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Cu toată sărăcia, tot 

se mai face câte ceva
Câ bugetul pentru sănă

tate este un buget al su
pravieţuirii o ştim şi mai 
ales o simţim cu toţii. Şj 
totuşi, cu toată sărăcia, 
pentru zestrea materiala a 
activităţii de sănătate tot 
se. nftii face câte' ceva. îm
bucurător este mai ale» 
faptul că ceea ce se face 
este trainic şi nu , simplă 
cârpăeeală. y

'Ara uncat zilele trecute 
ia Sânatoriul de Boli Pul- 
«onaFt- de - la Geoagiu.. E 
văche clădirea sanatoriului 
Şi pdţine îmbunătăţiri T-au 
fost aduse dc-a lungul
timpului. * -

In urmă cu doi ani, prin 
străduinţele şi tenacitatea 
opnmtcerii sanatoriului, cu 
sprijinul Consiliului Jude
ţean; şi âl Direcţiei Sânii, 
t i r c .  Judeţene, ş-a, reuşit 
concretizarea finanţării u- 
alii program de reparaţii 

'dă'modernizare şi 
reutilare a sanatoriului.

Arestări
Cu puţin timp în urmă, 

Parchetul de pe lângă Tri
bunalul Hunedoara a emis 
mandate de arestare pen
tru Mircea-Adrian Uri- 
ţescu, director la Exploa
tarea Minieră Ghelar şi 
fossif Topliceun, şef birou 
administrativ la aceeaşi 
firmă.

In prezent, in legătură 
cu cei doi, Parchetul efec
tuează urmărirea penală 
pentru.'săvârşirea infrac- 
ţiuhîlbr de, luare de mită 
.şj complicitate la luare de 
mită. (V.N.) •

14 aprilie

1  i - S t  Martin Mart., 
| * n .  Romei;
1 * .Qnomastică: Toma;
|  •  1547. .Ştefan cel

(Mare este uns domn al- 
Moldovei;

(•  1993. In Comunita-

Iteâ Staţelor Indepen
dente a avut loc pro
cesul puriştilor din 

I  august 1991;

i *- A . m u rit: în 1935, 
scriitorul Panait Istrati 
(ni. 1884);

I« Soarele răsare la 
oi» 6,30 si apune ia 
10(66; ', ■

•  Au trecut 103 zile 
Id irt an; au rămas 362.

Ce s-a făcut până acum 
în cadrul acestui program? 
S-au făcut multe. Sistemul 
de încălzire centrală al. sa
natoriului a fost dotai .cu 
trei cazane de fabricaţie 
englezească, ce asigura un 
randament de ardere de 
95 la sută, ceea de înseam
nă mări economii la chel
tuielile cu încălzirea şi 
prepararea apei calde me
najere. S-au; refăcut total 
instalaţiile interioare de 
încălzire centrală ş l  cele 
sanitare, inclusiv dotarea* 1 * 
cu obiecte sanitare •• mo- 
derne. Prin aceşte lucrări 
s-a creat posibilitatea. per-, 
manentizării programului 
de încălzire şi de furniza
re a apei calde menajere, 
precum şi aceea de racor
dare la respectivele func> 
ţionaiităţi a locuinţelor de 
serviciu, ^Lucrarea a pro
movat deja examenul ier- 
nil trecute. V/v'  .

ION CIOCLEI

(Continuare în pag, a 2-a)
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' De curând, municipiul 
Hunedoara a fost gazda u- 
nei manifestări folclorice 
de mare prestanţă care a 
umplut de bucurie inimile 
spectatorilor. ;,A„ fost' cel 
maţ bdn spectacol“, a  
spus doamnă M arioara. 
Murărescu, subliniind vor
bele prin căldura şi can
doarea . bine ştiute a gla
sului ei. Ospitalitatea o- 
ferită de conducerea S.G* 
r.GiS.H. S.A.. Hunedoara, 
Sindicatul independent 
„Constructorul" al I.C.S.H., 
de domnul director gene
ral ing. Dom Gaiţa, a im
presionat pe artiştii repre
zentativi ai folclorului ro
mânesc veniţi îa Hune
doara din toate colţurile 
ţârii. Totul S-a desfăşurat 
ireproşabil, timp de 5 ore, 
cât a durat evenimentul 
cuiturăj. ■::

Organizarea meticuloasă 
a fost observată şi d e , 
publicul spectator aproxi- ’ 
mativ 1000 de suflete, care 
uşor — uşor aii ţhţra.t sub 
vraja doinelqr, sârbelor, jq; 
curii or cântate cu un re
marcabil .profesionalism de 

1 nrd fotonii

bănăţenii, moldovenii şi 
oltenii invitaţi pe scena 
hunedoreană.

Nicolae Furdui Iancu, 
Floarea Calotă, Drăgân 
Muntean, Angelica Timiş, 
Gheorghe Roşoga, Mariana 
Anghcl, losif Ciocloda, 
Geta Postolache şi mento
rul lor, dna Marioara Mu
rărescu, pornind din cu
lise cu emoţiile dătătoare 
de fior artistic au clădit 
un spectacol cum nu s-a 
mâi văzut In ultimii ani în 
Hunedoara,

Au contribuit cu măie
strie artistică la realizarea 
evenimentului şi ansamblul 
„Haţegana" al Casei de 
cultură dţn Hunedoara, for
maţia „Doină Grişulpi* a 
Casei de cultură din Brad 
şi grupul „Crai Noi“ din 
Alba Iulia. •

Consemnăm din nou » 
m are reuşită a  celor de la 
S.C. J.CĂH. S.A. din Hu
nedoara cate au îţiceput 
?i continuă' tu  multă ambi
ţie să wntHbUie la „Cd  ̂
rola de minuni" • a vieţii 
spirituale a  huneddrenilorr

M1RCEA GOIAN

j TRANZIŢIA

I „FEMEIA FA N T A ST IC A "
i  S-au scris şi se vor mai scrie multe pagini despre 
( calităţile specific feminine, care se manifestă' îritr-o 
/  paletă largă, de la frumuseţe Ia eroism, de la dra- 
1 goşte la extaz, 'de la inteligenţe de premiul' Nobel, 
ţ la performanţe sportive de excepţie. O mulţime de 
' femei sunt celebrităţi cunoscute pe toate meridianele 

globului,.. ’ Î . ,
Dar mai sunt milioane şi miliarde de femei mai 

( puţin celebre şi, deci, mai puţin cunoscute. Sunt ele, 
f soţiile noastre, personaje discrete, cale fac şi serviciu,
J dar fac şi gospodărie, al doilea serviciu, cel de a_ 
ţ'casă, fiind uneori mai împovărător decât primul, 
l Şi mai sunt femei care prestează o muncă grea 
/ şi nespectaculoasă şi care, tocmai din acest motiv, ar 
J trebui să se bucure mâi mult de respectul şi de pre- 
4 ţuirea noastră. - • ■
i Un asemenea colectiv de femei este şi căi de la 
i Secţia spălătorie — curăţătorie chimică a Cbbperati- 
ţv e i de invalizi „Progresul", situat pe strada Depozi- 
( telor, nr. 1, Deva. Când predăm său ridicăm haine de 
/Ta Centrul de primire din strada Libertăţii şi când 
) Marcela Giurcuţă ne face bonul totul ni se pare curat 
( şi ademenitor. ,,
i Dar mergeţi vă rog şi la secţie, pe strada Dppo- 
»ziţelor (tel. 626071) şi o să vedeţi mormanul de len- 
) jeî-ie murdară pare a sosit la spălat, apa de pe jos 
( şi cizmele de caticiuc ale femeilor, aburii care ies de 
/ la calandru şi presele de călcat dar şi micul depozit 
Ide rufe spălate şi călcate, frumos mirositoarei, ■ sortate 
( şi stivuite după bonurile de comandă. Lenjerie de pat 
i şi de corp, covoare şi pături spală şi calcă aici Emi- ( 
‘ iia Popa, Elena Braica, Aurică Dan şi Camelia Po- 

delean. . T , - -'Sa : V
Nici la curăţătoria chimică nu-i uşor. Hainele au 

pete multe şi de tot felul. Dacă nu ies la primă so
luţie, se curăţă manual, apoi. din- nou în soluţie şi, 
dacă este nevoie, prdcesul se repetă. La călcatul pe 
manechin sau la presă aburii sunt ta  în sauna. Dar 
Sabina Macavei, Rozalia Prutean, Verghelia Gorca nu 
se plâng de greutăţi- Dimpotrivă, meseria lor li se 
pare frumoasă şi utilă. Ele spală, curăţă şi calcă hai
nele unui oraş, căci pe lângă comenzile populaţiei, 

î execută lucrări pentru unităţi militare, şantiere, resta
urante. De asemenea; âu gâhdUri* btrftg ăMţxe iM ţina 
italiană decurăţat „Suprema" şi presele de călcâi din 
Danemarca, cele care le uşurează munca şi pe care le 
folosesc de mai bine de 25.de ani.

Desigur, ar visa şi ele la retehnologizări, dar eipp- 
ştie" când ya veni vremea să lucreze şl ele cu utilaje ; • 
cu adevărat moderne, ca munca să devină cu adevă
rat 6 plăcere. .

Intr-o .muncă grea, aceste 9 femei, cu adevărat 
fantastice -(apropo de serialul „Femeia fantastică" de 
la Tele 7 abc), suplinesc prin suflet, hărnicie şi dăru
ire lipsa tehnicii cu care ar trebui să fie dotate.

TIBERIU ISTRATE

rioadă. Y°.r cădea preci- j 
piţaţii sub formă de |  
ploaie, lapoviţâ şi nlrii- j 
soare în ţoate regiunile ( 
ţă rii Temperaturile mi- * 
nime între minus 4 grade 1 
şi plus 4 grade C, iar '  
maximele între 2 grade | 
şi 10 grade C. *

Vineri, 14 aprilie. Vre- 
va continua să fie 
pentru această pe-

O

Z f -
Degeaba ai ce da, dacă n-ai cui da.

dorean.

•  Serviciu medical. Şi în ju
deţul Hunedoara. Grupul jude
ţean de pompieri intenţionează 
înfiinţarea unui serviciu medical 
de ufjgeţţţă. Până în prezent, hj 
ţară funcţionează opt asemenea 
servicii cu rezultate deosebite. 
(V. N.)

•  Deschis şi duminica. Intere
sul pentru aprovizionarea diver
sificată cu -răcoritoare :şi dul
ciuri la unitatea „Răcoritoare", 
situată în  cartierul „îj(acia,‘ din

Deva, dar şi pentru primirea1 
clienţilor PC tot parcursul zilei 
(orar 8—20), inclusiv în ziua a 
şâ'ptea din săptămână, se reflectă 
în realizările bune de la înche
ierea fiecărei luni. Aceasta era 
şi părerea dnei Mariana Gherga, 
responsabila, unităţii (E. S.) '

•  Xerox. In centrul Devei, .la 
firma S.G. „Şoratrâhs“ Ş.A. Deva 
— Agenţia de Turism, se asigură 
şi multiplicări la xerox. Utilajul 
nou, modem, hârtia de bună ca
litate, profesionalismul lucrătoâ-. 
relor asigură calitate superioară 
fiecărei file trase la multiplica
tor. (Gh. I.N.)

* *  Fertitizări. In comuna . Ră-- 
chitova — am reţinut; din discu
ţia ce am avut-o recent cu dl. 
Septimiu Sandu, primarul loca
lităţii — au fost administrate în
grăşăminte chimice pe » supra
faţă de peste 80 ha păşuni şi fâ- 
neţe. (Tr. B.) '

- # ; Titluri de proprietate. In
satul Breazova, comuna Sarmi- 
zegetusa, toţi cetăţenii — cu pa
tru excepţii aflată în litigiu — au 
primit titlurile de proprietate a- 
supra pământului — ne-a spus 
dl. Gheorghe ,Vrinceanu, -inginer 
la Camera agricolă din localitate, 
înaintată este aplicarea Legii

fondului funciar şi în „celelalte 
sate aie comunei, (Tr. B.) ’ .

•  Tractoare particulare. Dna
Leontina Gîicoi, inginer agronom 
la Centrul agricol din comuna 
Bretea Română, ne-a spus că in 
localitate exiştă, la ora .actuală, 
peste 95 de tractoare particulare., 
Cele mai multe — 25 — se află 
în satul Vîlcelele Rele. Câtă 15 
tractoare sunt în satele Gînţagâ, 
Vâlcelele Bune şi Măceu. (Ţr.B:)
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Sâmbătă, 8. 04.1995, Par
tidul Social Democrat Ro
mân — Filiala Judeţului 
Hunedoara, a  ţinut aduna
rea generală pe judeţ con
form statutului, Au parti
cipat delegaţi ai filialelor ̂  
locale, municipale, oraşe-* 
nefti ţ i  comunale din ju 
deţ. Din partea Comitetu
lui Director al PJ3.D.R.. au 
participat dnii AvrămescU

copreşedinte al Comitetului 
Judeţean al PJS.D.H.

Au urmat discuţii pe 
marginea celor două ra
poarte, iar în final a avut 
loc un diăldg Intre dele
gaţii din judeţ Şi d l  A-
vrămescu Constantin, pe
tem»., strategiei partidului 
in actuala perioadă.

Au -fost adoptate hotă
râri corespunzătoare pen-

II u  m i
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Constantin — prim-vice- 
pricşediate al partidului, 
deputat de Bucureşti ' şi 
Ifnm Dumitru — secretar 
organizatoric, deputat de 
Hunedoara.

Lucrările au fost des
chise şi conduse de către 
dl. Mocăniţă Constantin — 
preşedintele în funcţiune 
al Comitetului judeţean 
PJS.D.R. După aprobarea 
ordinii de. zi au fost pre
zentate, pentru perioada 
1993 şi 1994: raportul de 
activitate, de către dl. Mo- 
căniţă Constantin şi ra 
portul financiar, de ’ către 
di. Bogdan Gavrilă — vi-

tru activitatea Viitoare a 
Filialei judeţene a P.S.D.R.

La ultimul punţt s-a 
ales, pe funcţii, ‘ noul co
mitet judeţean: preşedinte 

— dl. Mocăniţă Constan
tin, vicepreşedinţi — dnlj 
Barbura Traian Şi Bog
dan Gavrilă. Au fost alese, 
de asemenea, comisia de 
onoare şi comisia de con
trol, compuse din câte 4 
membri, din care unul este 
supleant. -

Comitetul Judeţean 
P.S.D.R. Hunedoara —

Deva
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Cu toată sărăcia, tot se mai face cote ceva
(Urmare din pag. lj

La blocul alimentar s-a 
făcut faianţarea şi igieni
zarea tuturor încăperilor, 
inclusiv a celor de depo
zitare, Iar sufrageria, de 
asemenea faianţată şi 
igienizatei a fost dotată 
cu mese şi scaune"noi din 
plastic, uşor de întreţinut 
şi manipulat. A fost apoi 
refăcută .tencuiala exteri
oară, deocamdată pe faţa
dele dinspre curţile inte
rioare ale clădirii sanato
riului. ;

„Cu aceasta însă pro
blemele de echipare teh- v 

Y nico-edilitară şi de dotare 
a sanatoriului — ne spu-

9 *- •'# • *

ne dl Horja Constantin, 
directorul economic al 
instituţiei — nu s-au în
cheiat. Nu avem a clădire 
adecvată pentru serviciul 
de radiologie, un serviciu 
vital Intr-o instituţie ca a  
noastră. Nu avem staţie de 
epurare a apelor reziduale.

Mai sunt apoi probleme 
care aparţin altor unităţi, 
nu Ministerului Sănătăţii, 
dar afectează funcţionali
tatea noastră. Profit ete 
prilejul ce roi se oferă spre 
a le supune atenţiei celor 
ce trebuie să le rezolve.

In 1994 ne-âm dotat cu 
o centrală telefonică au
tomată. Nu ni s-a asigu
rat însă decât o singură

* •  • •  • » • *  • •  4 •  *

linie la automat. Aici sunt 
bolnavi internaţi din toa
tă ţara, peste 270. Cu per
sonalul sanatoriului eu 
tot, peste 400 de trăitori 
în acest loc Jzolat, avem 
•la dispoziţie o singură li
nie automată.

Conducta de gaze natU- - 
râie, care alimentează sa
natoriul, este într-o situaţie 
p recari: roasă de rugină, 
agresată în ' porţiunile In 
care a fost pozată aerian, '■ 
încât putem rămâne ori
când fără gaze".

Cu toate acestea, cu 
toată sărăcia, deci pentru - 
sănătate se mai face câte 
ceva. Aşa că nu mai tra
geţi In domnul ministru.

a * •  • • •  •

Etapa a 34-a din Divizia 
Naţională are un derby, cu 
renume în fotbalul ro
mânesc, indiferent de te 
cul ce îl ocupă in clasa
ment orie două formaţii: 
Dinamo — Steaua «are se 
dispută chiar ari pe sta
dionul „Naţional" şi se va 
transmite te  direct la te
leviziune. Celelalte jocuri 
din această etapă au Ide 
mâine, după următorul 
program: Farul*— Gloria
Bistriţa, Oţelul — F.C. 

Argeş, Petrolul'— F U  Ma
ramureş, U.T.A, — Electro- 
puterc. F,C. inter — F.C. 
Naţional, Rapid — Ceah
lăul, Univ, Craiova — „U“ 
Cluj-N. şi Sportul Stud. 
— F.CL Braşov. Daci der- 
by-ul bucureştean nu mai 
necgsită nici un comenta
riu. dintre «itettlte partide 
se desprind partidele din
tre studenţii creăm,’ani. fi 
cei clujeni. Inter — F.C. 
Naţional. Sportul — F.C. 
Braşov, l e  anuaţi a  fi o 
etapă a  gazdelor. , 

t orvinui are sarooata  
un a e d  greu la Ţg. MSa- 
reş, cu JUSLA» Rodul î  fii 
clasament). Este toarte im
portant ca de la  acest 
med, bunedorenS să tini

plece îirvinşL în  condiţii!» 
în’ care Tractorul joacă ta 
Phoenix, unde poate obţine 
toate cele trei puncte. Cor- 
vinul cu un egal a r  mai 
obţine Ş punct fii plus la  
adevăr. Antrenorul Nduţu 
Petcu •  promis o tactică 
adecvat# pentru acest m ed 
şi sperăm ca băieţii să o 
aplice corespunzător.

Jiul Petroşani după ce 
a administrat un usturător 
9—1 Armăturii din Zalău 
se deplasează te 7C . Bi
hor, unde se discută e$ 
merge ca antrenor chiar 
Gealgâu. Jiul ne „a obiş
nuit cu una „caldă" alta 
„rece", poate te  această 
etapă .pe dezminte

SABIN m s u

IN  S P t S lV U I I  CUPEI

. JB - C tej-N . «v fJE, R L  
ţiowaî 3—0; fitectroputere 
— U nlv. C ratere 8—0: 
M t s M  — U .T A .
Rapid -  F.CL 
4—SI. ■ ■

S-au calificat fii semifi
nală -U- C M j4  Unteer- 
«Kflrtea' Craiova, -; Petrolul 
f i

Din determinările ana
litice efectuate in punctele ■ 
de colectare probe din aer 
au - rezultat următoarele :

•  Valorile concentraţii
lor '"la poluanţii gazoşi 
(bioxid de test, bioxid 
de sulf, amoniac, fenol, 
aciditate) evidenţiază ta .  
cadrarea lor sub limitele 
maxime admise.

:r: #  Pulberile In ' .suspen- 
Sie prezintă 3 depăşiri a  
PALA. (0,130 mg/mc) în 
Municipiul Hunetteara din 
25 de măsurători, iar în 
Municipiul Deva 2 depăşiri 
din 7 măsurători.

e  Pulberile sedimentabile 
prezintă depăşiri in peri
oada menţionată în zona 
Chişcâdaga, ttuegistrându- 
se O valoare medie săptă
mânală de 25,45 grame/mp 
(C.MA ‘fee 17 grame/mp/ 
lună). -

Radioactivitatea factorilor 
de teediu, aer, apa se în
cadrează In limitele t e n - . 
dului natural de redloac- 
tivitate. / . ţ i - ;;

In ceea re priveşte ca
litatea apelor de suprafaţă, 
indicatorii de toxicitate 
prezintă valori re  se inca- 

rează te  limitele impuse
«te* s f a s  m w m ,  >

m
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8,30 Seriale a  Desene 
animate; 11,25 Inelul fer
mecat (f. fantastic SDA, 
1988); 12,*5 Palaţal vră
jit (da.); 14A5 Un cadou 
prea scump (n ,  SUA, 
1996); 15,45 Amicul meu,' 
KoboMol (co. a. SUA, 
1980); I7AS E f  Extrate
restrul (£. SF SUA, 1982);
19.45 Ştiri, meteo, sport; 
29,10 Magkrtentl Siegfried 
A Roy; 21,15 Şoricelul e_ 
migram fiU.); 22.45 Otto 
(s): 23,19 Total Seca) (1 
SUA, 1999); 1A9 Poliţisittl 
maniac (f.a. SUA, 1987);
2.45 Karate Tiger 6 (t/r); 
4,49 Reluări. '

7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; Ifitf  
Show-ol lai l i ,  C estaim  
(r); *2.45 Forum (magj;
14.00 TG5 — Ştiri; «4.2$ 
Cotidiene; 14,40 Bteauti- 
ful (s); 15,05 Combat fn 
familie (show); 1«,20 A- 
genţia matrimonială; 19,90 
OK, preţU) e «erect (cs); 
20 A0 Roata norocului (e 0 :
21.00 ŞtlrR 21,25 Circulă
zvonul {show); 21,49 
Pedeapsa (show); 23.45 
Ştiri; 9/15 Show-ul lui 
M. Costa n*o 2M  Cod- 
diene (r); « f i  Circulă 
zvonul (ri; t f i  Fiecare 
voiam fr); 4A9 îngerul 
(r); Ş,3Q Nu doar moda 

(r); 6,30 Target: 7,00 Chioş- 
criâe  riare.... _ . .,

7.30 Desene animate şi 
seriale; • 19,29 Superfw- 
num Samurai (s); 10,45
Călătorii de vis; Mallorca;
IMS Fagi a  să sap i!
(d a,); tlA$ Magazinul o- 
rarilor; 14,15 Cele zece 
porunci; ISA® Ţinutul 
sălbatic; 20,99 Ştiri, sport, 
meteo: 20A0 Roata nora. 
celui (cs); 21.15 Forfeca- 
rul; 23^5 Dincolo de co
mă; M5 , Vacanţe «to- 
rite; 3,20 Justiţia 
străzii (s/r); 449 Ţi
nutul sălbatic (w/r); 
540 Fugi «a .să 
scapi (d.â0-

N B C

6.30 Ştiri NW ; 749 
In miewil afacerilor —- 
ştiri; 7,39 Afaceri la ri, 
ştir i; 9 4 9  M agazinul şti
rilor; MJ09 C om erţ TV ; 
KS49 R ărite haoRor (rep.); 
1349  -Spărgătoru l do
puri" pe gheaţă — sănii
1549 Visuri despre zbor 
(do); 18,00 Supennaşinh 
Rtels Rovce; 19,00 Azi — 
infertneţa; 29,99 Ştiri 
rTN; 2949 Hochei. Săp- 
tămăoa NHL; 1*40 Date- 
Rae, sbew magazin; 2249 
llritezfaml ştbBor NRC; 
2349 Show-ul Serii cu 
Jay Leno; 840 Rea) Fer- 
sonal; 149 Ştirile nopţii; 
2,90 Timp egal, cu M. 
MataHn; 240 «
serii, cu Jay Leno,

939 Dansuri sportive; 
1030 Eurofun. Mag, dis

tractiv; 1L90 Ciclism mon
tan. Cupa Mondială dc la 
(fainm, Australia; n,30 
Duation. World Powrr- 
man. Series de la . La li
cărele, Insulele Canare; 
1249 Auto Raliul Tuni
siei fi1); 13.00 Baschet
masculin. CE a | cluburi- 
tor. Finala (Înreg ); 15,90 
Tenis. Magazin ATP; 
1540 Golf. PGA European 
Tour, Openul Catakmiei 
(d9; 18.00 Nataţie. Cupa 
Europei ia sărituri de la 
Strasbourg (d); 1900 Auto. 
CE de camioane; 1930 
Mag. sporturilor ca mo
t a n  2940 Buletin de 
ştiri L

VINERI, 14
Ap r il ie

T V R  1
7,00 TVM — Tele- 

.matinal; 8,30 La p ri
ma oră; 9,15 Santa 
Barbara (s/r, 2 epj; :
4050 Curcubeu; 11,50 
MTV: Greatest Hits ; 
12,20 Aur şi noroi 
(s/r); 13,10 1001 audi
ţii; 14,10 TVR Iaşi şi 
TVR Cluj-N.; 15,45 
Tradiţii; 1645 Din 
mea afacerilor.; 16,45 
Pojiipierii vă infor
mează !; «740 Em. în 
lim ba ‘germană; 18,00 
Pro Patria; 19,00 Casa 
liliott (ş., ep. 30); 20,99 
Actualităţi, meteo, 
sport; 20,45 Tezaur 
folcloric; 2145 Viaţă 
spirituală; 21,55 Cri 
mai bogat om din lu
me ( t  SUA, 1988, p. 
I); 2345 Artuatităţi; 
23,53 MTV; EUro Top 
20; 0Ă5 Aproape în- 

sărcinată (i, SUA. 1999Ş.

7,00 La prima oră; 
9,15 Ora de muririb
10.00 Magazin satelit;

11.00 Telejurnal World, 
net; 11,30 Desene afA- 
matc; 1240 Cafeneaua 
literară; 13,45' Tefa, 
jurnal CFl: 14.10 Va
rietăţi interna'ionafa;
15.00 Calridoscop s«-,
teiit; 1349 Cultura fa  
lume' (r); 1649 DeselM 
animate; 16,30 Şi fio- 
gaţu Plâng <s): 17,00
fa rsa  invenţiilor; iS.lfl 
A re şi noroi (sj; 1949 
Concertat ' Orchestrei 
Naţionale Radio; 2Lfa 
TVM — Mesager;'2140 
Oameni care m  fostei
22.00 Ilyperinn; 23,00 
Muzica e  viaţa meta!; 
23,30 Sânte Dirbara 
(s); 0,15 Titanii mu
zicii.

DEVASAT

940 Desene animate 
(r); 9,30 FUm seria l» 
„Echipa de şoc" (rfi 
11,10 Mitică-, 114» 
ChcstiUiiea zilei (r); 
1240 Cutia muzicală 
(r); 48,00 Desene anl- 
mate; 18,39 Film do
cumentar : „Manage
mentul în afaceri" 5 
19,00 Reporter Telc 7;
19.50 Clip viva; . 29.09 
Film serial: „Femeia 
fantastică" — ep, 17;
20.50 Bour a  rochi 
să-fi" m ai' svamt-.; 2M9 
Teţejurnal (emedunea 
de ştiri a televiziunii 
Telc 7 afcc din 13. 04. 
1995); 2140 Film se
ria l : „Kung Fu" — 
cp. 19; 2240 Ţara ni
mănui; 2240  Cixtsfi. 
unea zilei — e r i te m t

de Borte AlezândresCU; 
23,30 Cartea de ci
tire; 23.35 Staruri %  

^concert; 0,00 VideOteidL

940 vidretext- «Mt 
Observator — AntenU 
1; 11,00 Film artistic: 
J 'rasros ca t a  i a  
«er“; 1340 Vkîeotest» 
17,00 Observator —-
Antena 1; 18,00 
artistic: -Miraculoş 
din Dorsey"; 
U erldm t Magazin a- 
merican.
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Aitoii se «t«cide: Va fi sau nu privatizată, 

prin ofertă publică, S.C Siderurgica S.A
Conferinţa, de presă care 

& ayut loc acum trei zile 
ia Prefectură a fost axa
tă; pe un subiect arzător 
fi controversat, acesta vi
zând privatizarea prin o- 
tertă publică a S.C. Side
rurgica SA.. Hunedoara. 
Expunând scopul conferim 
ţoi de presă, dl prefect 
Geocgel Răican considera 
c ă : Ringuri încetinim pri
vatizarea, care. este un e- 
temmU de bază al refor- 

flecărula să *e a- 
şanse egale pentru 

a participa ia privatizare; 
majoritatea deţinătorilor 
de carnete cu certificate de 

ate du sunt întor
şi nu cunosc proble- 
privatizării; F.P.S, 

F.P.P. şi A.N.P. no sunt 
organisme subordonate gu- 
yemfdui, dar noi trebuie 
să asigurăm aplicarea pre
vederilor legale".

m  contextul încercării 
|«d% de a treia — n.n.) de 
a dezamorsa neînţelegerea 
ce a intervenit între F.P.P. 
Banat Crişana, pe de o 
pagte, sindicatul şi condu
cerea S.C. Siderurgica, pe 
de altă parte, dl Emil ca 
sca^ consilier — asistent al 
perşedintelui PP.P., şi-a 
exprimat încrederea c ă : 

ivatizarea este un punct 
pentru relansarea e- 

cpnonucă; considerentul 
pentru care şr» ales şi . Side
rurgica ,|n vederea priva
tizării prin ofertă publică 
constă în faptul că aceasta 
esie o firmă profitabilă, in
teresată şi interesantă pen- 
trvţ privatizare; dintre meto-

d » »
forte

dele de privatizare, cea mai 
potrivită pentru cazul în spe
ţă este oferta publică, în ca
drul căreia s-a convenit 
că salariaţii societăţi să-şi 
poată valorifica fiecare câte 
trei carnete cu certificate, 
privatizarea s-ar mai putea 
face şi prin licitaţie, însă 
acum nu este posibil de 
aplicat această metodă, în- 
trucât nu avem încă în
fiinţată o bursă de valori ; - 
în vederea, clarificării pro
blemelor legam de priva
tizare, FJ»P. a deschis un 
birou propriu de consul- . 
tanţă la Siderurgica pen
tru salariaţii acestei socie
tăţi, oferindu-se toate in
formaţiile necesare, chiar 
şi pentru cei din schimbul 
trei dacă se solicită, acest 
lucra ; depunerea carnete
lor cu certificate de către 
salariaţii firmei se poate 
organiza ia "ghişee specia
le ; cei ce au înţeles rostul 
privatizării au avut şi re
acţii de nemulţumire, în 
sensul că se pot valorifi
ca numai câte trei CP.P., . 
de către un salariat; im
portant este ea şi salariaţii 
din, alte sectoare de .acti
vitate, «are nu fac obiectul 
privatizării (sănătate, în
văţământ, interne), inclu
siv pensionarii, să aibă 
şansa de a valorifica bile-' 
tele de valoare primite, 
respectiv » C P.P*; oricum, 
privatizarea vă trebui să 
fie făcută,, acum sap mai 
târziu, dar orice amânare 
nu aduce ceva mai bun", 

Exprimându-şi nedumeri, 
rea că n-a fost invitat la

?mt-

conferinţa de presă, dl 
Petra Vaidoş," liderul sin
dicatului de la S.C. Side
rurgica, a susţinut c ă : «ac
ţiunea de privatizare a fost 
complet nepregătită de că
tre F.P.P.; postura de u- 
nitate test sau de „cobai" 
al privatizării este inaccep
tabilă ; In continuare sunt 
probleme grele de rezol
vat Ia Siderurgica, bloca
jul financiar creând încă 
multe necazuri, ceea ceu 
va dezamăgi pe unfi po
tenţiali acţionari, care se 
vor aştepta ia dividende 
serioase» nu se ştie cum şi 
de ce pentru un carnet cu 
certificate de proprietate 
se primesc numai 28 de 
acţiuni, în vreme ce b» al
te firme se dau 32 sau 33 
de acţiuni; dacă se făcea 
e  prospectare a pieţei şi o 
etşpizare a privatizării, re
zultatele ar fi fost cu totul 
altele".

învârtindu-se In jurul a- 
cestor probleme aflate în 
impas şi, se pare, fără ie
şire deocamdată, la con
ferinţa de presă nu s-a dat 
un răspuns d a r  la între
barea dacă va fi şaB nu 
privatizată, prin ofertă pu-. 
biică, S.C. Siderurgica S.A. 
Poate astăzi, când se pre
vede o nouă întâlnire de 
acest gen, de această dată 
la sediul firmei1 respecti
ve,. vons afia ceea ce inte
resează pe miAtă lume din 
cadrul unităţii, din jude
ţul nostru şi chiar din 
ţară. y

NICOLAE^JFlBCOB

s.c. „Remp»i" s .a . lrn colos pe pifioare de lat
Am început discuţiile la 

sediul S.C. „Rempes" S.A 
din Deva avându-i ca par
teneri de dialog pe dnii 
ing. Gheorghe Barbu — di
rector tehnic şi ring. Tra- 
ian Dumbravă, director 
comercial. Ca obiect de ac
tivitate, societatea „Rempes" 
şi-a păstrat, în linii mari, 
orientarea de dinainte de 
1989. Este vorba de repa
raţii ale utilajelor speci
fice industriei miniere. pro
ducţia de subansamble şi 

'  piese de schimb,. Inclusiv 
piese turnate din oţel man- 
ganos, folosite preponde
rent ca repere de uzură la 
utilajele destinate măcinării 
şi nu în ultimul-rând pie
se jte  schimb de dlmensi- 
uni gigantice produse de 
atelierul de confecţii meta
lice.

Ca parteneri de afaceri 
firma are câţiva tradiţio-, 
nali, dintre care cei mai im
portanţi sunt Regia Auto
nomă a Cuprului (ţtAC) şi 
REN EL. Proiectată, cu ani 
fel urmă, In stilul coloşilor 
industriali specifici peri
oadei c o m u n i s t e ,  so
c i e t a t e a  „Rempes" (fos
ta  LP.SJLU.M.) nu a cu
noscut nici fer trecut şi cu 
atât mai puţin după 1989 
f r e a m ă t producţiei Ia pa
rametrii întregii sale ca
pacităţi. „Aşa se face — 
precizează dl Barbu — că 
în anul trecut am funcţio
nat doar eu 30 la sută din 
capacitate, realizând, to
tuşi, o cifră de afUoeri de . 
peste 4,5 miMarde lei la 
finele lui 1994“, Nefiindo 
excepţie fericită, S.C. „Rem
pes" S.A. este încoţseta-

tă şi ea de hăţurile anti- 
productive ale blocajului 
financiar. „Activitatea ne 
este mult îngreunată — ne 
spunea dl Dumbravă — de 
întârzierea la plată a ba
nilor reprezentând contra
valoarea lucrărilor prestate. 
Avem. în momentul de fa
ţă, de încasat cea. 364 plăţi 
restante însumând 1 mili
ard 670 milioane de iei". 
Pe anui “în curs producţia 
asigurată prin contracte re
prezintă 65 la sută din cea 
realizată In 1994. Dar până 
la finele anului mai este...

Un alt aspect, izvorât din 
păienjenişul de greutăţi al 
-perioadei de tranziţie, as
pect specific şi altor so
cietăţi comerciale similare, 
îl constituie reducerea In
tr-o proporţie semnificati
vă a numărului de anga
ja ţi  Din cei 1995 de oa
meni pe care îi avea „Rem
pes" la începutul iui 1990, 
astăzi mal trec pragul so
cietăţii, având statutul de 
angajaţi, doar 724 persoane. 
„Noi am trimis în şomaj 
puţini oameni: ei au ple
cat mânaţi de interfese pe
cuniare sau, alţii, şi-au fă
cut firme particulare. Ori
cum, cu toate greutăţile, 
celor rămaşi la n#i le pu
tem asigura un venit ono
rabil, salariul mediu pe so
cietate fiind aproximat 
la 220 000 iei". — a preci
zat dl Barbu. în Vederea 
privatizării la .jtompes" 
SiA. s-au făcut, până a- 
cujn, demersurile prelimi
nare. A st tel ,’*eva luarea pa
trimoniului este terminată 
îh proporţie de 99 la sută. 
Urmează să se treacă la

constituirea PA.S.-ului in 
vederea privatizării prin 
metoda MEB0. deşi aceas
tă metodă, ţinând cont de 
cele 22 miliarde lei cât 
constituie capitalul social 
al firmei, s-ar putea şă 
nu fie cea mai bună va
riantă de privatizare, fiiiid 
mal eficienţă, în opţiunea 
dlui Barbu subscripţia pu
blică, Prin natura lucru
rilor îşi „Rempes" S.^> co
există 'trei organizaţii sin
dicale. Cu reprezentanţii a 
două dintre ele am dialo
gat, reieşind că principa
lul motiv care face că lu
crurile să nu meargă întot
deauna în curs ascendent 
fi constituie lipsa banilor 
lichizi, blocajul financiar. 
A mai fost inserată ideea 
că s-ar impune, totuşi, o 
mai mare flexibilitate în 
ceea ce priveşte atacarea 
anumitor tipuri de lucrări, 
o anumită rigiditate ducând 
uneori ia nefeructifieârea 
acestora.

Echipa managerială ; de 
la Rempes", sindicatele 
şi angajaţii de aici îşi dau 
osteneala să producă şi să 
facă bani aşa cum pot. La 
fel însă, ca în multe alte 
părţi, edificiul industrial 
supradimensionat. con
strucţie a epocii recent a- 
puse. râvnind la retehno- 
logizare, se răzbună prin 
încremenirea din spaţiile 
de producţie, 'făcând din 
S.C. „Rempes" S.A., para
doxal, un colos fără de pu
tere,. pe picioare de lut, aş
teptând parcă schimbarea 
sub realităţile noilor vre
muri.

ADRIAN SĂLÂGEAN
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REP.: Având ca reper 
, sfârşitul amilul 1989, v-aş 

ruga să relevaţi în ce 
punct vă aflaţi în mo
mentul de faţă in ceea 
Ce priveşte valoarea pro
ducţiei şi a numărului 
de angajaţi ?

N. S .: Cu toate dificul
tăţile acestor cinci ani 
de tranziţie, am reuşit 
ca, valoric,' producţia la 
sfârşitul anului trecut să 
d  egaleze pe cea a  anu
lui ales ca reper. Spun 
valoric, deoarece faţă de 
aeea perioadă, producţia 
actuală este puţin diver
sificată, incluzând, pe 
lângă extragerea meta
lelor tradiţionale (cupru, 
plumb sau zinc) şi pe 
cea a aurului.. Astfel, la 
finele primului trimes
tru  al anului în curs, a- 
vem încheiată producţia 
de metale subvenţionată 
din comanda de stat Ia 
cupru in procent de 105 
la sută, 106 Ia sută pen
tru  zinc, 102 la ‘sută pen
tru  plumb şi 115 la sută 
la aur. Referitor la nu
mărul angajaţilor noştri, 
realitatea este că până 
in prezent am reuşit să 
ne cam păstrăm efective
le, astfel încât dacă la . 
începutul lui 1990 aveam 
3338 de angajaţi, . în 
prezent ju n t  2 073 anga
jaţi. Comitetul director 
al exploatării, împreu
nă cu sindicatul, con
lucrând, au procedat de 
multe ori la o redirijare

M INA DEVA SUB TĂVĂLUGUL TRANZITAI
a personalului expus şo
majului spre alte acti
vităţi ) productiva în cat
ârul exploatării. Deci, în 
prezent, forţa de muncă 
este asigurată pentru 
toate sectoarele de lucru.

REP.: Fapt cert, re- 
zerva de minereuri la 
sectorul cuprifer Deva 
este în curs de epuizare^ 
Care ar 1 perspectivele 
pe care te vizaţi în ve
derea conservării capa
cităţilor de producţie şl 
asigurării unei ? protecţii 
sociale a celor implicaţi 
productiv în acest sec
tor ?

N.S.: Este adevărat,
conţinutul în util al mi
nereului de cupru la sec
torul cuprifer Deva este 
tot mai scăzut. Astfel, 
aici activitatea se d e s 
făşoară la o adâncime de 
520 de metri în subteran, 
fiind în pregătire cota 
de 590 de metri. Este cea 
mai adâncă mină de ne
feroase din zonă. Rezer
vele pregătite vor putea 
susţine producţia încă 
cel. mult zece ani- Având 
în vedere această stare 
de lucruri, am demarat 
şi se află în probe teh- 
’nologice exploatarea nou
lui zăcământ cuprifer şi 
aurifer de la Bolea na. 
Pentru aceasta, - la Uzi
na de Preparare din De

va se află în stare fina
lă de execuţie o nouă li
nie de preparare, adap
tată complexităţii aparte 
pe care o are minereul 
de Boleana, minereu ce

va trece in  cursul aces
tui an la întocmirea, de 
către specialiştii noştri, 
a unui studiu, de pre-fe- 
zabilitate, urmat de cel 
de fezabilitate, finanţat

Discuţie cu domnii
îng. NICOLAE STANCA, director general şi 

ing. IO AN BOTlCl, şef birou tehnic-invesţiţii

. reclamă o anumită teh- 

. hologie de prelucrare. în 
vederea promovării aces
tei investiţii, recent, am 
purtat discuţii cu repre
zentanţi ai Agenţiei Na
ţionale de Resurse Mine
rale şi ai Direcţiei Geo
logice din cadrul Direc
ţiei Mine-Geologie a Mi
nisterului Industriilor. 
Am reuşit să obţinem, 
In urma contactelor avu
te, continuarea finanţării 
de la buget a probelor 
tehnologice, in care sunt 
cuprinse extracţia, trans- 

-portul şi prelucrarea mi
nereului din noul zăcă- 
mânt. v~ „v ~

L R : Aş adăuga că, în 
funcţie de omologarea 
rezervelor din cadrul a- 
cestui zăcământ,, ţinân- 
du-se cont şi de con
centraţia In cupru şi aur 
a minereului,, de randa
mentul de extracţie, se

de la  buget, urmând ca, 
în final, lucrările > de ia  
Boleana să fie cuprinse 
în pianul de investiţii al 
unităţii pe 1995,

N.S.: Preconizăm ca 
scăderea capâcităţH de 
producţie ia sectorul cu
prifer Deva să fie com
pensată, treptat, din pe
rimetrul Boleana, .astfel 
încât în perspectiva a- 
nului 2000, să se atingă 
o capacitate de extrac
ţie de cca. 500 mii tone 
pe an. '

REP.: Şi pentru că 
tot aţi pronunţat la un 
moment dat cuvântul 
„dificultăţi*, v-aş ruga 
să le faceţi, în parte, cu
noscute.

N.S.: Ce ne loveşte cel 
mai tare este această 
tară a tranziţiei, blocajul 
financiar. Avem de pri
mit de la beneficiarii 
noştri principali peste

600 de milioane de lei. 
Un alt aspect care ne 
„apasă" îl constituie co
tele de subvergionare de 
la bugetul de stat desti- 
,nate producerii materii
lor prime. Comparând 
proporţia de subvenţio
nare a principalelor me
tale neferoase pe plan 
mondial cu cotele simi 
lare de la noi din ţară. 
aflăm că la cupru sub
venţiona rea este cu 13 
la sută mai mare pe plan 

, mondial, la plumb cu 24 
la sută, iar la zîne cu 
peste 25 la sută. Mai 

- fault decât- atât, cu toa
te că subvenţiile sunt 
neîridestuiătoâre, există 
tendinţa generală de re
ducere a ier in,continua
re. Zile negre ne creează 

-*• şi această- politică econo
mică pt.r. care preţuri
le Ia materii prime cresc 
întotdeauna in urma ce
lor de la combustibili 
sau altor materiale ne
cesare procesului extrac
tiv, astfel încât , suntem 
nevoiţi,pentru acoperi
rea costurilor de produc
ţie, să luăm credite cu 
dobânzi ce ne copleşesc.

LB.: Aş mâi adăuga , 
la  lista of-urilor, încă u- 
nul. Există o politică în 
flux descendent, care fa
ce aproape imposibilă a- 
tacarea de noi proiecte

investiţionale sau achi
ziţionarea de noi utilaje, 
în vederea retehnologi- 
zârii. Sub imperativul 
folosirii resurselor pro
prii pentru realizarea ce
lor c'oue tipuri de obiec
tive, se reduc treptat a* 
locaţiile de la buget spe
cifice. Ca urmare a blo
cajului financiar resurse
le proprii sunt insigni
fiante faţă de necesită
ţile existente, aşa că 
suntem nevoiţi să evo
luăm cu o dotare tehni
că depăşită fizic şi mo
ral in prapOiţie de peste 
70 la sută.

REP, : In urma aces
tor greutăţi aduse de tă
vălugii! reformei, cum se 
manifestă angajaţii dvoas- 
tră referitor la ceea ce 
întreprindeţi ?

N.S.: Oamenii noştri, 
sindicatul -ne sprijină. 
Avem în subordine ade
văraţi meseriaşi în sub
teran pentru care mine
ritul a fost un crez11: 'în 
viaţă. Aş aminti pe Pa- 
vel Areadie, Vad Zoltan, 
Oselinsohi Iacob,‘ de ia 
Mina Deva, Constantin 
Pahonţiu de la Mina 
Boleana, Rusu Cornel, de 
la Mina Brusturi şi mulţi, 
mulţi alţii. In încheiere 
aş dori să spun că, în 
ciuda acestui tăvălug al 
tranziţiei, de la Mina 
Deva in 1995 nu va fi 
disponlbilizat nici măcar 
un salariat.

ADRIAN SALAGEAN
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a n de umor „Li viu
manifestare artistieâ de prestigiu

Interviu cu prof. MARCEL LAPŢEŞ, re
ferent la Centrul Judeţean al Creaţiei Populare

Sâmbătă şi duminică 
(15 -16 aprilie g.c.) se des
făşoară la Deva ediţia a 
treia a Festivalului in- 
terjudeţean de umor „Li
viu Oros“ în memoria ce
lui care a fost artistul 
de excepţie Liviu Oros, 
mesager al umorului po
pular sănătos hunedorean.

— Ce preconizaţi să fa
ceţi în actuala ediţie, dle 
profesor ?

— De la început trebuie

să precizez că acest< fes
tival are două secţiuni: 
una de creaţie şi o alta 
de interpretare. In ca
drul primei secţiuni 
organizăm a treia ediţie 
a Salonului de caricatu
ră găzduit de Galeriile 
de artă „Forma" din De- . 
va, vernisajul său având 
loc duminică, 16 aprilie 
a.c, oră 11, Sunt prezenţi 
la Salonul nr. 3“ paci
enţi mai mult sau mai 
puţin „bolnavi“ de 'râs 
din toate colţurile ţării 
(Ploieşti, Arad, Plopeni- 
Prahova, Brăila, Giurgiu, 
Reşiţa, Bucureşti, Vaslui, 
Petroşani, Hunedoara, 
Brad, Deva). Chiar dacă 
Umorul nu moare nicio

dată, creatorii sunt, to
tuşi, trecători. De aceea, 
organizatorii au avut i- 
deea organizării secţiunii 
cădeţi, adică cei ce vor 
transmite mai departe fă
clia râsului. •./.

— Iar la secţiunea in
terpretare? ’
'■'/■fir. Participă grupuri de 
satiră şi umor, cupluri u- 
moristice, interpreţi indi
viduali. Şi-au anunţat pre
zenţa concurenţi d i n :. 
Arad, Argeş, Bacău, Bo
toşani, Călăraşi, Cluj, Dolj. 
Ialomiţa, Satu Mare, Ti
miş, Vaslui şi din judeţul 
nostru. Concursul de in
terpretare se va derula 
sâmbătă, ora 17, iar Gala 

, laureaţilor -r;. duminică de 
• la ora 17, totul desfăşu-

rându-se la Casa de cul
tură din Deva, . j

— Efortul organizării 
unei astfel de ihanifestări 
de prestigiu este enorm...

— Organizăm acest fes
tival din două puncte de 
vedere : primul pentru a 
celebra cum se cuvine me
moria acestui mare su
flet hunedorean care ' a 
fost Liviu Oros; al doi
lea pentru a. nu pierde 
înţelepciunea şi nestema
tele umorului hunedorean. 
Pe viitor ne gândim să 
diversificăm profilul fes
tivalului prin organizarea 
unor spectacole de gen: 
comedie, revistă etc. ca
re să ducă la ridicarea 
valorii artistice a evolu
ţiilor scenice. -

:— Mult succes tuturor 
concurenţilor!

1- MINEL BODEA

Invazia semnelor

0  NOUA MESA PREMIERA
Mărturisesc că mă a- 

propiarn cu strângere de 
inimă de clădirea Teatru-, 
lui Dramatic „I. D. Sar- ; 
bu*' din Petroşani. Mă aş- . 
testam';, şa întâlnesc şi"' aici . 
acea stare precară, , acel 
chin pentru supravieţuire " 
în /caţe se zbat, în ultimii 
anj, multe aşezăminte de 
culturăi Nici ora matina
lă -la care pornisem . in 
tsocumetna.e ny-mi dădea 
.speranţa. _ .... .....

— Oomnu director e 
aici. de .peste.! două' ore. A 
veliit . tare dă dimineaţă 
~  mu ihiprmează, bine
voitoare, lemeia care şter
gea" mozaicul 'holului' ma
re de la etajV In birou, 
scriitorul Dumitru Velea, 
directorul' Teatrului Dra
matic ' „I. D. Sârbu", Ur
măreşte cu atenţie un 
manuscris.

— Ce se mai întâmplă . 
pe ia .Teatrul:, din Petro
şani i  La întrebarea mea, 
Ui Velea preferă să nu 
răspundă. Mă invită, poli
ticos, sâ văd cu ochii... 
mei. încăperi devenite 
ateliere. Cei ce lucrează 
în ele sunt, în majoritate, 
actori. De această dată 
sunt artişti în pictură, bu
taforie ş.a. Pregătesc de
corul pentru noua premie
ră: „Baboiul", dramatiza
re de Dumitru Velea, du
pă povestirea „Dă-dămult...

mai dă-dămult" de I. L, ; 
Caragiale. Scenografia va. 
fi semnată'de Elena Buzr ■ 
dugan, iar regia de Du- • 
mitru Velea. ; t, ^  ‘ ,•

In primul atelier, acto
rul Mihai Sandu e „şef 
de echipă" (cum spune di
rectorul). Lucrează alături 
de colegii;, săi — Izabeia 
Badovies, Vaieriu Ţroşân, 
Mariana Cojocaru — şi (le

.— Mihai Sandu, e cobza
rul, el • face şi ■ muzica 
spectacolului.

• Intr-un .... alt atelier, 
doamna Dpriha - - Jusca,- 
croitoffeasă, ne arată -co
stumele, gata pentru a fi 
„lansate" în scenă, pre
cum şi alte elemente de 
decor pe . care le-a realizat. 
Alături îl regăsim pe dl 
Petru Şerban, veteranul

LA TEATRUL DRAMATIC *LD. SARBU‘ 
P E T R O Ş A N I  -

electricianul Alin Breazu. 
Trei siluete mări de cor
turi primesc, sub penelul 
lori elemente florale, imi
tând caşmirul. La fel, cele 
80 de monede de mari' di
mensiuni, ce Vor fi atâr
nate in salbe. r„A fost greu 
până am procurat bron
zul pentru monede. Ne-a ’ 
salvat „Pelidava" Deva, 
prin directorul său. Con
tra cost, bineînţeles", pre
cizează dl Velea. Tot'aici 
lucrează şi M.rc-la Baltag, 
Doru Clitâ, Slmona Bur
tea, Mariana Fluieraş, A. 
Vasile. Aflu că Izabeia 
(ţigăncuşa blondă) şi Va
ieriu sunt interpreţii ti
nerilor în jurul cărora *se 
desfăşoară acţiunea pie
sei. Simona e interpreta 
„Baboiului”, Mariana e 
Hârca, s,Şeful de echipă"

' care de 45 de ani n-a pă
răsit teatrul petroşănean. 
„Noi suntem actorii care 
nu se văd !— mărturiseşte 
meşterul în crearea cos
tumelor. N-am mai putut 
pleca de âici» nici măcar 
la... pensie. Mă tot întreb 
ce mă ţine aşa legat ? Dar, 
priviţi • costumele 1 Sunt 
gata pentru toţi actorii şi 
pentru figuranţi".

Pe scenă,' un covor de 
7/7 metri. La mijlocul lui 
— zodiacul — după un 
desen de D. Velea şi Da
na Delica. Regizorul imi 
schiţează decorul şi men- 
tpUzez atmosfera exotică 
a noii premiere. „Tot co
lectivul 'teatrului dă via
tă piesei, începând cu Flo
rin Plaur şi Francisca 
Chorobeâ, continuând cu 
actorii întâlniţi la pregă

tirea decorului şi încheind 
cu" Rozmarin Delica, • Lilî 
Hangahu, Carmen Tănă- 
seseu, Radu Jnrj..; precî-" 
zeâză directorul. ] Avem' 
toate şansele că ne Paşti ' 
piesa să vadă lumina ram
pei. După cum vedeţi, co
lectivul e destul de re
strâns, dar teatrul nostru 
rămâne, In _ continuare, 
desclîls noilor absolvenţi" 
şi tinerilor talentaţi".
. Aşadar, , la Petroşani 
am regăsit dovezi ale sta
torniciei dăruirii pentru 
arta dramatică, în ciuda 
loturcr greutăţilor vremii. 
O nouă piesă îşi anunţa 
premiera. ini ;timp ce, in; 
actuala stagiune, au conti
nuat spec ?ccle.le cu.;„Dans 
sul milioanelor" de Vic- 

•. tor Efţimiu, „Bătăi în 
pluş" de Marin Sorescu, 
„Hoţul cinstit" şi „Logica 
rătăcirii",- de Vaieriu Bu- 
tulescu, cu piesele pentru 
copii „Dănilă Prepeleac", 
de' X. Creangă şi „Hoţii şi 
iepuraşii" de Gebrge Ne- 
graru, parte dintre aces
tea bucurându-se de suc
ces şi pe scenele naţiona
lelor din Bucureşti, Cra- 
iova şi Tg. Mureş. Tinere
ţea spirituală a colectivul 
lui dramatic din Petro
şani fe parcă in armonie 
cu natură, în setea ei ex -. 
plozi vă a inverzirii,

LUCIA LICIU

Noi trăim într-o lume 
a semnelor, fiecare având 
semnificaţia, rolul şi func
ţia sa, fiecare căutând să 
se impună şi să ne domi
ne. Publicitatea, propagan
da, relaţiile publice, mqss- 
media, toate aceste coor
donate ale vieţii noastre 
au la bază o strategie a 
semnelor. Fiecare semn 
poartă în sine o explica- • 
ţie antropologică, are o în
cărcătură de semnificaţii 
care descoperă omului o 
anumită dimensiune a vie
ţii, de-abia intuită, magi
că. Fiecare semn 'are is
toria, folosinţa şi degra
darea sa. Semnele se schim
bă în funcţie de nevoile 
şi aspiraţiile oamenilor; 
păstrându-şi încă o mare 
parte din semnificaţii.

Gioachino de Fiore inter
preta semnele ca pe o ma
nifestare secretă a ritmu
lui istoriei universale, ritm  
care era, la rândul său, 
pasul lui Dumnezeu pe Pă
mânt : Dumnezeu manifes
tat prin ‘Tatăl (Vechiul ■■ 
Testament), apoi prin Isus 
(creştinismul) şi prin Sfân
tul Duh (epoca „apocalip
tică“ a libertăţii spirituale). 
Istoria evreilor ne aduce 
în i prim-plan figura lui 
Moise, reprezentant al vo
inţei divine pe 'Pământ. 
Cele 10 porunci sunt tot 
atâtea semne-legi ale a- 
cestor neamuri, căci spune 
Moise: ■ „Nu cu părinţii 
noştri a încheiat Domnul 
legământul acesta, ci cu 
noi, care suntem toţi vii 
astăzi, aici". Descifrarea 
celor■ 10 porunci ne relevă 
un Dumnezeu ' gelos, răz
bunător, autoritar, “ drept, 
neiertător: „Eu, Domnul 
D u m n e z e u l  Tău,

sunt un D u m n e z e u  
gelos, care pedepsesc fără
delegea părinţilor în copii 
până la al treilea şi al pa
trulea neam al celor ce Mă 
urăsc şi Mă îndur până la 
al miilea neam de cei ce 
Mă iubesc şi păzesc po
runcile mele". Deci sem
nele pun în evidenţă in

toleranţa religioasă, rigidita
tea vieţii oamenilor de a- 
tunci.

O dată cu naşterea lui 
Isus, Dumnezeu-tatăl. ne 
apare într-o lumină nouă ; 
el e iubitor, iertător, în
ţelegător, milos, drept. E 
un Dumnezeu ' al iubirii, 
al armoniei şi nu unul al 
urii, al răzbunării. Ura, 
răzbunarea lui Dumnezeu 
cade, în această etapă, a- 
supra lui Isus, care ia a- 
supra lui tot păcatul lu
mii. Creştinismul aduce 
omenirii credinţa în forţa 
binelui, a iubirii, a sufe
rinţeiV şi a sacrificiului. 
Modificarea semnelor duce 
la modificarea nevoilor u- 
mane. .- \ y ■ ■' ■

Ultima etapă, cea a li
bertăţii spirituale, eviden
ţiază faptul- că fiecare om 
îşi caută Dumnezeul pro
priu şi de aici invazia sem
nelor, varietatea lor: sem
nele religioase sunt puse 
în aceeaşi balanţă’ cu sem
nele publicitare, propagan
distice. Lumea de azi caută 
semnele şi se încrede în 
ele ca intr-un nou Dum
nezeu. ; Nu mai există un 
Dumnezeu propriu-zis, de 
neexprimat prin Cuvânt şi 
Chip, ci este uh Diimne- 
zeu-semn, metamorfozat în 
funcţie de.- nevoile omului.

MOKA JUŞCAi ■ 
studentă ■

C u i  Or 1
Ne aflăm la o expoziţie de tablouri, cu o 'te

matică generoasă şi mereu actuală — peisaje •de 
natură. Locul de desfăşurare este însăşi natura, în 
sufleţită şi mai vie ca niciodată. Pereţii acestei 
imaginare şi cuprinzătoare „galerii de artă" se tiflă 
undeva dincolo de sinuozităţile şovăitoare ale dea
lurilor dimprejur. Aţa că tablourile, de -diferite 
dimensiuni, sunt înşirate peste tot — atât de aproa
pe încât le putem atinge ori, dimpotrivă — depar
te,, în zare, unde privirea abia lc mai poate cuprin
de. Indiferent însă de locul în care se află ceea 
ce impresionează privitorul; mai cu seamă, este cu
loarea. Pete de culori vii şi noi, de care ochiul se 
dezobişnuieşfe de mai multă vreme. Acum privirile 
se plimbă lacome peste case şi grădini, peste străzi 
şi parcuri — aceleaşi şi parcă totuşi schimbate. De 
vină sunt nuanţele multicolore de roz, galben, roşu, 
atb, violet şi verde, mai ales verde. Adică ' rozul 
florilor de cireş, galbenul păpădiilor, roşul lalele
lor, albul florilor de măr, violetul zambilelor şi 
verdele frunzelor şi al ierbii. Grădinile par mai bo
gate, casele — mai arătoase, parcurile — mai pri
mitoare, iar viaţa pare mai intensă. Viaţă în ta
blouri ?... De ce nu, doar tablourile sunt la fel de 
vii ca şi noi. Şi toate au acelaşi autor: primăvara^

GEORGETA BIRLA

„Seara amintirilor" se înscrie de acum ca o 
manifestare tradiţională în viaţa pensionarilor,- a 
oraşului, devenind tot mai diversificată, ceea ce îi 
dă o notă de originalitate. La recenta mariifesfăre 
de acest gen, pensionarii simerieni au fost at’ât 
spectatori cât şi interpreţi ai programului. Astfel, 
aii avut loc două concursuri-fulger, cu participarea 
tuturor celor prezenţi, unul pe tema „Unicate ' în ' 
România", iar. cel de al doilea a vizat „plante me
dicinale şi ceaiuri". La ambele concursuri, „sală" 
s-a dovedit a fi bine pregătită, drept dovadă şi 
luptă strânsă în clasamentele finale. La prinţul 
concurs, pe locul I s-au detaşat doamnele Eugenia 

JPărleţeanu şî Adriana Fodor. Pe locu II, dnele E- 
leonora Cocioabă şi Lina Ardelean, iar pe locul III 
dna Anetâ Ioszâ şi dl Marin Gagiu. La cel de-al 
doilea concurs, pe locul I s-ă clasat dl Ioan Cocioa
bă, pe locul II dnele Livia Olariu şi Adriana Fo
dor, iar pe locul III dnii Iosif Josza şi Octavian

Işi „fardează" viaţa 
cu... veselia

Alic.; Câştigătorii au fost recompensaţi cu premii.
Âtţ fost sărbătoriţi toţi cei născuţi în luna res

pectivă, pferjndu-li-şe atenţii... spirituale. Orches- 
" trâ şi soliştii au fost la înălţime şi de această dată.
. Au cântat soliştii" vocali Nicoleta Nan, Octavian 
-. Alic, Livia Olariu, Emil Tarnoveţchi eţc.

Au fost „invitaţi" la microfonul debutanţilor, 
prin tragtere Ia sorţi, ia „roata buclucaşă", dem nele 
Lina Ardelean, Eugenia Părleţeânu (foarte actiVă, 
prezentând şi unele reţete), pşecuţn şi dnii Nic’olac 
Capra, Ioan Ştefan, Marin Gagiu, care au prezen
tat momente vesele, epigrame, bancuri, catrene, re

ţete etc.; fiind aplaudaţi, deopotrivă ca şi soliştii 
vocali; cu multă căldură. Nu a fost evitată nici ro
manţa serii — „Mândra mea de altădată", cântată 
de „corul serii", condus de dna Livia OTariu.
-• v Ca noutate —• a fost aleasă „regina serii", în 
persoana driei Dorina Humelnicu, care a întrunit 
cel® mai multe opţiuni. La fel, pentru prima dată, 
a fost organizată o tombolă, la care, fcu sume de
rizorii, s-au câştigat bibelouri şi alte obiecte preţioa
se. Toate numerele ^u fost câştigătoare I ■

' Momentul forte însă l-a constituit prezenţa la 
seara amintirilor a îndrăgitei soliste Irina Soroiu, 
care, în patru reprize, a oferit, cu măiestria-i bine 
cunoscută, melodii de neuitat, fiind aplaudată cu 
căldură şi dragoste. Seara amintirilor s-a încheiat 
cil Un concurs de dans. A câştigat dna Eleonora 
Suciu şi dl Ioan Ştefan, . , ? -

IOSIF MERCEA, Simeria
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ce, diverse

ATELIERELE CENTRALE

Celulă de flotaţie.

CUVÂNTUL LIBEE

cu renume in centenar!
Istorie şi speranţa, împliniri ce poartă în 

memorie truda generaţiilor de odinioară, zo
na Crişcior se individualizează în conştiinţa 
trecătorului ca un loc aparte.

Aici, istoria aurului înseamnă deopotri
vă istoria dezvoltării localităţii, a activităţii 
economico-sociale, care a pîins contur încă 
din anul 1897, când în zonă s-p înfiinţat socie
tatea germană „Ruda — 12 apostoli", iar o 
dată cu aceasta şi Atelierele Centrale Criş
cior —  unitate specializată pentru reparaţie 
şi întreţinere utilaje miniere şi de preparare.

Dacă la începutul activităţii, la Atelierele 
Centrale se executau doar lucrări de întreţi
nere şi reparaţii la utilajele miniere şi de pre
parare, în decursul anilor activitatea s-a di
versificat ş i specializat, trecându-se la con
strucţia de utilaje miniere şi de preparare, 
atât pentru minele din zonă, cât şi pentru 
unităţile miniere din întreagă ţară.

tn ultimii ani Atelierele Centrale au cu
noscut modificări structurale — din anul 1992, 
s-au transformat in societate comercială —, 
fiind, organizată în trei mari sectoare de pro
ducţie, care* au în componenţa lor ateliere de 
Uriaşi ni unelte, SDV-uri, confecţii metalice, 
forja, modelărie, turnătorie, reparaţii montări 
linii tehnologice, electrice, fapt ce a permis 
executarea unor lucrări complexe şi competen-■ ■ ■ •• .. ‘*e.
ite, la obiectivele economicele la Roşia Poieni, 
Roşia Montană, Baia de'Mrieş, Ruşchiţa, Baia 
de Aramă, Mintia-Veţel, Cer te j etc. -

Noua conjunctură economică, impusă de 
jocurile economiei de piaţă, a determinat în- 
tr-un timp scurt o adaptare dinamică a socie
tăţii la cerinţele prezente. Şi-a orientat şi 
diversificat activitatea de producţie către sfe
ra producătorilor individuali.

Astfel, pentru a veni în sprijinul gospo
dăriilor din zonă, şi nu numai, în prezent, la 
„Atelierele Centrale" Crişcior se execută o 
serie de produse de uz gospodăresc.- O parte 
dintre acestea se pot achiziţiona şi cu plata 
în două-trei rate, iar preţurile sunt accesibile.

: Declinul economic înregistrat de socie
tatea românească după anul 1989 a avut im
plicaţii directe în sfera producţiei şi a numă
rului de salariaţi. Numai îh anul 1994 datorită 
acestui fenomen s-au disponibilizat 259 de 
persoane. O parte au fost reîncadraţi -— 116 
persoane — până la finele anului trecut, dato
rită reactivării unor contracte şi comenzi pe 
anul 1995, ce se ridică la 3 282 434 mii de 

Deşi dificultăţile n-au lipsit, la fiecare 
pas eforturile conducerii pentru a asigura o 
perspectivă societăţii nu sunt lipsite de reţe- • 
vanţă, iar pregătirea profesională a salariaţi
lor în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor 
de utilaj minier reprezintă o garanţie a 
relansării activităţii de producţie, prin recu
noaşterea parametrilor calitativi atât în ţară 
dar şi în străinătate, prin promovarea unor 
contracte externe. .

-  CORNEL PQENAR

Vagonete de mină. finite.

masma ae ueriorai.

PRODUSE DE UZ 
GOSPODĂRESC ; 

CUPLATA *
INTEGRALA SAU 

ÎN RATE ! U

•  Semănători * _
•  Pluguri, grape

•  Pătule şi fanare
•  Boilere pentru

încălzire t ;
•  Maşini de prelu

crări multiple r < 
pentru mase

.lemnoase
•  Confecţii metali-

PENTRU ORICE 

DETALIU PUTEŢI 

APELA LANUMEp 

RELE DE TELEFON: 
651407, 651408 SAU 

LA TELEX 72217 — 
FAX 656283.

OFERTE MULTIPLE 
IN CONDIŢII 

DEOSEBIT DE 
AVANTAJOASE

S.C. Atelierele Cen- S 
trale S.A. Crişcior ţ 
execută o gamă vâ- ţ 
riată de produse în ţ 
condiţii deosebit de i 
avantajoase, de tip i 
industrial:

Vagonete de mi-

Hidrospălător folosit la preparaţie.

*- {
nă, de diferite capa
cităţi şi ecartamente;

•  Colivii de extrac
ţie şi instalaţii de 
semnalizare pentru 
puţuri de extracţii;
•  Culbutoare, celu

le de flotare, mese 
de concentrare a a- 
urului, hidrocicloane, 
hidrospâlătoare, agi
tatoare ;
•  Instalaţii de pro

tecţie compresoare;
•  Bobi nări de mo

toare electrice ; ,
•  Debitări şi pre

lucrări dc lemn ;
•  Reparaţii curente, 

capitale şi montări 
linii tehnologice in 
uzinele de preparare.
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j LUNI, 17 APRILIE

\  T V R • 1
13.0# Actual Wăţi; 13,10 Releziast ^ ;

14,10 TVR Iaşi; 14,45 TVR Cluj-Napoca ; 
15,20 TVR Timişoara ; 16,00 Actualităţi; 
1 0 0  Avanpremiera TV ; 16,25 Ne-am in
teresat pentru Dvs; 17,00 Em. in limba, 
maghiară; 16,30 Desene animate; 19,00 
De luni până luni. Retrospectiva eveni- 
mantelor politice interne ale siptămănii; 
t9.30 Fata şi băieţii (s); 20,00 Actualităţi, 
«ueteo, aport.; 20,45 Curbe periculoase (s); 
21,40 Transfocator ; 22,05 Teatru TV ;
23,50 Actualităţi; 0,05 Cultura in lume; 
0,20 Rock live.

T V R  2
a 14,00 Actualităţi ; 14,10 Politica Intre 
S&ead şi real; 14,40 Videoteca meloma
nului ; 15,10 Simboluri de ieri şi de M i; 
15,36 Atlas (r); 16,00 Desene animate;
16,30 Şi bogaţii plâng (s); 17,00 Măseaua 
de minte : em. pentru tineret; 17,40 Aur 
ş i «moi fs): 1630 In faţa D vs; 26,00 Ar
te vizuale; 20,30 Ţribuna non-coafarmiş- 
tilor; 2130 TVM Mesager; 2130 Reprim 
•  treţa; 22,05 Santa Barbara (s)|
Un secol de cinema: Buster Keaton (II); 
£3,50 Jazz-dub ; 035 Moda pe meridiane 

NBC).
MARTI, 18 APRILIE

ţ ' V R  i
t#0  TVM Telematinal; 830 La prima 

•¥*; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,00 Ae- 
tuaRtăţi; 10,05 Limbi străine; 11,05 Cmc 
«autograful de artă (r); 12,40 Desene hnl- 
mate; 13,10 1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi 
şi Cluj-Napoca; 16,00 Actualităţi; 16.10 
f i i  tu Însuţi 1; 17,00 Convieţuiri; 18.00 
UMui despre mimică (cs); 18,30 Desene 
animate; 19,00 Clio; 19,30 Făta şi băieţii 
M i 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 20,45 
Film ; 22,45 Reflector; 23,15 Muzicorama; 
«3,45 Actualităţi; 030 Gong; 0,30 Studio 
de dans.

' TVR 2
7;00 La prima oră; 9,15 Ora de muzică;

10.00 Mîsferele cerului “înstelat; 11,M" Te
lejurnal WorldNet; 11,30 Desene anima
te ; 1230 Teatru TV; 1335 Ritmuri mu
zicale; 13,45 Telejurnal CFI; 14,10 Pla
n etari; 15,0# Limbi străine: franceză şi 
engleză (rj; 1630 Desene animate; 16,30 
Şi bogaţii plâng (s); 17,00 23 de milioane 
(p.i.j; 17,40 Aur şi noroi (s); 1830 23 de 
milioane (p. II); 20,00 Cu cărţile pe faţă;
21.00 TVM Mesager; 21,30 între da şi nu;
22.00 Tradiţii; 22,30 Credo; 23,45 Eurogol.

MIERCURI, 19 APRILIE
TVR 1

7.00 TVM — Telematinal; 8,30 La pri
ma oră ; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,05 
Videocascta muzicală ; 10,20 Desene ani
mate ; 10,50 Videolexicoa; 11,50 Moda pe 
meridiane (do); 1230 Aur şi noroi (s/r);
13,10 1001 audiţii; 1430 TVR Iaşi şi TVR 
Cluj-N.; 16,10 Magazin sportiv ; 17,15
Alfa şi Omega...; 1830 De la lume adu
nate... ; 1830 Desene animate; 19,00 Sen
sul schimbării; 1930 Fata şi "WeţB (s);
20.00 Actualităţi, meteo» sport; 20,45 Dr. 
Quiun (&); 21,45 Noi frontiere; 2235 E- 
nigma (cs); 22,55 Confluenţe; 23,45 întâl
nirea de te miezul nopţii; 035 Jazz-Fan.

TVR 2
7.00 La prima oră; 935 Ora tte muzică; 

1030 Mag. satelit; 1130 Telejurnal Worid- 
N et; 1130 D a .; 1230 G®og 1 (r): 1239 
Valori ale sec. XX; iS.OOMezalc satelit; 
13,45 Telejurnal CFI; 14,10 Serialul se- 
rteteler; 15,00 De lingna latina; 15,30 
Lupta pentru drepturi in Statele Sudiste;
16.00 Desene anumite; 1930 Şt bogaţii 
plâng (s); 17,00 Mfni-eco; 17,49 Aur şi 
noroi (s); 1830 Im. t e  limba maghiară;
20.00 Pro Memoria; 2039 Ritmuri muzi
cale; 2130 TVM Mesager; 21,30.- Music 
Box; 22,00 Santa Barbara (s); 22,45 Tea
tru TV,

- JOI, 20 APRILIE
TVR 1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima
oră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 1035 Limbi 
străine; 11,05 Aur şi noroi (s/r); 12,45 De
sene animate ; 13,10 1Q01 audiţii ; 14,00
Actualităţi; 14,10 TVR laş» şl TVR 
Cluj-N.; 16,10 Divertisment internaţional; 
16,40 Sub semnul întrebării; 17,40 Mile- 
nium; 18,25 Desene animate; 1930 Medi
cina pentru toţi; 19,30 Fata şi băieţii (»);
20.00 Actualităţi, meteo, sport; 20,45 Om ,
bogat. Om: sărac (s); 21,45 Reflecţii rutie-. 
r e ; 2230 Studioul economic; 22,40 Cân
tece populare; 22,55 Simpozion ; 23,40

Actualifăti''; 0,00 Familia Paiiiser ($).
T V R  2

730 La prima oră; 9,15 Ora de muzică; 
1030 Documentar CFI; u,oo Telejurnal 
WorldNet; 11,30 Desene animate; 12,00 
Noi frontiere (r): 12,40 Magazin Arte; 
13,15 Logos şi Ethos; 13,45 Telejurnal 
CFI; 1430 Magazin social; 15,00 Limbi 
străine (r); 16,00 Desene animate; 16,30 Şi 
bogaţii plâng (s); 17,00 Ceaiul de la ora 
5; 19,00 Emisiune în limba germană;
20.00 Convieţuiri; 21,00 TVM Mesager; 
2130 Formula 3 (cs); 22,00 Fiim; §3,50 
Stadion — caleidoscop sportiv intern şi 
internaţional; 0,35 Casa păpuşilor.

VINERI, 21 APRILIE
T V R  1

7.00 TVM Telematinal; 830 La prima 
oră; 9,15 Sania Barbara (s/r); 10,20 Dese
ne animate; 1130 MTV Greatest Hits; 
1230 Aur şi noroi (s/r); 13,10 1001 audi
ţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi şi 
TVR Cluj-N.; 15,45 Tradiţii; 1635 Ac
tualităţi; 16,25. Din lumea afacerilor; 16,45 
Pompierii yS Informează 11 47,00 E». In. 
limba germană; 18,00 Pro Patria; 19,00 
Casa EliOtt (s); 20,00 Actualităţi, meteo, 
sport; 2635 tezaur folcloric; 2135 Via
ţa parlamentară; 21,55 Film; 2335 Actua
lităţi; 0,40 MTV Euro Top 20; 1,00 Cine
matograful de aiftpte.

: Ţ  V R  :V f>
7.00 La prima «ră; 9,15 Ora de muzi

că ; 1030 Magazin satelit; 1130 Telejur
nal WoddNet; 1130 D.a.; 12,00 Cafe- 
neaua literară; 13,45 Telejurnal C FI;
14.00 Actualităţi; 14,10 Varietăţi interna
ţionale; 1530 Caleidoscop 'satelit; 15,30 
Cultura te  teme (r); 16,00 Da . ; 1630 Şi 
bogaţii plâng (s); 17,00 Bursa invenţiilor;
18,10 Aur şi noroi (s); 19,00 Concertul Or
chestrei Naţionale Radio; 21,00 TVM Me
sager; .21,30 Oameni care au fost... ; 22,00 
Hyperion; 23,00 Muzica e viaţa mea!;
23,30 Santa Barbara (s); 0,15 Titanii mu- '

SAMBATA, 22 APRILIE
TVR 1

7.00 La primă Oră- Tradiţii şi obiceiuri 
de Paşti; 9,00 Aventura în dans; 10,00 
Film serial pentru copii: Reîntâlnire .cu 
Black Beauiy (Anglia, Ep.12); 1030 Păs 
cu pas; 1130 Vârstele peliculei; 1230 Ego 
Zenovius votam posui; 12,45 Cuvinte po
trivite; 13,10 1001 audiţii; 14,00 Actuali
tăţi; 14,10 Ora 25 — Tranzit TV: • Me
saje in ajup de Paşti; 19,10 Teleencielo- 
pedia; 20,00 Actualităţi, buletin meteo,

telesport; 26,40 FubJIcîlate; 20,45 Fiim 
artistici „Viaţa Iui fisus* (SUA; 1995);
22.25 Actualităţi; 2233 FUm serial: „Te
lefonul de la miezul nopţii* (SUA); 23,35 
Concert vocal-instrumental; 23,55 Lumi
nă djn lumină; 135 Vedete în recital : 
Frank Sinatra. . %

T V R  2
7.00 întâlnirea de sâmbătă. Program al

Studioului TVR din Cluj-Napoca; 12,00 
MTV; 13,00 Est meridian magazin de 
sfârşit de săptămână. Program ai Stu
dioului TVR Iaşi; 16,00 Desene animate: 
Tom şi Jerry; 16,30 Film serial; Şi bo
gaţii plâng ; 20,30 Pariaţi pe campion !;
21,00 TVM * Mesager; 21,30 Planetă Ci- 
nemâ -r 100 ; 32,00 Campionatele inter- 
naţionale de gimnastică ale României;
22,30 Interferenţe; 2330 Missâ a 6-a in 
Mi bemol major de Fr. Schubert; 0,30 
O seară de blues. > '  v

DUMINICA, 23 APRILIE
T V R  1

730 Bună dimineaţă! * Hristos a în
viat I; 8,30 Ping, pangl; 930. Film serial 
pentru copii: Reîntâlnire cu Black Beau- 
ty. Ep. 13; 2030-Lumină din lumină ; 
1330 Din albumul, celor mai frumoase 
melodii populare; 14,10 Actualităţi; 14,20 
Video-magazin de Paşti; 1730 Serial S.F. 
Star Trek; 18,43 A doua Românie; 1935 
Robingo; 20,00 Actualităţi * Agenda eu
ropeană * Buletin meteo; 20,43 Film ar
tistic: „Sunetul muzicii* (SUA, 1965);
22.25 Tragerile Loto special 6/49 şi No
roc ; 22,35 Nu trageţi rn iepuraşi. Varie
tăţi de Paşti d ); 23.25 Actualităţi; 23,40 
Petreceţi cu noi I (I); 035 FUm serial : 
„Maddie şi Davifl".

T V R  2
7.00 5 x 2. Magazin duminical. Program 

ai Studioului TVR din Iaşi; 13,00 MTV: 
Disco Dance ; 1430 Film artistic; „Amin 
tiri din copilărie* (România, *965); 15,2i 
Ritmuri muzicale; 1539 Un zâmbet pen
tru vârsta a treia; 1630 Desene animate; 
1630 Film serial: Şi bogaţii plâng; 17,00 
Arena A S; 20,00 Reîntâlnire cu maestrul 
Ion Voicu; 21,00 TVM * Mesager; 21.30 
Descoperirea planetei; 22,00. Ritmuri |mi|- 
zicale; 22,40 FUm serial: Santa Barbara 
(Ep. 112); 23,25 Zodiac Aştro show; 1,00 
închiderea programului.

V; în funcţie de evenimentele la zi, 
Societatea Română de .Televiziune 
îşi rezervă. dreptul de a efectua li
nele modificări ale programului.
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Desene animate; 10,55 
Disney & Co. (jocuri) ; 
12,25 California Dreams 
(sn.) ; 12,55 Prinţul din 
Bcl-Air (s); 13,25 Casa 
plină (s); 13,55 O fami
lie puternică (s); 14,25
Cine e şeful aici ? (s); 
15,60 240 — Robert (s) ; 
15,55 Knlght Rider (.s.a. 
SUA); 16,45 A-Team (s.a. 
SUA, 1987); 17,50 Beverly 
Hills, 90210 (s): Doyadă 
de încredere; 18,45 Mei- 
rose Place (s); 19,45 Şti
rile serii; 20,10 Frank 
Eistner Show; 21,15 Nun
ta de vis (show); - 23,00 
Da, vă rogi (r); 0,00
Pumnul de fier (f-a. SUA, 
1989); 1,35 Noapte de
rock ; 2,35 Rece ca oţelul 
(SUA, ’87); 435 Poliţistul 
maniac (f.p/r); 5,35 Re
luări.

6,30 Desene animate ; 
8,00 Disney & Co. (r); 9,20 
Seriale şi desene anima
te; 10,50 Em. religioasă 
pentru copii; 10,55 Team 
Disney; 12,20 Comunica
rea cu maimuţele (SUA, 
1985); 14,05 Reportaje Dis
ney; 14,45 Toţi o îndră
gesc pe Pollyanna (SUA, 
1960) ; 17,00 Buddy & Lu- 
cas (Italia, 1980); 18,45
Legea lui Burkes (s.a.); 
19,45 Ştiri, meteo, sport; 
20,10; Westerdeich (Ger. 
1994); 21,15 Oamenii fo
cului (SUA, 1991); 23,40 
Universal Spidier (SUA, 
1992); 130 Bloodsport 
(SUA, ’87); 3,10 Univer
sal Soldier (r); 4,50 Bud
dy & Lucas (r).

CANAtE 5
7,30 Ştir»; 9,45 Ghidul 

Parlamentului; 10,00 Fie
care voliţm (r); 1030 Nu 
doar moda (mag./r); 11,00 
Afacere încheiată {mag-);
11.30 Comisarul Scaii
(s.p.); 12,45 Forum
(show); 11,00 Ştiri; 14,25

' Cotidiene; 14,40 Prieteni 
(mag.); 16,25 Avanpre
miera; 17,00 D.a.; 19,02
OK, preţui e corect (cs);
20.00 Roata norocului (cs);
21.00 Ştiri; 2135 Circu
lă zvonul (show); 21,40 
Champagne (show); 0,10 
Ştiri; 0,40 Pe tecul cri
mei (sp.p); 1,40 Ştiri; 
1,55 Avanpremieră (r);
2.30 Cotidiene (r); 2,35
Circulă zvonul (r); 3,30
Nu doar moda (r); 4,30 
îngerul (mag./r). ______

SAT 1
7,00 Seriale şi desene 

animate; 7,50 Grimmy 
(s/d-a); 9,20 Games World 
(jocuri video); 930 Bas
chet; Liga NBA; 10,35 Su- 
perhuman Samurai (s);
11,05 Forfecarul (co/r); 
13,15 2001 — Odiseea spa
ţială (Anglia, 1968); 1535 
Ţinutul sălbatic (SUA, 
1993, p. II); 1730 Totul 
sau nimic (cs); 18,45 Şti
rile serii; 19,00 Ran: fot
bal Bundesliga 26 ; 2030 
Roata norocu,ui (cs); 22,00 
Concertul de vis: muzi
că tradiţională; 23,00 Die 
Bard II (SUA, *90, p. II); 
1,20 Dirty Harry se în
toarce (SUA, 1993); 3,30 
Un bărbat şi o femeie — 
după 20 de ani (Fr., 1986); 
530 Lumea publicităţii 
(rep); 6,00 Passengers 
(mag. TV).

N .B .C .
7,00 Ştiri NBC; 8,30 

Hello Austria, hello Vie- 
na ; 930 Europa Journal;
10.00 Videomoda; 1030 
Entertainment X — Press;
11.00 Rotonda (talkshow);
13.00 Magazinul ştirilor
NBC; 14,00 Antarctica
(do); 15,00 Săptămâna
NHL ; 16,00 Golf. Turneul 
Johnny Walker; 17,00 
Camptohâtul NCAA; 19,00 
Azi — informaţii; 20,30 
Ushuaia (do. aventură);
21,30 Dateline infor-, 
maţii la zl; 2230 Tal- 
kin’Jazz; 2330 Şhow-ui 
serii, cu Jay Leno; 0,30 
Late Night Show; 1,30 
Epoca de aur a rock’n 
roll-ului; 3,30 Real Per
sonal (taikshow); 4,00 
Rivera — retrospectivă ;
5.00 Dateline; 6,00 Timp 
egal — show politic.

EU R O SPO R T
9,30 l'enis. Turneul 

ATP de la Tokyo — se
mifinale (înreg.); 12,30
Auto. Raliul Tunisiei 
(înreg.); 13,00 Box. Me
ciuri internaţionale; 14,00 
Tenis. Turneul ÂTP de 
1a Tokyo — semifinale 
(r); 15,30 Golf. PGA Eu
ropean Tour. Operiul 
Cataloniei de la Perala- 
da — turul 2 (d); 18,00 
Nataţie. Cupa Europei la 
sărituri de la Strasbourg 
(d); 19,00 Arte marţiale. 
Festivalul de la Paris — 
Bercy (r); 20,30 Wrestling 
World Superstars; 22,30 
Auto. Raliul Tunisiei 
(înreg.); 23,00 Box. Me
ciuri internaţionale; 22,30 
Călărie. Cupa Mondială 
de ia Paris •— Bercy (d); 
0,00 Tractor Pulling. CM 
1994 de la Walibl-Flevo,

TV 5
7,00 Reflecţii i 8,00 

Sindbad; 9,05 Jurnal; 9,35 
Bibi şi prietenii săi; 10,15 
Mag. economic; 10,45 In 
obiectiv Europa; 11,15 Ce 
istorie (cs); 11,50 Mag. 
Olimpic; 12,45 c. Lamar- 
Che (r); 13,50 Jurnal F3;
14,05 Orizonturi; 14,45 
In mijlocul nopţii (r); 
1630 Evadare (r); 17,10
Genii în iarbă (cs); 17,45 
Descurcăreţii (cs); 18,15
Luna Park; 18,45 Cam
pionul (cs); 19,30 Jurnal 
TV5; 20,00 Asta nu se 
discută: 20,35 Jurnal bel
gian; 21,00 Domnişoara 
„O* (f. Franţa, 1993) ;
22,30 FranCofolii; 23,05
Jurnal F2 ; 23,40 Pier
dut diin vedere; 1,45 Jur
nal.

. 730 Ştiri; 10,00 Fron- 
tierele spiritului; 10.43 5 
continente (do); 1130 In̂  
compania exploratorilor 
(do.) ; 13,00 Simpsonii (s);
13,30 Superciasament 
(show); 11,00 Ştiri; 14,45 
Duminică plăcută (show, 
p. 1); 19,15 Bunicul Fe- 
lice (s); 19,45 Duminică 
plăcută (show, p. II); 21,00 
Ştiri ; 21,30 Iubire Ciuda
tă (show); 0,00 Nu dqpr 
moda; 0,30 Fiecare vo
lum (mag.); 1,15 Îngerul 
(mag.); 1,45 Cotidiene
(r); 2,15 Misiune impo
sibilă (s); 3,30 Nu doar 
moda (r); 4,00 Reluări.

7,05 Ţinutul sălbatic 
(r); 8,40 Seriale şi dese
ne animate; 9,05 Cu mo
tocicleta prin America 
(rep.); 10,00 Mă însor cu 
nevastă-mea (SUA, 1956); 
11,50 Drum bun, Chariie 
Broown (f.d.a SUA, 
1980); 13,10 Chisutn (SUA, 
1969); 15,10 Născuţi liberi 
(Anglia, 1966); 17,00 Ţi
nutul sălbatic (SUA, 
1993, p. III); 20,00 Ştiri, 
meteo, sport; 20,15 Fot- 
bal show: Ranissimo nr. 
100; 21,15 Poliţistul din 
Beveriy Hills — II (SUA, 
1987); 2320 Expresul in
fernului (SUA, 1985); *,25 
Conversaţia (SUA, 1974): 
335 Poliţistei din B.*1 
Hills (r); 5,20 Chisum 
(w/r). .

6,30 Ştiri NBC; 7,00 
Afaceri internaţionale;
11,00 Destinaţii de va
canţă; 11,30 Amintiri ieri, 
amintiri azi (do.); 12,00 
Comerţ TV ; ‘ 13,00 Ushu
aia (do.) ; 14,00 Paşaport 
(do. turistic); 14,30 Cele 
mai mari case din lume 
(do.); 15.00 Azi — infor
maţii; 16,00 întâlnire cu 
presa; 1630 Europe 2000 
(do.); 17,00 Grupul Mc- 
Laughlin; 1730 Europe 
2000 (do.); 18,00 Campio
nii (do. sportiv); 19,00 
Cai în acţiune; 19,30 Săp
tămâna în baseball; 20,00 
Ştiri IŢN ; 2030 Paşa
port (de. turistic); 2130 
Videomoda: „înapoi 1a
şcoală*; £230 Talkin* 
Jazz; 23,30 Golf. Campio
natul mondial.

9,30 Tenis. Turneul AŢP 
de ia Tokyo — finala (în
reg.) ; 1030 Nataţie, Cu
pa Europei la sărituri de 
la Strasbourg (r); 11,30
Aventură; 12,30 Auto. Ra
liul Tunisiei (rez.); 13,00 
Box. Meciuri internaţio
nale; 14,00 Tenis. Turneul 
ATP de la Tokyo — fi
nala (r); 15,30 Ciclism. 
Turul Flandrei, etapă în 
Cupa Mondială (d) ; 16,30 
Nataţie, Cupa. Europei la 
sărituri de la Strasbourg 
(d); 19,00 Golf. FGA Eu
ropean Tour. Openul Ca
taloniei de te Peraiada 
— tarul 3 (inreg.); 21,00 
Box. Meciuri internaţio
nale; 22,00 Auto. Raliul 
Tunisieţ (înreg.).

7,00 Magazin olimpic 
(rR 830 Lecţia de fran
ceză; 9,35 Bibi şi priete
nii săî (cs); 10,15 Orches
tra de cameră din Lau- 
sanne; 1X20  Lumea e a 
voastră (vra.); 13,15 Re
ferinţă; 13,45 Jurnal F3;
14,05 Veţi vedea totul;
14,30 Domnişoara „Oa 
(f/r); 16,00 Francofolii
(r) ; 16,30 Muntele (r) ;
17,10 C. Lamarche; 18,00 
Şcoala fanitor (var.); 18,45 
Weekend plăcut; 19,30 
Jurnal TV5; 20,00 30 de 
milioane de prieteni (cs); 
2035 Jurnal belgian; 21,00 
7 din 7: 22,00 Orele fier
binţi ale Montparnasse- 
ului; 23,4{) Amintiri, ■ a- 
mintiri... (f/r).
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S.C. ROMCAMION S A

Cu sediul în Deva, str. 
nr. 17

Angajează
•  1 fierar —* fo i fo t
•  î  acumulatorist 
Informaţii suplimentare la

S.C. Romcamion S.A . Deva —  
Personal.
. .  mm • mm» *-mm» * mm» * mmm» 'mm* Om» »mm»mm»m

' S.C. MINEXFOR S. \.  1>EVA 

Cu sediul In Deva, str. T. Malorescu,

1 Anunţă intenţia de majorare a 

|  şi tarifelor la următoarele activităţi:

— transport marfă auto Şi călători;
— service şl vulcanizare auto;
— lucrări de reparaţii şl confecţii metalice 

} şi tâmplărie;
— alimentaţie publică şi cazare;,
— produse de laborator;
— produse din roci ornamentale;
— materiale de construcţii;
— studii şi lucrări dc cercetare geologică.

ţUv5ru«|J

KAN1ZSA
TOMBOLA

TALON PE PARTICIPARE
Numele şi 
prenumele 
Adresa
telefon <•••■■■••••••»• * »•«»*••« •:■••••••• •
X^oree profcFîiiâ

S.C. BERE KANIZSA S.R.L Setu
8<M Trafan S/51 teL: 061-711381, -737013 fax 064-190»$

CENTRUL DE DISTRIBUIRE DEVA 
s t r ,22  D ecem br ie ,n r .257  
( S . C . “POLIDAVA"S.A.)T e l .62671®

■te * *

Vâreăfâintim c&..« >MÂ£AVETl ŞANSA VEAmVENI'ACTlONAW
Fondul Proprietăţii Private 1 Banat- C ilsânaA rad oferă'acţiuni la schimb cu întregul Carnet cu 

Certfficafeiâe Proprietate în vafbaje dc 875.000 Hi tuturor deţinătorilor legali pană la ifi aprilie 1995; cri* 
, posflMftiate» prelungirii până la 2 mat 1995^’

A C Ţ IU N II Cum puUti subscrie ? •
❖L a  umtatătile Banc Post indicate veţi putea consulta Prospectul de Ofertă ti societăţilor comerciale aflate în curs dc privaţi/ai c prin aceşti 
program, prospectcare cortine informaţii pertinente despre societate .
❖Puteţi opta pentru toate soaetâtîle.darnuniai cu cate un carod <k certificate pentru fiecare societale la ghişeele indicate,
❖Salariaţii care dobândesc acţiuni din pachetul rezervat Jor pot schimba COP în acnuni, la orice societate cu excepţia celeî lă cârd sunt

Societatea Comerciala  CHIMICA Ş A  
Sediul: Orâstie, Str.Codiului24 '
Obiect de activitate: industrie 
Capital social: 39,256.400.000 lei
Venituri totale m 1994: 24.239,767.000 lei 
Profitul impozabil:’ 1.653.363.000 lei
Nr. total de acţiuni: FPS a: 1.099.179 să 

. v ,  FPP 1 :4 7 1 .0 7 7

^ . s a l a r i a t *  .. . 2 .0 1 3

Nr. acţiuni oferite: 145.233
Paritatea de schimb: 33 acţiuni pentru un i CCP 
Ghişee subcnpue: D eva. B-dul. Decebal Bl. 10 P; 
Hunedoara str. 22 Decembrie 27,PetrossmlB-dul 1 dec. 1918 
tbxh86,Orâstte str. Eroilor Bl. A; B rad , str. CuzaVodă bl. î l

c n im jc a w i" 1 
oraş t ie

Societatea Com ercială CONDOR S-A, 
Sediul: Deva. Bd. Avram Ianeu, B1.H3* '
Obiect de activitate: construcţii civile si industriale 
Capital social: 10.800.000.000 Iei .
Venituri totale in 199 4: 13.326.418.000 lei" 
•Profitul impozabil: 220J56.000 lei
Nr. total de aerieni: FPS : 302.400 si

: 129.
Mţi salariau 
'Nr. actuali ofcri:e: 24.832
Paritatea de schimb: 33 acţiuni pentru un t  CCP, 
Ghişee subscriere: Sucursala Deva B-dul Decebal 
Bl 10P ’ .

*La soctetatea COMAT DE V A saoprltsutecrlptla deoarece numărul de acţiuni a fostacoperlt integral. 
La societatea SIDERURGICĂ £-a şuspeodat subscripUa pânabl o dată ce  va fl comunicată ulterior.
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VÂNZĂRI-
CUMPĂRĂRI

•  Vând casă, dependinţe,
grădină cu pomi. Telefon 
611743. .. (9030)

•  Vând Dacia 1300, Si-
meria. telefon 660730. preţ 
negociabil. • (9108)

‘ •  Vând societate comer
cială, asociat' unic cu scu
tire de impozit, Ilia, tel. 
338 A. • (608806)

Cumpărăm în zonă 
centrală casă particulară 
sau apartamertt cu 3—4 
camere la parter. Informa
ţii la tel. 613360, între o- 
rele tţ—13. (9126)

-« Societatea „Garant 
Consulting", telefon 
£16449, facilitează vân
zarea. cumpărarea, în
chirierea - apartamen- . 
telor, caselor, terenu
rilor. Cumpărătorii 
sunt serviţi gratuit.

(9077)

#, Vând canapea ~j stil 
dormitor, 300 000, negocia
bil; tel- 626165, după ora 
15. (9116)
.'.'-(iţ: Vând casă In Orăştie, 
ptr.; Pandurilor, nr. 1, tel. 
625Ş36. (9117)

•  Vând apartament cen
tral' Petroşani, posibilităţi 
privatizare .tel. 065/537312.

' v  (9129)
•  Vând apartament par- 

terţ Liliacului, tel. 626020.
(9112)

«  Vând casă, gaz, gră- 
dinît, Orăştie sau schimb 
eu apartament două ca
rtiere parter Deva, posibi
lităţi privatizare, tel. 
642874, după ora 20. (9114) 

ţ  Vând Lancia Turbo 
Diesel 86, înmatriculată, 
stare funcţionare, 2500 
mărci ,tel. 627636, (9096)-

«  V'ând casă şi anexe
în sat Cîrjiţi. Informaţii 
tei. 624879, după ora 17.

. (9089)
j» Vând apartament două 

ciamerc, Gojdu, etaj 4, 
tel. 616752. (9109)

•  Vând motor si cutie
Dacia 1300, tel. 615322.

(9141)
•  Vând dozator Tec,

stare perfectă, Haţeg, tel. 
770852 sau 770404. (9139)

•  Cumpăr talon VW 
l ’assat, două uşi, ' două 
tuburi bioxid, tel. 543434.

(9137)

•  Toden Internaţio
nal Imex S.R.L. Deva 
vinde gresie, faianţă, 
adezivi, var, plastic 
etc., totul import Ita
lia, la preţuri avanta
joase depozit. Deva, 
str, Zambilei, nr. 2, 
lângă Centrofarm, tel. 
628058. (8575)

•  Humă, ciment alb, 
ipsos, ciment, var la 
cefe mâi mici preţuri 
pe. str. M. Eminescu,

•  Vând cărămidă şi
dozator cu 4 capete, 
preţuri avantajoase, 
tel. 626369. (9130)

•  S.6. Fisher Servi-
mex S.R-L. Deva e- 
xecută la comandă din 
lemn semirotund că-, 

‘suţe de vacanţă, ca
bane. case, terase la 
cele mai avantajoase 
preţuri. Deva, tel., 
615341, (9149}

•  Vând casă, anexe, gră
dină, (gaz, apă) în Sime- 
ria. Tel. 660874. (9365)

' •  Cumpăr Dacia 1310, 
ofer maxim 3,5 milioane, 
tel. 642234, după ora 16.

(7451)
« Vând 700 mp teren 

intravilan .central, posi
bilităţi privatizare. Tel. 
713197, (7733)

•  Vând apartament 2
camere, ultracentral, preţ 

negociabil, 7 milioane. Tel. 
718452. (7731)

« Vând autobuz Ikarus 
Z 55, preţ negociabil. Hu
nedoara, tel. 718533. (7730)

•  Vând casă, gaz, garaj,
convenabil. Hunedoara, 
strada Funicularului, nr. 
3. (7729)

; •  Firmă produce 
şi vinde mese de bi
liard, mărimile 7 şi 8. 
Tel. 057/ 218123, 057/ 
219614 Arad. (9364)

•  Executăm transport cu 
autocamioane de 7 tone, 
ţel. ($3409. v. (9135)

« Casa de Amanet Deva, 
str. Libertăţii, bl. 2, ap. 

1 11, oferă împrumuturi i- 
, mediate în lei. (9129)

•  S.C. Panicor S.A. 
Hunedoara, strada Mi_ 
hai Viteazul, nr. - 1, 
anunţă pe cei inte
resaţi că produce pe, 
bază de comandă ur

mătoarele sortimente de 
panificaţie: pâine â- 

cloridă (nesărată), 0,300 
kg, pâine gradam 0,25.0 
kg. Comanda se face 
la chioşcurile socie
tăţii din oraşele Hu
nedoara, Călan, Haţeg, 
Ghelar. Informaţii la 
tel. 711481, 713556.

(7725)

•  Societate comercială 
angajează vânzător (bar
man) pentru. barul : non 
stop Boema Deva. Infor
maţii la t e l ' 626306. (9359)

« Familia aminteşte 
celor care l-au cu
noscut şi iubit împli
nirea â  40 de zile de 
ia trecerea la viaţa 
veşnică a lui 

CORNELII). BAL 
Parastasul va' avea loc 
duminică, 16 aprilie, 
la Biserica din , O.N. 
Călan. \  ' (9357)

D E C E S E

nr. 48, 
626149,

Deva, tel. 
(8956)

« Vând apartament 4 
camere, îmbunătăţiri, te
lefon, maşină spălat, tel. 
720201. • (7719)

•  Vând Audi 80, 1979,
neînmatriculabil, stare ex
cepţională. Tel. 054/713632.

(7727)
.« Vând casă (fosta casă 

a pionierului) sau schimb 
cu diverse, chioşc în Piaţa 
Obor (şl în- rate). Tel, 
711935. . . .  (7706)
^  ş  Vând pian coadă, 
placă bronz, stare bună. • 
Hunedoara, tel. 715118.,. '  - 

“ ‘ (7717)

« Vând case marcat, 
cântare electronice, garan
ţie, service consumabile, 
casetofon dublu PECfS. 

deosebit. Tel. 715213;?15680.
; x.v ■>'« . (7766)

•  Vând ARO 240, L, 
36 000 km, preţ negocia
bil. Tel. 729247.

DIVERSE

« Asociaţia Agromec 
Leva — PAS din ca
drul S.C. Agromec 
S.A. Deva,' str. Depo
zitelor, nr. 10, anunţă 
în conformitate cu
Normele Metodologice 
nr. 2, art. 6 la Legea 
77/94 că pentru priva
tizarea societăţii âu
dţeptul să participe ur
mătoarele categorii de 
persoane: salariaţii ,cu 
contract de ifiuncă, 
foşti salariaţi, pensio
nari. ăi societăţii, pro
ducători agricoli aflaţi 

'în relaţii contractuale 
cu societatea, în con-, 
fermitate cu a r t  " 3 
din lege. Opţiunile se 
dep,ţm la sepiul. socie- 
ţăţji’Tde unde se pot 
obţine‘ informaţii . di
rect sau la tel. 621902.
'  ' ' (CEC)

•  S.C. Elba Com S.R.L. 
Deva .anunţă majorarea â- 
daosului comercial de la 
•—60 la şută, 'începând cu 
data de 14 aprilie 1995.

(9353)

•  Cu adâncă durere 
în suflet, soţia Re-' 
ghina, fiica Doina,: gi
nerele Mitică şi nepo
ţica Diana Retegan 
anunţă încetarea din 
viaţă, după o lungă şi 
grea suferinţă, a dra
gului lor soţ, tată şi 
bunic.'-

AVRAM CULOA
în vârstă de 73 ' ani

Funeraliile vor avea 
loc; astăzi, 14. 04. 1995, 
ora 14, la domiciliul 
din strada, Sarmizege- 
tusa, ni*. 10, jar' în
humarea la cimitirul 
Gh. Apostol din'’Hune
doara..'Dumnezeu să*-l 
odihnească iir pace.

(7732)

«  Cu adâncă durere 
în suflet, soţul şi pă
rinţii anunţă .trecerea 
în nefiihţâ la doar 
39 ani a  celei care 
a fost o minunată şi 
iubitoare coţie, fiică

GOTA FLORICA
InnWrmân tarea ■ — 

sâmbătă, 15 aprilie, 
ora .14, sat Bejan.

Ţ608807)

•  Gu inimile pro^ 
fund îndurerate copiii 
Marcel şl Marcela a_ 
nunţă moartea celei 
care a fost o minuna
tă şi iubitoare mamă

GOIA FLORICA 
la numai 39 de ani. 
Nu te vom uita nici
odată,' dragă mamă.
* - " .(608807)

•  Vând apartament 2 
camere, centrul civic, etaj 
II, Tel. 717733. (772260)

« Vând Lada 1500, pen
tru piese şi talon, cumpăr 
talon VW ' Golf. Tel. 
715812. (7724)

« Vând casă, curte, 
grădină, plus spaţiu co
mercial 'amenajat. Haţeg, 
tel. 770816'; (9136)

•  Vând talon Mitsu
bishi Lancer GL, tfel. 
614661. . (9148)

•  Vând Nissan tamponat,
înmatriculat, informaţii tel. 
612256. (9147)

V'ând tren mobil, vi
teza 1 lâ 3, şi - alte/ piese 
âutp pentru Dacia 1300, 
Tel. 617906. ' (9133)

•  Vând casă Siifteria,
foarje, foarte urgent, str. 
Biscaria, nr. 124, preţ ne
gociabil. (9123)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer de .închiriat a- 
partament 3 , camere, cen
tral. Deva, tel. 612713.

v V (9370)

•  închiriez garsonieră
sau apartament ne (mobi
lat), în Simeria, tel. 661283, 
orele 20—22. (9140)

OFERTE 
DE SERVICII i

« ENGLEZ, predau se
minar privat limba en
gleză — începători, avan- 

.saţi. Informaţii telefon 
617906. (9115)

•  Angajăm mecanic cu
permis de conducere, per
sonal pentru îngrijit gră
dină. Tel. 711955. (7706)

# Colegii de la A.C.R. 
Deva sunt- alături de 
Goia Petrică la durerea 
pricinuită de decesul so
ţiei sale,

GOIA FLORICA
Sincere condoleanţe!

. (608807)

S.C. ROMÂNO- 

GERMANĂ 

TRIDENT EXIMP 

S.R.L. SIBIU

La cele mai reduse preţuri din ţară, sfi 
dând orice concurenţă: . ;

— confecţii textile „Second barid“. la |
baloţi şi saci .■ ' ..

r-r încălţăminte nouă
>— încălţăminte „Second hand“ ; -
— confecţii textile pe sortimente I
* - calorifere noi import |

şi centrale termice* duplex „Second J 
hand“ * ' \. 1

— frigidere, combine frigorifice, conge- !
latoare şi maşini de spălat din im- { 
port. î

Informaţii — telefoane 069/41178$, I 
227530, 414306. 4|&875tLJ
- 0  mmm w'wmm * mmm 0  mmm 0  mmm â ă tâ m p  .mum tr ăm m  » mm* m » 'mmm mwmm ’

T A ftG U L  -E X P O Z IT IE  " H D -E X P O W  

organizat in perioada 1 3 - 1 8  aprilie â .C .. dtr

vep  avea sam a: -  — *!g
« st aSsiti, ia-praturi eccesiW o, uf) cadou daogabd 

* pe& ru cei drâpl o i  ocazia 54rb S ton teriteP ^ lij l  
• d  portietoB 4NiaflMINlNi8ducadanR

#d n tH , în v d « r « a î r tc h » w f d e p e i t r 9 6 t t t  m

m ■ 0 •
Şormlsmob din

intreopeteW  - ii*
•000

CONSILIUL *LOCAL AL MUNICIPIULUI 
DEVA

Organizează in data de 22. 05. 1905, ora 9. ■ 

CONCURS

pentru ocuparea postului de inspector în cadrul - 
Serviciului administrarea domeniului public şi 
privat. ' ‘

CONDIŢII; Studii superioare (economist 
sau jurist) sau studii medii cu 8 ani vecHUw in 
domeniul economic-finanţe. i

Informaţii suplimentare se vor obţine,ţaţ 
, Sediul Consiliului local Deva, cameră 11, sau j»  
tel.: 616718—  Biroul organizare '■— sateri/are — 
personal. * ' > > (268)

1

BANCA .AtENAŞiTEREA CREDITULUI 
ROMANESC" &A.

CREDIT BANK ■

Cu sediul in Devă, bdul Deqebai, nr. 8. 
Vinde la licitaţie publică, ce va avea loc 

la data de 20. 04. 1995, ora 10, la' Judecătoria 
Hunedoara, Biroul executori judecătoreşti:

doara, bd^l Dacia, nr. l7, W. A l—4, ap. A8. 
Priafurde pornire: 6 000 0 0 0 lefc 
2. — imobil, situat in Peştişu Mare. nr. 

262. : //;; 
Preţ de pornire: 8‘ 306 000 lei.

' 3. — apartament 4 camere, situat <n Călău. \ 
str. Dr. P. Groza, nr. 26, sc. 2, ap. 26. 1

Preţ de pornire: 13 000 000 lei. j
Condiţia de participare la licitaţie este de- J 

punerea la executorul judecătoresc până în iii- J 
mineaţă zilei de 20. 04. 1995 a sumei de lO la ) 
sută din preţul de «pornire de mai sus,* repre- ) 
zentând garanţia de participare la licitaţie şi \ 
care va intra în preţul cu care se adjudecă vân- ţ 
zarea. ' l

In caz de neadjudccarc suma se restituie. 1 
Relaţii suplimentare se pot oferi la s«6ul ]  

băncii djn Deva, bdul Decebal, bl. 8, tel. 611853 
sau executor judecătoresc. , . (270)

S.C. „TOPAZ" S.R.L.
HUNEDOARA

■SOCIETATE GERMANA

Tel. 054 — 717982- 
Fax 054 — 717110

' OFERĂ AGENŢILOR ECONOMICI :
— 760 lei/buc.

— 3561 
r- 3278
— 702
— 661

be*
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•  Ouă Kinder —
•  Tic-Tac » :
•  Raffaello T 15. , s

' •  Nutella - -r;'
• •  Raffaello T 3

•  Vâgeta .75 g 
• . Vegeta 250 g
•  Budincă vanilie
•  Budincă ciocolată
•  Budincă Gold Bourlon 

' •  Budincă Karamel
•  Budincă Rottc Grutze
•  Praf de copt
•  Zahăr vanilat
•  Gelatină ■
•  Praf de frişcă
•  Esenţe (rom, vanilie, migdale,
1__ lămâie) — 254

PREŢURI FĂRĂ TVA!
Transport gratuit la comenzi de minimum 309 
Comenzile se primesc zilnic — 24 de ore.

mm

— 259
— 310
— 530
— 572
— 421
— 132
t -  88 
—, 221
— 1485

Vineri, 14 aprilie 1995


