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L# parterul -blocului 
M t, scara B, bnlevar.

Decebal, Deva, 
S.p. „Asar Construct" 
SWt a deseWs o boga. 
!tt şi interesantă expo- 
d |ie  de Materiale > - şi 
tejiiţetogH în consttiici 
|ii. Este prezentată O 
gamă largă «i <U*ersă *5 
materiale, de diferite 
tipări şi ^IpsfagrinM — 
indigene şi din import 
—v  Precum şi de scale 
şi; accesorii pentru 
cpnştrucţn utilizate 
t<H mai M it  în ■« -  
x «cutia şi amenajarea 
intertoaretor de k>cuin- 
ite, .birouri etc. - ' * %• 

Expoziţia este des. 
«lăsă permanent, de 
luni până vineri, intre 
orele 10—14. <D. G.).
' ' c • ^
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ISTORIE Şl VALORI
, Miercuri,' 19 aprilie 

a.c., Casa de cultură a 
municipiului Deva a 
găzduit o manifestare eu 
semnificative valenţe 
culturale. Este vorba de 

r simpozionul cu tema 
„Istorie şi valori*', orga- 
nizat de inspectoratul de 

, Poliţie' al JudeţuIurHu. 
, nedoarâ, cu sprijini® Di

recţiei de Cultură: ă Mi
nisterului de Interne. Au 
participat reprezentanţi 
ai Prefecturii, -Consiliu, 
lui local. Oameni de cul
tură, poliţişti, elevi, alţi 
invitaţi.

Simpozionul a fost 
deschis de dl colonel 
Ioan Dumitru Arsenie, şe. 

’ ful - Inspectoratului de 
Poliţie al judeţului.

. i O remarcabilă -pledoa
rie In favoarea cwnoaşte- 

, sil -reale p  valorilor cui. 
turale naţianSîe ă  fost 

t prezentată de prof. univ. 
’ dr. Dan Smântânescu, 
ş fostul secretar particu- 
i  Iar al marelui istoric şi

savant Nicolae lorga. Su 
argumentele proprii doar 
celor ce, intr-adevăr, au 
trăit momente istorice, 
dl Dan Smântânescu a 
adus în faţa auditoriu
lui elemenfe inedite le
gate de personalitatea de 
excepţie a celui ce a fost 
Nicolae lorga. Iar lan. 
sarea la Deva a volumu
lui „Eşafodul din Bos
for" a fost rezultatul u- 
nei documentări asidue, 
legate, de personalitatea 
li® Constantin Brâncd- 
veana

Al doilea moment e-, 
senţial al manifestării 
l-a constituit prezentai, 
rea volumului „Istorie şi 
valori", d ep ro f. univ. 
dr. Mihail Diaconescu. 
S.a’ vorbit eu o deosebi, 
tă ccmtpetenţă şi, dq ce 
să nu o spunem, cu pa
triotism, despre contri
buţia poporului român la 
cultura universală. (V*N,). 

■a> - \

Aspect din timpul desfăşurării simpozionului
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CURSUL VALUTAR
21, 22 ŞI 23 APRILIE 1995

Foto PA VEL LAZ A

: :

81 aprilie

" •  S t Mc. Ianuarie, 
Ep.; S t  Mc. Alexandra 
(Denia Prohodului Dom
nului);

•  S-au născut: in
1816, scriitoarea engleză 
GHARLOTTE BRONTE 
ţm. Î855)f în 1926, re- 

. glna ELISABETA ă
H .a a Regatului Unit 
al Marii Britanii Ş* Ir
landei de Nord; ■

•  AU murit: în 1857, 
BIZANŢIU DENSUŞI- 
ANU, ilustru ora de cul
tură hunedorean (n. 
1799); îh 1882, filozoful 
VASILE CONTA (n. 
18451; -V: '

•  începe Zodia Ta
urului (21 aprilie — 21 
mai);

•  Soarele răsare la 
ora 6,23 şi apune la 
20,07;

•  Au trecut 110 zile 
din an; au mai rămas
255. '

l dolar SUA 
1 marcă germană 

100 yen| japonezi 
1 liră sterlină 
1 franc elveţian 
1 frâne francez 

100 lire italiene

— 1871 lei
— 1374 lei
— 2297 Iei
— 3013 lei
— 1665 lei
— 388 lei
— 110 Iei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale a Rom
I t y ă n i e l ,  .v ’ \ : ’ : V '
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•  AJUTOARE SOCIA
LE. Recent, la Brad 
s-au atribuit unui număr 
de 322 de familii aju
toarele sociale pentru 
încălzire Sumele aloca
te se ridică la 6 375 600 
de lei şi au vizat fami
liile ale căror venituri 
medii, pe membru de fa
milie; au fost sub 45 090 
de lei. (C. P.).

•  SEMĂNATUL PO
RUMBULUI. In ciuda ca
priciilor vremii, chiar 
dacă temperatura în sol 
este scăzută, mecanizato
rii Gheorghe Doru , şi 
Martin Dani, de la sec
ţia din Cristur a Agro- 
mec Deva, au însămân
ţat peste 21 de ha cu 
porumb. Au început mai 
devreme, ^estimând câ 
vor avea solicitări ce 
pot depăşi 200 ha. (N.T.).

•  NUMEROŞI IUBI
TORI AI MUZICII CUL
TE au participat mier
curi, 19 aprilie şi ţjoi,

Despre generalul Pavel 
Graciov, actualul ministru 
al apărării în guvernul 
Federaţiei Ruse, s-a mai 
scris că n-ar fi dus de 
prea multe ori la biserică 
şi că, din -când în când, 
vrând- parcă să-l concu
reze pe colegul său de 
Afganistan, Alexandr Le- 
bea, comandantul armatei 
a 14-a staţionată în Re
publica Moldova, dă cu 
bâta în baltă tulburând 
apele politicii moscovite. 
Dar ,să vedem ce a mai 
făcut generalul — minis
tru. de a revenit atât de 
puternic în atenţia gene. 
rală.

baza Tratatului, de re. 
ducere a forţelor armate 
convenţionale în Europa, 
datorită situaţiei volatile 
din zona Caucazului. 
„Doar când condiţiile se 
vor stabiliza, va putea 
Rusia să aducă la înde
plinire toate prevederile 
înscrise în tratat", a de
clarat generalul agenţiei 
Interfax, precizând in a . 
celaşi timp ca, în prezent, 
cantităţile de arme, de 
tehnică militară permise 
de tratat a fi staţionate 
în flancul sudic al Ru
siei sunt „insuficiente".

Reacţiile Occidentului la 
acest anunţ care a stupe-

C O M E N T Â R I I

Simţind că în Cecenia fiat prin cinismul său 
îi cam fuge pământul de toate cancelariile euro- 
sub picioare, nici .tata pene n-au întârziat. Re- 
dintre previziunile sale producem doar declaraţiile 
neîmpliriindu-se, iar răz- ministrului de externe 
boiul continuă undeva în german, Klaus Kinkel, 
nordul micii republici, care a spus categoric: 
generalul belicos a decis „Rusia trebuie să Inţe- 
că trebuie să sporească leagă că dâcă-şl' pune în 
efectivele militare ale aplicare ameninţările a - , 
forţelor armate ruseşti ] ceasta va însemna sfâr. 
din zonă. Ca să-şi poată şitul colaborării cu Occl- 
împlini această hotărâre, dentul şi ia alte domenii**. 
Graciov t r e b u i e  să Scurt şi c la r! 
încalce însă nişte tratate Occidentul nu poate fi 
internaţionale cu privire , de acord cu încălcarea 
ia reducerea forţelor mi- Tratatului privind redu 
litare convenţionale în cerea forţelor armate în 
Europa la anumite nive- Europa, - aceasta însem- 
luri,- peste care nu se nând crearea unui pfe- 
poate trece. Ce şi-a spus cedent Şi pentru alte ţări 
însă Graciov? Tratatele de a-1 ignora. - ? 
sunt făcute ca să fie în- ...Şi când te gândeşti 

X călcate. Şi fără să mai că pe generalul — mi- 
- ştea pe gânduri a comu- nistru Da liiat gura pe 

nicat maSB_mediei un a . dinainte tocmai acum, cu 
nunţ, care nu numai că a două săptămâni înaintea 
şocat, ci a  şi făcut valuri întâlnirii la vârf ruso — 
puternice care au intrat americane... Să fie o.J 
li» coliziune cu Wâsbing- gafă i politică sau, dim- 
tonul şi cu toate capita- potrivă, un avertisment 
lele oecidentaie europene, serios dat americanilor şi 

Anunţul lui Graciov Europei occidentale? Vaf 
preciza nici mai mult nici interveni' Elţîn să ate- 
mai puţin decât că nueze duritatea generala-, 
Moscova nu ya mai fi în fui său? 
măsură să-şi împlinească Vom vedea, 
obligaţiile asumate în : Gh. PAVEL
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— Doamnă, povestiţi.ne cum s-a produs 
accidentul.

—- Eu conduceam automobilul, iar soţul 
meu era la volan...

Venituri din transhumantă
i , Traversarea satelor de 
V către turmele de oi este o 
ţ realitate. Consiliul local

Î Gălan a găsit în feno
men posibilitatea de a 
mai realiza ceva veni
turi la bugetul local. El

ţ
t

a adoptat în acest sens / 
o hotărâre prin care 1 
pentru fiecare animal în ţ 
transhumantă pe terito. - 
riul localităţilor apar. 
ţinătoare, se percepe 
taxă de 500—1000 de ţ 
lei. (I. C.).' J

° - ţ

20 aprilie a.c., în sala 
mică a Casei de Cultură 
din Deya, la recitalul sus
ţinut de Preda Anca şi, 
respectiv, Vasiu Dianna 
Luminiţa, eleve la clasa 
de pian a prof. Doina 
Ona, de la Liceul de 
muzică şi artă din loca
litate, câştigătoare a nu
meroase premii şi con
cursuri naţionale. (G.B.).

•  COMENZI. , Adap
tând producţia la cerin
ţele pieţei, la S.G. Ma-’ 
con S.A. Deva se fabri
că, în prezent, stâ lp i. 
centrifugaţi' pentru RE-

NEL, precum şi o serie 
de elemente, din pre
fabricate solicitate la 
modernizarea drumului 
Sebeş—Arad. (N.T.).

•  PRIME. Crescătorii ’ 
de animale din judeţul 
nostru au beneficiat, de 
la începutul acestui an, 
în baza Legii 83/1993, de 
prime în valoare de peste 
193 milioane lei pentru 
viţeii obţinuţi şi peste 
187 milioane lei pentru 
deţinerea în gospodărie a 
cel puţin 3 vaci sau bi
voliţe. (N. T.). ;
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Mulţumiri din suflet
In anii de după Revo

luţia din Decembrie 1989, 
Ia Baia de Oriş, a luat 
fiinţă Grupul ..Prietenii 
Belgiei", iar în localitatea 
Kortessem, din Belgia, 
Grupul „Prietenii Romă. 
niei". Intre cele două 
localităţi înfrăţiţe s-a 
statornicit o prietenie re
ciprocă, statornică, trai
nică, de inimă şi suflet. 
Au ' avut loc mai multe 
contacte şi vizite, plinfe 
de afecţiune, de respect, 
de stimă.

De curând, grupul bel
gian condus de dnii Jet 
Goffinghus, Luc Roe şi 
Wim Huysmans a fost la 
Baia de Criş. Cu acest 
prilej oaspeţii au oferit 
ajutoare umanitare,, com
puse din alimente, arti
cole de îmbrăcăminte, re
chizite şcolare, dulciuri

copiilor de ia Casa de 
copii.

Tot cu această ocazie 
au ajutat cu alimente şi 
diverse articole de îm

brăcăminte mănăstirile din 
satul Crişan şi Baia de 
Criş. Stimaţii belgieni au 
reţinut şl alte lipsuri din 
aceste unităţi, urmând ca 
la vară, când vor reveni 
pe aceste meleaguri, să-şi 
aducă contribuţia la re
zolvarea lor.

Pretutindeni, oaspeţii 
mult dragi an fost pri
miţi cu dragoste şi res
pect, revenirea dumnealor 
fiind aşteptată cu ne
spusă bucurie. Peste tot 
li s-a mulţumit cu mult 
drag, 'din inimă, din su
flet.

VALER BOCIU, 
pensionar, reprezentantul 

Grupului „Prietenii 
Belgiei", din Baia de Criş

COPIII ŞI ŞOFERUL
în  Răchitova, o staţie de autobuz este peste drum 

de primărie. La orele prânzului, când copiii termi
nă cursurile, ies în ordine şi disciplină de Ia şcoală 
şi vin în staţie. Soseşte autobuzul 31-HD-3970, cu dl 
Simioan Stăncescu la volan. Tot în ordine, disciplinaţi, 
copiii urcă şi îşi ocupă locurile în autobuz.

— Dimineaţa îi aduc la şcoală, aici in Răchitova. 
Din Ciula Mică, Ciula Mare, Boiţa, Vălioara. La prânz 
îi duc la casele lor — preciza şoferul. Şi cu am 
copii Ia şcoală. Nu-i îngăduit să întârzie.

— Dar astă-iarnă?
— Indiferent de vreme am circulat Ia fix. Copiii 

n-au tremurat îit staţii. Suntem prieteni şt ne 
respectăm...

GH. I. NEGREA

Frontul

!

Aşa după cum am a .  
nunţat, ■ recent a avut loo 
la Deva şedinţa Consiliu
lui de Conducere al Filia
lei judeţene a Frontului 
Democrat Român, ta care 
a luat parte şi dl Mur ar 
Petrişor, preşedintele Co
mitetului Director al aces
tei formaţiuni politice. Din 
numeroasele probleme dis. 
cutate cu acest prilej, 
spicuim : •  Frontul De
mocrat Român a  luat fiin
ţă in 20 Decembrie 1989, 
la Timişoara, fiind pri
ma formaţiune politică 
creată după perioada to
talitarismului în Româ
nia. •  La înfiinţare. F.D.R. 
a fost de dreapta — ţi
nând seama de momente
le din acea perioadă — 
apoi a devenit de centru- 
dreapta. •  Este singurul 
care şi-a păstrat denumi
rea iniţială, celelalte „fron
turi" transformându-se în 
partide. Denumirea su
gerează că această forma
ţiune politică este în con
tinuă ofensivă. •  'F.D’JR. 
este în opoziţie continuă, 
dar într_o opoziţie con
structivă. « Separarea pu
terilor în .stat trebuie să" 
devină efectivă. In pre-

) SPIRIT GOSPODĂRESC [
\ l

Locuitorii oraşului r 
Brad dovedesc şi . în 
acest început de an spi
rit gospodăresc, astfel 
ca oraşul lor să arate 
mâi frumos, mai curat,

zent Guvernul îşi 
atribuţiile legislativului. •  
Frontul a votat Constitu
ţia ^  acţionează pentru 
respectarea ei şi a  legilor 
ţârii. •  F.D.R. este un par
tid  naţional, având fi
liale în 34 de judeţe. •  
Filiala judeţeană Hune
doara a F.D.R. a luat fiin
ţă abia luna trecută şi 
se află în  proces de con
solidare. •  Frontul este 
un partid republican, deşi 
în rândurile şale sunt şi 
moriarhişti. •  Preşedin
te al Filialei judeţene este 
dl Cornel Mihâiescu, avo
cat

După dezbateri. Comite
tul de Conducere al Fi
lialei Hunedoara a  F.BJL 
a adoptat un comunicat re
feritor Ia problemele dis 
cutate şi fa care se subli
niază — printre altele — 
că Frontul Democrat Rc- 

, mân este u» partid c» U 
deoâogie proprie, fiind 
dispus să încheie alianţe 
cu toate formaţiunile po
litice constructive, pentru 
scoaterea României ' din 
criza gravă în care se 
află. După şedinţă a  a- 
vut loc1 o conferinţă de 
presă, în cadrul căreia dnii

Murar Petrişor şi Cornel 
Mihăiescu, preşedintele 
filialei judeţene, au râs. 
puns numeroaselor între
bări ale ziariştilor. Ziarul 
„Cuvântul liber" a for
mulat câteva întrebări. 
Iată care sunt acestea şi 
ce răspunsuri am primit:

— Spuneaţi că sunteţi 
deschişi oricăror alianţe 
politice. Cu oricine ?

— Am avut şi urmează 
să mai avem discuţii cu 
conducerile unor partide, 
de fapt cu toate. In func
ţie de acestea vom inche. 
ia alianţe. Bineînţeles cu 
acelea care au programe 
asemănătoare sau apro
piate de ai nostru.

— Veţi încheia alianţe, 
inclusiv cu partidele aşa 
numite extremiste ?

— Evităm extremismul. 
Noi suntem tm partid de 
centru-dreapta

— tn  cadrul şedinţei s .a  
afirmat c i  F.D.R. e*te în  
opoziţie continuă. Faţă de 
ţin e?

— Suntem în opoziţie

A consemnat 
TRAIAN BONDOR

mai civilizat. După 
ce au curăţat zonele 
verzi din jurul blocu
rilor, echipe specializate 
au executat tăieri de 
formare şi curăţire la 

1 arborii ornamentali. Au 
\ fost plantaţi 70 arbori 
l ornamentali şi 2000
; arbuşti — gard viu.
1 De asemenea, au fost 
ţ demarate lucrările de 
i reparare a băncilor din 
’ parcuri, mobilierului din 
ţ spaţiile de joacă ale
l copiilor. S-au completat 
l coşurile de gunoi stradal 
leu încă 110 buc. (Al.J.j

Din determinările ana
litice efectuate în punctele 
de colectare de probe din 
aer, au rezultat următoarele:

•  Valorile concentraţii
lor la pol uanţii gazoş* (bio
xid de azot, bioxid de 
sulf, amoniac, fentă, aewti- 
tate}, evidenţiază înca
drarea lor sub lintiţele ma
xime admise (C.M.A.J.

•  Pulberile în  suspensie 
prezintă 8  depăşiri ale 
C.M.A (0,150 mgjmc). te 
municipiul Hunedoara, dte 
37 de măsurători, iar te

(Continuare în pag. a 7-a)

Călan 4 /iepăşiri din 9 
măsurători.

•  Pulberile sedimenta- 
bile nu prezintă depăşiri, 
în perioada menţionată. în 
zona Chişcădaga înregis. 
trându-se o valoare me
die săptămânală de 10,91 
grame/mp (C.M.A. =  17 
grame/mp/lună).

•  Valorile radioactivită
ţii factorilor de mediu i 
aerosoli filtraţi, depuneri 
atmosferice, ape, sol, ve
getaţie s-au încadrat în 
lintiţele de variaţie ale 
fondului natural.

•  ţn ceea ce pri veşte 
calitatea apelor de supra
faţă, indicatorii de toxi
citate prezintă valori ce se 
încadrează te limitele im
puse de standardul de 
calitate.
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6,30 Ştiri, seriale şi 
d.a.; 10,05 Kojak (s.p.):
11.00 Frumos şi bogat (s);
11,36 Vremea dorinţei 
(s); 12,30 Duelul fa
miliilor (cs); 13,30
Springfield Story (s); 
14,15 Santa Barbara (sl; 
153)5 Pasiunea ei e cri
ma (s); 16,00 Hona Chris. 
ten talkshow; 17,00 Hans 
meiser talkshow: 18,00
Jeopardy! (cs): 18,30 tn . 
tre noi (s): 19,00 Frumos 
şi bogat (s/r); 20,10 Ex
ploziv (magazin); 20,40 
Vremuri bune — ş i 
rele; 21,15 Sunt nevino
vat ! (dramă SUA, 1994);
23.00 American Soldier 
(f.a. SUA, 1989); 1,05 Jur
nal & Show nocturn; 2,35 
Maşinăria de luptă (f.a.).

CANALE 5
7.30, Ştiri; 9,45 Ghidul 

Parlamentului; 10,00 
Shou-ul lui M. Costanzo
(r) ; 12,45 Forum (mag.); 
14,00 TG5 — ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Beautifui
(s) : 15,05 Complot în fa
milie (show); 16,20 A. 
genţia matrimonială 

(magazin); 17,00 Desene 
animate; 19,00 OK, pre
ţul e eoreet Ccs); 20,00 
Roata norocului (cs); 21,06 
Ştiri; 2L25 Circulă zvo
nul (show); 21,40 Pe. 
deapsa (show); 23,45 
Ştiri; 2-30 Cotidiene (r);

-2,45 Circulă zvonul (r);
3.30 Fiecare volum (r);
4.30 îngerul (r); 5,30 Nu 
doar moda (r).

AT 1
6,30 Mag. matinal cu 

sport; 7,30 Brunch TV 
(magazia TV); 10,30 Gim
nastică matinală; 11,00 
Reluări; 12.00 Treci la 
casă! (slt com.); 12,30 Lo_ 
Ving (s); 13,00 Vecinii (s); 
1345 Soarele Californiei 
(ş); 14,25 Falco» Crest 
(s); 15,25 Numai Iubire 
nul (sit. .com.}; 15,55 Time 
Trax (ş. SF); 16,55 Mac- 
Gyver (s-a.); 18,00 Să ris
căm! (cs); 19.00 Totul sau 
nimic (cs); 20,00 Ştirb 
sport, meteo; 20.30 Roata 
norocului (cs); 2145 Po
picul stafiei (co, SUA, 
1962); 23,25 Ram fotbal 
Bundesliga 27; 0,19 Scan
daloasa Emanuelle (f.er. 
Italia, 1986); 1.40 Casa
mâinilor însângerate.

N B C

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,06 Iu miezul 
afacerilor; 7,30 Afaceri 
la zi. Ş tiri; 9,30 Maga. 
rinul ştirilor; 10,0® Co
merţ TV; 11,09 Roata 
banilor (rep.); 16,06 Pia
ţa europeană; 20,00 
Ştiri ITN; 20,30 Săptă
mâna în hochei NHL; 
21,30 Bateline show 
magazin ca 1. Pauley A 
S. Phillips; 22,% Maga
zinul ştirilor; 2346 Show
ul serii, cu Jay Leno; 
0,30 Real Personal (talfe- 
show); 1 4 6  Ştirile nopţii; 
2,69 Timp egal — Show 
politie; 3,30' Destinaţii de 
vacanţă; 4,96 KJvera te 
direcţi; 546 Bateline, 
cu Jane Pauley; 6,06 Ma
gazinul ştirilor NBO.

EUROSPORT

9,30 Eurofun e Maga
zin distractiv; 10,00 A- 
ventură; 11,00 Alpinism;
13.00 Fotbal o Selecţiuni 
din manşa a doua a Cu
pei UEFA şi Cupei Cu
pelor (r): 14,30 Fotbal a 
Liga Campionilor — se. 
mifinale, manşa 2 (sel.);
16.00 Tenis o Magazin
ATP; 16,30 Atletism o 
Magazinul lunii aprilie, 
1995; 17,30 Magazin o. 
limpic; 19,00 Handbal.
Turneul celor patru na
ţiuni de Ia St. Gallen: 
Germania — Rusia (d) ; 
2040 Buletin de ’ ştiri 1;
21.00 Magazinul sportu
rilor cu m otor; 22,00
Box. Meciuri Internatio
nale (d); 1,00 Aventură;
2.00 Buletin de ştiri 2.

VINERI 
21 APftlLHI

TVR 1
7,00 TVM o Telema- 

tinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Serial 6 San
ta Barbara (r); 1040 
Desene animate; 1249 
Aur şi notei (s/r); 1446 
Actualităţi; 14,10 TVR

15,45 Tradiţii; *646 
Actualităţi; 1645 Din 
lumea afacerilor: 17,90 
Emisiune in limba ger
mană; 18,00 Pro Pa. 
tria; 19,00 Serial •  
Casa Eliott; 20,00 Ac
tualităţi •  Meteo 0  
Sport; 20,45 Trena*
folcloric; 2145 Viaţa 
parlamentară; 2145 
Film « Viaţa Iui Iisus 
ti).

9,00 Videotext;, 10,00 
Observator •  Antena 
1 ; 11,00 Film artis
tic •  Prin cenuşa im
periului ; 13,09 VI-
deotext; 17,00 Ob
servator •  Antena t i  
18,00 Focus. Ştiri dte 
actualitatea locală; 
1845 Film o Flăcări 
pe comori; 19,43
Worldnct o Situaţiile 
care duc la distruge, 
rile din mediul în 
conjurător.

S.C. DEVASAT SRL 
Deva anunţă intenţia de 
majorare a  preţurilor 
şi tarifelor la produse 
şi serviciU

S.C. CATV LINE 
SRL Deva anunţă in. 
tenţia de majorare a  
tarifelor pentru pres
tări servicii.

740 La prima oe&j 
945 Ora dfe muzică |  
1646 Magazin sate
lit; 11,00 Telejurnal 
IVorîdHet; 11,30 De
sene animate; K .66 
Cafeneaua literar*;
14.00 Actualităţi; 1446 
Varietăţi internaţiona
le; 15,00 Caleidoscop 
internaţional; 15,39 
Cultura te lume; t4y66 
Desene animate; 
Serial a  
plâng; 17,06 
invenţiilor; 18,10 Se
rial *  Aur şi swrol;
19.00 Concertul Or
chestrei Naţionale Ha. 
dio; 21,00 TVM 9  
Mesager; 2*49  Ou- 
ipeni care au fost.,. 
23,66 Muzica e  viaţa 
mea l; 2340 Sas*» 
Barbara (s)

D E V A S A T

9,00 Reîntoarcerea la 
Cartea Cărţilor;" 10,00 
Serial •  Echipa de şoc 
(r); 10,50 Serial (r)
•  Vegas; 11,40 Mltiu 
că; 1140 Chestiune» 
zflei (r); 1240 
muzicală; 18,00 
tm  ce trăieşti; 
Reporter TELE 2 ; 
1940 Clip Vi va; 29JSO 
Serial •  Femeia fine. 
tastiră — ep. 18; 2946 
Doar o vorbă să-fi mai 
spun.„; 21.00 Tbfe- 
jurnai (emisiunea de 
ştiri a televixnmH 
TELE 7 abc din 20.04. 
1995); 2146 Serial •  
Kung Fu — ep. 26} 
2240 Ţara

Anul VII •  Nr. 1366 Vineri, 21 aprilie 1995



3k£icitâu*7h,ău* Mesaje
DE SFINTELE

£

I 
I  
I 
I

_____ ____ __ \

S.C. METALOTERM S.R.L. J j
C A L A  N , }

\
Prin intermediul patronului său, dl M1Î1A1 

DAN, — directorul general dl OCTAV IAN 
MĂRG1NEANU şi directorul tehnic dl GIG] 
BORHA urează cu ocazia Sfintelor Sărbători 
de Naşti „Sărbători fericite”, sănătate şi bu
curii întregului personal din societate şi ta- 
mfUifor acestora, tuturor beneficiarilor şî co
laboratorilor noştri, printre care: CONSILIUL 
JUDEŢEAN HUNEDOARA, S.C, SIDF.RURGI 

*CA s a . HUNEDOARA, S.C, SIDERMET S A . 
CALAN, f a b r ic a  d e  b er e  h a ţ e g , S.C. 
CHIMICA S A . ORAŞTIE, ÎNTREPRINDEREA 
MECANICĂ ORAŞTIE, COMAT DEVA.

HRISTOS A ÎNVIAT I

S.C. „ACOMA" S.R.L. DEVA 
MAGAZIN ALIMENTAR „ULPIA"

Sfintele Sărbători de Pqştî ne oferă pri- 
să transmitem personalului societăţii 

fericire, multă sănătate şi bucurii.
Ca aceeaşi ocazie, dorim colaboratorilor 

noştri, tuturor furnizorilor de produse, ca şi 
cumpărătorilor o sărbătoare fericită, împlini
rea viselor, armonie şi pace în suflete.

HRISTOS A  ÎNVIAT !
Conducerea

S.C. „SANEX COM” S.R.L. DEVA 
MAGAZIN „ULPIŢA"

aşteaptă cumpărătorii cu o mare di- 
|  versitate de articole sanitare şi de uz gospo- 
l dărcsc, cu alte obiecte utile de sezon, ca folie 
|  de solarii şi unelte agricole, aprovizionate de
* la  cei mai apreciaţi producători din ţară.
j  Conducerea societăţii (patron dna Maria 
1 BozanJ, felicită, totodată, cu ocazia Sfintelor 
\ Paşti, vânzătoarele şi familiile lor, ca şi pe 
|  furnizorii de articole. Un gând pios, de bine 
[ şi de sănătate clientelei, ca şi tuturor cola-,
* bomtoriiof.

s.c. „p ă l ă r i i  c r i s t i n a '■
S.R.L. DEVA

HRISTOS A ÎNVIAT !

C D
/

c h i m i c a  s a  
o r a s t î e

i

Bucurie, linişte şi belşug dorim tuturor 
angajaţilor, colaboratorilor şi potenţialilor be
neficiari ai firmei noastre, de sărbătoarea 
Sfintelor Paşti.

Fie ca  în Noapea învierii lumina şi harul 
divin să coboare în sufletele noastre.

HRISTOS A ÎNVIAT 1

CONSILIUL LOCAL GURAs A d A

Sfânta sărbătoare a ' învierii Domnului 
m stru  lisUs Hristos oferă consiliului local şi 
primarului comunei Gurasada prilejul să u- 
rer.e tuturor cetăţenilor bucurie, fericire şi 
împliniri. ' \-

• HRISTOS A  ÎNVIAT !

CORNEL MOISIN, 
primarul comunei Gurasada

CONSILIUL LOCAL IU A .

Sfintele sărbători ale Paştelui îmi oferă 
prilejul, stimaţi şi buni consăteni, să vă do
resc din toată inima multă sănătate, bucurii, 
fericire, o dată cu creştinescul „Sărbători fe
ricite T‘

HRISTOS A  ÎNVIAT I
DUMNEZEU SĂ FIE ÎNTOTDEAUNA CU 

NOI 1
Ing. VALENTIN CIOBAN,
'  primar

•* SC ULPIA SA  DEVA

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti, 
conducerea SC ULPIA SA  Deva adresează 
tuturor clienţilor, colaboratorilor, salariaţilor 
şi familiilor acestora, multă sănătate, fericire 
şi împlinirea tuturor dorinţelor.

HRISTOS A  ÎNVIAT I 1

1 ADUNAREA GENERALA A  ACŢIONARILOR, 
|  COMITETUL DIRECTOR ş i  SINDICATUL 
T ' ■/ LIBER „CHIMICA" ■
) ielicită salariaţii Societăţii „CHIMICA" S.A. 
J Orăştie şi pe toţi colaboratorii 
S cu ocazia SFINTELOR SĂRBĂTORI DE PAŞTI, 
\ dorindu-le multă sănătate, fericire şi putere 
\ de muncă.
( HRISTOS A ÎN V IA T !

|  CONSILIUL ORĂŞENESC SI MERI A
A
’• Ziua învierii să o luminăm cu dragoste 
) şi înţelegere 1 '
\  HRISTOS A  ÎNVIAT 1
i Primăria oraşului Simeria

I CONSILIUL LOCAL GEOAGIU

) Prazrticul Sfânt al Sărbătorii Paştelui îmi 
7  prilejuieşte minunata ocazie de a vă dori, buni 
I şi iubiţi consăteni, să aveţi par te de împliniri, 

sănătate, bucurii, fericire.
HRI S TO S A  ÎNVIAT!

Ing. CORNEL 1GNA, 
primar

CONSILIUL LOCAL ZAM  
De Sfânta Zi a învierii Domnului vă do

rim, bunii noştri consăteni, să aveţi parte nu
mai de zile fericite!

CU NOI ESTE DUMNEZEU /
HRISTOS A  ÎNVIAT I s

Sfântul praznic al învierii Domnului îmi 
oferă plăcuta bucurie de a vă adresa Dumnea- 

’ voastră, stimaţi şi distinşi salariaţi, familiilor 
Dumneavoastră, tuturor colaboratorilor şi be
neficiarilor, stimaţilor călători, cele mai cal
dă  urări de bine, sănătate, bucurie şi fericire.

HRISTOS A  ÎNVIAT 1
Ing. MIRCEA BAGAlANU, 

director general

CONSILIUL LOCAL ROMOS 
j Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti, 
|  urăm tuturor locuitorilor comunei multă 
|  sănătate şi bucurii, împlinirea tuturor dorin- 
1 ţelor. Sărbători fericite i 
S  HRISTOS A ÎNVIAT 1 
ţ Consiliul local Romos
i ' ■ . ... ' , ...

S.C. „METAL-EXPRES" SRL DESfA  
Colectivul de conducere al Societăţii Co- 

mercUle „MET AL-EXPRES” SRL Deva urea- 
i ză tuturor colaboratorilor, beneficiarilor şi 
i angajaţilor multă fericire, sănătate, cu ocazia 
* Sfintelor Sărbători de Paşii.

HRISTOS A  ÎNVIAT !
' Patron, DORIN DRAGOESCU

' \

X

___

SUCURSALA MINIERA BRAD 
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti, 

conducerea Sucursalei Miniere Brad adresea
ză salmţşţilor sucursalei şi familiilor acesto
ra, colaboratorilor şi partenerilor săi, cele 
mai alese gânduri, multă sănătate, bucurii, 
însoţite de tradiţionalul „Sărbători fericite".

HRISTOS A  ÎNVIAT !

EXPLOATAREA MINIERA ŢESE A  
CONSILIUL DE CONDUCERE 

AL SINDICATULUI
Consiliul de conducere al EM Ţebea, îm

preună cu conducerea Sindicatului minier din 
exploatare, adresează cu ocazia Sfintelor Săr
bători de Paşti cele mai alese felicitări tutu
ror salariaţilor şi familiilor lor,

Felicităm din inimă pe toţi colaboratorii 
şi partenerii din minerit, din cadrul R.A.H. 
Petroşani, cât şi din ţară, dorindu-le multă 
sănătate, fericire şi mimai bucurii,

HRISTOS A ÎN V IA T!

ATELIERELE CENTRALE CRIŞCIOR 
Sfânta Sărbătoare a învierii Domnului ne 

prilejuieşte marea bucurie de a adresa tutu
ror salariaţilor noştri, familiilor lor, colabo
ratorilor societăţii, precum şi locuitorilor Ţă
rii Zarandului, cele mai calde urări de bine, 
fericire şi numai bucurii,

HRISTOS A ÎNVIAT !
Conducerea S.C. Atelierele 

Centrale S.A. Crişcior
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Io întâmpinarea 
centenarului Blaga

i! k

. CLOPOTELE DE PAŞTI 
l-au oprit pe Faust diii 
poemul lui Goethe de a 
înfăptui păcătosul. t gest 
al sinuciderii, plănuit în- 
tr-un moment de dispe
rare, când, bântuit de 
nelinişti şi derutat de 
contradicţiile şi nepu
tinţele existenţei, refuzat 
şi de Duhul Pământului, 
căruia ii ceruse ajutorul, 
personajul e convins că 
„un câine n-ar mai pu
tea să mai trăiască aşa“,.. 
Grija îl sufocase pe per
sonajul lui Goethe, aşa 
cum, în prezent, grija 
anulează aspiraţiile.

După zbucium şi înde
lungate dar sterile cău
tări, Faust se prăbuşeş
te, cu încetul, în o- 
poziţie cu Wagner, per
sonajul caricaturizat, ca
re se simte bine şi între 
chingile mediocrităţii, atât 
de omeneşti... In dispe
rarea sa, Faust se lumi
nează doar la gândul si
nuciderii ca unică solu
ţie a salvării sufletului 
său, hărţuit şi strivit de 
contradicţii, învăluit în 
neputinţa eliberării spi
rituale. Dar, când să 
soarbă otrava, CLOPO
TELE DE PAŞTI si CO
RUL ÎNGERILOR' îi a- 
mintesc de fericita copi
lărie şi-i transmit fiorul 
dorinţei de a mai trăi, 
amplificat de energia 
contaminantă a mulţimii 
vesele, care aduce „U- 
RARI DE SANATATE 
CELUI VREDNIC, CA SA 
MAI POATA ÎNDELUNG 
S-AJUTE”. ’*•.

Dorinţă de a trăi se 
împleteşte cu dorinţa de 
a cunoaşte, care îi am-

Clopotele de Paşti
plifică zbuciumul lăun
tric. în asemenea mo
mente apare MEFISTO- 
FEL, care exploatează 
dorinţa de a trăi, reîn
viată în bătrânul doctor. 
PACTUL CU DIAVO
LUL, înrudit cu Lucifer, 
îngerul căzut în hău • şi 
devenit inamic al ome
nirii, îl pune pe Faust 
în diferite ipostaze, dar

bună ştiinţă, spre a spori 
pânza avantajului per
sonal, măcar până vidul 
legislativ mai poate aco
peri „eroarea". Aflaţi — 
aleşi sau numiţi — în 
fruntea unor instituţii 
sau organe administra
tive, neglijând tocmai 
imensa responsabilitate 
care ar trebui să le ape
se umerii, mulţi se prind

POSIBILE INTERFERENŢE

nu-1 subjugă. In final, 
MEFISTO ESTE ÎNVINS 
şi pierde pariul cu Dum
nezeu privind ispitirea şi 
convertirea lui FAUST.

★
Aceasta este metafora... 

după cum spune poetul, 
dar MOTIVUL PACTU
LUI CU DIAVOLUIv ca 
aliat în lupta pentru pu
tere şi avere se repetă 
şi in viaţă, având alte 
faţete şi alte circum
stanţe... Porniţi pe dru
mul umanitar al aşezării 
unor bune şi creştineşti 
rânduieli, mulţi dintre 
cei puşi să le orânduias- 
că şi să le respecte s-au 
lăsat ispitiţi de mierea 
dulce a poleitelor posibi
lităţi pe care le-a oferit 
etapa de tranziţie, mai 
ales la începuturile ei. 
Şi iată cum Mefisto, me
tamorfozat ' în diverse 
chipuri şi conjuncturi, a 
început ' să încurce iţele 
din urzeala binelui gene
ral, înnodând firele cu

in jocul de-a şoarecele 
cu pisica, gândindu-se că 
ei au ghearele pisicii, 
dar... cine ştie cât de vi
clean a devenit şoarece
le ?

★
Intersectându-ne cu 

mitul faustian, mulţi din
tre cei aleşi la nivel mi
cro sau macropolitic sau 
social, economic sau ad
ministrativ, au pornit la 
drum cu dorinţa sinceră 
de a clădi şi de a trăi 
după legile sfinte ale ro
mânismului. Prin acre. 
ditarea aleşilor de Că
tre un electorat dornic 
de bine şi încrezător în 
capacitatea lor construc
tivă, mulţi au fost astfel 
salvaţi „de la sinucide
rea spirituală", oferindu-- 
li-se o şansă... Dar, Me
fisto îi pune mereu la 
încercare... şi puţini re
vistă variantelor sub ca
re apare ispita... La noi, 
Clopotele de Paşti s-au 
unit cu cele de Crăciun,

Naşterea din 1989 s-a 
împletit cu învierea u- 
nor disponibilităţi, a unor 
capacităţi, care s-au con
siderat înainte înăbuşi
te şi sufocate, dar,' care 
se prăbuşesc mai rapid 
acum, în goana nebună 
şi disperată a unor de
şarte ambiţii... deşarte... 
sterile ambiţii...

Oare în acest an, CLO
POTELE DE PAŞTI vor 
salva său vor înnămoli su
flete ? Oare păcatele a- 
cestui ultim deceniu din 
al doilea mileniu (corup
ţie, trafic de influenţă, 
cu faţeta nevinovată de 
„servicii contra servicii") 
vor agrava asprele pro
bleme economice cu care 
se confruntă cei mulţi ?

Şi totuşi, poate CLO
POTELE DE PAŞTI ne 
vor salva, .poate ne vom 
întoarce înspre Dumne
zeu, poate cei aleşi sau 
numiţi vor î n ţ e l e g e  
că păstrâridu-şi sufle
tul generos şi curat 
ar putea deveni PROME- 
TEI, că ar fi mult mai 
de folos şi mult mai a- 
preciaţi dacă ar avea cu
rajul să-i înfrunte pe 
ZEI, păstrându-şi verti
calitatea, chiar dacă doa
re, spunând adevărul şi 
slujindu-1, chiar dacă-i 
costă.

CLOPOTELE DE PAŞTI 
să ne amintească mai a- 
•les acum că adevărata 
bogăţie şi frumiţseţe nu 
este în afara noastră, ci 
în noi...

. Profesor
LIVIA FUMURESCU, 

Brad

La 22 aprilie 1850 se năş
tea Veronica Micle, răma
să in conştiinţa românilor 
drept marea iubire a ce- 

j lui mai mare poet al nos
tru. Augustin Z.N. Pop 

j scrie în „Mărturii...": „A- 
tâta timp cât se va vorbi 

' româneşte şi inimile vor 
! vibra în stanţe şi întru sla
va luminosului rapsod, nu
mele lui Eminescu va che
ma în legenda veacurilor 

'amintirea Veronicăi Mi- 
cle...“. într-adevăr cea de
spre care azi abia se mai 
ştie că a fost o poetă a- 
preciată în epocă şi chiar 

! tradusă în alte limbi, şi-a 
legat pentru eternitate nu
mele de cel al Luceafăru
lui liricii româneşti.

Se împlinesc în sâmbă
ta Paştilor noastre ortodoxe 

■ 145 de ani de la naşterea 
Veronicăi, care în poezia

Veronica Micle - 
muză şi poetă

sa şi-a cântat iubirea pen
tru poetul nepereche. Poe
zii ca „De-ai şti...", „Fugi...", 
„Pe-al meu gând...", „Ai 
plecat...", multe altele dau 
glas profundului sentiment 
care i-a legat pe cei doi 
până la moarte. „De-aş pu-1 
tea-ntrupa iubirea/ Ce sim
ţesc eu pentru tine/ Tim
pul şi nemărginirea/ Dân
sa le-ar cuprinde-n sine", 
mărturiseşte poeta în „De-aş 
putea...", definindu-şi sim
ţămintele pentru cel pe 
care-1 numea „singuru-mi 
noroc". Cu care însă nu 
poate să-şi unească desti
nul după legile omeneşti

din pricina intrigilor şi 
calomniilor din cercul ca- 
re-i înconjura şi a credin
ţei că dacă se va căsători 
cu ea, Eminescu „nu va 
mai plânge aşa frumos". 
Dacă unirea le-a fost im
posibilă cât trăiau, rămân 
pentru vecie împreună du
pă moarte. La puţin timp 
după ce Eminescu pleacă 
din această lume, Veroni
ca, neputându-i supravie
ţui, îl -urmează.

Făcând o excursie prin 
sudul Moldovei, poţi ve
dea o căsuţă (ca din po
veşti), la Tîrgu-Neamţ, pe 
drumul ce duce spre rui

nele cetăţii lui Ştefan cel 
Mare, şi. locul unde-şi 
doarme somnul de veci 
poeta, la Mănăstirea Vă- 
ratec. Pe piatra funerară 
fiicele,- Valeria şi Virginia 
Micle, au pus să se dăltu- 
iască: „Şi pulbere, ţă
rână de tine s-a alege,/ 
Căci asta e a lumii nestră
mutată lege,/ Nimicul te 
aduce, nimicul te reia,/ 
Nimic din tine-n urmă nu 
va mai rămânea". La a- 
proape 106 ani de la stin
gerea poetei (se vor îm
plini, la 4 august a.c.), con
statăm că epitaful este in
firmat. Chiar dacă nu o- 
cupă un loc reprezentativ, 
Veronica Micle rămâne în
scrisă în istoria literaturii 
române, nu doar ca muză 
a Iui Eminescu, dar şi ca 
poetă.

VIORICA ROMAN

Intr-una din zilele în
sorite ale acestei primă
veri, în timp ce aşteptam 
în faţa unui magazin, un 
băieţel îmbrăcat neîngri
jit, care nu cred că avea 
mai mult de şase ani, 
se-ndrepta spre mine ţi
nând în braţe trei icoa
ne în ramă de lemn, în
făţişând pQ Dumnezeu şi 
pe Fecioara Maria. Când 
ajunse la un pas lângă 
mine mă întreabă : „Tan
ti, nu vrei să cumperi o 
iconiţă ?". „Ce să fac cu 
icoana asta ?“ — îl întreb 
la rândul meu. „Să te 
rogi", îmi răspunde. „Şi

„Reclame" din... viată
cui să mă rog ?“. „Păi, 
lu’ Dumnezeu, cum la ci
ne !“. „Dar tu ştii să te 
rogi ?". „Da, ştiu". „De 
unde ştii ?“ „Cine te-a în
văţat ?“. „Ticu. El m-o-n- 
văţat". „Şi cum te rogi ?“.

„Te rogi în fiecare 
seară ?". Copilul mă pri
veşte nehotărât şi, îngâ
nând un şovăielnic „da", 
pleacă mai departe, în 
căutarea unui binevoitor 
care să-i cumpere vreuna 
din icoane.

Gândul mă duce la re
clamele şi super-reclamele 
„confecţionate" de televi
ziune — unele cu adevă
rat ingenioase, altele pli
ne de ridicol — pentru 
a convinge privitorul că 
cea mai avantajoasă al
ternativă pentru viaţa lui 
ar constitui-o achiziţiona
rea produsului în cauză, 
întristătoare artificiali
tate...

într-un fel, copilul cu

icoanele şi cu rugile sale i 
ar putea sugera cea mai i 
lipsită de fals şi mai sen
timentală motivaţie pen
tru o „reclamă" ; una că
reia nici cel maţ desăvâr
şit regizor nu i-ar putea 
da o semnificaţie la fel 
de profundă. Binecuvân
tată naivitate şi inocenţă 
de copil!... Şi fiţi con
vinşi că o astfel de „re
clamă" n-o să puteţi ve
dea pe nici unul din pro
gramele vreunei televi
ziuni. Pentru că o întâl
niţi doar în v ia ţă !

g e o r g e t a  b îr l a

Din ţărâna binecuvânta- 
tă a Lancrămului în care-şi 
doarme liniştea „pe harţe 
de-ntuneric", Lucian Blaga 
ar dori să prindă timpul 
Sn mână şi să-ntrebe: „Ce-o 
fi acuma pe pământ ?) Mai 
curg aceleaşi stele pe frun
tea lui în stoluri/ şi din 
stupii mei/ mai zboară ro
iuri de albine spre pă
duri ?".

Asemenea tuturor vnari
lor poeţi-gănditori, Blaga 
a trăit vocaţia propulsiei 
în viitor, de aceea întreabă 
metaforic, ...din stupii mei/ 
mai zboară roiuri de al
bine spre păduri ?“ „Albi
nele" — rodul neîntreruptei 
Sale trude artistice — 
zboară", desigur, zboa 
ră" întruna spre „păduri
le“ de cititori care-i des
copăr tot mai mult şi mai 
profund farmecul nease- 
rşuit, pătmnzându-se de 
vraja învăluitoare a ver
sului său inegalabil.

Crivăţul şi îngheţul pro
letcultismului, precum şi 
clişeele rigide şi tiparele 
sufocante ale realismului 
socialist, care l-au taxat 
pe Blaga, scurt şi irevo

cabil, „idealist şi mistic* 
au dispărut, s-au spulbe
rat şi au pierit zdrobită 
de propria lor mărginire 
şi ignoranţă, lăsând loo, 
aşa Cum era firesc, lumi
nii, căldurii, soarelui, jo
cului dragostei de viaţă jf 
frumos : „Focuri mari şi 
focuri line) câte văd atâ
tea inimi/ bat în spaţii 

,pentru mine./ Ard in văi 
şi pe coline inimi mari şi 
inimi line“ (Pleiada).

Pe 'măsură ce zilele şi 
clipele ne apropie de 9 
mai 1995 — ziua centena
rului celui ce s-a născut 
în satul care poartă „...în 
nume/ sunetele lacrimei" 
— tot mai multe „inimi 
mari şi ’inimi line" bat cu 
febrilitate crescândă pen
tru cel ce „...caută apa din 
care bea curcubeul" şi, pe 
drumul spre soare apune, 
în adăncut sufletului lor 
capleştit de taine şi ad
miraţie şoptesc într-o adi
ere de gând : „Pe-aici um
bla şi el şi se-ntorced me
reu,/ Contemporan cu flu
turii, cu Dumnezeu" (Cân
tec pentru anul 2000).

Prof. DUMITRU SUSAN

Imn Cireşaruiui
Prin ochii obosiţi de dimineaţă 
Alerg visând cu cartea-n mână,
Mă aflu într-o peşteră măreaţă 
Unde doar bezna mi-e stăpână.

Apăsător de neînţeles şi dalb 
Călăuzeşte-mi literele stea divină 
S-ajung la pieptul unei fantezii in alb,
Iar floarea de cireş făcu lumină !

Cuceritori în neguri sumbre şi umbrite,
Stăpânitori de spumegândă mare-albastră.
V-aţi prefăcut în daruri fericite 
Şi-aţi pus copilăria în unică fereastră. f

Tu ce iubeşti azurul când lăcrimează zorii 
Ai braţele cuprinse într-un dar.
Eu te cinstesc căci peste tine nu ajunge apa morii, 
Eşti cel mai mare cireşar !

Căminul cultural din Gurasada, construit acum 
61 de ani. Foto : PAVEL LAZA
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LUNI, 24 APRILIE

T V R  1
8.00 La Salva, de Paşti (do);*8,30 Ma

gazinul cu iluzii; 9,30 Bronzaţii schiază 
(Franţa, 1979); 11,00 'Melodii populare ;
12,06 Aşezări iugoslave (do); 12,15 Viaţa 
satului; 13,30 Panoramic sud-african (do);
14,10 Video-magazin. De la Iepuraş în 
dar...; 17,00 Emisiune în limba maghia
ră-; 18,30 Cartea junglei (d,a.) ; 19,00-Mu
zică...'muzică ; 19,30 Fata ş[ băieţii (s);
20.00 Actualităţi, meteo,-sport; 20,45 Su
netul muzicii tSUA, 1965, ultima parte);
22.00 Nu trageţi in iepuraşi (var, p. I I ) ; 
22,50 Actualităţi ; 23;05 Petreceţi cu n o i! ; 
23,55 Fragil. Ed. specială de Paşti.

T V R  2
8.00 D.a.; 8,30 Div. muzical; 9,30 Ca-

.pitale culturale europene (do); 10,30 Va
rietăţi ; 12,00 Notorietatea (SUA, 1992); 
13,40 Ritmuri muzicale ; 14,00 Actuali
tăţi ; 14,10 De-aş fi... Harap Alb (Româ
n ia .’65); 16,30 Şi bogaţii plâng (s); 17,20 
Măseaua de m inte; 18,00 Aur şi noroi 
(s); 19,40 Coca Cola Disco Show; 20,35 
Peisaj francez ; 21,00 TVM Mesager ;
21.30 Repriza a treia : 22,00 Santa Barba
ra (s) ; 22,50 Un secol de cinema: Buster 
Keaton ; 23,45 Şcoala vedetelor.

MARŢI, .25 APRILIE

T V R  1
7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima

oră ; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,05
Limbi străine; 11,05 Marcellino: Pâine 
şi vin (Italia/Franţa/Spania *92); 12,40
Desene animate; 13,10 1001 audiţii; 14,10 
TVR laşi şi TVR Cluj-N.; 16,00 Actuali
tăţi; 16,10 Fii ţp însu ţi!; 17,00 Convie
ţuiri ; 18,00 Totul despre muzică (cs);
18.30 Cartea junglei (d.a.); 19,00 Clio;
19.30 Fata şi băieţii (s j; 20,00 Actualităţi,
meteo, sport; 20,45 Cercetarea (Italia,
1986); 22,35 Reflector; 23,05 Muzicora- 
m a ; 23,25 Actualităţi^ 23,45 Gong !; 0,15 
Meridianele dansului.

T V R  2
7.00 La prima oră ; 9,15 Ora de muzi

că ; 10,00 Misterele cerului înstelat (do);
11.00 Telejurnal WorldNet; 11,30 Desene
animate; 12,00 Teatru TV : Doctor fără 
voie, de Molicre (r); - 13,30 Ritmuri mu
zicale ;_J.4,00 Actualităţi ; 14,10 Planeta-^
r i i ; 15,00 Limbi străine (r); 16,00 Desene' 
animate; 16,30 Şi bogaţii plâng (s): 17,00 
23 de milioane (p. I ) ; 17,40 AUr şi noroi 
(s); 18,30 23 de milioane (p. I I ) ; 20,00
Cu cărţile pe faţă; 21,00 TVM Mesager;
21.30 Intre da şi nu; 22,00 Tradiţii; 22,30 
Credo; .23,45 Eurogol.

MIERCURI, 26 APRILIE8

T V R  1
7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima

o ră ; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,50 Vi- 
deolexicon; 11,50 Moda pe meridiane 
(do); 12,20 Aur şi noroi (s/r) ; 13,10' 1001 
audiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi 
şi TVR Cluj-N.; 16,00 Actualităţi; 16,10 
Alfa şi Omega... pentru morala noastră 
de toate zilele ; 16,55 De la lume aduna
te... ; 17,25 Cartea junglei (d.a.); 17,55
Fotbal. Preliminariile C.E.: Azerbaid
jan — România ; 20,50 Actualităţi, meteo, 
sport; 21,30 Dr. Quinn (ep. 48) ; 22,30 Noi 
frontiere (em. de ştiinţă); 23,10 Actuali
tăţi ; 23,25 Confluenţe; 23,55 întâlnirea 
de la miezul nopţii; 0,35 Jazz-Fan.

T V R  2
7.00 La prima oră; 9,15 Farmecul mu

zicii; 10,00 Mag. satelit ; 11,00 Telejurnal 
WorldNet ; 11,30 D.a.; 12,00 Gong 1 (r);
12.30 Valori ale sec. XX; 13,00 Mozaic
satelit; 13,45 Ritmuri muzicale ; 14,10
Serialul serialelor; 15,00 De lingua lati
na ; 15,30 Paradisul regăsit (TVE); 16,00 
D â .; 16,30 Şi bogaţii plâng (s); 17,00
Mini-eco; 17,40 Aur şi noroi (s): 18,30 
Em. în limba maghiară ; 2<kO0 Pleiade — 
Repere istorice ; 20,30 Ritmuri muzicale;
21.00 TVM Mesager; 21,30 Music-box:
22.00 Santa Barbara (s); 22,45 Ultima oră 
(teatru TV); 0,'40 Ritmuri muzicale.

JOI, 27 APRILIE

T V R  1
7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima

o ră ; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,05
Limbi străine ; 11,05 Aur şr noroi (s/r); 
12,45 Desene anim ate; 1340 1001 audiţii;
14.00 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi şi TVR
Cluj-N.; 16,10 Divertisment internaţio
nal ; 16,40 Sub semnul întrebării; 17,40
Milenium ; 18,25 Desene animate; 19,00

Medicina pentru to ţi; 19,30 Fata şi bă
ieţii (s); 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 
20,45 Om bogat, om sărac (s); 21,45 Re
flecţii ru tiere; 22,00 Studioul economic; 
22,40 Moment folcloric sălăjean; 22,55 Sim
pozion L. Blaga; 23,40 Actualităţi; o,00 
Familia Palliser (ep. 12).

T V R  2
7.00 La prima o ră ; 9,15 Ora de muzi

că ; 10,00 Cu clâsa întâi în jurul lumii 
(do. NBC); 11,00 Telejurnal WorldNet;
11,30 Desene anim ate; 12,00 Noi fron
tiere (r); 12,40 TV spaniolă prezintă.»; 
13,15 Confluenţe (r ) ; 13,45 Ritmuri mu
zicale; 14,10 Mag. social; 15,0(1 Limbi 
străine; engleză, germană (r); 16,00 De
sene anim ate; 16,30 Şi bogaţii plâng (s);
17.00 Ceaiul de la ora 5 ; 19,00 Em. în
limba germană; 20,00 Convieţuiri; 21,00 
TVM Mesager; 21,30 Formuţa 3 (cs);
22.00 Omul de fier (Polonia, 1984); - 0,15
Fotografii mişcate. '

VINERI, 28 APRILIE

T V R  1
7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima

o ră ; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,50
Curcubeu ; 11,50 MTV Greatest Hits; 12,20 
Aur şi noroi (s/r); 13,10 1001 audiţii; 1440 
TVR Iaşi şi TVR Cluj-N. ;'15.45 Tradiţii ;

s 16,25 Din lumea afacerilor; 16,45 Pom
pierii vă informează!; 17,00 Em. în lim- 

. ba germană ; 18,00 Pro Patria ; 19,00
Casa Eliott (ep. 32); 20,00 Actualităţi,
meteo, sport; 20,45 Tezaur folcloric ; 21,25 
Viaţa parlamentară; 21,55 Fantasma iu
birii (Italia, 1980); 23,30 Actualităţi; 23,50 
MTV Euro Top 20; 0,55 Ochii minţii 
(SUA).

T V R  2
7.00 La prima o ră ; 9,15 Ora de muzi

că ; 10,00 Atlantida (CFI); 11,00 Tele
jurnal WorldNet; 11,30 D.a. ; 12,00 Ca
feneaua literară ; 13,45 Ritmuri muzicale;
14,10 Varietăţi internaţionale; 15,00 Uni
versul afaceriştilor ; 15,30 Cultura în lu
me ; 16,00 D.a.; 16,30 Şi bogaţii plâng (s);
17.00 Bursa invenţiilor; 18,10 Aur şi no
roi (s); 19,00 Concertul Orchestrei Na
ţionale Radio ; 21,00 TVM Mesager; 21,30 
Oameni care au fost...; 22,00 Hyperion ;
23.00 Muzica e viaţa m ea!; 23,30 Santa 
Barbara (s); 0,15 Bucuriile muzicii.

SAMBATA, 29 APRILIE

T V R  1
7.00 Bună dimineaţa de la Roman ;

8.00 Sâmbătă, între 8 şi 9 ; 9,00 Tip-To]
mini-top; 10,00 Reîntâlnire cu Blai 
Beauty (ep. 14); 10,30 Pas cu p a s ; 1 
Ecranul; 12,20 Cronograf i i ; 12,4o
vinte potrivite; 13,10 1001 audiţii; 14, 
Turnul Babei: D.a.; Dv. decideţi!; B< 
verly Hills 90210 (s); Muzică ; 18,45 
pamond : 19,15 Teleenciclopedia ; 20,1
Actualităţi, meteo, sport; 20,45 Coturn 
(S.U.A., ep. 15); 22,15 Recital Madoi 
(p. I ) ; 23,20 Actualităţi; 23,30 Dragi mi 
cântecele mele 1; 0,00 Telefonul de 
miezul nopţii (s); 1,00 Recital Madon:
(P. II).

T V R  2
7.00 întâlnirea de sâmbătă. Program ak

studioului TVR din Cluj-Napoca ; 12,00
MTV Disco Dance; 13,00 Est meridian. ; 
Magazin de sfârşit de săptămână. Pro
gram al Studioului" TVR Iaşi ; 16,00 De-O 
sene animate ; 16,30 Şi bogaţii plâng (s)f,j
17.00 * Itinerare spirituale: Bali; 17,30 Se
rata muzicală TV ; 20,30 Pariaţi pe cant-X 
pion! (cs); 21,00 TVM Mesager; 21,3(f 
Memento cultural; 22,00 Săptămâna spoiy ; 
tivă ; 22,30 Santa Barbara (s); 23,15 In
terferenţe; 0,15 Jazz-Magazin.

DUMINICA, 30 APRILIE

T V R  1
8.00 Bună dimineaţa ! ; 9,00 Clubul lui

Gulliver; 10,00 Fantastica fam. Mgllojţ 
(s); 10,30 Lumină din lumină ; 11,30 Me- : 
lodii populare ; 12,00 Viaţa satului ; 13,34 
Atlas ; 14,00 Actualităţi; 14,20 Video-mtk, 
gazin: Umor; Muzică; D.a.; Telesport$ 
1730 Star Trek (s.SF); 18,45 A doua Ro
mânie ; 19,15'Robingo (cs) ; 20,00 Actua
lităţi, meteo ; 20,45 Călătorie in pustiii
(SUA, *88) ; 22,25 Actualităţi: 22,40 Auto- , 
mobilism. CM de FI, MP de la San Mar. < 
rine; 23,10 MTV Greatest HitS; 23,40 ;
Maddie şi David (s); 0,35 Avanpremieră; 
0,50 Nocturna lirică.

' 1 V R -
7.00 5x2. Magazin, duminical de la Iaşi;

13.00 MTV Di.\;o Dance ; 14,00 Actualităţi;
14,10 .Desene anim ate; 14,35 Automobi
lism. CM de Formula 1: Marele-Prei 
al statului San Marino (Imoia); 17,00 
bogaţii plâng (s); 1730 Puls 
sportiv); 19,00 Concursul şl Festival»8l 
Internaţional „Dinu Lipatti" ; 20,00 m *  i 
tivalul comediei' româneşti; 21,30 OraM 
şi civilizaţii: Roma;. 22,00 Ritmuri mum, 
cale; 22,15 I-a puterea a doua; 23,00 Sa*tl 
ta Barbara (s) : 23,45 JetKro Tuli în cOBâ . 
cert (p .II). : /
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6,40 Seriale, desene a- 

nimate; 1035 Disney <fi 
Co. (da., rcp.1; 12,30 Ca
lifornia Dreams (s.co.);
12.55 Prinţul din Bel-Air 
(s); 13,25 Casa plină (s);
13.55 O familie puterni
că (s); 14,25 Cine e şeful 
aici ? (s); 15,00 240 Ro- 
bert (s.a.) ; 15,55 Knight 
Rider (s.a.); 16,50 A — 
Team (s.a.); 17,50 Beverly 
Hills, 90210 (s) : „Actri
ţele" : 18,45 Melrose Pla
ce (s) ; 20,10 Mini Play- 
back Show ; 21,15 O nun
tă de vis (show) ; 23,00
Cum aţi zis ? (show); 0,00 
Gottschalk Late Night 
Show; 1,00 Sâmbătă,
noaptea la RTL; 2,00 O 
familie foarte drăguţă (s);

6,45 Seriale, desene a- 
nimate ; 8,00 Disney &
Co. (r) ; 9,20 Tom & Jerry 
copii (d.a.); 11,00 Teasn 
Disney (d.a. <& filme); 
12,25 înapoi în trecut (s); 
13,20 Box. Foreman — 
Schulz (rez.) ; 14,20 Cine 
e şeful aici ? (s, 2 ep.) ;
15.15 Copila-minune a te
nisului (s) ; 15,40 Repor
tajele Disney; 16,25 Insu
la de la capătul lumii 
(SUA, 1974); 17,55 Thun- 
der în Paradis (s.a.); 18,45 
Legea Iui Burkes (s.p.); 
20,10 Westerdeich (s);
21.15 Regele magiei; Da
vid Cooperfield ; 22,50
Magazin TV Spiegel; 
23,55 Prime Time : „Vio
lenţa la Mozart” ;. 0,15
Eden (s.er.); 0,40 Play- 
boy Late Night (mag. er.).

C A N A L E  5

7,30 Ş tiri; 10,00 Lumea 
animalelor (do); 11,00 A- 
facere încheiată (mag.); 
11,30 Comisarul Scaii 
(s.p.); 12,45 Forum (show); 
14,00 Ş tiri; 14,25 Cotidie
ne ; 14,40 Prieteni (mag.);
16.25 Avanpremiera; 17,00 
D.a.; 19,00 OK, preţul e 
corect (cs>; 20,00 Roata 
norocului (cs) ; 21,00 Ştiri;
21.25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Nu uitaţi 
periuţa de dinţi (show) ; 
0,00 Ştiri ; 0,30 Pe locul 
crimei (s.p.) ; 1,00 Ştiri ; 
130 Avanpremiera (r) ;
2.25 Cotidiene (r) ; 2,45
Circulă zvonul (r ) ; 3,30
Nu ddar moda (r) ; 4,30 
îngerul (mag./r) ; 5,30
Fiecare volum (r) ; 6,30
Target (r).

S A T  1
7,10- Ran : fotbal (r);

; 735 Seriale şi desene a- 
nim ate; 10,40 Games
World (jocuri video); 11,10 
B a s c h e t  profesionist 
(NBA) ; 11,55 Superhu-
man Samurai (s) ; 12,25
Salutări din lumea cea
laltă (f/r); 14,25 Catwalk 
(s) : „Concurenţa" ; 15,20 
Numai iubire, n u ! (sit- 
com). i 15,50 Time Trax 
(s.SF); 16,50 MacGyver
(s.a.); 17,50 Totul sau ni- 
liiic (s) ; 18,45 Ştirile se
rii ; 19,00 R an: fotbal
(Bundcsliga — 27) ; 20,30 
Roata norocului (cs); 
21,15 Muzică distractivă ; 
23,00 Mann—0-*-Mann
(show) ; 0,00 îngerul de 
gheaţă (er. thriller Italia, 
1989); 1,40 Ziua indepen
denţei, SUA (1982).

N . B . C .
7,00 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw; 8,30 Hello Aus
tria, - heiio Viena ; 9.30
Europa Journal : 10,00 Vi- 
deomoda; 10,30 Enter-
tainment X -"Press; 11,00 
Rojonda talkshow; 12,00 
Comerţ TV : 13,00 Ma
gazinul ştirilor NBC; 14,00 
Azi — reportaje de pe 
glob; 15,00 Hochei. Săp
tămâna NHL ; 16,00 Golf. 
Campionatul european 
Volvo PGA ; 17,00 NC A A 
— finalele la hochei pe 
gheaţa; 19 00 Azi — in
formaţii ; 20,00 Ştiri ITN;
20.30 Cshuaia (do); 21,30 
Dateline — informaţii la

. z i ; 22,30 Ţâtkin’ Jazz ;
23.30 Shou-ul serii; 0,30 
Late Night; 1,30 Epoca 
de aur a rock’n’roll-ului.

E U R O S P O R T
9,30 Fotbal. Liga Cam

pionilor. Selecţiuni din 
manşa â 2-a ; 11,00 Tenis. 
Turneul ATP de la Hong 
Kong — semifinale; 14,00 
Arte marţiale. Festiva
lul de la Paris — Bercy 
(r); 15,30 Ciclism. Cupa 
Mondială, et. 5 (d) ; 17,30 
Tenis. Turneul ATP de 
la Hong Kong — semifi
nale ; 19,00 Handbal. Tur
neul Celor Patru Naţiuni 
de la Olten, Elveţia: Spa
nia — Germania (d)
20.30 Wrestling. World 
Superstars of Wrestling ;
21.30 Auto. Câmp. ger
man de turisme (DTM). 
Manşa 1 (înreg.) ; 22,00
Călărie. Concursul inter
naţional de la Monte 
Cârlo (d); 23,30 Box. Me
ciuri internaţionale.

T V  5

7,00 Reflecţii, imagini 
de pretutindeni; 935
Bibi şr prietenii săi (cs); 
10,15 Mag. economic; 10,45 
In obiectiv Europa; 11,15 
Ce isterie (cs); 11,45
Sporturi a f r i c a n e 12,45 
C. Lâmarche (r); 13,45
Jurnal F3 ; 14,05 Orizon
turi ; 14,30 Taratata (r);
14.45 Ieşire liberă (r)}
16.30 Evadare (r); 17,1?
Genii în iarbă; 17,48
Descurcăreţii ; 18,15 Lnnş 
P a rk ; 18,45 Campionul;
19.30 J u r n a l  TV 5 ;
20.00 Asta nu se discutăl
20.30 Jurnal belgian;
21.00 Cavalerii cu ochi 
verzi (Fr., ’90) ; 22,30 Da
niei Lavoie în concert 
(p. I ) ; 23,00 Jurnal F 2 ;
23.45 Weekend plăcut.

7,30 Ş tiri; 10,00 Fron
tierele spiritului; 10,40
5 continente (do) ; 11,25
In compania explorato
rilor (do) ; 12,45 Simpso- 
nii (s) ; 13,15 Superclasa- 
ment (show) ; 14,00 Ştiri; 
14,45 Duminică plăcută; 
(sho\v, p. I ) ; 19,15 Bu
nicul Felice (s); 19,45
Duminică plăcută (show, 
p. II) ; 21,00 Ştiri ; 21,30 
Stranamore (show); 23,45 
Film; 2,30 Cotidiene (r); 
3,30 Nu doar moda ; 4,30 
Avanpremiera (r); 5,30
îngerul (r); 6,30 Fiecare 
volum (r); 7,00 Chioşcul 
de ziare.

8,10 Seriale şi desene 
animate; 8,35 I<|duL şi 
Raiul (em. copii); 9,35
Daisy Clover (SUA, 1965); 
11,20 Caii sălbatici (Ita
lia, 1973); 13,00 Poante 
şi acţiune (show); 14,00
Nu-ţi lăsa nevasta în Ita
lia (Germania, 1960); 15,45 
O, Doamne ! ’ (SUA, ’77) ; 
17,25 Aur şi lupi (Germ./ 
Italia, 1974); 19,15 Roata 
norocului (cs); 20,00 Ştiri, 
sport, meteo ; 20,15 Ran: 
fotbal show ; 21,15 Doc
torul de munte (s, 2 ep.); 
23,15 Discuţie în turn ; 
0,30 24 de ore (rep.); 1,05 
Bobby Deerfield (SUA, 
1977); 3,15 Aur & lupi
(f/r); 5,10 MacGyver
(s.a/r); 6,05 Reluări.

6,30 Ştiri NBC ; v 7,00 
Afaceri internaţionale;
11.00 Supermaşini: Rolls- 
Royce (do) ; 11,30 Amin
tire ieri, amintiri azi ;
12.00 Comerţ TV ; 13,00
Ushuaia ; 14,00 Paşaport 
(do. turistic) ; 14,30 Cele 
mai mari case din lume 
(do); 15,00 Azi — infor
maţii ; 16,00 întâlnire cu 
presa ; 17,00 Grupul Mc- 
Laughlin — inform.; 17,30 
Europe 2000 ■ (do); 18,00
Maşini de concurs ADAC; 
19,00-Cai în acţiune (mag. 
sportiv) ; 19,30 Săptămâ
na în baschet; 20,30 Pa
şaport (do. turistic): 21,00 
Videomoda ; 21,30 Jurnal 
Auslands ; 22,30 Talkin’ 
Jazz ; 23,30 Golf. C.M. 
„Anderson Consulting" ; 
1,30 Ştirile nopţii.

6,00 Moto. MP al Ja
poniei de la Suzuka, e- 
tapa 3 în CM (d); 11,00 
Tenis. Finala turneului 
APT de Ia Hong Kong 
(înreg.) ; 13,00 Box. Me
ciuri pentru titlul mon
dial sau european ; 14,00 
Handbal. Turneul Celor 
Patru Naţiuni de la Zii- 
rich, Elveţia: Elveţia — 
Germania (d) ; 15,30 Mo
to. MP al Japoniei (r);
17.00 Hochei pe gheaţă.
CM din Suedia ; 20,00

Auto. PPG IndyCar World 
Series — MP de la Na- 
zareth, Pennsylvania (d);
22.00 Auto. Câmp. ger
man de turisme (DTM), 
et. 1 (înreg.) ; 23,00 Ho
chei pe gheaţă. CM din 
Suedia; 1,00 Moto. MP al 
Japoniei (r). ■ ■

7,00 Sport Africa (r); 
9,35 Bibi şi prietenii săi 
(r); 10,15 Planeta Moji
cii; 11,45 Lumea e a  
voastră (var.) ; 13,15 Re
ferinţă ; 13,45 Jurnal
F3 ; 14,30 Cavalerii «tt 
ochi verzi (f/r); t t j ţ  
Festival Franţa — Onfet- 
rio (r) ; 16,30 Munfale 
(r); 17,10 C. Lamarebftj 
18,00 Şcoala fanilor (dlf.il 
18,45 Weekend plăcât ţ
19.30 Jurnal TV 5 ; 2 tm  
30 milioane de prietef#;
20.30 Prezidenţiale; 2Ţ45 
Jocuri interzise (Fraafaş 
1952): 1,30 Jurnal t e  
Soir 3; 2,15 PerspeefttPe 
asupra Americii (r) ; $3jt 
Cavalerii cu ochi vemm
(f/r).

1 '!
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IDEI DE
Societatea comercială „EUROVENUS" 

SRL a  luat iiinţă ca o firmă cu capital inie- 
grai privat — ne spune dl IONEL OLTEANU. 
Ideea a fost să dezvoltăm  o activitate corner- 
ciulă modernă, care să dihă şi un corespon
dent social, ^

Sigur, sunt m ulte activităţi care se  pot 
desfăşura, organiza, concretiza prin investi
ţii, care să aibă corespondent social. N o i ne-am  
gândit insă la câteva strict necesare cetăţea
nului, pentru locuinţa, sa, pentru familia sa, 
conştienţi că astfel ajutăm omul, că astfel ne 
patern dezvolta continuu.

Dar, ca să se dezvolte o firmă, oricare ar 
li ea, are nevoie de profit. însă vreau să spun 
un lucru mai grea de Înţeles de către unii, la 
ora actuală, şi anume că profitul nu intră în 
buzunarul patronului, ci este investit pentru 
a aduce mâine alt profil, mai substanţial. Pa
tronul, sau oricare alt Întreprinzător, care-şi 
Însuşeşte pentru' el puţiiml sau multul profit 
pe carc-1 are azi, mâine dispare, căci nu are 
bază pentru dezvoltare, se blochează la un 
punct zero. Aşa că am învestit continuu şi a 
apărut... '

IONEL OLTEANU, patronal S.C. „Eurovenus" SJR.L. 

A
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în  prim ul an de du
pă Revoluţia din De- 
cembrie 1989, un băr
bat tânăr — capabil 
şi dinamic, întreprin
zător şi curajos, opti
m ist si serios, IONEL 
OLTEANU se numeş
te, a investit bani, in
teligenţă şi foarte, 
foarte multă trudă, 
punând bazele unei 
societăţi comerciale 
care s-a numit şi a 
rămas „Eurovenus".

A cumpărat nişte 
clădiri vechi, dar deo
sebit de solide şi de 
încăpătoare, la Sîntu- 
halm (bifurcaţia cu şo
seaua spre Hunedoa
ra), cu terenurile afe
rente şi a înjghebat 
primele activităţi, vi
zând vânzarea de ma
şini şi utilaje agrico

le, piese de schimb 
auto, produse electri
ce, electronice şi elec- 
trocasnice.

Apoi, împreună cu 
fratele său, trăitor pes
te 15 ani In Germa
nia, a constituit o 
nouă societate comer
cială, „METRO MOBI
LA" — profilată pe 
desfacerea de mobi
lier şi de cele mai d i
verse articole de care 
are nevoie' un om în 
locuinţa sa; începând 
de la masă şi scaun şi 
până la coboare şi lus
tre.

Sigur, a fost nevoie 
de bani, au luat credi
te, au investit, au dez
voltat, au modernizat, 
au contribuit, au pro
gresat. Munca, iniţia
tiva, spiritul creator,

perseverenţa, credin- ; 
ţa  în  izbândă, loiali- î 
tatea în afaceri, grija ş 
pentru propriii sala- , c 
rîaţi, exigenţa orga
nizatorică, bunul simţ 
şi bunul gust au fost 
tot atâtea atuuri care 
au condus la rezulta
te pozitive apreciabile, .x 

Azi, „METROMDBI- 
LA“ a devenit cel mai 
mare magazin de mo
bilă din ţară', -iar la 
orizontul S.C. ^EURO- 
VENUS" SRL apare 
cel mai complet şi 
mai modern complex 
comercial din judeţul 
Hunedoara — şi poa
te nu numai. Câteva 
magazine deja funcţio
nează. Altele sunt în

sau m or
ganizare, dotare, apro
vizionare, închiriere.

Weea organizării unui complex comercial de an
vergura, ţinută şi complexitate prinde contur. Venind 
pentru anumite obiecte sau produse la „Eurovenus", 
la Sîntuhalm, cu maşina, beneficiind aici de o par
care modtemă (foarte curând), ori aflându-ne in tre
cere, pe DN 7, cetăţeanul se poate aproviziona şi 
cu alte mărfuri, în cantităţile dorite, beneficiind şi de 
servire civilizată şi âe preţuri mai scăzute decât în 
oraş şi de alte avantaje. •

Deocamdată fiinţează magazine l a : * mobilă şi 
toată gama de articole necesare în locuinţa unui ora, 
precum şi birouri, care sunt cumpărate de oameni 
din iţiferiţe colţuri aţe ţării • accesorii şi piese de 
schimb pentrtţ mărcile de maşini străine; •  tractoa
re, maşini agricole (inclusiv din import China); •  
cherestea şi / binale (uşi, ferestre de diferite tipuri 
şi mărim.); •  mochete ; •  flori artificiale şî tape t; 
•  ţesături; o corpuri de iluminat.

Vor îi amenajate şi magazine pentru : încălţămin
te, îmbrăcăminte, ceasuri, produse farmaceutice, bi
ciclete, articole sportive, lîbrărie-papetărie, dulciuri 
şi răcoritoare, produse alimentare şi de panificaţie, 
alte şi alte mărfuri, încât, pe spaţii mici, omul să 
poată găsi absolut tot ceea ce îi trebuie pentru exis
tenţa sa.

„Bană ziua î 
Mulţumim ! 
La revedere !“

*
Pentru că omul ne-a ) 

călcat pragul, chiar da- t 
că de data asta nu a 7 
cumpărat nimic de la * 
noi. \

■  Duminica — 
Târgul auto

In fiecare duminică, \ 
la „Euravemis“-Sîntu- ) 
ba Im se organizează i 
târg auto, unde se pot ’ 
vinde şi cumpăra tot ţ 
felul de maşini. Dacă t 
n-aţi fost încă, chiar şi , 
din curiozitate merită * 
osteneala. * ' t

î
Condiţia ,
salariatului \

unu a oricărui m
DL Ionel Olteanu şi-a. făcut un plan 

de bătaie pentru casele noastre
f  In primul rând, ca să-şi facă o casă, omul are 

nevoie de materiale de construcţie dintre cele mai 
diverse : fier-be ton, ciment, cherestea, var, gresie, fa
ianţă, binale, tapet, parchet ete., etc. Pentru aceste 
trebuinţe încă lucrăm la câteva magazine, fn scurt 
timp, omul care vrea să-şi construiască o casă, ori 
să-şi repare una veche, va găsi în complexul nostru 
comercial toate materialele necesare.

•  In al doilea rând, trebuie să-şi mobileze casa, 
apartamentul. Are nevoie de mese şi de scaune, de 
dulapuri şi de fotolii, de corpuri de fltasînat şi de 
diferite obiecte de ornament, de mochetă sau Ca-, 
«oare, ca şi de frigider, aragaz, aspirator, radio, te
levizor, de multe alte aparate electronice. Din acest 
punct de vedere suntem deja foarte bine organizaţi 
ţ i  aprovizionaţi. Cine doreşte, n-are decât să ne vi
ziteze.
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 ̂ La „Eurovenus", con- | 
\ diţia salariatului fir- \
i mei înseamnă şi am- i
v bianţa biroului sau a * 
1 magazinului — lumină, . 
’ ordine, curăţenie — şi ’
) ţinută impecabilă ves- \
i ti meu tară şi microcan- v 
? tina modernă carc-i stă 
1 la dispoziţie. '

|  ■  Vila „Venus“ j

J Frumoasa Vilă „Ve- J 
\ nus“, din Deva, str. M. j  
4 Eminescu, nr. 16, bre- i 
7 yetată cu patru stele şi i 
1 dispunând de patru a- ţ 
I parlamente şi patru 1 
( garaje, oferă condiţii / 
J excelente de cazare, ţ 
\  având deja clienţi sta-  ̂
ţ  tornici, cu pungi pe ( 
|  măsura confortului şi ţ 
ţ a  serviciilor oferite. ^

'  \
Pentru confort şi ambianţă în apartamente.

I
I
I
I
I
I
1

•  Situarea Complexu
lui Comercial „Eurove
nus" la marginea oraşu
lui, în spaţii largi, cu 
Viitoare amenajări pen
tru parcarea autoturisme
lor — iată un avantaj 
demn de luat în seamă 
pentru orice cumpărător, 
care, în oraş, este sufo
cat de aglomeraţie şi va
carm.

*  Preţurile practicate 
în Complexul Comercial

„Eurovenus",, sensibil scă
zute faţă de cele din ma
gazinele centrale ale ora
şelor, na pot f i câtuşi de 
puţin neglijate atunci 
când cetăţeanul se hotă
răşte să-şi cumpere un 
anumit material, produs, 
articol etc., sau mai mul
te deodată.

... •  Operativitatea In 
servire, graţie sistemu
lui de aparatură moder
nă de calcul al preţuri
lor şi de livrare a măr
furilor, îl scuteşte pe 
cumpărător de stresul aş
teptării, iar solicitudinea 
personalului magazinelor

îl determină să revină 
aici oricând cu plăcere.

•  Iar un alt lucru, ex
trem de necesar şi de u- 
tiî, cu adevărat modern 
şi civilizat, îl constituie 
transportul produsului 
cumpărat la domiciliul 
cumpărătorului, monta
rea şi asigurarea consul
tanţei tehnice de către 
persoane de specialitate, 
în baza unui comision u- 
şor suportabil. /

0
î SÎNTUHALM, NR. 31 A
I (bifurcaţia spre Hunedoara)
' T cie ion: 054J626294
|  Fax : 054/621386

j PROGRAM DE LUCRU
I Zilnic, între orele 8—20
I Sâmbătă şi duminică, între orele 9- -13.

Vineri, 21 aprilie 1995
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RîE. în  cei 70 de ani
de activitate — aşa cum 
aprecia dl director ge
neral al Societăţii Co

merciale „Marmosim" SA, 
din Simeria . -r? această 

: firmă a cunoscut un am
plu proces de dezvoltare, 
diversificare şî moderni
zare a producţiei. Ca ur- 

■ mare, în prezent, „Mar- 
mosim" a devenit lider 
autoritar  ş l industriei 
româneşti de extracţie şi 
de prelucrări* a mariiiU- 
rei şi rocilor ornamen- 

' tale, dispunând acurii de 
; cariere proprii de mar- 
. mitră, travertine şi an. 
dezite. Din acestea rea
lizează şi oferă o  gamă 
largă de produse cum 
su n t: blocurile de ex
tracţie, placajele finite de 
diferite dîmensuni (în 
raport de solicitările be
neficiarilor interni şi ex. 
temi), elemente pentru 
construcţii (trepte, gra, 
furi), produse artizanale 
de  cioplitorie, mozai
curi cu diferite granula
ţii şi altele. în ace
laşi timp, firma realizea
ză, prin lucrări de mon
taj de înaltă calitate, 
punerea în Valoare a  pla
cajelor finite pe care le 
obţine. ’ .

•  RETEIINOLOGlZARE 
CU FORŢE pfttjfPRII. 
Abordând o serie de 
probleme care privesc 
preocupările actuale, dl 
director general ne-a 
prezentat şi realizările de 
ultimă oră, concretizate 
în achiziţionarea unor 
utilaje de mare produc
tivitate, procurate de Ia 
firma Pedrini din Ita
lia. Este vorba despre 
un gater şi despre cele 
două linii de prelucrare a 
placajelor, din care una 
este deja, pusă în func
ţiune, acestea asigurând 
un înalţ grad de valorifi
cate a marmurei. B e a .  
semenea, în funcţie de 
opţiunile clienţilor, tă
ierea placajelor se face 
la dimensiunile dorite.

—  O nume şi renume
eu dl ec. IOAN HAŢEGAN, 

director general al S.C. „Marmosixn“ S.A. 
Simeria

ia r finisajele sunt de ca- 
litate ireproşabilă, im
punând produsele fini
te arat pe piaţa internă, 
cât şi pe cea externă, 
m ai' âles fn ultima ■ vre
me de când au început să 
reapară solicitări din ţă
rile vestice ale Euro
pei, în special din Ger
mania.

Foarte important de 
relevat este faptul că 
noua dotare şi întreg 
procesul de retehnologi- 
zare sunt făcute eu re
surse. proprii, manage- 
mentul şi marketingul 
fiind factori cu rol ̂  de
cisiv in atingerea 'unor 
rezultate performante.

•  RESURSE SUFI
CIENTE. Discutând de
spre viitorul firmei, care 
este legat nemijlocit de 
asigurarea materiei pri
me, dl Haţegan aprecia .. 
că există suficiente re. 
zerve pentru exploatare. 
Având ia vedere că se 
cere un mare volum de

des copertă şi de lucrări 
specifice în cariere, se 
va trece şi aici la un 
program de investiţii şide 
dotări, care să asigure 
încadrarea în cerinţele 
formulate la nivelul 
standardelor europene. 
Deci, nu există nici un 
motiv de îngrijorare in 
legătură cu perspective
le firmei.

•  PRIVATIZAREA.
Mergând1 pe linia în
făptuirii reformei, s-a 
convenit trecerea ta pri
vatizare prin metoda 
MEBQ, cu participanţii 
la P-A.S., făcându-se 
totodată demersurile ne
cesare la F.P.P. şi F.P.S. 
în vederea derulării pro
cedurilor legale nece
sare.

*  S t  NAŞTE Şi. UN. 
COMPLEX AGROIN
DUSTRIAL. Cu iniţia
tivă şi curaj, în intenţia 
de a asigura zilnic câte 
o masă gratuită pentru 
salariaţii firmei, pre

cum şi produse la pre
ţuri accesibile, s_a tre- 
eut Ia înfiinţarea unui 
complex cu profil agro
industrial. In aceri sens, 
adăposturile fostei brigăzi 
din Săuteşti (a fostei 
CAP Sin tandrei) s-au 
populat cu aproape 350 
porci la îngrăşat, 50® de 
păsări otiătoare - şî 10Q 
bovine, din care o parte 
vaci cu lapte. Tot aici 
se va construi şi Un 
microabator pentru pre
parate din came.

Pentru a realiza lu
crările agricole pe cele 
aproape 300 ha (din care 
150 ha sunt luate sub 
formă de arendă — în 
judeţul Arad), au fost 
cumpărate trei tractoa
re. două grape cu discuri, 
semănători şi alte uti
laje agricole.

Iată doar câteva re
pere şi date esenţiale, care 
atestă că bunul nume şi 
renume al unei firme 
sd păstrează şi sporeşte 
prin competenţă, 1 mun
că temeinic organizată, 
făcută cai pashase şi cu 
inteligenţă.

NICOLAE TlRCOB
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Noua linie de 
de retehnologizarc.

prelucrare a marmurei. un important pas în procesul 
Fota PAVEL LAZA

(Urmare <Hn pag. a 2-a)

faţă de actuala guverna
re atunci când face po
litică antinaţională, anti- 
rpmânească. Ceea ce nu 
înseamnă’ că nu sprijinim 
guvernul când ia hotărâri 
ce ne convin. Ţelul nostru 
este să ajungem la pu
tere şi suntem dispuşi să

V IA T A
participăm la guvernarea 
ţării. Când vom realiza 
acest scop, bineînţeles că 
nu vom mai fi în opozi
ţie.

— O problemă mult 
mediatizată este cea a 
Tratatului de bază dintre

România şi Ungaria. Cum 
apreciaţi poziţia Guver
nul uj Vâeămiu?

— Suntem români şi 
Homania o vrem aşa cum 
este în prezent. Sigur că 
avem nevoie de acest tra 
tat care, până la  urmă. se

va încheia. Din păcate, 
România se află în infe
rioritate faţă de Ungaria 
în ce priveşte imaginea 
ţării în Europa şi in lume. 
Suntem pentru egalitate * 
deplină între: toţi oame
nii României şi nu ac
ceptăm avantaje pentru 
minoritari în dauna ma
jorităţii.

In caz că ati uitat..vă reamintim că AVEŢI ACASĂ NIŞTE ACŢIUNI
J

Fondul Proprietăţii Private I Banat - 
Crisana Arad oferă acţiuni la schimb cu 
Carnetul cuCertifîcate de Proprietaţe... ESIE MOMENTUL

ACŢIUNII

... în valoare de 875.000 lei 
tuturor deţinătorilor legali, 

doar nană la 2 mai 1995.

Cum putrti subscru'. ?
&La umlatârilc Banc Post «hitcaie vetij&ui*îa ct»nş.wTt.'» t'n>spccitjJ dct>lcri3 al socudâîik» eomerutak jtTiiic in cur* Ju privaţi îrt pno «iccst 
ţrogram» prospect care eoimne informaţii pertineiţte despre societate
•>;Fiiteti,opfâ-pcntrţi toate'socictătiie'.dar numai ;circâtc un eariict <jc certificate jreâîtf» fiecare fiLgtecseîe tTidfoaîe--
❖Salanaiv» care dobarulcsc acţiuni din pachetul rezervat lor po: selTimtwCCI* «o ierîMP, ia «.rvc < s- TMvnti.^eeUSi la care sur.t

Societatea Comercială CONDOR S A  
Sediul: Deva, Bd.Avram lancu, Bl H3 
Obiect de activitate: construcţii civile si industriale 
Capital social 10 800.000.000 lei
Venituri totale iii 199 4. 13-326.418.(XX! lei 
Profitul impozabil 220.356.000 lei
Nr. total de acţiuni FPS . 302.400 si FPP t  129.00 
Nr. salariaţi: 1 407
Nr acţiuni ol'cnle. 24.832
fanţatea de schimb: 33 acţiuni pentru un 1 CCP 
IQhişeu subscriere: Sucursala Deva B-dul Deccbal Bl 101

£ » o f e & .
DFVÂ

LnwwatMCOMAT OEV \ -> t lll.VWCAOU.VSTIK 
s"*1 <u>ri* sobsvripthi «#e»ar( ,c  minunii d t acţiuni 

- 5-a acoperit iMcgrut
L» sorirtatra SIDfcEVItt.KW s-a suspriutalsubscriptia 

pana h» "  dirjtâ ce v» (1 cotimidcala iilli riur

Pentru informaţii suplimentare telefonaţi fa 
FPP I filiala Aibă lulia 058-H26269

■  * —<•* * —* • mm mmmrJtM

^CeJm ai mare ! 

distribuitor j

en gros din I

ţară de ;j

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 
«MFORT VEST

v a  ©fera * ■ ■
baloţi rtesortaţl 
pungi de colectare originală, nesortate: 5— I 
15 kg, cantitatea minimă de vânzare -

•  îmbrăcăminte sortată. j
ofertă bogată în sortimente de sezon <

NOU! NOU! NOU 
îmbrăcăminte NOUA din import China :

•  treninguri şi bluze din bumbac |
•  bluze mătase •
La preţuri accesibile t |
■ATENŢIE!/! j
Noua noastră adresă.: Cluj-N.. str, iulto '

Manftt, nr. 6. Tcl./Fax: 064 — 194030, 193493 ] 
(Iuni-vineri: 8-16). Orar depozit : satul Vlaha, ; 
luni — sâmbătă, intre 9—16. I

o aure® de v e n it * 
îriag® torl ROASA |
a m ©  « i  p o b im b  1

1* port CBULi , |
Jtdeupenre® in> |  

T o e tl t ie i  în  |
6 lu a i f

pentru n io i i
ea  TaLTURI

THE DOCUMENT (  OMPANY
XEROX

IIttv im ţi CAMPfONim c a l i t ă ţ i i  h i biroul dvs. : ! 
S.CCOMSER S R  L  -DISTRIBUITOR AUTORIZAT 
T E L * 7MSSI; 71491S;716744 T. IA: 7I&73
Copiatoare, maşini de *ceis, cuhulatoaTe, 

imprimante, centrale ietejonkejuxuri, sisteme de 
alarmă, casc de marcat şi cântare electronice, 
reptroproiectoare, papetărie.
- ANGAJĂM  REPREZENTANŢI DE VÂN? f R I !

SilX GAMA PBESŢIMPEX S.R.L. DEVăfc |  
Organizează cele mai frumoase şi tentante * 

excursii de 12 zile în  GRECIA. > |
Informaţii şi înscrieri la sediul firmei din |  

Deva, str. D, Zamfirescu, bl. C (T€H) et. 4, tel. 1 
054/627866; 627906, orele 9—17. preţ infor- î  
mativ 225 dolari şi 100 dolari în lei. ţ

'V(DP.)
-------------------------------------------------------------------- --  |

VITRINA FEUX MEDIA S.A. CLUJ-NAPOGA 5
Agenţie de publicitate sau service acope- |  

rim^lntxeiaga gamă de produse şi servicii pur |  
blicitare (tipărituri, campanii media, producţie |  
promoţională, campanii publicitare complexe), » 
caută persoane fizice sau juridice, în vederea * 
deschiderii Tmei reprezentanţe zonale in oraşul K 
dvs. f

Expediaţi curriculum vitae ia O.P. 1, C.P. |  
12, CIuj -Napoea, până în data de 28. 04. 1995. * 

Informaţii suplimentare: Tel/fax : 064 — |  
190382, 190383, 197968. _ î
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£  • FELICITĂRI

•  De Sfintele Paşti, un
gând bun pentru Louana- 
Maria Negrilă. Cu dragoste 
tăticul. (9395)

•  Cu ocazia aniversă
rii vârstei de 60 ani, urăm 
doamnei Jurubescu Florica 
„ ta  mulţi ani". Cuscrii 
de la Deva, Mihai. Mi. 
haela, Claudia, Mircea, 
Mili. Rodica, Cristina, Iri- 
«a, Dumitru. (9460)

LICITAŢII
•  S.C Lactochim Chi- 

mindia anunţă licitaţie 
pentru mijloace fixe, în 
Ziua de 25 aprilie 1995, ora 
10. Mijloacele fixe sunt 
lâ - sediul societăţii din

, GKimindia. Licitaţia se 
repetă în fiecare marţi 
din săptămână. (9446) 

Consiliul local al co
munei Bretea Română or
ganizează licitaţie în ve- 
detea Închirierii unui spa. 
(ău proprietatea consiliu
lui, în curtea căminului 
editura! din Bretea Ro. 

nrtnă. Licitaţia va avea 
loe în data de 12 mai 1990. 
bl'sediul consiliului. Oră 
18. Ta caz de . neadjude- 
eafe, licitaţia se, va ţine în 
continuare, în data de 12 
ale lunii. (9451)

' «  R.A.G.CX. Haţeg 
organizează licitaţie 
publică în data de 27 
Aprilie 1995, ora 10, la 
sediul unităţii, pentru 
vânzarea Unui auto. 
ifeuz marca UDM 112, 
ţi. alte mijloace fixe. 
Preţul de pornire a li
citaţiei pentru auto
buz este de 3 500 80# 
lei, iar taxa de parti
cipare de 10 la sută 
din valoare. în caz 
de neadjudecare, li
citaţia se va ţine în 
fiecare zi de joi, până 
la epuizarea mijloa
celor fixe.

(8666)

v a n z a r i -
CT'I' VRARI

•  Vând Renault 18 break, 
stare bună. Tel. 629263.

(608821)
•  Vân d t>lug 3 brăzda- 

re. Informaţii Chişcădaga, 
telefon 628503.

(608822)
•  Vând batoză B 90, 

nouă, fabricată 1993. 
funcţionează cu tractor 
sau electric. Treieră grâu,

j orz, secară, ovăz, trifoi. 
Bosorod, 20 tel. 133.

(608819)
•  Vând proprietate, 

ultracentral, compusă din 
casă şi teren 1000 mp. 
Deva, 620083, 625493.

(608820)
•  Vând convenabil com

bină cereale, tractor 100 
CP, Peugeot 305. Telefon 
633295 (9402)

•  Vând Opel Rekord 1700
cmc. cu defecţiuni la mo
tor, negociabil, tel. 614836, 
intre orele 16—18. (9415)

•  Vând spaţiu comercial,
construcţie EGA, suprafaţă 
80 mp, zona Micro 7, lângă 
terenul sportiv Hunedoara, 
tel. 713136. (9424)

•  Vând urgent tractor
U 650, tel. 625100, (9448)

•  Vând remorcă 5 to
ne, neînmatriculată. Deva, 
Grigorescu, nr. 14, tele
fon 611162.

(9439)

•  Vând familii- de al
bine. Târnava, nr. 4.

(9453)

•  Vând apartament 3
camere, etaj I. Telefon 
623529. (9391)

•  Vând Alfa Romeo 75, 
avariată. Tel. 612527.„

(9405)
•  Societate comercială 

vinde cabină medie Ra- 
ba, avariată, carcasă faţă 
eu dotările complete, ve
chime un an. Informaţii 
tel. 623834. orele 9—16.

(9138)

V  Vând VW LT 28 Die
sel, 9 locuri, neînmatri
culat, , stare bună, .preţ 
2500 DM, telefon 058/ 
731621. (9450)

•  Vând Volkswagen
Transporter Bus Diesel, 9 
locuri, stare bună, neîn- 
matrieulat, an fabricaţie 
1984, preţ - 2500 DM. Tel. 
058/731621. (9450)
•  Vând vacă Hplstein, ne

gru, gestantă. luna , a, 
noua. Sântuhalm, 112.

(9438)
•  Vând casă, spaţiu 

comercial, curte, grădină, 
zonă centrală. Simeria, str. 
Teilor, nr. 35.

V (9398)
•  Vând casă în roşu, 

Viilor, 34. Deva, telefon 
612268, între orele 20—22.

(9457)
,;ş Vând urgent . auto

basculantă1 Raba, 10,5 to
ne telefon 647487.

(9468/69)
•  Vând VW Combi, sta

re foarte bună, 800 DM, 
Telefon 641133.

VV;. (7459)

•  Vând societate co
mercială SRL, 1993, 
preţ 600000 lei. Tel. 
623076.

(9455)

, « Depozit materiale
de construcţii, pe str. 
M. Eminescu, nr. 48. 
Informaţii tel. 626149. «r 

(9413)

•  Toden Internaţio
nal Imex SRL Deva 
vinde gresie, faianţă, 
adezivi, var, plastic 
etc., totul import Ita
lia, la preţuri avan
tajoase, depozit. Deva, 
str. Zambilei, nr. 2, 
lângă Centrofarm, tel. 
628058,

(8575)

•  Societatea „Ga
rant Consulting" tel. 
616449, facilitează vân
zarea, cumpărarea, în
chirierea apartamen
telor, caselor, terenu
rilor. Cumpărătorii 
supt serviţi gratuit.

(9077)

•  Vând 10 familii al
bine, preţ negociabil. Bu_ 
cureşci — Rovina^— tele
fon 659122.

(9101)
•  Vând apartament 2 

camere, bdul Corvin, 3, 
telefon 713775.

(7770)
•  Vând apartament 2

camere, decomandate, Hu
nedoara, Topi torului, 5, ap. 
22. (7768)

•  Vând Fiat Uno Die
sel, înmatriculat, 1987, 
3500 DM. Tel. 711107.

(7762)

•  Vând autoturism Ford 
Fiesta, neînmatriculat, an 
fabricaţie 1982, sau cum
păr talon. Tel. 716866.

(7767)
•  Vând casă, sat Ruşi, 

comuna Bretea Română, 
preţ negociabil, relaţii 
Hunedoara, str. Eroilor, nr. 
7, bL 30, ap. 17. Familia 
Constantinescu.

(7764)
•  Vând Talbot Horizont, 

model '81, neînmatriculat, 
1500 mărci, oglindă Vol
vo electrică, dreapta. Tel.

(7764)

PIERDERI
•  S.C. METALCH IM S.A. 

Deva. bdul 22 Decembrie, 
bl, 4, ic. A-B, anunţă pier
derea filei de CEC . com
pletate, având nr. G 
7003594. O declarăm nulă.

(9452)
•  Pierdut decizie, pen

sionare, pe numele Bă-
’ noiu Viorel. Se declară 

nulă, (9456)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament
3 camere, zona i,Lido‘'. cil 
două camere şi garsonie
ră sau . diferenţă. . Telefon 
625019. (9420)

ÎNCHIRIERI
•  Caut spaţiu comer

cial, între 20—50 n?P, z°- 
nă' centrală. Tel. 617712.- „

(9417)
•  Tineri căsătoriţi cău

tăm de închiriat garso
nieră sau' apartament In 
Simeria, telefon .861283, o. • 
rele 20—22. (9449)

•  CaUt apartament de în
chiriat, nemobilat, exclus 
Dacia, Micro 15, telefon 
629084. (9458)

DIVERSE,
•  ÎMPRUMUTURI IN

LEI — la CASA DE‘AMA
NET SIMERIA. Telefon 
661721. (9129)

•  CASA DE AMANET 
DEVA, str. Libertăţii,' bl.
2 ap. 11, oferă ÎMPRU
MUTURI IMEDJATE ÎN 
LEI. (9129)

•  SC Bibliofor SA Deva
anunţă intenţia de majo
rare a tarifului la copierea 
xerox, începând cu 20. 04. 
1993. (9443).

•  Asociaţia Bibliofor — 
PAS Deva precizează că 
doamna Clipa Zoriţa nu o 
mai reprezintă în nici un 
fel, nemâiavând nici o 
calitate, iar ştampila pe 
care o. deţine este dedat, 
rată nulă, nemaîputând fi 
utilizată legal. Consiliul de 
administraţie al Asociaţiei 
Bibliofor — PAS. (9443)

•  S.C. Novo Design SRL
Deva anunţă intenţia de 
majorare a adaosului co
mercial, începând cu data 
de 19 aprilie 1995. (9454)

u Deccbal Ştefan, din 
Geoagiu-Băi, mulţu
meşte colectivului de 
ofiţeri ai Poliţiei ju 
deţene Hunedoara, lt. 
colonel Poantă, colo
nel Radu, colonel Bă- 
lăşescu, locotenent Fil
eu, pentru profesio, 
nalism şi dăruire în 
găsirea autoturismului 
furat din Geoagiu-Băi.

(9473)

OFERTE 
.DE SERVICII

•  îngrijesc copil la do
miciliul meu. Tel. 624600.

(9396)

•  S. G „FARES" 
S.A. ORAŞTIE orga
nizează selecţie de ti
neri sau tinere, cu 
studii superioare, în 
vederea angajării ca 
reprezentanţi corner- 
ciali. ' Relaţii supli

mentare puteţi primi la 
sediul din Orăştie, ştr. 
Plantelor, 50, tel. 054/ 
647572, 647573.

(9416)

•  ROMPIRO R.A. 
— Sucursala Orăştie 
angajează prin con
curs ocuparea unui 
post de revizor conta, 
bil, vechime în do
meniu minim 8 ani, 
ocuparea unui post de 
instalator sudor, 6- 
cuparea a două posturi 
reglor strunguri au 
tomate. înscrierile se 
fac până la data de 
05. 05. 1995, la sediul 
R.A. Rompiro Orăşţfe. 
Informaţii tel. .647598, 
642850, până la ora 
15. ; (7458)

D E C E S E

•  Cu durere' în su
flet anunţăm încetarea 
din Viaţă a celui care 
a fost un bun tată şi 
bunic „ .'

POPA IOAN
din Nojag.
dopiil şi nepoţii,

(608824) . .

•  Colegii din ca. 
drul Minexfor ' Deva 
S. A. sunt alăţUri de 
familie la durerea pri
cinuită de tr&cerea în 
nefiinţă a celui care a 
fost maistrul

REMUS FURDU1
Sincere condoleanţe 

familiei. (9470) -

•  Familia îndoliată 
anunţă încetarea ful
gerătoare din viaţă' a 
celei care a fost o miC 
nunată mamă,, bunică, 
cumnată si cuscră,

ILEANA HAIDUC 
- (LINA)

înmormântarea azi,
21 aprilie 1995, ori?8 
14, în satul Bârcea 
Mare. (9472) '

•  Cu sufletul în
negrit de lacrimile 
durerii, îmi iau rămas 
bun de la cea _eare a . 
fost o minunată şi 

scumpă bunică
ILEANA HAIDUC 

(LINA)
■ Nepoata Laura.

Dumnezeu să aibă 
grijă de sufletul tău 
bun. (9474)

•  Colegii din cadrul 
Primăriei Municipiului 
Deva sunt alături de 
domnul sing. Popa Ioan, în 
aceste momente triste, pri
cinuite de pierderea ta
tălui său. —. Dumnezeu 
să-l odihnească !

(9466)
•  MULŢUMESC din i_ 

nimă familiei Herban A- 
drian, pentru ajutorul dat, 
precdfcî şi tuturor celor 
care au fost alături de 
•mine prin prezenţă, flori 
şi un gând de mângâiere, 
la marea durere prici
nuită de moartea iubi
tului meu sot

SAVIN SPIRU
(7769)

S.C. GECOSTE * ROX COM S.R.L. 
DEVA — ZONA AUTOGÂRII

Vinde en gros, la cele mai avantajoase
preţuri:;.:.: .- r-":/

Ulei îmbuteliat — 945 1/2
Margarină „Unirea" — 506 250 g.
Halva simplă — ll21  500 g 
Carpaţi Tg. Jiu — 210 buc.
Băuturi alcoolice—  Indagrara Arad 
Produse Star Foods. : AŞ/. >:
Preţurile includ TVA !

S.C. COMTOUR LOWE S.R.L. 
D E V A

cu sedilil in Sintuhalm, nr. 1

ANGAJEAZA DE URGENŢA

personal calificat în alimentaţie publică. 
Informaţii la telefon 621113.

.(608794)

S.C. „BEL AMI“ S.A. 
ALBA-IULIA

Calea Moţilor, nr. 3

•  Margarină RAMA, 250 şjl 500 gr,
la preţuri de importator direct. r ’

Informaţii: tel./fax (058) 813118, 830438.
. .  .. (6 0 8 7 9 1 )  ■ .

..... * n •"* * # * :i

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„BLASIUS" S.A. BLAJ 

cu sediul in Blaj, str. Simion Barnuţfu, nr. 73, 
t judeţul Alba 

VINDE LA‘ LICITAŢIE '• 
în  data de 09.05. 1995, oră 10
•  două combine de recitat cereale păioase. 
Informaţii la telefon 058/711258.

■Vy: ■' V" V - '/ (307) ‘ .

Comat SA Hunedoara
", t • , cu sediul în DEVA

r, ' a  n  u  n  Ţ A r -

Având în vedere creşterile 
buranţi, din luna aprilie 1995, 
că practică următorul tarif de 
port şi manevră marfă : "
•  autoturism 0,4 t —
•  autoutilitară TV 1,2 t Ţ
•  autocamion 7,5 t \"4ţ-
•  autocamion 1Q t —
• autocamion 19 t —
• macara cu pneuri 

Telemae 12,5 t
•  Hiab 1,6 t - "±
•  motostivuitor 3 t —
•  motostivuitor 1 t ;■ / -

R.A.T.P. DEVA
SCOATE LA

de preţ la car- 
face cunoscut 
prestaţii trans-

288 lei/km  
339 lei/km  
459 lei/km  

,. 562 lei /km
643 lei/km

V

ă \

32049 lei/oră 
13009 Iei/oră 
11451 lei/oră 
8870 lei/oră l 

(308) ^
------ ----------- j

•  UTILAJE ŞI MIJLOACE DE TRANS
PORT AUTO, aprobate la casare, conform 
Legii 15/1994.

Doritorii sunt aşteptaţi în termen de 15 
zile, cu oferte scrise, la sediul unităţii din 
Deva, str. Depozitelor, nr. 2, unde pot consul
ta şi listele cu MIJLOACELE FIXE ce se vor 
vinde la licitaţie.

Licitaţia se va desfăşura la sediul unităţii, 
în fiecare zi de luni, începând cu 8 mai 1995.

Informaţii suplimentare la telefon 054/ 
621852. (302)
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