
Orăştie — de la cetatea medievală 

la municipiul de azi

n zg g f#
Mâine, în cel de-al patrule! 

municipiu al judeţului

|  In ziarul »e azi
! ţ t  Reformă — restruc- 
t . iurarc 1 . .

Catedrala, ortodoxă din Orăştie 
‘ ' ■ ' r F o t o

[Declararea Orăştiei ca localitate urbană eu grad 
de -municipiu este încununarea strădaniilor miilor de 
locuitori ai săi, ale reprezen tantilor acestora în orga
nismele centrale, judeţene şi locale ale puterii.

Mâine, la Orăştie va fi sărbătoare. Sărbătoare 
prilejuită* de ridicarea străvechii cetăţi medievale la 
rangul de municipiu. Vor fi festivităţi, se vor înălţa 
rugi pentru prosperitatea locuitorilor săi, municipiul 
va primi oaspeţi, va fi bucurie. Cel de_al patrulea 
municipiu al judeţului a îmbrăcat deja haina de săr
bătoare.

PA VEL LAZA
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„Ortopraxia" este o â. 
sociaţie ecumenică de bi
nefacere constituită în 
municipiul Orăştie în ur
mă cu câţiva ani. Denu
mirea asociaţiei vine din 
limba greacă şi înseamnă 
— faptă bună. Jn compo. 
nenţa sa intră credincioşi 
ai bisericilor creştine is
torice din localitate : Bi
serica Ortodoxă Română, 
Evanghelică G.A., Roraa- 
no.Câtolică, Grec-o-Cato
lică şi Reformată care îşi 
propun ca .prin activităţi 
conjugate, să strângă fon
duri In vederea ajutorării 
orfanilor, săracilor, han
dicapaţilor şi alienaţilor.

A intrat în tradiţie ca, 
a doua zi de Paşti, la 
Biserica Ortodoxă cu hra
mul „Adormirea Maicii 
Domnului** să aibă loc un

Concert de binefacere

concert de binefacere, pa. 
trpnat de asociaţia mai 
sus amintită şi susţinut 
de membrii ei. Ari de an, 
programul prezentat în 
faţa credincioşilor a fost 
tot mai bogat. La concer
tul desfăşurat, cu puţin 
timp în urmă, au partici
pat: grupul postulanţilor 
franciscani de la mănăs
tirea romano-catolică, 
quartetul vocal „Henrich 
Udilă“, grupul vocal al 
tinerilor 'maghiari de la 
biserica reformată, corul 
„Liedertefel" ăl Bisericii 
Evanghelice C.A. şi corul

„Armonia** al Bisericii Or
todoxe Române din Pa
rohia Orăştie XI. Au fost 
prezenţi preoţii: Mihai 
Dodoca şi Ioan Gaşpar, de 
la parohia gazdă, şi preo
tul evanghelist Ştefan 
Coşoroabă, care a ţinut o 
frumoasă predică,- 

Sufletele numeroşilor 
credincioşi au fost lumi
nate de psalmii şi cântă
rile aduse întru slava lui 
Dumnezeu, în limbile ger
mană, maghiară, latină şi 
română' Concertul a fost 
o dovadă elocventă că 
pentru toţi cei prezenţi

există un singur Dumne
zeu şi că In Orăştie co
munităţile românilor, sa
şilor şi maghiarilor, pre
cum şi altele convieţu
iesc paşnic, respectându-şi 
reciproc valorile şi unin- 
du-şî forţele pentru a da 
ajutor celor bătuţi de 
soartă. I.a ieşire, în cur
tea bisericii, participan. 
ţii au fost întâmpinaţi de 
fanfara copiilor de la 
Şcoala Generală* Nr, - 1, 
condusă de prof. EUy 
Androne. Tinerii instru
mentişti au fost îndelung 
aplaudaţi pe tot parcur
sul evoluţiei lor.

ANţjRADA V. 
HOMORODEAN. 

elevă în clasa a V-a la 
Liceul „ABrel Vlaicu" 

Orăştie

Cosînzeana |
| 0  ..IJmirom** Petroşani !
J în tranziţie spre— |
|  Europa ■■i.i; V

-C U LO A R E, LUM INA Şl V IS"
„Culoare. lumină şi 

vis“ — aşa a definit mi
neralele, cu peste două 
Veacuri în urmă, marele 
ppet, gânditor şi om dă 
ştiinţă J. W. Goethe.
..Această sintagmă a de

venit, in ultimii ani, pen
tru Virgil Chinceş crezul 
înţr-o tainică şi migă
loasă muncă: şlefuirea, 
prelucrarea manuală a u- 
nor eşantioane brute de~, 
minerale,t travaliu prin 
care obţine obiecte orna
mentale şl de patrimoniu, 
şf chiar pietre .preţioase, 
îf-am fi aflat acest ade- 
viŞr dacă n-am fi întâl
nii superbe obiecte orna
mentale în recenta expo- . 
zjtţie, organizată de Ca

mera de Comerţ şi In. 
dustrie a judeţului Hune
doara, la magazinul „Sar- 
mismob** din Deva., Mi
cuţul ştand, ocupat aici 
de S.G. Minexfor S.A. 
Deva, a atras admiraţia 
şi; interesul unui • mare 
număr de vizitatori. Sub 
aura de lumină a primă, 
verii, această mică expo
ziţie a adus un plus de 
soare. Lumină din lumi
nă subpământeană.
—  Autorul principal al 

acestor unicate este dl Vir_ 
gij Chinceş. El e meşterul, 
artistul nostru — ne infor
mează dl ing. geplog Eu
gen Egry, şeful Secţiei 
prospecţiuni geologice de 
Ia S.G. Minexfor S.A.

care, mai nou, şe ocupă 
şi cu probleme de mar
keting. Sunteiri Ia a iV-a 
expoziţie din acest an 
(după cele; de la Timi. 
şoara, Arâd, Baia Mare) 
şi avem numeroase invi
taţii în ţară şi străinăta
te. La începutul lunii iu
nie suntem aşteptaţi la 
Atras, în Franţa, iar de 
acolo vom merge ia Ber
lin.

Meşterul, „artistul nos_ 
tru“ e de faţă. Găseşte 
timp, printre numeroase
le solicitări ale vizitato
rilor, să rie facă cunoş.

' txnţă cu exponatele care 
LUCIA LICIU

(Continuare în Bac. a 7-a)

Pe fluxul tehnologic, da şi la calculatorul de proces, s-au primit ample 
explicaţii privind funcţionarea morii. Foto: PA VEL LAZA

IEM LA S.C. CETATE S.A.DEVA

Festivitatea punerii in funcţiune a morii de grâu
.După ce a trecut cu suc

ces perioada de probe teh
nologice, ieri la Deva â a- 
vut loc festivitatea de pu-

- v  28 * APRILIE
•  % IZVORUL TĂMĂ

DUIRII; Sf. Ap. Iaşon 
şi Sosipatru ; Sf. Mc. 
Maxim (Harţi);

•  1908. Se înfiinţează So
cietatea Scriitorilor Ro
mâni, avându.i ca prim- 
vicepreşedinte pe Cinci- 
,«»t Paveiesca şi viee_ 
preşedinte Pe Mihail Sa- 
.doveanu;

+  -A murit, 'în 1934, scrii, 
■torul MATEIU CARA- 
GIALE (n. 1885);

•  -Soarele răsare la ora 
6,12 -şi apune la 20,15;

%. Au trecut 117 zile din 
an; au rămas 248.

Un crâmpei din tezaurul de „lumină, culoare şi vis"

Foto: PA VEL LAZA

nere în funcţiune a morii 
de grâu, care aparţine S.C 
„Cetate** S.A. La festivitate 
au fost prezenţi dnii Lo_ 
rerjz Buhler, directorul 
concernului _ B u h le r
din Elveţia, care este prin
cipalul furnizor al echi
pamentelor şi instalaţiilor 
de măcinare, unde întreg 
procesul ‘ este computerizat, 
Willy Benz, director finan
ciar al filialei din Germania 
a firmei Buhler, Giorgio Be- 
nelli şi I. Simion, directori 
ai unor reprezentanţe în

Pvomânia ale firmei Buhler. 
De asemenea, au fost pre. 

- zenţi dnii ing. Georgel Răi- 
can, prefectul judeţului, ing. 
Ovidiu Hagea, primarul 
municipiului Deva, alţi 
reprezentanţi ai administra
ţiei judeţene şi locale. Ău 
luat parte dnii Aurel Po- 
pescu, preşedintele Consi
liului de administraţie al 
ROMPAN (Patronatul So-

NICOLAE TIItCOB 

(Continuare în pag. a 2-a)

una pe z i
Discuţie lângă sicriul lui Costiţă:
— A sufţrit mult?
— Nu. era căsătorit de puţin timp...
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I D um itru G heonea
j preşedinte tredactor şef)

Tiberiu Istrate
î vicepreşedinte tredortot set adfunct,
j Vtrgii Crisan
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> întreaga răspundere pentru conţinu tul 
articolelor o poarta autorii acestora.» Adresa 
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tiparul execuţat la SC. „POLI DA VA" S.A. DEVA.

In date de 25 martie 
1995, gardianul public Do*, 
bel Nistor, aflat tn servi
ciul de patrulare, a fost a- 
jfresat şi l-au (ost rupte 
cascheta şi uniforma, pri
mind lovituri in ama fe
ţei. pieptului şi spatelui, 
de către un grup de 4 ce
tăţeni aflaţi în stare de 
ebrietate, puşi pe „fapte 
mari“. Aceştia se numesc 
Gheorghe Toeu, Kicu So
rin Darastean, Ionel Gor_ 
nic şi Ionel Tocu, toţi din 
satul Prăvăleni. comuna 
Vaţa de Jos. Cel patru au 
fost cercetaţi de organele 
de poliţie unde li s-a în
tocmit dosar penal pentru 
infracţiuni de ultraj, care 
a fost înaintat Tribunalului 
Militar dir> Craiova. (Al.J.)

- •  e—»—»

festivitatea punerii in funcţiune a morii de grâu
(Urmare pag. D

ejetăţii de Morărit ţi Pa
nificaţie), Constantin Ba- 
Ciu, director general pen
tru industria alimentară din 
cadrul Ministerului Agri
culturii şi Alimentaţiei. B. 
Velcescu, director cu pro
bleme de retehnologizare 
în acelaşi departament al 
M.A.A., directori şi condu
cători ai unor firme cu pro
fil de morărit ţi panificaţie 
din toate judeţele ţării.

După o scurtă alocuţiune 
de bun venit, adresată din 
partea gazdelor, participan
ţii la festivitate au 
vizitat, pe tot flu
xul, modernele echipamen
te şi instalaţii, expresie de 
ultimă oră a tehnicii de 
vârf in domeniul morări- 
tului. Dnii ing. Vasile Buz
dugan, director general, 
şj Toader Corui, . şe
ful morii, care a participat 
direct la toate fazele de 
montaj, precum si teh
nologi ai morii au 
o f e r i t  ample expli
caţii privind caracteristi
cile utilajelor, subliniind

Aşa li spun consătenii 
Unei Mazia DoMrcăo. 
Domnia sa fn fiecare zi
este văzută fii şosea aş
teptând maşina de ia De
va cu presa, ooresponden. 
ţa şi colete. Apoi se de
plasează la domiciliu — 
unde şi-a transformat lo 
cuinţa în oficiu poştal.

totodată avantajele certe 
ale retehnologizării, care se 
regăsesc nemijlocit ţi. în 
îmbunătăţirea calitativă a 
pâinii şi a celorlalte pro. 
duse de panificaţie rezul
tate din grfiul măcinat fer 
astfel de mori. In acelaşi 
timp, au fost evidenţiate o  
serie de aspecte pozitive 
referitoare la creşterea de 
2.6 ori a productivităţii, 
la reducerea consumurilor 
energetice cu circa 40 la 
sută, precum şi la alţi pa
rametri funcţionali.

In context, specialiştii fer 
panificaţie au adus în dis
cuţie ţ» unele probleme le
gate de calitatea grâului 
pentru panificaţie, eviden

ţiind faptul că producătorii 
agricoli trebuie să acorde 
mai multe atenţie utilizării 
soiurilor superioare, cu con
ţinut şi insUşiri bune de
panificaţie, asigurării gre
utăţii hectoUtrice, umidită
ţii ţi purităţii necesare, în ' 
conformitate cu normele 
fel vigoare, ceea ce asigu
ră şi un preţ corespunzător 
furnizorilor de materie pri
mă.

După vizitarea morii, la 
Casa de cultură din Deva 
au avut Ioc discuţii pe te
ma retehnologizării mori
lor din .ţară, iar după-amia. 
zâ\ s-a desfăşurat -aduna
rea generală fcxtrabrdinpră 
a organizaţiei ROMPAN.

In preliminariile Campionatului European

AZERBAIDJAN—ROMÂNA U
Tricolorii au urcat încă 

O treaptă în marşul lor 
spre calificarea în turneul 
final al Campionatului Eu
ropean, ihvingând, mier
curi, la Trabzon. cu 4—1 
reprezentativa Azerbaid
janului, prin golurile în
scrise de Răducioni în min.
2 (din lovitură de la t i  
m), Iile Dumitrescu în min.
39 şi, din nou, Răducieki, 
în min. 68 şi 76. Pentru A- 
zerbaidjan a marcat Sulei- 
aianov, în min. 35. Este al 
doilea gol înscris de aceas
tă echipă in grupa f.

A fost un meci de sla
bă factură tehnică şi tac-

clasamentul
1. BOMANIA
2. FRANŢA
». ISRAEL
4. POLONIA
5. SLOVACIA
6. AZERBAIDJAN

tică, ai noştri reuşind cel 
mai slab joc de până a_ 
cum în preliminarii, adver
sarii având destule’„goluri" 
în apărare, dar şi în atac.

România a aliniat for
maţia : Stelea (Prunea 83), 
D. Petrescu, Prodan, Belo- 
dedkd, Seîymesi, D. Mun- 
teanu, Ilie Dumjtrescu, Lu
pe seu, Gto. Popescu (80 Ti- 
mofte). Lăcătuş (68 Lupu), 
Răducioiu.

In meciurile din grupa 
1 s-au înregistrat rezulta
tele: Polonia — Israel 4— 
3 şi Franţa — Slovacia
u .

6 4 2 0 13— 6 14 
6 $  4 Ş 6 - #  I«
« t  -1:1 tfl— # 9
S 2 1 2 7— 7 7

* -* »  '* 
2—16 0

t  §: 2 a
« •  » «

P0Ş T Ă H I Ţ A  
- N O A S T R Ă
căci in localitate nu există 
aşa ceva de peste 2 ani de 
zile — de unde îşi ia b i- , 
cicleta parcurgând zilnic 
porţiunea d e  traseu de la

intrarea în Bucwtşci pâ
nă fit Sătuţ unde «re sec
torul In sacoşa pe care o 
poartă pe lăngă scrisori, 
mandate poştale, presă cen
trală are şi 83 de ^Cuvân
tul liber", numărul de a- 
bonamente fiind în creşte
re faţă de începutul anu
lui. (A1.J.)

DIVIZIA B, SERIA A HI-A
_ a 28-a; Constr U Craiova « -  

Eîectro C. Argeş I—# : fJnites Alexandria — Min. 
Mătăsari 2—1 ; MINE-RAL Rovinar! — DM. Timi
şoara 6—6 ;  Arsenal Reşiţa *- Metalul Bocşa 6—I { 
Vulturii Lugoj — Petrolul Ţlclent 2—6 ; Petrolul VI. 
dele — ARO Cfenpuhing 1—9  ; Min. Anina — Min. 
Motru 1—8; VEGA Deva — Metaltwg. Sadu 3—1; 
Drăgăneşti Olt — Min. Berbeşti M  ; F.C. Drobe- 
ta Tr. Severin — Petrolul Stoinsţ

C L A S A M E N T U L
7 56-W  57 
9 8*~31 56
8 53-33 54 

«  49-37  49 
16 46-31 44
11 52—37' 63
12 33—37 42 
14 42—33 40 
14 33—33 40
12 39—47 40
13 58—47 39

î i .  ARG Cîmpulung 5$ t ţ  9
1 2. Minerul Motru 28 18 2

3. Drobeta Tr. Severin 28 17 3
4. Petrolul Stoina 28 16 i
5. Vulturii Lugoj 28 13 5
6. VEGA Deva 28 13 4

, 7. Unirea Alexandria 28 13 3
9. Minerul Mătăsari 28 13 1

lf . Metalurgistul Sadu 28 13 1
ÎL Metalul Bocşa 28 12 4
13. Electron. C. de Argeş 28 12 3
14. Minerul Anina 28 12 3 13 37—39 39
15. Constr. U Craiova 28 12 2 14 43—41 38
16. Mine_RAL Rovinari 28 ă l  5 12 27—33 38
17. Minerul Berbeşti 28 12 2 14 40—52 38
18. UM Timişoara 28 l i  3 M 41—48 36
19. Arsenal Reşiţa' 28 7 3 18 31—61 24
2*. Sp. ţ ţ  Drâgăneşti-Oit 28 3 5 20 23—78 14

Etapa viitoare (duminică. 28 aprilie»: Constr. Cra
iova — Unirea Alexandria ; Min. Mătăsari — Mine- 
RAL Rovinari j U.M.T. Timişoara — Arsenal Reşiţa; 
Metalul Bocşa — Vulturii Lugoj; Petrolul Ţicleni — 
Petrolul Videle j AHO C-lung Muscel — Minerul A .  
n fe»; Min. Motru — V«ga Deva ; Metalurg. Sadu — 
Drăgăneşti-Olt; Min. Berbeşti — F.C Drobeta; E- 
lectronistul C. de Argeş —

RTL
6,30 Seriale, desene a- 

nimate; 11,00 Frumos fi 
bogat (s): 11,30 Vremea 
dorinţei (s) ; 12,00 Preţul 
e fierbinte fes); 12,30
Duelul familiilor (cs); 
1340 Springfield Story 
(sj; 14,15 Santa Barbara 
(s ); 15,05 Pasiunea ei e 
crima (s.p.); 16,00 llona 
Christen talkshow : 17,00 
Hans Meiser talkshoW; 
18,00 Jeopardy! (cs); 
18,30 Intre noi (s); 19,00 
Frumos şi bogat (s/r); 
20,10 Exploziv — maga
zin ; 20,40 Vremuri bune 
şi rele (s); 21,15 Contra 
voinţei sale (dramă SUA 
1994); 23,05 Melodia mor
ţii (thriller SUA 1989) eu 
Al Pacino.

7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00
Show.ul lui M. Costanzo 
(r) ; 12,45 Forum (mag.) ;
14.00 Ştiri; 14,25 Cotidie
ne ; 14,40 Beautiful (s); 
15.05 Complot în familie 
(show); 17,00 D.a.; 10,00 
OK, preţul e corect (cs);
20.00 Roata norocului (cs) ;
21.00 Ştiri; 21,25 Circulă 
zvonul (show); 21,40 Pe
deapsa (show); 23,45 Ştiri; 
0,15 Show-ul lui M. Cos
tanzo ; 2,30 Cotidiene (r) ; 
2,45 Circulă zvonul* (r);
3.30 Fiecare volum tr) ;
4.30 îngerul (r) ; 5,30 Nu 
doar moda (r); 6,30 Tar
get ; 7,00 Chioşcul dc eia. 
re.

*40 Brunch — TV 
gazin TV ); 18,30 
tk» matinală : Î L »  Re
luări seriale; 12,00 Treci 
la c u i ,  dragă! O lt 12.30 
Loving (s): „Ziua cea 
mare"; 10,15 Vecinii (s): 
„Viitorul tată"; 1345
Soarele Californiei tel S 
1445 Faicon Crest te) ; 
1545 Numai iubire n u l 
(siteom.); iX55 Time Tras 
(s.SF); 1655 Legea stră. 
zii (s.a.): 18,00 Să ris
căm ! (Cs); 19,00 Totul 
sau nimic (cs); 20,00 Ştiri, 
sport, meteo ; 20,30 Roa
ta norocului (cs); 21,15
Queen ( t  TV SUA '92, 
p. I ) ; 23,10 Ran : fotbal 
Bundesliga — 28 ; 0,00 In
ternatul în călduri (fier. 
Germania 1982).

şuri NBC, CU
Brofcaw; 7 fi» In M 
afacerilor — ţa r i;  756 
Afaceri la te, ştiri ; IR

Comerţ TV; ItfiC 
banilor (rep.) ; 1550 
t« banilor — piaţa 
ric.; 1840 pulsai afaceri
lor « z i; 19,00 Ciciism a- 
usbulian ; 20,00 Ştiri IT3V ; 
20,30 Hochei. Săptămâna 
NHL; 21,30 Dateme,

; 22,30 Ma. 
ştirilor , NBC ; 

Show-ul serii cu 
Jay Leno ; 0,30 Reaj Per
sonal ; 1,30 Ştirile nopţii; 
2,00 Timp egal, eu 1ML 
Matalin ; 2,30 Show-ul se. 
rii, cu Jay Leno ; 3,30
Destinaţii de vacanţă.

cuROSPGR
10,00 Ciclism 

CS* Grundig la 
te l; tOM Tenis.

*; UM
Pe gheaţă. CM

ieri; 13,30 Moto. Maga 
ria Grand P r i x tZM 

Magazia Formula
1; 14,00 Auto. MP de 
Formula 1 al San Marino 
— calificări (d); 15,06
FotbaL Meciuri din pre
liminariile CE 1996 (ri; 
17jB0 Snooker. Liga Ettro. 
peană *95 ; 18,30 Wrestling 
Worfd Superstars; 19,36
Auto. MP al San Marino 
(r); 19,30 Mag. Sporturi
lor cu motor ; 20,30 Bu. 
letin de ştiri 1.

7 no TVM 
ti nai : 8,30 La 
o r i; 945 Santk Bar. 
bara te/r); 104» Ş t o  
cubcu; 11,50 MTV
Greatest H its; %3M
Aur şi noroi (s/ri; *34* 
1001 audiţii; 14,16 TVB 
laşi şi TVR Cluj-N.}
15.45 Tradiţii; lţ2 5  
Din lumea afacerilor;
16.45 Pompierii v i  tu.
formează f; 173» ffea  
in timba germană; 
1840 Pro Patria; 1946 
Casa Hiott te); 
Actiuditeţi, 
sport; ' 20,45 
foktoric; « 4 5  Viăţu 
parlamentară: 2145
Fantasma iubteit A  t ,
talia, 1980) cu -----
Schneidcr,

tualităţi;

«f JM Tflnhuiitf
N e t; iU B  Da ;

TVM
Oameni care nu tort ; 
22,00 Hyperion ; 23,06 
Muzica e viaţa mea I ; 
2346 Santa Barbara 
te): 045 Bucuriile 
ricii.

9,00
9,36 Film se r i# :  J fc  
chipa de şoc- (rj; 1U46 
Film serial: „Vegaa* 
(r); n .r t  M itică: UM  
Chestiunea zilei gr);

te); 1*00 Deseae an i. 
mate; 1846 Docuamn- 
ta r: „Managementul 
in afaceri**; 1946 Re. 
porter TELE 7 ; 1946 
Clip VlVA ; 20,60 FM» 

serial: „Femeia 
tică* — ep. t 9 ;
Doar o vorbă 
mai spun; 21,06 
jurnal (emisiune* de 
ştiri a televiziunii TK. 
LE 7 abc din 27. 6te 
1996); 21,30 Film se
rial : „Kung Fu" — 
ep. 21; 2240 Ţar» 
m ânui; 2246

de Horia 
cu ; 234» Cartea de ci
tire ; 23,35 Stasmd la 
concert; 0,00
text.

9,00 Videotext; ; 
Observator —
] ; 11,06 Film 
„Dr. Jeckill, 
riscul" (r); 1346 W  
deotext; 1746 ( A m .  
vator — Antena g ;  
18,00 Film artistic 1 

„Factorul uman*; 19J8 
World N et: „Block te . 
land"; 
text.
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Avantajele certe ale privatizării
a risipi unele tâ, cu o rată a rentabU 

Htăţii «Se SS.X» la sută, 
precum şt ta obţinerea 
Unui profit net fie 3,3 ori 
mai ridicat fiaţă de cel 
din an#

Pentru
svmturi, speculaţii şi im- 
terpretări eronate ce se 
fac -de către unele per
soane neavizate In legătiţ. 
ră cu privatizarea la S.C.
Macon S.A. Deva, privind 

şi, mai ales, e- 
important 

pas făcut In abordarea 
principiilor specifice eco* 
nomiei de piaţă, la mana
gementul societăţii am 
purtat o discuţie cu di Mg.
Olimpiu Matei, directe» 
tehnic.

Din datele ce ni le-a 
furnizat — cară au fost 
pe larg dezbătute cu pri
lejul recentelor adunări 
generale ale participan
ţilor ia PAJS. şi a acţio
narilor — am desprins 
că In anul trecut s-au ob
ţinut rezultate economica- 
financiare notabile. Ex
primate sintetic, acestea 
se regăsesc în creşterea 
de 1,95 ori a cifrei de a- 

comparativ cu rea- 
» din anul 1993, In 

şirea programului 
peedacţiei .marfă cu a- 
praape şase procente, »t 
«Mătorea profitului din 
«etivitatea de bază In 
proporţie de 117,74 la su- Pornind de la resursele

materiale, umane şl fi
nanciaro ale firmei, pre
cum şl de la oerlnţele 
pieţei, s-au prevăzut pen 
teu anul 1995 sporuri 

le la Wf! in-

LA S C. „MACON** S.A. DEVA

Fără a intra şi In alte 
detalii, mai trebuie să 
menţionăm că «fia pro
fitul net s-au repartizat 
650 milioane lei sub for
mă de dividende, reve
nind câte 1415 lei pen
tru o acţiune fi» menţiu- 

că această sumă este 
unei pe- 

de patru luni din 
1994, respectiv de 
societatea a deve

nit pe acţiuni cu capital 
privat «jab.iar la fon
dul de dezvpltare s-au 
alocat 687 ipilioane lei, 
«ea ce ctenubl preocu
parea pentru dezvoltarea 
rezultatelor prm moder
nizări şi «tehnologizări. 
In acest sens derulăndu-se 
pe mai mulţi ani un am- 
piu program, in special la 

' ■ ■ * "şi la secţia

«tocătorii, inclusiv la di

na acestea să ajungă la 
3309 lei pentru o acţiune.

Discutând despre 
vatizare, am desprins că 
aceasta s-a făcut după 
metoda MEBO, cu nego
ciere directă, contractul 
«ndudat eu FJ».S. fiind 
pe o perioadă de 9 ani, 
cu un an perioadă de 
graţie. Aşa după cum re
zult* din raportul con
siliului de administraţie, 
»* achitat integral con
travaloarea creditului de 

intervenit cit 
firma ALPHA Construct 
Bucureşti, cu respectarea 
condiţiilor stabilite, fit 
acest scop contractându-se 
Un credit de la Sucursa
la B.R.D. Deva, in va- 
iaaro de U  miliarde ieL 
pe termen de doi «mi, 
ca dobândă de 66 la su

tă. Acesta este cel mai 
elocvent argument care i 
au mai Iasă loc !ă nici . 
un iei de interpretări şi 
speculaţii privind priva
tizarea societăţii comer
ciale, fiind astfel exclu-

3 şi posibilitatea fanpli- 
rii unor persoane din 
afară In proces# priva

tizării acestei firme.
, Având la bază rezul
tate certe, fireşte că nu 
poate fi pus la Îndoială 
scop# şi efectul privati
zării, acţionarii şi sala
riaţii fiind interesaţi şi 
preocupaţi permanent de 
realizarea unor produse 
cu căutare pe piaţă, com
petitive sub aspect cali
tativ şi al preţului. A- 
cestui deziderat i s-au 
circumscris şi participă
rile cu standuri proprii 
la expoziţiile-târg de la 
Ciuj-Napoca şi Timişoa
ra, precum şi prezenţa, 
la Începutul lunii mai 
a.c., la târgul Construct 
'95 de la Bucureşti. Astfel 
se câştigă şi se consoli
dează prestigi# unei fir
me privatizate.

NICOLAE TÎKCOB
, W k . . .v aw w irft vuw mrmsvmrowvwrnftariiwVtfWwvvvvwvvvwvvvwv-i

S.C. „MKBOPA* SJL  HUNEDOARA

O firmă care tricotează
pe valută

Dna ing. Mariana Maio- 
«escu, manager ai S.C, Me- 
ropa SA, Hunedoara, tră
dează prin orice gest ti
pul persoanei energice şi 
întreprinzătoare, cu ' pre
ţuire pentru acţiune. Do
vadă că aşa stau-lucrurile 
O constituie şi cursul as- 
cendcnt pe care societatea 
fiteropg l-a înregistrat în
cepând cu an# 1992, de 
e&nd dna manager îi con
duce - destinele. Astfel, în
treaga' producţie de trico
taje a firmei este desti
nată export##, cifrele de 
afaceri evoluând de la 
MO 000 dolari In 1992 la 
710009 dolari In 1993, 
1065 090 dolari & 1994, 
iar contractele Încheiate 
pentru acest an depăşesc 
3 milioane dolari. Princi
palele destinaţii spre cară 
tricotajele purtând marcă 
«IKeropa** se exportă sunt 
Franţa, Germania, Anglia, 
iar In #tima vreme chiar 
S.D.A., atât pentru arti- 
cole fia PNA, cât şi din 
tftnă. Principala cauză ca
lp tem să fie orientată în
treaga producţie a firmei 
fit export o constituie fap- 
t#  că, fii opinia dnei -ma
nager, piaţa internă este 
instabilă prin fragilitatea 
seriozităţii contractelor ca
re se pot încheia, alături 
de pauperizarea generală, 
da lipsa de lichidităţi.

Referitor la problema 
salarizării, conducerea so
cietăţii, Împreună cu sin
dicat#, a căzut de acord 

-ea ta vederea protejării 
preţwriior competitive ale 
- produselor societăţii, şta- 
cheta salariilor si fie men
ţin#* la o cotă relativ 
acceptabilă. „Cel peste 600 
de salariaţi ai noştri au 
ttfielas ca vrem noi să fa- 
«au aici şi na ajută. Cert 
este că am depus o mun

că titanică pentru reali
zările de pâpă acum, reu
şind să asigurăm perso
nalului nostru un salariu 
cât de cât decent şi, ce-i 
mal important, un loc de 
muncă constant" — ne-a 
declarat dna Maiorescu. 
Până la finele acest# an 
se preconizează ca Meropa 
să cunoască binefacerile re- 
tehnologizării. „Vom adu
ce Utilaje din Germania, 
preponderent maşini de 
tricotat". In ceea ce pri
veşte fondurile necesare a- 
duoerii acestor utilaje, ele 
se pot constitui din două 
surse, fie sprijin financiar 
F.P.S., fie prin credit ban
car In valută. Nelăsată 
deoparte, privatizarea in
tră şi ea bt cadr# de preo
cupări al celor fie la Me
ropa. In prezent, fte-a spus 
dna MaioreseU, este în curs 
de Clarificare problema 
proprietăţii unei părţi din 
terenul întreprinderii, se 
fac studii, iar în faza Uri 
mătoare, Împreună cu sin
dicat#, ne vom Iritări a- 
supra unei metode sa» 
de - privatizare, 

ile ca
franţă

te pronunţate a preţul# 
la materia primă şt la pro
dusele auxiliare autohtone. 
„După părerea mea , spune 
«tea Maiorescu, ridicarea 
aceasta a preţului nu are. 
ni# o acoperire din punct 
de vedere economic, pe 
noi ne afectează foarte 
m#t aceasta creştere pe
riodică, deoarece noi, la 
export, negociem preţ# 
produselor noastre pe o 
perioadă mai lungă de 
timp, preţ în care trebuie 
sâ ne încadrăm In duda 
scumpirilor din ţară".

adrian sâlagean

> La S.C Agroservice SRL din Deva se realizează o 
gamă variată de prestaţii pentru beneficiarii «Un ju
deţ# nostru şi din alte judeţe.

Investiţii avantajoase 
prin Banca Agricolă

Dl ec. Simian Bugă, di 
-rectorul Sucursalei Hune-, 
doara a Băncii Agricole, 
ne-a făcut cunoscute con- 
diţUie &» oare clienţii ca
pi au cont deschis la a- 
coastă bancă pot să albă 
acces - ta investiţii — in
diferent de natura aceste
ia, pe baza «cordului fii 

Încheiat cu bănci 
ale din Germania, 

_ Austria, Israel şl 
Elveţia. Important de re
levat este cft documen
taţiile se primesc, anali- 

• şl aprobă, folosind 
ii comparării de 
procurarea bunuri

lor de investiţii făcftndu- 
se numai din ţările amin
tite.

Efectuarea investiţiei se 
realizează In două varian
te. Intr-una dintre aces
tea, investitor# participă 
eu 15 la sută fonduri pro
prii în numerar (lei sau 
valută), iar maxim 85 la 
sută se acordă credite în

valută. In cealaltă varian
tă, se acceptă participa
rea cu minimum 15 la 
sută cu fonduri proprii în 
natură, care întregesc in
vestiţia, iar din partea ..fie 
85 la sută fianea Agricolă 
acordă 13 Ia sută credite 
pentru participarea la li
citaţie, iar diferenţa o re
prezintă creditele fii valu
tă. Dobânda ce se ia fit 
calc# «te de 15 la sută 
la creditele în valiită, iar 
dobânda practicată în pre
zent pentru partea acor
dată de Banca Agricolă 
este de 59 la sută. Ram
bursarea creditului se fa
ce in lei sau în valută, în 
maximum 3 ani, cu gra
ţie de până la 42 luni, în 
rate semestriale egale. De 
menţionat că se ia în ga
ranţie maximum 70 la su
tă din valoarea importu
lui. Alte relaţii şi detalii 
se pot obţine de la su
cursală, filiale şi agenţiile 
Băncii Agricole. (N.T.)

SUB GREUTĂŢILE TRANZIŢIEI

Industria hunedoreană 
o© încălţăminte 

evoluează... „desculţă"
Desemnat ca manager al 

S C. Corvin SA. la înce
putul an## în curs, dl 
ing. Mihail Ioan Dancea 
a preluat frâiele unei în
treprinderi confruntată cu 
grele probleme sub impac
tul trecerii la economia de 
piaţă. linul din handica
purile cu care se confrun
tă firma este lipsa pieţei 
de desfacere la intern. 
„Piaţa românească, în do
meniu, este sufocată cu 
tot fel# de încălţăminte 
adusă din import, confec
ţionată, preponderent, din 
înlocuitori de piele, cu du
rabilitate mică la purtat, 
fiar care are un atu ce, 
totuşi, o impune: preţ# 
mai scăzut comparativ cu 
produsele noastre" — ne 
spune m Dancea.

In Opţiunea interlocu
torului nostru, s-ar impu
ne luarea unor măsuri de 
protecţie a producţiei in
terne de încălţăminte, cum 
ar fi majorarea taxelor 
vamale la import# de ast
fel de produse. Chiar dacă 
o astfel de măsură nu ar 
fi de natură, poate, să. 
bucure- cumpărătorul ro
mân, cert este că cercul 
vicios ce sugrumă produc
ţia autohtonă de încălţă
minte se închide asupra 
problemei retehnologizârii. 
Cu nişte utilaje ce în lu
mea vestică fac deliciul 
muzeelor de tehnică, este 
greu, dacă nu imposibil, 
să contracarezi, p_e funda
ment economic, concuren
ţa producătorilor externi 
în domeniu. La fel ca în 
multe alte fabrici simila
re, şi la S.C. Corvin S.A.

«tehnologizarea este doar 
un vis prea frumos ca să 
poată fi realizat acum, a- 
tâta vreme cât societatea 
se zvârcoleşte sub obliga
ţiile financiare pe care le 
are. Revenind la piaţa de 
desfacere internă, condu
cerea societăţii „Corvin* 
se preocupă să-şi păstre
ze şi, dacă e posibil, şă-şi 
dezvolte segmentul de pia
ţă, firav, pe care îl are 
In momentul de faţă.

Ce a permis societăţii să 
mal „respire" au fost le
găturile de afaceri cu di
verşi parteneri iialieni. 
Practicând tranzacţii in 
tohn, câştigurile rezulta
te din astfel de prestaţii 
nu sunt prea substanţia
le pentru Corvin S.A. 
Tranzacţiile in lohn trans
formă firma hunedoreană 
in simplu manufacturier 
al produselor, concepţia, 
materia primă şi materia
lele auxiliare aparţinând 
partenerului străin. Refe
ritor la problemele fo«ei 
de muncă şi salarizării, 
realităţile se pleacă sub 
povara greutăţilor econo
mice- Ca şi actualitate, 
conducerea societăţii se 
afiâ în fază avansată de 
negociere cu un partener 
străin. Dacă se* va ajunge 
Ia „baterea palmei", acest 
lucru va fi de natură să 
aducă un nou impuls fir
mei, materializat prin a- 
ducerea din şomaj a celor 
disponibilizaţi, dublat de 
o mărire a procentului de 
folosire a capacităţilor de 
producţie.

ADRIAN SALAGEAN

1
Probleme nesoluţionate

Intre multiplele probleme cu care sunt confrun
taţi locuitorii satelor, un loc prioritar îl ocupă tot 
cele legate de aplicarea Legii 18/1991. Acest aspect 
se desprinde şi din scrisorile pe care ni le adresează 
cititorii ziarului nostru, producătorii agricoli şi pro
prietarii de pământ. Din lipsă de spaţiu, ne vom re- 

1 fer! doar la două dintre acestea
Dintre petenţi, dl Gervasie Sorinca, din sat# Cer- 

tejtt de Jos' nr. 69, comuna Vorţa, are o serioasă ne- 
fmriţumire în legătură cu uit teren In suprafaţă de 
peste 1 506 mp, situat fii sat# Briznie, comuna Ilia 
(pentru care ne-a trimis în copie şi documentele ce-i 
atestă drept# de proprietate, inclusiv o sentinţă ci
vilă). Valabilitatea acestor documente nu este Insă 
recunoscută de către dl primar V. Cioban şi de co
misia locali, care nu au dat cuţfi nici comunicării 
favorabile primite de la prefectura judeţului. Ca ur
mare, di G.S. consideră că este îndreptăţit să ceară 
despăgubirile cuvenite pentru faptul că în perioada 
1990—1994 nu i s-a dat dreptul să folosească o supra
faţă de 553 mp, ce-i revenea ca proprietate. Având 
în vedere această situaţie, dl G.S. solicită Prefecturii 
să-i soluţioneze până la capăt problema în discuţie. 1 

Intr-o altă scrisoâre, dl M. Bucăţea, din Gurasada, 
nr. 85, îşi exprimă nedumerirea şi indignarea pentru 

,1 faptul ca (deşi s-a adresat şi Prefecturii, dar încă nu 
t a primit răspunsul aşteptat), nu este clarificată si- 
, tuaţia unui teren intravilan, In suprafaţă de peste 
. 0,56 ha, ce-i revenea drept de moştenire soţiei. De- 
’ mersurile făcute pentru a intra în posesie nu au 
\ găsit ecoul aşteptat nici la comisia locală pentru a- 
ţ plicarea Legii 18/1991. în plus, în scrisoare mai sunt 
. aduse în discuţie şi unele aspecte privind respectarea 
I legislaţiei în vigoare referitoare la autorizarea execu- 
\ tării construcţiilor, vizându-1 concret pe dl Gh. Cîm- 
. pean, care foloseşte o bună parte din terenul în cau- 
* ză în scopul ridicării unor construcţii. Fireşte, fie- 
ţ care caz din cele expuse impune o analiză atentă şi 
4 o rezolvare în spiritul prevederilor legale, chiar dacă 
; actuala lege mai are unele lacune, care se vor co- 
irecta, cu siguranţă, în viitor. (N.T.)
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extracţie — utilaje complexe, mari şi costisitoare —, 
pentru a le prelungi viaţa în subteran, în paralel cu 
dezvoltarea şi modernizarea sectorului de fabricaţie 
a echipamentelor de hidraulică minieră.

— Deci, principalii beneficiari ai produselor şi 
prestaţiilor „UMIROM" rămân unităţile miniere.

— Da, din toată ţara, respectiv din cadrul' re
giilor autonome —* a huilei Petroşani, a lignitului Tg. 
Jiu, a cărbunelui Ploieşti, a cuprului Deva, a plum
bului şi zincului Baia Mare —, însă executăm, la co
mandă, după teme date, diferite alte produse ori lu
crări şi pentru unităţi din afara mineritului. Elasti
citatea proceselor de producţie ne-a permis să exe- 
.eutăm şi construcţii metalice, .diferite obiecte de uz 
casnic, hale metalice, instalaţii de concasare şi se
parare a unor materiale refolosibile care se cer mai 
ales la export, in Germania.

Calitate şi imagine
> STEAUA DE AUR „ARC PESTE 

EUROPA";
> PETROŞANI — MADRID, VIA  

„UMIROM"
) LUMEA CUNOAŞTE MINERITUL 

ROMÂNESC, :’:"j
> INVESTIŢIE PENTRU VIITOR.

■ s:
:'“V'

i
*s
V
4

Opt deeenii
In urmă cu aproape opt decenii şi jumătate — 

mai exact, în anul 1909 —, in Petroşani luau fiinţă 
Atelierele Centrale, in scopul întreţinerii şi reparării 
utilajelor din dotarea unităţilor miniere ale Văii 
Jiului — unul dintre cele mai mari bazine carboni
fere îitrţ Europa, la acea vreme. Modestele ateliere 
s-au dezvoltat în mai multe etape — în ritm cu dez
voltarea mineritului —, du început să fabrice vago- 
neţi de minăJ transportoare blindate şi instalaţii de 
ţvnicular, apoi o gamă tot mai largă de utilaje teh
nologice miniere.

O etapă importantă în evoluţia devenitei URVMP 
a rnarcat-Q anul 1970, când s-a trecut la realizarea 
unor utilaje miniere de înaltă complexitate şi tehni
citate. Uzina petroşăneană, cu un puternic nucleu 
de cercetare-proiectare, a intrat în cooperare cu re
numite firme constructoare de utilaj minier din Ger- 

'■ ‘mania, Anglia, Franţa, Uniunea Sovietică, Polonia 
şi a început asimilarea complexelor mecanizate de 
susţinere şi a combinelor de tăiere a cărbunelui, a 
transportoarelor cu racleţi şi a utilajelor de transport 
pe orizontală, a lanţurilor compensatoare, a vagone- 
ţilar de mină — riopjnali şi autodescărcători —, î» ' 
marea gamă de utilaje şi echipamente miniere in
trând apoi culbutorii şi compresoarele, coliviile şi 
instalaţiile de legat, cabluri, pompele şi ventilatoare
le, schipurile şi instalaţiile de funicular, iar mai de 
.garând şi instalaţiile hidraulice şi echipamentele de 
tip cţityigristâUGs»

Azi, „UMIROM" Petroşani — fost ACR, fost 
URVMP, apoi IU MP — produce SO la sută din «ne
cesarul utilajelor necesare şi folosite în industria mi
nieră românească, dar are şi capacitate de export, 
aflată în continuă dezvoltare fi modernizare.

Diversificarea

După cum am informat la timpul potrivit, la 
„UMIROM" (Utilajul Minier Românesc) Petroşani a 
avut loc, de curând, festivitatea prezentării, în faţa 
unei părţi dintre angajaţii societăţii şi a unor repre
zentanţi ai presei, a trofeului Steaua de Aur „Arc 
peste Europa", pentru „calitate şi imagine excelentă" 
şi a certificatului „pentru contribuţie excepţională 
în lumea afacerilor, pentru staadard ridicat şi pro
fesionalism demdhstrat spre mările ’ performânţe", a- 
cordate uzinei petroşănene în capitala Spaniei (Ma-? 
dridj, la începutul lunii aprilie 1995.

După festivitate i-am adresat dlui dr. ing. IOSIF 
KELEMEN, directorul general al S.C. „UMIROM" 
S-A. Petroşani, care a avut marea bucurie de, a pri
mi distincţiile chiar din mâna preşedintelui — direc
tor general al Organizaţiei J-BAN, dl Jose-E. Prieto, 
câteva întrebări. ■

— Ce* este J-BAN ? . . .  "  '/■'
i —-Este o organizaţie europeană, constituită în 

urmă cu 40 de ani, din oameni de afaceri din Euro
pa şi SUA, care decernează anual trofeul Steaua de 
Aur „Arc peste Europa" unor unităţi economice care 
se impun prin .nivelul calitativ al produselor şi ima
ginea lăsată pe pieţele lumii. Până acum au fost răs
plătite cu asemenea distincţii. firme din peste 100 de 
ţâri din Europa, Asia, America de Nord şi America 
de Sud. ■ r- ■ ■■■*

— A câta ediţie a fost cea din acest an ?
, — A fost jubiliară, a 20-a, a reunit. 120 de fir
me .selectate din toată Europa, dintre care 10, din 
România, între ele numărândU-Se şi „UMIROM" Pe
troşani. *

-— Cum aţi ajuns să fiţi cunoscuţi şi selectaţi 
pentru acest prestigios trofeu ?

— De mai multă vreme, întreprinderea noastră 
face export de utilaje, echipamente miniere şi alte 
produse în ţări europene, precum Ungaria, Polonia, 
Germania, Turcia, Belgia, Austria, Italia, dar şi In 
China, Mozambic' Egipt, Peru, Bolivia. De asemenea, 
am fost prezenţi la o serie de târguri şi expoziţii, 
interne şi internaţionale, am fost căutaţi şi prezentaţi

de' camerele de comerţ şi ambasadele unor ţări la 
Bucureşti, am purtat o serie de discuţii bilaterale eu 
oameni de afaceri care - ne-au vizitat ţara şi Valea 
Jiului, şi probabil că firma şi produsele noastre' au 
făcut... imagine pozitivă. *

— Deci, acum, Europa cunoaşte mai bine mine
ritul românesc.

— Da, m®i ales producţia de utilaj minier ro
mânesc, in care uzina noastră din Petroşani deţine 
întâietatea, ponderea. Şi ne vor cunoaşte de acum 
nu doar Europa, dar şi ţări, din Asia, Africa, Ame
rica, chiar din Australia şi Noua Zeelandă, deoarece 
la festivităţile de la Madrid au luat parte oameni de 
afaceri, experţi, reprezentanţi ai Corpului Diploma
tic, ziarişti şi din alte continente, care s-au interesat 
de România şi de utilajul nostru minier, cu unii chiar 
am avansat unele propuneri de colaborare.

— Ce înseamnă, în esenţă, trofeul şi certificatul 
obţinute în'Spania?

— Pe lângă imaginea noastră în lume, ele se 
constituie îhtr-o benefică investiţie pentru viitor. Ne 
obligă, adică, să facem eforturi susţinute, concerta
te, pentru perfecţionarea continuă a acestei imagini, 
pentru ridicarea permanentă a calităţii produselor şi 
penetrarea cu ele a celor mai' exigente pieţe din lu
mea mineritului mondial. Şi' o spun cu nedisimulâtă 
mândrie patristică, convins că nu greşesc, că avem 
cu ce şi mai ales avem cu cine — cu oamenii noştri 
de excepţie în profesie.

Atuurile succeselor
• — In,cele'cinc| secţii de bază — susţineri mi
niere, maşini de'abataj, hidrahlică, automatizări, pre
lucrări la cald —, că şi în ceie- trei secţii auxiliare —- 
sculărie, mecanic şef şi fabrica de oxigen —, activi
tatea de producţie se desfăşoară la cote ridicate de 
hărnicie şi profesionalism, de eficienţă — subliniază 
dl ec. PANICĂ BOCA, director bugete al societăţii. 
Sigur, sunt încă neajunsuri organizatorice, ■ greutăţi 
tehnice, probleme financiare. Unele maşini, utilaje» 

, instalaţii prezintă un grad ridicat de uzură fizică şi 
morală, iar înnoirea lor necesită timp şi* banii Bene
ficiarii noştri principali — «ei din minerit —, deşt 
au nevoie de produse* mai multe şi mai bune, nu 
dispun de bani suficienţi, subvenţiile de la stat fiind 
destul de scăzute. In sfârşit, trebuie avut în vedere 
şi faptul că ciclul de fabricaţie al unor utilaje şi e- 
chipamente pe care le producem este destul de lung 
şi deci banii vin şi ei cu întârziere. • Uneori chiar 
foarte târziu, blocajul economic grevându-ne şi «ouă 
destul de serios activitatea. *

— Şi, totuşi, v-aţi impus hotărâtor pe piaţa . in
ternă, dar şi la export. Prin ce anume?

— Argumentele sunt clare şi oricând veatfiea- 
bile: calitatea şi siguranţa in exploatare ale produ
selor noastre, fiabilitatea ridicată, onorarea la-ter
menele planificate a comenzilor şi, poate nu te ulti
mul rând, costurile accesibile pe care le practicăm. 
Sunt atribute pe care le vom promova în continuare 
cu toată consecvenţa.

Ei, oamenii...
L-am rugat pe dl Ma

rin Neagoe, liderul sin
dicatului de la S.G. „U- 
MIROM" . S.A. Petroşani, 
să «e  vorbească despre 
forţa sindicatului de aici.

— Forţa se manifestă 
în muncă, nu In acţiuni 
revendicative, in perma-

eontinuă
Dezvoltarea mineritului in ţara noastră a impus, 

în mod necesar, şi dezvoltarea, diversificarea şi mo
dernizarea utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor 
folosite în unităţile de extracţie, ca şi în cele de pre
parare. - ■■ y".' '■ * ‘

— Mai întâi ne-am rezolvat o serie de probleme 
tehnice interne — ne spune dl ing.' ARON AUREL, 
director tehnic. Am pus pe picioare, reparat şi înnoit 
parcul auto propriu şi am retehnologizat procesul de 
sudură din uzină, Sn cooperare cu o firmă din Un
garia. Apoi am trecut la dezvoltarea activităţii de 
reparaţii — cu autorizare corespunzătoare — pentru ex
ploatările miniere din Valea Jiului,_ îndeosebi a e- 
chipamentelor antigrizutuoase. Am asimilat produse 
şi instalaţii pe care, din lipsa resurselor financiare, 
nu le mai puteam importa, cum ar fi instalaţiile pen
tru convorbirile din subteran şi bateriile de alimen
tare a acestor instalaţii. Avem în studiu şi în curs 
de asimilare şi unele componente electrice din an
samblul echipamentelor antigrizutuoase. Vom trece 
în curând la executarea reparaţiilor la maşinile de
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Secţii ale unui complex mecanizat de susţinere a abatajelor miniere.

nente cereri fără acope
rire in rezultatele din 
producţie. Noi n-am fă 
cu t demonstraţii, n-am 
dat jos pe nimeni, n-am 
cerut ce ştim că nu se 
poate da. '

— Nu faceţi parte din
Liga Sindicatelor Minie
re ? 7

—* Ba da şi colaborăm 
bine cu Liga, însă nu 
putem sări peste cal. Oa
menii muncesc, obţin re
zultate bune, sunt plătiţi 
corespunzător, beneficiem 

. şi noi de anumite gra
tuităţi, dar trebuie să 
înţelegem şi greutăţile.

— Deci, nici e pro
blemă ? I

— Mai sunt şi la noi, 
însă le rezolvăm cu con
ducerea societăţii, prin 
negociere şi înţelegere. 
Sindicatul nostru este 
adeptul principiului de 
„aşezare la masa tratati
velor". Şi e bine aşa. Ga 
toţii avem de eâştigaţ. 
Inclusiv sau mai alea 
imaginea firmei noastre 
in lume.

Pagină realizaţi de
DUMITRU GIIEONR*

‘
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ÎN  î n t â m p i n a r e a  c e n t e n a r u l u i  b i a g a
Consemnându-şi dala văi s-ajungi în slava

naşterii în titlul poeziei minţii" (Anii vieţii).
„9 MAI 1895", Lucian Lumina-simbol cu mul- 
Blaga aduce un cald o- tipie şi profunde semni-
magiu celui ce t-a hără- ficaţii în lirica lui Biaga
zit „prag de lume“ satul — e un element domi-
cu numele lacrimei: nant, asociat actului ma-
„Spre tine cine m-a-ndru- tern al aducerii sale pe
matf din străfund de lume, de aceea întreabă
veac/ - în tine cine m-a atât de patetic: „De ce
chemat/ fie binecuvân- m-ai trimis in lumină,
tat,/ sat de lacrimi fără Mamă,/ de ce m-ai tri-
leac“. mis ?m (Scrisoare). Aceas-

Avănd conştiinţa valo- tă lumină a existenţia-
rii de sine, Biaga îşi măr- lităţii blagiene, cu care
turiseşte traiectoria spi- sporeşte „...a lumii taină
ritUalităţii pe care a por- (...) cu largi fiori de sfânt
nit, asociind-o ancestralei mister", care-i absoarbe
vetre părinteşti: „Aces- obsedant energiile şi cân-
ta-i drumul tău, mi-an ţările, nu e altceva de
zis părinţii/ porneşti din cât cântarea binecuvânta

tă a omenirii — poezia, geniului său artistic: „Cu
în care-şi năzuieşte îm- cuvinte stinse în gură/
plinirea: „Unde şi când am cântat şi mai cânt
m-am ivit 4n 'lumină, nu marea trecere,/ somnul
ştiu,/ din umbră mă is- lumii, îngerii de ceară./
pitesc singur să cred/ că De pe-un umăr pe altul/
lumea e o cântare./ Stră- tăcând îmi trec steaua

-in zâmbind, vrăjit suind/ ca o povară". (Biografie),
în mijlocul ei mă-mpli- Steaua — simbolul e- 
nesc cu mirare" (Biogra- mineschxn al eternităţii 
fie). (La steaua; Steaua vieţii;

in această împlinire, Lumineze stelele ş.a.), îl
Biaga, cu sufletul „...în urmăreşte şi pe Biaga,
mută, seculară cântare..." luminându-i drumul în
şi-a purtat cu îndârjită veşnicia galaxiei literatu-
şi nobilă perseverenţă po- rii române şi universale:
vara gândului şi a cu- „înmormântat în astă
vântului, „...adus puţin din stea,/ în nopţi voi lumina
umeri/ şî aplecat peste cu ea". (Glas de seară),
întrebările lumii", conşti
ent pe deplin de starea Prof. DUMITjtU SUSAN

Ni s-au înecat toate 
corăbiile, supărarea nă
văleşte biruitoare asupra 
gândurilor- noastre, pune 
stăpânire pe ele, le tor- 

. turează şi le închide în 
turnul de fildeş~al pesi» 
mismului nostru. Ce mai 
putem face ? Suntem în-

• vinşi. şi singuri în faţa 
Vieţii. Corăbiile speran
ţelor noastre s-au înecat 
sau au eşuat undeva de
parte de noi, departe...

. Ne mai rămâne credin- 
'  ţa, încrederea în voinţa, 

destinului, în puterea ru
găciunii, în iubirea dum
nezeiască.; Ne , rugăm, 
plângem, implorăm, ne 
zbatem ca peştele pe Us
cat pentru ca, într-Un 
târziu, să descoperim ma
rea taină: contemplarea 
in suferinţă. Acum nu 
mai suntem nici învinşi, 
dar nu vom fi nici învin
gători. Ne analizăm cu 
luciditate, cu calm, pro-

• priile suferinţe, ne înţe- • 
legem pe noi înşine, cău
tăm şi găsim drumul că
tre corăbiile speranţelor 
noastre eşuate atât de 
departe...

Spre deosebire de noi, 
europenii, care abia în- 

' văţăm ce-nseamnă - con
templaţia în suferinţă, a- 
sîatidîi (indienii şi chi
nezii, mai ales) ii acor
dă de-jt lungul întregii 
lor istorii o mare impor
tanţă, încât, nici cea mai 
cumplită mizerie nu-i 
striveşte, nu-i întoarce în 
animalitate, nu-i bestia- 
Uzează. Calmul şi lucidi
tatea ascetică a contem-

A

plaţiei le dă echilibrul şi 
forţa necesare ca să în
vingă suferinţa.

Dacă am analiza per
sonajele din literatura 
"rusă, am putea spune că 
ruşii sunt incapabili de 
contemplaţie în suferinţă. 
Eroii literaturii ruse, a- 
meninţaţi de mizerie fi
zică şi morală, se refu
giază în beţie, în umilin
ţă, In bestialitate. „Râul* 
este pentru aceste perso
naje o putere atât , de 
mare încât, atunci câiid 
nu i se închină sau nu-i 
slujesc, nu cutează nici 
măcar să-l p&veascâ în 
faţă. Refugiul rusului 
este inconştienţa sau e- 
rezia, bestialitatea, căci 
el nu poate rezista sufe
rinţei, nu o poate depăşi 
prin contemplaţie.

Cum reacţionează ro
mânul In faţa disperării? 
Folclorul românesc de
monstrează că noi sun
tem unul din puţinele po
poare europene care au 
experimehtât şi aplicat 
tehnica contemplaţiei în 
suferinţă. Ciobanul mio
ritic, confruntat cu moar
tea, nu dovedeşte doar o 
rezistenţă pasivă în faţa 
suferinţei, ci acceptă du
rerile şi calamităţile cu 
o resemnare fatalistă, 
din el' emană o linişte 
interioară, semn al de
păşirii «yiteriilor indivi-

ii de mântuire
duale şi al integrării lui 
în Cosmos.

Mahalagiul român (ma
rea majoritate a celor 
ce trăiesc la oraş: bur- 

' ghezi, intelectuali, oa
meni simpli etc.) are o 
spaimă de durere, o in- 
capacitate de contempla- 
ţie,. în suferinţă. El îşi 
îneacă durerea in vin, 
face o filosofie reconfor
tantă (nu Ucide ca ru
sul), filosofie în care ze
flemeaua balcanică ,Se 
amestecă cu scepticismul 
vulgar occidental: „Las’ 
că trece*. Dacă prin cre
dinţă poţi' ajunge ' la a- 
ceastă contemplaţie în 
suferinţă, în lipsa credin
ţei, când crezi că nu mai 
poţi „să te pierzi în Dum
nezeu", te pierzi în al
cool, în droguri sau în- 
tr-o isterie colectivă.

Instinctul omului de a 
se pierde pe sine când 
e asaltat de suferinţă, 
este la fel de puternic^ 
de organic, ca şi instinc
tul de conservare, De 
aici vine' dimensiunea 
„mistică" a existenţei u- 
ţnane. Trebuie ŝă ieşi din 
tine Intr-un fel sau al
tul, Şi ajtuncî c&nd dra
gostea nu de mai poate 
salva, -te salvează' beţia, 
drogurile, care-ţi astâm
pără' setea de a te uita, 
de a--te pierde, chiar da
că te pierzi întc-un „ab
solut" de esenţă toxică

şi nu într-unul de esen
ţă spirituală.

Zeii nu mor — spu
neau umaniştii:. Nu mor, 
dar îmbătrânesc, se vul
garizează, ating forme 
diferite de decrepitudi
ne, desigttr In conştiinţa 
şi experienţa oamenilor. 
Nu mai crezi In Diony- 
sos, dar continui să te 
Imbeţi, şi beţia asta e 
tot mai tristă, tot mai 
vulgară, tot mai deznă
dăjduită. ■ _ : ‘

Există parcă un bles
tem al omului modern de 
a aluneca tot mai jos, de 
a-şi potoli.setea de pier
dere de sine în forme in
ferioare de „mistică"; Lu- 
ciferismul omului mo
dern nu constă în împo-* 
trivirea lui faţă de Dum
nezeu, ci în imitaţia vul
gară a lucrării lui Dum
nezeu. Adevăratele stig- 

, mate ale luciferismului 
sunt acum imitaţia $i 

„contrafacerea, căci te îm
potriveşti religiei, dar 
.faci repede*;® attâ- religie, 
inferioară- Sensul acestui 
straniu instinct al omu
lui de a se preda, de a 
se pierde pe sine, este se
tea de mântuire, omul 
speră, orice S-ar întâm
pla, că găseşte: axa cen
trală a existenţei sale, 
că-şi valorifică viaţa, că 
se mântuie. Şî-atunci, 
când Au mai crezi în Pa- • 
radis, începi să crezi în 
spiritism sau cauţi-dez
nădăjduit să crezi în tine.

monawşca,
studentă

RUGĂCIUNE DE PRIMĂVARĂ

Şi se făcuse iarăşi primăvară - 
Pe când eu nici nu mai credeam...
Şi parcă pentru-ntâia oară 
Blonzi muguri pâlpâiau pe ram.

Aurifere clopote din soare 
Cu limbi catifelate de polen 
Vibrau în cer tăcut ca 6 chemare 
A graiurilor sfinte din eden...

Şe înălţau aripi descătuşate .
Din lanţuri de oţel şi din noroi 
Şi-iitreg văzduhul începp să ningă 
Cil lacrimi de lumină peste noi.

Şi-am revăzut, atunci, sub masca hâdă - 
A veacului acesta mizantrop 
Cum ştie, totuşi, viaţa să surâdă 
Chiar de-i ţinut-adesea sub Obroc...; ’ ;

Am auzit cum se deschide poarta 
Jnţepenită-n lacăte de frig —
Ce mî o trântise-n faţă soarta 
Cândva, demult. Şi-am apucat să strig

Doamne din cer, în marea ţa-ndurare , 
Pentru, în Iunie, toate câte sunt,
Mai dă-ne vestea bună de iertare 
Şi lasă primăvară pe pământ!

IOAN EVU

f* m
*0

sa
I" „Uasă-mi părul -nor să zboare/ Peste ziua din iz

voare/ Lăsă-mi sufletul să cânte/ Nu-1 înăbuşi-rr

I cuvinte" — ne cere Camelia Jula, de pe coperta-Vo
lumului de versuri „Miros de lună plină", apărut în- 

■  tr-o superbă ilustraţie, la Editura Fundaţiei Cultu- 
I râie „Ion D. Sârbu* Petroşani. Versurile însoţesc'fo-

I tografia tinerei poete, aflată la vârsta adolescenţei, 
şi se raportează; la biografia .-sa,- cufundându-se' în

iea. Camelia le-â înscris pe coperta eărţii, desprinzăn- 
du-le din „Ruga* cu care-şi deschide volumul' de de-

Ibut-în poezie.';
Intr-uh stil lejer, mereu' proaspăt, tânăra poetă- ne

I dezvăluie „Muguri în ploaie", „Povestea nopţii* şi 
„Poveste de vară", ne împărtăşeşte „Ultimul gând",

I„Dor“-ul şi „Zbor“-ul, „Peste stele", ne adună la 
„Cuib" său „Unul spre altul”, îşi exprimă- gingăşia

I şi frumuseţea' sufletească în „Dorinţă"/ „Tandreţe", 
iar dragostea faţă de glie şi neam ne-o mărturiseşte

Iln „Mă doare" şi „Autobiografie". Şi dacă Mamei îi 
cere „Iertare", poetului Grigore Vieru îi dedică „Doi-

Ina", mărturisindu-i: „O doină-i dorul nostrti-adânc/ 
şi viersu-i ne uneşte/ tăcute graniţe se frângă dure-

Irea ei când creşte". _
La aeeeaşi editură a Fundaţiei Culturale „Ion' D. 

• Sârbu" Petroşani a apărut şi volumul postum de ver-

I suri şi povestiri „Viaţa este mult prea mică", semnat 
de Adrian -Nanu. Pe reversul- celei de-a doua copexţi, 

I scriitorul Dumitru Velea (sub îngrijirea căruia au-a-

I* părut aceste două cărţi) ne pune în temă cri* viaţa 
mult- prea scurtă a lui Adrian: „Şi-a ţăsat verturi 
şi povestiri abia începute între filele caietelor... Atât 

I de mult-v-a iubit un copil bătrânelor ape, incât nu 
• şi-a-mai întins braţele peste voi ca tr pasăre, ci s-a 
I soifundat definitiv, intrând în palatul cu pereţi feci 
*‘de sticlă după scoici sidefii»şi două- boabe de tnăr- 
I  gean, pe care să i le trimită mamei sale". / ' >
i- Cu numai două luni înaintea plecării între coametr 
I valurilor, a mărturisit „Mamei" .(poezia cu câre* se 
!  deschide cartea): „Vai i Viaţa-n lume e mult,' mult 
I prea mică", iar „Visul meu de a zbura" a rămas 
!  doar/ vis. Câteva povestiri: „Locul întâi", „Pe cără- 
I rile apelor" (I); „Croazieră spre insula, minunilor", 
£ „Eroi" şi cugetarea „Semnale" îL dezvăluie harul Ui- 
I tru rostirea cuvântului. .
I  , LUCIA U G V  i
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Aspecte din Muzeul de istorie şi etnografie Brad.
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■ ' . , LUNI, «  MUU

T ? n  i
8.00 Bună diaateeaf* dte An n lil w H ;

9,00 Şapte note fermecate; 10,00 Desene 
animate; 10,25 Santa Barbara; Aer şt 
noroi (s/r); 123» I B V : «enU p iw itw  ■ 
l e ; 13,00 B M  ă e  «iW ie, Meri t e  ami: 
melodii populare; 84,«0 A r tn M fh  H0t 
Videe-Magazin de primăvară: ediţie spe- 
cială ; 4730 Kmistimc m Rmba wn^Me

şlagărelor: 1030 Pata şi WlefB fs ) ; 2939
Actualităţi; meteo, spart; 20.45 ra m ;
Cleopatra (S.U.A, I9S3); 22,45 De drag 
şi de voie tx m l; 23,25 Actualităţi .* o m  
Vedete în recital: Qtrtnn; 0.40 Mameat

' coregrafic. . *'■
TVR 2

8.00 l».a.; 8J 0  Un auriu, in plină vsră 
(România, ’64); IM S Concert Peter Ca-

„briei; 10.50 Ba Armlnrftnl - ; 11,29 Bto. 
m uzical; 12,20 B a secol de cinema; 13.20 
edifh M: Martiri (Franţa, 1983); 16.00 Dă.; 
16^0 M bogaţii plâng (s); 17,20- Un zâm
bet pentru vârsta a treia; 17,40 Aur şi 
noroi <s); 19,20 Thalassa: Ţestoasele cu 
p u i da aur ţC i'iţ; 4930 Maritol a l  in p a -  
ţiel BlH Evans Quartet; 21,00 TVM Me- 
sapar» £13» Recital Herb EHis; 2Zjm
M M  Prima lig i r ip lt i i  ţd ): 2X39 
S0»r9 de romanţe; «30 Moda pe meri
diane.

MtUtţf. 2 M AI

T V R  i
IM  MVM Trlr— flinl; 83» l a  

m ă ; %$5 Santa Baiânia  ti/r); 
d o— awgrafed de arta (r); R R

___’ ş * |»  i m  m d ţă i IO * ______
i ; 8 4 , «  r n  Jmi Şl m  O a^ N -i 

« p i  Acmufităţi; CM» Fii ta rotaţii; 
8730 Convieţuiri; 18,00 Totul despre mu
r it*  (cal; 1830 B a n a  animate; IM »  
• -a ;  (930 Fata şi băieţii (s ); 20,00 Ac
tualităţi. meteo, sport; 2035 Tetecânem»- 
teca; 223$ Reflector; 23,05 Mifzicorama; 
MM  Actualităţi; 2333 G ong!; 045 Me- 

i dansului.

wtm

TVR 2
730 La >wima «că; 943 Ora de 

zică ; 10,00 Mtataurie ttrthui înstelat (do);
11,00 Deiejtasaal HtoridNet; 11,30 Desene 
animate; 1*,» Teatru TVŢtŞ; 83,30 Rit
muri muzicale; 14,00 Actualităţi; 84,10 
Planetarii; 83,30 Limbi străine: englezi, 
franceza (r); 168)0 Desene antanate; 1630 
Şi bogăţii pMng (s); . 17,00 »  de raltioa- 
«e (p. I); 87,40 Aur şi nmai #$; *8.30 
23 de «niliaaae (p. II); 20,00 Cu cărţile 

)pe faţă; 28,ta TVM Mesager; 213© In
tre da -şi n d ; 22.00 Tradiţii; ”22.30 Credo; 

„.23,45 Eurogol.
MIERCURI, 3 MAI

TVR 1
7.00 TVM Tetamatinal; 830 La mima 

eră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 1038 Vi- 
deoiexi n ; 1L50 Moda pe meridiane (do);

’ 82,20 Aur ş i noroi (ş/r); 83,10 1901 au
diţii; 14,00 Actualităţi; 14.10 TVR laşi 
şi TVR Cluj-S.; 1640 Magazin sportiv; 

- 87,15 Alfa şî Omega™ pentru morala 
noastră de toate zilele; 18,00 Re la  Ittme 
adunate...; 1830 Desene animate; 19,00 
Sensul scitinAAd ; 3930 Fata şl băieţii 
( s ) ; 2030 ActaaîUăfi, meteo, sport; 21,50 
Or. Qainn (s); R R  Hei frontiere fem. 
de ştiinţă) ; 23.TC Actualităţi; 2335 Con
fluenţe; 23,35 Întâlnirea de la miezul 
nopţii; 0,35 Jâzz-Fan.

TVR 2
7.00 I.a prima ură; 943 Farmecul mu

zicii ; 10,00 Mag. «atom ; 11/90 Telejurnal 
U erldN et; 1130 D a .; 1230 Gong} (r); 
8230 Valori ale suc. 8 8 ;  iay>0 Mozaic 
sa te lit; 13,45 Ritmuri muzicale ; 14,10
buri al nt - serialelor ; 1530 De iingua lati
na ; 15,30 Paradisul regăsit; 16,00 Da. ; 
* 3 0  Ş* bopaţa pteug- M i  R H  J8tel-oco ;
87,40 Aur şi noroi (s ); 1839 Km. In lim- 
ba maghiară; M M  «riad * 5 MSB Rit
muri muzicale; 2*40 TVM Mesager; 23,30 
Musti-box ; 2230 Santa Barbarn 05): 22,45 
Teatru TV.; 8,«0 Ritmuri maritale.

JOI, 4 MAI .

T V i  I
7M TVM Tatowatinal; «30 La prima 

m ă ; 945 Santa Barbara (W«1; MAS Limbi 
străine: 11,05 Aur şi noroi (s/r, 2 ap .); 
tlltS  Desene animate; 13.10 1003 au-
d lţil; 84,09 Actualităţi; *440 ŢVK laşi 
f i  TVR Cluj-N.; t%10 DivertMaeot .in
ternaţional ; 16,40 Sub semnul întrebării; 
1740 Hfilenium ; 8835 Desene animate; 
8949 Medicii» pentru toţi 1 1930 Fata şi 
băieţii ( s ) ; 2049 Actualităţi, meteo, sport;
29,45 Om bogat, om sărac (s) ; 21,45 Re

flecţii rutiere ; 22,00 Studioul economic ;
22.40 Moment folcloric; 2235 Simpozion;
23.40 Actualităţi; 0,00 Familia Palllser (s).

r TVR 2
7/M La prima oră) 9,15 Ora de mu

zică; 10,09 Cu clasa întâi în jurid lumii 
(da. NBC); 1140 Telejurnal World N et; 
1139 Desene animate; 12,00 Noi frontie
re (r ); 82,40 TV spanioli prezintă..,; 13,15 
Confluenţe (r); 13,45 Ritmuri muzicale; 
1440 Mag. social; 15,00 Limbi străine (r);
16.00 Desene animate; 1630 Şi bogaţii 
plâng (S); 17,00 Ceaiul de la ora 5; 19,00 
Em. in limba germană; 20,00 Convie
ţuiri; 2L09 TVM Mesager; 2130 Fne- 
muîa 3(cs);  22.00 Clnem graful de artă; 
film; „0,15 Fotografii mişcate.

•; • VINERL 5 MAI *

TVR I
7.00 TVM Telematinal; 830 La prima 

oră 1  945 Santa" Barbara (s/r, 2 ep.); 1030 
Curcubeu; 1130 TVM Greatest Htis; 
12,20 Aur şf noroi (s/r); 1Ş4S 1001 au
diţii ; 84,09 Actualităţi ; 8849 TVR laşi 
şi TVR CluJ-N.; 15,45 Tradiţii ; 1645 Din 
lumea afacerilor; 16,45 Pompierii vâ itţ- 
formează t ; 1740 Em. in limba .germană; 
1840 Pro Patria; 19,00 Casa p tott (s):
20.00 Actualităţi, meteo, spart: 20,45 Te
zaur fstcteric; 2139 Viaţa parlamentată; 
2LSS f th n ; 2338 Actualităţi ; 23,50 MTV 
Top 20; 035 Cinematograful de. noapte:
fam.

TVR 2
7.00 ■ 8a  prima- -mă; 945 Orii-, de mu

zică ; 1040 Magazin satelit; 8149 Tele
jurnal World Net; 1L30 Desene animate;

1 1240 Cafeneaua literară; 13,45 Ritmuri 
muzicale; 14,10 Varietăţi internaţionale;
15.00 Universul afaceriştilor; 1530 Cul
tura în  tem e; 1649 bat.; 1630 ŞFbdga- 
ţil plâng (9 : 1749 Bursa lo*e*»ţiAor; 1*40 
A»r şt noroi (s) ; 19,09 C*«certul Orches
trei Naţionale Radio; 21,00 TVM Mesa
ger; 2130 QameSti «are m  teri™; 2249 - 
Hyperion ; 2340 Muzica «  «tete o m l ;  
2339 Santa Barbara (s); 0,15 Bucnriil» 
muzicii.

SAMDATA, 6 MAI

TVR l
-740 La prhna Oră ! ; 949 Ba da i Ba 

. pul.; 9049 R datiirite cu -Black Beauty 
. (Anglia, ep. 15) ţ 10,80 Pas cu p a s; 1135 
) Vârsfele peliculei*; 12,20 Cronografii. Cro

nică de război; 12,40 Cuvinte potrivite; 
1340 HM audiţii; *4,00 Actualităţi; 1449 
Ora 25 — Tranzit T V ; 1940 Teleenci- 
clopedta ; 20,99„Actualităţi, metoe, sport;

20,45 Film serial: Columbo (SUA, ep. 16); 
2245 Mari succese aie micului «cran; 
23,10 Actualităţi; 23,25 Varietăţi muzica
l e ; 24,00 Film serial; ' f M e t o d  de la 
miezul nopţii, (SUA) ; 0,55 Ovaţii pentru 
Edith Fiaf. , ;

TVR 2
749 Întâlnirea de Sâmbătă. Program, 

al Studioului TVR din Cluj-Napoca; 12,00 
MTV * Disco Dance; 13,00 Est meridian 
magazin de sfârşit de săptămână. Pro
gram ai Studioului TVR din f«şi; 16,90 
Desene animate : Tem şi .ferry; 16.30 Film 
serial; Ş i bogaţii pteng (Mexic); 87,00
fBnerare spirituale; 17,30 Serata muzi
cală T V ; 20,30 Pariaţi pe campion !;
2149 TVM * Mesager; 2130 Planeta ci
nema — 199; 22,00 Săptămâna sportivă :
22,30 Film serial: Santa Barbara (SUA, 
ep. 150); 2345 Interferenţe; 945 Jazz 
«dive show.

DUMINICA, 7 MAI

T V R  r
849 Bună dimineaţa!; 9,90 Abracada

bra ; 10,00 f i i »  serial pentru copii: Fan
tastica familie Metiop; 10,30 Lumină din 
tem ină; 11,30 Din albmnut ceWt mai 
frumoase melodii populare; 1249 Viaţa 
satului; 1339 Atlas. ReaHaZtar Victor 
tenescu; 14,00 Actualităţ i ; 8449 Poşta 
TV ; 14,29 Vitfco-magazln; 1749 Serial 
S.F ..- Star Trek — generaţia ârmătoare 
(ep. 73) ;  IM S A  dona Românie; 19,15 
Robtago; 1945 PubUcWme; M49 Actua
lităţi * Agenda europeană * Buletin me
teo ; 20,45 SIM  artistic: J b t t W  (SUA, 
1970); 2330 Tragerile Loto special 6/49 
şi Noroc; 2330 Actualităţi; 2345 Filnţ 
serial: Maddie şi Da vid (SUA): 0,40 
MTV * Greatest U ite; 1,10 Campionatul 
mondial de popice.

TVR 2
740 5 x 2. Magazia duminical. Pro

gram al Studioului TVR dte Ia ş i; 13,00 
MTV • Uteco Dance; 1840 Actualităţi; 
1449 Film artistic: ^CRdtntt Bărăganu
lu i- (Homânia, £958); 8640 Desene ani
mate: Tom f i Jerry ţ 8639 RHm serial; 
Şi bogaţii piăng (Mode); 8749 Reitaem- 
ber rock; 8739 Fbtbal r in  prima ligă a 
Campionatului Angliei. Transmisiune di
rectă ; 2049 Soliste (de sperai naţionale 
din Bucureşti: 2149 TVM * Mesager;
2139 Descoperirea Planetei; 2240 Rit
muri muzicale; 2245 La puterea a  doua;
23,00 Şomer™ de Vise; 0,05 NoctOrâa li
rică ; 0,25 Concert cu formaţia „Ameri- 
Caii Music Shop Band“.

MS Desene anumite 
şi seriale; 1149 Disney & 
Ce. (da. Jocuri); 1235
California Dres ins (s); 
8235 Prinţul din Bei 
Air (s); 1335 Casa pli
nă <s); 8449 Ante. MP 
ide Fn ronda 1 As la Ime-

Ctee T ş 2 S * a d d ? ’ *WJ 
■535  SMgkt Ridnr (SA-fţ 
MM A-Team şul) ;  173» 
Berorly BBRs. 90259 (s) î 
„Sama vieţii mte“ ; 1845 
Metrese Place p ) : 4 t e -  
a m ' ;  0 ,15  Şttrile se
r ii;  2949 MM Ptayback 
“Show ; 21,15 Nunm de 
vis ţsbow); 23,00 Da, vă 
„rogi (r ); 0,00 Divertis
ment s ocr ii » ; *49 O
familie foarte drăguţă 
(SUA. *94. 9 MM-

CANALE 5 '
730 Ştiri ; 10,00 Lumeţi 

animatelor (do) ; 11,99
Afacere încheiată (mag.);
11,30 Comisarul ScaH 
(s.p.); 12,45 Forum
(show); 1440 Ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,49 Prieteni 
(m ag); 8636 Avanpre
miera ;  1740 D.a.; 19,00 
OK, preţul e corect (cs); 
2040 Roate norocului (cs); 
21,0» Ştiri: 2135 Circiriă 
zvomd (show); 21,40 Nu 
«Baţi periuţa de ftinţi 
(show); 9,00 Ştiri; 939 Pe 
locul crimei (S.p.); 149 
Ştiri; 1/50 Avanpremiera 
(r) ; 2,25 Cotidiene (r) ;
2,45 Circulă zvonul (r); 
339 Nu doar moda (r) ; 
439 tegorui (mag/ r).

SAT 1
745 Desene animate; 

939 Games World (jocuri 
vădan); 935 Baschet. Liga 
NBA ; 103# Schimbarea 
(Australia, *90): 11.55 Ul
tima comandă (SUA, 
1955); 13,55 Superhuman 
Samurai (s); 1435 Cat- 
waik (s); 1539 Numai 
iubire nu I (siL corn) ; 
1539 Time Trax (s. SF) ; 
16,59 Legea străzii (s.a.) ; 
1730 Totul sau nimic 
(cs); 18,45 Ştirite serii; 
8939 Ran: fotbal. Hun- 
desliga 28; 283# Roata 
imroeutei fcsţ.v> 21,15 
Queen (SUA, *92, p. U ); 
2340 Mann - O - Mann 
( d e a )  : 049 Dame te
vacanţă (Italia 1980); 1,50 
Trădat şi vândut (Franţa, 
1985). '

«30 matern animate; 
•4 9  Disney & Ce. (r); 939 
Seriale şi desene anima
te; 8935 Em. religioasă 
pentru copii; 88.09 Team 
Disney: 8235 înapoi ic 
trecut (sSF); 8445 Auto. 
MP de Formula 1 de la 
Imoia; 1635 Auto. Super 
Teurea Wagea 8995; 1740 
Thunder în Paradis (sa.); 
88,45 Legea tei Burkes 
(s.a.); 19,45 Ştiri, meteo, 
Sport; 20,10 Westerdeich 
(Germ. 1994); 2145 Rege
le Ralph (SUA, 1990); 
23,20 S p ire i TV — Ma- 
gazin; 23,55 Sfârşitul Iui 
Hitler (do); 035 Cadavrul 
te i Hitler (do); 1,10 Ka- 
nal 4: Să l i i  In formă!“; 
3,40 îngerii din înrola 
morţii (SUA, 1983); 5,05 
Regele Ralph (r).______

739 Şteri; 19,90 Fron
tierele tiPhtei)tei; . 19.99 
5 continente (do); R S  
în . compania expMata- 
rtior (t i) ;  MM Simpso- 
niî (sk 8345 Snpcrclasa- 
D te t (showk 14,08 • Ştiri ; 
14,45 Duminică plăcută 
(show, g. I); 19,15 Buni
cul Fetiee (sg 19,45 Du- 
minicâ plăcută (show, p. 
II); 2140 Ştiri; 2 L »  
Stranamore (show); 23,45 
Film ; 230 Cotidiene (r); 
339 (te  doar moda; 430 
Avanpremiera (1) ;  530
îngerul (r) ; 639. Fiecare 
votam (r) ; 7,00' Chîoşcid 
de ziare.

8,49 Seriale şi 
« t e t i e ;  939 R g to i  de 
gwBrosdway (SUA. 8942); 
8A45 Mm* luptelor (SUA. 
89638; 8345 Jonglerii & 
tiu»! (show); 1449 Bkd 
te  mare, frumoaso 1 ' (L 
Germania, 1959); 153#
Tracy şi bunul 
«SUA. 
sul dte
Rtmg. *977); *945 
norocului (cs); 20^9 Ştiri, 
meteo, sport; 2045 Fot
bal show- Ranissimo nr. 
19»; 2145 Queen «SUA. 
•92, p. HI); 234» Discu
ţie in tern (tetiesbew); 
«30 24 de ore (rep); 1.05 
Fii blestemat (SUA, 197*); 
3,00 Colosul din Konga 
(r); 4,4o Ziua luptelor (r).

N .B .C
7,00 Ştiri NBC; 8,30 

HeHo Austria, heHo Vie-, 
na ; 9,30 Europa Journal;
10.00 VidcemOda; 10,30

EntertaiTrment X — Press; 
1130 Rotonda (taikshow); 
13,0» Magazinul ştirilor 
NBC; 1430 Azi — infor
maţii ; 1530 Hochei. Săp
tămâna NHL; 8630 Golf. 
fu ir o d  Johnny Walker;
17.00 Auto. Retrospectivă 
•94; 18.00 Fotbal; NC A A ;
19.00 Ciclism australian;
193® Ciclism. Turneul 
Du* Punt; 2030 Ushuaia 
(do. aventură); 2830 Da- 
teline — rn formaţii la zi; 
2230 TaUun’Jazz; 2330
Show-ul serii, cu Jay 
Leno ; 030 Late. Night 
Sh6w; 1,30 Epoca de atir 
a rock’n’roil-ului; 2,30
Shuw-cd serii.

E U R O S P O R T
930 Auto. MP de For

mula 1 de la Imoia — 
calificări (r); 1030 Wrest- 
ling World Superstars; 
1130 Hochei pe gheată. 
CM din Suedia (se!.); 13,00 
Box. Meciuri internaţio- 
n aie; 14,00 Auto. MP de 
Formula t de Ia Imoia 
— calificări (d); 15,00
Handbal. Turneul dte la 
Paris (înreg.); 86,00 Ho
chei pe gheaţă. CM. din 
Suedia, grupele A şi B 
«te| ; 89,30 Aula. MP de 
Formula 8. de te. letala — 
ratificări (r); 2030. Ho
chei pe gheaţă. CM. din 
Suedia, gr» B: Cehia —• 
Norvegia (d) şi seiecţiuni 
din alte meciuri; 0,00 Au
to. MP de Formula 1 de 
ia Imoia — calificări (r).

7,00 Reflecţii; 630 Ar
te africane (mag.); 9,05
Jurâal; 935 Bibi şi prie
tenii săi; 8045 Mag. e- 
conomic; 10,45 In Obiec
tiv Europa; 8L15 Cîe is
torie (cs); 12,15 Perfor
manţe (sport); 12,45 C. 
Lamarche (r); 14,85 Ori
zonturi ; 1430 Tara ta ta
(r); 15,45. Mizike Mama 
(r); 1630 Evadare (r); 
1740 Genii în iarbă (cs);
17.45 Descurcăreţii (cs); 
18,15 Luna Park (mag.);
18.45 Campionul (cs); 
1930 Juraal TV5; 20,00 
Asta nu se discută; 2030 
Jurnal belgian; 2l O0 Ca
valerii cu ochi verşi (f/r);
22,30 Festival Franţa-Gn- 
tario; 23,00 Jurnal F2;
23.45 Hohote de răs (div.).

63» Ştiri NBC; 730 
Afaceri internaţionale; 
11,00 Supermaşini de 
co ncurs | ^  ; 1130 Amin
tiri t o i ,  amintiri ari (do); 
1230 Comerţ TV ; 1330 
Ushuaia (do); 1830 Paşa
port «do. turistic); 1430 
Cele arai mari case din 
toate; *530 Ari •“  tator- 
CMţii; 1630 latălnire CU 
presa; « M  «Baropu 2999 
(de); 17,90 Giupuf Mriast- 
ghlin; 8738 Europe 2000 
(do); 18.00 Auto. Turneul 
ADAC; 8930 Ciclism aus
tralian; 1930 Ciclism. Tur
neul DU Pont; 293» Ştiri 
praf; 20.30 Paşaport (do. 
turistic); 213» Videomo- 
da; 223» Talkin’Jazz; 
2330 G eit CM PGA — 
Japonia; 0,30 Automobl- 
iism g e r m a n ._________

930 Auto. IHBP de For- 
X de te Imoia — 

(r): 1030 Auto 
MP ĂO Formula 8 a i San 
t o rta» t e  t e  totala — 
încălzirea «d); 8X30 An
te. CE de camioane. A- 

■■ van premieră 1995; 11.30
Hochei pe gheaţă. CM din 
Suedia (SUL); 13,00 Box. 
Meciuri Internaţionaie (d); 
UM  Ante. MP t e  Foc-

' uimi?» f :' Stăm' fileifiad
t e  te Inwta (d); 1730 Ho
chei pe g^roeţi. CM din 
Suedia, grupele A (Rusia 
— Canada) şt B (SUA *— 
Finlanda, Suedia ~  Qe- 
bîa) şi M teţteO  din me
ciul Germania — Elve
ţia (gr. AH. #3» Auto. 
MP de Formula I de la  
Imoia (r).

730 Mâgazin olimpic 
(r); 83# Lecţia t e  fran
ceză: 935 Bibi şi priete
nii săi; 10,15 Planeta 
Muzicii; 11,45 Lumea e 
a voastră (var.); 13,15

' Referinţă; 13,45 Jurnal 
F3; 1435 Veţi vedea te
tei; 14,30 Cavalerii cu 
Ochi verzi (t/r) ; 16,00
Festival Franţa-On tario
(r); 16,30 Muntele (r);
1740 C. Lamarche; 18,00 
Şcoala fonilor (var.); 18,45 
Weekend plăcut; 1930 
Jurnal TVS; 20/10 30
prii. de prieten! (cs): 20,30 
Jurnal belgian; 21,00 7
tea  t i  MM Grele fier
binţi alO Montparnasse- 
ului (do); 23,45 Preţul 
pericolului (f/r); 1,30 Jur
nal Le' Soir 3.
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ae fascinează prin fru
museţe şi unicitate. „Ia
tă, «petei acesta — ne 
apune — provine din Va
lea Techereutei, este, 
ieci, din glie hune dorea. 
»ă, piatră semipreţioasfi. 
Serpentinitul (piatra şar
pelui, cum se cunoaşte în 
popor), provine de la Va. 
dul Dobrii şi concentrea
ză un evantai de culori, 
de la negru până la ver
de. E foarte solicitat. 
Fluorina se preteaaă la o 
gamă întreagă de expo
nate ornamentale. Iar, 
după cum observa#, sub 
o lampă fluorescentă în
magazinează o lumină a_ 
parte. Aragonitul (tot de 
îa Mi, de la ţ^mcani — 
Tomeşti), cu nuanţe de 
bej .maroniu, are un 
spectru larg de folosinţă, 
de la pietre- pentru m ei' 
la seturi pentru Birou. A- 
gatul (Gurasada. Valea 
Techereutei), această pia
tră semipretioasă o  gă
siţi aici sub o  multitu
dine de nuanţe, de le  
alb-lăptos la negru in
tens, apoi lemnul siUeifi- 
at, apoi gipsul natural 
«acesta l-am descoperit 
Ungă cabana Beja»), iar 
obiectele din marmură 
provin de la Secţia Te- 
Şuc a  firmăi noastre".

— Am înţeles eă pie
trele supt ascultătoare tu 
tunci când le şlefuiţi, 
când le daţi ternhscâtate.

— Aş® «sie. Ne înţele
gem. Colaborăm. Ne aju
tăm reciproc.

— Ce .înseamnă pentru 
dumneavoastră această 
muncă 7

— Atât m-am dăruit ei 
încât înseamnă totul (Jn 
afară de Alin, bineînţe
les). Păcat, însă, că am 
început târziu...

— Cum a început 7
,  — Cred că secţia a- 
ceasta de roci ornamen
tale există datorită dlui 
ing. Nicolae Ţandrău, di
rectorul general al Mi
rt exfor. Dumnealui, în
drăgind foarte mult a- 
eeste roci, fiind şi de 
meserie, m_a stimulat e-  
norm. Aşa că, de doi ani 
încoace, sunt prins în a- 
cest univers de-o frumu
seţe fără egal. Aprecieri
le din expoziţii îmi 
compensează truda şi_mî 
dau aripi.

Aprecierile le-am des
prins şi din scrisorile de 
mulţumire (qa cea de la 
Depărta mea tul de geolo
gie al Universităţii din 
Cluj-Napoca, !n care se 
relevă lim a artistică şi 
fineţea execuţiei rocilor 
Ornamentale din Deva), 
dar şi de la vizitatorii re
cente} expoziţii. Apre
cieri ce aduc laudă na
turii, dar şi meşteşugaru
lui pare s e  dăruieşte, pâ
nă la uitarea de sine. te
ritoriului sublim al artei. 
Artă prin care minereul 
devine culoare, lumină şi 
vis. '

S.C. „QUADRANT-WESTIM“
: PEPSJ-COLA 

ANGAJEAZA 
•  2 Wsalwmaaii“ (responsabili vânzări) Şi' 

marketing pentru oraşele Hunedoara si Deva. 
Relaţii la telefon 627112.

'

S.C. COMPANIA DE 
DISTRIBUŢIE NAŢIONAL S.A.

BAIA MARE 
— Sucursala SIBIU —

Perfectează contracte economice pentru li
vrarea berii pasteurizate „BERGENBIER", pro
ducţie Blaj, Ia sediul din Sibiu, str. Frigerife- 
rului, nr. 6, începând ou 2 mai 1995.

Reiaţii la telefon 969/228218. (609711)

S.C. CĂTĂLIN ŞI 
V t N  D E:

LEO

var-

\

T f l l O H  P E  P B R T K I P O a t
Numai» ft 
pronume ie:.

•  Ba nane -■* 2260 foi
•  Roşii, castraveţi, portocale, 

— la cele mai mici preţuri. 
Telefoane : 830914, 839911.

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATTVA DEV A, 

cu sediul în Deva, str. Libertăţii, nr. 6 
. O R G A N I Z E A Z Ă  

»  data de 15 mai 1995, ora 13,06, la sediul re
giei, LICITAŢIE PUBLICA în scopul închirie
rii spaţiului în suprafaţă de 57,58 mp. de la 
parterul blocului 10, Piaţa Victoriei, eu desti
naţia ' .......

MAGAZIN PRODUSE LACTATE 
Documentaţia se ridică şi taxa de partid- i 

pare se achită până cel târziu Ia data de 12 mai i 
1995, ora 12£9, de Ia

BIROUL ADMINISTRARE CLADIRL

S.C. MUREŞUL S.A. ŞOIMUŞ 
cu sediul în Şoimuş, str. Principală, nr. 49,

|n conformitate cu Legea nr, 66/93 şi a Norme
lor Metodologice nr. 1/94, organizează concurs 
d« ocuparea postului de

MANAGER 
Ofertele candidaţilor se depun In termen 

de 30 zile de la data apariţiei ultimului anunţ 
In ziar, în plic sigilat. Ia sediul societăţii.

Informaţii suplimentare la sediul societăţii, 
telefon 054/625886.

S.C. BERE KAffiZSA S.fLL. Satu Mai»
B** TtaJan B»1 tal.: 0*1-711»}, -737013 lax (Kt-fW ftg  

CENT RUS. OS DISTRIBUIRE DEVA
str.22 Decembrie,nr.259 

, ţS.C.-POLIOAVA-S.A.

P'<
RENEL — D.G.TUJEE.

FILIALA REŢELE ELECTRICE DEVA
ORGANIZEAZĂ

LICITAŢIE PUBUCA DESCRISA FARA 
PRESELECŢIE

L OBIECTIVUL LICITAŢIEI; ATELIERE • 
i ŞI LABORATOARE C.I.T. PETROŞANI

2. ENTITATEA ACHIZITOARE: RENEL- 
| ERE DEVA \
j ^ ^ 3 . SURSA DE FINANŢARE: SURSE PRO- j

I 4. ORGANIZATORUL LICITAŢIEI: FRE» 
' DEVA — BICM. cad 2700, str. G. Eterne». nr.39 ! 
I telefon 054/615750/122, 222; fax 0S4/€t*648;| 
* telex 07222© v
i 5. TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A I 
î DOCUMENTAŢIEI OFERTEI: 3t.05.95 ;
f 6. DESCHIDEREA LICITAŢIEI PUBLICE : î 
' La sediul FBE Deva, str. G. Ehescu, nr. 3», e- |  
|  taj 2, camera 201 la data de 05.06.1995 ;
J t .  DOCUMENTELE LICITAŢIEI : Se pot I 
I procura de la organizatorul licitaţiei din Deva* j 
I str. 6 . Eneeeu, nr. 39. birou! BICM, telefon «54/ * 
! 015750/122. 222 664/614636 \
| 8. CONDIŢII DE PARTICIPARE: Garat»- *
! ţ»  do participare te licitaţie: 15 milioane lei |

S.B.L. DEVA

rate mai frumoase si tentau!» 
excursii de 12 zile In GRECIA. ”

Informaţii ţg înscrieri l ţ  « f i r i  firmei i e '  
Deva. str. R  Zamfiteseu, bl. C {XCBQr e t  4. t«t 
034/627666 ; 627906. orale 9—17, preţ infor
mativ 225 deiari şi 100 dolari in lei.

f»P-l

^  Cel mai mare 

distribuitor 

ea gros din 

ţară de

AC A MINTE BALOTAT A 4 
IMPORT VEST

VA OFERĂ 

nesortaţi
pungi de colectare originală, nesortate :

•  feafeţi

15 kg, cantitatea minimă de vânzare 
*0ftfcg

-  îmbrăcăminte sonată
— ofertă bogată în sortimente de sezon

NOU t MNjr NOU : 
îmbrăcăminte NOUA din import Chin* }

•  treninguri şi bluze din bumbac
•  bluze mătase
La pTeţuri accesibile /

ATENŢIE !/!
Noua noastră adresă : -Cluj-N., str. Iuliu 

Maniu, nr. «. TeL/Fax: 064 —; J94030, 193493 
(luni-vineri: 8-16). Orar depozit: satul Vlaha, 
luni — sâmbătă, între 9—16.

THE DOCUMENT COMPANY
______  XEROX ..---I

Invitaţi CAMPIONUlL CAUTÂŢtf în biroul <tvs&j. 
S C. COMSERS.R.L. -DISTRIBUITOR A UTOR/ZAT 
TEL.: 716551; 716915;716744 FAX: 716773
Copiatoare, ‘maşini de scris, calca\ato4t6, 
imprimante, centrale telefonice faxuri, sisteme de 
alarmă, case de marcat şi cântare electronicei 
reptroproieetoare, papetar ie.
- ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE VÂNZĂRI)
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O INSTRUIRI:. Banca 
Comercială Română —Su. 
cursala Deva — a orga
nizat, în zilele de mier
curi, 26 şi joi, 27 aprilie 
a.c., instruiri ale agenţi
lor economici cu capital 
de stat şi privat privind 
introducerea noilor in
strumente de decontare în 
relaţiile clienţi-bănci. Au' 
participat directori şi con
tabili- şefi, din societăţile 
comerciale care au con
turi deschise la BCR De
va. (D.G.)
o  SCIUMb de expe.

RIENŢĂ. Azi, vineri, 28 
aprilie a.c., are loc la 0- 
răştioara de Sus schimbul 
de experienţă cu biblio
tecarii din zona Orăştie 
organizat de Biblioteca 
Judeţeană. întâlnirea vi. 
zează îmbunătăţire  ̂mun
cii cp cartea şi o acţiune 
cu elevii pe tema „Sfin
tele Paşti în datini şi o. 
biceiuri“. Participă biblio
tecari din Geoagiu, Balşa, 
Roihos, Turdaş, Martineşti, 
Beriu şi Qrăstioara de Sus. 
(M. B.)'

o  ,.P li I M,Â VAR A 
FRANCOFONIEI LA DE. 
VA“. Ieri s-a deschis la 
Deva programul manifes
tărilor din cadrul „Pri
măverii francofoniei", or
ganizate de Primăria mu
nicipiului Deva şi Asoci
aţia „Fradev". Pe parcur
sul" a trei zile se vpr pre
zenta comunicări, vor a- 
vea ioc aniversări ale u- 
nor personalităţi ale cul
turii şi ştiinţei din cele 
două ţări, cu participa
rea unor conferenţiari din 
Arras (Franţa), de la 11- 
niversitatea de Vest din

r

Timişoara şi de la Asoci
aţia „Fradev". (M. B.)

O „NATALIS U RE IS“. 
în această lună se împli
nesc 2748 de ani de la 
fondarea Romei, „urbe al 
cărei nume numai noi îl 
mai purtăm cu fală azi 
în lume când ne mărtu
risim .români". Acestui e- 
veniment îi este dedicată 
de către Liceul Teoretic 
„Traian“ Deva, manifes
tarea organizată vineri, o. 
ra 12) prilej cu care va 
avea loc un simpozion cii 
participarea elevilor şi 
cadrelor didactice şi un 
microspectacol realizat de 
formaţiile artistice pro
prii. (M. B.)

O MOARA GROZA 
S.N.C. din Ohaba Strei, 
dispunând de utilaje noi, 
oferă numeroşilor doritori, 
celor care vin cil grâu la 
măcinat făină de cea mai 
bună calitate. Despre ca
litatea făinii vorbesc bu
letinele de analiză din 
februarie, martie, a.c. e- 
liberate de Sanepid, cer
tificatul de calitate din 
luna aprilie a.c. eliberat 
de Larex. Despre aceeaşi 
calitate a făinii produse 
aici vorbesc, deopotrivă, 
oamenii întâlniţi în orice 
zi în număr mare, la moa
ră. (M. B.)

O GUNOAIE ŞI... FUM. 
Mai mulţi cetăţeni din 
Deva şi Hunedoara ne-au 
semnalat că în aceste zi
le, oameni care n.au nici 
o răspundere privind cu
răţenia oraşului (la con
tainere) aprind, gunoaiele, 
provocând astfel mult fum 
şi mirosuri neplăcute, car 
re afectează ore în şir at- 

• mosfern din jurul aces
tor containere. Se face ast
fel apel la raţiune pentru 
eliminarea unor aseme
nea aspecte, neplăcute 
pentru locatari. (C. P.)

INVITAŢIE
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28 APRILIE 1995
1 dolar SU.'V — 1879 lei j
1 marcă germană — 1364 lei!

100 yeni japonezi — 2249 lei J
1 liră sterlină — 3029 lei j
1 franc elveţian — 1652 lei!

? •  . 1 franc francez — 387 lei ■
j! • 100 lire italiene — 110 lei?
5 ; Cursuri de referinţă ale .Băncii Naţionale o Ro. 5
>  m ârtfe t ' v-. 7/ ^  - V  ţ

S.C. MICI A SINDPREST SRL DEVA
Str. Pietroasa, bloc 2 
(lângă piaţa rusească)

V INDE EN GROS Şt EN DETAILLE
— Combine frigorifice 260 1 752250 lei
— Congelatoare ORIZ 213 1
— Frigidere 140 1
— Frigidere 240 I
— Bere import Slovacia 0,5 1 
Preţurile includ TVA.
Vă aşteptăm. Tel. <521099.

413 425 lei 
309 750 lei 
430 700 lei 

701 lei

(609711)'

S.C. VICTOR LOWE EXIM S.R.L.
VA OFERĂ

o gamă diversificată dc 
PRODUSE ALIMENTARE 
, la preturi

AVANTAJOASE
•  închiriez spatii pentru activitate en gros.

(609710)

1 M P O R T A N T !
LA DEV A — CASA DE AMANET 

„ARISTOCRAT"
mereu în sprijinul dvs„ cu împrumuturi ime
diate în lei. Zilnic, în str. Libertăţii, bl. 2, et. 
Iy ap. 11, intrarea prin curte (vizavi de maga
zinul Corn tim). (609713)

•  Biserica Adven
tistă de Ziua a Şap
tea „Mişcarea de Re
formă" vă invită să 
luaţi parte la o serie 
de conferinţe biblice 
la Casa de Cultură 
Deva — 30 aprilie —7 
mai, orele 18—20.

; (9520)

VANZARI-
CUMPARARI

•  Vând loc de veci, du
blu. central, Cimitirul Or
todox, Eminescu, telefon 
624502. (9491)

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

”(9413)

•  Vând 20 . familii albi
ne fără" lăzi, Ungureaiiu 
Aurel, Bretea Romănâ, re
laţii tel. 761173. (9706)

•  Vând casa, anexe, gră
dină Ţebea, tel. 621051 sau 
familia Linţă, Brotuna, Vas 
ţa de Jos. (9537) ,

•  Cumpăr telecomandă
JTV Audiosonic sau Tec, 
Starring, I’rofcx-Fidelity, 
tel. 627165, (9525)
, •! Vând .casă în Sfrtierjş,
Informaţii ' Lugoj ’ ' r 56/ 
314527 orele 10 -20.

(9526) ,
• Vând -Oltcit, 45 000 km.

tel. 613195. (9542)
•-Vând apartament cu 

4 camere ultracentral Sau 
închiriez. Tel. 62B043.

(9527)
• Vând 3670 mp teren *

intravilan în zona „Cetă
ţii". Deva. preţ 1500 lei/ 
mp, tel. 612182. (9529)
' •  Vând apartament 4
camere--central' cu telefon. 
Orăştie, tel. 642209.

-î v/:,- (9533)
• Vând'casă trei came

re. dependinţe, gaz, ane
xe s; grădină, Spini, ’nr.: 
32, tel. 647142. (9556)

fax, marca Telekom, preţ 
avantajos, tel. 618443, du
pă ora 25. (9617)

•  Vând autofurgon Nissa 
Diesel 2,5 tone, stare foar
te bună, tel. 613072.

(9516)

•  Vând cate spaţioasă,
cu baie, instalaţie apă, de
pendinţe si grădină. Ţebea, 
nr. 235, tel. 483. (9515)

• Vând fân, grădină. Ro_
moşel, 239. (9511)

•  Vând pianină, stare
excepţională, . tel. 615596, 
după masa. (9508)

•  Vând maşină suc, si
fon, preţ avantajos, tel. 
641996. (9505)

•  Vând casă şi dependin
ţe în Cârjiţi. Informaţii tel. 
624879, dtipă ora 17.

(9504)

•  Vând 40 familii albi
ne. Hondol, nr. 140,. Cazan 
Viorel, Viy' (9593)

„ • Toden Internaţio
nal Imex SRL Deva 
vinde gresie, faianţă, 
adezivi, var plastic etc, 
totul import Italia, la 
preţuri v avantajoase. 
Depozit, Deva, str. 
Zambilei, nr. 2, lângă 
Centrofarm, tel. 628058.

(9575)

. •  Vând sifoherie -f- tu
buri bioxid,, ladă frigori
fică 500 1, tel. 651078.

(9555)

•  Vând Talbot Solara
1,5. Informaţii tel. 618717, 
între orele 17—-21. (9543)

•  Vând apartament 3 
camere, garaj, boxă. Infor
maţii 613296, orele 18—20.

(9544)

• Vând convenabil com
bină frigorifică de 350 1, 
combină frigorifică 220 1, 
maşină de fabricat cuburi 
de gheaţă, tel. 612463.

(9512)

• Vând socieţate comer
cială cu spaţiu ultracentral, 
facilităţi, apă caldă şl re-' 
ce, energie electrică 380 
V. Informaţii la tel. 611563, 
8—9, 21—22. (9519)

• Vând VW Caravele
Turbo-Diesel din 1987, în
matriculat, uşor avariat 
dreapta. Informaţii Deva, 
Oituz 50. (9518)

• Vând apartament 3
camere centrai; bloc II 1. 
Informaţii tel. 620112, -du
pă ora 18. s Ţ9518)

•  Vând Ford Granada 
pentru piese de schimb şi

• Vând Dacia 1300, în
matriculată, eu talon, 1200 
DM. Tel. 770488, Haţeg.

(8669)

•  Vând motocultor cu
toate agregatele, preţ con
venabil, Orăştie, str. Cid- 
şan, nr. 60. (7463)

. •  Vând ARO 243, motor 
Braşov, - strada Crişan, nr. 
7, Orăştie. (7464)

• Vând Microbuz VW
si staţie cu chitară bas. 
Tel. 716716. , (7795)

• Vând urgent, conve- 
• nabil, apartament trei ca
mere, balcon, complet mo
bilat, Hunedoara, str. B. 
Şt. Delavrancea, nr. 2, bl. 
J. 4, ap. 45, etaj II, scara 
B (în spatele restaurantu
lui Păltiniş), după ora 16.

. ; (7784)

•  Vând apartament 4
camere, multiple îmbunătă
ţiri, telefon, central. Tele
fon 720201. (7785)

•  Vând apartament 3
camere .microbuz Renault 
Trafic, Audi 100 CC, garaj, 
telefoane 716738, 717129.

(7785)

•  Vând VW Golf, înma. 
triculat, preţ negociabil. Te
lefon 720156, după ora 18.

(7788)

• Vând VW Derby, în
matriculat, 1808 mărci.‘Hu
nedoara, B. Şt. Delavrancea, 
bloc E 1/1. ■ (7791)

•  Vând garsonieră De. 
va, zona Mioriţa, telefon 
714744, ordle 16—20.

(7794)

OFERTE

DE SERVICII
• SC Tecar SNC Hune

doara cu sediul în Hune
doara, Piaţa Libertăţii, nr. 
16, angajează femei califi
cate pentru meseria dc 
cofetar.patiser, cu carte 
de muncă, pentru laborato
rul patiseriei „Cuptorul de

Aur" din Hunedoara. In
formaţii la telefon 713034 
(8—15), 715597 (16—21).

V V f (7794)

•  Economistă, conduc e- 
videnţă contabilă pe cal. 
culator, Orăştie, Castăului, 
71. Informaţii după ora'18.

(7460)

•  Societatea Comercia
lă Fâres SA Orăştie, str. 
Plantelor, nr. 50, telefon 
054/647573 sau 647574 anga- - 
jează farmacist (A), cu ex. 
perienţă în domeniul pre
paratelor pe bază- de plan
te. (7461)

• Agromec Teliuc anun
ţă concurs pentru ocuparea 
postului de contabil şef 
în 12.. 05. 95, ora 10. In. 
formaţii telefon 738386.

.(7789)

• Societate execută con
strucţii şi tâmplărie. (noi 
sau reparaţii), tel. 716927.

DIVERSE
• Solicit 7000 DM îm

prumut pentru un an. Ga
ranţii imobiliare, aCte-priil 
notariat. Numai oferte Se
rioase. Informaţii la telefon 
611563. 8—9, 21—22.1 '

/ • .(9519)

• Societate comercială 
Florimex SRL Orăştie 'no
tifică ‘ intenţia de majorare 
a adaosului comercial prac
ticat, până la limita maxi
mă de 1 0 0 începând cu 
data de 1 iunie 1995.

(9523)

• S.C. „Manaţe-Do- 
sy“ S.R.L. organizează 
curs de - calificare în 
mesgria de bijutier, cu 
posibilităţi de angaja
re. Informaţii supli
mentare la bijuteria 
„Doina" din Piaţa a- 
groalimentară — hală 
parter Deva. Se pri
mesc candidaţi din tot 
judeţul. Tel. 661413.

(608825/30)

COMEMORĂRI
• Cu sufletele îndure

rate, fraţii, • surorile anun
ţă împlinirea a şase săptă

mâni de Ia/dureroasa des
părţire de cel care a fost 
dr. TIBERIU DELAPETA
Comemorarea în 30 apri, 
lie 1995, în satul Cărpiniş 
(Simeria). Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! V;

(9528)

•  Tristă va rămâne 
pentru noi şi pentru 
cei care au iubit-o, pe 
scumpa * noastră fiică

CRISÎTVA CRĂCIUN
ziua de 23 aprilie când 
s_a împlinit un an de 
la moartea' tragică a 
ei. Comemorarea va 
avea loc îh 39 aprilie 
la' Cimitirul: din ' str. 
C,ălugăreni,-- Deva.- Pă
rinţii./ •: (9509/10)

‘ •  Soţia .ţJugănişyVo- 
piii Cristina.'şi Eugen, 
cumnăţij Cătălină şi 
Jiguţă, cuscrii, finit şi 
nepoţii anunţă împli
nirea unui ân de -'când - 
nâ-a părăsit ' dragul 
nostru . ' .

OPKOI PETRICA 
Parastasul duminică, 
30 aprilie, ora 12,00, 
la Biserica • din satul 
Galaţi, comuna Pui.
; . (9507)

DECESE
• Colegii de la SC ROM- 

CAMION SA Deva sunt 
alături de ec. Vieru Maria, 
contabil şef, la greaua pier
dere suferită prin dispari - 
tia tatălui său drag 

IOAN BUDA
şi trânsmit sincere condo
leanţe familiei.

îrjfhormântarea . va avea 
Ioc în 28. 04. . 1995, ora 
13,00, în satul Peştera.

(c)

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“
Abonamentul este călea cea mai sigu

ră şi mai avantajoasă de procurare a 
ziarului nostru. Costul abonamentului 
pe luna mai, corelat cu preţul hârtiei, 
tiparului şi difuzării, este de 2 000 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 3 000 — 3 150 lei; prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1 000 
âe lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie. '. ; / ’

ţ Ziarul apare zilnic în 8 pagini

Abonamentele se pot face la oficiile 
poştale şi la fagţprii poştali. Pentru luna 
mai puteţi face abonamente în tot cursul
lunii aprilie: -
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