului, Vega 
cu Ionel Stanca, antrenor principal — 
Dacia Unirea Pitești. Un meci ce se a- 
nunță a fi viu disputat, care sperăm, 
va atrage în tribună mulți spectatori. La 
Certej, Minerul, antrenor principal loan 
Petcu, va 
dria.

Ambele 
condițiilor 
pregătit cu conștiinciozitate pentru retur. 
Rămâne să 
pionat.

comportare bună șl în retur, 
seria a III-a, ambele 

Mure-

primi replica Unirii Alexan-

formații hunedorene, în ciuda 
mai grele financiare, s-au

vedem rezultatele din cam-

SABIN CERBU

o conferință 
extraordinară 
căreia a fost 
medalie da

înclinația pentru speculații. Drumurile scurte 
avantaja. Vești ambigue, dar nu vă îngrijorați.

FECIOARA
pclreceți ziua cu persoana iubită căci aveți 

> multe să vă spuneți. Veți face planuri pentru casa 
Irhi. Aveți de rezolvat probleme de serviciu pe care 
t le-ați tot amânat. Meritele vă vor fi recunoscute de 
I către șefi, care 
țcu cei din jur.
- tatc.

4»
f

4 
r

Va

vă vor promova. Relații tensionate 
Este posibilă o călătorie in străină-

omologat cu rezultatul de 2—1 pentru timișoreni (dis
putat la 19 oct. 1996).

DE AICI ÎNCEPE RETURUL IN DIV. A 2.

1. C.S.M. Reșița 17 9 4 25—16 31
2. Electroputere 17 9 4 4 21—14 31
3. Unirea Dej 17 8 4 5 22-17 28
4. ARO C. lung 17 9 1 7 19—18 28
5. Corvinul Huned. 17 8 3 6 25—19 27
6. F.C. Inter Sibiu 17 7 5 5 21—15 26
7 Minerul Motru 17 7 5 5 18—18 26
8. C.FR. Cluj 17 ' 7 4 6 28—16 25
9. Dacia Pitești 17 7 4 6 22—22 25

10. U.T.A. 17 8 1 8 26—27 25
11. A S.A. Tg. M. 17 7 3 7 20—22 24
12. Gloria Reșifa 17 7 3 7 20—26 24
13. Gaz Metan 17 6 5 6 15—13 23
14. Olimpia S.M. 17 7 8 10 26-23 21
15. Apullum A.I. 37 7 a 10 19—28 21
16. F.C. Maramureș 17 5 4 9 28—28 19
17. Minaur Zlatna 17 4 4 9 22-28 16
18. C.F.R. Timișoara 17 3 2 12 15—26 11

Meciul F.C. Apullum A.I. -- C.F.R. Timișoara a fost

MEDALIE DE AUR 1 
PENTRU MIHAI LEU

Liga profesionistă de 
Box din România a con
vocat ieri 
de presă 
cu prilejul 
acordată o
aur și o diplomă de o- 
noare. Onorantă manii 
festare pentru campionul 
mondial de box la ca
tegoria semimijlocie Ml" 
hai Leu a avut loc în 
sala de protocol a rei 
dacțicl „România — tal 
din București. Frumos 
gestul Ligii Profesioniste 
de Box care apreciază 
astfel marele succes a] 
hunedoreanului nostru, 
căruia îi adresăm șl noi. 
călduroase felicitării

PENTRU TRANSFERĂRICOTELE VALUTARE
Intr-o recentă ședință a Comitetului Executhț 

al Federației Române de Fotbal, s-au 
stabilit cotele valutare percepute pentru transferul 
rile în străinătate. Astfel: a Se percepe q cotă d0 
5 la sută pentru jucătorul care se transferă In 
străinătate și care îndeplinește următoarele condiții] 
10 meciuri oficiale jucate la ecliipa națională dă 
juniori, 5 meciuri internaționale la selecționata de 
tineret și trei meciuri oficiate în echipa națională 
de seniori; • Se percepe o cotă de 10 la sută pentru 
jucătorul care se transferă pe baza grile] internai 
ționale și care îndeplinește condiție de mai sug< 
Nu se percep taxe din partea FRF pentru jucătorii 
care se transferă în străinătate și nu se încadrează 
In condițiile amintite.

BALANȚA
dat uitării și sunteți iar omul eehi- 

țlibrat pe care-1 cunoaștem. Stați de vorbă cu pă
rinții cuci sunt deprimați. Relația cu persoana iu- 

jbită se schimbă în bine. Afacere rentabilă cu un 
l teren imobiliar. Evitați investițiile spectaculoase. Joi, 
] colegii vă ajută pentru rezolvarea unei probleme de 
țserviciu. Aveți multe probleme de sănătate, dar nu 
• alarmați:

Stresul este

RESTRUCTURAREA 1N DOMENIUL 
ZOOTEHNIEI

câteva ore de odihnă vă vor face bine. I*
SCORPION [

necesară o evadare din cotidian. Un 
va da un sfat înțelept privind schim- i 
se propune. Luni întâlnirea eu o per- *

•j VA este 
ț prieten vă
4 barca ce vi ,—,------ — . . ,
j soanâ plăcută vă va reconforta. Capacitate minimă ♦ 
»<le concentrare. Nu faceți abuzuri alimentare că s-ar .
4 putea să aveți probleme cu rinichii sau cu stomacul. ;

»
♦ 
I »
♦
I16
»I 
r
*
I » 
I

I
I4
I »I♦ 
I♦ 
I
I*
l

I

I♦

care-i momentul cel
urechea și la sfatul I

2 Primiți bani și-i bine să vă plătiți datoriile.
SĂGETĂTOR

; Aprecieri pozitive din partea prietenilor. Ches- 
J tiunile domestice vă sufocă dar n-aveți cui să le pa- 
î sați. Contactele cu străinătatea vă avantajează, nu
* refuzați propunerile de colaborare. Cineva încearcă 
t să vă conteste autoritatea. Schimbare de anvergură 
’în relațiile cu partenerii. Vi se deschid noi perspec-
1 tive.
2 CAPRICORN *
* Mințea vă este cam împrăștiată. Pas important 
| pentru o plecare în străinătate. Compania prietenilor 
|vă este benefică. Vehiculați cu ușurință banii, aveți
* idei sclipitoare. Posibilități mentale mari. Joi, o mul-
* țime de evenimente vă vor lua prin surprindere, 
ț Probleme de sănătate. Partenerul de viață are ini- 
4țiative care dau roade: cheltuielile vor fi
* VĂRSĂTOR
« Sensibilitate neobișnuită. Un prieten
2 un cadou. Cu banii stați bine, deci n-ar
1 dăți o raită prin magazine și să vă satisfaceți mof- 
J turile. Marți zi bună pentru cei care sunt implicați 
I în afaceri. Grăbiți-vă să predați niște acte sau lu
crări de serviciu. Joi o zi bună în care lucrurile se

ț rezolvă de la sine. Banii trag în continuare la dv.
* , PEȘTI
ț Invitații multe; e bine să acceptați măcar una.
4 Sunteți sensibil și doriți mai multă afecțiune. Marți, 

o zi bună la slujbă și așasă. Doriți o schimbare de 
mare anvergură, dar nu știți < 
mai propice pentru ea. Aplecați urechea și la sfatul . 
celor din jur. Primiți un cadou; la serviciu totul |

1 merge bine. Activitățile comerciale v-ar putea a- f 
■ duce unele satisfacții. »

Timp de două zile, la 
Geoagiu-Băi a avut loc o 
întâlnire între t reprezen
tanți — specialiști din a- 
gricultura și zootehnia ju
dețului Hunedoara și din 
alte patru județe din Tran
silvania cu dl. Phillip 
Bachmann, din partea Fe
derației elvețiene de în-

eusămânțări artificiale, 
acest prilej s-au uooruat 
probleme specifice vizând 
restructurarea creșterii bo
vinelor și a însămânțări- 
lor artificiale. In context 
s~a evidențiat necesitatea 
organizării activității 
sindicate, care să-i 
prindă pe crescătorii

în 
cu- 
de

■» coperite.

vă oferă 
strica să

hi

PROGRAMUL DESFĂȘURĂRII RETURULUI LA FOTBAL
F.R.F. ne-a făcut cunoscute orele de disputară 

a meciurilor din cadrul returului Diviziei Naționala; 
Programul arată astfel:

a) MARTIE perioada 1—20 martie, ora
21—31 martie, ora 16; bl APRILIE — ora 17; of I 
MAI și IUNIE — ora 18. Meciurile echipelor da 
tineret — rezerve se vor disputa în deschidere 18 1 
Divizia Națională, cu trei ore înainte; d) Divizia 
A — sâmbătă, ora 11; e) Divizia B — duminica 
ora 11; f) Divizia A feminin — sâmbăta, ora llf ■ 
g) Divizia Națională a juniorilor A — ora 13, ia' 
Al — ora 15. j

f

animale, astfel încât a- 
ceștia să se poată consti
tui parte Ia 
pentru stabilirea 
lor la produsele

negocierile 
prețurl- 
agricole

2 000 DE

Venind în sprijinul pro
ducătorilor agricoli, S.C. 
Suinprod Orăștie vinde 
crescătorilor interesați 2000 
de purcei în greutate de

și zootehnice, In același 
timp s-au discutat și Ur 
nele probleme specifica 
dezvoltării asociațiilor de 

( agroturisn». (N.T.)

PURCEI

15—40 kg fiecare, rasele ca 
cresc în complex asigurând 
un bun randament privind 
creșterea în greutate șl la 
tăiere. (N.T.)

PROTEJAȚI-VÂ ECONOMIILE!
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE

Vă asigură această protecție prin dobânzile oferite la depozitele pe termen, începând 
cu data de 3 martie 1997.

IN PROCENTE PE AN -

TERMENUL
CATEGORII DE CLIENȚI

30 zile M> xăe 90 zile IM zile 270 nte 365 zile
4

1.

2

PERSOANE FIZICE

plă|ii dobânzii la 
termenului

— In cazul 
expirarea

— între 100 mii — 500 mii lei
— între 501 mii — 2 mii. lei
— peste 2 mii. lei

In cazul plății dobânzii lunar

PERSOANE JURIDICE 
— Cu plata dobânzii ia 

expirarea termenului

li

ii

131 
Suma

132 
minimă a

95 96
Suma minimă

147
152
157

148
153
158

134133
depozitului este

97 98
a depozitului 5

de

149
154
159

150
155
160

■

134
IOC mii

135 
lei.

99
ml ioane lei.

100 J
r—•ta-â—â—a-

fr
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CUMPĂRĂRI nr.

• Vând sau schimb a- 
part -nent 4 camere zonă 
c: ntrală. tel. 229803. (6375)

• Vând (IMS) Diesel sau 
schimb cu Dacia 1300. Tel. 
216129 1 eva. (6373)

Ho- 
63/ 
HG

Și 
nr.

VANZARI

DIVERSE

• Vând apartament 
camere Deva, cartier

• cia, Aleea Romanilor, 
26, sc. I. ap. 19. Inf. 
620950.

1 • Vând urgent aparta
ment 3 camere decoman
date, îmbunătățiri, deose
bite. Tel. 054/624108. (8502)

• SC Alimturn SRL De
va vinde autodubă ;zoter- 
mă TV 35, 1,6 tone. Rela
ții suplimentare la tel.
J54/215323 Deva. (6370)

• Spray ' contra eja
culării rapide, medica

l's mente potența. frigidi
tate, zahăr afroclisiac. 01

' — 6376273.

I

(8544)
• Vând apartament 2 

camere decomandate con
fort 1, bdul N. Bălcescu, 
bl. ’B, sc. D, et. 1. ap. 47.. 
Informații tel. 221253, sâm
bătă, duminică și luni. 

(8605) 
Răcăștie, 

b__  bucătărie
var;), garaj, grădină, pă 
dure. Tel. 714478. (8604)

• Vând 40 t cartofi con
sum albi, a 700 lei/kg. 

nr. 292.
(8602)

• Vând casă 
patru camere,

citație publică deschisă 
fără preselecție. în condi
țiile Ordonanței Guvernu
lui nr. 12/1993. 
târârii Guvernului nr. 
1994 (modificată cu 
nr. 660/30. 06 1994)
normelor metodologice 
45184/05. 1996 ale Ministe
rului Finanțelor, pe data 
de 18. 03. 1997, ora 11,00 
Obiectul licitației îl con
stituie achiziționarea urmă
toarelor produs^ de la 
producători direcți: carne 
vită, 15.5 tone, carne porc, 
15,5 tone, preparate din 
carne. 23 tone, brânză te
lemea (vacă și oaie), 20 
tone, unt, 4,3 tone, pâine 
albă, 186 tone, și ouă, 
215 000 bucăți. Informații 
suplimentare privind ca
ietul de sarcini, condițiile, 
termenele de livrare pre
cum și decontarea se pot 
obține de la sediul uni
tății până Ia 14. 03. 1997, 
cu achitarea contra chi
tanță a documentelor lici
tației. Ofertele se vor de
pune până la 18. 03. 1997, 
ora 9, la sediul unității.

(8329)

• SG Prest Impex SRL 
Hunedoara vinde din st >c 
Sau pe comandă uși și fe
restre. Tel. 714877, 720601.

(097829)

• SC Creativa Team 
Primex SRL Deva anunță 
depunerea documentației 
pentru autorizare din punct 
de vedere al 
pentru magazin 
situat pe bdul 
lângă Supermarchet. 
ventualele reclamații 
fac în termen de 15 zile 
la APM Deva. (8607)

mediului 
mobilă 

Becebal, 
E- 
se

s.c K

LIBER S.A ■■
I
I

■

oferte de
SERVICII PIERDERI

PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat tn incinta S.C. POLIDAVA S.A. 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, 

telefon 22 59 04

I

ii
■

• Societate comercială 
angajăm morar calificat 
(inclusiv pensionar) și mun
citori de deservire. Tel. 
054/717431. (7419)

• SC Fiat Autotur SRL 
Hunedoara execută lucrări 
agricole (arături și trans
porturi) la prețuri avanta
joase. Tel. 723300. (7417)

• Autorizat, execut zu
grăveli de toate tipurile, 
prețuri fără 
Tel. 214522.

condtirentă. 
(8609)

• Firmă, executăm insta
lații sanitare, încălzire, zi
dărie. Tel. 611713. orele 
14—20. (8579)

• Asociația sportivă Fa- 
vior Orăștie anunță pier
derea ștampilei. O decla
răm nulă. (8328)

carte de• Pierdut 
muncă, pe numele Oprea 
Ion. O declar nulă. (7410)

COMEMORĂRI

VÎNDE £N GR08

■

I

l

i

I

Tritonii de Sus, 
Tel; 064/368965.

• Vând camionetă 
020*  cu prelată, an 
catic . 1992. Deva,
213201; 222398.

• Vând familie albine, 
Căstău, nr 137. Familia 
Bota. (8330)

• Caut femeie îngrijire 
copil. Tel. 227452, după 
ora 16. (8620)

• Lacrimi amare șl 
nesfârșită durere sufletească 
îns-oțesc împlinirea a 6 
săptămâni de la trecerea 
în eternitate a scumpului 
nostru fiu, soț și tată ■

POl’A DOINEL
din Sârbi. La crucea tn 
vom presăra covor de la
crimi înflorit ca semn c<> 
nu te vom uita și pentru 
noi nu ai murit. (8494)

•I

» ■

I

ARQ 
fabri- 

tel. 
(8570)

• Vând apartament două 
camere, Deva, str. Teilor. 
Tel. 620387.

•' Vând apartament 3 
. tamere, ct. 4, zona piață.

Tel. 230695. după ora 18,00.
(8556)

• Vând Oltcit Club. 1989, 
stare bună, Dacia 
1987, negociabile. 
656239, 657058.

1300, 
Tel. 

(6629)

S 100,

•
• Vindem cartofi

sămânță .SÂNTE 1.1.
cu certificat de ca-
litate. Informații tel.

214770. (79)
«M» « *

• Vând Skoda 
stare bună. Informații tel. 
651063, Brad ’ (6630)

IW • • «M*  • flW » • —

• Soc. Corn. Somar 
Promet SRL Deva 
angajează economist 
în domeniul, produc
ție confecții rffetalice, 
cu o vechime de mi
nim 5 ani, vârsta ma- 
xjrnă 35 ani. Condiții 
de salarizare foarte 
avantajoase. Inf. la 
tel. 233266; 215345,
zilnic între orele 7— 
15,30. (8606)

• Familia îndurerată a- 
nunță trecerea unui an de 
la moartea iubitului nos
tru soț, tată și bunic 

COJOCARII IOAN
Parastasul de pomenire 

va avea loc la 8 martie 
1997. ora 11, la cimitirul 
din str. Eminescu Deva.

(8571)

DECESE

• SG Olimpiu SRL Si- 
meria cumpără piei crude 
bovine (sau conservate), 
5000/kg; Liliacului, nr. 4, 
Simeria, lângă restauran
tul „Ursit Negru", (6372)

• Vând dozator Fresco, 
3 capete, Hațeg, tel. 770558. 
Preț negociabil. (5191)

f

• Vând sau 
bă Izotermă, 
Saviem 6,5
770951 sau 231736.

schimb Ra- 
10 tone, și 
tone. Tel.

(5192)

• Vând apartament 2 
camere, parter, bloc A 2, 

(5193)ap. 1. Hațeg.

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat spa
țiu comercial ultracentral. 
Tel. 219320. între orele 
7—22. (8569)

• Societate comercială 
închiriază bar și maga
zin alimentar dotat. Tel. 
711955. (7420)

• Vând programări Da
cia Berlimî metalizată: 
B. 01. 1997; 15. 05. 1997..

(8504)

Combi,
2999

• Vând Ford 
utilități speciale, 
mărci. Tel. 054/717982.

(7408)

• De închiriat spațiu, 
posibilitate en gros. 50 mp. 
620915. ’ (097833)

UTB 
ală- 
Mi- 

la

• Colectivul 
Geoagiu-Băi este 
turi de doamna 
oara și fiul său 
greaua durere prici
nuită de decesul celui 
care a fost un om de 
aleasă omenie

ec. NICOLA E 
B^RNA

Un pios omagiu și 
recunoștință pentru 
inițierea activității la 
unitatea noastră. Dum
nezeu să-l odihnească!

(O.P.)

• Vând teren intravilan 
Deva, str. Viilor, 1400 mp; 
mobilă veche, covor per
san 2/3. Informații tel. 
229068. (8595)

• Vând apartament 2 
camere Deva. Tel. 230506; 
■226382. (6371)

• Vând Mitsubishi La- 
ucer dotări Ciolo, 10 000 
mărci, negociabil, sau 
schimb cu apartament, gar
sonieră. Solicit împrumut 
2000 mărci, cu dobândă, 
garanții', mașină, aparta
ment. Tel. 716647? (74J 2)

Dacă nu ați încheiat încă 
ASIGURAREA OBLIGATORIE 

DE-RĂSPUftDERE CIVILĂ AUTO 
PE*TER1 1 ORI UL ROMĂNIEI

• Vând Renault 19, fa
bricație ’92, km 67000, toate 
opțiunile. Tel. 225174.

(6968)

• Vând carmangerie, cu 
toate dotările si teren, 350 
mp. Tel. 711292. (7416)

Societatea de Asigurare Reasigurare

• Vând, schimb, casă, 
pământ, Leșnic cu aparta- 
nent: Nissan Micra excep

țional Deva, tel. 223076; 
622126. (6369)

• Vând dozator suc, 
marca Siemens, cu trei 
capete, preț convenabil. In
formații la tel. 721940.

(7418)

ARDAF
• Vând casa, curte, gră

dină, anexe gospodărești 
in localitatea I’izeș, comu
na Băița, inf. tel. 230182.

(8630)

• SG Prest Impex SRL 
Hunedoara vinde din stoc 

' sau pe comandă uși și fe
restre. Tel. 714877, 720601.

• . (7829)

JsocictatC'auiorizată dc'Ministerul Finanțelor 
să încheie această asigurare)

na Băița,

• Vând 
Deva Tel 
convenabil.

tractor U 650, 
225995, preț 

stare bună.
(8327)

• Vând apartament Că- 
lan, str. Pia(a 
bl. 5A, ap. 27,

vă stă la dispoziție în Deva.

Libertății, 
confort 1. 

(8589)
Str-Dragoș Vodă nr IS

Teh 054-22.22.99

• V M 0812 Orăștie, stra
da Armatei, nr. 16, tel. 
■054/642294, int. 115, or
ganizează Ia sediul său Ii-

• Vând casă 
brutărie. 
224013.

mare, cu
Ilia, tel. 625350; 

(8582)

• Cumpăr coarne de 
cerb la kg. Tel, 057/287783.

(8516)

>i in localitățile

Brad, Hunedoara. Orășlie, S ule un
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Bere
— BEGUN
— SILVA

Votcă 
Rom • 
Rachiu 
Lichior 
Lichior 
Vin -
HÂRTIE IGIENICA

— 33 grade
- 32 grade
alb — 20 grade 
frăguțe — 30 grade 
banane — 30 grade 
podgoria COTNARI

ANUNȚ:

în data de 10. 03. 1997, ora 17,30, membrii? 
și simpatizantii PD sunt invitați in Sala Primă-£ 

' riei D'-va, la o întâlnire cit consilierii locali ai 
PD din administrația locală Deva. Tema întâi-* 

£nirii: probleme, idei, perspective privind apli-J*  
£<:area programului Partidului Democrat în ud."’ 

ministrația locală. (O.P.)

> S.C. IMPACT INTERCOM S.R.L.

I
Zbuirea produselor RJR Reynolds, Tobacco.

Relații la tel. 223400,‘Deva.

în data de 10. 03. 1097, ora 17,30, membrii?

I
l

Angajează agenți de vânzări pentru dislr.-t 
■**
5

DEVA

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR 
PUBLICE: SI CONTROLULUI FINANCIAR 

DE STAT HUNEDOARA — DEVA 
cil sediul in str. 1 Decembrie, nr. 30 'cil sediul in sir. 1 Decembrie, nr. 30 •

anunță licitație publică pentru bunurile de uz? 
autoturism) <£ îndelungat (electronice, uz casnic,

;.în data de 18. 03. 1997 și in data de 10. 01. 1997, J 
Sora 10. £
(De asemenea DG1 PCI S HUNEDOARA — £ 
țDEVA anunță licitarea comisionului pentru bu-j- 

nurile devenite proprietate de stat în data de 
25. 03. 1997, la ora 10.

Licitațiile vor avea loc la sediul Direcției. £ 
Relații suplimentare la telefon 219544 — Com-ț 
partiment valorificare. ?

SUCURSALA MINIERA 
POIANA RUSCA TELIUC
Tcliuc, str. Minei, nr. 42 

ORGANIZEAZĂ : £

LICITAT» PUBLICA i
in vederea închirierii sau vânzării de mij.ț 

iloace fixe, aprobate pentru casare, în data dej 
j 24 martie 1997, ora 10, la sediul unității? £

în caz de neadjudecare, licitația se va re-4 
I peta de două ori, la interval de o săptămână. 4 
I Relații suplimentare se pot obține la te- £ 
lcfoanele : 713520, 713521, interior 136 £

REGIA AUTONOMA DE INTERES LO( AL ? 
HUNEDOARA 5
ANUNȚĂ:

Organizarea licitației directe in data de? 
20 martie 1997, ora 8, pentru închirierea urmă-? 
loarelor spații comerciale :

— Piața Libertății nr. 13 — profil de 
licitate producție in domeniul panificației;

£
ac- 3*  

s 
— Piața Libertății nr. 13 — profil de ac-< 

? tivitate reprezentantă peptru obiecte electro-Ș

i
4 casnice cu folosință îndelungată.
£ Relații suplimentare privind desfășurarea*  
«licitației se pot obține la sediul regiei din Hu-; 
jnedoara, B-dul Republicii nr. 5 sau Ia telefon*  
4711554, I
% •>
*âW.V??.V.VAVA?.V.VZ?AV.V.W.V-WZA‘W.WA^
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