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ZEPTER nu este doar 

un nume de rezonantă pe 
toate meridianele lumii, 
ci reprezintă un nou stil 
de viaţă, bazat pe un a- 
devăr indiscutabil: ali
mentaţia corectă este fac
torul cel mai important 
în apărarea sănătăţii fi
zice şi psihice a fiecărui 
individ, a populaţiei în 
ansamblu.

ProduseTe ZEPTER sunt 
create pentru a servi a- 
cestui scop.

Fenomenul ZEPTER nu 
se bazează pe o publici, 
tate agresivă, ci pe faptul 
că fiecare individ al u- 
nei societăţi moderne este 
conştient de faptul că 
pentru a avea succes tre
buie să se ocupe, în pri_ 
mul rând, de calita
tea propriei vieţi şi a fa
miliei sale. Utilizarea 
produselor ZEPTER este 
cel mai sigur mijloc de 
a realiza acest scop. Nu
mai anul trecut, marea

familie ZEPTER a crescut 
cu peste 5 000 Q00 de 
membri de pe toate con
tinentele, iar în acest mo
ment, fiecare dintre noi 
are şansa de a deveni 
membru al acestui „club 
de elită".

Dar cel mai surprinză
tor este faptul că ZEP
TER nu vinde doar pro
duse de o calitate supe
rioară, gacanUie pe viaţă, 
cu un dcsign impecabil, 
care permit oricărui să-şi 
ridice la cele mai înalte 
standarde nivelul de via
ţă, ci şi.a asumat respon

sabilitatea de a-1 introduce 
pe fiecare dintre noi în 
tainele dobândirii ' unei 
sănătăţi desăvârşite, fac
torul determinant în clă
direa unei personalităţi 
puternice, absolut nece. 
sare unui om, pentru care 
succesul nu mai are nici 
un secret.

Astfel, fiecare dintre 
noi are şansa de a se a-

fla în faţa unui miracol, 
fie pentru câteva ore, 
fie pentru toată viaţa 
Daci ia iparţine fiecă- 
rula, indiferent de vârstă, 
indiferent de prejudecăţi, 
indiferent de stresul co
tidian. Trebuie doar să 
ştii că există ZEPTER, 
un prieten pentru toată 
viaţa, a cărui prezfenţă 
discretă este suficientă 
pentru a avea deplină 
încredere în tine însuţi.

☆
Firma ZEPTER Inter

naţional România, con. 
secvenţă -principiilor sale, 
va înmâna astăzi, într-un 
cadru festiv, un set pro
fesional „Gatering" Gru
pului Şcolar cu Program 
Sportiv din municipiul 
Deva. La ceremonia de 
predare a acestei donaţii 
vor participa importante 
personalităţi ale vieţii 
sportive.

3 martiev. .. ' t
.•■■St Mc. Entropie, 

Clepnic şi Vasilisc 
(Harţi — Dezl. ia lapte, 
brânză şi ouă);

•  în 1878 a fost în
cheiat tratatul de pace 
româno-lurc de la San 
Ştefano, care a consfin
ţit independenţa Româ
niei;

•  S_a născut, în
1883, ION MIttALACHE 
(m. 1963), fondatorul
primului partid ţără
nesc, proeminentă per
sonalitate politică;

•  Soarele răsare la 
ora 6,51 şi apune la 
18,00;

•  Au trecut 61 de 
zile din an; au rămas 
394,
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VINERI, 3 martie, în 
regiunile vestice şi su
dice ale ţării, nebulozi
tatea va fi accentuată. 
Sunt posibile ploi. Vân. 
tul va cunoaşte inten
sificări temporare. Tem
peratura, dimineaţa, în
tre — 2° şi 8° C, iar Ia 
amiază, deşi în scădere 
faţă de ziua precedentă, 
va înregistra valori în
tre 7° şi 17° C.
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„Sindicatul e la putere, 
se ocupă de to a te !“

La. lucru, formaţia de 
muzică uşoară „Dina
mic" a Clubului sindi. 
catului E.M. Vulcan. 
Foto: PA VEL LAZ A

U N A  

PE ZI
•  Alcool =  carburant 

pentru Nirvana.

Clubul sindicatului E.M 
Vulcan se află într-un am
plu proces de „întinerire". 
Acesta a vizat extinderea 
spaţiului existent, precum 
şi reparaţia capitală a ni
velului întregii clădiri. Fon
durile au fost oferite dc 
sindicatul minier din loca. 
litate, după cum ne spunea 
directorul instituţiei, dl. 
Gheorghe Oprea. Laudele 
s-au concentrat asupra li
derului sindical, dl. Avram 
Vârjan. Iată un lucru buni 
Sineva se gândeşte, în a-: 
eeastă perioadă grea, la 
cultură, dar îmbinând ac

tivitatea sindicală cu cea 
culturală. întrucât spaţiul 
va fi folosit de sindicat şi 
pentru acţiunile sale... Şi 

am mai .menţionat o consta
tare la faţa locului — insti
tuţiile de cultură din Va
lea Jiului, implicit clubul 
din Vulcan, au intrat într. 
un fel de izolare acceptată, 

- care se amplifică cu tim
pul faţă de instituţii simi
lare din judeţ. Or, este 
ştiut că dialogul generează 
idei benefice,; pentru aeti- 

MINEL BODEA

U n iv e r s ita te a  E c o lo g ic ă  

D e v a  a  fo s t  

r e c u n o s c u tă  I
Universitatea Ecologică Deva a fost vizitată de 

Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Naţio, 
nai de Evaluare şi Acreditare Academică. Beneficiind 
de un corp profesoral de înaltă ţinuta ştiinţifică, de 
o dotare corespunzătoare, de calitatea excepţională a 
predării cursurilor şi prestaţia foarte buni a studen 
ţilor, instituţia de învăţământ superior deveană, 
despărţită de Universitatea Ecologică Bucureşti şi 
devenită Fundaţia „Ateneul Român", a fost recu
noscută, primind aprobarea de funcţionare. Vom re. 
veni în ziarul de mâine. (M.B.) ■

Incredibil, dor

Vârful Gugu, din 
Retezat, un mister 

de nedezlegat
J Amatorii de drumeţii montane, care străbat tra- 
1 seele muntelui Godeanu, aflat în vecinătatea masivu- 
 ̂ lui Retezat, semnalează energii stranii, absolut inex
plicabile, în zona vârfului Gugu ! Acest vârf, care 
este încărcat de sculpturi megalitice, la anumite ore 
din noapte, dispare cu desăvârşire, timp în care o 
linişte grea, apăsătoare  ̂ resimţită aproape fizic, încre
meneşte întreg peisajul, ca-ntr_un tablou! în noaptea 
de 4 august 1991, din tabăra „Comisiei Centrale de 
Turism Sportiv", stabilită în preajma vârfului Gugu, 
s-a putut observa o explozie luminoasă, care părea 
că iese chiar din munte, în apropierea cabanei Bucura 
şi a lacului Bucura. Culmea este că „explozia" lu
minoasă, care a ţâşnit spre cer, a luat cu ea şi vârful 
Gugu! Cei 7 membri ai taberei n_au putut aţipi în
treaga noapte, din pricina unor „apăsări atmosferice", 
care Je provocau o acută surescitare. în noaptea de 
13/14 august a aceluiaşi an, un avion IL 14 al com
paniei Tarom s-a pulverizat în Curmătura Bucurii, 
din vecinătatea vârfului Gugu. Au fost sesizate „Aso
ciaţia Naţională pentru Cercetări Aplicative Para
psihologice" şi „Centrul de Ştiinţe Prospective", am
bele cu sediul în Capitală, care au trimis uri grup de 
10 persoane, condus de dna Mihaela Murai, redactor 
şef al revistei de parapsihologie „Spring". Iată ce.au 
consemnat timp de 2 zile, între 17/18 august 1991, 
membrii grupului, care şi-au stabilit tabăra în preaj
ma vârfului Gugu : spaime fără motiv, acute senzaţii 
de sufocare în special noaptea, asociate „exploziilor” 
luminoase, liniştea unui pşisaj devenit brusc „mar
ţian" şi impresia că sunt supravegheaţi dc „ceva", 
„cineva" cu stăruinţă !

Dar cea mai mare surpriză le-au oferit_o ia Bucu
reşti, după întoarcere, aparatele de fotografiat şi ca
mera de luat vederi, pe care fixaseră imagini ale vâr
fului Gugu, luate din zeci de unghiuri : pelicula şi 
camera nu îregistraseră nici o imagine ! Din 1992, 
turiştii ocolesc zona şi taberele nu mai înnoptează în 
Vecinătatea vârfului Gugu. Iată şi câteva argumente 
care ar trebui să pună pe gânduri pe cercetătorii în 
materie : Jules Verne, despre care s-a spus că a fost 
„iluminat" de o „inteligenţă cosmică", şi-a ‘plasat ac
ţiunea romanului „Castelul din Carpâţi" exact în 
zona Gugu, fără ca autorul să fi vizitat vreodată Ro
mânia ! Dl. Victor Kernbach, autorul volumului „E_ 
nigmele miturilor astrale" afirmă că vârful Gugu este 
centrul unuia dintre „punctele energetice esenţiale** 
ale Planetei. Dl. Pavei Coruţ, autorul romanelor de 
scrie, susţine că atunci când este în „pană de inspi
raţie", vizitează tăurile (lacurile, în limbaj local) din 
Retezat, după care, întors la Bucureşti, îşi scrie căr
ţile „într-o stare de transă" inexplicabilă ! Facem o 
invitaţie pentru cei curajoşi: vizitaţi vârful Gugu 
si rămâncţi*peste noapte în zonă I

* VICTOR IANCULESCU
(Articol reprodus din ziarul „Cronica ro- 

măini“ de luni. 27 februarie a.c.)

AVANCRONICA FOTBALISTICA
Sâmbătă şi duminică sta

dioanele din oraşele ţării 
vor cunoaşte din nou frea
mătul iubitorilor sportului 
rege — fotbalul: începe 
returul campionatului, e- 
diţia ’94—’95. Sâmbătă, 4 
martie, în Divizia Naţio
nală A are loc prima e- 
tapă a returului. în D.N. 
„capul de afiş" va fi de
sigur întâlnirea dintre-li
der, Steaua, şi F.C. Argeş 
(locul 4, revelaţia* turului) 
în timp ce la Craiova U- 
niversitatea (locul 3) pri
meşte azi reppca „bancari

lor" — F.C. Naţional de pe 
locul 2. Meciuri ce vor 
atrage pe stadioanele din 
Ghencea şi pe „Central" 
un mare număr de su. 
porteri .lupta pentru vic
torie va fi destul de strânsă 
pe ambele arene. Rapid 
(locul 17) şi Dinamo (locul 
11), deşi se află destul de 
departe de locurile pentru 
„cupe", au toate motivele

SABIN CERBU

(Continuare în pag. a 2*a)
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MEMORIALUL „EUGEN BARTIIA"

Intre 3—5 martie ax., în Sala sporturilor din De
va se desfăşoară a V-a ediţie a Memorialului „Eugen 
Bartha", Ia care participă G formaţii divizionare B, 
din Timişoara, Piteşti, Sibiu, Tg. Jiu, Piatra Neamţ, 
şi Deva. (S.C.)
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TOPUL FIRMELOR COMERCIALE

La ultima reuniune a Consiliului de Cooperare a 
Camerei de Comerţ şi Industrie din România s-a de
finitivat metodologia de elaborare a topului firmelor 
comerciale. Pe baza bilanţurilor depuse, se va stabili 
ierarhia celor mai bune firme din judeţ şi din ţară.

Apariţia în acest top înseamnă totodată şi o pu
blicitate pentru firmă, în relaţiile cu partenerii ro
mâni şi străini, precum şi o garanţie a seriozităţii în 
afaceri. (C.P.)

(Continuare în pag. a 2-a)
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„Sindicatul e la putere, 
t se ocupă de toate 1“

matic „I.D. Sârbu" din 
Petroşani. Directorul clu
bului ne-a asigurat că nu 
există greutăţi în privinţa 
dotării instituţiei, aceasta 
posedând 4 staţii de am
plificare, televizoare, in
strumente muzicale. Ar fi 
nevoie, totuşi, de costume 
populare pentru taraf şi 
solişti, cele existente fiind 
extrem de uzate. Pentru 
activitatea desfăşurată, 
membrii tarafului primesc 
30 000 de Iei pe lună, în 
condiţiile în care lucrează 
cu toţii la mină. Ajutat de 
sindicat, taraful s_a de
plasat la Novaci, Petrlla, 
Lonea, Uricani. „Sindica
tul e la putere, ne-a asi-* 
gurat di. Gheorghe Oprea, 
directorul Clubului, se o_ 
cupă de toate. Dl. Avram 
Vârjan e un om extraor
dinar. Fără dânsul, clubul 
din Vulcan ar fi fost de 
mult o paragină'*.

La plecarea din institu
ţie, am dorit să ne luăm 
răm^s bun de la directo
rul acesteia. Dânsul juca 
table, chibiţat de doi-trei 
prieteni. Prins de joc, 
ne-a aruncat peste umăr: 
„Vezi dle că avem activi
tate !“ Da, dar noroc cu 
dl. Avram Vârjan şi cu 
sindicatul care ,,e la pu
tere" ! Altfel.. .

(Urmare din pag. I)

j  vitatea culturală de an-
■ samblu. Neavând posibili

tatea să te compari cu al
ţii, înseamnă automat pla
fonare.

Cu câţiva ani. în urmă, 
clubul din Vulcan avea 
numeroase formaţii, ofe
rea posibilităţi de instruire 
Unui mare număr de lo
calnici prin intermediul 
cercurilor tehnico-aplica- 
tive. Exista tradiţia coru
rilor minereşti, sindicale, in 
general. Iată ce am întâl
nit la lucru acum : for
maţia de muzică uşoară 
.Dinamic", condusă de Doru 
Chiriţă, având ca solistă pe 
Margareta Todeci. I se a- 
lătură un taraf de muzică 
populară. Există şi o ma
nifestare artistică tradiţio
nală, „Nedeia vulcâneană", 
realizâtă cu participarea 
unor formaţii artistice din 
judeţ şi din afara judeţu
lui. Banii pentru organi
zare sunt oferiţi de sindi
catul minier. Se pare că 
există o diferenţă faţă de 
ce a fost' cândva...

De_a lungul anului, la 
club mai poposesc cu spec
tacole, mai ales folclorice, 
e adevărat foarte rar, for
maţii din Arad,, Vâlcea, 
precum şi Teatrul Dra-

V A L U L  DE 

M I R E A S A . . .

Se ştie că rochia albă de 
mireasă, cununiţa simboli
zează neprihănirea, cură
ţenia sufletească şi tru
pească. Valul ţi-1 pui o 
singură dată în viaţă. Că 
ai ori nu motiv s-o faci 
— atunci când te hotărăşti 
să-ţi întemeiezi o familie — 
este o chestiune intimă, 
personală, o chestiune care 
priveşte pe cei doi: mi
reasă şi mire.

...Peste două zile urma 
să aibă loc ceremonia reli 
gioasă şi masa festivă a 
unei tinere perechi. Era 
hotărârea lor, viaţa lor, 
erau sentimentele lor. Bi. 
neînţeles, şi în urma ex
primării acceptului părin" 
ţilor, aşa cum se face, cum 
stă bine unoi tineri buni, 
frumoşi şi înţelepţi. Nimic 
nu părea că va întina 
acest pas, pregătirile de
curgeau bine, tinerii erau 
fericiţi, familiile mulţumite.

Dar iată că, atunci când 
se aşteptau mai puţin, In 
casa fetei sună telefonul, 
îl ridică chiar ea. Vocea 
anonimă, diavolească a su. 
nat clar în receptor : „Tu, 
îţi mai pui vălul pe cap ? 
Nu ţi-e ruşine ! Eşti şi tu, 
ca şi mama ta, o c...ă !“ Şi, 
clie, de la celălalt capăt 
s-a închis receptorul,

A fost pentru mireasă, 
pentru cei apropiaţi ei, o 
lovitură. O lovitură ce a 
întunecat sufletul şi chipul 
tinerei pentru tot restul 
zilei. Dar starea depresivă 
n-a durat. Ca orice suflet 
cinstit şi înălţat pryi, edu
caţie, ek şf-a regăsit repede 
echilibru). , Şi nunta s_ar- 
desfăşuraţ aşa cum se pre
văzuse. O nuntă cu ade
vărat reuşită...

Au oamenii-de bună cre
dinţă o zicală : „Dracu.şi 
bagă coada câ'nd nu te- 
aştepţi". Gestul incalifica
bil al individei rele şi per. 
fide rămâne, între aminti
rile unice ale clipelor vieţii, 
ca ceva urât, grotesc. Ca 
un blestem. Indiferent cine 
ai fi, anonimă crudă, de ce 
te răzbuni pe copii, dacă 
ai ceva cu părinţii ?

Astfel de gesturi nu pot 
veni decât de la individe 
care suferă de o boală 
incurabilă. O suferinţă care 
se numeşte răutate. Iar 
răutatea n-are leac... (Vali 
Ardeleanul ;

AVANCRONICA FOTBALISTICA
(Urmare din pag. I |

să spere în revenirea între 
fruntaşele clasamentului» 
cele două loturi s-au întă
rit cu câte 3—4 jucători, 
iar de sponsori nu duo 
lipsă. Să sperăm că va
loarea meciurilor în retur 
va fi superioară celor din 
tur, că măsurile întreprinse 
de F.R.F. în ce priveşte 
organizarea şi desfăşurarea 
partidelor vor avea parte 
de o ambianţă plăcută, 
intr-un climat de ordine 
şi disciplină.

La Hunedoara, Corvinul 
aşteaptă vizita fotbaliştilor 
de la Unirea Alba Iulia, 
care deşi se află -pe locul 
nouă este un adversar in
comod, nu uşor de depă
şit. Cu toate acestea, Cor
vinul, sub „bagheta" iui 
Petcu va aborda întâlnirea 
cu aplomb, cu o dorinţă: 
victoria, care i-ar ţine lângă 
Tractorul (care are joc a- 
casă cu „Gloria Reşiţa") 
pregătiţi să-i ia imediat 
„fotoliul" nr. 2 care în 
final ar aduce posesorului 
dreptul de a participa la 
baraj pentru Divizia Na
ţională. Liderul seriei a 
II-a^a Diviziei A, Politeh
nica Timişoara, a cărei 
„demolare" n-ar fi impo
sibilă în ciuda celor 8 
puncte avans faţă de Trac
torul, s  doua clasată — 
are meci în deplasare, la 
ultima clasată, Armătura 
Zalău, de unde se poate

întoarce cu o victorie.
în Divizia B, duminică, 

seria a> IlI-a, Vega Deva 
se deplasează la Vulturii 
Textila Lugoj, ce se află 
pe locul 4 cu pretenţii la 
promovare. Devenii, de pe 
poziţia a 17-a, deloc co
modă, doresc „din start" 
o evoluţie bună, să se În
toarcă de la Lugoj măcar 
cu un punct. In ciuda 
distanţei dintre cele 2 for
maţii In clasament, n-ar 
fi imposibil. Băieţii de la 
Vega (toţi foşti jucători la 
Mureşul) s-au pregătit 
foarte bine în această iarnă 
— in frunte cu Bogdan 
Rădos, Danciu, Neagu, Bul
gare, Elek, Popa, coechi
pierii lor manifestând şi ei 
dăruire şi ambiţie în toate 
meciurile din pregătiri.

în Divizia C, noutatea 
estâ că Mureşul Deva s_a 
retras din competiţie, însă 
mizăm că întrecerile din 
retur nu vor fi lipsite de 
spectacol, liderul autoritar 
al returului, Minerul Cer- 
tej, opunându_i-se în con
tinuare, echipe puternice, 
bine apreciate în acest 
campionat, cum sunt Aurul 
Brad, Minerul Aninoasa, 
Victoria ’90 Călan, Dacia 
Orăştie, formaţiile mine_- 
reşti din Vulcan şi Băr- 
bătenl. Cele mal atractive 
meciuri ds duminică sunt 
întâlnirile dintre Construc
torul Hune loara — Mine
rul Certej şi Min. Şt. Vul
can —■ Min. Aninoasa.

DIVIZIA C
Clasamentul a fost refăcut in data de 1 

martie a.c., după anularea tuturor rezultatelor 
înregistrate în tur de echipa Mureşul Deva, 
formaţie care s-a retras din campionat.
' »;■ De atei începe returul campionatului Div. 

C, seniori ediţia 1994—1995.
1. Minerul Certej
2. A.S.A. Aurul
3. Min. Aninoasa
4. Vict. *90 Călan
5. Dacia Orăştie
6. Min. Şt. Vulcan
7. Min. Bărbăteni
8. Constructorul Hd.
9. Min. Ghelari 

10. Min. Livezeni 
U. Jiul Petrlla
12. Haber Haţeg
13. Favior Orăştie
14. Met. Criscior
15. E.G.C.L. Călan
16. Min. Teliuc
17. C.F.R. Simeria

16 16 0 0 62—14

00

16 12 0 4 47—14 36
16 11 1 4 34—15 34
16 10 t 5 33—14 31
16 16 0 6 39-21 30
16 9 1 6 31—23 28
16 8 2 6 39—29 26
16 8 0 8 44—29 24
16 7 2 7 40-22 23
16 7 2 7 29—26 23
16 5 2 9 31—31 17
16 5 2 9 28—46 l î
16 5 1 10 23—44 16
16 5 0 11 22—47 15
16 5 0 11 22—62 15
16 3 2 11 10—51 11
16 1 2 13 13—49 5
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6,30 Seriale, desene a- 
nijnate; 10,05 Kojak (s);
11.00 Frumos şi bogat (s);
13.00 Magazinul amie
zii ; 13,30 Springfield
Story (s); 14,15 Santa
Barbara (s); 15,10 Pasiu
nea ei e crima (s.a.);
17.00 Hans Meis'er (talk- 

shovv); 18,00 Jeopardy (cs);
18.30 fntre .noi (s); 19,00 
Frumos şi bogat (s);
19.30 Exploziv — tele.
grafic ; 20,10 Exploziv — 
magazin ; 20,40 Vremuri 
bune şi rele (s); 21,15
Vacante periculoase (dra
mă, SUA, 1994); 23,00
Sărutul dinaintea morţii 
(film, SUA, 1989); 2,20
Caribe (film Canada, 
’87); 5,25 Reluări.

C A N A L E  5

9,45 Ghidul Parlamen
tului; 10,00 Show-ul lui 
M. Costanzo (r); 12,45
Forum (mag.): 14,00 Ştiri; 
14,25 Cotidiene; 14,40 
Beautiful (s); 15,05 Com
plot în familie (show); 
16,30 Agenţia matrimo
nială (mag.); 17,00 Dese
ne animate; 18,00 Super- 
samuraiul (s); 18,25 De. 
sene animate; 19,00 O.K. 
Preţul e corect (cs); 20,00 
Roata norocului (cs); 
21,00 Ştiri; 21,25 Circu-, 
lă zvonul (show); 21,40 
Film; 23,30 Target (ma
gazin); 0,15 Show-ul lui 
M. Costanzo; 2,30 Cotidi
ene (r); 2,45 Circulă zvo_ 
nul (r); 3,00 Chioşcul de 
ziare; 3,30 Flecare vo
lum (r); 4,30 îngerul (re
luare).

6,30 Brunch — TV 1;
10.15 Vecinii (s); 10,45
Brunch — TV 2 ; 13,00
Loving (s); 13,30 Soarele 
Californiei (s); 14,30 Fal- 
con Crest (s); 15,25 Whi. 
te Fang (sa.); 15,55 Tâ
nărul Indiana Jones (s);
17.00 Serial # MacGyver;
18.00 Şă riscăml (cs);
19.00 Totul sau nimic (cs);
20.00 Ştiri,-sport, meteo; 
20,30 Roata norocului 
(cs); 21,15 Film. U» amic 
e o comoară (SUA, ’81); 
23,25 Ran. Fotbal; 0,10 
Film er. Ştrengarii din 
Spessart; 1,35 Porky’s;
3.15 MacGyver (s — r) ; 
4,05 Reluări.

N B C

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 In miezul 
afacerilor. Ştiri; 7,30 A- 
faceri Ia zi. Ştiri; 9,30 
Magazinul ştirilor; 10,00 
Comerţ TV; 11,00 Roata 
banilor (rep.); 16,00 Pjpţa 
europeană; 19,00 Azi, cu 
Bryant Grumbell; 20,00 
Ştiri ITN; 20,30 Săp.
tămâna NHL — hochei: 
21,30 Dateline; 22,30 Ma
gazinul ştirilor NBC; 0,30 
Real Personal: 1,30 Şti
rile nopţii ; 2,00 Timp e- 
gaî, cu M. Matalin ; 2,30 
Show-ul serii, cu Jay 
Leno ; 3,30 Destinaţii de 
vacanţă; 4,00 Rîvera în 
direct; 5,00 Dateline, cu 
-Jane Pauley; 6,00 Ma
gazinul ştirilor NBC.

EUROSPORT

9,30 Tenis. Magazin 
ATP; 10,00 Eurofun. Mag. 
distractiv; 10,30 Snow- 
boarding; 11,00 Călărie. 
Sărituri pe zăpadă. Show 
— Kossen, Austria (r);
12.00 Dansuri sportive;
13.00 Fotbal. Cupa Cupe
lor & UEFA — manşa 1 
(sel.); 14,30 Fotbal. Liga 
Campionilor. Sferturi de 
finală (rez.); 16,00 Aven
tură: Raidul Gauloises
(r); 17,00 Triatlon. Gato- 
rade Ironman 1994 *—
Hawaii (sel.); 18,30 Wrest- 
Iing Superstars; 19,30

' Auto. Formula 1 Avan
premieră 1995, partea 2; 
20,30 Buletin de ştiri;
21.00 Mag. sporturilor cu
motor; 22,00 Box. Titlul 
britanic ia categoria mij
locie (d). - \

VINERI, 

3 MARTIE

t  Telei
tinal; 9,15 Serial (r). 
Santa Barbara; 10,20 
Desene animate; 12,20 
Serial •  Aur şi nerol 
(r); 14,10 TVR Iaşi şl 
TVR Clttf’N.; 15.30 
Tradiţii; 16,10 Itinerar 
bulgar; 16,25 Din lu
mea afacerilor; 16,45 
Pompierii vă infor
mează; 17,00 Emisiu
ne în limba germană: 
18,00 Pro Patria; 19,00 
Serial « Caut Kliott 
(ep. 24): 20,00 Actuali
tăţi •  Meteo •  Teie- 
sport; 20,45 Tezaur fol
cloric ; 2L30 Film •
Morile de vânt ale zei
lor; 23,00 Viaţa parla
mentară; 23,50 Cântec 
de lume; <h55 Senza
ţie (film).

i V R 2
7.00 La prima oră; 

9,15 Ora da muzică;
10.30 Compozitori a- 
mericani; 11,20 De
sene animate; 12,45 
Vârstele peliculei; 
13,45 Telejurnal CFJ;
15.00 Apa şi omul;
16.00 Desene animate:
16.30 Fiicele doctori^
lui (serial); 17,00 Bur
sa invenţiilor; 21,00
TVM o  Mesager; 21,30 
Baba Dochia; 22,30
Muzica e viaţa mea;
23.00 Oameni caro au 
fost; 23,30 Cafenoaua 
literară.

DEVASAT

9,00 Desene animate 
(r); 9,3(h Serial o E- 
chipa de şoc (reluare); 
10,20 Serial o Vegas 
(r); 11,10 Mitică; 11,20 
Chestiunea zilei -4x)i
18.00 Desene animate 
o Hatman; 18,30 Film 
documentar o Jocul 
cifrelor: 19.00 Repor
ter TELE 7; 19,50 Clip 
Viva; 20,00 Serial o 
Femeia fantastică — 
ep. u ;  20,50 Doar o 
vorbă să-ţi moi spun...;
21.00 Telejurnal (e-
misiunea de ştiri a te
leviziunii TELE 7 abc - 
din 2 martie >95); 21,30 
Serial o Kung FU — 
ep. 13; 22,20 Clip Vi
va ; 22,30 Chestiunea 
zilei; 23,30 Cartea de 
citire; 23,35 Staruri
în concert o Mlchael 
Jackson (I); 0,29
Videotext.

TV DEVA

9,00 Teletext; 10,00 
Observator o Antena 
1; 11,00 Film o Vese
lie pentru toţi (re
luare); 12JI0 Teletext;
17.00 Observator O 
Antena 1; 18,00 Focus 
O Ştiri din actualita
tea locală; 18,15 We. 
ekend magazin ; 19,15 
Film artistic, o Vâ
nătoare neobişnuită;
21.00 Woridnet •  „Faţă 
în faţă”.

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 
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cosiNzeaNa
r  „Amil trecut a fost pen- t t  _ • _______ ■■ __ _ _ rice dotate cu premii :.Anul trecut a fost pen

tru noi unul deosebit de 
bun, ne spunea dna Ma
riana Ştefan, directorul 
Căminului' cultural Văii- 
şoara şi aceasta din douft 
puncte de vedere. Pe de 
o parte am reuşit să re
parăm aşezămintele de 
cultură de la Săliştioara 
şi Vălişoara". Intr-adevăr, 
interioarele celor două 
cămine culturale arată 
frumos, aici executându- 
ae tencuieli, zugrăveli, 
lucrări de vopsitorie, re
paraţii scaune. Banii au 
fost repartizaţi de la bu
get de către consiliul I«- 
eal, ie «ere s-au adău
gat, cei rezultaţi din în
casările realizate de gâ- 
tre aşezămintele de cul
tură: Lâ ferestre au apă
rut perdele noi. Prin stră
dania directorului cămi
nului cultural de centru 
s7au achizi ţionat de la oa
menii din sat prosoape 
vechi, dar şi costume din 
lăzile de zestre ale unor 
gospodării ţărăneşti. A- 
ceste costume au fost a- 
duse eu gftndul ca mem
brii formaţiilor artistice 
să poată urcă pe scena 
in costume autentice.

Dc fapt. In atenţia dnei 
Mariana Ştefan se află In 
permanenţă păstrarea şi

ap roap e  
d e

a şe z ă m â n tu l  
d e cu ltu ră

valorificarea scenică a 
obiceiurilor şi datinilor 
populare de pe raza co
munei, satele de- aici fiipd 
depozitarele unor tradiţii 
străvechi dă mare frumu
seţe şt -pri^unzime idea
tică. Aşa a fost reactua
lizată trupa de „Irozi", 
alcătuită din tineri af 
satului Vălişoara, precum 
şi formaţia de dubaşi din 
aceeaşi localitate, „iro
zii* sunt, de fapt, o for
maţie de teatru popular 
păstrat pe cale orală, fă
ră a pierde din vedere 
originea sa religioasă.

Cum a fost posibilă cu
noaşterea şi valorificarea 
acestor datini ? Fără în
doială, printr-o cercetare 
atentă efectuată, de că
tre directorul căminului 
cultural, stând de vorbă

cu vârstnicii satului, câş- 
tigându-le încrederea pen
tru a pătrunde tainele u* 
nei spiritualităţi ancestra
le şi sensurile sale. Tre
buie să recunoaştem că 
nu ne-am aşteptat ca la 
Vălişoara să se întreprin
dă anchete folclorice, dar 
istă că dragostea pentru 
creaţia populară revine 
cu sinceritate, in  primul 
rând din partea factorilor 
responsabili. Aşa s-a a- 
juns ca din numeroasele 
variante de colinde în
tâlnite in comună să se 
aleagă cele mai expresi
ve şi mai frumoase.

Activitatea de ansam
blu â căminului cultural 
vizează şi alte domenii, 
împreună cu şcoala se 
organizează concursuri 
pe teme literare şi isto-

I  

I1I
I 
I  
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I

I I
Iii
|  permapenţă păstrarea şi— cultural, stând de vorbă' pe teme literare şi isto- MINEL. BODEA |

rice dotate cu premii: „1 
Decembrie — ziua'naţio
nală a României", „Viaţa 
şi activitatea lui Ion 
Creangă* ş.a. In comu
nă se organizează nedei 
tradiţionale, hore care îi 
determină pe tineri sâ se 
apropie de aşezământul 
de cultură. Tot cu aceş
tia s-a organizat şi o for
maţie de dansuri popula
re ; din rândul lor au 
fost selecţionaţi solişti vo
cali de muzică populară 
talentaţi — Cristian Mun- 
teanu care studiază şi la 
Şcoala de Artă Deva, A- 
dri&na Nicoarâ, - Daniel 
Mihoc. Coregraf al for
maţiei de dansuri este 
chiar directorul căminu
lui cultural, dna Maria
na Ştefan care, la rân
dul dânsei, a urmat, din 
pasiune, Şcoala de Artă 
Deva — clasa de coregra
fie.

Există şi o dorinţă pen
tru acest an — organiza
rea unei emisiuni „Moa
ra cu noroc* a Studioului 
de radio Timişoara la 
Vălişoara. „S-ar putea fa
ce multe, ne spunea dna 
Mariana Ştefan, dar to
tul până la bani. Poate 
nişte sponsori generoşi se 
vor gândi şi la noi I*

Cum trebuie înţeleasă libertatea
Una din cărţile ce vin 

în întâmpinarea dorinţei 
de a înţelege în sens fi
lozofic noţiunea de liber
tate este lucrarea profe
sorului Gdbriel LiiceUnu, 
intitulată „Despre limi
tă'apărută la Editura 
Humanitas in 1994. AIA- 
turarea cuvintelor: liber
tate şi limite constituie, 
cel ,pnţm în aparenţă, o 
contradicţie evidentă, ire
conciliabilă. Gabriel L4- 
iceanu, in baza unei ar- 
gumentaţU riguroase, de
monstrează însă în cefe 
195 de pagini ale iucrS- 
rii menţionate că intre 
libertate şi limită exis
tă multiple raporturi ce 
ilustrează condiţionarea 
reciprocă a acestora, mai 
nţult chiar —- că nu se 
poate percepe ^existenţa" 
în , afara limitei*. Liber
tatea in sens absolut nu 
se poate întâlni decât 
intr-o indeterminare ab
solută, " adică în nefiin
ţă, in nimic. De-abia fap
tul de ,ja fi" şi de a de
veni conştient că „eşti" 
te scoate din indetermi

nare, din aşa-zisa „liber
tate pară" şi te circum
scrie în libertatea limi
tară, . sau in „libertatea 
gravitaţională", cum o nu
meşte Liiceanu.

Aşadar, libertatea omu
lui este limitată incă de 
la apariţia sa. Faptul „de. 
a fi", de a exista, de a 
ne naşte, ne circumscrie 
deja în mai mulţi para
metri determinanţi Apa
riţia fiecăruia dintre noi 
are limitele specifice lui: 
zestrea somatică (celula
ră), zestrea mentală, as
cendenţa, sexul, rasa, e- 
poca, iraţiunea — care 
sunt imuabile, cărora li 
se adaugă: limba, zapa 
geografică, religia, hu
mele, clasa sau casta — 
limite care pot fi modi
ficate, Totalitatea aces
tor elemente in care sun
tem cantonaţi, fără ştiin
ţa şi asentimentul pro
priu, constituie ^fondai 
nostru intim străin". Ac
ceptarea integrală şi con
ştientă, precum şi folo
sirea cu abilitate a aces
tor elemente cu care sun

tem înzestraţi, a acestui 
„fond intim străin", ne a- 
jută să realizăm o „liberta- 

. te gravitaţională" cât mai 
aproape de dorinţa noas
tră sau chiar identică cu 
această dorinţă, ceea ce 

ne poate conferi sentimen
tul împlinirii şi chiar al 
,,fericirii“ (p. 15).

Capacitatea de a cum
păni necontenit intre li
bertate şi limite, între 
proiecte şi posibilităţi, in* 
tre scopuri şi mijloace 
nu e altceva decât „inte
ligenţa" cu care au fost 
hărăziţi oamenii. Lipsa , 
inteligenţei, a acceptării 

' şt colaborării cu „fondul 
intim străin" poate con
duce la permanente .ne
mulţumiri, regrete, revol
te, ia starea de umililate 
sau ta aş'â-zisele „mala
dii de destin": ratarea, 
lenea (voluptatea repao- 
suluif, bovarismul (refu
giul In falsă identitate), 
prostia (încremenire a 
minţii) ş.a.

Prof DUMITRU SUSAN
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E primăvară o.mblnare tristă 
De verde, negru, roşu, alb şi mov 
Se-adună perle în batistă 
Segovia se-aude din alcov.

Zilele sunt nişte pătrate negre 
Ce Ie Inehiâ pe cele care via 
ha loc ză-nmuguresc ca iarba verde

îndur prelungi implozii ca un spin.

Primăvară, iluzia mea de crini 
Mătase albă de pe-o stampă Japoneză 
*fe săruţi în zei deşi suntem păgâni

A % &  p & e t i c a
Dorm statuile în piatră, 
nostalgie idolatră, 
zeu teluric sau celest 
prigonit din palimpsest , 
insomniile-mi dezmiardă 
cu o lacrimă bastardă ; 
un licorn imi spune că 
lacrima ce-mi lunecă, 
tremur&ndă, de pe geană 
e cerneala diafană, 
cea ce care voi să scriu 
rune pe un cer târziu, 
dragei mele de departe 
scrum de rune pe o carte ; 
greiere anahoret 
cu aură de poet, 
mire aşteptând să vină 
mireasa în crinolină, 
ceea ce îl va să fie 
ceasul său de erezie, 
muza lui înlăcrimată, 
steaua sa neîntinată, 
numărând, în Efemer, 
zeii atârnând de cer.

IONEL AMARIUŢEI

J i m m ă  d e
Strop de lumină-ii povară de vers,
Du flacăra-ţi schimbă al clipelor mere.
Din mitul ce urcă spre-un ceas ce s-a şters 
Dând vieţilor noastre măreţul lor sens.

Din pulbere Sacră nescrisul s-a scris.
Din cerul de ingeri şi infernul de vis,
Din tandre amoruri şi-amar manuscris,
Din mâna ce-ascunse eternul trimis.

Se pleacă prezentul sub ceea ce-a fost.
Dar lumea întreagă nu-şi află vreun rost; 
Compară trecuturi, măreţe cuvinte,

' Cu vorba de astăzi, cu versul ce-o minte.

Cuvântul e aur, poeţii vor jar,
Dar vorba ii-i pleavă şi versul coşmar,
Şi stelele zac in. abisul astral.
Dar cine mai cheamă un biet felinar ?

Azi Hades din beznă lumină se-arată,
Pământu-1 lumină, simbolică pată ;
Sau omul îmbracă luciri efemere 
Pe mintea ce-i rece, pe trupul ce piere ?

Tu smulgi plânsă lume din visele ei,
O-nlături de luturi ce sunt ai săi zei. 
fi intri atuncea pe_a pieptului uşă 
Şi-acolo în neguri găsi-vei cenuşă.
Ah ! Strop de obidă-n povară, de vers*,
De tine nu-ncape acest univers !

• KOXANA SICOE-TIREA, 
elevă

Inoculând candoare In gene

MIOARA GIURGIU
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REFORMA -  RESTRUCTURARE

DE LA PERDERI 
LA PROFIT

— Mi-aţi spus dle dr. că 
dacă în - activitatea anului
1993 societatea a înregis
trat pierderi de câteva su
te de milioane de lei, în
1994 firma pe care o con
duceţi a obţinut un sem
nificativ profit. Cum a fost 
posibil saltul respectiv ?

— !rt cadrul programului 
de restructurare şi refor
mă, am urmărit dimensio
narea cât mai apropiată 
de posibilităţi a efectivu
lui de porcine, reuşind să 
dublăm numărul acestora, 
care acum este reprezen
tat de peste 13 QO0 cape-, 
te. în funcţie de resursele 
furajere şi de posibilită
ţ i i  financiare asigurate, 
de bâza materială şi de 
capacităţile existente (care 
a r  permite adăpostirea şi 
creşterea unui efectiv de 
circa 10 ori mai mare fa
ţă de cel actual), încercăm 
treptat să mărim numărul, 
astfel încât în acest an să 
ajungem undeva in .jur de 
20 000 porcine, asigurând 
totodată condiţii să reali
zăm o producţie marfă de 
Circa 1000 tone carne..

Pe lângă preocuparea de 
a organiza cât mai bine 
reproducţia, selecţia şi în
grijirea animalelor, accen
tul a fost pus pe procura
rea furajelor lâ preţuri 
accesibile, analizând cu â-

Discuţie cu dl dr. 
loan Jula, manager al 
S.C. Suinprod S.A. O- 
răştie.

tenţie toate ofertele, in
clusiv pe cele ale producă
torilor agricoli particulari. 
Prin procurarea furajelor 
în condiţii avantajoase, s-a 
asigurat obţinerea unor re
zultate performante, aceas
ta însemnând un spor 
mediu zilnic dublu faţă de 
cel din anul 1993. în ace
laşi timp, consumul de u- 
nităţi nutritive s-a redus 
Ia jumătate.

— Ce alţi factori au in
fluenţat rezultatele ?

— Revitalizarea activită
ţii se datoreşte şi asigu
rării, prin relaţii de cola
borare cu o firmă impor
tatoare, a nucleelor pro
teice, care au un rol ho
tărâtor in obţinerea unor 
randamente superioare. în 
acelaşi, timp, este notabil 
aportul activităţii proprii 
de industrializare .şi. de 
valorificare a producţiei 
de carne, cu menţiunea că 
preparatele noastre sunt cU 
800—1000 lei/kg mai iefti

ne, astfel făcând şi o rea
lă protecţie a consumato
rilor.

— Experienţa acumulată 
în condiţiile economiei de 
piaţă, cum o valorificaţi 
Pentru anul 199Ş?

— .In dorinţa de a nu 
genera şomeri şi a da la

• toţi oamenii de lucru, sun
tem preocupaţi să extin
dem activitatea de creş
tere a porcinelor, să fa
cem modernizări şi reteh- 
nologizări, în special la 
sectorul de industrializare- 
Apoi, am ' organizat un 
sector de îngrăşare a • bo
vinelor, din care ţindem 
să asigurăm cel puţin; ju
mătate din necesarul -pro
priu de carne pentru pre
parate. în scopul de a îm
bunătăţi performanţele, în 
special în privinţa repro
ducţiei, vom procura 500 
de scrofiţe pentru prăsilă, 
de la o staţiune de cerce
tare în acest profil. Nu 
este de neglijat nici ini
ţiativa de a lucra, în a- 
cord cu proprietarii de pă
mânt, o suprafaţă de cir
ca 100 ha teren destinat 
în bună parte producerii 
de furaje, convenind con
diţii avantajoase pentru 
ambele părţi.

Discuţie consemnată
de NICdLAE TlRCOB

Privatizarea -
De curând a avut loc la 

Deva simpozionul pe te
ma „Privatizarea şi mana
gementul tranziţiei spre 
privatizare**, organizat de 
către Camera de Comerţ 
şi Industrie a Judeţului 
Hunedoara, în colaborare 
cu Centrul Internaţional 
de Studii Antreprenoriale 
Bucureşti (Centru organi
zat de către Universitatea 
Bucureşti în colaborare cu 
Universitatea Washington).

(S-au prezentat modali
tăţile de privatizare din 
România comparativ cu 
metodele folosite în alte 
ţări, precum. şi metodele 
de strategie ale firmelor 
aflate în tranziţie de la 
proprietatea de stat la cea 
'privată.

în încheiere a avut loc 
o „ masă rotundă la care, 
alături de specialişti G.IJSA., 
au participat directorii 
F.P.S. Hunedoara şi Filia
lei Alba a F.P.P. Banat 

, I Crişana. Gu această oea- 
■ zie s-au discutat concret 
posibilităţile de privatiza
re ale unor firme de stat, 
precum şi problemele di
ficile cu care se confruntă 
firmele la care acţiunea 
de privatizare este în curs 
de desfăşurare.

Din opiniile vorbitorilor 
s-a lăsat să se înţeleagă 
că FP.S.-ul este mai des
chis privatizării în timp ce 
F.P.P.-ul — in mod parado
xal — este cel care, la ora 

, actuală, îngreunează pro_ 
cesul de privatizare prin

-un proces la
condiţii restrictive ; astfel 
pe piaţa liberă un ha de 
pământ oscilează între 170 
—180 milioane de lei (preţ 
maximal), iar F.P.P.-ul nu 
acceptă decât prevederile 
H.G. 500, care „ridică** ha 
la 340 ’ milioane de lei. •  
F.P.P.-ul vrea să reţină, 
deşi există cereri, 10—15 
la sută din acţiunile pe 
care trebuie să le dea în 
mod normal la schimb pe 
certificate; •  F.P.P-ul nu 
vrea să recunoască decât 
un om — un carnet de 
certificate de persoană, de
şi în prezent nu există, 
nici 6 prevedere legală ca
re să impună acest prin
cipiu ; •  Prin Hotărârea

Este oare
Ce nu s-a reuşit până 

acqm în privinţa privati
zării Agromec-urilor (la 
noi in judeţ nefiind priva
tizată nici o unitate), s-a 
promis că se va realiza 
până la sfârşitul lunii mar
tie a.c., când toate unită
ţile de profil din ţară vor 
trebui să devină proprieta
te a salariaţilor şi, poate, 
a proprietarilor de pământ.

6emnele de privatizare a 
Agromec-urilor simt des
tul de anemice şi timide 
până acum, H.G. nr. 500 
constituind cel mai seri
os handicap. în plus, re
evaluarea pământului ocu-

ordinea zilei
Guvernului 500, valoarea 
de patrimoniu a crescu!' 
de circa 8 ori, în timp ee 
valoarea carnetului de ce» 
tificate a crescut doar de 
aproximativ 3,88 de oi!, 
ceea ce înseamnă că pro
babil pentru partea de 3d 
la sută deţinută de FJ».P< 
nu mai există acoperire tB 
certificate de proprietate, 
decât în procent de 15—H 
la sută.

tea simpozion, care a 
fost o reuşită benefică 
pentru cei prezenţi, aU 
participat 25 de reprezen
tanţi — conducători ai sCh •' 
cietăţilor comerciale iMfr 
nedorene.

CORNEte POENAB

pat de aceste societăţi $  j 
de secţiile lor face impo
sibilă opţiunea de cumjdb 
tare. S-a promis elabora- : 
rea unei metodologii ape» , 
cifice de privatizare (având . 
in vedere că îh ultimii 
cinci ani nu s-a investii 
mai nimic fii domeUMl 
mecanizării), dar este greB 
de crezut că numai în 30 
de zile se va face ce aB 
s-a realizat In câţiva anii ; 
Dacă până acum încerci j 
rile de privatizare au fost i 
frânate prin toate mi jian  { 
cele pasibile, s-a-găsit qare I 
formula magică pentru «t i 
ieşi din impas ?

CONSTRL’IM  O RICE, O R IU N D E, O R IC Â N D , CEA M A I 

BUNĂ C A L IT A T E , L A  P R E Ţ U R I N E G O C IA B ILE
Au participat dl Dorin 

Drăgoescu, patron, ing. 
Iuliu teaurenţiu Timofte 
— director executiv, ec. 
Laurenţiu Maier — conta
bil şef.

— Stimaţi domni, ştim 
că aţi fost prima unitate 
privatizată din judeţ, prin
tre cele dintâi din ţară în 
ramura construcţiilor. Cum 
v-a venit această idee, cum 
aţi : făcut primii paşi, apoi 
următorii ?

Dorin Drăgoescu — pa
tron: Cu inima strânsă, 
cu gânduri multe. Ca ori
ce început a fost greu. Pu
team foarte bine să des
chidem o firmă dc comerţ, 
de băuturi, cum făceau 
mulţi fii vremea aceea. 
Dar am zis că-i plin ju
deţul de crâşme şi buti- 
curi, ce răsăreau peste 
noapte. Firme de construc
ţii, alte unităţi care să pres
teze servicii pentru popu
laţie nu se înghesuia să 
înfiinţeze nimeni. Dar, ne
am zis, de constructori de 
case, şcoli, grădiniţe, ali
mentări cu apă, garaje, 
cantine etc, ete. va fi ne
voie oricând. Şi ne-am a-- 
pucat de treabă. Nu a- 
veam sediu, nu aveam u- 
tilaje.

Ing, Iuliu te. Timofte:.
Dar aveam un nucleu de 
oameni serioşi, destoinici, 
meseriaşi mâna întâia. 
„Ce-i asta Metal-Expres ?“, 
se întrebau mulţi. O fir
mă nouă, privatizată, care

construieşte orice, oriunde, 
oricând, la preţuri pe care 
le discutăm. Cu o subli
niere — la termenele sta
bilite şi de cea mai bună 
calitate. Noi ne-am asumat 
această răspundere.

Redacţia: Acest ’ angaja
ment, am zice de inimă, a 
fost respectat ? »

Ing. I. L. Timofte: Să 
nu vă supăraţi, dar aici 
aţi scăpat din vedere ce
va important. LI masa 
noastră rotundă, cum îi 
ziceţi dumneavoastră, tre
buiau invitaţi şi câţiva din
tre beneficiarii noştri, din 
aceşti puţini ani de când 
firma „Metal-Expres“ .con
struieşte. Dar... am docu
mentele de recepţie a lu
crărilor semnate de dum
nealor. Pe fiecare scrie 
„f.b.“, adică foarte birje.

Red.: Dar nu cu felici
tări.

Ing. I.L. Timofte: Ba cu.
De la dl primar al muni
cipiului Hunedoara, ec. Re- 
mus Mariş, pentru lucrări
le de la Castelul Corvineş- 
tilor; de la Brad — pen- 
tru sediul Banc-Post; de 
la Vaţa de Jos — pentru 
cooperaţie; de la căminul. 
de bătrâni din Brad — pen
tru extindere şi moderni
zare; de la Deva — pen
tru acoperişul Spitalului 
judeţean; tot de la Brad 
— pentru punctele termice. 
Să vă mai arăt ?

Ec. te. Maier: Noi, con
tabilii, suntem numiţi de

lume . oameni cu mâna 
strânsă, sau mai rău ■—r 
zgârciţi. Un lucru neade
vărat. Eu socotesc leu cu 
leu. Dau unde şi cât tre
buie. împotriva risipei sun
tem categorici. Celui care 
a făcut treabă bună însă 
îi dau tot ceea ce i se cu
vine. Chiar cu plusurile 
pe care legea le stipulea
ză. :
" Red.: înseamnă că tre
buie să aveţi bani, nu?

D. Drăgoescu: Avem. 
Pentru că oamenii de la ' 
,;Metal-Expres“ Deva sunt 
meseriaşi unu şi unu. Mun

Red.: Ce obiective are 
in prezent „Metal-Expres** 
în execuţie?

Ing. I.te- Timofte: Avem 
contractate lucrări de mare 
însemnătate în judeţ, tea 
Brad, Deva, Haţeg, în mul
te alte localităţi. Oferte 
primim zilnic. Dar faţă 
de beneficiari ne angajăm 
sub „cuvânt de onoare**, 
care pentru noi înseamnă 
respectarea termenului şi- 
calitate.

Red.: In 1995, la ce lu
craţi ? -

D. Drăgoescu : tea multe, 
înainte de a le enumera

MASA ROTUNDĂ LA 
„METAL-EXPRES" DEVA

cesc mult şi bine, câştigă 
pe măsură.

Red.: Cam cât câştigă 
un om ?

D. Drăgoescu: în medie, 
în mână, 235 000 lei. Am 
zis în medie, cu creşteri 
aeolo unde treaba s-a fi
nalizat în mod excepţio
nal.

Red.: teucraţi sâmbăta şi 
duminica, am auzit.

D. Drăgoescu: Eu nll-l' 
chem, nu-i oblig. Fiecare 
ştie ce are de făcut. Când 
o face, cum o face —- trea
ba lui. Eu cer două lu
cruri: bine şi repede.

aş vrea să subliniez un 
fapt care mie mi se pare 
unul de inimă şi de su
flet pentru firma „Metal* 
Expres'* Deya. De sărbă
torile Crăciunului şi Anu
lui Nou am dat lucrători
lor noştri, familiilor lor, 
cadouri frumoase. Nu le-am 
spus când să vină la lu
cru după Anul Nou, dar 
în 3 ianuarie oamenii au 

• fost la treabă,- în toate 
punctele de lucru. Nu şi-am, 
luat... vacanţe, cum am a- 
ttzit că s-â întâmplat prin 
alte părţi — de două-trei
săptămâni. Firesc, l-am

plătit cum se cuvine. Be
neficiarii mulţumiţi, ca
litatea şi termenele res
pectate. Vin banii şi oa
menii firmei „Metal-Ex
pres** muncesc şi o s-o fa
că şi mai bine. Nu arn scos 
pe nimeni în şomaj, ba 
meseriaşi buni, oameni cin
stiţi angajăm. Vreau să 
spun cinstiţi unul faţă de 
altul. Nu cum zice cei le
neş sau nepriceput: eu mă 
fac că lucru, el se face că 
mă plăteşte, Nu, Munca 
este răsplătită. Munca bi
ne făcută —• o repet.

Red.: întrebam de obiec
tivele acestui an...

Ec. te, Maier: în măsu
ra în care există bani, noi 
putem face price lucrare.

Ing. tete. Timofte: Şcoa
la generală, de fapt,. un 
complex şcolar în Brad, 
Teatru de Estradă Deva, 
aducţiunea de apă de la 
Sîntămărie-Orlea, Gasa pa
rohială din Brad, ca să le 
numesc doar pe cele mai ‘ 
importante, teista este de 
sute de obiective. Şi ce
rinţele sunt tot mai mari.

Red.: O întrebare de su
flet: .aţi avut un accident 
de circulaţie, în octombrie 
anul trecut. Şl aţi lipsit, 
o vreme, din firmă.

D. Drăgoescu: Este a- 
devărat. Am lipsit mult, 
dl director Timofte doar 
câteva zile. în lipsa noas
tră însă fiecare om a fost 
la datorie, şi-au făcut mal 
bine treaba. Pentru că la

noi nu are loc zicala 
la treabă, că vine şefa"a 
Oamenii muncesc cu serio
zitate, cu plăcere, cu dragi 
Ga intr-o familie bună. Ne 
aplecăm urechea la spuse? 
le fiecăruia....

Multe alte interesante şl 
diverse idei s-au discutai 
şi dezbătut la masa noa» 
tră rotundă. Fără a trage 
concluzii vom spune că la 
„Metal-Expres** Deva mim- 
ca bine făcută, cinstea, o- 
menia, respectul reciproc  ̂
gluma, chiar zâmbetul fae 
firmei un prestigiu tot 
plin de respect.

Dacă în 1993 „Metal-] 
pres“ a fost distinsă CB 
Diploma pentru locul I pe 
judeţ în „Topul Firmelor* 
pe anul încheiat de curând 
este sigur că punctajul v0 
fi mai bun. tea respect»? 
rea termenelor, la calita
te, la respectul faţă de be
neficiari. Ing. I.te. TimoC- 
te a ţinut să precizeze M 
încheierea mesei rotunde:

— Numai muncind bine 
câştigăm cât mai mulţi be
neficiari. Noi îi primim, fi 
mulţumim cât se poate mai 
bine.

tee-am urat celor ce con
duc prestigioasa firmă de- 
veană succese din toată 
inima. ..

Dialogul a fost 
întreţinut 4e 

GH. I. NEGREA, .



LUNI* 6 MARTIE
; TVR 1

13.00 Actualităţi; 13,10 Ecleziast *95;
14.10 TVR Iaşi; 14,45 TVR Cluj-Napoca; 
15,20 TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi ;
16.10 Avanpremiera TV; 16,25 Ne-am in
teresat pentru dvs.; 17,00 Em. in limba 
maghiară; 18,30 Desene animate; 19,00 De 
luni până luni; 19,30' Fata şi băieţii (s. 
pt .tineret): 20,00 Actualităţi, meteo, sport;
20.45 Curbe periculoase (s); 21,40 Transfo. 
câtor; 22,05 Teatru TV; 23,25 Actuali
tăţi ; 23,45 Cultura in lume; 0,15 Rock 
live.

TVR 2
14.00 Actualităţi; 14,10 Politica între

ideal şi real; 14,40 Videoteca melomanului; 
1540 Atlas (r); 16,00 Desene animate;
1640 Fiicele doctorului (s); 17,00
Măseaua de minte; 17,40 Aur şi no
roi (s) ţ  18,30 Ih faţa Dvs; 20,00 Arte vi
zuale; 20,30 Moda pe meridiane (NBC);
21.00 TVM — Mesager; 21,30 Tribuna non- 
contormiştiior; 22,00 Santa Barbara (s) |
22.45 Repriza m. treia; 23,40 Jazz-club.

Marţi, 7 martie

TVR 1
7.00 TVM — Telematinai; 8,30 La prima 

ori; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,00 Ac
tualităţi ; 10,05 Limbi străine; 11,05 Film;
14.00 Actualităţi: 14,10 TVR laşi;
15,05 TVR Cluj-Napoca; 16,00 Ac
tualităţi; 16,10 Eli tu însuţi!; 17,00 Con. 
vieţuiri; 18,00 Totul despre muzică (cs);
18,30 Desene animate; 19,00 dfa>; t940 
Reflector; 20,00 Actualităţi, meteo, sport;-
20.45 Film; 23,25 Actualităţi; 23,40 Re
flector ; 0,10 Music b°x; 0,40 Gong I

TVR 2
7.00 La prima oră; 9,15 Ora de muzică;

10.00 Telejurnal Worldnet; 10,30 Caleidos.
cop CFI; 11,30 Desene animate; 12,00 
Teatru TV; 13,30 Ritmuri muzicale ; 13,45 
Telejurnal CFI; 14,00 Actualităţi; 14,10

Planetarii; 15,00 Limbi străine (r) ; 16,00 
Desene animate; 16,30 Fiicele doctorului 
(s) ; 17,00 23 de milioane (p. I) ; 17,40 Aur şi 
noroi (s) ; 18,30 23 de milioane (p. II) ; 20,00 
Hyperion ; 21,00 TVM — Mesager ; 21,30 In. 
tre da şi nul; 22j,90 Tradiţii; 22,30 Cre
do ; 23,45 Eurogol.

MIERCURI, 8 MARTIE
TVR 1

7.00 TVM — Telematinai; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,05 Video, 
caseta muzicală; 10,20 Desene animate; 
10,50 Videolexicon; 11,50 Moda pe meri
diane (NBC); 12,20 Aur şi noroi (s/r); 13,10 
1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj-N.;
16.10 Microrecitai; 17,15 Alfa şi Omega;
18.10 Muzică populară; 18,30 Desene a-
nimate; 19,00 Sensul schimbării; 19,30
-Fata şi băieţii (s); 20,00 Actualităţi, me
teo, sport; 20,45 Dr. Quinn (s); 21.40
Muzică uşoară ; 23,50 Actualităţi; v 0,05 
întâlnirea de la miezul nopţii,

TVR 2
7.00 La prima oră; 9,15 Ora de muzică;

10,00, Telejurnal Worldnet; 10,30 Mozaic- 
satelit; 11,30 D.a.; 12,00 Gong! (r); 1240
Pagini celebre; 13,00 Magazin satelit;
13,45 Telejurnal CFI; 1440 Serialul seria. 
ielOr; 15,00 De liagua latina; 15,30 Lupta 
pentru drepturi în statele sudiste; 16,00 
Da ; 16,30 Fiicele doctoralul (s); 17,00
Mini.eco; 17,40 Aur şi noroi (s); 1840
Em, in lb, maghiară; 20,00 Actualităţi; 
20,40 Ritmuri muzicale; 2140 TVM Me
sager ; 21,30 Pro Memoria; 22,00 TV5
Europe; 22,30 Santa Barbara, (s) ; 23,15 
Cafeneaua literară.

JOI, 9 MARTIE
TVR 1

7.00 TVM — Telematinai; 8,30 La prima
oră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; 11,05 AUr şi noroi (ş/r); 12,45 De
sene animate; 13,10 1001 audiţii; 14,00 Ac. 
finalităţi; 1440 TVR laşi şi TVR Cluj-N.;
16,00 Actualităţi { 16,40 Sub sm .
nul întrebării; 17,40 Milenium; 18,30 De
sene animate; 19,00 Medicina pentru toţi;
19,30 Fata şi băieţii (s); 20.00 Actualităţi, 
meteo, sport; 20,45 Om bogat, om sărac 
(s); 21,45 Reflecţii rutiere; 22,00 Studioul 
economic; 22,40 Muzică populară; 0,10 
Familia Palliser (s).

T V R  - 2
740 La prima oră; 9,15 Ora de muzică:

10.00 Telejurnal Worldnet; 10,30 Ameriea 
; muzicală; 11,30 Da : 12,00 Domenii Şi

perspective; 12,45 Lumină din lumină (r);
13.45 Telejurnal CFI; 1440 Mag. social;
15.00 Limbi străine (r); 1640 D.a.; 16,30
Fiicele doctorului' (s); 1740 Ceaiul de la 
ora 5; 19,00 Eiri. in limba germană; 20,00 
Convieţuiri; 21,00 TVM — Mesager; 21,30 
Formula 3 (cs) ; 2240 Film ; 23,40 Euro
gol ; 0,20 Concert.

VINERI, 10 MARTIE
TVR 1

7.00 TVM — Telematinai; 945 Santa
Barbara (s/r); 10,20 Desene animate; 11,50 
MTV: Greatest Hits; 12,20 Aur şi noroi 
(s/r); 13,10 1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi şi 
TVR Cluj-N.; 15,30 Tradiţii: 16,00 Ac
tualităţi ; 16,25 Din lumea afacerilor;
16.45 Pompierii Vă informează; 17,00 Em, 
în limba germană; 18,00 Pro Patria; 19,00 
Casa Eliott (s, ep. 25); 20,00 Actualităţi, 
meteo, sport; 20,45 Tezaur folcloric; 21,30 
Film; 23,00 Viaţa parlamentară; 23,30 
Actualităţi; 0,20 MTV ; Euro Top 20 ; 0,55 
Film (cinematograful de» noapte),

TVR 2
7.00 La prima oră; 9,15 Ora de muzică;

10.00 Telejurnal Worldnet; 10,30 Compozi
tori americani; 11,30 DA; 12,00 Cutezăto
rii Pacificului; 1245 Vârstele peliculei (r); 
1345 Telejurnal CFI; 14,10 Var ; 15,00 Do ;
16.00 Desene animate ; 16,30 Fiicele doctoru
lui (s): 17,00 Bursa invenţiilor; 18,10 Aur 
şi -noroi (s); 19,00 Concertul Orchestrei 
Naţionale Radio; 21,00 TVM — Mesager;
21,30 Reportaj; 22,00 Cultura în lume 
(r); 22,30 Muzica e viaţa mea!; 23,00 Oa
meni care au fost...; 23,30 Cafeneaua
literară.

SAMBATA, 11 MARTIE
TVR 1

7.00 Bună dimineaţa de la— Iaşi! ; 8,00 
Bună dimineaţa de la.. Cluj!; 9,00 Fe. 
riţi-vă de măgăruş; 1040 Film serial 
pentru copii o Reîntâlnire cu Black Beau- 
ty (Anglia, gp. 6); 1040 Pas cu pas; 11,25 
Vârstele peliculei; 12,20 Cronografii... 
ale tiparului, cu acad. Virgil Cândea; 
12,40 Cuvinte potrivite; 13,10 1001 audi
ţii ; 14,00 Actualităţi; 14,10 Ora 25 — 
Tranzit TV ; 19,15 Teleenciclopedia ; 20,00 
Actualităţi, buletin meteo, telesport; 20,45 
Campionatul mondial de atletism pe te
ren acoperit; 21,45 Film serial •  Colum
bo (SUA); 23^5 Casa păpuşilor; 23,55 Ac

tualităţi ; 0,15 Film serial •  Telefonul de 
la miezul nopţii (SULA); 1,10 Gala zodii
lor : „Vărsător". \

TVR 2
8.00 întâlnirea de sâmbătă. Program al

Studioului TVR din Cluj-Napoca ; 13,00
Est meridian magazin de sfârşit de săp
tămână. Program al Studioului TVR dint 
Iaşi; 16,00 Desene animate ; 16,30 Film

' serial • Fiicele doctorului (Brazilia). UL 
timul episod; 17,00 Spectacolul lumii#
17.30 Serata muzicală TV; 20,30 Pariaţi 
Pe campion !; 21,00 TVM — Mesager J

1 2140 Planeta cinema — 100; 2240 Bas
chet masculin : turneul play-off al Cam-' 
pionatului Naţional ; 22,30 Interferenţej 

DUMINICA, 12 MARTIE
TVR 1 .

8.00 Bună dimineaţa!; 9,00 Abracada
bra ! ; 10,00 Film serial pentru copii ■ •  
Fantastica familie Mellop (Australia);
10.30 Lumină din lumină; 1140 Atlasi
12,00 La izvoaye buzoiene (I); 12,30 Via. 
ţa satului; 14,00 Actualităţi; 14,10 POş. 
to TV ; 14,20 Video-magazin ; 16,00 Gala! 
laureaţilor Campionatului Mondial dt 
patinaj artistic : 19,00 Video-Pop; 1945 
Robingo ; 20,00 Actualităţi « Agenda eu
ropeană •  Buletin meteo ; 20,45 Film ar
tistic •  S-a întors iubitul meu (SUA, 
1989); 2240 Tragerea Loto special 6/4T 
şi Noroc; 2240 Actualităţi; 22,45 Cam
pionatul Mondial de atletism pe Ierta  
acoperit ; 2340 MTV •  Greatest Btt»?
23,45 Film serial •  Maddie şi Da vid

TVR 2
8.00 5 x 2. Magazin duminical. Program 

al StudidUÎai TVR din Iaşi; 1340 Film 
serial fir) •  Dr. Quinn ; 14,00 Actualităţi |  ;
14,10 Film artistic •  Căsătorie cu repo- 
tiţie (România, 1985); 1540,Trio Verdeb* 
— biografii muzicale (III); 16,00 Desen» 
animate ; 17,00 Un zâmbetpcirtru vârsta 
a treia; 47,30 S.F. Magazin ; 19,00 Cant. 
plonatui Mondial de atletism pe teren 
acoperit; 20,00 Viziuni romantice ; 2140 
ŢVM—- Mesager; 2140 Descoperirea Ba- : 
netei; 22,00 Ritmuri muzicale; 22,15 La 
puterea a doua ; 23,00 Film serial San
ta Barbara (SUA); 23,45 Invitaţie la va- ■
rietăţi. jn fUncţje evenimentele la zi, 

Societatea Română de Televiziune* | 
şi Societatea Română de Râdiodi-- i 
fuziune îşi rezervă dreptul de a a. : 
fectua unele modificări ale progra- 

' inului. : L. i ;; r--'::.' : -i'. . ■' ■

645 Seriale, desene a- 
nimate; 11,00 Disney A 
Co. (d.a. rep., s); 13,00 
Toţi o îndrăgesc pe Julia 
(s); 13,30 Prinţul din
Bel-Air (s); 1445 Ca
sa plină (s); 14,35
Cine e şeful aici? (s); 
15,10 O familie puternică 
(s); 15,45 Knight Rider 
(sa.); 16,45 A.Team (s.a.); 
17,50 Beverly Hills, 90210 
(s); 18,45 Melrose Place 
(s); 19,45 Actualităţi, sport, 
meteo; 20,10 Frank Elst- 
ner Show; 21,15 Show
ul surprizelor; 23,00
Da, v.ărog ! (r); 0,00 Gott- 
schalk.

7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00 Fie. 
care volum (mag.); 10,30 
NU doar moda (mag.);

' 11,00 Afacere încheiată 
(mag.); 1140 Comisarul 
Scaii (ş.p,); 12,45 Forum 
(show); 1440 Ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Prieteni 
(mag.); 1645 Avanpremi. 
era; 17,00 Da,; 18,00 Po
wer Rangers (s); 1840
Da.; 19,00 OK, preţul 
e corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 TG5 
— Ştiri; 2145 Circulă zvo
nul (show) ; 21,40 FHm ; 
040 Film ; 240 Cotidiene 
(r).

6,45 Seriale, desene a- 
nimate; 10,00 Bună dimi
neaţa! (em. relig.); 11,00 
Team Disney (da. A fil
me); 1245 înapoi în tre. 
cut (s); 13,30 Căldura tro. 
picală (s); 14,20 Cine e 
şeful aici ? (ş) ; 1540 Co- 
pila-minune a tenisului 
(s); 15,30 Reportaje Dis. 
ney (da., jocuri); 16,20
Disney film: Job Bus- 
ters (co, SUA 1986) ; 17,50 
Thunder în Paradis (s,a. 
SUA 1994); 20,10 Wester- 
deich (s. Ger. *94); 21,15
Hudson Hawk (co. SUA 
■91); 23,10 Spiegel TV (ma 
gazin); 2345 Lumea operei 
şi figâra sălbaticului (rep.); 
040 Playboy Erotic Show 
(magazin erotic); 140 Ka- 
nal 4: muzică tânără.

7,30 Ştiri; 10,00 Fron
tierele spiritului; 10,45 5 
continente (do); 11,30 In 
compania călătorilor cu 
L. Colo (do); 13,00 Slmp. 
sonii (s); 1340 Supercla- 

sament (show); 14,30 Gem. 
mapiuma (show); 14,45 
Duminica plăcuta (show); 
19,15 Bunicul Felice (s); 
19,45 Bună seara (show); 
2140 TG5 — ştiri; 21,30 
Film; 23,30 Rotocalco 
(show); 0,00 Nu doar mo. 
da (mag.); 0,30 Fiecare 
volum (mag.); 1,15 înge
rul (mag.); 1,45 Cotidiene 
(r); 245 Misiune imposi
bilă (s); 3,30 Nu doar
moda (r); 4,00 Chioşcul 
de ziare.

6,30 Seriale, filme, d.a., 
(r); 9,20 Superhuman Sa
murai... (s); 6,50 Games 
World (jocuri video); 
10,20 Super Baschet. Li
ga NBA ; 11,05 Super ma
gazin matinal; 1145 Uir 
amic e o comoară (f/r); 
13,40 Doi aiuriţi (co. An
glia 1979), cu George Se- 
gal, Glenda/Jackson; 15,40 
Dance Academy (f. SUA, 
’87); 17,50 Totul sau ni
mic (cs); 18,45 Ştirile se
r i i ; 19,00 Han fotbal 
Bundesliga; 20,30 Roata 
norocului (cs); 21,15 Ve
detele muzicii tradiţiona
le ; 23,00 Oul de aur 
(show.cs); 040 Cealaltă 
femeie (er. thriller SUA,

-  ‘ ‘ ' -.js /*>

7,15 Seriale, dM., sport 
(r); 940 Tânărul Indiana 
Jones (s/r); 10,45 Omul 
cu faţa lui Bogart (f. p. 
SUA. 1980); 12,45 Cerce, 
taşul călare (w. SUA, 
1951); 14,05 Nu mă ui
tai (f. Ger./It. 1958); 
1540 In furtună cu Blue 
Fin (f.a. Australia, 1978); 
17,35. Să trăieşti şi să 
crăpi (w. It./Fr./Ger../Sp. 
1973); 19,15 Roata noro
cului (cs); 2040 Ştirii 
meteo, sport; 20,15 Ran 
fotbal show BundesHga 
& campionatul italian ; 
21,15 Preotul şi fata (me
lodramă Germania, 1995); 
23,10 Discuţie in turn ; 
0,30 24 de ore (rep.) ; 1,05 
Klnte (f.p. SUA 1970) cu 
Jane Fonda.

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 8,30 Hello A. 
ustria, hello Viena; 9,30 
Europa Journal; 10,00 Vi- 
d comoda ; 11,00 Rotonda
talkshow — retrosp.; 12,00 
Super shop ; 13,00 Maga
zinul ştirilor NBC; 14,00 
Azi — reportaje de pe glob; 
15,00 Săptămâna în hokey 
NHL ; 16,00 Golf. Volvo 
PGA; 17,00 „Spărgătorul 
de nuci“ ; 19,00 Azi—in
formaţii; 20,30 Ushuaia 
(do); 21,30 Dateline — in
formaţii la zi ; 2240 Tal- 
kin Jazz; 23,30 Show.ul 
serii; 1,30 Epoca de aur 
a rock’n’roll-ului.

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 10,00 Afaceri in
ternaţionale; 11,00 Desti
naţii de vacanţă; 12,00 
Super show ; 13,00 Ushua. 
ia ; 14,00 In jurul lumii cu 
clasa I (do); 14,30 Bellany 
în vârful lumii (do);
15.00 Azi — informaţii;
16.00 întâlnire cu presa ;
17.00 Grupul McLaughlin 
(inform.); 1740 Europe 
2000 ; 18,00 Regele mun
ţilor ■— mag.; 19,00 Cai 
în acţiune ; 1940 X Cul- 
ture ; 20,00 ŞLri ITN ; 
20,30 In jurul lumii cu

' clasa I (do); 21,00 Video- 
moda ; 21,30 Jurnal „Aus- 
lands“ — ştiri; 22,30 Tai
fun Jazz; 2340 Schi a- 
merîcan; 0,00 Baschet 
NC A A ; 3,00 Grupul Mc
Laughlin.

9,30 Auto. Curse de ca
mioane. Retrospectivă 
1994 (r); 10,00 Fotbal. Li
ga Campionilor. Sferturi 
de finală — manşa 1 (se. 
lecţiuni); 11,30 Ski alpin. 
Cupa Mondială. Coborâ
rea feminină de la Saal- 
bach. Austria (d); 14,00
Patinaj Viteză CM ’ femi-' 
nin de Ia Savalen. Pro
bele de 500 m şi 3000 nr 
(dŢt 18,00 Ski alpin Saal- 
baeti. Austria. Coborârea 
feminină (rez); 18,3® Ski 
alpin Aspen, Colorado. 
Coborâre masculin (d); 
20,30 Ski alpin Aspen 
(rez.).

7,00 Actualitatea afri
cană ; 9,35 Bibi şi priete
nii săi ; 10,45 Mag. eco
nomic ; 11,15 Jtn obiectiv 
Europa ; 11,45' D’ale cam
pionului (s); 12,45 C. La- 
marche (talkshow); 13,45 
Jurnal elveţian ; 14,10
Weekend plăcut; 144®
Ţaratata (r); 15,45 In 
mijlocul nopţii (r): 1640 
Evaziune (r); 17,10 Genii 
în iarbă (cs); 17,45 Des
curcăreţii ; 1845- • . Luna 
Park ; 18,45 Campionul.; 
19,30 Jurnal TV5; 20,00 
30 mii. de prieteni; 20,30 
Jurnal elveţian ; 21,00
Julie de Cameilhan (f. 
TV, Franţa): 2240 Fran- 
cofolii ; 23,00 Jurnal F2.

9,30 Tenis. Turneul 
ATP — Scottsdale, semi- 

 ̂finala 2 (înreg.); 1140 
Ski alpin. Cupa Mondia
lă — Saalbach, Austria. 
Slalom Super-G feminin 
(d); 14,00 Patinaj vite
ză CM feminin — Sava
len, Norvegia (d); 18,00 
Ski alpin Cupa Mondială 
Saalbach, Austria. Slalom 
Super-G feminin (rez.); 
18,30 Ski alpin Cupa Mon. 
dială de la Aspen, Co
lorado. Slalom Super-G 
masculin (d); 20,30 Ski 
alpin Aspen. Slalom Su
per-G masculin (rez.) ; 
21,00 Golf. Turespana 
Masters Open — turul 4 
(rez.); 22,00 Auto Indy- 
câr World Series. MP de 
la Miami (d); 0,00 Atle
tism Los Angeles Mara- 
thon (rez.); 1,00 Tenis.

7,00 D’ale campionului 
(r) ; 9,05 Jurnal; 9,35 Bi
bi şi prietenii săi; 10,15 
Tineri- solişti; 11,45 Lu
mea e a voastră; 13,15 
Referinţă; 13,45 Jurnal
elveţian ; 14,05 Veţi ve
dea totul (mag.); 1440
Julie de Cameilhan (f/r) ; 
16,30 Muntele (r); 17,00
furnal TV5; 17,10 C. La- 
marche ; 18,00 Şcoala fa. 
nitoi* (var.); 18,45 Ce is
torie (cş); 1940 Jurnal 

' TV5 ; 20,00 Weekend plă
cut (r); 20,30 Jurnal el
veţian ; 21,00 7 din 7; 
22,00 Orele fierbinţi ato 
Montparnasse-uluri (do.p. 
I); 23,00 Jurnal ; 23,45
Garda de corp (f. Fran
ţa 1983).



IN ATENJIA CONSUMATORILOR 
DE OAZE NATURALE

latre Vinerea* exploata
rea şi repararea instala
ţiilor de stilizare a gaze» 
tot naturale revine be
neficiari lor.

Pentru preîntâmpina- 
. raa accidentelor ce ar 
putea surveni din cauza 
folosirii incorecte a in
stalaţiilor de gaze natu
rale, se vor respecta cu 
stricteţe următoarele re
guli :

*. înainte de 
APRINDEREA
FDcmut.*

a) Se va face venţiia-
rea încăperilor în care 
funcţionează aparatele <le 
Utilizare: iii centralei©
termice fi în încăperile 
cu aparate cu focuri libe
re se va crea o ventilare 
permanentă;

b) Se va controla tira
jul aparatelor racordate 
la cdşî Iii caz că se con
stată lipsa tirajului, nu 
se va aprinde focul decât 
după luarea măsurilor ca
re să asigure tirajul (cu
răţarea coşului, a sobei, 
separarea aparatelor de 
evacuare mecanică, des
chiderea clapetelor de re
glaj etc.):

c) Se va controla dacă 
robinetele aparatului de 
utilizare sunt închise; da
că robinetele sunt des
chise, se vor lua măsuri 
de ventilare a încăperilor 
respective şi a celor înve
cinate, aprinderea focu
lui făcâi}du-se numai du. 
pfi aerisirea completă ;

d) Se va asigura acce
sul aerului de ardere în 
focarul aparatului de u 
tilizare (prin deschiderea 
uşilor cenuşarului Ia 
sobe, prin deschiderea 
fantelor de acces la aer 
iii focar, prin pornirea 
ventilatorului etc);

e) Se va verifica func
ţionarea aparaturii de au
tomatizare;

' f) Se m  asigura ven
tilarea focarelor.

2. EA APRINDEREA 
FOCULUI §1 
ÎN TIMPUL 

FUNCŢIONĂRII:

a) După aerisirea fo
carelor, minimum 5 mi
nute se poate pifcceda în 
continuare la aprinderea

focului Aprinderea - ar- 
zătorului sau a instala
ţiei de «rdere se face nu
mai cu aprinzătorul, fiind 
interzisă aprinderea di
rectă ou chibrituri, hâr
tie etc,;

b )  Se apropie aprinză
torul de arzător, după na
re $e descjude lent ro
binetul de manevră, până 
la prinderea flăcării i 
continuarea descinderii 
robinetului se va face 
concomitent cu suprave
gherea stabilităţii flăcă
rii;

c) Respectarea instruc
ţiunilor elaborate de fa
brica producătoare a a- 
paraţplor de utilizare;

d) I Supravegherea per
manentă în timpul func
ţionării a tuturor apara
telor neautomatizat î ;

e) Stingerea Locului la 
aparatele de utilizare ra
cordate cu furtun se va 
face prin închiderea ro
binetului de siguranţă (cel 
de dinaintea furtunului}, 
după stingerea flăcării îiî- 
chizându-se şi robinetul 
de manevră;

f) în instituţii (şcoli, 
cămine, hoteluri), focul 
se aprinde şi se stinge 
numai de către persona
lul instruit fi însărcinat 
cu aceasta, prin grija 
unităţii beneficiare. '

3. INDICAŢII 
SPECIALE:

a) La utilizarea gâze
lor este interzis: \

— Să se aprindă focul 
dacă aparatul ie utiliza
re nu este etanş sau da
că nu are tiraj;

— să se lase focul a- 
prins aesupravegheat;

— să se doarmă cu fo
cul aprins;

— să se doarmă în în
căperi cu aparate de con
sum gaze neracordate, la 
coş; •

— să se utilizeze apa
rate de consum neraeor- 
date Ia coş,' pentru încăl
zirea încăperilor;

— şă se facă modificări 
la instalaţia de gaze fără 
aprobare legală;

— să se obtureze sec
ţiunea coşului în timpul 
funcţionării aparatelor de 
ardere;

b) Dacă se simte miro
sul caracteristic al gazu-

Rii, să se îa de urgenţă 
următoarele măsuri:

— stingerea tuturor fo
curilor; *

— deschiderea uşilor 
şi a ferestrelor;

— să nu se aprindă 
chibrituri şi să nu se 
manevreze întrerupătoa
re electrice;

--•să nu se doarmă
noaptea în încăperi.

Reamintim abonaţilor 
easnici şi asociaţiilor de 
locatari că plata consu
mului de gaz se efectuea
ză în termen de 5 Zile de 
la data primirii înştiinţă

rilor de plată sati depu
nerii în cont la C.E.C. 
Peste termenul res

pectiv, se percep pena
lizări, jar la 30 de zile 
se; încetează furnizarea 
gazului.

Degradarea aparatelor 
de măsură se sancţionea
ză eu amendă de la 
5 000 la 10003 de lei.

Consumatorii de gaze 
naturale sunt obligaţi să 
permită delegaţilor între
prinderii distribuitoare, 
Care se prezintă eu legi
timaţia vizată la zi fi or
din de serviciu, accesul 
pentru contrei fi verifi
care sau revizie a Insta
laţiilor de gaze.

Abonaţilor care se opun 
la efectuarea controlu

lui, li se va sista furni
zarea gazelor până la e- 
fectuarea controlului şi 
după achitarea tarifului 
de deschidere.

Apelăm, de asemenea, 
la întreaga populaţie, 
pentru a ne sprijini în 
depistarea oricăror ema
naţii de gaze pe conduc
tele stradale său prin 
spaţiile verzi.

Pentru orice emanaţii de 
gaze, sau alte cauze care 
ar putea diminua gradul 
de - siguranţă în exploa
tare al conductelor şi 
instalaţiilor de gaze, se 
va telefona de urgenţă 
echipelor de Intervenţie, 
care răspund la telefoa
nele: Deva — 627091, Hu
nedoara — 712849; Călan 
— 730492; Simeria —. 
661343; Orăştie — 642465; 
Paroşeni — Vulcan — 
570032; Haţeg — 777190.

, Cel mai 
distribuitor 
en gros din 

ţară de

îmbrăcăminte balotată
IMPORT VEST

VĂ OFERĂ I
nesortaţi: 350—400 kg. I

pungi de colectare originală, nesortate : 5— |  
15 kg, cantitatea minimă de vânzare —|

1 
Isezon.

199%.
îmbrăcăminte sortată.

ofertă bogată în sortimente d 
NOU! NOU 1 n o u : 

Îmbrăcăminte NOUA din Import China
•  treninguri şi Uium din bumbac.
•  bluze mătase.
La preţuri accesibile /

• Informaţii: ChiJ-Napoea, str. Memorandu-1 
rauluL nr. L Telefon/Fax; 064 — 104030. |  
116480 (luni-vineri: 8-16}. Orar depozit: satul f

I
I
I

i
Vlaha, între luni—sâmbătă, 9—16. (78) §

CONSILIUL LOC AL AL MUNICIPIULUI 
D E V A ,  
organizează . * ^

pentru ocuparea postului de :
•  inspector specialitate — şef serviciu 

administrarea domeniului public şi privat
condiţii t :V-:, : , v ,
— studii superioare (inginer constructor)
— vechime minimă 5 ani
— bărbat.

_ » Concursul va avea loc In data de 28 martie |  
1 1995, ora 9, Ia sediul Consiliului Local Deva. I 
| Informaţii suplimentare la camera 12. |

I
I
I
I
1
I
X

I (112) I
I VINDEM MAŢE NATURALE OAIE J

I" calitatea A-B, import, calibru 16-18, <prc{ con-j 
 ̂venabil. TeL/Fax: (01) 6413313. - (118) j

1I I

I
I

STIMAŢI CONSUMATORI DE GAZE NATURALE
Folosirea gazelor naturale de către 

cei care nu cunosc şi nu respectă in
strucţiunile pentru utilizarea lor, cre
ează • pericolul producerii de' explozii.

De aceea, pentru prevenirea exploziei 
In locuinţa dv, indiferent dacă gazele 
acumulate provin din infiltraţii saU ca 
rezultat al unei defecţiuni sau manevre 
greşite a instalaţiei de utilizare, vă re
comandăm următoarele:

— no aprindeţi focul sau lumina e- 
lectrica în îneăperj fără o bună aeri
sire prealabilă;

— asiguraţi aerisirea permanentă fn 
încăperile în care există aparate de u- 
tilizare cu flacără deschisă;

— asiguraţi ventilarea subsolului prin
orificii de ventilare pe conturul exte
rior al clădirii şi între încăperile din 
subsol; -  :.

— nu obturaţi orificiile de aerisire ale 
pivniţelor şi ale subsolurilor tehnice;

— respectaţi instrucţiunile de uti
lizare a gazelor naturale existente la 
consumatori şi publicate periodic fn 
presa locală de către Distribuţia de 
Gaze Naturale. (110)

S C. COMPUTIX S.R.L. DEVA 
B-dul Deeebal, bl. R. parter |

EXECUTA MOBILIER AMENAJĂRI j 
DIVERSE PENTRU; |

•  spaţii comerciale, birouri, depozite, uti-| 
|  lităţi publice din: metal, sticlă, lemn; |

I  ■  RAPID, MONTABIL, DEMONTABIL |

I ■  MODULAR, INTERSCHIMBABIL I

J ■  DESIGN ŞI TEHNOLOGIE ULTRAMO-!
I DERNE. • I
|  TeL/Fax 617167. Tel. 612318.

I “
I

SOCIETATE COMERCIALA I

f •  VINDE TEREN EXTRAVILAN 1,78 ha,. 
|  situat între Simeria Veche şi Spini, 50 m des- |  
|  chidere la şosea. |

I •  VINDE DIN DEPOZITUL DIN TÂMPA, ]

fnr. 11: ■ /. ■ - ■
—• var, ciment, ipsos, plăci aztyKâment, ■  

|  cherestea brad. I

J •  VINDE DIN MAGAZINUL DIN SIME- I 
|RlA, str. A. Vlaicu, bL 7, parter, covoare im- I 
|  port Belgia. Tel. 661626. (7295) j

I

Somalia de... acasă

Un militar din trupele 
de pâraşUtişti belgieni a 
fost condamnat la 5 ani 
închisoare de o curte 
marţială din capitala 
belgiană pentru o crimă 
comisă în Somalia. După 
datele furnizate de presa 
belgiană, condamnatul 
fusese membru în tru. 
pele ONU, din Somalia, 
împreună cu alţi cama
razi a cumpărat In a- 
prilie 1993 arme de la 
un- comerciant somalez, 
dorind să le aducă, ca 
amintire, în Belgia, fn 
timpul' negocierii preţu
lui, s-a ajuns la o neîn
ţelegere şi la un schimb 
de tocuri, fără săse poa_ 
tă preciza cine a început. 
In urma împuşcăturilor 
un somalez a fost Ucis, 
iar un altul rănit. Acu
zatul l-a lichidat • pe so
malezul rănit, împuş- 
cându-1, fa cadrul pro
nunţării Sentinţei s-a 
arătat că soldatul a dorit 
astfel să-l împiedice pe 

• rănit Să reteţeze despre 
târgui de arme ilegal.

Deţinut contra..; 
poliţist }

Pentru prima oară în 
China, unui disident de
ţinut i s-a permis să de
pună" plângere împotriva 

. „unui poliţist. Conform de
cela rhţiei soţiei disidentu
lui aflat într-un lagăr de 
IBuneâ, o judecătorie din 
Beijing -a acceptat.-la 9 
ianuarie a.c., o plângere 
a acestuia, ceea ce ar pu
tea constitui Un precedent 
profitabil. Arestatul a a- 
cuzat poliţia şi aşa nu
mita „Comisie pentru re
educare prin muncă" de 
a fi prelungit excesiv cer
cetările preliminare ju
decării. Bl a mai reclamat 
făptui că în hotărârea ju
decătorească nu sunt spe
cificate articolele de lege 
în baza cărora a fost con- 

' damnat.

Hoţi costumaţi 
în— poliţişti

Trei necunoscuţi costu
maţi în poliţişti au prădat 
magazinul unui giuvaer
giu londonez, furnizor al 
reginei Etisabeta a II-a. 
După cum relatează surse 
ale poliţiei, unul dintre 
tâlhari a. urmărit doi în
soţitori ai unei serviete 
ce conţinea obiecte pre
ţioase în valoare de 
280 000 lire sterline şi pe 
care voiau să o livreze 
giuvaergiului Garrard ce 
deţinea exclusivitatea din 
partea casei regale. Pre
supusul poliţist a permis 
intrarea Iii magazin • a . 
celorlalţi doi „colegi" care 
i-au prădat pe însoţitorii 
transportului. Acţiunea 
s-a petrecut atât de re
pede încât poliţia nici 
h-a remarcat câ hoţii 
fugiseră Intre timp cu o 
maşină. O mulţime de 
funcţionari de poliţie a 
înconjurat magazinul timp . 
de 6 ore crezând că hoţii 
se află încă acolo. Nu
mai după asaltul trupelor 
(Wi con*atat că hoţii o 
întinseseră de mult cu 

’ prada,



Un subiect de interes special pentru mulţi este 
cel al unui presupus sfârşit al lumii în jurul anului
2000. :-hv: ^ 7 7

Unii afirmă că acest sfârşit ar depinde de atitu
dinea oamenilor faţă de legile şi principiile divine; 
sfârşitul se va amâna, spun aceştia, dacă oamenii se 
vor întoarce spre Dumnezeu şi se va grăbi, dacă oa
menii vor nesocoti pe Dumnezeu.

Dar ne îndreptăţeşte oare Biblia să vorbim despre 
un sfârşit al lumii ?

Iată ce declară Dumnezeu în legământul făcut cu 
Noe după potop: „Fac un legământ cu voi că nici o 
făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului, şi 
nu va mai/veni potop ca să pustiască pământul". Şi 
Dumnezeu a zis : „Iată semnul legământului pe care-1 
fac între Mine şi Voi: curcubeul Meu, pe care l-am 
aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului 
dintre Mine şi pământ" (Genesa 9:11-13). Constatăm 
deci că Dumnezeu nu are intenţia să nimicească lu
mea. Confirmarea acestui fapt o găsim de altfel în 
multe scripturi; astfel în Psalmul 46 găsim scris : 
„Veniţi şi priviţi lucrările Domnului, pustiirile, pe 
care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaie
lor până la marginea pământului; El a sfărâmat arcul 
şi a rupt şuliţa, a ars cu foc carăle de război. „Opri
ţi* vă şi să ştiţi că Eu sunt Domnul: Eu stăpânesc pe 
pământ" (Psalm 46:8—10). Deci, El intenţionează să 
pustiască ura, războaiele şi tot răul de pe pământ, 
cum ne spune şi profetul Isaia: „El Va fi judecătorul 
neamurilor, El va hotărî între un mare număr de

\

1

popoare; aşa încât din săbiile lor îşi vor făuri fiare 
de plug şi din suliţele lor cosoare; nici un popor nu 
va mai scoate sabia împotriva altuia şi nu vor mai 
învăţa războiul" (Isaia 2:4).

Din aceste profeţii, Ca şi din multe altele, reiese 
că răul nu va dăinui pe pământ, că toate practicile 
rele vor înceta, lăsând loc păcii şi înţelegerii intre 
oameni. Dar nu numai războaiele vor fi înlăturate, ci 
şi plânsul, suferinţa şi moartea: „El va şterge orice 
lacrimă din ochii lor. Şj moartea nu va mai fi. Nu va 
mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că 
lucrurile dihtâi au trecut" (Apocalipsa 21:4).

Aceste vremi sunt numite de însuşi Domnul nos
tru „înnoirea tuturor lucrurilor" (Matei 19:28). Con
form Bibliei aceste Vremi de înnoire, de aşezare din 
nou a tuturor lucrurilor, au început deja.

Toate lucrurile minunate, realizările ştiinţei şi 
tehnicii din ultima sută de ani, descoperirile oamenilor 
prin îngrijire dumnezeiască au ca scop înlăturarea 
blestemului din Eden şi restabilirea omului şi a lo
cuinţei lui, Pământul, la starea de perfecţiune prevă
zută de Dumnezeu. Astfel găsim scris : „Pustia şi ţara 
fără apă se vor bucura; pustietatea se va veseli Şi va 
înflori ca trandafirul" (Isaia 35:1); „El va face pustia 
lui ca un Rai şi pământul Iui uscat ca o grădină a 
Domnului" (Isaia 51:3).

Acestea ne arată că nu este vorba despre un sfâr
şit al lumii şi o pustiire a pământului, ci în fond 
despre începutul «unei noi ere, aşezate pe baze de 
dreptate şi iubire: „Căci iată, Eu fac ceruri noi şi Un 
pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte 
de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în 
minte" (Isaia 65:17).

Din alte scripturi aflăm că această grandioasă o- 
peră de dărâmare a tot ce este rău şi corupt şi de 
restabilire a păcii, dreptăţii şi fericirii pe pământ i_a , 
fost încredinţată lui Iisus: „El nu va slăbi, nici nu se ' 
va slăbi, nici nu se va lăsa până va aşeza dreptatea 
pe pământ; şi ostroavele vor nădăjdui în legea lui" 
(Isaia 42:4) şi „Toiagul de domnie nu se va îndepărta 
din Iuda... Până va veni Şilo (adică Mesia) şi de el 
vor asculta popoarele" (Genesa 49:10).

Admirăm iubirea nemărginită a lui Dumnezeu 
pentru om şi spunem şi noi cu profetul: „De aceea te 
aşteptăm, Doamne... Căci, când se împlinesc judecă
ţile Tale pe pământ, locuitorii lumii învaţă dreptatea" 
(Isaia 26:8,9).
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REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ DE j 
GOSPODĂRIE COMUNALA Şl LOCATIVĂ | 

HUNEDOARA
Organizează în data de 30. 03. 1995, ora |  

10, Ia sediul R.A.M.G.C.L. Hunedoara, In baza ’» 
Legii ’nr. 85/1992, art. 8 şl H.G. 658/1992. î

%
I

pentru v â n z a r e ' |
— spaţii cu altă destinaţie situate Ia par- j 

terul blocului 14 B, situat în Ans. de locuinţe I 
62 ap. - i

Republicii, str. Libertăţii cu o supraf. de J 
300 Mp. %

FORMA LICITAŢIEI — publică deschisă! 
fără precalificare. r J

ORGANIZATOR — R.A.M.G.C.L. Hundoara,« 
str. Republicii, nr. 5. 5

OBIECTUL LICITAŢIEI — vânzare spa- j 
ţii cu altă destinaţie aflate în fază de execu- I

DESTINAŢIA SPAŢIILOR — aprobată de J 
Consiliul Xocal Hunedoara cu adresa nr. 4595 /  j 
20. 07, 1994 este : j

I. — sediul administrativ pentru servicii j 
jfinanciar-bancare, pentru spaţiul în supraf.! 
de 173 mp. |

H. — prestări servicii, exclusiv alimenta- j 
ţie publică jientru spaţiu in supraf. de 127 mp. I

EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE C+MI 
este contractată cu S.C. LC.S.H. S.A. Hune-j 
doara. , J

PREŢUL DE PORNIRE A LICITAŢIEI i 
ESTE DE j !

I. — 8 262 162 lei pentru spaţiul cu o su-1 
praf. de 173 mp.

IL — 9 265 513 lei pentru spaţiul cu o su, | 
praf. de 127 mp. î

CUANTUMUL GARANŢIEI — pentru I 
participare la licitaţie este de 10 la sută din j 
valoarea comunicată mai sus.

TAXA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE \ 
—: 119 918 Iei, *

GARANŢIA Şl TAXA DE PARTICIPARE j 
se vor depune in contul de virament nr.« 
1510983040519 B.R.D. Hunedoara. |

Informaţii suplimentare se vor obţine la ; 
Biroul Investiţii al regiei, tel. 054/712007; 054/ | 
711394. j

P.S. In cazul în care nu se vor prezenta I 
cel puţin 3 ofertanţi pntru fiecare spaţiu, li- j 
citaţia se va amâna in data de 6. 04. 1995, res- J 
pectiv în 12. 04. 1995. (124) j

S.C. „SIDERURGICA** S.A. HUNEDOARA | 
,Cu sediul in Hunedoara, P-ţa Iancu de| 

Hunedoara, nr. 1. '■ 77.; >,
Organizează |

%
l
»

Dacă doriţi şi alte ■ detalii cu privire la aceste 
subiecte scrieţi pe adresa: 3400 Cluj-Napoca, str. Su. . 
nătoarei, nr. 4 > (7283) \

SOCIETATEA COMERCIALA 
„AGERCOM — IMPEX“ S.R.L. DEVA 

MAGAZIN A, B, C- 
Str. împăratul Traian, nr. 34 

(în spatele Spitalului Judeţean)
VINDE EN GROS

■  Zahăr import* Austria lei/kg — 915 plus |
TVA 18 la sută i

■  Ulei sticlă 1/2 lei/st — 890 plus TVA I 
^ lă sută

■  Orez Iei/kg — 782 plus TVA 18 la sută
■  Făină Ungaria 1/1 kg — lei/kg — 725 l 

plus TVA 18 la sută.
■  Făină Ungaria vrac lei/kg — 505 

TVA 18 Ia sută
■  Vegeta 100 gr. lei/100 gr. — 690 

TVA 18 la sută
■  Vegeta 250 gr lei/250 gr. — 1980

CLĂDIRI ŞI SPAŢH

:

S.C. „SARGEŢIA FOREST" Ş.A.
Cu sediul in Deva, str. 1 Decembrie, nr. 38, 
Organizează licitaţii pentru:
1. ÎNCHIRIEREA DE CLĂDI 

DE PRODUCŢIE
a) Coloana auto Dobra

— sediu coloană cu anexe >'
: ; — hală reparaţii cu anexe

b) Coloana auto Pui
. — sediu coloană cu anexe

—- atelier mecanic cu anexe 
i c) S.F.E. HAŢEG
j — sediu sector

— anexe
I d) Depozitul Pui

—■ hala prelucrare
i — atelier tâmplărie . ’ş

-X alte anexe
2. VANZAREA DE MIJLOACE FIXE 

f (AUTOVEHICULE)
1 autocamion de 9,0 t 

• — 2 autocamioane de 5,0 t
— 2 autobasculante de 5,5 t
— 1 autocisternă de 6,3 t (
—• 1 autobetonieră
— 1 auîodepanator ARO—10

Lista mijloacelor fixe de mai sus poate fi 
consultată la sediul societăţii, compartiment 
mecano-energetic şi transport.

Licitaţia va avea loc în data de 15 martie 
1995, ora 10, şi săptămânal in fiecare zi de vi
neri Ia aceeaşi oră până la adjudecare.

Informaţii suplimentare Ia sediul socie
tăţii, telefon 611660, 613645. (7301)

S.C. POD SERV C6M S.R.L. ORADEA 
Telefax: 059 — 165230.
Telefon: 859 —165501. V
Căutăm distribuitor unic pentru produsele 

noastre:
•  praf de îngheţată (toate sortimentele)
•  emuigator Jilk 80 — Colco
•  maşini de îngheţată marca DDR
•  comete de îngheţată
Informai) zilnic de la 7—16. (109)

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALA DR 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ SI LOCATIVA 

7  HUNEDOARA
Organizează în data de 30. 03. 1995, ora 

10, la sediul R.A.M.G.C.L. Hunedoara, fn bâza 
Legii nr. 85/1992, art. 8 şi H.G. 658/1992. ,

I
în data de 15 martie 1995, ora 11, în sala CFU j 
din cadrul unităţii, pentru vânzarea de pla- J 
chete cu componente electronice rezultate din i 
dezmembrarea echipamentului de calcul. 1

Relaţii suplimentare la tel. 054/716121; I 
16131 — interior 2526 — Serv. Mecanic —, Bi- » 
roul Plan şi interior 1832 —Centrul de Calcul | 
Electronic. (121) j

*
r* ;
I

I

I

TVA 18 la sută

plus |
. *

plus I
.• - v"

plus I 
(7304) j

pentru vânzare:
— spaţiul cu altă destinaţie cu o supraf. 

de 766 mp., situat la parterul blocului 47 «fin 
Ans. de locuinţe. CERNA, str. Elisabeta M3r- 
gineanu.

FORMA LICITAŢIEI — publică deschisă, 
fără precalificare.

ORGANIZATOR — R.A.M.G.CX. Hune
doara cu sediul în str. Republicii, nr. 5.

OBIECTUL LICITAŢIEI — vânzare spa
ţiul cu altă destinaţie aflat în curs dc execuţie.

DESTINAŢIA SPAŢIILOR aprobată de 
Consiliul Local Hunedoara cu adresa nr. 4398/ 
5. 07. 1994 este: . 7

— sediu administrativ pentru agenţi e-
conomici.

EXECUŢIA LUCRĂRILOR de C+M este 
contractată cu S.C. I.C.S.H. S.A. Hunedoara. 
-  PREŢUL DE PORNIRE A LICITAŢIEI 
este 33 664 329 lei.

CUANTUMUL GARANŢIEI — pentru 
participare la licitaţie este de 10 la sută din 
preţul de pornire a licitaţiei.

TAXA DE PARTICIPARE LA LICITA
ŢIE — este de 119 918 Iei. 

j Garanţia şi taxa de ţmrticipare la licitaţie 
1 se vor depune în contul de virament nr. 
? 1510983040519, B.R.D. Hunedoara.
) Informaţii suplimentare se pot obţine la 
1 Biroul Investiţii âl regiei — tel. 054/712007 ; 
S 054/711394.
V P.S. în cazul în care nu se vor prezenta 
\ cel puţin 3 ofertanţi pentru licitaţie, aceasta se 
l va amâna în data de 12, 04. 1995, respectiv 
 ̂in 6; 04. 1995. (125)

■■



INVITAŢIE
•  Anunţăm credincioşii 

greco-catolici din Simeria, 
că, duminică, 5 martie 1995, 
are loc întâlnirea credin
cioşilor la Şcoala Genera
lă Nr. 1, la ora 9.

(7213) •

VÂNZĂRI-:
•. CUMPĂRĂRI

•  Vând rulotă comer
cială, tip Salonta, fabrica, 
ţie 1991, ieftin. Deva, tel. 
616907. (7004)

•  Vând Saviem izoterm,
stare ireproşabilă, - tel. 
621445. (7132)

■  Vând mobilă dormitor 
şi sufragerie cireş, vizibile 
sâmbătă între 8—12, teL 
621031, după ora 16. (7159)

•  Vând ferăstrău me
canic alternativ pentru 
debitat, nou, microbuz Mer
cedes 207 Automatic, Die-, 
sel, neînmatriculat. Infor
maţii la Câmpuri-Surduc, 
telefon 121

' t ' ; (7183)
 ̂ r  » Cumpăr deşeu de cu
pru, aluminiu si alte ne
feroase. Tel. 065/165317.

(7229)
» Vând apartament trei 

camere, parter, posibilităţi 
privatizare. Tel. 624805.

(7231)
» - Vând tractor chine

zesc (15 CP), cu remorcă, 
plug. grapă şi circular tă. 
iat lemne. Deva, telefon 
628908.

(7188)
» Vând casă, Simeria. 

Informaţii Deva, telefon 
627204. ' (7180)

» Vând societate, am
balaje, caut asociat cu 
spaţiu comercial. Deva, 
telefon 614904. .

(7164)
» Vând apartament trei 

camere, preţ negociabil. 
Deva, Micro 15, bl. 68, ap. 
30, se. 2, etaj 2.

(7165)
» Vând apartament 2 

camere, etaj I, Simeria. 
telefon 660086, 661433.

(7166)
•  Vând societate co

mercială. Tel. 613064.
(7172)

» Vând casă, Hărău, nr. 
57 Informaţii zilnic.

(7173)
» Vând apartament 3 

camere, hol central, boxă, 
str.' LL. Caragiale, bl. K,

' tel. 628346.
-  (7174)

•  Vând cinci panouri 
beton, armat, 60 mp, Alma- 
şu Sec, 24.

(7160)
■ ţ  Vând casă în Dobra/ 

str. Lugojului, 74. Telefon 
633189. - / (7155)
; •  Vând casă în roşu, 
demisol, parter, etaj, Sime
ria, zonă centrală, Infor
maţii telefon 660639.

(7157)
•  Vând Dacia 1300, prin

dezmembrare, si talon. Tel. 
615662. (7156)

; » Vând apartament 2
camere, balcon, două că
mări, etaj 2, Deva, bl, 7#, 
se. 2, ap. 32, Micro 15.

(7158)
» Vând. rochie mireasă 

(import), scule tehnică 
dentară, telefon 626548.

(7153)
•  Vând convenabil Hon

da Acord, neînmatriculată, 
şi talon Daihatsu, telefon 
627785. («77)

•  Vând casă în Lupeni,
5 camere, scară interioa
ră, dependinţe, garaj, gră
dină,. Informaţii telefon 
560238. •

(7038) '
•  Vând teren pe dru

mul spre Gozia. Informa
ţii telefon 613550.

(6016)
•  Vând apartament 4

. camere, cu telefon, mo-.

bilă combinată. Gojdu, 
informaţii tel. 625150, 
622101. " J (7143)

•  Vând casă, Dobra, tel.
633177. (7124)

» Vând Opel Kadett 1,2, 
înmatriculat, în stare ex
cepţională. Călahul Mic, 
nr. 48. (7210/11)

» Vând garsonieră,-con
fort i, zona Dorobanţi, tel. 
629665. - (7205)

» Consiliul local al co
munei Veţel organizează în 
data de 17 martie 1995, 
ora 10, licitaţie' în vede
rea închirierii a 10 mp 
teren ce se află în staţia 
de autobuz Energoconstruc- 
ţia Mintia, în vederea des
chiderii unui chioşc ali
mentar. Relaţii -suplimen. 
tare la sediul Consiliului.

' . '(7154)
•  R.A.G.C.L. Haţeg, cu 

sediul în Haţeg,' str. De- 
cebal, nr. 15, organizează 
concurs în data de 15 mar
tie 1995, ora 10, pentru a- 
cuparea a trei posturi de 
instalatori, de preferinţă şi 
sudori autogeni, cu o ve
chime în muncă de mi
nimum 5 ani. Informaţii 
suplimentare se pot soli
cita la tel. 770651, 777250..

. (6079)
» Vând societate comer

cială, înmatriculată, de
cembrie 1994. Tel. 642949, 
după ora 20.

" i ■>'■:. (6812)
•  Vând VW Golf, , an

fabricaţie 1980, stare bună 
de funcţionare, telefon 
649166. (6813)
. » Vând motocultor cu 
anexe, Mureşului, bloc 17/ 
12, telefon 64709&

. (6828)
» Vând Dacia 1300, Căs 

tău, nr. 37, tel, 641950, 
stare perfectă.

(6829)
» Vând casă nouă, Pri- 

caz, str. Principală, nr. 
34. , (6830)

» Vând Opel Kadett, fa
bricaţie 1989, injecţie. In
formaţii după ora 14, tel. 
641882. (6831)

•  Vând Oltcit Oltena,
nou. , Orăştie, Morii, 24, 
tel. 642774.’ (6832)

•  Vând apartament bd,
Corvinul, etaj II, telefon 
714637. *"".V (6457)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere, deco
mandate, telefon, plus 
antenă, parter, central, sau 
schimb cu Bucureşti, Li
toral, Severin. Telefon 
717621 ; 81/7253863.

' ' (6436)
•  Vând Mobra <18 000

km), preţ negociabil, tel. 
729076. (6461)

• .  Vând IMS, motor . 
Diesel, telefon 619010, o- 
rele 12—18. (607085) '

» Vând casă, curte, gră
dină, Brănisca, Rovina, 10.

(607984)
•  Vând Renault 18 Die-, 

sel, neînmatriculat/ tele
fon 715458, orele 19—22.

(6463)
•  Vând casă şi şură pen

tru demolare. Relaţii tel. 
722965. (6465)

•  Vând mobilă sufrage
rie, un milion, dormitor — 
un milion, bucătărie — 
400 000 (negociabil). Tel. 
711618., (6470)

•  Vând camionetă Bar-
kas, cu piese de sehimb, 
cauciucuri de 900/20, 825/
29. Telefon 713841.

(6473)
•  Vând televizor color,

video şi telecomandă penf 
tru Grundig. Telefon 
728067. (6474)

» Vând, 700 mp teren 
intravilan, central-, posibi- 
lităţi privatizare.- Telefon 
713197. (6475)

•  Vând Dacia 1310, 1989, 
noiembrie, Germania, sta
re perfectă. Tel. 720201.

(6478)
» Vând Ford Sierra, în

matriculat, motor injec
ţie şi fotoliu pat, preţuri 
negociabile. Tel. 713496.

(6476)

» - Cumpăr - - garsonieră< 
confort I, tel. 711591, după 
oră 16.' “ ‘ (6464)

•  S.G. Oproni A.E;- SRL 
vinde en gros rom ~  750

x lei (1/2 litrul), vodcă — 
750 (1/2); organizează me
se festive, nunţi, botezuri, 
la cele mai mici preţuri,, joi 
bănăţene, cu formaţia Ghi_ 
zid, la restaurantul Ciu
perca, Hunedoara. Telefon 
713886. (6462)

•  Vând casă, curte, gră
dină (gaze naţurale, â- 
nexe, garaj). Tel. 724374.

(6467)
PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie 
serviciu, eliberată de E.M. 
Ghelari, pe numele Goleşie 
Gelu. O declar nulă.

(6469)
» Pierdut legitimaţie 

veteran de război, pe nu
mele Cruşoveanu Aristide. 
O declar nulă.

•  Pierdut ştampilă ro
tundă, cu însemnele S.G. 
Dorimpex SiLL. .Deva. O 
declar nulă. - (7176)

DIVERSE
•  S.C. Argus Jderul Strei 

Sângiorgiu Călan (tăbăcă- 
rie) anunţă majorarea 'ta
rifelor cu data de. 1 apri
lie 1995, iar la comenzile 
din anul 1991—1994, nâri- 
dicate la termenul de li-

^vrare trecut pe bonul de
^comandă, se.aplică o majo

rare pentru depozitare şi . 
păstrare. (6827)

' ÎNCHIRIERI
•  Tânăr intelectual caut 

urgent cameră cu chirie 
îh Deva, telefon 619430.

(7171)
i»  Ofer de închiriat ă* ■- 

partament mobilat, cu. 
telefon, ultracentral. Tel. 
624893. r - (7111)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

» Schimb apartament 3 
camere, Deva, zona Gării, 
str. G. Enescu, bl. 12, ap. 
30, cu două camere, zonă 
centrală, diferenţă, exclus 
etaj 4.

OFERTE - 
DE SERVICII

•  AHMIN MAYER REI- 
SEN transportă persoane 
în Germania, cu autocare 
confortabile. Viza de 
tranzit Austria — GRA. . 
TIS. Telefon 614338.
- ■ • - (7140/44)

•  Organizăm excursii 
in Turcia, 15 martie, preţ 
55 009 lei. Tel. 647099; 
714352 si 611662.

(6833)
•  Societate contractează 

lucrări construcţii tâmplă- 
rie, tapiţerie, angajează 
tâmplari. Tel. 716927, »

- '* ‘ ’ / (6477):
•  RAIF BUCDăEŞTI, 

SUCURSALA HUNEDOA- 
ra, anunţă scoaterea la li
citaţie publică, restrânsă a

lucrării de îmbunătăţiri 
funciare „CES BOŞOROD 
GRID“, judeţul-Hunedoara. 
Licitaţia vă avea loc, în 
ziua de 1 aprilie 1995, la se
diul sucursalei RAIF, ora 
10. Data limită pentru de
punerea ofertelor este 30 
martie 1995. Relaţii su- 

• pfimentare la telefon 
623421, str. Depozitelor, 
nr. 6. (7161)

» ÎMPRUMUTURI |N 
LEI primiţi la GASA DE 
AMANET SIMERIA, zil
nic 8—18. Tel. 661721.

* . ■  ;.v (7P23) '
•  Angajăm ospătari. In

formaţii 617846, 611664.
• ’ (7202)

» S.G. Şcoala de 
Şoferi Hore Turda 
SRL, cu sediul în 
Turda, str. Stadionu
lui, F.N., pregăteşte 
cursanţi din toaie ju
deţele pentru obţinerea 
permisului de .. con
ducere, categoriile A, 
3, G, E, F, în condi
ţii avantajoase. Taxa 
în mai multe rate, ■ 
nu se modifică taxa 
negociată până la ob_

’ ţineraa permisului, in
diferent de câtă pre
gătire . suplimentară 
se face. Se asigură 
cazare âratuftă şi ma
să pe toată perioada 
menţionată. Exame
nele se susţin în Tur
da, indiferent de; do
miciliul cursantului. 
Informaţii la telefon 
064/311618.

(7184) •

COMEMORĂRI
•  în 4 martie comemo

răm 4 ani ’ de ia decesul 
iubitului nostru soţ, tată şi 
bunic ‘

col. IQAN LALA
Slujba de pomenire în 

cimitirul din str. Călugă- 
reni, ora II. Dumnezeu 
să-l odihnească!

(7109)
• Cu adâncă durere în 

suflet, soţia Viorica şi fii
ca Laura anunţă, astăzi, 
împlinirea â şase luni de 
la decesul celui care a fost 
un buh' soţ şi tată,' "

IULIAN MAR1NCA
• ' . • . ■; (7i9i)

D E C E S E

» Baroul Hunedoara 
anunţă cu durere de
cesul avocatului 

PETRIU 
"r ■ M AN ASIE 

în vârstă de Ş2 .ani .şi 
transmite sincere con
doleanţe /familiei.;, 

(7198)

r
S.C. MINEXFOR S.A. DEVA}

| Cu sediul în Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 
î 2, prin atelierul său „REMA TIP-TOP“ din 
| str. Zambilei (lângă Banca Dacia Felix), vă a- 
j sigură o gamă largă de servicii, de cea mai înaltă 
I calitate: .

•  Echilibrări roţi autoturisme
•  Vulcanizări camere 
0 Vulcanizări cauciucuri fără cameră 
0 Montări — demontări anvelope, orice tip
•  Reglat, faruri 
0 Vânzări anvelope
Toate serviciile sunt operate cu materiale 

| şi utilaje import Germania.
| PROGRAMUL DE LUCRU:

Zilnic de la 9—17 
JSâmbătă 9—14

J Duminica închis (7286)

S.C. „COMFRUCT“ S.A. DEVA 
Str. Depozitelor, 17

paste făinoase import „KORONA“, hârtie i- 
gienică, ceapă uscată import, cartofi şi fulgi de 
cartofi, alte produse, preţuri negociabile. în 
fiecare zi de marţi şi joi, ora 10, vinde la lici
taţie : . .• *,*•■■■

‘ — mijloace de transport (SAVIEM 7,5 to, 
RABA 10,5 to, remorci izoterme, autoturism 
ARO—244 D); mijloace fixe (mobilier comer
cial şi de birou* chioşc, dulapuri metalice şi 
vestiare, maşină de tăiat şi curăţat legume- 
fructe, magnetofon, calculatoare de birou, con
gelatoare, aparatură de laborator, IFRON, FA- 
DROMA, precum şi alte mijloace fixe dispo
nibile). Licitaţia se va repeta până la epuizarea 
stocurilor existente. , .

De asemenea, vinde zilnic saci iută, diferite J 
lăzi pentru legume-fructe, deşeuri lemn, ba- 1 
racă metalică, diferite materiale. \

Relaţii suplimentare la sediul societăţii ( 
din Deva, str. Depozitelor, 17, telefon 054/ i 
627783. (122) '

S.C. ZAHĂR S.A. ARAD j

“ ' Fabrica de zahăr
Cu sediul în Arad,'str. Bogdan Vodă, 

nr. 14, telefon/fax 057/244124. j

•  ZAHĂR

ambalat în saci sau pungi de 1 — 2 — 5 
kg şi pliculeţe de 5 g., în orice cantitate, 
fără limitare la adaosul comercial; . ;

; •  CONCENTRAT DE SUCURI
în vrac sau în ambalaj de 1 kg. din esenţe 
kiwi, mango, ananas, portocale etc. la cele ' 
mai reduse preţuri.

INSPECTORATUL PENTRU CULTURA AL 
JUDEŢULUI HUNEDOARA

în conformitate cu prevederile Legii nr. 
40/1991, a H.G. nr. 281/1993 şi a Ordonanţei 
Guvernului nr. 39/1994, privind salarizarea 
personalului din sectorul bugetarv,organizează 
In data de 14 martie 1995, ora 10, concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi: ..

■ 0  1 post de economist (contabil şef) la
Inspectoratul pentru cultură al judeţului Hu
nedoara; , -

.0  1 post de contabil, cu exercitarea con
trolului financiar preventiv, pentru Centrul Ju
deţean al Creaţiei Populare Deva şi Şcoala de 
Arte Deva.

Condiţiile de participare la concurs sunt 
următoarele :

I. PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 
CONTABIL ŞEF,

Studii economice superioare şi o vechime 
în muncă, în contabilitatea sectorului bugetar 
(cultură, învăţământ, sănătate), de minimum 1 
an, sau absolvent al studiilor medii în speciali
tate economică, cu diplomă de bacalaureat şi o 
vechime în sectorul bugetar de minimum 3 ani.

II. PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 
CONTABIL

Absolvent al studiilor medii in specialitate 
economică, cu diplomă de bacalaureat şi d ve
chime în contabilitatea sectorului bugetar (cul
tură, învăţământ, sănătate) de minimum 3 ani.

Informaţii suplimentare la sediul Inspecto
ratului pentru Cultură din Deva, bdul 1 De
cembrie, nr. 28, telefon : 613966 sau 611850/int. 
135/156. (106)
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