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Acționari si manageri — în confruntare directă
Paginile- publicitare ale 

ziarelor de mare tiraj a- 
b'unda în aceste zile în 
munturi prin care se con
voacă adunările generale 
alb acționarilor. Nimic 

' 1 neobișnuit în asta. în cei 
" aproape șapte ani, de când 

există societățile comerci
ale. asemenea ' adunări au' 
avut lor cu . regularitate.' 
Cine, sunt acționarii? Fi-, 

.’ rpșlc-, in unitățile priva
tizate prin metoda MEBO, 
acționarii sunt toți sala- 
"iații care au subscris cer
tificatele de proprietate, 
Indilcrerit că le-au adus 
cu. bucala sau cu sacoșa, 
însă, in marea majoritate 
a societăților comerciale, 
acolo, unde statul a deți
nut ‘-cai ;'îtalitl majoritar, ac

LIBER
ționar a fost tot statul, prin 
FPS, căruia i s-a cuplat, 
după caz, FPP. Aceste 
două organisme și-au tri
mis reprezentanții în adu 
nările generale ale acțio

narilor, în acele demone
tizate și deocheate AGA,, 
în care diverși inși, cu 
mai mult sau mai puțin . 
har managerial, „ ori fără 
nici o legătură cu respec
tivele unități, au „lucrat", 
cu sârg să-și rezolve tot 
soiul de probleme în pro
priul interes. Aceasta și 
explică cvasiunanimitatea 

cu care se apreciază că 
„agamanii", chiar dacă nu 
atf fost implicați direct, 
nu sunt străini de eșecul 
sau precaritatea economico- 
financiară a multor socie- 

tați comerciale.
Actualele adunări gene

rale . ale acționarilor răs
toarnă. total această si
tuație, aflată in evidentă 
contradicție cu spiritul și 
prjncipiile care trebuie să 
guverneze țiaevărata eco
nomie de piață. Acum, 
pentru prima oară în c- 
conomia românească, în
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cele aproape 4000 de so
cietăți comerciale cuprinse 
în marea privatizare se 
reunesc în premieră peste 
15 milioane de cetățeni 
posesori ai certificatelor de 
acționar.

Semnificația și rezo
nanța politică, economică 
și socială a acestei schim
bări în structura de pro
prietate a oapitalului sunt 
din cele mai profunde. 
„Oamenii muncii, de ieri, 
etichetați de „democrația 
muncitorească revoluțio- 
»iară“ drept „proprietari, 
producători și beneficiari" 
— dar în fond o masă

LAURENȚIU VISKI

(Continuare in pag a 2-a)

NOI $1
A trecut și vizita re

gelui și, iată, catapeteasma 
Patriei nu s-a despicat. 
Oportuniști grijulii, „pru
denți", au opinat că n-ar 
fi momențul potrivit pen
tru o astfel de vizită. E 
și asta o prejudecată moș
tenită de la comuniști: a- 
ceea că pentru a rosti' a- 
devărul sau pentru a re
para o nedreptate e nevoie 

MENIAL ITAli
de un anumit „moment". 
Dc aceea, la noi, de cinci
zeci de ani, niciodată 
„nu e momentul", iar 
dreptatea umblă tot cu 
capul spart. Exponent al 
reflexelor comuniste anti
monarhice, dl. Iliescu a 
agitat din nou flamura 
neagră a destabilizării, iar 
trâmbițele liiperpatrioți- 
lor au sunat adunarea la 
un „război civil". Și uite 
că nici nu ne-am „desta
bilizat", nici nu ne-am în- 
căierat. Vizita a trecut 
ca un eveniment normal 
printre altele. Monarhjștu
iaC3CJaOIZICJQCH^IC3C3C3C3

— Celor care poarta bretele, le convine să 
strige: „Să strângem cureaua!"

REGELE
și aspiranții la un loc 
într-o virtuală camarilă, 
fiecare din alte motive, 
l-au încurajat pe Rege cu 
fervoare. Marea majoritate 
a națiunii a privit însă 
evenimentul cu detașare 
și simpatie sau măcar cu 
înțelegere. Pentru că Ro
mânia nu e Albania și 
niciodată n-a fost o Alba
nie, în ciuda mizeriei 

crâncene în care au pră
vălit-o „cârmacii" cei 
„meșteri". Iar românii, 
în acești șapte ani din 
urmă, s-au înțelepțit mai 
curând decât prevăzuse dl. 
Brucan și mulți dintre noi. 
Curios este că umilințele 
la care Regele a fost su
pus de regimul Iliescu au 
avut efectul contrar celui 
scontat: în loc să-i înde
părteze pe români dc EI,

RADU CIOBANU 
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Șotângă, 
Cristina 

Tita Dra
in aceeași

zi la adresanți și abonați. 
(Tr. B.)

• AMENDA. Poliția din 
Fui i-a administrat dlui 
I.iviu Timișan din satul 
Șerel o amendă substan
țială întrucât acesta, beat 
fiind, și-a alungat pă
rinții din casă. Pe me
rit, deci! (Tr. B.)

• COMERȚUL SATE.SC> 
în satele comunei Balșa 
continuă să funcționeze, 
cu o singură excepție 
(Vălișoara), toate. cele 7 
magazine ale cooperației. 
Cel din centrul comunei, 
gestionat dc dl. Roman 
Bunea, desface lunar 
mărfuri în valoare de 
5—6 milioane lei. Rapor

tat la numărul populației 
și la puterea de cumpă
rare, se consideră că 
„merge destul de bine". 
(E.S.)

• ACHIZIȚII. Consum- 
coop Pili arc o activitate 
de achiziții rodnică. Au 
fost adunate de la popu
lație 1,3 tone semințe de 
dovleac, 400 kg nuci 
ș.a. (Tr. B.) .

• PÂINE BUNA. Bru
tăria din Sălașu cic Sus 
aparținând „Constim- 
coop" din localitate face 
o. pâine foarte gustoasă, 
pe care o desface la un 
preț mai mic decât cel 
practicat dc privatizații 
din comună. (Tr. B.)

• GENEROZITATE. 
Chiar 'dacă anotimpul 
rece e pe sfârșite, focul 
în casă tot se mai face 
Atunci gând ai cu ce; 
când nu, te descurci cum 
poți. La Școala din Că- 
lan (O.V.), cota dc lemne 
repartizată pentru a- 
ceastă iarnă a fost epui
zată înc; dc la sfârșitul 
lunii ianuarie. Dc-atunci 
și până în prezent cele 
trei săli de clasă au 
putut fi lotuși încălzite 
datorită generozității ate
lierului dc tâmplăric 
„Iris Binale și Decora- 
țîuni Interioare" din Că- 
lan, care s-a oferit să 
ajute cu o apreciabilă 
cantitate de lemne școa

la. Când și dacă acesteia 
îi va mai fi suplimentată 
cota de r lemne, din fon
durile destul de . „sub
țirele" ale CEB, rămâne 
de văzut... (G.BJ -

• CINCI ZILE DE 
BOX I.A DEVA. 
Începând de luni, 24 
martie, până vineri, 28 
martie, inclusiv, Sala 
sporturilor djn Deva va 
fi gazda etapei de zonă 
a Campionatului Națio
nal dc box, la care par
ticipă peste 200 de bo
xeri, de la asociații 
sportive din 13 județe 
ale țării, printre care 

■ Timiș, Arad, Cluj,

Maramureș, Bihor, Satu ț 
Mare, Gorj și altele. i 

Județul nostru va fi / 
reprezentat de 20 dc ’ 
boxeri, din Hunedoara șl ) 
Valea Jiului. ț

Competiția este ono- ț 
rată de prezența cam- J 
pionului mondial, MIHAI ; 
LEU, și campionului olim- ) 
pic, din 1956, NICOLAE ț 
LINCA. Vor fi cinci zile l 
„pline" de sport cu mă- ( 
nuși care, și în Deva și ’ 
împrejurimi are nume- / 
roși simpatizanți. (S.G.) )
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In așteptarea primelor 
înmuguriri ala primăverii, 
tinerețea și frumusețea 
au fost „protagonistele" 
spectacolului — concurs 
MISS ADOLESCENȚA, 
desfășurat, luni (11 mar
tie), la Casa de Cultură 
din Deva. Acesta a re
prezentat în fapt mani
festarea dc debut în or- 
gaurarca recent înfiin- 
la'.ei ^.o.i-jafii dc Tineret 
„Socrat.:" din Deva, cit 
sp,■ Unu! numeroșilor, 
spmncri.

riirf. concursului, pre- 
idat de- nimeni altci

neva decât de cunoscutul 
•porii:: hunedor-'-an Mi
hai Leu, împreună cu 
soția sa, a avut d'-. „ju
decat" și de ales intre 
o;,:., concurente. După pre- 

cția ce a avut loc 
'ii o lună dc zile in 
io mă și repetițiile efec- 
lualc, finalistele au tre
cut — mai mult sau mai

puțin 
unei 
emoțiile 
probelor clasice de con
curs: prezentare generală, 
întrebări de cultură ge
nerală, costum de baie, 
toaletă de seară și pro
ba de aptitudine De alt
fel, aceasta din urmă a 
fost probabil cea care a 
înclinat ,balanțele"- într-o 
part, sau alta: 
proba de 
rală ti demonstrat 
doar că tinerele i 
rente nu cunoșteau 
treburile dinainte 
răspunsurile nici în 
mentul 
elegant remarca prezen
tatorul concursului (Va
leria Goiciu), dar și că 
la acest capitol mai e 
încă de... muncit (chiar 
dacă nu toate întrebările 
au fost dintre cele mai 
potrivite).

Rămâne apreciabilă to-

fericit și în fața 
săli pline — prin 

și încercările

fiindcă 
cultură gene- 

nu 
concu- 

în- 
(iar 
mo- 
cumrespectiv),

tuși intenția organizato
rilor de a oferi diversi
tate, dinamism și cu
loare intr-un spectacol 
ce se adresa în primul 
rând adolescenților. Ar
gumente — reprizele mu
zicale cântate și dan
sate de Diana Baumann. 
Alina Florea, Oana La- 
zăr. Ana Maria Sicoe 
și Alin Vlad, Sebi Berar, 
D.J. Master B și grupul 
brașovean Boysonic, cu 
un recital... prelungit.

La finalul concursu
lui, toate concurentele au 
fost răsplătite (cu pre
mii în obiecte) pentru 
participare (câte 200 mii 
de lei), podiumul ară
tând astfel: locul III — 
(500 mii de lei) — Ama
lia Giurgiu; locul II (800 
mii de 
Spiscka, 
Hon de 
Ramonei

lei) — Claudia 
locul I (1 mi
lei) revenind 
Sîmion.

• «MV *

• ^tRADANH. Colec
tivul Oficiului poștal 
din comuna Pui, condus 
de dna diriginte Aure- 
liana Ungur,. depune stră
danii permanente pen
tru a-și împlini cât mai 
l>in-.- datoria. Zilnic în 
localitate sosesc '30—35 

<l<- trimiteri poștale și 7G 
dc exemplare ale zja- 
ruhii „Cuvântul liber"

l eart- . prin 
,- poștali Q.lilia 
: ITivi Sacrișan, 
) Craciunescu și 
ț gan — ajung
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O marc parte a arălurilor dc primăvară sunt deja efectuate în satul Bâr_ 
său. loan Ifrini este unul dintre mecanizatorii ce lucrează la o societate privată 
și este foarte solicitat dc săteni pentru calitatea lucrărilor executate.

Foto: ANTON SOCACI
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1 Unirea Dej
Inter 3—2;

i Metan
’putere 0—1; C.F.R. Timișoara
) C.S.M. Reșița — Min. Motru 1

Gloria Reșița 5—1; U.T.A. — Aro C-lung I 0.
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ETAPA INTERMEDIARA ÎN DIVIZIA A 2

Corvintil
Părtida a început cu 

o 'întârziere de 45 de 
minute. Timp necesar 
pentru a se degaja tere-- 
nul de zăpada abun
dentă căzută din belșug 
miercuri la Hunedoara. 
Sigur, terenul a fost, a- 
luneeos și defaporizanl 
in primul rând pentru 
gazde, obligate să atace 
pe când oaspeților le-a 
fost mai ușor să destra
me, să respingă acțiunile 
de atac ale hunedorenilor.

Scorul a 
destul de 
oaspeți, în 
o acțiune 
hnnedorene 
faultat din 
4, de la oaspeți, dar ar
bitrul lasă faza să 
„curgă" Fabian por
nește în viteză spre ca
reul advers flancat de 
Bordean și Lobonț, iese 
la 
m,

fost deschis 
repede de 

minutul 8, la 
a înaintării 

Hanganu este 
spate dc nr.

minge la linia 
Fabian cade în 
arbitrul acordă

REZULTATELE

) 
ț

de 16 
careu
11 m

transformat de Dogaru 
0—1. Ar fi bine să fie 
revăzută această fază 
pe caseta aflată la De- 
vasat Plus. Hunedorenii 
au reluat atacurile la 
poa'-ta lui Ițngurcanu. 
Costăcliescu (min. 16) și 
Bordean (41) au ’ trimis 
mingea in bară, dar nu 
au mai putut modifica 
scorul, nici în repriza a 
dona, când au presat in 
marea majoritate a tim
pului de joc. Oaspeții 
nici n-au mai contat in 
atac, și-au apărat cu 
strășnicie rezultatul în
scris pe tabela de mar
caj, care ii nedj eptă- i 
țește pe hunedoieni. , *

A arbitrat confuz -C-tin 
Zotta tBucurești).

COHVHWL, a 
formația: Lobonț, 
dean, Țibichi, Ilaidiner, 
Dinu, Pctroese, Costă- 
chescu (76 Ciorca), Che- 
zan (62 Păcurar), Bardac, 
Hanganu, Mitrieă.

aliniat 
Bor-

ETAPEI DE MIERCURI, 19. 03: 
j — Minaur ZI. 3—0; ApuUuin A.I. — 

; F.C. Maram. — A.S.A. Tg. M. 3—2; Gaz 
— Dacia Pitești 2—1; Corvinul — Electro- 

C.F.R. C.luj-N. 2—0; 
-0; Olimpia S.M, —

CLASAMENTUT,

1. Electroputere 20 11 5 ' 4 , 14 38
2. C.S.M. Reșița 20 11 4 5 31—19 37
3. Unirea Dej 20 10 5 5 . 31—19 35
4. ARO C* ’ung 20 10 1 •9 22—20 31
5. UTA 20 10 1 9 29 28 31
6. G»'rvinul ÎO 9 3 « 26—21 30
7. Inter Sibiu ‘ 20 8 5 7 24—21 29
8. Gaz Metan 20 8 5 7 18—17 29
9. Min. Motru 20 8 5 7 21—24 29

10. C.F.R. Cluj-N. 20 8 4 8 25—25 28
ÎL Olimpia -S.M. 20 9 0 11 36—28 27
1?. A.S.A. Tg. M. 20 8 3 9 ' 23—27 27
13. Apullum A.I. 20 9 0 11 24 -32 27
14. F.C. Maram. 20 7 4 9 25—31 25
15. Dacia Pitești 20 7 4 9 24—30 25
16. Gloria Reșița 20 7 4 9- 22—34 25
17. Minaur ZI. 20 5 4 11 24—33 19
18. Poli. Timiș. 20 5 3 12 29—27 48
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ARBITRII
SANCȚIONAȚI
După etapa dc dumi

nica trecută, din Divizia 
Națională,

l
I

le-a precipitat înțelegerea 
și simpatia.

Nu sunt monarhist, nu 
cred că un regim monar
hic ar putea ameliora stă
rile de lucruri de la noi, 
dar am un respect necon
diționat 
valoare și adevăr. Iar mo
narhia e strâns legată de 
toate aceste trei concepte 
de "bază ale civilizației 
europene. Că au fost și 
regi nedemni de titlul lor, 
precum Carol al II-lea la

pentru tradiție,

i- *. i - •

î
1

s-au 
aba-

£

i
>

când 
manifestat câteva 
teri grave în arbitraje, 
Comitetul de urgență al 
FRF a dictat 
de sancțiuni: 
Farcaș a fost 
pe cinci etape, după me
ciul Poli Timișoara — 
Petrolul Ploiești, iar So
rin Vădana a primit 6 
etape dc suspendare, pen-

o seamă 
Gheorghe 
suspendat

5 
tru greșelile comise in £ 
meciul Universitatea Cra- 
iova — Sportul Studen- J 
țese. Dan Crăciun (care £ 
a arbitrat partida FC 5 
Național — FC Brașov) £ 
a primit un avertisment. £ 
Comisia Campionatului na-S 
țional a avut mult de £ 
lucru după evenimentele £ 
înregistrate in timpul ț 
meciului și după incite-£ 
ierea partidei de la Cra- \ 
iova, preconizându-se mă- £ 
suri de sancționare a£ 
unor jucători craioveni S 
vinovați, dar și a unora £ 
din conducerea clubului £ 
craiovean. >

%

miri cum. Singurul
I s-a adresat corect a fost 
Prea Fericitul Teoctist, 
care L-a agrăit cu Sire șl 
Majestatea Voastră. Pen
tru ca e bine să- știm că 
unui rege i se poate lua 
tronul, dar nu și titlul. 
Din clipa în care a fost 
învestit, un rege rămâne 
Rege până în veacul vea
cului, chiar dacă un destin 
tragic îl • alungă din țara 
Lui și-L obligă la cele mai 
insolite munci pentru a 
supraviețui în restriște. 
Majestatea Regală e 
tangibilă și în fața

in- 
ei

MOI Șl REGELE
• • —t — i— *

noi, e adevărat, dar a- 
ce.știa sunt „cazuri" care 
nu pot compromite insti
tuția monarhică. De când 
l-au silit'însă pe Regele 
Mihai I să abdice, folo- 
sindu-sc pentru asta 
șantaj, comuniștii 
cut totul" pentru a com
promite monarhia, 
însă suficient ca românii 
să-L vadă și să-L audă pe 
Rege, ca să-și dea scama 
că lucrurile nu stau toc
mai cum fuseseră îndoc
trinați vreme de. cincizeci 
de ani. Zic cincizeci, fi
indcă minciuna a continuat 
și după 1989 prin tot so
iul de infamii debitate de 
diverse țoape 'pe seama 
Casei Regale.

Ceea ce ne lipsește nouă 
nu este un cult al Rege
lui, ci o cultură a Rega
lității. In absenta acestei 
culturi, o mulțime dintre 
cei ce L-au înconjurat pe. 
Rege acum nu știa cum să I 
se adreseze. I se zicea ma
jestatea sa, 'domnia sa. 
măria sa, fostul rege și te

de 
„au fa

A fost

• w«-

de- 
incfi-

născut

vremelnicele puteri 
înotătoare rămân 
cionte.

De vreme ce s-a 
in România, Regelui Mihai
I nu i se putea lua nici 
cetățenia decât într-un re
gim aberant și abuziv. Gu
vernul Ciorbea n-a făcut 
decât să repare o nedrep
tate care trebuia reparată 
din 1990. De acum El 
poate veni și pleca ori
când, ca orice om liber, 
putându-se chiar întoarce 
aici definitiv, pentru că 
e țara Lui și locul nașterii 
Sale, ca al oricăruia dintre 
noi. E normal să i se atri
buie atunci o reședință 
demna de un fost șef dc 
stat. Nu e nimic rău în 
asta. Nimic de spaimă. 
Dimpotrivă, înconjurat de 
simpatie și respect, ne-ar 
putea inculca încrederea 
că avem un sfătuitor care, 
prin relații, experiență și 
înțelepciunea vârstei, nu 
ne poate dori și aduce de
cât binele. Atât. Dar asta 
e foarte mult. *

Acționari și manageri 
în confruntare directă

(Urmare din pag. 1)

de milioane de oameni care 
n au avut niciodată nimic 
— dețin astăzi statutul de 
proprietari reali ji efec-, 
tivi ai unei părți însem
nate din capitalul social. 
Lor le conferă legea atât 
dreptul de a primi par
tea cuvenită din profit, 
cât și autoritatea de a de
cide asupra prezentului și 
perspectivei firmei la care 
sunt acționari.

Este acesta un argu
ment solid și convingător 
care atenționează mana
gerii și administratorii so
cietăților comerciale asu
pra necesității ca primele 
confruntări cu masa mare 
a acționarilor să se r afir
me ca reuniuni aute*ntice  
de conlucrare, analiză 
decizie, în beneficiul 
cietăților, al 
Și 
rea 
așa 
mă

so- 
acțjonarilor 

managerilor. Sublinic- 
se impune întrucât — 
cum au relevat o sca
de AGA trecute — 

există încă tentații și pe
ricolul de a face din a- 
ccste reuniuni niște copii 
jalnica ale deftinctclor 
adunări generale ale oa
menilor muncii, in care 
salariații aplaudau marile 
succese în întrecerea so
cialistă și aprobau meca
nic ceea ce li se cerca de 
la partid.

Proprietarii — acționari 
do astăzi — nu mai sunt 
o masă amorfa de mane
vră ca mai deunăzi, ci 
parteneri egali, 
buic trai 
ferenta, 
in fat i 
rent <le 
gere și 
tică ce 
rent, da- 
grase în barmă ori 
săraci lipui, rapoartele ce 
se prezintă dc către ma
nageri se impun a reflecta

întocmai realitățile exis
tente în cadrul firmelor, 
oricât de dure și grave 
ar fi ele. Pentru că, 
această grea 
tranziție, 
nimic și nu 
un beneficiu 
cosinetizarea 
desfășurate de 
manageriale sau 
de explicații 
pentru starea 
unități în altă parte decât 
în interior. Procedând în 
mod realist și cu fran
chețe, managerii și ad
ministratorii nu numai că 
nu îșî periclitează fotoli
ile, dar probează în fața 
acționarilor competența, 
■responsabilitatea 
bitatea absolut 
unei conduceri
Iar pe aceste temeiuri pot 
primi cu certitudine 
cec în alb pentru a 
în fruntea societăților 
perioada*  următoare.
plus mai trebuie subliniat 
că acest mod de abordare 
a problematicii 
drul firmelor 
rect educația 
a icționarilor, 
lor în bunul 
cietăților

i, în 
etapă de 

nu servește la 
aduce nici 

nimănui 
activității 

echipei^ 
căutarea 

și vinovați 
critică din

și pro- 
necesare 
eficiente.

un 
fi 
in 
In

deunăzi, 
care tre; 

ați cu toată de- 
l’ără. discriminare, 
aceslorn, indifc- 
nivellil de înțelc- 
capacitatea anali- 
o posedă, indife- 

■ă au conturi 
sunt

din ca- 
servește di- 
managerială 

implicare, 
mers al so- 

unde sunt pro
prietari de capital.

Efortul pentru a face 
din primele confruntări 
dintre masa mare a ac
ționarilor și manageri un 
început benefic nu de
pășește țn nici un oaz 
capacitățile și disponibili
tățile de -organizare și 
concepție ale. echipelor 
care condu în prezent 
societățile comerciale. Este 
un efort indispensabil 
pentru apărarea și promo
varea intereselor acționa
rilor, pentru redresarea e- 
conomică a societăților 
comerciale aflate acum, 
aproape 1 în totalitate, în 
fața unor di firul tați greu 
dc surmontat.

»
*
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6,00 România: ora 6

, fix!; 8,30 Cei din Mogador 
(s); 9,20 Cultura în lume 
(r); 10,09 Știri; 10,05 Limbi 
străine: spaniolă; 10,25 Me
ridianele dansului (r); 11,05 
Santa Barbara țr); 12,00 
Știri; 12,05 Andrea Celeste 
(r); 13,00 TVR Cluj N.; 1’4,00 
Știri; 14,10 1001 audiții;
15,00 TVR lași; 15,45 D.a,;
16.10 Pompierii vă infor
mează; 16,30 America săl
batică (do); 17,00 Știri;
17.10 Em. în Ib. germ.; 
18.00 Roata norocului (cs); 
18,30 Scena politică; 19,00 
Căsuța cu povești; 19,05 
Tezaur folcloric; 19,55 Doar

' o vorbă...; 20,00 Jurnal,- 
20,50 Când Raiul zânr 

f bește (f., p. III); 22,00 Pa 
' tinaj artistic; 23,15 Jurnal;

23,45 Divertisment.

6,00 TVM. Tclcmatinal; 
8,30 D.a.; 9,05 Muzica pt, 
toți; 10,00 Mag. social (r); 
11,05 Video-Satclit; 13,10 
Limbi străine (r); 13,40
Vtaco Satelit; 14,10 Berlin 
Alcxanderplatz (r); 15,00
D.a.; 15,30 Conviețuiri;
16,20 Top Model (s); 
Bursa 
Andrea 
Orașe 
Concert 
manlicc; 21,00 
22,00 
bingo 2 (cs); 23,15 7 arte

TVM° 

viața

17,15
17,40invențiilor;

Celeste (s); 18,40 
și civilizații; 
de concerte...

19,00 
. ro- 

Medalion; 
Jurnal; 22,30 Ro-

in 7 zile; 23,20 Doar 
vorbă... (r); 23,30 
Mesager; 0,00 Din- 
romilor;

Cpro - TV^
7,00 Ora 7, bună dinii-

ne- 
la 

șe- 
c*e

Bo

ncafa!; 9,03 Tânăr și 
liniștit (r); 9,45 Sport 
minut; 10,00 Cine este 
ful? (r); 10,30 înrobită 
iubire (r); 11,15 Ford 
yard (cs); 12,30 Ani întâlnit 
și români fcricifi (r); 
Știri; 13,03 Cursa (f); 
Verdict: crimă! (s); 
Tănâr și neliniștit (s); 
înrobită dc iubire (s);
Xena — prințesa războinică 
(s); 18,15 Rătăciți în tran
ziție; 19,00 Știi și câștigi! 
(sj; 19,30 ■ ■ ------- “
sarelc X
Roswell 
23,15 La 
lului (s);
minut; 0,30 Zona Crepus
culară (s); 1.00 Amețeala 
ihriilci

12,55
15,00
16,00
16,45
17,30

Știri; 20,00 Do
ts); 21,00 Cazul
(i); 23,00 Știri; 
limita iinposibi- 

0,00 Sport la

CANTENA 1)
7,03 Știri Rcv. presei; 

7,15 Văduva (r); 8,00 In 
vizită la Antena 1; 10,30

Viata în trei țs); 11,00 
Știri; 11 10 Iluzii (r); 12,00 
Curcanii (s); 13,00 Dincolo 
dc realitate (s);’13,30 D.a,; 
14,00 Știri; 14,13 Omul 
care tunde iarba (f/r); 
16.06 Lumină călăuzitoare 
(s); 17,00 Știri; 
zii (s)i 18,00 D a.; 
Thalia;
Beavis
19,30 Văduva
Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 Dom- 
nezeu, amantul mamei și 
fiul măcelarului (co); 0,30 
Cea mai veche meserie din 
lume ff er).

17,10 IluJ
18,30
19,0519,50 Știri;

și Butthead (d.a.);
|s); 20,30

10,90 — 12,30 Reluări ; 
14,00 Videotex»; 19,00 O- 
biectiv; 19,15 „Trei desti
ne" (s); 20,00 Jurnal TVR; 
21,00 Momente; 22,00 Film; 
23,30 Obiectiv țr); 23,45 
Videotex;

V

)

I
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Wffi
Locul unde pare că nu se întâmplă nimic

Aici, unde se conturează 
una dintre principalele 
porțl de intrare in Apuseni, 
prima impresie este aceea 
că totul a încremenit, că 
este un loc uitat de lume, 
ca nimic nu se întâmplă. 
E doar o impresie. Ea se 
spulberă în momentul în 
care observăm porțiuni de 
drum în lucru, alternând 
eu kilometri modernizați 
de șosele. „Lucrările de 
modernizare au început 
prin anii '80 — preciza dl 
Simion Metcșan, primarul
comunei. Acestea continuă 
însă intr-un ritm lent din

* •

•cauza lipsei fondurilor. In 
acest an n-a venit bugetul, 
nu știu ce vom primi. Este 
insă prevăzut ca lucrările 
să se continue, in prima 
fază, până la zona limitro
fă cu Almașu Mare și apoi 
spre Brad1'.

S-a realizat iluminatul 
public în satele Balsa, Ar
deu, Poiana și Voia și se 
va continua în acest an în 
celelalte; au demarat lu
crările de modernizare la 
dispensarul comunal și in
troducerea încălzirii centra
le la sediul primăriei. S-a

mai prevăzut electrificarea 
a 15 gospodării în cătunul 
Roșia, reparații la cămine
le culturale și la școli (din 
cele zece, șase sunt nefunc
ționale), instalarea unor 
posturi telefonice la Poie
nița și Văllșoara. ca și re
vizuirea liniei telefonice e- 
xistente care merge mai 
greu.

După o perioadă de fră
mântări și convulsii, care 
s-au semnalat și aici ime
diat după revoluție, înce
pând cu *93  lucrurile au 
început să se stabilizeze,

• Registrul agricol este 
la zi, fiind evidențiat nu
mărul animalelor și fe
lul lor la ffecare dintre 
cele 664 gospodării care

să intre pe făgașul norma- 
lității. La primărie — cum 
avea să ne demonstreze dl 
secretar Petru Gavrilă —, 
se ține o evidență concretă 
a ceea ce se hotărăște la 
nivel de consiliu. Colabo
rarea cu consilierii și de
legații sătești este perma
nentă. Recent, in ședința 
consiliului local, s-au discu
tat numeroase probleme de 
interes obștesc și a fost 
aprobat programul de dez
voltare economico-socială 
a comunei pentru anii 1997 
—2000.

' Ajungem la Balșa, după ce traversăm locuri de 
ț o frumusețe aparte, cu privel ști încântătoare. in po- 
. fida soarelui do martie, pete albe de zăpadă se ză- 
’ resc pe înălțimi, iar copacii par încă adormiți, in 

vreme ce pe altitudinile mai joase a dat firul ierbii 
și nu apărut gingașele flori de câmp, pr măvărelele. 
Izvoarele cu apă rece'și curată, aerul ozonat și li
niștea din jur dau alte dimensiuni timpului șj spațiu
lui, incât ai impresia că te afli într-o lume de vis, într- 
un Joc în care totul pare cufundat intr-un somn a- 
dânc.

Șl totuși... în Ardeu, primul sat al comunei prin 
Îcare trecem, câte un vrednic gospodar, după ce a 

prins boii la carul încărcat cu îngrășăminte, a ieșit 
. în holdă să „hrănească" pământul sau să curețe și 
' să are grădina pentru semănatul de primăvară.

Medicii
Intrând la Dispensarul 

medical din centrul comu
nei, cei care te întâmpină 
încă din primul moment 
este medicul — respectiv 
dna Marcela Nedelcu sau 
dl Ghcorghe Mojic. Cu al
te cuvinte, dumnealor în
deplinesc (în toate situa
țiile) și atribuțiile unui ca
dru mediu, fiindcă deși 
postul de asistentă medi
cală a fost scos de două 
ori la concurs, de aproxi
mativ un an de zile a- 
cesta a rămas neocupat, 
în schimb, chiar dacă pro
gramul de activitate e li
mitat, cei doi medici lo
cuind în comună, își pot

-în gardă permanentă
oferi serviciile practic ori 
de câte ori sunt solicitați.

— Consultații nu sunt 
foarte multe (circa 10—12 
pe zi), ne spune dl doctor 
Gh, Mojic. Satele sunt îm
prăștiate, distanțele sunt 
mari, iar oamenii nu au 
mijloc de transport. Pe
riodic (săptămânal sau la 
două săptămâni) ne depla
săm noi în satele mai în
depărtate — Poiana, Mada; 
în rest, ne cheamă oame
nii. trimit vorbă, când au 
nevoie de noi.

— Reușiți să interveniți 
eficient în tratarea paclen- 
ților, cu dotarea materia
lă existentă în prezent ?

— Eu consider că la ni
velul unui dispensar ru
ral dotarea este suficien
tă; avem chiar un electro
cardiograf, un microscop, 
piese de mobilier primite 
prin intermediul unui pro
gram special ăl Băncii 
Mondiale, cu perspective, 
ca dotarea să fie îmbună
tățită în. continuare. Spe
răm, de asemenea, să se 
realizeze cât mai curând 
introducerea apei curente, 
construirea centralei ter
mice și alte lucrări de mo
dernizare a dispensarului. 
Ca să nu mai amintesc că 
serviciile de urgență, de
plasările le asigurăm cu

autoturismul propriu. Iar ■ 
în privința medicamente
lor (atâtea câte putem da), 
ne aprovizionăm periodic 
de la Orăștie, aici având 
un punct farmaceutic nu
mai pentru urgențe, copii 
și gravide.

într-o comună relativ îm
bătrânită, cum este în pre
zent Balșa, mai adăuga in
terlocutorul nostru, predo
mină afecțiunile specifice: I 
boli cardiovasculare, hiper
tensiune arterială, cardio
patii ischemice, reumatis
mele, circa 700—800 de bol
navi cronici fiind in evi
dența dispensarului.

Școală de
Cândva, Școala Genei aia 

Balșa avea 250 de elevi, 
clase paraiele și internat. 
In comună erau 11 școli. 
Acum,? Au rămas 4 școli 
generale — 3 cu clase 1— 
IV și cea de centru cu 
1—VIII, Școala din Baișa 
are în prezent 37 de elevi, 
lipsește clasa a VIH-a și 
nici vorbă de internat. 
Mulțî dintre elevi au o 
soartă grea, făcând nave
ta. Unii se scoală diminea
ța la 4 și ajung la școală 
la 5,30,' iar la întoarcerea 
acasă au autobuz la ora 
18. Odată cu venirea pri
măverii mai pleacă și pe 
jos, chiar dacă au mulți 
km până acasă. Nici șco
lile n-au 6 soartă măi bu
nă. Cu excepția celei de 
centru ți din Techereu, la 
care s-au reparat acoperi
șurile, ceiclalte, mai ales 
cele închise, arată rău.

în ciuda condițiilor gre
le, elevii. frecventează școa
la (un singur caz, dintr-un 
sat îndepărtat și cu o si
tuație familială dificilă, nu 
mai urmează gimnaziul). 
Poate și de dragul aloca-

.. familie
ției. Dintre elevi, 4 au bur
se, alți 3 fiind „tăiați” de 
pe listă pentru că părinții 
au pământ (nu contează că 
e neroditor I). Și absolven
ții clasei a VIII-a ișj con
tinuă studiile la Geoagiu, 
iar o fată a intrat între 
primii ș la Lie. „A. Vlai- 
cu“ Orăștie. fără medita
ții, doar pe baza cunoștin
țelor. dobândite la școala 
din Balșa.

De pregătirea elevilor se 
ocupă doar 5 cadre didac
tice. practic 2 familii de 
dascăli plus o suplini
toare. Este vorba despre 
Floarea ți Roman Noia, 
învățătoarea celor mai 
mici și respectiv directo
rul școlii, despre Voichița 
și Marin I.azăr Raboca și 
Corina Vălean. Prima fa
milie stă la Balșa, Cealal
tă face naveta de Ia Poia
na. Au șl dascălii acestei 
școli viața plină de greu
tăți, pe care o duc de o- 
bicei locuitorii satelor izo
late. de care însă se stră
duiesc să facă abstracție 
pentru a-și împlini meni
rea.

Despre 
semințe, 
tractoare 

și 
„Caritas“
Familia Ștefan din Bal

șa s-a remarcat între să
teni prin hărnicie și gospo
dăria mare pe care o în
trețin de o viață. „Acum 
este tot mai greu, că am 
îmbătrânit" — spunea Ma
ria Sofia Ștefan, în vreme 
ce întreținea focul la două 
cazane. Intre timp. Antonie 
Ștefan, soțul ei, făcea cu
rățenie în adăpostul celor 
11 vite.

— Câte vaci sunt cu 
lapte 7

— Patru.
— Cum îl. valorificați 7
— îl dăm aici la centru, 

cft la oraș nu rentează 
că-i departe și pierdem lu

crul. Primim acum 1000 de 
lei pe litru că a fost 750.

— Aveți și pământ ? Cum 
vă descurcați 7

— Avem. Mai lăsăm și 
de fânaț că tiu putem alt
fel. Ne mai ajută și copiii. 
Am fost la Orăștie după 
semințe Am luat niște po
rumb— Dar îs tare scumpe. 
Oamenii ar cumpăra, dar 
n-au atâția bani... De trac
toare nu ne putem apro
pia... • Toți din agricultură 
trăiesc și nu știu de ce nu 
suntem ajutați... Peste un 
milion de lei am pierdut 
la ..Caritas". Erau banii 
pentru patru viței mari, 
buni de tras la jug.

Ce mai puteam răspunde? 
Că nu este singurul, dacă 
aceasta l-ar fi consolat pe 
gospodarul ce trudește zi- 
lumină pentru traiul vieții.

Sătenii 
citesc

Un aspect ordonaț și plă
cut te întâmpină la intra
rea în Biblioteca comunală 

Balșa. Listele cu bibliogra
fiile obligatorii pe clase, a- 
fișate la vedere, ca și am
plasarea bibliotecii în in
cinta școlii indică foarte 
clar cine sunt în principal 
cititorii acestei biblioteci. 
Dar. spune dna Aurica Mo- 
rariu, bibliotecară, pe lân
gă elevi, care găsesc toate 
cărțile Indicate in bibliogra
fii, intre cititori se numără 
și părinții lor. Mai ales 
iarna ei solicită cărți prin 
intermediul copiilor.

De la Începutul acestui 
an s-au înscris 209 cititori. 
Deocamdată însă nu s-a 
achiziționat nici o carte, 
căci „n-a sosit bugetul". în 
anul trecut s-au cumpărat, 
cu ajutorul primăriei 34 
volume, valorând aproxi-» 
mativ 200 mii lei, și s-au 
primit.de la Biblioteca ju
dețeană alte 40 de volume, 
de circa 55 mii lei. Dar 
raportat la populația co
munei ar trebui anual să 
primească 200 de volume. 
Ele ar completa numărul 

celor ex'istcnte, de 12 554, 
dintre care cele mai multe 
de beletristică dar și din 
alte domenii. Cu prioritate 
tinerii cer noile apariții. 
Aici, unde nu există tele
viziune prin cablu și nu 
se prinde nici măcar TVR 2, 
cititul este un mijloc po
trivit de petrecere a tim
pului liber.

Exodul 
invers?

Se spune că Balșa este 
o comună liniștită de mun
te, cu o populație îmbă
trânită. Cei tineri au luat 
drumul orașelor, în fiecare 
sat existând casc nelocuite. 
Mai vin în sat, lâ sfârșit 
de săptămână, cei care au 
părinții sau bunicii în sat, 
pentru a-i ajuta in agri
cultură.

Dar în ultimul timp s-a 
înregistrat și fenomenul 
invers. Familii din Orăștie, 

Cuglr și din părțile Mol
dovei s-au stabilit în sa
tele Poienița. Techereu, 
Voia și Ardeu. în total șase 
familii cu 24 de persoane. 
Semn că omul se adaptea- 

•ză condițiilor în orice îm
prejurare.

Abonamentele— 
in creștere

Pe luna martie, Oficiul 
poștal Balșa a realizat 120 
de abonamente la ziarul 
nostru. Și . abonamentele 
sunt în creștere", ne asi
gură dl Virgil Podea, di
riginte. Trei factori poș
tali deservesc satele Ardeu, 
Balșa, Voia. Galbena Vă- 
lișoara și Bunești, • acope
rind o suprafață foarte ma
re de teren. Alte sate ale 
comunei țin de Oficiul 
Orăștie Dar atât la Balșa 
cât și la Poiana ni .s-a spus 
că ziarul nostru și cele 

câteva centrale, la care oa
menii sunt abonați, ajung 
la destinație în ziua apari
ției.

Telefonul 
tace

Dar nu pentru a nu tul
bura liniștea localntcilor. 
Pur și simplu s-a desființat 
postul de telefonistă cu ju
mătate de normă și de vi
neri de la prânz până luni 
dimineață teleloaneie sunt 
mute. în caz de urgență, 
oamenii o caută pe dna 
Mana Cazan. centralistă, 
acasă pentru a le tace le
gătura telefonică. Dar fe
meia poate fi plecată, are 
și alte obligații... Un alt 
lucru neplăcut, legat tot de 
telefoane, este că ..se aude 
Intr-un singur sens" când 
se vorbește cu Orăștia. Ci
neva afirma că se aude mai 
bine -Bucureștiul și chiar 
Italia decât Orăștia. Sperăm 
ca acest apel să fie auzit 
în sensul dorit...

• încă din ’95 s-a lu
at pe plan local o hotă
râre privind gospodărirea 
șl înfrumusețarea comu
nei. ale cărei prevederi 
sunt cunoscute de către 
localnici. Urmează să fie 
însă aplicate de către toți 
nu doar de către unii. 

se ocupă de creșterea șl 
îngrijirea acestora.

• Culturi pe dealuri nu 
se mai pot face deoare
ce trebuie apărate cu gar
duri de mistreții care le 
distrug.

• Se apreciază că pute
rea economică a popula
ției satelor se situează 
sub nivelul mediu.

■ • Intenția primăriei de 
a curăța albiile pârâului 
care trece prin centrul

PE SCURT
de comună nu s-a con
cretizat. Apelul către a- 
gentul în atribuțiile că
ruia intră astfel de ac
tivități n-a avut ecou.

• 80 ‘la sută dintre cei 
care au avut păduri, au 
reintrat în posesia lor, 
fiind date titluri de pro
prietate.

• în zonă sunt nume
roase cazane de țuică, 
„materia primă” fiind a- 
sigurată de trei mari ba
zine pomicole — Mada, 
Galbena și Oprișe.ști.

■ „Pita-i prea scum
pă", se plâhgea o localni
că. Vârstnică șl singură 
(fetele și-pu făcut ros-; 

turi departe de sat), cu 
o pensie de 40 mii pe lu
nă, abia are bani pentru 
10 pâini. o

• Dintre tot mai puținele 
preocupări ale celor zece 
cămine culturale de pe ra
za comunei a rămas sem
nificativă activitatea celor 
două formații de cfilu- 
șeri din satele Ardeu șj 
Po>?liă, prima dintre' ele 
obținând o mențiune la 
Festivalul Călușerilor, 
desfășurat în decembrie 

anul trecut la Orăștie.

• In vecinătatea Bise
ricii Ortodoxa ■ din cen
trul comunei, a fost ri
dicat cu 72 de ani în ur
mă un monument închi
nat eroik r neamului. „Ca 
semn de mulțumită 
iui Dumnezeu pentru în
făptuirea României Mari".

Pagină realizată de*  
ESlERA ȘINA 

VIORICA ROMAN, 
georgeta bîrla

.............
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Lucian 
secție 

care

15 mar- 
Remus Ma- 
alături de 

la curățirea 
de pe stra-

care 
zone- 
Elisă-
Gră-

PENTRU CURĂȚENIA 
DE PRIMĂVARA A 

HUNEDOAREI

. V
■

CUVÂNTUL LIBER 1J

Lipsă de strălucire in viața „cioplitorilor" in aur
I

MAI

I

unor

ÎN AȘTEPTAREA 
UNOR TIMPURI 

BUNE

multe 
unor 

„tena- 
bijuterii",

în atelierul dlui 
urmărit de prejude- 
care plasează biju- 
în clasa înavuțiri

lor printre micii mese
riași. N-am ținut eont de 
faptul câ aurul îl îmbo
gățește pe cel care-1 a-

u- 
turnait 
alături 
și dis-

Unii muncesc, alții
distrug

ne
Solomon Da- 

serviciului de 
din cadrul 

Hunedoara, 
de curățenie

Ca In fiecare primăva- 
(.£, Serviciul Adminis
trație Domeniu Public și 
Gospodărie Comunală al 
Primăriei municipiului 
Hunedoara a început o 
amplă acțiune de execu
tare a ‘lucrărilor de pri
măvară pentru înfru
musețarea localității. 
„Toate lucrările care se 
execută în municipiu 
sunt programate din 

timț>, pe zone, structuri, 
volum și categorii", ne 
spunea dl ~ 
vid, șeful 
specialitate 
Primăriei 
Programul 
și întreținere se desfă
șoară 8 ore pe zi, în pe
rioada 17—21 marție, a- 
flându-se în atenție lu
crări la zone verzi din 
microraioaneie V, IVȘî III. 
în celelalte microraioa- 
ne, lucrările de curățe
nie au fost devansate 
datorită vremii favorabi
le. Dl David spune câ 
„zonele verzi din inte
riorul orașului sunt a- 
ptoape in totalitate cu- 
ățate de resturi vege

tale s» corpuri . străine, 
pe o suprafață ce depă
șește 17F dă ha".'

„Nu -wjt-acționat; pye- 
ciBează interlocutorul 
nostru, în zonele de pe

riferie de Ia intrările în 
oraș, dinspre Hațeg, Că- 
lan, Teliuc și DN 68 
Sântuhalnj- Acestea sunt 
cuprinse în graficul de 
lucrări spre sfârșitul lu
nii martie și începutul 
lunii aprilie". O altă ac
țiune considerată impor

tantă este cea de .reali
zare a plantațiilor de 
gard viu, flori și pomi 
de diferite specii. în pe
rioada 17—21 martie au 
fost programate pentru 
plantări de gard viu bu
levardele Libertății și 
Dacia.

. Serviciul de specialita
te al Primăriei a procu
rat magnolii, piersici și 
meri ornamentați, 
vor fi amplasați în 
le Bdul Libertății, 
beta Mărgineanu, 
dinilor, parcul Corvin ș? 
Tineretului și blocurile 
Stadion. Se vor face 
completări cu mesteceni 
sălcii, conifere și paltini 
pe bdul Traian, Repu
blicii, Parcul Tineretului

fațași zona verde din 
Policlinicii Spitalului 
nicipal.

Din păcate, dacă 
cetățeni din microraioa- 
nele I, II și OM au răs
puns apelurilor Primă
riei pentru înfrumuse
țarea zonelor verzi, al
ții din microraioaneie V, 
VI și VII au acționat 
foarte slab. Spunea dl 
David: „Una dintre ce
le mai plăcute surprize 
din această primăvară 
am avut-o în zilele de 12 
și 13 martie. Atunci l-am 
întâlnit pe dl 
Negulescu, șef 
DJDP Hunedoara, 
planta, în fața blocului 
(pe bdul Traian), meste
ceni. Sâmbătă, 
tie primarul 
riș participa 
alți cetățeni 
zonelor verzi 
da p'e care locuiește.

Cu toate acestea, 
confruntăm cu un 
men de vandalism, 
distruse plantațiile 
trandafiri, se rup 
distrug arbori, se 
iresponsabil zonele 
din jurul blocurilor 
către posesorii de. auto
turisme. Maj mult. au 
început să se scoată caii 
la păscut de către unii 
cetățeni, în special, ți
gani".

ne 
feno- 
Sunt 

de 
Și se 
calcă 
verzi

de

Am prins de ambele 
capete lănțișorul ce se 
întrupa din succesiu
nea scânteietoare . a 
minusculelor verigi aurii
și, la îndemnul bijutie
rului, am început să trag 
prudent de frică să nu 
frâng șerpuirea nobilă 
a bijuteriei. Teama mea 
s-a dovedit fără temei, 
încordat la maxim 
forța „forfecătoare"

de 
a 

brațelor mele, lănțișorul 
rezistă tensiunii care în
cetă în momentul în ca
re zalele începură să ta
ie șanțuri subțiri în pal
me. Părea incredibil că 
un lănțișor aparent fra
gil se poate opune unor 
forțe atât de mari prin 
comparație cu structura 
lui liliputană...

„Am câștigat 
pariuri pe seama 
neîncrezători în 
citatea" micii 
îmi spune dl Augustin 
Corb, bijutier cu state 
de plată mai vechi de 25 
de ani în meserie. Tre
când din cooperație la 
industria mică, în 1992 
dl Corb pune bazele, în- 
.tr-un apartament de la 
parterul unui bțoc din 
Hunedoara, propriei șa
le afaceri de mic mește
șugar.

Mărturisesc că am in
trat 
Corb 
eata 
tierii 

re și nu pe cel care tre
ce pe lângă el. Acest lu
cru mi-a fost confirmat, 
de altfel, și de dl Corb, 
în cadrul discuției avu
te pe tema condiției mi
cului meseriaș român în 
genera] și în particular 
cea a bijutierului. La fel 
ca și în cazul pantofaru
lui sau al croitorului, co
menzile bijuteriilor au 
scăzut în ritmul paupe

rizării populației. La fel 
cum își cumpără de ga
ta, papuci sau haine, oa
menii preferă să achizi
ționeze bijuterii gata 
confecționate, multe adu
se din Turcia, chiar da
că nivelul calității aces
tora este mai redus în 
ceea ce privește rezis
tența. Așa se face că în 
prezent în bijuteria dlui 
Corb se prelucrează doar 
15—20 grame de aur, în 
timpuri bune cantitățile 
însumând peste 100 de 
grame. Chiar dacă pri
vită din afară această 
meserie pare o mină de 
aur, în realitate, ne. spu
ne mterlocutorul, lucru
rile nu stau chiar așa. 
Pentru o lucrare la care 
se consumă nervi, .ochi 
și îndemânare timp de 
io—16 ore, în buzunarul 
meșterului rămân cel 
mult 2*9  la sută din pre
țul încasat, restul du- 
cândtr-se pe cheltuieli cu 

vități de educație rutie
ră au desfășurat părinții 
și cadrele d’cialtic'e aTe e- 
JcVilor în cauză. Un alt 
apel se îndreaptă spre 
conducătorii auto: pri
măvara. copiii sunt nea- 
tenți și în joacă se an
gajează în traversarea stră
zilor prin loc nemarcat și 
fără să se asigure. Nu veți 
putea evita accidentele 
decât conducând prudent, 
cu viteză redusă șf luând 
toate măsurile de precau
ție.

Material realizat cu 
sprijinul Biroului Poliției 

Rutiere a Municipiului 
Hunedoara

Pagină realizată de
SORIN BLADA, ADRIAN SALAGEAN

pregătirea materialului ■ 
sau cu impozitele ce I 
trebuiesc plătite. Tot din > 
cauza câștigurilor re- li 
lativ scăzute, foarte pu- 8 
țini tineri vin să îmbră- | 
fișeze meseria de biju
tier. în aceste condiții 
familia acestor meseriași, 
ca de altfel și cea a cea
sornicarilor sau pantofa
rilor, cunoaște o perma
nentă reducere.

L-am întrebat pe dl 
Corb ce consideră că ar 
fi important de făcut, în 
plan legislativ, pentru a 
da suflu acestei catego
rii sociale a micilor me
seriași. Răspunsul a fost 
clar: credite cu dobândă 
^rezonabilă. Chiar dacă 
dotările din • atelierul 
dlui Corb pot impresio
na, ele reprezintă un ni
vel tehnologic depășit de 
mult în lumea vestică. 
Pentru ușurarea lucru
lui și desăvârșirea cali
tății un credit cu dobân
dă rezonabilă ar însem
na pentru firma bijutie
rului achiziționarea 
nor aparate de 
prin centrifugare 
de câteva SDV-uri 
pozitive speciale.

Până la venirea 
timpuri mai bune.pentru 
micii meseriași, di Corb, 
bijutierul ce ni~;odată nu 
poartă bijuterii („N-am 
fost tentat niciodată să 
port așa ceva"), parcur
ge stoic deșertul tranzi
ției, intorcându-se mereu 
și Mereu Ia migala iStn- 
vitonre de a transforma 
metalul în artă.

Distribuția gazelor naturale 
va ajunge și la Râcâștie 
Consiliul local al municipiului Hunedoara a a- 

probat studiul de fezabilitate privind extinderea re
țelei de distribuție a gazelor naturale pentru zona 
Răcăștiei. Valoarea investiției, calculată Ia prețuri
le din luna decembrie a anului trecut, este de 762 
milioane lei. Lucrarea, ce cuprinde și o conductă de 
alimentare cu lungimea de 6,47 km, are termen de 
finalizare un an. Executarea lucrării se va face prin 
scoaterea la licitație. Fondurile necesare pentru ex
tinderea rețelei de gaze naturale Ia Răcăștie 
sunt asigurate de la bugetul local, în proporție de 93 
la sută, restul de bani reprezentând contribuția po
pulației.

; Apel către solicitanții ■ 
! de ajutor social
• Primarul municipiului 
I Hunedoara, ec. Remus 

Mariș, face un apel că- 
J tre solicitanții de ajutor 
| social să înțeleagă situa- 
» ția financiară deosebit de 
I grea în care se află Pri- 
* măria. • Acoperirea tuturor 
| cheltuielilor necesare pen- 
J tru activitățile coordona- 
Ite de Consiliul local este, 

practic, imposibilă, din 
J cauza lipsei fondurilor. 
| Datorită acestui fapt, a 
» fosț stabilită o ordine 
I pentru plăți, .astfel că 
* • prioritare vor fi Leagă- 
| nul de Copii și Spitalul 
. Municipal. Urmează, în or- 
I

dine, ajutoarele sociale, | 
învățământul și gospodă- I 
ria orașului. J

începând- de marți, 18 | 
martie, pentru plata a- » 
jutoarelor sociale a fost | 
stabilit un program ce . 
este afișat la Poarta nr. | 
2 a Primăriei Hunedoara, ; 
„Vă asigur că se caută | 
în permanență soluții • 
pentru rezolvarea proble- 1 
melor cetățenilor și că | 
niciodată acțiunile negân- • 
dite și în forță nu vor | 
rezolva aceste aspecte" . 
— se arată intr-țin cornu- I 
nicat semnat de primarul ’ 
municipiului Hunedoara. |

Joi, 13 martie, în jurul 
orei 10,30, minorul Iulian 
Daicu, în vârstă db 9 ani, 
din Hunedoara, elev la 
Șc. gen. nr. 6 din locali
tate, s-a angajat în tra
versarea străzii Revolu
ției printr-un loc nemar
cat și fără să se asigure, 
deși se afla în apropierea 
semaforului electric de la 
intersecția cu str. Aurel

Vlaicu. Minorul a fost 
surprins și accidentat de 
către motoscuterul cu nr. 
46 HD 491, condus regu
lamentar de Ovidiu Flo- 
rincaș.

O zi mai târziu, în ju
rul orei 12,50. minorul An
drei Nicolae Dan, de șase 
ani. elev la Șc. gen. nr. 
5 din Hunedoara, a fost 
accidentat grav în timp 
ce traversa regulamentar 
strada, pe la o trecere de 
pietoni. Autoturismul im
plicat în accident (un 0- 
pel Record, nr. AR-01- 
KDE), era condus de Ste- 
lian Boariu, de 27 de ani, 
din Hunedoara. Mașina 
este proprietatea Biseri
cii penticostale din Arad.

Minorul a suferit mul
tiple traumatisme și se a- 
flă internat în Spitalul 
Municipal Hunedoara. In 
cauză a fost întocmit do
sar penal, iar cercetările 
continuă.

Pe bună dfeptate, ne în
trebăm alături de lucră
torii Biroului Poliției Ru
tiere Hunedoara, ce acri-

Dor minori accidentați

I

*

*

l
1

ț 

i

J 
Ultim avertisment în

*

problema „Valea Seacă"!
în cursul acestei săptămâni, primarul munici- |
Lii era t oui xivvutx-r r I'

piului Hunedoara a emis o dispoziție privind „des- ț
’ ’ - - - - - I . -------------- t

va trece la )

ființarea împrejmuirilor și construcțiilor executate 
ilegal în zona microraioanelor 6, 7 și Valea Seacă. 
Astfel, începând de luni, 24 martie, se v' 
demolarea tuturor construcțiilor ilegale, pe cheltuia
la deținătorilor, sau dacă aceștia nu pot fi identifi
cați, pe cheltuiala primăriei. Materialele recupera
bile rezultate vor fi vândute prin agenți economici 
autorizați, iar sumele obținute vor fi considerate ca 
venituri la bugetul local. Păsările și animalele vii, 
nerevendicate de deținători, vor fi valorificate prin 
cantina de ajutor social. „Pe toptă perioada desfășu
rării acțiunii, nu se-răspunde de ceea ce este adăpostit 
sub nivelul solului" — se precizează în dispoziția 
primarului. După eliberarea terenului, c misia pen
tru aplicarea Legii 18. a fondului funciai. va‘ proce
da la punerea în posesie a deținătorilor de drept al 
acestuia.

Alături de reprezentanții Primai iei. la acțiunea 
de luni vor participa Detașamentul nr. 3 Hunedoara 

( al Gardienilor Pubuci, Poliția municipiului, Compa- 
’ nia de pompieri Hunedoara și Poliția Sanitară și de 
) Medicină Preventivă. (

■ Vin hingherii! j 
J Dintr-o discuție avută recent cu <11 Gelti Diaeo- j 
I’ nu, administrator la grădina zoologică din Hunedoa- I 

ra, am reținut că. urmărind un program aliniat stan- !
' dardelor internaționale, Clubul Fidelius se ocupă de | 
| activitatea de ecarisaj în municipiul de pe Cerna. * 
• Dispunând de adăposturi și cabinet medica], câinii, I , 
I în medie 16 pe săptămână, vor fi sterilizați după ca- *'  
, re se ror pune în libertate. Doar cei foarte bătrâni | 
Isau foarte bolnavi vor fi eutanasiați. Se apreciază că ' 

în prezent în nuuedoara există cca .600 de câini va- •
l gabonzi. '

E - • ..........
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In acest an se împlineso 
415 ani de la apariția Pa
liei de la Orăștie, tipări
tură care s-a impus ca 
monument de limbă. și 
cultură românească. Le
gat de acest moment am 
solicitat câteva precizări 
din partea dnei prof. Ma
ria Basarab de la Muzeul 
Civilizației Dacice și Ro
mane Deva.

— Vă rugăm să preci
zați, dnă Maria Basarab. 
ce a însemnat apariția a- 
cestci tipărituri pentru spi
ritualitatea românească?*

poziții a exprimării senzi
tive, ca percepție, a car
nației obiectuale. Bartok 
simte intens culoarea, li
nia desenului fiind estom
pată în spațiile, apropiate

— Relevanța aceste) 
cărți vechi românești. în 
domeniul istoriei cărții și 
a culturii, în general, es
te motivată de tălmăcirea 
pentru prima oară în lim
ba română a „Vechiului 
Testament". Apoi, ea o- 
cupă în rândul traduceri
lor românești din veacul 
al XVI-iea loc distinct prin 
claritatea traducerii, prin 
armonia, expresivitatea și 
p»torescu.V limbii. Acum 
apare man întâi cuvântul 
„român'' scris cu „o" în 
loc de „u". Cartea înche
ie șirul tipăriturilor ro
mânești din secolul al 
XVI-lea, la această oră 
păstrându-se doar cinci 
exemplare.

Dar. la cartea „Palia 
de la Orăștie", îndeosebi 
acum*  când încercăm. în

LANSĂRI de carte

Câteva instituții de în
vățământ hunedorene au 
găzduit lansarea cărții „Cas
telul de smarald" a scrii
torului Vladimir Pop Măr- 
anu. Aceste manifestări de 

mare încărcătură emoțio
nală au avut loc la Orăș
tie — Școala Generală Nr. 
2, Hunedoara — Școala 
Generală Nr. 8 și Grădi
nița cu program prelun
git Nr. 2. La grădiniță o 
surpriză cu totul aparte 
— fetița Cătălina Nedelcu 
a citit la prima vedere din 
volumul scriitorului Vla
dimir Pop poezin „La cules 
de căpșuni", oferind apoi 
un microconcert la orgă 
electronică. (MB.)

ÎNTÂLNIRI CU 
SCRIITORI 

HUNEDORENI

La Școala Generală din 
Vălișoara și Școala Prima
ră» din Săliștioara, elevii 
s-au întâlnit cu scriitorii 
Paulina Popa și Vladimir 
Pop Mârcanu care au vor
bit celor de față despre 
creația Jor, cărțile nou a- 
părute, au răspuns la între
bările tinerilor. La rândul 
lor. elevii Școlii Generale 

acest mod, să-i aniversăm 
apariția tipografica, într-o 
perioadă în care se acordă 
prioritate la tot ce în
seamnă interes politic și 
economic, se cuvine să stă
ruim, să gândim. Așa în
cât ne îngăduim să rea
mintim în legătură cu a-

415 ANI DE LA APARIȚIA 
PALIEI DE LA ORĂȘTIE

cest monument de cultură 
românească cuvintele ca
re au prefațat-o, referitoa
re la tipărirea ei „cu ști
rea și cu voia a toți dom
nilor mari și sfetnici ai 
Ardealului pentru întră- 
marea besearici sfântă a 
românilor", la traducerea 
ei. de către „Mihail Tor- 
daș, episcopul românilor 
din Ardeal, Ștefan Herce, 
propovăduitorul Evanghe
liei în Sebeș, Efrem Za- 
can, dascălul de dăscălie 
a Sebeșului, Moise Pești- 
șel, propovăduitorul E- 
vangheliej în Lugoj și Ar- 
chirie, protopopul Hune
doarei", și la tipărirea ei 
de către doi ucenici ai ves
titului tipograf Coresi, 
„diaconul Șerban meșterul 
mare al tiparelor" și „Ma
rian Diacul, care luară în 
lucru cartea la 14 noiem

din Romos s-au întâlnit 
cu scriitorul Petrișor Cio- 
robea și poeta Paulina Po
pa.

Acțiunile au fost orga
nizate de Biblioteca Jude
țeană „Ovid Densusianu", 
prin grija dnei prof. Silvia 
Mătieș, în colaborare cu 
bibliotecile municipale O- 
răștie, Hunedoara și bi
bliotecile comunale Văii- . 
șoara, Romos. (M.B.)

„IIAȚEGANA" 
ÎN UNGARIA

Invitat recent să parti
cipe la Festivalul folcloric 
internațional de la Szom- 
bathely (Ungaria), oraș în- « 
frățit cu Hunedoara, an-, 
samblul „Hațegana", al 
Casei de cultură a muni
cipiului. a participat între 
13—18 martie, la acest 
prestigios eveniment. So
listă vocală — Viorica 
Brindușân. Ansamblul, cu 
un repertoriu mereu îm
prospătat,- a conținut în 
programul său cântece și 
dansuri din diverse zone 
ale țării. Coregrafia: Va- 
sile Enea, regie și direcție , 
muzicală — Marian Lupoi 
director ansamblu — loan 
Nicușor Ghiorghioni. (M.B.) I

PALIA DE LA ORĂȘTIE — un monument în 
marmură, realizat de scuiptoftil Nicolae Adam, 

Foto * ANTON SOCACI

brie 1581 și o sfârșiră în 
iunie (iulie) 1582 în Ce
tatea Orăștie".

— Activitatea de cerce
tare a oamenilor Muzeului 
Județean este amplă și di
versă. Ce publicații pun 
în evidență această acti
vitate?

— Omagiind „Palia de 
la Orăștie" ne gândim deo
potrivă la activitatea de 
cercetare de ansamblu a 
patrimoniului cultural mu
zeal (carte veche, docu
mente, piese muzeale) și 
Ia valorificarea lui prin e- 
laborarea articolelor, a 
comunicărilor, publicate în 
prestigioasa revistă a Mu
zeului devean „Sargetia" 
al cărei număr XXV a 
apărut în anul trecut (nu
mărul următor, sperăm să 
fie tipărit spre sfârșitul a- 
cestui an). Și tot în acest 
sens evidențiem anul 1996 
care a fost destul de fruc
tuos pentru Muzeul nos
tru din punctul de vede
re al numărului cărților 
tipărite, dar și al conținu
tului lor științific bazat și 
pe colaborarea unor per
sonalități istorice și cul

turale din țară: „Epoca Lu
minilor. Cultură și civili
zație românească", „Sar- 
mizegetusa Regia, capita, 
la Daciei preromane", 
„Restituiri IV".

— Care sunt cele mai 
importante expoziții de 
carte veche, cu obiecte de 
patrimoniu organizate de 
muzeu?

— Eu cred că, aproxi
mativ, din 1980 nu a fost 
nici un an calendaristic 
în care să nu organizăm o 
expoziție dedicată special 
cărții vechi, sau pe tema 
complexă a patrimoniului 
cultural. Menționăm acum 
doar: „Patrimoniul cul
tural muzeal în actuali
tate" (1995 — achiziții și 
donații de carte veche, do
cumente, . icoane sau alte 
piese muzeale, din perioa
da 1990—1995); „Nume și 
imagini sub semnul nemu
ririi" (1996 — carte veche 
cu însemnări ale unor 
personalități și icoane sem
nate de zugravi cunoscuți). 
în acest an în luna iunie 
va fi organizată expoziția 
de carte veche româneas
că și străină și artă plas
tică: „Transilvania sub 
auspiciile artei și cultu
rii europene" (cu ocazia 
organizării simpozionului 
„Religie și cultură — in
terferențe și influențe").

MINEL B0DEA

Amiază buimacă
Pe această uliță a planetei' 
copiii joacă fotbal 
cu un craniu furat 
din cimitirul satului, 
ci spun că nonconformismul 
le dă dreptul să fie liberi 
de orice constrângeri morale, 
viitorii mari fotbaliști ai lumii 
driblează veacul 
cu craniul unui fost 
profesor de filozofie 
care i-a învățat pe bunicii lor 
cum să înțeleagă un text 
din Platon sau Aristotel, 
ci, viitorii mari fotbaliști ai planetei, 
se vor lăuda, în interviuri date 
marilor cotidiene, 
că au luat primele lecții de fotbal 
de Ia un fost profesor de filozofic.

Metafizica deșertăciunii
Vântul răsfoiește filele cărții 
ca și cum ar fi adâncit 
jn citirea lor, 
reveria e un mod de a face 
incursiuni esențializate 
în arta de a nu afla nimic, 
o devastatoare tristețe, 
trece ca o furtună peste 
filele unui palimpsest, 
inorogul adulmecă cu nările 
înțelepciunea din el, 
acolo unde ar fi trebuii 
să stea numele autorului 
se află un semn necunoscut, 
inorogul a străbătut istoria 
de la un capăt la celălalt al ei 
sub un pseudonim 
pe care azi 
nu-I mai cunoaște nimeni.

IONEL AMAR1UȚEI

-- ------------------------------------------------------- —5

Povestea cuvintelor
CIFRA. Cuvântul cifră 

indică astăzi semnul con
vențional care reprezintă 
un număr natural: 1, 2, 
3... La origine însă, cuvân. 
tul însemna „zero". Este 
un senș ce derivă din a- 
rabul șifr, adică „gol". 
Matematicienii indieni au 
fost aceia care au folosit" 
cuvântul cu sensul actual. 
In limba română cifră 
are o etimologie multiplă: 
cifra (italiană), chiffirc 
(franceză), Ziffer (germa
nă). Pe lângă sensul de 
simbol grafic pentru scrie
rea numerelor, cuvântul 
în discuție mai dezvoltă și 
sensul de „volum, cuan
tum aL unor operații co
merciale, financiare, re
prezentat în cifre", dar 
și un sens folosit în chi
mie, indicând „valoarea u- 
nei mărimi caracteristice a 
unei substanțe". Așadar, e- 
voluția semantică este des
tul de curioasă: de la 
„gol" la „zero" și apoi la 
simbol, semn convențional.

DROG. Cu mulți ani în 
urmă, cuvântul drog, în 
italiană de exemplu, în 
uzul comun al limbii, in
dica orice substanță aro
matică vegetală folosită 
drept condiment pentru 
mâncăruri și băuturi. A- 
parțineau drogurilor toate 
mirodeniile de larg con

sum, cum ar fi piperul, șo» 
Iranul, scorțișoara, cui- 
șoarele, nucșoara. Foarte 
rare ți prețioase în anti» 
chitate și în Evul Mediu» 
aceste mirodenii erau a» 
biectul unui intens și profc 
per comerț, mai ales ma
ritim, qu Extremul Orientt ! 
In limbajul farmacologia 
drogurile sunt substanța 
cu acțiune stupefiantă, ca- i 
re inhibă centrii nervoși, 
folosite ca narcotice sau 
calmante, cum este, de e- 
xemplu, morfina. Folosirea 
repetată și îndelungată a 
acestor substanțe dă naș
tere fenomenului de obiș
nuință. Așa se explică de 
ce, din păcate, cuvântul 
drog a*  căpătat în zilele 
noastre sinistrul sens de 
substanță devastatoare și 
aducătoare de moarte, 
fiind boala cea mai insi
dioasă a noilor generații, 
în jargonul toxidependen- 
ților drogurile sunt numi
te cu nume stranii, dintre 
care cel mai cunoscut es- ' 
te „iarbă".

In română cuvântul 
drog provine din limba 
franceză, dar etimologia a- 
cestui cuvânt este incertă 
(poate este de origine o- 
landeză, limbă în care 
drog denumește orice ma
terie uscată).

MARIANA ISTRATE
i*—*— *—*—★e —• • -a —• —

La 11 martie, tânărul 
pictor Csaba Bartok a e- 
talat întâia sa expoziție 
integrală în sala „Concor
dia". Absolvent al unui 
cerc intensiv de speciali
zare, al prof. Tiberiu Fa- 
zakas, Bartok a lucrat la
borios, prudent, iar exi
gența sa rară se vede a- 
cum izbitor. Cele 32 de lu- 
frări ni-1 prezintă drept 

unul din cei mai valoroși 
coloriști din întreaga sui
tă de pictori oaspeți ai 
„Concordiei". Migala și 
simțul pregnanței din pa
letă sunt exprimate în 
splendide peisaje sau na
turi moarte, prin tehnica 
cuțituluț de paletă. De 
unde impresia unei predis

Expoziția CSABA BARTOK
ochilor, minuțios absorbite 
de fascinația frumosului. 
Netimorat de maeștrii săi, 
Fazakas și Silvia Ichim- 
Silaghi, Bartok s-a defin't 
pe sine și q va face Wnt, 

excesiv de studios, dar 
convingător.

Rafinamentul se accen
tuează în lucrările sub- 
țiind nuanțele roz-albe, de 
lila sau cobalt, la grani
ța aproape imperceptibi
lă cu transparența eterică 
a luminii. Și prin Csaba 
Bartok, hunedorenii se a- 
fimaă, dezinhibați de timi
ditatea „cântărismului" a

nilor „80". Cum afirmă 
D.V. Pichiu, „el este atras 
de natură până la identi
ficare cu frumusețea și 
misterele ei“. Aș adăuga 
că intre natură și artist 
există o punte pe care a- 
cesta o aruncă generos, 
pentru călătoria privirilor 
noastre. în teritoriul trans- , 
cendentei.

EUGEN EVU
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LUNI, 24 MARTIE
I T V R 1

6,00 România, ora 6 fix!; 8,3, Cei din 
Mogador (s); 9,20 Confluente; 10,00 Știri; 
13,00 TVR Timișoara; 14,00 Știri; 14,10 
TVR Cluj-N.; 14,50 TVR Iași; 15,35 D.a; 
16,00 Conviețuiri; 16,30 Em. în lb. ma
ghiară; 18,30 Roata norocului (cs); 19,00 
Căsuța cu povești; 19,05 in fața Dvsl;
19.55 Doar o vorbă să-ți mai spun!; 20,00 
Jurnal; 21,00 Teatrul Național de Tele
viziune prezintă: „Prințul negru" de 1. 
Murdoch; 22,50 Un cântec, un zâmbet, 
o glumă—; 23,00 Jurnal; 23,20 Oglinzi 
paralele; 0,00 TVR Club. Jimi Hendrix.

T V R 2
13,00 Secolul Stanislavski (do); 13,40

Prumțil spre Avonlea (r); 14,30 Pro me
moria; 15,00 Perla Neagră (r); 15,45 Me
dicina pt. toți (r); 16,10 Ritmuri muz.;
16.20 Top Modei (s); 17,15- Pro și con
tra. România din nou datoare? (II); 17,40 
Andrea Celeste (s); 18,30 Tradiții; 19,30 
Măseaua de minte; 20,Q0 Jurnal pentru 
cei dragi (f. Ungaria ’87); 22,10 TVM 
Mesager; 22,40 Santa Barbara (s); 23,25 
7 zile — 7 arte; ?3,30 Doar o vorbă... (r);
23.40 Nocturna sportivă.

ANTENA 1
7,00 Știri/Rev. presfei-, 7,15 Sfântul (r); 

.8,00 In vizită la Antena 1; 10,20 Viața 
în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 Printre rân
duri (r); 12,00 Curcanii (sj; 13,00 Dincolo 
de realitate (s); 13,30 Digby (s); 14,00
Știri; 14,28 Anastasia (f7r); 16,00 Lumina 
călăuzitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii 
(s); 18,00 D.a; 18,30 între prieteni; 19,30 
Văduva (8); 20,30 Observator; 21,15 Din 
lumea afacerilor; 21,30 Omul cu o mie 
Je fețe (s); 22,30 A treia planetă de la 
Soare (s>; 23,00 Milionarii de la...; 0,30 
Kassandra (s, ep. 17 și 18).

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

năr și neliniștit (r)t 9,45 Sport la minut;' 
10,00 Lumea filmului (r); 10,30 înrobită 
de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență 
(s); 12.Q0 500 de Națiuni (do); 12,55 Știri; 
13,00 Proces de seducție (dramă SUA *81);
14,30 D.a; 15,05 Verdict: crimă! (s) 16,00 
Tânăr șl neliniștit (s); 16,45 înrobită de 
iubire (s); 17,30 Misterele lui Nancy 
Drew (s); 18,00 Am întâlnit și români 
fericiți; 18,30 Știri; 18,35 Cine este șeful? 
(s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 
20,00 Zilele radioului (co. SUA 1987); 
22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 Viața ca în 
filme (s)/ 23,00 Știri; 23,15 Deșteaptă-te, 
române! (talkshow);. 0,30 Sport la minut; 
3,00 Gala Premiilor Oscar.

MARȚI, 25 MARTIE
!l >
|l T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,30 Cei din 
Mogador (s); 9,20 Santa Barbara (r); 10,00 
Știri; 10,05 Limb] străine: franceză, en- 
g.eză; 11,05 Jurnal pentru copiii mei (f/r);
12.55 Ritmurh muz.; 13,05 D.a; 13,30 Tra
diții; 14,00 Știri; 14,10 Muzica pt. toți; 
14,50 Grecia — sub semnul zeilor; 15,00 
TVR Iași; 15,35 D.a; 16,00 Parlamentul 
în direct; 17,00 Știri; 17,10 Katts și câi
nele (s); 17,35 Pro Patria; 18,30 Transfo- 
eator; 19,00 Căsuța cu povești: 19,05 Vi- 
deo-tonomatul de seară (I); 19,25 Medi
cina pt. toți; 19,50 La zi în agricultură;
19.55 Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal; 21,00 
Baywatch (s); 21,55 Universul cunoaște
rii; 22,30 Zona de impact; 23,00 Jurnal;
23.20 Memoria exilului românesc; 0,00 
Scena!; 0,30 Video-tonomatul de seară.

T V R 2
7,00 TVM; 8,30 D.a; 9,00 „Prințul ne

gru" (teatru/r); 10,50 Mag. satelit; 13,05 
baywatch (r); 14,00 In fața dvs (r); 14,50 
Dta; 15,20 Limbi străine (r); 16,20 Top 
Model (s); 17,15 Zodia Balanței (dezb.);
17.40 Andrea Celeste (s); 18,30 Club 2020; 
19.00 Opțiuni; 19,40 Meridianele dansu
lui: 20,05 Puterea, pasiunea (s); 20,30 For
me și culori; 21.00 Ce-i ,dc făcut?; 22,00 
TVM Mesager- 22,30 Santa Barbara (s);
23,15 7 zile — 7 arte; 23,30 Cu cărțile 
Pe față; 0,30 Div. muzical.

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

8,00 în vizită la Antena 1; 10,30 Viata 
în trei (s); 11,00 Știri; U,10 Iluzii (r); 
12 «0 Curcanii (s); 13,oo’ Dincolo de rea

litate (s); 13,30 Digby (s); 14,00 Știri; 14,20 
Omul cu o mie de fețe (r); 15,10 A treia 
planetă de la Soare (r); 15,40 Medalion; 
16,00 Lumină călăuzi.oare (s); 17,00 Știri;
17,10 Iluzii (s); 18,00 D.a; 18,30 Cu căr
țile pe masă; 19,30 Văduva (s); 20,30 Ob. 
servator; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
Nash Bridges (s); 22,30 Sparks (s); 23,00 
Milionarii de la...; 0,' 0 Kassandra (s).

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineațal; 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 Aventurile • lui Brisco County 
(s); 12,55 Știri; 13,00 Străinul (f. Irlan
da 1979); 15,05 Verdict: crimă! (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de 
iubire (s); 17,30 Peștera monstrului sa
cru (s); 18,15 Sport la minut; 18,30 Știri; 
18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 Ș.ii și 
câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Chicago 
Hope (s)l 21,00 Gala Premiilor Oscar;
22.30 Viața ca în filme (s); 23,00 Știri;
23,15 Afaceri riscante (f. SUA ’83); 0,55 
Sport la minut — știri sportive.

MIERCURI, 26 MARTIE
T v R i

6,00 România: ora 6 fix!; 8,30 Cei din 
Mogador (s); 9,20 Santa Barbara (r); 10,00 
Știri; 10,05 Videolexicon; 11,05 Un cân
tec pentru ochii tăi 11,40 Cafeneaua li
terară; 12,05 Andrea Celeste (r); 13,05 
D.a; 13,30 Scena! (r); 14,00 Știri; 14,10 
1001 audiții; 15.00 TVR Cluj-N.; 16,00 
Ieșirea din cerc; 16,35 D.a; 17,00 Știri;
17,10 Viața școlii; 17,40 Mag. sportiv;
18.30 Roata norocului (cs); 19,00 Căsuța 
cu povești; 19,05 Reflector; 19,30 Califor
nia visează (s); 19,55 Doar o vorbă...; 
20,00 Jurnal; 21,00 Trei culori: albastru 
(f. Fr. 1993); 22,40 Un cântec, o glumă, 
un zâmbet...; 22,45 Scene vesele din o- 
pere; 23,00 Jurnal; 23,20 Pleiade; 0,15 Per
sonalități în Top; 0,35 întâlnirea de la 
miezul nopții.

T V R 2
7,00 TVM; 8,30 D.a; .9,00 Ora de muz.; 

10,00 Lumină din lumină (r); 11,00 Lu
mea, altfel de cât o știm (do); 13,10
Savannah (r); 14,00 Transfocator (r); 14,30 
America sălbatică (r); 15,00 D.a; 15,30 De 
lingua latina; . 16,00 Ritmuri muzicale;
16,20 Top Model (s); 17,15 Tribună par
tidelor parlamentare; 17,40 Andrea Ce
leste (s); 18,30 Em. în lb. maghiară; 20,00 
Arte vizuale; 20,30 Ziua de mâine; 21,00 
Credo; 22,00 TVM Mesager; 22,30 Santa 
Barbara (s); 23,15 7 zile — 7 arte; 23,30 
Medalion Carmen Sevilla; 0,15 Do.

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

8,00 în vizită. la Antena 1; 10,30 Viata 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; 14,20 Nash 
Bridges (r); 15,10 Sparks (r); 15,40 Me
dalion; 16,00 Lumină călăuzitoare (s); 
17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s): 18,00 D.a;
18.30 Totul despre Guvern; 19,30 Vădu
va (s); 20,30 Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 Ani întunecați (s, 
ultimul ep.); 23,10 Milionarii de la...; 0,30 
Kassandra (s, ep. 21 și 22).

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 Spita’lul de urgență 
(s); 12,00 Accapulco Heat (s); 12,55 Știri; 
13,00 Nebunia inimii (co. SUA ’91); 14,30 
D.a; 15,00 Verdict: crimă!, (s)- 16,00 Tâ
năr șl 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); 19,30 
Știri; 20,00 Iluzii destrămate (f.a. SUA 
1994); 21,50 Știri; 22,00 Fam. Bundy (s);
22.30 Viața Ca în filme (s); 23,00 Știri;
23,15 Față-n față cu Ilic Șerbănescu; 0,25 
Sport la minut — știri sportive.

JOI, 27 MARTIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,30 Cei din 
Mogador (s); 9,20 Santa Barbara (r); 10,00 
Știri; 10,05 Limbi străine: germană, ita
liană; 11,05 TVR Timișoara; 12,00 Știri; 
12,05 Andrea Celeste (r): 12,55 D.a; 13,20 
Memoria exilului românesc (r); 14,00
Știri; 14,10 1001 audiții; 15,00 ’’’VR Cluj- 
Napoca; 15,40 Permanențe; 16,35 Con
viețuiri; 17,10 Următoarea oprire: Euro
pa; f.7,35 Ecclesiast ’97; 18,00 Alo, tu a- 
legi! (muzică); 18,15 Milenium; 19.00 Că
suța cu povești; 19,05 Lupii aerului (s);
19,55 Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal; 21,00 
Dr. Quinn (ș); 21,50 Reflecții rutiere; 
22,05 Cu ochii’n 4; 22,45 Un cântec, up 

zâmbet, o glumă...; 22,50 Microrecital Co
rina Dogaru; 23,00 Jurnal; 23,20 Simpo
zion; 0,10 Berlin Alexanderpiatz (s).

T V îl 2
7,00 TVM Telemalinal; 8,30 D.a; 9,00 

Muz. pt. toți; 10,00 întâlnirea de la mie
zul nopții (r); 10,50 Mag. de călătorii și 
descoperiri; 12,00 Curcubeu; 13,10 Aco- 
peră-i fața (r); 14,10 Reflector (r); 14,40 
D.a; 15,05 Limbi străine (r); 16,05 Top 
Model (s); 17,00 Ceaiul de la ora 5 (div.); 
19,00 Em. în lb. germană; 20,00 Serialul 
serialelor; 20,30 Enigma (cs); 21,00 Time- 
Out (mag. sportiv); 22,00 TVM Mesager;
22.30 Santa Barbara (s); 23,15 7 zile — 
7 arte; 23,30 Festival Rock; 0,30 Concert 
nocturn.

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

8,00 în vizită Ia Antena 1; 10,30 Viața în 
trei (s); 11,00 Știri; 11,10 Iluzii (r); 12,00 
Curcanii (s); 13,OP . Dincolo de realitate 
(S); 13,30 Digby (s); 14,00 Știri; 14,20 Ani 
întunecat! (r); 16,00 Lumină călăuzitoare 
(s); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 18,00 D.a;
18.30 Inedit TV magazin; 19,00 Ș.iri; 19,30 
Văduva (s); 20,30 Observator; 21,15 Din 
lumea afacerilor; 21,30 Suflete dezgolite 
(f.p. SUA ’92); 23,10 Milionarii de la...; 
0,30 Kassandra (s, cp. 23 și 24).

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 șeiul? (r); 10,30 înro..ită 
de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență 
(s); 12,00 Beverly Hills (r>- 12,55 Știri: 
13,00 Bruce și Shaolin Kung Fu (f. Hong 
Kong 19<«); 14,30 D.a; la,00 Verdict: cri
mă! (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 
înrobită de iubire (s); 17,30 Hercule (s);
18.15 Sport la minut; 18,30 Ș,iri; 18,35 
Cine este șeful? (s); 19,00 Știi și câștigil 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Melrose Place (s)-_ 
21,00 Doctor în Alaska (s); 21,50 Știri; 
22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 Viața ca în 
filme (s); 23,00 Știri; 23,15 întâlnire cu 
Presa (talkshow); 0,2*5  Sport la minut.

VINERI, 28 MARTIE
TVR 1

6,00 România: ora 6 fixl; 8,40 D.a; 9,10 
Simpozion (r); 10,00 Știri; 10,05 Limbi 
străine: spaniolă; 10,35 Meridianele dan
sului (r); 11,00 Andrea Celeste (r); 11,50 
Microrecital Gabriel Cotabiță; 12,00 Știri; 
12,05 Andrea Celeste (r); 13,00 TVR Cluj- 
Napoca; 14,00 Știri- 14,10 Muzica pt. toti; 
15,00 TVR Iași; 15,45 D.a; 16,10 Pom
pierii vă informează!; 16,30 America săl
batică (do); 17,00 Știri; 17,10 Em. in lb. 
germană-, 18,10 Scena politică; 18,40 Roa
ta norocului (cs); 19,10 Căsuța cu povești;
19.15 Tezaur .folcloric; 19,55 Doar o vor.
bă...; 20.00 Jurnal; 21,00 Când Raiul zâm
bește (f, P. HI); 22,40 Ecoturism- 23,00 
Jurnal; 23.20 MTV. Euro Top 20;*  0,20
Crime crepusculare (f. SUA ’91).

T V R 2
7,00 TVM; 8,30 D.a; 9,00 Muz. pt. toți; 

10,00 Curcubeul lunii (f. Rusia ’83); 11,25 
Mozaic-satclit; 13,00 Berlin Alexander
piatz (r); 14,00 Diver.isment; 14,30 D.a; 
15,00 Limbi străine (r); 15,30 Conviețuiri:
16,20 Top Modei (s); 17,15 Bursa inven
țiilor; 17,40 Andrea Celeste (s); 18,30 A- 
jută-te singur!; 19,00 Concertul Orchestrei 
Naționale Radio; 21,00 Ultimul tren; 22,Oo 
TVM Mesager; 22,30 Robingo 2 (cs); 23,15 
7 zile — 7 arte; 23,20 Doar o vorbă...;
23.30 Din viața rromilor; 0)00 Bucuriile 
muzicii.

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

10.30 Viața în trei (s); 11,00 Știri; 11J0 
Iluzii (r); 12,00 Curcanii (s); 13,00 Din
colo de realitate (s); 13,30 Digby (s); 14,00 
Știri; 14,20 Suflete dezgolite (f/r); 16,00 
Lumină călăuzitoare (s)- 17,00 Știri; 17,10 
Iluzii (s); 18,00 D.a; 1*8,30  Thalia; 19,00 
Știri; 19,05 D.a; 19,30 Văduva (s); 20,30 
Observator-, 21,15 Din lumea afacerilor;
21.30 Experimentul Nightbreaker (f.a. 
SUA 1990); 23,10 Milionarii...; 0,30 Fer
nand, povară grea (co. Franța ’87).

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 Ford Boyard (cs);
12.30 Am întâlnit și români fericiți (r);
12,55 Știri; 13,00 Ringul (f. Rom. 1984); 
14,45 D.a; 15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de 
iubire (s); 17,30 Xena — prințesa răz
boinică (s); 18,15 Rătăciți în tranziție; 
19,00 Știi și câștigil (cs); 19,30 Știri; 20,00 
Dosarele X (s); 21,00 Operațiunea Delta 
Force (thriller SUA ’86); 23,00 Știri; 23,15 
La limita Imposibilului (s); 0,00 Sport 
la minut; 0,30 Zona Crepusculară (s); 
1,00 Obsesia dragostei (dramă Fr. ’75).

SÂMBĂTĂ, 29 MARTIE

T V R 1
7,00 Bună dimineața... din Timișoara 

și din București! Mag. matinal duplex;
8.30 Pas cu pas; 9,20 Drumul spre A- 
von'ea (s); 10,10 Tip-top, Mini-topl; 11,10 
Matineu muzical; 12,05 Ecranul; 12,50 
National Geographic (do); 13,45 Pe ecra
ne; 14,00 Știri; 14,10 Turnul Babei; 16,50 
Mapamond; 17,50 Fotbal. Preliminariile 
CM ’98: România — Liechtenstein (d); 
19,05 Telcenciclopedia; 19,55 Doar o vor
bă...; 20,00 Jurnal; 20,40 Filmele săptă
mânii; 21,00 Savannah (s); 21,50 Concert 
extraordinar Julio Iglesias; 22,45 Jurnal;
22.55 Perla Coroanei (s); 23,45 Săptămâ
na sportivă; 0,00 Detectiyul din Los An
geles (s. SUA 1993, ep. pilot); 1,00 Gala 
Radio Contact ’97 (d).

/ T V R 2
7,00 întâlnirea de sâmbătă de la Cluj- 

Napoca; 11,30 TVR Timișoara; 13,00 Că
lătorii prin istorie; 13,30 Tradiții corsi- 
cane (do); 14,00 Comorile lumii: Tomar 
(do); 14,30 MTV Disco Dance; 15,30 O 
altă putere; 16,20 Top Model (s); 17,15 
Itinerare spirituale; 17,30 Serata muzica
lă TV; 20,30 Nu-1 de colea...' show cu 
Colea Râutu; 21,35 Autograf pt. prezent;
22,10 TVM Mesager; 22,40 Frumoasa și 
Bestia (s); 23,15 7 arte în 7 zile; 23,45 
Constructorul de orgi Silbermann (do); 
0,00 Slujba de înviere (d, Catedrala Sf. 
Iosif); 1,00 Special Jazz Alive.

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,15 Văduva (r); 11,00 Iluzii

(r) ; 12,00 Divertisment; 13,00 Uragan în
Paradis (s); 14,00 Știri; 14,2o Experimen
tul Nightbreaker (f/r); 16,00 Poveștile 
prietenilor mei; 17,00 Sfântul (s); 1
D.a; 19,00 Ș.iri; 19,05 Extraterestri ,n 
familie (s); 19,30 înscenarea (s.p. ep. 1);
20.30 Observator; 21,00 Infern in Osaka 
(f. SUA 1995).

PRO TV
7,00 D.a; 9,00 Flipper (s); 9,30 Frații 

Hardy (s); 10,00 Obsesia dragostei (f/r);
12.55 Știri: 13,00 Mystic Pizza (f. SUA
1988) ; 14,40 Sport Magazin; 15,10 Lumea 
iu' Gaiță; 15,30 Baschet NBA Action; 16,00 
Fotbal II Calcio (d); 17,45 VR 5 (s); 18,30 
Adevărul gol-goluț (s); 19,00 Te uiți și 
câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Profesio
nistul puterii (f. SUA *86);  21,55 Știri; 
22,00 Crimă Cu premeditare (s);,. 23,00 
Știri; 23,15 Nemuritorul (s);. 0,00 Sport 
Ia minut; 0,15 Dr. Yes The Hyannis 
Affair (f. er.).

DUMINICA, 30 MARTIE
T V R 1

7,00 Bună dimineațal; 8,15 Lumină din 
lumină-, 9,15 Colț Alb <s): 9,45 Cu „Alle- 
gre;to" pe mapamond; 10,40 Leonard 
Bernstein prezintă : Concerte pentru ti
neret (si; 11,40 IlandbaJ feminin: S 
tub Zalău — Ikast — Danemarca (d. <;
12,20 Viața satului; 12,55 Ceremonia re
ligioasă: Urbi et Orbi (d. Vatican); 13,35 
Atlas; 14,00 Știri; 14,10 Video-magazin... 
de la egal la egal... amical; 16,45 A doua 
alfabetizare; 17,00 Star Trek (s); 18.05 7 
zile în România; 18,45 D.a; 19.15 Robin
go (cs); 20,00 Jurnal; 20,40 Duminică
sportivă; 21,00 Cercul poeților dispăruți 
(f. SUA ’89); 0,00 Setea (s); 0,50 Ceasul 
mărturisirilor.

T V R 2
7,00 5 x 2. Mag. duminical. TVR Iași; 

13,00 Oameni care au fost...; 13,30 CliO; 
14,00 Voalul negru (f. Rusia *95);  16,21 
Top Model (s); 17,15 Repriza a treia;
18,40 Sensul tranziției. Inflație (I); 19,30 
Un secol de cinema: Marlene; 21,00 Hy
perion; 22,05 TVM Mesager; 22,35 Eu- 
ropa fotbalistică; 23,20 7 zile — 7 arte; 
23,25 Media Club; 0,00 Sub cupola circ

ANTENA 1 .
7,00 Știri; 7,10 Sfântul (r): 9,00 Misiu 

ne ultrasecretă (r); 9,30 Legenda lui Ilia, 
watha (f. da); 10,30 Un câine cu imagi 
nație (s); 11,10 Do.; 14,35 Poliția spația. 
lă (s); 16,25 Viața în trei (s); 17,00 Sfân. 
tul (s); 19,00 Știri; 19,05 IWuppets Shov
(s) ; 19,30 Winnetka Roads (s); 20,30 Ob 
servator; 21,00 Viată dublă (dramă SUI1 
1995); 22,50 Știri sportive; 23,00 Familii 
Johnson (f.a. Olanda *92,  p. I).

P R O TV
7,00 D.a; 8,30 Fiica oceanului (s); 9,01 

Super Abracadabra; 10,30 Chemarea stră 
bunilor (f. SUA ’93); 12,30 Profeții de 
spre trecut; 12,55 Știri- 13,00 News Ra 
dio (s); 13,30 Detectivi de elită (s); 14.3i 
Stan și Bran (s); 15,30 Lumea filmului 
16,00 Casa din cărți de joc (f. SUA ’93) 
17,45 Terra 2 (s); 18,30 Beverly Hills (s)
19.30 Știri; 20,00 Nonconformista (f. SU7
1989) ; 22,00 Fotomodele (s); 23,00 Știri
23,15 Procesul etapei (talkshow); 0,4

. Prima pagină; 0,50 Sport la minut.

'6V.y.
--------
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’întotdeauna Primii J
• Performanța •

• Calitate •

O
PIONEER.

OFERĂ; cultivatorilor de porumb - pentru anul 1997 - o gama variata 
de hibrizi din toate grupele de maturitate, caracterizați prin:

• Potential ridicat de oroductie; • Proprietatea de a rămâne verde ia maturitate;
• Adaptabilitate la recoltarea mecanizata; • Rezistenta la seceta, boli si cădere;
• Capacitate de pierdere rap’cia a apei in .timpul măturării; o Suporta uensitati mari;

Alege Acum și vei Câștiga /
TIRABELLĂ Hibrw hiiinior exirotimpuriu cu potential de producție ridicai (paste 

8000 kg/hnl
NAIMHA Hibrid triliniar extratimpuriu, cu potențial de producție foarte ridicat 

(peste 9000 kg/lia).
HUGĂ Hibrid simplu tunpui iu foarte productiv (peste 10000 kg/hu).

Hibrid simplu timpuriu tu -polen]ioI de pi odlicție ce depășește 11000 
kg/lia. Se poale cultiva și pentru siloz.

PANKA ' Hibrid triliniar semitimpuriu. productiv (peste 11000 kg/ha). 
MARISTA Hibrid simplu semitimpuriu, foarte productiv (peste 12500 kg/ba). 
STIRA Hibrid simplu semitimpuriu, cu producție peste 12000 kg/ha. 

VAS!i (CA Hibrid triliniar semitimpuriu, cu producție de peste ! 2000 kg/ba.
P.3752-EVELINĂ Hibrid simplu semitimpuriu, cu pofenliol de producție foarte 

ridicat (peste 13000 kg/bti). Se poate cultiva și pentru siloz.
PtiPA Hibrid simplu s emitardiv, m aduc fie peste 12000 kg/ha.
BOR LUCIA l^brid simplu semilordrv, cu o capacifaje de’ producție de peste 

13501} kg/ha. Se poale cultiva și pentru siloz.

Pentru relații suplimentare va puteți adresa la 
Distribuitorii autorizați ai firmei Pioneer

ALBA
PERLA TARNAVEI JIDVE’ tel: 158/831306
AGROMEC ALBA IULIA tel. 008/812855
SEMIRAMiS ALBA IULIA tel 058/851054 
MURES
AGROIND MUREȘENI tel: 065/25298 Fax: 
065/253120
CLUJ
COOP de CONSUM TURDA tel: 064/316401
COOP de CONSUM CAMPIA TURZII tel 
064/368360
HUNEDOARA
ALFSIM IMPEXSIMERIAVECHE tel:
054/219234
SIBIU
RALtAD PRODIMPEX tel: 069/213473
BISTRIȚA NASAUD
AGROSE RVICE BISTRIȚA tel: 063/232226 
COMP. AGROSEM BISTRIȚA tel: 063/212540

*

I
*

I
I
I

I
k

I
*

I
k

I
k

I
<1

Ik
| S.A.. Oeva. cu următoarea ordine de zi :

1. Modificarea statutului de funcționare a 
| societății.
• 2. Alegerea Consiliului de Administrație
I și a comisiei de cenzori.

I Propunerile pentru mo
tului constau în următoarelei

S.C. SARGETIĂ FOREST S.A. 
COMUNICAT NR. 1181, DIN 14. IU. 1997, 

DE CONVOCARE A ADU NARII 
GENERALE A ACȚIONARILOR

Comitetul Director al S.C. SARGEȚIA 
FOREST S.A. Deva, cu sedful în Deva, str. 
1 Decembrie, nr. 30. înregistrată la Registrul 
Comerțului cu nr. J/20/1224/1994. cod fiscal 
6146243. în temeiul ari. 79. alin. 1, din Le
gea nr. 31/1990, la cererea acționarului ED & 
F. MAN COMMODITIES ROMANIA SRL BU
CUREȘTI. deținător a 39,99 la sută din ca
pitalul social al societății. în baza contractu
lui de vânzare—cumpărare încheiat cu F.P.S. 
București, convoacă adunare^ generală extra
ordinară a acționarilor, la data de 3. IV. 1997, 
ora 10. la sediul S.C. SARGEȚIA FOREST

stătu*modificarea 

social aste fixat
<. milioane lei. împărțit în 504.680
I valoarea nominală de 25.000 Iei.
: totalitate de acționari, în următoarea struc-
| tură de actionariat:
k - - —

I
I
k

I
I*
I
j 3.785.100 mii lei

a) Capitalul la 12.617.0 
acțiuni, cu 
subscrise în

DIRF.CTO'R DE ZONA - Gribîncea Nic0»ai - Simeria Veche tel: 054/232208 - 018628991

Sâm^ota Pioneer Beneficiează de SUBVENȚII!
PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRL

70741 ■ str Lutercda 2-4. sc?r.i Dl st 5, apt. 20 Suraitesti 1 ROMANIA Tel Oț.'S131953-3110537 fax: 01/3120647

„AROMA I’\INII“

PENTRU BRUTĂRIA - PATISERIA
DIN DEVA

INGAJEAZĂ

următoarele categorii ele personal : |

— brutari—patiseri (cu experiență) O'locuri |
— personal necalificat 12 loctir s
— ingineri (tehnicieni) industrie !

alimentară 4 locuri I
j

Curriculum vitae insolit de o fotografic ■ 
fse vor depune zilnic la sediul societății, pe | 
l?tr. Călugăreni. nr. J 1, între orele 14-17.1 
Spână la data de 21. III. 1997. (9191) I

S.C. GRAFOFRINT 
SEBEȘ

• — -• • - « •
*I
I
I*
» Vinde ghilotină perfectă și mașină
* tipar înalt.*
• Informații tel. 058/733041, 743504.
*

t
*

de ’

I

[

fW.V.V.V.'AWJVWAVWAW.^WJVAWMW.'
<CINEMA i

„l'XiRlA" DEs X. S.Jt> (2.1 — 24); Dragoste de 5 
< • 27); • „FLACARA" HUNEDOARA: Ma- £ 
(21 XJ). Campionul (24—27); • „PARÂNG-<

i

< «>
S mger 
J tilda 
j PETROȘANI:, Agent*  007 (2’1—-l-t-l); Ăvinash (25—27); > 
Se „CULTURAL" LUPENl: Risc maxim (21—24);
JB.ibe, cel mai iubit porc din lume (25—27); • „ZA-£ 
{HAND- BRAD: Ultima aventură .21—24); Specia-5 
I'listul (25—27); • „PATRIA" ORAȘTiE: Reacție în $ 

lanț (21—24); Martorul incomod (25—27); • „LUCEA- î 
FARUL" VULCAN: Martorul incomod (21—24); Ma- S 
tilda (25-^27); • „DACIA" HAȚEG: Sabia magică £ 
(21—23); Meciul secolului (21—26); • „MODERN" >C

HUNEDOARA: Eraser (21—23I; • „LUMINA" ILIA: i 
Meciul secolului (21—23). ț

• <
•.W.’.W.V.W.W.VAV.V.W.V.’.W.V.VZAV.WAV,

!N ATENȚIA 
POSESORILOR DE Al ÎOVEIIK l LI

i:':.x-S>-Uv iar ■'fvțin iii’< dii< ui .
:nn:atr>i aluni :n PonLigiv mt .biigate sa- isi-..ic 
Lj.-jiib cic rasțvitnlcrc cn ’la cu urmare a - ••

■H-.-.i--x-.' iu i ■ J.niuil- .uHtnahiciile pe Icitku u>! 
l/inv.Sni.'f''li.il u.'iWi.utl -IK> 

'f-’.ilG. alLt'nVT^erioâduijl Jcceivl'n-’ ’
,i! i.i pună l;< J.ila Je 31 iu. ihr l'b''' în cazul nu., fiii i u

’, sr ■ LnD ■< priTclor d- puiilonif nutovdiit idulfr: • -n- 
•ii-3is:yiMLh t> r. ia ) ;59T9$6i art. 2»

i’cntri' a >in fi în atjcastâ situație nepla ift.î.. 
v;4 că.

penu u prima dată aveți 
posibilitatea de A ALEGE socictatcu 

la care doriți *ă  x a asigurați 
Sațietatea ae Asigurare Reasigurare 

ARDAF
:it)'i - pir-. -uS mtorizatu sa pin», fu c

ASIGURAREA OBLIGATORIE 
OE RĂSPUNDERE CIVILA AUTO

I sie timpul sâ alegeți
s.a ht tiirb HUifMa din loulv pitk^l ittiiL

in 1’4 vdiul Nutursdln Hunttltiurii <lh) Or-Mt 
•» Sada m. 1H. hL: 054- 2122.9M

ÎNV I <im PI NtHt snn R VV| A Dl MNEAAOVsJRA !

ANI I IX • NR. 1819

— S.C. ED & F.MAN COMMODITIES 
SRL BUCUREȘTI — 201.867 acțiuni, cu o va. 
loare nominală de 25.000 lei. respectiv 
5.016.675 mii lei •= 39.99 le sută ;

— FPS BUCUREȘTI — 151.088 acțiuni, 
cu o valoare nominală de 25.000 lei; respectiv 
3.777.200 mii lei “• 29.94 la sută ;

— FPP BANAT I — 151.400 acțiuni cu 
valoarea nominală de 25.000 lei, res" ?ctiv 

30 la sută.
Echipa managerială — 321 acțiuni, cu va- 

| loarea nominală de 25.300 lei, respectiv 8.025

I 
k 

I 
k 

I * 
I 
* 

I 
% 

I 
* 

I
I k 
I
I 
k 

I
I
I
Ik
I*
| momentul ridicării produselor.

Executăm lucrări de reparații instalații 
sanitare și termoficare. Relații suplimentare se 
pot obține Ia sediul societății sau la telefon 

societății este în Hunedoara, 
cel Mare, nr. 1 în bloc cu 

S.A. Hunedoara).

7

mii lei *=  0.07 la sută.
b) Modificarea atribuțiunilor "dunării ge

nerale a acționarilor.
ci Modificarea atribuțiunilor Consiliului

de Administrație.
Informații suplimentare la sediul societății.

S.C. CONS TOMMY S.C.S. HUNEDOARA 
Societatea noastră execută lucrări de hi- 

droizolație cu folie de aluminiu import O- 
landa la prețul de 40 000 lei/mp.

Executăm lucrări de construcții industri
ale și civile cu materialul societății sau al 
clientului.

Vindem din producție proprie 
rele materiale

— bolțari 
1940 Iei/buc.;

— bolțari 
1100 lei/buc.;

— cărămidă simplă din zgura 240 x 120 
60 — 420 lei/buc.;

— cărămidă colorată din zgură 240 X 
120 x 60 — 510 lei/buc.

Societatea primește comenzi pentru exe
cutarea de bolțari din zgură cu plata în 2 
rate menținându-se prețurile actuale până în

de construcții:
din zgură 290 X 240

din zgură 290 x 120

următoa-

x 190 —

x 190 —

x

718645. Sediul 
strada Ștefan 
„TERMOREP"

CREDIT BANK DEVA
Vinde la

I
I«
I
I
I*

; ii UCITATBE PUBLIC
I în data de 21. 03. 1997, or^i 10,00, în*
I
I*
Ik

; I

Deva,
str. Aurel Vlaicu, nr. 25.

— izotermă 10 tone, an fabricație
— autofurgon, an fabricație 1984;
— agregate frigorifice. 
Informații suplimentare la sediul 
la Tribunalul Hunedoara, executorsau 

cătoresc, camera 230, et. 2.

■ ■ ■

1991;

băncii 
jude-

r
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• Multă sănătate, feri
cire și un călduros ,.La 
mulți ani!" din partea co
lectivului „Stația sortare' 
Avicola S.A., 
Mariș Stela.

VANZAR1 — 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament două
camere Miorița. Tel. 230506; 
226382. (8789)

• Vând casă în satul 
Tfirnăvița, nr. 25. Infor
mații în comuna Brănișca. 
nr. 73, tel.

• Vând 
multisi stern 
sigilat. Preț 
(559754. ,

• vând

dnei dr
(097848)

*♦

• Vând Saviem 6,5 tone, 
Rabă izotermă 10 tone, 
navete plastic 1/24, cu 
sticle Tel. 770951, 231736.

(9306)
• Vând îngrășăminte,

complexe NPK. 15—15—15, 
cu trei elemente active. 
Informații tel. 711557. sau 
str. Voinii, nr. 20 A, Hu
nedoara.’ (9211)

• Vând sifonerie centru
vechi, vitrină frigorifică,- 
mașină de sifon. Zlaști, 
90. " (9209)

• Vând scule inox, car
mangerie. Relații tel. 
650934, după ora 20. (6648)

624889, după ora 20. (8840) 
scândură du- 

Deva, 
22.

• Vând 
lapi brad. 
Pescărușului. 
626493.

• Vând convenabil 
utoturism Dacia 
tun. Informații 
617897.

• Vând 
roserie 89, 
negociabil.

str. 
tei.

(8841) 
a-

500 Lăs- 
la tei.

(6436) 
1310 ca
ll 000 000

Dacia 
preț 

Tel. 647238.
(8850)

• Spray contra eja
culării rapide, medicamen
te potență, frigiditate-, 
zahăr afrodisiac. 01 — 
6376273.

418. (GRT) 
videorecorder 

(Turbo) Philips
2 300 000. Tel. 

(8800) 
casă cu etaj, 

grădină, gaz, încălzire cen
trală. Matei Corvln 13, 
Deva (8824)

• Vând apartamtrft două
camere parter, posibilități 
privatizare, str. Teilor, 
612^5(1. (8828)

• Vând urgent garșo-
nTPra. Zamlirescu, bl. Q 4. 
ap. 40 (88301

• Vând apartament dotqj_' 
caiucțc.. etaj II Simoria, 
Zeua centrală. Tel. 661996.

(8820)
• Vând apartament 3

camere rcamenajat (deose
bit). earlier Gojdu, preț 
25" 000 DM negociabil. Tel. 
219181. ‘ (6431)

• Vând apartament 4 
camere, str. M. Emlnescu, 
Deva. Tel. 627336.

• Vând urgent
Saviem. Mercedes 
matriculat. Tel,

• Vindem en gros 
îmbrăcăminte second 
hand sortată, calitate 
deosebită în Sibiu. 
Tel. 069/228884.; (8751)

(fÎ544)
executorilor 
organizează

(6430) 
camion 
280 m- 
661365.

(8791)
• Vând Wârtburg cu

motor Volkswagen Golf 
1300. fabricație 1989, preț 
3 200 DM negociabil. Tel. 
216043. (6418)

• Vând casă 3 camere,
centrul, posibilități priva
tizare. Tel. 616335. (8810)

• SC Confort vinde 1- 
ufobilul și depozitul din 
Tâmpa, nr. 11 ți teren ex
travilan .1,708 ha pe șo
seaua naț.ipnală. Tel. 661626.

(8801)

• Vând casă cu grădină
în Bretea Mureșană. In
formații Deva, str. Lilia
cului, bl. 19 A, ap. 26, 
sc. C, etaj 2. (64321

• Vând apartament 2
camere Gojdu. Informații 
tel. 229700. (6435)

• Vând tractor 18 CP
cu remorcă și toată gama 
de unelte agricole, toate 
noi. Tel. 661756. (6434)

• Licitație publică în 
data de 9 aprilie 1997, ora ., 
12, în Orăștie, str. I,uncii, 
nr. 3 (sediul SC Combor

■ SA) a doua autobenc de 
7,5 tone, preț pornire 
37 000 000 lei/buc. Infor
mații Tribunalul Hune
doara — Deva, executor 
judecătoresc etaj 3, ca
mera 230. (8833)

• Vând camion Saviem
7 tone cu multe pidko 
rezervă, acoperit. Petroșani 
544733. (8835)

• Vindem mobilier (sca
une, mese) din material 
plastic pentru grădini șl 
terase, import Italia. Tel. 
054/211602;

* SC Viticola SA 
Șoimitș, str. Viilor, 
nr. 1, vinde vin*alb  
soiuri superioare Ia 
prețul de 3500 lei/ 
litru, zilnic între orele 
TO—15. în afară de 
sâmbăta șl duminica.

• Vindem cartofi 
sămânță Sânte 1.1. cu 
certificat cTe calitate. 
Informații tei. 214770, 

(79)

• Vând casă cu brută
rie și grădină. Tel. 625350, 
224013.- (8788)

• Vând urgent casă trei 
camere, 18 ari grădină, lo
calitatea Aurel Vlaicu, 151, 
preț 45 milioane, negocia-

(8359)

054/218258.
(8835) 

apartament 4 
Crizantemelor 
Tel. 621465; 

211129, 8—17. (8819)
• Vând camion izoterm

5,5 tone. Informații tel. 
621762; 216963. (8778)

• Vând canapea Studio 
și pătuț copil. Tel. 625409. ■

(8808)
• Vând duminică, târg 

auto, Dacia 1307/1996 
(27 000 000). Tel. 212064.

(8798)
• Vând Dacia Break, an 

fabricație decembrie 1996 
(în garanție), 9000 km bord, 
preț negociabil 25 500 000 
lei, stare foarte bună, îm
bunătățiri. 
231311, după

• Vând 
camere, Al. 
— Miorița.

Informații 
ora 17.

(8837) 
casă marc, 
pământ, pă-

• Vând 
dependințe, 
dure în Luncoiu de Sus, 

34 la șosea, perspec- 
gaz metan. Tel. 650421.

(8839) 
Vând autocamionetă 
Ducato 6 locuri plus 

tone, an 
1921 cmc.

nr.
tive

• Fiat
platformă 1,5 
fabricație 1991,
Turbo Diesel ți Mitsubishi 
Ij 300 Bus — 9 locuri a- 
variat. Tel. 660628, zilnic,

^OPTOVISION
~71cum es/e momentul să decide/i.

DIVA bt- Andre' Mureșannr.38 lângâCasadeculturâ

* Suntem interesați de colaborare cu medic 
oftalmolog pentru determinări optometTÎce 
computerizate

* Of ei im condiții extrem de avantajoase-

* Relații telefon. 054-230267 I

• Biroul 
judecătorești 
licitație publică la sediul 
din municipiul Orăștie în 
data de 24. 03. 1997, 
10, pentru vânzarea 
mătoarelor imobile; 
cu curte și grădină, 
tuată în corn. Geoagiu, 
Calea Romanilor, nr. 145, 
proprietar Rîpan loan ți 
Elena. Preț de pornire: 
25 000 000 lei; casă, curte 
și grădină, situată în 
nicipiul Orăștie, str. 
rii, nr. 65, proprietar Lup 
Gheorghe și Maria, 
de pornire: 15 000 000. (F)

ÎNCHIRIERI
• Primesc tineri căsâ- 

"toriți în gazdă sau fete.
Deva. tel. 613110. (6426)

• închiriez spațiu co
mercial central, 150 mp. 
Relații tel. 213756. (6423)

PIERDERI
• Pierdut acte (contract

două testamente și un 
certificat deces). Găsitoru
lui oferim recompensă. 
Tel. 628064. (8812)

• Pierdut chitanță va
mală Renault 18. Se de
clară milă. (8836)

• Pierdut legitimație 
77096, pe numele Bar So
rin. O declar nulă. (9210)

OFERTE DE
SERVICII

• Angajăm Inginer, mai
stru, tehnician construcții 
(pensionar) cu autoturism 
proprietate. Informații tel. 
G20954. (8838)

• SC HAI'A Cluj ca
ută reprezentant local, cu 
pregătire tehnică, dinamic 
și cu relații extinse. In
formații suplimentare la 
tel /fax 064/415478. Rugăm 
trimiteți autobiografia pro
fesională prin fax 
poștă la HAFA 
bdul Muncii, nr. 12, 
Cluj-Napoca.

DIVERSE
• împrumuturi 

primiți la casa de 
„Aristocrat" Deva, 
lății 2, vizavi 
Hunedoara, Creangă, bloc 
1 vizavi Banca Comercială. 
Tel. 716896 ; 214570. (6433)

• împrumuturi avanta
joase la Casa de amanet

din Deva vi- 
Decebal. 

(6395) 
Doicaru <£ 
cu sediul 
Libertății, 

bloc J, a- 
de autori- 
de vedere 

a 
magazinului de la adresa 
sus menționată. Eventua
lele reclamații se primesc 
în termen de 15 zile la 
ÂPM Deva-. - (8823)

• SC ARDAF SA cu 
sediul în Cluj, slț. S, Micu, 
nr. 7, anunță că a depus 
la APM Deva documen
tațiile în vederea obținerii 
autorizațiilor de mediu 
pentru sucursala Deva și 
Agențiile Hunedoara. O- 
răștie, Vulcan. Informații 
se obțin la APM Deva în 
termen de 30 de zile de 
la apariția anunțului.

(8825)
• MANAGERUL SO-

ora 
ur- 

casâ 
si-

mu- 
Uni-

Preț

sau
Cluj, 
3400

(F)

leiin 
amanet 
Liber- 

Comtim ; .

„Prestige" 
zavi de Liceul
Tel. 219184.

• SC Hiculici 
Company SNC 
în Devaft str. 
nr. 74, parter 
nunță intenția 
zare din punct 
al protecției mediului

CIETAȚ1I COMERCIALE 
„MERCUR" SA BRAD, 
convoacă adunarea gene
rală a acționarilor, la data 
de 5. 04. 1997, ora 10. în 
sala Cinematografului „Za- 
rand" din Brad, pentru 
toți acționarii înregistrați 
m registrul acționarilor, la 
sfârșitul zilei de 31. 03. 
1997. A doua convocare 
în 19. 04. 1997, ora 10, în 
același loc. informații la 
tel. 054/650968. (6646)

• SC Cambera Com
pany Com SRI, Orăștie 
anunță începerea activi
tății _de comerț, vânzare 
mobilă și depunere docu
mentație yentru protecția 
mediului fa APM Deva. 
Orice sesizări și reclamații 
în termen de 15 zile tic 
la publicarea anunțului.

(8360).

COMEMORĂRI
• Au trecut trei ani de 

la trecerea în eternitate a 
celui care a fost

MUZEI NICOLAE
Comemorarea — sâm

bătă, 22 martie, ora 10,30, 
la cimitirul clin strada 
Câlugăreni. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace.

Familia. (097847)

• Familia anunță 
trecerea a doi ani de 
Ia moartea celui care 
a fost

<lr. I’IENAIl T1TI 
LIVIU

Nu îl vom uita nicio
dată. Odilmească-sc în 
pace.

• Se împlinește un 
an de câne] ne-a pă
răsit pentru totdeauna 
cel mal bun soț și 
tată

JIAN PARAU
Fiul Paul și soția Li- 
via nu îl vor uita 
niciodată. Parastasul 
de un an va avea loo 
sâmbătă 22 martie 
1997, ora 9, la Cate
drala ortodoxă, str 
A. Iancu, Deva.(8821)

• E un an de la
crimi și durere de 
când ne-a părăsit 
pentru totdeauna dra
ga ' noastră.

IIRIȚCU TEODORA
Nu te vom uita nicio
dată. Fiica Aurelia și 
ginerele Avram. (GRT)

DECESE
• ISTPM Arad și 

Exploatarea de cariere 
Arad sunt alături de 
familia îndoliată și 
aduc un pios omagiu 
celui care a fost mulți 
ani directorul SC Car- 
metaplast SA Deva 
ing. PETRU PRODAN 
persoană cu o prestan
ță și o conduită mo
rală deosebită. (884(5)

• Mulțumim tuturor 
celor care au fost ală
turi de noi în grelele mo
mente pricinuite de pier
derea unui om deosebit, 
soț, tată șl bunic

STOIAN IOAN
Nu te vom uita niciodată. 

(6437)

I
I
I
I

Consiliul Județean
1

Hunedoara
CONVOCARE

I
I

In temeiul art. 65, alin. 1
69'1991, republicată, se convoacă
Hunedoara în ședință ordinară, 
pentru data .de 3 aprilie 1997, ora 10, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Informare cu privire la activitatea desfășurată 
de serviciile publice descentralizate ale ministerelor 
și ale celorlalte organe centrale organizate în județ.

2. Proiect de hotărâre privind validarea 
mandate de consilieri județeni.

3. Proiect de hotărâre plivind alegereaI membru în Comisia de validare a Consiliului
• țean Hunedoara.

4. Proiect de hotărâre privind alegerea
, membru in Delegația permanentă a Consiliului ju- 
| dețean Hunedoara.
• 5. Proiect de hotărâre privind completarea co'

misiilor pe domenii de specialitate ale ConsiNului 
„ . ian Hunedoara. \

6. Proiect de hotărâre privind încadrarea drli- 
. • anul 1997.

7. Proiect de hotărâre privind avizarea atribuirii 
traseelor județene de transport general de pasageri, 
și stabilirea personalului cu atribuții cie control.

8. Proiect de hotărâre privind acordul pentru 
preluarea în administrarea Consiliului județean Hu
nedoara a unui imobil.

9. Proiect de hotărâre privind regimul de ocro
tire și administrare, a ariilor protejate, rezervațiilor 
și monumentelor naturii din județul Hunedoara

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Re
gulamentului de exploatare a sistemului public de 
alimentare cu apa și canalizare din ValcnK Jiului.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tari
felor lunare pentru activitatea de prestări servi 
auto — gartire și spălare autovehicule.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ra 
portului asupra situației bunurilor Consiliului jude
țean Hunedoara la 31 decembrie ISW.
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și 3 din Ix-gea nr. 
Consiliul județean 
la sediul acestuia,

unor
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jude-

unui
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GIIEORGHE RARUL,
Președintele Consiliului Județean 

Hunedoara

PRIMARIA MUNICIPII IUI HRAD

Organizează in data de 8 aprilie
| concurs pentru ocuparea posturilor:

— consilier juridic •— ora 10,00;
— inspector de specialitate — < ru 
Relații suplimentare la earner*»  15, 
05-1/«50098, 050711.
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nr.

DEPOZIT M-VI ERI Al I
DE CONSTRUCȚII

S.C. CLASS PROIECT S.K.I..
DEALER LINDAU

1997

12,00. 
tel.

I
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I
VA OFERĂ, prin depozitul situat in Deva.

. Eminescu, nr. 18 (fost IPL), tel. 232715 :
— faianță, adezivi faianță, aratei, tuie, 

ciment, var, ipsos, ciment alb, plăti azbociment, 
lamirtate, vopsea, vopsea lavabilă, carton bi- | 
turnat, bitum, scări zugrav, panouri colrag. 
cherestea și dulapi rușinoase.

în curând vom produce Ixdțari pentru 
construcții. (8827)

str. I
I

I

I

s ( ÎRANS - WEST COMPANY S R L. 
SATU-MARE

UNIC DISTRIBUITOR
al produselor BIBORȚENI 
npn 'nitir’.i'S BinonȚENI' și băuluiÂ râcutHoare BIBCO 

jnibalfltp la PL1 de 1.5 litri,
• •

Vizează găsirea unor parteneri 
capabili de a susține colaborarea 

în regim de unică distribuție.

T.wi c>p- tt.' est».' asigurat ele funiizot. (

Pentru relații suplimentare sunați la 
tel. 061-713906. 712275

---- —î ju——----------
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• VINERI, 21 MARTIE 1997


