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La festivităţile prile
juite de ridicarea Orăş- 
tiei la rangul de muni
cipiu au fost prezenţi şi 
prefecţii judeţelor Alba, 
Arad, Hunedoara şi Si. 
biu. Chemat da probleme 
importante, dl loan Rus 
s-a grăbit spre- Alba. Cu 
ceilalţi trei am avut a- 
greabile discuţii, fiecare 
salutând Orăştia pentru 
onoarea de a deveni mu
nicipiu, urându-i noi şi 
tot măi importante Îm
pliniri. '
• Lăsăm viitorimii frag- 
fnente din dialogurile 
Purtate. '
: TRAIAN m untean .
prefectul judeţului Sibiu:
. — Mai întâi aş vrea 
şâ spun că sunt ardelean, 
moţ la origine. Tatăl meu 
a fost-din Zlatna, crescut 
la Teiuş, „măritat" la 
Blaj. Deci, pe mine, paşii 
copilăriei ra-au purtat 
prin „mica Romă", prin 
Blaj adică, iar de la 14 
ani m-au mânat Ia Si
biu, cu traista de merinde 
pregătită de mama. Dar 
cred că acum nu despre 
mine trebuie să vorbesc, 
ci despre Orăştie.

— Era tocmai ceea ce 
voiam să vă rog.

— Constat cu mare 
satisfacţie că mă aflu 
Pe nişte meleaguri de 
un românism nealterat, 
cu o bogată încărcătură 
istorică şi cu o verticali
tate a- oamenilor demnă 
de toată lauda, care - au 
dus priri timp gloria îna
intaşilor, le-au conservat 
spiritul şi tradiţiile, pe 
care Ie pun acum în va
loare în toată plenitudi
nea.' •

— Se aţi simţit dv. 
azi, aici la Orăştie?

— Am “ trăit momente 
de adâncă vibraţie pa
triotică. de bucurie pen
tru satisfacţia oamenilor

din acest frumos oraş- 
municipiu, care şi-au vă
zut un zis împlinit.

—• Duceţi, aşadar, înţr- 
un alt frumos oraş-muni- 
cipiu gânduri curate de 
la Orăştie. .
. •— Şi gânduri, şi senti
mente de înaltă simţire 

românească, şi mulţumirea 
de a fi trăit o zf istorică 
alături de buni prieteni 
şi" colegi, de semeni de 
aceeaşi gintă latină şi 

'cred că brăştieoii' vor 
şti'să venereze.'prin fap- 

• tele lor, această sărbă
toare carele va înflăcăra 

.mereu inimile şi cugetele. 
Dumnezeu să le ajute. 
AVRAM CRĂCIUN, pre- 

/ fectul judeţului Arad :
— Eu când vin în ju

deţul Hunedoara spun 
întotdeauna că sunt din 
zonă, respectiv din După- 
piatra Ţării Zarandului. 
Dar nu o fac cu emfază,

nu vreau să-i jignesc în 
vreun fel pe pei care 
sunt olteni, moldoveni, 
bănăţeni, ori din alte ţi
nuturi ale României şi 
trăiesc In Ardeal. Deoa
rece cu toţii suntem ro
mâni, gândim şi vorbim 

- româneşte, ne unesc a- 
celeaşi simţăminte, idei, 
aspiraţii, iar ţara noastră 
este una, chiar dacă fie
care avem rădăcinile îm
plântate adânc în vetrele 
noastre distincte.
"— Veniţi puţin ia O» 

răştie, dle Crăciun...',
— Eu sunt azi, aici, 

pentru că unul din ele
mentele fOndamentale pe 
care nu Ie are nici o
zonă a ţării noastre le 
are Orăştia. adică geneza 
neamului românesc, în 
cetăţile de la Grădişte. 
Aici, din amestecul da
cilor cu romanii s-a năs

cut poporul român. De 
aici, deci, venim în timp 
şi în istorie noi toţi. La 
Orăştie s_a împletit isto
ria naţională cu elemente 
locale, de mare tradiţie 
şi valoare — chlturală, 
religioasă, estetică, so
cială. Tocmai de aceea, 
cred că oamenii de aici 
meritau cu prisosinţă re
cunoaşterea acestor vir
tuţi, ■ conferindu_se acestui 
frumos oraş statutul de 
municipiu. Personal, mă 
bucur pentru ei şi cu 
ei, îi felicit şi îi asigur 
de stima şi preţuirea bă
năţenilor arădeni.

GEORGEL RAlCAN, 
prefectul' judeţului Hu
nedoara:

— Le mulţumesc eole.

A consemnat
DUMITRU GIIEONEA

{Continuare în pag. a 2-a)

Orăştie. Fanfara des chide parada portului şi dansului popular românesc.
Foto : PA VEL LAZA
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pe Insula Sf. Elena în 
exil NAPOLEON I BO 
NAPARTE (n. 1769); în 
1919. scriitorul MIHNEA 
GHEORGHIU;

• Soarele răsare Ia ora 
6,02 şi apune la 20,24;

• Au trecut 124 de zile 
din an; ad rămas 241.

5 mai

• Sf. Mărita Mc. Irina; 
Sf. Mc. Neofit şi Gaian;

• Au murit: în 1821,
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una pe z)
La o cârciumă :
— A fost pe aici domnui Popescu :
— Da, acum o oră!
— Şi nu ştii, eram şi eu cu el?

•  Simpozion. Sâmbătă, 
6 mai a.c., ora 10, la Sala 
festivă a Prefecturii ju. 
deţului, din Deva, are 
loc un amplu simpozion 
dedicat aniversării a 50 
de ani de la victoria a- 
supra fascismului. O ma
nifestare de suflet care 
va scoate în evidenţă 
semnificaţia Zilei de 9 
Mal pentru întreaga 
istorie a poporului român.

. (M.B.:

l!
a Se apropie startul

C.M. de popice- Duminică, 
7 mai â.c.. ora 10, în sala 
de spectacole a clubului 
„Siderurgistul" din Hu
nedoara sc va desfăşura 
festivitatea de deschidere 
a G.M. de popice pentru 
juniori şi junioare, la care 
vor participa elevi, mili
tari, tineri hunedoreni 
alături dc lotul de gim
nastică -al Centrului O- 
limpic Deva. (G.B.)

o Gafa rock — Hune
doara. S.C. I.G.S.II. S.A. 
Hunedoara, Sindicatul in
dependent „Constructorul1' 
I.C.S.IL, cu sprijinul' 
Ministerului Tineretului
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“
Abonamentul este calea cea mai sigu

ră şi mai avantajoasă de procurare a 
ziarului nostru. Costul abonamentului 
pe luna iunie, 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 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 pagini! 
Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
iunie puteţi face abonamente in tot cursul 

|  )_ lunii mai. ^
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! I PESTE 35. MILIOANE LEI DELAPIDAŢI <
| j Recent, Parchetul de pe lângă Tribunalul Hune- I
* 1 doara a emis mandat de arestare pentru Lidia Ana J
I | Tomotaş, casieră la Staţia C.F.R. Deva, pentru săvâr- * 
J I şirea infracţiunii dă delapidare. "
|  J S-a stabilit că în perioada 1985—1995, Lidia Ana |
* | Tomotaş, de 45 de ani, din Deva, şi-a însuşit 35 647. 710 |
I '  lei din gestiunea casieriei, proveniţi din vânzarea bi- J 
I I letelor de călătorie. |
J '  în prezent, cauza se află în cercetarea Inspectora- « 
I I tului de Poliţie al Judeţului. (V.N.) I
- m m  m I M  •- m m m  *  m m m  •  m m m  * m m m m  •  m m m  •  •  m m t • ' ama» • m mm  • mmm
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PARTIDUL SOCIALIST ÎŞI ADUNĂ ADEPŢII
Mâine, 6 mai 1995, ora ţul Hunedoara, cu ' dl 

11, va avea loc, la sala Tudor Mohora, preşedin- 
mică a Casei de cultură tele Comitetului Naţional 
Deva ,o întâlnire a mem- de Organizare a P-S., de- 
brilor şi adepţilor Parti- putat in parlamentul Ro. 
dului Socialist, din jude. mâniei. (D.G.) 1
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l dolar SUA 
1 marcă germană 

|.t 100 yeni japonezi
i •  1 liră sterlină
\ •  1 franc eţveţian
: •  1 franc francez

100 lire italiene

— 1890 Ici
— 1377 Iei
— 2268 lei
— 3054 lei
— 1664 lei
— 384 lei
— 114 lei

C u r s u r i  de  r e fe r in ţ ă  a le  B ă n c i i  N a ţ io n a le  
a R o m â n ie i.
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SPĂLĂTORIE
Indignat, dl Băltăreţu 

Lepădat, clin Deva, strada 
Griviţci, nr. 4, ne-a sunat 
să ne relateze un fapt 
pe care l-a sesizat. în 
săptămâna dinaintea Paş
tilor, dar şi în zrlele ce 
le-au urmat, a trecut de 
vreo două ori peste p6_ 
cjul vechi de la Şoimuş. 
A văzut că din conducta 
prin care se transportă 
apa caldă în Deva, prin 
intermediul unor robi
nete, nişte ţigani..! se 
serveau, spălând sticle 
murdare. Ar fi vrut 
să le întrerupă activita
tea desfiinţând astfel

ŢIGĂNEASCĂ
spălătoria improvizată, dar 
robinetele nu mai aveau 
rozete, deci nu le_a pu
tut închide. A sesizat 
la R.A.G.C.L. Deva îna
inte de Paşti, dar "nu s-a 
făcut nimic, după cum 
a putut vedea peste câ
teva zile, când ţiganii 
îşi aduseseră sticlele la 
spălat cu căruţa. „Apa 
folosită acolo o plătim 
noi devenii", afirma pe 
bună dreptate cititorul 
nostru. „Vă rog, faceţi 
dv. ceva. Poate pe dv vă 
ascultă cine trebuie". Spe
răm şi noi, dle Băltăreţu, 
că spălătoria ţigănească 
va fi desfiinţată. (V.R.)

şi-Sportului, D.J.T.S. Hu
nedoara — Deva, orga
nizează în data de 12 
mai a.c., ora 17,30, la 
Castelul Corvineştilor din 
Hunedoara, Gala rock — 
Hunedoara „Metal-urgia". 
Participă formaţiile „Tim. 
puri noi", „Iris", „Bet- 
leem", „Diesel", „Go- 
thic". Prezintă Tittis 
Andrei de la Radiodifu
ziunea Română, (M.B.)

• „Opinii culturale".
A apărut nr. 2 (aprilie) 
al publicaţiei „Opinii cul
turale". Editorialul sem
nat de Dumitru Hurubă

este dedicat scriitorului 
Radu Ciobanu, recent 
sărbătorit cu prilejul îm
plinirii vârstei de 60 de 
ani. în cuprins: un eseu 
„Spirit şi geometrie la 
Ion Barbu", poezii de Iv 
Martinoviei, Ionel Amă- 
riuţei, Paulina Popa, Da_ 
vid Rusu, interviu eu 
scriitorul Radu Ciobanu, 
însemnări de profan de
spre loan Budai Deleanu, 
arte — civilizaţii. (M.B.)
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I (Urmare din pag. ti ,
|  „
I gilor rhei, prefecţii jude-
I ţeior Aibă, Arad şi Si-
J biu, care s-au aflat al§-
|  turi de noi la marea săr-
* bătoare prilejuită de ri-
I dicarea oraşului Orăştie
* la rangul de municipiu,
k Eu nu vreau să fac acum
I istorie. Ea este scrisă

de specialişti, este cunos. 
« cută de cei care «u avut
I curiozitatea s-o studieze,
J insă doresc să-mi, exprim
I satisfacţia că aici. la doi
P păşi de Orăştie, s-a ză-
I mislit poporul român.
I "Deci, cum spune cântecul,
J „Noi suntem români".
|  Ce semnifică, în

r kmmm â

T re i ;i
fapt, atribuirea statutului 
de municipiu oraşului O- 
râştie ? .

— Necunoaşterea boga
telor sale tradiţii istorice, 
culturale şi spirituale, fc 
realităţilor sale economice 
şi sOCiâle de azi, â pa
triotismului şi devota
mentului oamenilor de; 
aici. In alt plan, consider 
ca este o mare investiţie 
pentru viitor, în sensul 
că autorităţile locale, toţi 
cei ce trăiesc in perime
trul acestui nou şi fru
mos municipiu îşi vor uni 
eforturile fizice şi de in-

In perioada 24 «• 30
aprilie a.c., din determi
nările analitice efectuate ___ __
in punctele de colectare factorilor de mediu: aere- 
Prebe din aer au rezultat ^  filtraţi, depuneri at

mosferice, ape, sol, ve.

a CAI A. (0,150 mgfmc) 
în Municipiul Hunedoara.

O Pulberile sedimenta- 
bile nu prezintă depăşiri 
în perioada menţionată, în 
zona Chişcidaga înregis- 
trându-se o valoare me
die săptămânala de 12,75 
grame/mP (C.WLA, =  17 
gramc/mp/lună).

Valorile radioactivităţii

următoarele:
. m Valorile concentraţi- getaţie s-au încadrat fa 

ilor la poluanţii gazoşi limitele de variaţie ale
(bioxid de azot, 
'«6 sulf, amoniac, 
aciditate)

!
bioxid fondului natural. *,
fenol, In ceea Ce priveşte Ca-!;

I

I
ia- Htatea-

cadra rea jar sub ^ftitde faţă, Indicatorii de texi- v 
maxime admise (C.M.A.). citate prezintă valori ce ’

încadrează în Umilele 
impuse de standardul de , 
calitate. ţ

\
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Pulberile fh 
sie (din 35 de măsură- 

prezintă f  depăşiri

teligenţă, de care dispun 
din belşug, pentru a da 
noi coordonate, noi di
mensiuni vieţii şi muncii 
pe aceste plaiuri de isto
rie şi legendă. Pie ca

Realitate,
în zilele premergătoare 

împlinirii actului Isterie 
de ridicare a Orăştiei Ia 
rang de municipiu, am 
cerut părerea unor oa
meni din localitate pri
vind răspunderile ce le 
revin de acum şi per
spectivele ce se deschid 
în viaţa dlor, în viaţa 
tânărului municipiu:

Ing. lOAN MIRCEA 
IIOMORODEaN, primarul 
Orăştiei : S-a făcut un 
act de justeţe, de drep
tate Istorică, pe care-1 
merita de mult. Intr-un 
gând cu toţi locuitorii, 
nădăjduim că ridicarea 
în rang deschide perspec
tive luminoase de dez
voltare şi urbanism pen
tru străvechea fi mereu 
tânăra Orăştie.

Sing. ALEXANDRU 
MUNTE ANU, vicepri- 
mar: In ultimii ani s-au 
extins reţelele de gaz 
metan ia blocuri şi la 
casele particulare, de ca
nalizare, apă potabilă şi 
termoficare “ * 
betonarea şî

toate aspiraţiile Orăştie - 
«fior «ft #e împunesa^ f! 
pe mai departe.

Le

Mafie de succes adresate 
tetei l«f tânărului mu- « 
«Mţte Oteştie. la care |  
adăugăm gândurile noas- * 
tos curate

m  ce trăiesc 1 
fermecător colţ 
mânie.

I
toţi;

acest
Ho

nor străzi, s-au mim 
zonele verzi. Nu ne vom 
opri aici. Contăm pe creş
terea sumelor alocate de 
la bugetul de mat mu
nicipiului nostru, care 
să ne permită atacarea 
unor importante ÎUcîâfl 
de investiţii şi ediiitar- 
gospodăreşti.

Maior IOAN CEZAR 
RACA, şeful poliţiei: Noul 
stătut conferit oraşului O- 
răştie' — cel de munici- 
plu — li asigură ««ele 
avantaje de dare va be
neficia «i poliţia te toate 
compartimentele ei. În
seamnă Insă răspundere 
în pas pentru «fit te a- 
sigurarea «rdtea #i u. 
nistil publice, * dreptu
rilor cetăţenilor, apăra
rea avutului obştesc şi 
particular.

Se, CORNEL

nanciare: Trecerea
tiei In categoria JB---
piitor face ca Şl circum
scripţia noaatră sâ IU- 
porte modificări orgă* 
nizatorice. devenind ftd-

■aS.-iki.Ln. ÂW-'.MS; ■* . 9f̂ eTiţiIDr l 
«TQnomicL instituţiilor I 
Precizez că nu .se. infiuen- ( 
ţează creşterea impozite- J 
1» ori a tâSarior tocate. I 

TORDEKI RUGEN, di- J 
rigintele Oficiului poş- ţ 
tal: Păşirea în rândul J 
municipUOr «e dâ un ţ 
sentiment de mândrie. în j 
acelaşi timp ne obligă să j 
abordăm «de pe poziţii nd I 
reaolvarea tuturor pro- | 
blemelor pe care hi te | 
pun zilnic te faţă soliei- » 
taftţii I

'bigi- fimmueiHK **» 1 
TRU ICODIM, 
al ti,A.

le
municipiu impune şi • 

Şi^
li 1 revin ; 
P rin  r u j  

dmrea <xintinuă a greu.
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7,00 TVM — Tele- 
matinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa Bar
bara (s/r, 2 eP-V, 10,50 
Curcubeu; 11,50 MTV: 
Greatest Hits; 12,20 
Attr şi noroi (Ŝ >; B.W

director ̂  
Ri- * 

ran g  ţ

- yifemiS*. uiîp"' iatiP» -

Ziar editat de
CASA DE PRESĂ ŞI EDITURĂ

„Cu v â n tu l  lib e r* d e v a  ,
societate pe acţiuni cu capital primi . 

înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, 
«te «*, J/20/618/1991. Cont: 407260119 BCR. 

îteva. Cod fiscal: 2116827 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: 
Dumitru Gheoîiea, preşedinte (redactor 

şef), Tibrehl MMe, Vic^eşedînte (redactor 
şef adjuml), Vurgil Crtsâii, contabil sef, Minei 
Bodea, Nicolae Tîrcob.

întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o poartă autorii acestora, Adresa 

_ reilacţiei: Deva, 2700, str. nr. 35,
( judeţul Hunedoara. Telefoane: 611275, 612157, 
j 611260, 625004. Fax 618061.
|  Tiparul executat te S.U. „POLIDAVA" S.A, DEVA.
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6,30 Ştiri, seriale, d.a.; 
10,05 Kojalt (s.p,>: „Morţii 
tec“: 10,05 O ternii,e 
foarte dri^iriă tiiteom. 
SUA 19*4) % 10,30 Cbeers 
(siteomş; ILOO EVumos 
bogat (•): 11,3© Vremea 
dorteţei (s); 13,30 Spring- 
fieid Story (s){ 14,15 San
ta Barbara (s); 15,05 Pa- 
siunea eţ e crima (s.p.); 
16,00 Bona Cteisten talk- 
show; 17,60 Ham Meiser 
talkshow; 18,00 Jeofîardy! 
(CS); 18,30 între noi; 19,00 
Frumos şi bogat (s/r) ; 
20,10 Exploziv (magazin); 
20,40 Vremuri bune — şi 

5 Dul«4 rele; . 21.15 Icele
Pl^mMmdrtii (thriller 
SUA, 1992); 23,00 F/X2 
iluzii mortale (thriller).

CANALE 5
7,30 . ţ t i r i ;  '*M Ghi

dul Parfamenfulwi; 40,00 
Showul iei Mattrizio 
Costanzo fr); 12,45 Fo- 
rui» (mag.); 1SD0 Ştiri; 
14D5 Cotidiene; 14,40 
Henatîtel (^; 15̂ 5 Gem. < 
plot în familie (show); ] 
17,00 IU ; 1933) OR pre
ţul e corect (cs); 29,00 .
Roata norocului <cs); 21,00 
Ştiri; 21,25 Circulă *vo- j 
teri (show); 21.40 Pedeap- < 
m  (shoW) cu I- Lucea- ! 
rini, E. Iacchetti; 23,45 
Ştiri; 0,15 Show-ul lui M. 
Costanzo; 2A0 Cotidiene 
(r)t 2,45 Circulă zvonul 
(r); 3„30 Fiecare volum 
(r); 4,30 IngcrUl (r); 5.30 
Nu doar bnoda ţty, 6,30 . 
Target, I

S A T  1

6,30 Mag. matinal cu 
sport; 7,M Brunrii TV 
(magazin TV); 16,30 Glm- 
nastica matinală; 11,00 
Reluări; 12,00 Treci ia 
«teii (rit .tom); 12,30 
lUteteg (s>: %>AsW 
mterecS**; M M  Vecinii 
(s): „12 fă ră  V% 16,25 
Soarele Californiei (s) ;  
14,% Falcon Crete fs): 
„Martorei"; 15,25 Nnmai 
iubire Uri i (rito-!f»4Î 1835 
Time Trăx (s. SF); 16,55 
Legea străzii GA); 68.00 
Să rîscSmi m ;  19,00 To
iul sau eteric («6; 20,30

■*  nu  wmg G » . 
SUA, 1982); 23,26 « a n  : 
fo tb al B undesiiga 29,

N B C

6A0 Ştiri NBC,
B râ ten r; 7,00 iu  
sdacurSor; 7*30 Ateceri ia 
Zi, ştiri; %,30 Magazinul 
ştirilor; 10,00 Comerţ TV
11.00 Roata banilor W ) ;
16.00 " "
19,00
Ştiri ffN ; 

te

berii, «o îay 1*.
CU Vâe- 

brităţi; 0,90 «cal Personal
ţ la t n o f lO W )  f

nopţii; 2,00 Timp 
Show politic; 2,30 
«6 verii ,eu tur teri©; 3,30 
Destinaţii de vacanţi.

11.30 Hochei pe 
CM din Suedia
10.30 Haltere. CE de I ii  
Wtrşovîa, fiiihla categ. 76 
kg fu  (tem erifin NO;

“  te
1995 (r) î

cu
motor; 17,00 Hochei pe 
gheaţă- CM teu Suedia, 
Prima semifinaH (d);
19.30 Haltere. OB de t e

Vaigovia, finala categ. 83 
kg masculin (d); 20,30
Buletin de ştiri 1; 21,00 
HoChei pe ghete*. CM 
din Suedia, a doua semi-

(d); 23,80 Arte

1901 audiţii; t4uW Ac. 
tualttăti! 14,10 TVR 
laşi şi TVS Cluj-N.; 
15,46 Tradiţii; 16,23 
Din lumea afacerilor; 
16,45 Pompierii yâ in
formează !; 17,00 Em. 
în lipiba germană; 
18,00 Pro Patria; 19,00 
Casa Eliott (S); 20,00
Actualităţi, meteo, 

sport; 20,45 Tezaur fol
cloric; 21,25 Viaţă 
parlamentarii: 2t£&
film: SUb semnul po. 
runcS (Italia, 1989); 
63,30 Actualităţi % 
23,50 MTV: Buri» Top 
20; 0,65 “  
tel de 
(SUA).

10.00 Magazin

uri; 11,30 Dteeşm 
m a te ; 12.00

lă ţi
15,00

tetetriiţtegtec;

___ ; tSA0 CuMuriitk
tema; SM3 *6.3*

l î .e e 'S L  h^uţtetet 
m o  Am- şi acrei «te 
19.00 Concertai -Or
chestrei 
dio; 21,00 
«ager; 21Jte Oameni 
care ău test..; 22,00 
HypcriOn; 23,00 Muzfea 
e Viaţa meat;
Santa Barbara (s)
BocnriOe muricH.

DEVAS^

• m i MA0 
U,2« ChectiUMU

sene animate; ___
Film deciuncntar: „Ma

te,o# Repnrter Trie
7; 19,50 Clip M m  
«D,oe Fitm serial: „FP-

ep. 20; 20,50 Doar a 
vorbă să-ţi mal spun.,.; 
21,00 Telejurnal (emi
siunea de ştiri a Trie 
7 abc din 4. 05. 1995); 

®M® tetei «atei:
t e f  -  « t  » ;  m o
jmp m  mm; UZ,
Chestiunea zilei; 23,30 
Cartea de Citire.

9,00 Videotext; MMM 
Observator — Antena 
I; 11.00 Fihn artistic » 
Revanş»**; «3)00 Vi- 

deotext; 17,90 Observa
tor — Antena 1; 18,00 
Focus — ştiri din ac.

"H 1845
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LA S,C. U.P.SJtU.E.RM. S.A. PETROŞANI

„Putem repara aproape orbe!"
BEP,; Dte Sicrţa, pen

tru cine nu ştie» spuneţi 
vi rog ee înseamnă 
UJP.&RV.E.S.M. V 

I•&: Nimic mai simplu: 
Plina Piese de Schimb, 
Reparaţii Utilaje şi Echi- 

Eiectrotebnice Mi

ca de predueţie pe ca» 
întreprindeţi.

KHP.: V-ara rusa să fă
taţi, succint, o prezentare 
« obiectului de activitate 
al societăţii ce o conduceţi.

14»,: Circa 80 la sută din 
activitatea firmei este akată, 
pe de-a parte, pe execuţia de 
oohipBment şi utilaje nece- 
aare industriei miniere şi, 
rvapectiv, pe reparaţii de 
echipament hidraulic, elec
tric »i mecanic. întreaga 
«nastră activitate evoluează 
to patru incinta distincte, 
te cea di» Petroşani se 

#tă reparaţi} de mo- 
electriee. în toată 
de transformatoare 

uscate, fâeându-se 
şi bofeinaje în cupru, Tot 
aici există o secţie de pre
lucrări mecanice, unde se 
execută piese de schimb, 
reduetctare, transportoare, 
etc. Amintesc şi secţia de 
metrologie şî telegrizume- 
trie, unde sunt verificate şi 
reparate diversele aparate de 
Qtăsură Şi control, printre 
care Şi cele ce determini 
asistenţa gazului grizu 
{matan) In subteran. La 
secţia do La Livozeni se fac 
p ara ţii de compresoare, 
combine de abătaj şi mo- 
toare cu ardere internă din 
teetâ gama. Datorită do
tării bune şi diversificate 
pe care o avem, suntem 
foarte flexibili în ceea ee 
priveşte abordarea feluri- 
taior luerări de producţie 
td reparaţie, fără a fi ne
voiţi să facem modificări 
ijpFţ ţn fluxul tehnologic. 
Deci, după cum vedeţi, 
putem repara aproape ori
ce !

REP.: Spuneţi-ne câteva 
cuvinte şi despre activi-

«M  Este vwba do 
ţia de stâlpi hidraulici de 
la Vulcan. Executăm aici 
echipamentul hidraulic In
dividual cu tot ce ţin* de 
acesta, incluzând atât pom
pa sistemului de distribu
ţie, eât şi braţul de sus
ţinere. în sfârşit, a patra 
incintă de producţie se a- 
flâ la Paroşeni unde pro
ducem armătură pentru

Discuţie cu dl i
IO AN MONEL i 

mm manager general

mină şi -ţeava flanşată. Aş 
mai adăuga că, di» punct 
de vedere valoric, circa 60 
de procente di» totalul 
producţiei lunare este. re
prezentată de producţia de 
stâlpi hidraulici şt din re
paraţiile de motoare.

RJSP»: Cine sunt prin
cipalii dvs beneficiari ?

I .S .In  proporţie de 78 
la sută, beneficiarii noştri 
sunt constituiţi din exploa
tării* miniere di» Valea 
jiului. ■ Alt ■ beneficiar im
portant este Regia Auto
nomă a Cărbunelui pioieşy,

REP.: Aceştia, la intern. 
Aveţi, cumva, şi parteneri 
externi ?

1.5. : Da, avem In lUcru 
trei contracte pe relaţii 
externe (Europa şi, Ame- 
riea de Nord). Unul din 
aceste contracte este aproa
pe de faza parafărilor' fi
nale. Oferta noastră Cste 
constituită din stâlpi hi
draulici de susţinere indi
viduală, reuşind, cu toată 
concurenţa existentă pe 
plan mondial, să ne im
punem având u» excelent 
raport cahtate-preţ.

REP.: Care a fost mer
sul societăţii de-» lungul 
acestor cinci ani de tran
ziţie ?

1.5, : Am recurs ia re
duceri de activitate ce am

rftsrinnt- 
»1, ffflse-

implicit, la 
bilizări de personal, 
ţionăm cu 80 la sută din ca
pacitatea de produeţSeţ 
existând 1560 de angajaţi, 
faţă de 2800 câţi avea» 
in 1900. Noi am trimis ia 
şomaj în jur de 400 de 
Oameni, iar ceilalţi au ple
cat «traşi 4& câştigurile 
mai marţ de. la mint sau 
alţii, tormrnându-şi studiile 
serale la universitate, s-au 
dus fer poşturi. Sar una din 
problemele cefe mai difi
cile. eu care ne confrun
tăm este imposibilitatea a- 
provizionării cu materiale 
la nivelul unui ciclu de 
fabricaţie.

REP.: Ce înseamnă a* 
ceasta ?

I.S.: înseamnă faptul că 
nu ne putem reduce apro
vizionarea după necesităţi 
Furnizorii noştri principali 
de materiale» ţevi, profite, 
ne solicit! cumpărarea în
tregii şarje produse. Ast
fel, deşi ciclul de fabrica
ţie este la noi de o săptă
mână» suntem nevoiţi să 
facem stocuri de materia
le pe luni de zile. Aceas
ta înseamnă bani blocaţi 
pe termen lung, ia» ritua- 
ţia are efecte dintre cete 
mai nefaste asupra bunu
lui mers d  societăţii. »- 

ADRIAN SĂLAGEAN

N e c e s ita te a . p r iv a tiz ă r ii la con flu en ţa

înfăptuirii ei
• -***?**: •

_ salariaţii de te 
JE4omcami«»“ &A. a» ha» 
târât să-şi ia destinele te 
propriile mâini, trecând te 
J»ivsti*area firmei Discu
ţia purtată eu dl inf. 
Gheorghe Boteu» director al 
societăţii, a gravitat, pre
ponderent, asupra acestui 
proces al schimbului de 
proprietate» urmărind im
plicaţiile pe care acesta 
le aduce te viaţa firmei. 
Alegând metoda de privati
zare prin MEBO, societatea 
a terminat praetie» te mo
mentul de faţă, negocieri
le eu P.PA, fiind lr» curs 
de finalizare cele eu F.P.P. 
Astfel, Ia nivelul F.P.S. 
contractul este semnat, 
„Romcamion" urmând să 
cumpere 31 dfn cele 70 de 
procente deţinute de fond 
din ‘patrimoniul firmei. 
Urmează, eonform acestui 
contract» ca societatea să 
plătească, cash, un avans 
reprezentând gp la sută 
din suma ţoţalăy ca apoi 
restul datoriei s | se ştin- 
gă eşalonai pe durate -a 
nouă ani de zile, ,.în ve
derea achitării avansului 
am contactat diferite bănci, 
suntem în negocieri mi a- 
cesţea şi se pare" că vom 
obţine creditul cu © dobân
dă de cca 59 la şută" —

Retehnologizarea morii de grâu ar S-C. «Cetate" 
SA. Deva constituie un important factor de creştere 
a productivităţii şi de îmbunătăţire a calităţii pro- 
* '  de panificaţie- Foto: PA VEL LAEA

ne-a deaterat dl Releu în 
ceea ce priveşte F.P.P.-ul 
tratativele duse până aeum 
au stabilit ca 38 te şută 
di» cota deţinută do acest 
fond 1» „Romcamion" st 
fîg dobândită îa schimb 
cp C-CJP* 9*  negociat aste 
fel ea ©erere salariat» din 
cei ISO cât are firma, să 
poată subscrie un număr 
maxim de 7 CC.P. Cum 
F.P.P. l Ranat-Crişana nu 
aceeptă decât primul cu-

S.C. „ROMCAMION" Ş.A.

pop de pe C.C.P., cupon 
evaluat la 175 000 lei, cei 
de la „Romcamion", vpr 
fj nevoiţi să şe deplaseze 
in lungul şi-n latul ţării, 
câte un drum pentru fie
care F.PJP. existent, în 
vederea schimbului restu
lui de cupoane de pe car
net in acţiuni. „Ar fi fost 
mal bine şl mai elegant — 
ne spune dl Bolcu — pen- 

’ tru a se evita toate aces
te drumuri şi pierderea de 
timp, organizarea unor bur
se a C.C.P. în fiecare ju
deţ, burse menite să nor
malizeze această situaţi» 
neplăcută". Valoarea unei 
acţiuni » fosă stabilită te
25 068 lei. Deci în momen
tul ’ de faţă, condiţiile ca 
S.C. „Remcamin" Ş.A. să 
poată „sparge gheaţa" spre 
privatizare sunt coapte, 
aşteptându-se doar ..startul" 
de Ia F.P.P., fond care. în 
opţiunea interlocutorului 
noStru, ar fi putut da.do
vadă de ceva mai multă 
fermitate şi. claritate îti 
abordarea negocierilor de 
privatizare. Unul din ele
mentele ce au răzbătut la 
suprafaţă în discuţia cu dl 

. director â fost acela ai 
greutăţilor perioadei de 
austeritate şi muncă', asi
duă care va urma până la 
desăvârşirea schimbului de 
proprietate, plătirea rate
lor către F.P.Ş. îritinzân- 
du-se, după cum spuneam,

pe durata a nonă ani. Re
feritor la această proble- 

* mă dl Bolea a relevat fap- 
tui eă: „efortul financiar 

- w  partea viiteritee şate- 
riaţi-acţtonari ai femei «W 
va fi mic. Fiecare dintre 
noi, de la director la ulti
mul salariat, trebuie ş» w  
dăruiţii total In a asigur» 
fluiditatea activităţii şl a 
e x p lo a ta  la maxim 
mijloacele de transport, 
pe cart avem In 
dotare". Continuând, inter
locutorul postru a mai spus 
că această schimbare S  
proprietate este singur© ca
le viabilă, practic ©a eon- 
ştiiuindtwte te ©pţjunf» 
pentru supravieţuirea ri*-
cietâţii. Şi aşa este, atâta 
timp cât concurenţa fir
melor cu capital privat, ee 
au acelaşi obiect de acti
vitate ca şi „Romcamion", 
devine ţqţ mai viguroasă, 
„Este tot mai dificil să 
oferim, pentru serviciile 
noastre de transport, pre
ţuri mai mici decât fir
mele particulare «se ne fac 
concurenţă. Unul din avan
tajele acestora, pe care noi 
re societate încă de sta* 
nu îl avem, este posibili
tatea avantajoasă a calcu
lului amortizării mijloace
lor de transport, litera 
care face ea această amor
tizare să nu încarce, aş» 
cum se întâmplă la noi» 
prea mult tarifele oferite 
de aceste firma" —- a mat 
adăugat dl Bolcu.

„Romcamion" S.A. se a- 
fiă deci, la ora actuală, la 
punctul de răscruce care 
încheie o epocă bazată pe 
neajunsurile izvorâte din 
proprietatea şi tutela de 
stat, deschizând perspecti
ve noi. în care cei ce pro
duc vor avea tot interesul 
şi conştiinciozitatea pentru 
lucrul bine făcut, stimu
laţi fiind în principal de 
faptul că muncesc pe pro
prietatea lor."

ADRIAN SALÂGEAN

Datele statistice arată 
că în judeţul nostru sunt 
aproximativ 30 000 ha te
ren arabil care aparţine 
gospodăriilor particulare 
din zonele premontană şi 
montană, teren situat în 
pantă de peste 16 la su
tă, nemecanizabil cu 
tractoarele pe pneuri şi 
Utilajele din dotarea ac
tuală a agromecurilor. Ca 
urmare, abia în jur de 
40 la sută din aceste te
renuri mai sunt lucrate 
în scopul producţiei a- 
gricole, restul fiind aban
donate în mare parte da
torită îmbătrânirii şi mi
grării forţei de muncă 
din zonele respective.

Producţiile relativ mici 
(de 1200—1400 kg cerea
le ia ha) ce se obţin în 
aceste gospodării, datori
tă folosirii unor seminţe 
din retegpril biologice 
«©corespunzătoare, aso- 
tementului d© numai 2—3 
ani (eu un sortiment mi
nim de culturi), lipsei de 
cunoştinţe agrotehnice, a 
fondurilor băneşti şi ba
zei tehnteo-materiate, au 
determinat practicarea u- 
nei agriculturi neconipe- 
Miiye. • Producătorii agri
coli din zonelş premon- 
totie şi montane (care de

in zona
ţin circa 30 la sută'din 
suprafaţa arabilă . a ju
deţului nostru) nu pot 
să-şi acopere decât cu 
mare greu consumul pro
priu de produse -agroali- 
mentare. în ©gemenea 
condiţii, se înţelege de 
la sine, nu este de con
ceput nici dezvoltarea a- 
groturismului în zonele 
respective.

Având în vedere con
siderentele de mai sus şi 
necesitatea de a aduce o 
scjiimbare radicală, în 
sensul de a face viabile 
exploataţiile agricole din 
zonele montană şi pre
montană, unde se poate' 
practica o agricultură e* 
cologieă, prin îmbunătă
ţirea sistemului tradiţional 
de agricultură pe : agres
terasele create în timp, 
există unele iniţiative ca
re, transpuse in practică, 
vor avea efecte deosebit 
de favorabile asupra pro
ducţiei agricole, stimulă
rii rnupeii şi asupra vieţi» 
proprietarilor de pământ
Pornind de la asemenea 
consideraţii, în luna de
cembrie a anului trecut,

s-a înfiinţat — prin co
laborarea Direcţiei jude
ţene pentru agricultură 
şl alimentaţie, Staţiunii 
centrale de cercetări pen
tru combaterea eroziunii 
solului Perieni, S.C.P.P. 
Geoagiu, Liceului Agro
industrial din Geoagiu şi 
proprietari de pământ din 
satul Renghet (comuna 
Geoagiu) —- Centrul iu- 
deţean de cercetări şi Io
turi demonstrative pentru 
agricultura ecologică pe 
agroterasele din zona 
montană.

Scopul centrului respec
tiv este acela de a rea
liza un perimetru model 
(pe o suprafaţă de aproa
pe 400 ha teren arabil), 
unde se vor organiza- 
câmpuri de cercetare şi 
loturi demonstrative pe 
tarlale compacte de câte 
8—10 ha fiecare, urmă
rind ca rezultatele obţi
nute aici să fie extinse 
şi in celelalte zone agri- 
reie cu condiţii similare 
di» judeţul nostru. Ce 
urmăreşte tematica pro
pusă 1

La eultura plantelor de 
eâmP te are în vedere 
lărgirea sortimentului de 
culturi, cu specii şi so
iuri ee valorifică eficient 
terenurile în pantă (su
puse eroziunii în cea mai 
mare parte), stabilirea 
celor mai potrivite agro
tehnici specifice şi asola- 
mente cu plante amelio- 
ratoare, folosirea meca-. 
nizării eu tractoare pe 
şenile sau cu pneuri cu 
ecartamentul lărgit (de 
45 CP, cu utilajele adec
vate). în privinţa pajiş
tilor naturale se urmă
reşte creşterea randamen
telor prin cultivarea plan
telor anuale (borceag, tri
foi, loliuih multiflorum) 
şi a perenelor singure 
sau în amestec (sparcetă, 
ghizdei, trifoi alb, dac- 
tylys festuca lolium), în- 
sămânţarea şi supraînsă- 
mânţarea acestora.

Un loe important în 
agricultura ecologică revi
ne pomieulturii, urtnărin- 
du-se pe lângă refacerea 
potenţialului plantaţiilor 
îmbătrânite prematur în

fiinţarea de noi livezi 
unde să fie aplicate teh
nologiile moderne, ţinând 
seama de înlăturarea e- 
feetelor distructive şi po
luante din ecosistem.

Se înţelege că realizarea 
perimetrului model şi or
ganizarea loturilor de
monstrative necesită im
portante fonduri băneşti, 
care în prezent nu se pot 
asigura. Iată de ce toţi 
agenţii economici care se 
gândesc la binele agri
culturii, al consumatorilor 
şi. al ţării, în ansamblul 
său, pot face sponsori
zări sap donaţii pentru, 
o asociaţie nonprofit şi 
neguvernamentală — de
numită „Agricultura du
rabilă în zona Munţilor 
Apuseni" — contactând 
pentru detalii S.C.P.p. 
Geoagiu, la telefon 648235. 
Fireşte, S.C.P.P. va con
tribui, în limita fondu
rilor sale, la realizarea 
programului propus, auto
finanţarea acţiunilor pre
văzute neputând fi făcu
tă de gospodăriile impli
cate. ,

Obiectivele ce şe vor

realiza (acţiuni asemănă
toare au demarat în ju
deţul Alba — n.n.) vizea
ză între altele : procura
rea unui tractor pe şe
nile şi a utilajelor afe
rente, specifice efectuării 
lucrărilor pe terenurile 
în pantă, cu care se vor 
efectua lucrări în satul 
Renghet, la tarife redu
se (cuprinzând plata com
bustibilului, salariul trac
toristului şî un fond mi
nim de reparaţii . şi în
treţinere) ; asigurarea se
minţelor şi materialului 
săditor ; asigurarea asis
tenţei tehnice, efectuarea 
unor studii speciale to
pografice, pedologice, a- 
groehimice, hidrologice şi 
meteorologice pentru fun
damentarea ştiinţifică/ a 
schimbărilor ; asigurarea 
informării agricultorilor 
interesaţi despre rezulta
tele obţinute prin vizite 
la faţa locului, publica
ţii şi alte mijloace. Pro
prietarii de teFen execu
tă lucrările (seminţele şi 
materialul săditor se pri
mesc gratuit), iar pro
ducţia le revine în tota
litate proprietarilor de 
pământ..

NICOLAE TIRCOB



Partidul Social Democrat 
Român doreşte să meargă 

pe propriile picioare
Convorbire cu dl. DUMITRU IFEIM, 
deputat în Parlamentul României

— P.SJ).R.' a, ieşit din ce urmează să fie primite
Convenţia Democratică. De în G.E. Daca recomanda
se ? • rea va fi acceptată, ar du-

— Am considerat că ne ce lâ tensiuni intereţnice,
putem dezvolta mai bine la izolarea minorităţilor,
mergând pe picioarele U.D.M.R. face un imens
noastre. Dar convenţia ne rău minorităţii maghiare,
interesează ca o viitoare întrucât izolarea acesteia
colaborare în următoarea ar'duce la tribalizarea u-
campanie electorală. -Parti- nor regiuni ale României,
dul nostru promovează ne- Dar, s-a dovedit de multe
agresiunea cu C,D„ am fi ori că U.D.M.R. una zice
bucuroşi ca şi aceasta să şi alta face, subordonează
procedeze la fel. interesele maghiarimii u-
• — După câte ştim, Le- nor orgolii politice.
gea-caselor naţionalizate a — Credeţi că, până la
ajuns, după ce a trecut de urmă, tratatul va fi în-
Senat, în Camera Deputa- cheiat ? 
ţilor. Cum decurg dezba- — Bineînţeles. Nesem-
terile asupra ei ? narea lui până în prezent
■ — Susţinem retroceda- o consider o gravă gre-
rea caselor naţionalizate scală a guvernului, care
foştilor proprietari, dar n-a găsit o cale pentru în-
în condiţiile asigurării pro- cheierea lui. Adevărul este
tecţiei chiriaşilor. In Se- că facem multe gafe în po-
nat, prin votul majorită- litica externă deoarece Ro
ţii, s-a stabilit ca foştii mânia — care a avut în
proprietari să primească istorie diplomaţi străluciţi
un singur apartament. Or, precum Titulescu — n-are
asta înseamnă legiferarea încă o clasă diplomatică de
unui jaf, este o concepţie elită. Din această pricină
stalinistă. Opoziţia se pro- şi imaginea ţării în lume
nunţă pentru retroceda- are de suferit. Lobyul ro-
rea în întregime a proprie- mânesc abia se formează,
tăţii. P.S.D.R. este pentru în vreme ce cel maghiar
acordarea foştilor proprie- este foarte puternic, 
tari până la Cinci aparta- — Se manifestă din ce 
mente şi obligarea lor să-i în ce mai mult indiferen-
ţină pe actualii chiriaşi tismul faţă de politică, ab-
încă cinci ani. în această senteismul de la vot. Cum
perioadă, statul să fie o- apreciaţi fenomenul ?
bligat să construiască apar- — Foarte grav şi el pro- 
ţamente, să acorde chiria- Vine din două cauze. Pri-
şilor facilităţi pentru a-şi mai oamenii trăiesc tot
face b locuinţă. mai rău, nivelul sărăciei

— Parlamentul a elabo- creşte, în ciuda optimismu-
rat recent Legea pentru lui guvernului, şi nu mai
accelerarea ! privatizării. cred în nici un partid. Al
Cum o consideraţi — bu- doilea : programele celor
nă, rea ? mai multe formaţiuni po-

— Legea nu aduce nimic litice nu sunt suficient de
nou şi va duce la stopa- limpezi pentru a pătrun-
rea acestui proces, în in- de în electorat. De pildă,
terior. In exterior se po- nu se ştie nici acum, la
triveşte zicala cu „în afa- cinci ani de la revoluţie,
ră-i ’ vopsit gardul...". încotro mergem.
P.S.D.R. este pentru o pri- — P.S.D.R. ce zice, înco- 
vatizare egală pentru toţi tro mergem ?
de aceea susţine priorita- —■ înapoi spre socialism
tea obţinerii! de acţiuni a nu mai este posibil. Mer-
salariaţilor actuali ai so- gem spre capitalism, dar
cietăţilor cu capital de stat. nu spre cel clasic, ci spre

— Referitor la Tratatul o societate democratică,
de bază cu Ungaria, v-aţi Sloganul P.S.D.R. este
pronunţat ferm împotriva „Prin adevăr spre social-
Recomândării 1201 referi- democraţie". Considerăm 
toarâ la autonomia etnică. că numai social-democra- 
Aţi procedat, credeţi, fi- ţia asigură prosperitatea so
resc ? cietăţii, afirmarea coiApe-

— Da. .Am accepta re- tenţei, libertate, justiţie şi
comandarea respectivă da- solidaritate între oameni,
că toate ţările din Europa A consemnat
ar aplica-o, nu numai cele TRAIAN BONDOK

ORGANELE VIZATE RĂSPUND
Prompt şi cu toată au- membru asociat, în două 57 000 lei, reprezentând -

tontateă, Inspectoratul ju- tranşe. contravaloarea porumbu-
deţean de poliţie ne răs- In ziua de 24 septem- lui şi a lucrărilor agricole
punde la sesizarea adre- brie 1994, Ioan 'Socaciu, efectuate, fapt pentru ca
sată ziarului de dl Remus împreună cu membrii fa- re petentul, In declaraţia
Gismaş din -Tîmpa. In e- millei sale, au recoltat po- dată, a precizat, printre al-
senţă, dl R.G. reclama că rumbul şi din eroare- a tele, că nu mai are pre-
a fost păgubit în recolta fost recoltat un rând în tenţii de la loan Socaciu
de porumb a -anului tre- plus. şi că nu se mai constituie
cut de către un vecin al Ca urmare a plângerii parte civilă în cauză,
său, că a reclamat faptul dlui Remus Cismaş, Ioan Având în vedere împre- 
Poliţiei, dar că un lucră- Socaciu s-a oferit să-i res- jurările comiterii faptei,
tor al acesteia tergiversea- tituie porumbul, însă aces- respectiv lipsa intenţiei
ză luarea . măsurilor. Şi ta a refuzat, motivând că lui Ioan Socaciu de a
iată răspunsul: ■_ atât calitatea cât şi canti- sustrage porumbul în cau-

„Cu ocazia cercetărilor tatea acestuia este neco- ză, s-a făcut propunerea de
efectuate s-a stabilit că cei rcŞpunzătoarc. • a nu se începe urmărirea
doi au avut suprafeţele de în această situaţie, în penală, dosarul fiind îna- 
teren̂  învecinate, porum- ziua de 27 februarie 1995, intat cu această propune-
bul fiind împărţit în func- Ioan Socaciu a achitat lui re Parchetului de pe lân-
ţie de jppţiunile fiecărui Remus Cismaş suma de gă Judecătoria Deva".

fluturat deasupra mormintelor, înSTEAGUL _ ALB cu TRICOLOR 
amintirea celor plecaţi în eternitate.

ÎNĂLŢAREA STEAGULUI
De cum se lasă Postul 

Mare, feciorii şi tinerii 
din Certej şi Hondol pre
gătesc toaca şi în fiecare 
seară ecoul bătăilor sale 
răsună printre văi şi 
dealuri, vestind că învie
rea Domnului • se apro
pie. Toaca se bate până 
a doua zi de Paşti, când 
are loc înălţarea 'stea
gului.

După ce preotul bine
cuvântează steagul şi pe 
tinerii stegari îmbrăcaţi 
în tradiţionalele costume 
populare, aceştia depun 
jurământul îrv faţa bise
ricii şi a sytelor de cre
dincioşi prezenţi că vor

vesti în fiecare casă În
vierea Domnului. ; Apoi, 
feciori şi fete se strâng 
în jurul steagului, în ho
ra sfântă â unirii.

La încheierea acestui 
moment solemn de înăl
ţare a steagului, stegarii 
însoţiţi de un mic taraf 
flutură steagul alb cu 
tricolor şi cântă un cân
tec de jale deasupra mor
mintelor în amintirea ce
lor plecaţi în eternitate, 
semn că încă obiceiul 
strămoşesc se mai păs
trează.

Când aceste festivităţi 
se termină, stegarii şi 
fee i*’ si -i' v  -lin Cc '4 i *

casă, vestesc învierea 
Domnului, joacă fetele 
şi le invită la balul care 
va continua până a doua 
seară.

Marea bucurie de a 
primi stegarii în fiecare 
gospodărie creştinească 
nu poate fi exprimată 
numai prin cuvinte. O 
poţi' înţelege doar parti
cipând la această mare 
sărbătoare, la aceste mi
nunate tradiţii popu
lare, la care localnicii te 
invită cu plăcere.

Text şi foto * 
ANDREI SOCACIU, 

elev

O scrisoare mai puţin o- 
bişnuită a trimis ziarplui 
nostru Mihaela Chezan, e- 
levă la Liceul „Avram 
Iartcu" Brad. Văzând sem
nătura, ne aşteptam să 
aflăm veşti despre activi
tăţi ori preocupări specifi
ce vârstei celei care ne 
scrie. Nu mică ne-a fost 
surprinderea să descope
rim că gândurile sale, ex
primate atât în proză cât 
şi în versuri, * se adresează 
persoanelor în vârstă, a- 
bândonate şi nefericite. 
Surprinzător este şi tonul 
trist al scrisorii, explicabil <- 
pentru subiectul pe care-1 
tratează dar neobişnuit 
pentru o vârstă a exube
ranţei.

Era bine dacă tânăra 
noastră cititoare folosea 
tn materialul său şi ca

i i
zuri concrete (chiar dacă 
este clar că i-a fost inspi
rat de o dureroasă reali
tate). Cât priveşte poezia 
„Rugăciune", pentru a în
truni calităţile necesare 
publicării, ea mai trebuie 
cizelată ca formă, e ne
voie de o eliberare de prea 
accentuata notă de pate
tism. Redăm, cu mici a- 
justări, mesajul în proză 
pentru vârstnicii singuri.

„Cu greu unii oameni 
reuşesc să distingă noap
tea de zi, pentru că viaţa 
lor este o continuă zbate
re între zi şi noapte, între 
întuneric şi lumină, între 
suferinţă şi oceanul de 
dragoste ce se zăreşte în 
ochii lor umbriţi de timp,

ă facem ceva pentru bătrânii singuri"
care odată priveau cu bu
curie spre stele, spre soa
re, spre înălţimile albas

cei cărora le-au dat via
ţă, care nu mai ştiu po
runca lui Dumnezeu: „Gin-

DURERILE VÂRSTEI A TREIA

tre ale cerului. Oameni, 
pe care destinul i-a ne
dreptăţit, trăiesc şi ei în 
lumea noastră, purtând pe 
umerii lor încovoiaţi po
vara bătrâneţilor... Ei sunt 
nevoiţi să-şi trăiască ulti
mele clipe ale vieţii în că
minele de bătrâni, în sa
natorii, în spitale sau 
chiar pe stradă, uitaţi fiind 
parcă de restul lumii. Sau 
mai dureros, alungaţi de

steşte pe tatăl şi pe mama 
ta ca să trăieşti mult şi 
bine pe pământ!" şi nu 
cunosc vorba: „Aşa cum 
îţi cinsteşti părinţii, aşa 

'te vor cinsti şi copiii tăl“.
Ne doare sufletul, când 

îi vedem atât de singuri, 
de suferinzi... Unii aşteap
tă mereu, zi şi noapte, ca 
rudele lor să vină la ei, 
să-i viziteze, să primească 
măcar o scurtă scrisoare,

un pachet cu mâncare, 
să-i aducă înapoi, „AGA
SA", Ia scumpa lor casă; 
toate acestea, atât timp cât 
la aceştia mai există no
ţiunea „acasă". Alţii de 
mult nu mai au un cămin, 
o familie, un loc unde să 
se ducă, trăind o mai ma-' 
re dramă decât cei în ale 
căror inimi mai există o 
fărâmă de speranţă.

Acestor oameni, de vâr
sta a treia le-a mai rămas 
doar credinţa în Dumne
zeu. Ea întreţine trista lor 
existenţă. Gu ajutorul Di
vinităţii, ei percep altfel 
lumea, lucrurile, fiind con
vinşi că trebuie să sufere, 
să îndure multe nenorociri, 
să-şi, poarte cu demnitate '
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DIN NOU DESPRE TIS*

Ziarul „Cuvântul liber», 
a scris,- cu câtăva vreme Sta 
urmă, despre nemulţumi 
rea locuitorilor satului Ti
sa, comuna Burjue, faţă dg 
modul cum se aplică Le
gea fondului funciar, mai 
ales faţă de modul cum 
s-a efectuat măsurarea te
renului. Sesizată, Prefec
tura a hotărât reluarea a- 
cestei operaţii, astfel că 
s-au făcut măsurători noi.; 
Vechea comisie de aplica
re a legii s-a opus noii eo- 
misii, iar dl Gheorghe Fur* 
dui, consilier în consiliul 
local, împreună cu alţi 
cetăţeni, au trecut cu trac
torul peste ţăruşii plantaţi 
după recenta măsurătoa
re. Dacă aşa stau lucruri
le, consilierul respectiv as 
trebui suspendat din func
ţie. Cel puţin aşa susţin 
semnatarii scrisorii adusă 
la redacţia ziarului nostru 
şi anume dnii Gheorghe 
Beluş, Cornel Orşa, Emil 
Pogan şi Alexandru Fur- 
dUL (Tr. B.)

PRIME PENTRU ,

BUNII GOSPODARI

în comuna Orăştioara de 
Sus, numărul de bovine 
este în continuă creştere  ̂
iar al vacilor cu lapte aşi}* 
derea. în prezent, 67, dd 
familii au cel puţin trei 
vaci în lactaţie, beneficiind 
de primele acordate de 
stat. Recent, gospodarii 
qu multe vaci în lactaţie 
au primit — cum ne spu
nea irig.' Magdalena Măr
ginean, de la Centrul agri
col din localitate — peste 
8 milioane lei. Şi încă un 
fapt : numărul mieilor fă- , 
taţi în această primăvară 
se ridică la aproape 3 000.

(Tr. B.)

UNITĂŢI PRIVATE

Numărul unităţilor: pri
vate este, în comuna Be- 
riu, în continuă creştere, 
Important de subliniat este 
faptul că cele mai multe 
dintre acestea sunt profi
late pe producţie şi spre 
efectuarea de servicii. La 
ora actuală, în localitate 
funcţionează două brută
rii, o carmangerie, o ro- 
tărie, o fierărie, o tâmplă- 
rie, două gatere ş.a.. (Tr.B.>

*—*—* —*—*—*—♦ —*—*—*—•-•

crucea aici , pe pământ.
Oameni din: toate colţu

rile planetei, să facem 
ceva pentru bătrânii aflaţi 
în singurătate, în suferin
ţă I Iar voi, care v-aţi a- 
bandonat părinţii, bunicii 
ori străbunicii, dacă vreţi ;' 
să vă numiţi cu adevărat 
„oameni", gândiţi-vă că 
timpul nu stă pe loc, că 
într-o zi veţi putea fi şî 
voi în locul lor. întoarce* 
ţi-vă faţa şi sufletul spre 
cei care nu au încetat nici 
o secundă să vă iubească, 
spre cei care — ţineţi min
te — v-au dat ♦iaţă şi 
şi-au dat şi inima din el ! 
pentru voi, spre cei care 
vă aşteaptă cu braţele des
chise ! Şi încă ceva: se : 
spune „cei ce nu au bă- j 
trâni, să-şi cumpere". (Gu j 
respect, MIHAELA CIIE- ; 
ZAN).

..Vineri, 5 mai 1995, \
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LUCIAN BLAGA - 100 DE ANI DE LA NAŞTERE
DIN LIRICA BLAGIÂNA
Sat al meu, ce p o rţi in  nume 
sunetele lacrim ei, 
la  chemări adânci de nume 
in  cea noapte te-am ales 
ca prag de lume 
şi potecă patimei.

Spre tine cine m-a-ndrumat
din străfund de veac,
in  tine cine m-a chemat Ţ
fie  binecuvântat, sat de lacrim i fără leac.

(„9  M A I 1895")
☆

Laudă sem inţelor, celor de faţă şi — veci
tu tu ro r ! «

Un gând de puternică vară, un cer de înaltă
lum ină,

s-ascunde în  fieştecare d in  ele, Când dorm.
Palpită în  v isu l seminţelor
un foşnet de câmp şi amiezi de grădină,
un veac pădureţ,
popoare de frunze,
şi-un murmur de neam cântăreţ.

(„M IR A B ILA  S Ă M Â N ŢA ") 
ir -

Eu nu strivesc corola de m inuni a lum ii 
şi nu ucid
cu mintea tainele ce le-ntâlnesc 
în calea mea,
în  flo ri,  i în ochi, pe buze o ri morminte, 
lum ina altora
sugrumă vra ja  nepătrunsului ascuns 
în  adâncimi de întuneric,  '

dar eu,
eu cu lum ina mea sporesc a lum ii taină 
şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna 
nu micşorează, ci tremurătoare 
măreşte şî mai tare taina nopţii...

(„EU NU STRIVESC COROLA 
DF. M IN U N I A  LU M II") 

i r
Gorunule din margine de codru,
de ce mă-nvinge,
cu a rip i moi atâta pace,
când zac în umbra ta
şi mă dezmierzi cu frunza-ţi jucăuşă ?
O, cine ştie ? —  Poate că
din trunchiu l tău îm i vor ciop li
nu peste m ult sicriul... („GORUNUL")

LUCIAN BLAGA, în plină tinereţe. 
Fotografie cuprinsă în volumul ,,Poezii", apărut 

în 1966 în îngrijirea lui George Ivaşcu.

Remember
„Influenţa ţllui Lucian 

Blaga asupra poeziei noas
tre moderne e conside
rabilă. A răzbit, fireşte, 
prin ceea ce are mai a- 
parent : imaginea. In i- 
maginile dlui Blaga se 
găseşte însă reziduul su
fletesc, din care s-a ge
nerat cochilia ca ceva or
ganic”. (Eugen Lovines- 
cu).

„Pe când un Alecsan- 
dri, un EminesCu, un 
Coşbuc s-au oprit mai 
ales asupra versului liric 
din doine, Lucian Blaga 
se apleacă în adâncimile 
nebănuite ale descânte
celor, ale bocetelor, ale 
colindelor. Aceste forme 
străvechi, pline de iilnţii 
uhor mituri pierdute, în
cărcate şi pietrificate de 
taine ce ne depăşesc le 
dă viaţă într-o atmosferă 
de început sau de sfâr
şit de lume". (Ion Pillat)

„In poezia lui Blaga 
sentimentul morţii nu se 
deosebeşte de cel al vie
ţii decât printr-o largă 
dispersiune a Eului în 
multiplicitatea cosmosu
lui". (George Gălinescu)

Blaga şi viziunea mitică asupra satului
Ceremonia primirii lui Blaga în Aca

demie a întrecut toate asemenea mo
mente de până la el, dar nu atât prin 
fastul protocolar şi - nici prin unanima 
recunoaştere, ci prin conţinutul cu to
tul surprinzător şi insolit al discursu
lui de recepţie. Poetul nu mai evoca 
personalitatea vreunui Înaintaş dispărut, 
ci făcea elogiul satului românesc, re
memorând şi recompunând prin ochiul 
şi sufletul copilului de altădată o în
treagă mitologie a vieţii rurale. .

Anii mulţi trăiţi în Lancrăm, sub fas
cinaţia unor întâmplări şi experienţe 
nemijlocite, iar mai apoi lungile şi ne
cesarele „distanţări contemplative" im
puse de chemările învăţăturii l-au ă- 
dus pe filozof la convingerea că sin
gura mare copilărie este cea petrecută 
la ţară. Aici şi numai aici este posibilă 
şi se înfăptuieşte acea „simbioză" crea
toare şi indelebilă dintre sufletul abia 
deschis către lume şi comunitatea uma
nă imediată, acea înfrăţire aproape ma
gică, în care foloasele- şi condiţionă
rile sunt egale şi pentru o parte şi 
pentru alta. „Căci — scrie Blaga — pe 
căf de adevărat e că mediul cel mai 
pptrivit şi mai fecund al copilăriei e 
satul, pe atât de adevărat e că şi sa
tul, la rândul lui, îşi găseşte suprema 
înflorire în sufletul copilului".

într-adevăr, satul văzut de Blaga este 
o lume riesfârşită şi atotcuprinzătoare, 
cu relieful, orizonturile şi întâmplările 
sale răsfrânte în oglinzile stranii ale

fantasticului. Aici diavolii îşi găsesc a- 
dâpost prin tindele caselor, scorburile 
fără fund comunică direct cu iadul, 
râpele prăpăstioase îi ascund' pe căp
căunii mâncători de oameni, fructele 
din cimitire au gustul fiinţelor îngro
pate la rădăcinile pomilor de aici, iar 
stelele coboară noaptea până aproape 
de acoperişuri. Mai mult chiar, o neno
rocire ivită în sat capătă deîndată pro
porţii apocaliptice, îndepărtarea aces
teia făcând necesară intervenţia provi
denţei. Printr-o astfel de nevoie pro
tectoare şi tămăduitoare se explica, în 
imaginaţia copilului din Lancrăm, aşe
zarea bisericii în mijlocul satului şi a 
lui Dumnezeu dincolo de catapeteasma. 
„Localizam pe Dumnezeu în spaţiul 
ritual de după iconostas, de unde îl 
presimţeam iradiind în lume" — notea
ză Blaga. •

Toate aceste închipuiri şi reprezen
tări care adâncesc şi redimensionează 
crâmpeiele de viaţă reală , ţin de resor
turile unei sensibilităţi metafizice unice 
şi greu de imaginat peste pragul copi
lăriei. „Şi satul, ca zarişte integrală — 
scrie poetul — are nevoie de această 
sensibilitate pentru a fi. cuprins în ceea 
ce cu adevărat este". în plenitudinea 
vieţii, în prelungirile şi legăturile sale 
cosmice, în credinţele ' şi obiceiurile 
străvechi, în ungherele şi străfulgerările 
cele mai tainice ale spiritului omenesc.

Prof. SABIN SELAGEA

„Elogiul satului 
românesc"

(fragment)
„A m  fost învredn ic it de înalta cinste de 

a t i  ales membru al acestei ilustre  in s titu ţii 
în tr-un  moment când s-a procedat la o lă r 
g ire  a cadrelor academice, lărg ire  cerută, dacă 
nu mă înşel, de sporul sp iritua l al ţă rii. A les 
fără înaintaş, iv irea  mea aici între domniile- 
voastre are oarecum aspectul unei generări 
spontane... Vă rog să-mi acordaţi, totuşi, po
tr iv it  ob iceiu lu i statornicit, dreptul nescăzut 
de a face astăzi, aici, e logiu l unei alte nemu
ritoare prezenţe, care n-a ocupat n ic i un 
scaun în  această nobilă incintă. Prezenţa ne
muritoare, la  care mă refer, nu e legată de 
n ic i un nume, nu râvneşte la  n ic i o laudă, şi 
e răspândită în  spaţiu l d in preajma noastră, 
cât ţine întinderea împărătească a ţă rii. Vreau  
să vorbesc despre singura prezenţă v ie  încă, 
deşi nemuritoare, nemuritoare deşi aşa de te
restră, despre unanimul nostru înaintaş fără 
nume, despre : satul românesc". („Discurs de 
recepţiune", susţinut de Lucian Blaga cu pri
lejul ■ primirii în Academia'Română).

Fereastră deschisă 
spre universal

în urmă cu o sută de ani, la 9 mai 1895, s-a jiăs- 
' cut în satul Lancrăm, din judeţul Alba, marele poet 
'şi filozof Lucian Blaga, care face parte din grupul 
de aur al scriitorilor literaturii române dăruiţi de 
mândra şi binecuvântata ţară a Ardealului. în satul 
acCsta, ce poartă în nume „sunetele lacrimei", mem
brii familiei Blaga au fost oameni luminaţi şi recep
tivi la năzuinţele ţăranilor români spre o existenţă 
demnă într-un imperiu austro-ungar, care nu i-a 
ocrotit deloc. ' 1

Copilăria i-a stat, după cum el însuşi mărturi
seşte în „Hronicul şi cântecul vârstelor", „sub semnul 
unei fabuloase absenţe a cuvântului". Cel de-al nouălea 
copil al- familiei preotului Izidor Blaga împlinea 
patru ani şi încă nu rostise vreun cuvânt, nici mă
car cuvintele de temelie ale vieţii: mamă şi tată. O 
atmosferă apăsătoare a existat în familie până când 
Lucian prinsese a spune primele vorbe legate, da» 
şi bucuria a fost fără margini atunci când prin for
maţia lui cultivată a început urcuşul rapid în viaţa 
noastră spirituală izbutind să se situeze, până la ur
mă, acolo undeva foarte sus.

Momentul hotărâtor al acestui drum a fost, de 
bună seamă, anul 1919, primul de după Unirea cea 
Mare, când tânărul ardelean intra în literatura româ
nă triumfător, cu volumul de poezii „Poemele lu
minii", un mare dar făcut evenimentului care a sta
tornicit unitatea neamului românesc.

L-am cunoscut pe Blaga, profesorul de înaltă ţi
nută academică, care a onorat în mod strălucit cate
dra de filozofia culturii în Universitatea de lâ Cluj. 
îi păstrez imaginea aşa cum ne-a lăsat-o poetul Petre 
Pascu în poezia „Rondelul vizitei în Lancrăm": 
„Înalt era, la pas era încet/ Bineţe da, trecând în 
jos în sus/ Ca, el în saţ să fie oameni, nu-s“.

Cunosc anumite lucruri despre Blaga, după ce 
a fost înlăturat, în mod brutal, de la catedră şi eti
chetat cu ignoranţă, dar mai ales cu invidie şi ră
utate „poet mistic".

Am urmărit şi demersurile ce s-au făcut apoi 
pentru reabilitarea lui, ca un act de dreptate, venit 
însă prea'târziu, pentru  ̂că Blaga trăise peste 12 ani 
de marginalizâre şi de umilinţă, pe care i-a suportat 
cu o demnitate de admirat, continuând să muncească 
în tăcere. Când i s-a propus să revină la catedra de 
la care fusese izgonit, Blaga a dovedit aceeaşi dem
nitate şi verticalitate, care l-au caracterizat în toată 
viaţa, refuzând. Era prea târziu, socotea, el.

Puţinii anj de viaţă care i-au mai rămas, Blaga 
i-a dăruit creaţiei sale poetice şi filozofice, preferând 
să fie un „Mare Anonim", rămas însă în literatura 
şi gândirea românească ca o stea ce străluceşte pu
ternic, având o nobilă ascendenţă eminesciană.

Prof. CORNEL CISMAŞ'
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l u n i, 8 Ma i

T V R  I
Actualităţi :13,10 Ecleziast 

14.1» TVR Iaşi, CIttj-Napoca şi 
ra Î *6,25 Turism şi agrotarism ;
Eia In limbă, maghiară; 18,30 Cartea
funglel (da.) 5 *9s80 l>e iun» până tont; 
|9,30 Fata şi băieţii (s); 20,00 Actualităţi, 
meteo, sport; 20,40 CM de handbal mas
culin : România — Germania (repr. 2) i 
81,20 Cu 'dragostea să nu te joci (serial, 
Mexic, 1992, ep. 1): „De cealaltă parte a 
oglinzii" ; 21,50 Transfocator ; 22,15 Trep
te Către teatrul de mâine (p. I); 23,10
Actualităţi; 23,25 Cultura tn lume; 23,55 
Fraţii; 9,40 Popice. C.M. — proba mas
culină pe echipe.

. T V R  &
14,00 Actualităţi ; 14,10 Politica 

ideal şi real i 14,49 Videoteca 
nulul; 15,10 Simboluri de ieri şi de azi 
(do>; 15,39 ‘Atlas (r); 16,09 Deifcne ani
mate; 1M9 bogaţii plâng (s); 17.90
Măseaua de minte; 17,10 Aur şi noroi (s); 
1840 Iu faţa dumneavoastră; «România 
după 9 mai 1945; Sărbătoare îndoliată";
20,09 Arte vizuale; 20,30 Tribuna noneon- 
iormîştilor ; 21,00 TVM Meşter; 2130 
Memoria exilului românesc; 22,45 Re
priza a treia; 22,00 Santa Barbara (s, ep. 
151) ; 030 Jazz Club.

MARTI, 9 MAI
T V R  1

7,99 TVM Telematina! ; 830’ La prima 
oră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine ; 11,05 Magie (SUA* 1978); 1230
Desene animate ; 13,10 1001 audiţii; 1430 
TVR Iaşi şi TVR CIuj-N.; 1630 Fii tu în
suţi !; 17,00 Convieţuiri; 18,00 Totul de
spre muzică (cs); 1830 Cartea junglei
(d.a.); 19,00 Ciio; 1930 Fata şi băieţii (s);
20,00 Actualităţi, meteo, sport; 20,45 Te- 
Iecinemateca: Actorul şi sălbaticii (Ro
mânia, 1975) ; 23,20 Reflector ; 23,50 Ac
tualităţi ; 0,05 Videoteca muzicală; 0,30 
Gong !; 1,00 Popice. C.M. — proba femi
nină pe echipe.

T V R  2
7.00 La prima eră; 935 Ow de 

ti:; 10,00 ziua Z (do); U»0# Telejurnal 
WorldNet; 113» D.a.; 12.00 Boi pe mă 
balansoar (teatru TV); 13,43 Ritmuri mu
zicale ; 14,00 Actualităţi; 1430 Planeta, 
rii; 15,00 Limbi străine (e): IM» Bju:
16.30 Şi bogaţii pl&ng (s); 17,00 23 de 
ipilioane (p; I); 17,40 Aur şi noroi (s);
18.30 23 «te milioane (P. UU 20,00 Cu , 
cărţile pe «aţă ; 2130 TVM Mesager; 2230 
intre da şi nu; 22,00 Crede; 23,15 Anton 
Pann teatru TV), de Lucian Biaga.

MIERCURI. 10 MAI
T V R  1

7.00 TVM Telematina! : 8.30 La prima
oră; 9,15 Santa Barbara (s); 1030
Videolexicon; 1130 Moda pe meridiane 
(do) ; 12,20 Aur şi noroi (s/r) ; 13,10 De
ceniul mondial ăl dezvoltării culturale:
14.10 TVR laşi şl TVR Cluj-N.; 2*30 €M
de popice — proba masculină de perechi;
16,45 Alfa Şi Omega-,; 17,30 De ts lume 
adunate...; 1830 Satul ascuns (do); *9.09 
Sensul schimbării; 1930 Fata şi băieţii 
(s); 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 2030 
Dr. Quina (ep. 50); 2*3» Fotbal: Finala 
Cupei Cupelor de la Par!» <d>; 2335
Handbal masculin — CM: România — 
Danemarca (d); 0,20 întâlnirea de la mie
zul nopţii.

T V R  2
7.00 La.prima oră: 935 Ora de muzi

că; 10,00 Itinerar german (do); 1130
Telejurnal WorldNet; 1130 D.a. * 12,00
Gong! (r); 12,30 Concert; 1330 Magazin 
satelit; 13,15 Să nu ne facem Razii; 14,10 
Serialul serialelor; 15,00 De lingua la
tina ; 1530 Atotştiutorii (CFI); 1600 D.a.:
16.30 Şi bogaţii plâng (s); 17,00 Mini-eco;
17,4o Aur şi noroi (s); 18.30 Em, în lim
ba maghiară ; 2930 Pro Memoria; 2030
Turist club; 21.00 TVM Mesager; 2139 
Tradiţii; 22,09 Santa Barbara (s); 22,45 
Un secol de cinema : Ifarold Lloyd; 935 
Caleidoscop.

JOI. 11 MAI
T V R  î

7.00 TVM Telematinal; 830 La primă 
oră: 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; 11,05 Aur şi noroi (s/r, 2 ep.)}
13.10 1001 audiţii; 14 10 TVR laşi; 14,40 
Popice. CM — proba feminină de Pe
rechi ; 15,20 TVR Ciuj-Napoca ; 1630 Ş"b 
semnul întrebării; 17,10 MHenium; 17,55

730 TVM 
• r i :  935

Desene animate; 18,39 Dialoguri politi
ce ; *93» /Fpto şi băieţii (s); 2030 Actua
lităţi, meteo, sport; 20,50 Om bogat om 
sărac (3}i 2*30 Reflecţii rutiere; 22,00 
Studioul economic; 22,40 Simpozion L. 
Blaga — 100 ani; 23,45 Handbal mascu
lin. CM: România — Franţa (repr. 2); 
0,20 Familia Patiiser (ep, 12).

T V R  2
730 La prima oră; 9*5 Ora de muzi

că * 103» Caleidoscop; 1*00 Telejurnal 
WorldNet; 1*30 D.a.; 12.00 Mozaic (CFI);
12,45 Lumină din lumină'(r); 13,45 Rit
muri muzicală; 14,10 Mag. social; 15.00 
Limbi străine: engleză, germană (r); 16,00 
D.a.; 1630 Şi bogaţii plâng (s); 17,00
Ceaiul de la ora 5; *930 Em. în limba 
germană; 20,00 Convieţuiri; 20,30 Box. 
CM — semifinale, Berlin ; 23,00 N-a dan
sat decât o vară (f. Suedia, 1951); 0,35
Concert „Camer Rjtm 1994“. Haddaway.

VINERI, *2 MAI
T V R  1

Sl; 8,39 La prima 
. Barbara (s/r); 10,05

Curcubeu; *135 MTV Greatest Htts; U30 
Aur şi noroi (s/r, 2 ep.); 13,15 1001 au
diţii ; 1430 TVR Uşi şl TVR Cluj-X.; 15,45 
CM de popice — finale; 1635 Actuali
tăţi ; 16,25 D$n lumea afacerilor; 16,45 

şl fărădelege; *7,00 Em. în limba 
18,90 Pro Patria; 19,00 Casa 

(s. Ultimul episod); 20,00 Actua
lităţi, meteo» sport; 20,45 Tezaur folclo
ric : 2135 Vjaţa parlamentară; 21,55 Sub 
semnul poruncii (Italia» 1989, ultima par
te) ; 2335 Actualităţi; 23,50* MTV Euro 
Top 20; 0,55 Saiveaaă-mă! (SUA).

T V R  2
7,09 La prima eră; 9,15 Ora de muzi

că; 19,90 Magazin satelit; 11,00 Telejur
nal WorldNet; 1*30 Desene' animate ; 
1239 Cafeneaua literară; 13,45 Ritmuri 
muzicale r  15,00 Atotştiutorii (CFI); 15,30 
Cultura în hune (r); 16,00 Desene ani
mate; 1639 Şi bogaţii plâng (s); 17,00 
Bursa intenţiilor; *830 Aur şi noroi (s);
19,00 Concertul Orchestrei Naţionale Ra
dio ; 21,00 Box, CM — semifinale. Ber
lin ; 2339 Santa Barbara (s); 0,15 Bucu
riile muzicii.

SAMBATA. 13 MAI
TVR 1

730 Bună dimineaţa de la Orhei; 9,00 
Feriţi-vă de măgăruş I ; 10,00 Reîntâlnire

cu Black Beauty (ep. 16); 19,30 Pas cu 
pas (en». de ştiinţă); *135 Ecranul; 1230
Cronografii ţ *2.40 
*001 audiţii s *439 
nul Baboi; «
cldeţi •  
pisod)

o Reverly 
o Muzică

Hills, 9021( 
•Popice. CS

rivite; 1840 
; 14,10 Tur- 
o Dvs. de- 
(ultimul e- 
— finalele 

— lapo
n i  (repr. 2) * Bax. CM — gala flnajă

tualitâţi, meteo, sport; 29,45 Columbo 
(ep. 17); 22,00 Concursul Euroylsion, I9f5 
(Dublin)

T V R  2
7.00 întâlnirea de sâmbătă. Program pi

TVR Ciuj-Napoca; 1239 MTV Disco
Dance; 13,00 Est Meridian. Magazin de 
sfârşit de săptămână. Program ai TVR 
Iaşi; 16,00 Desene animate; *639 Şi bo
gaţii plâng (s); 17,60 Itlnerarii spiţitua- 
le; 17,30 Serata muzicală TV; 20,30 Pa
riaţi pe campion 1 (cs); 21,99 TVM Me
sager ; 21,30 Memento cultural; 22,00
Volei masculin: România — Slovenia;
22.45 Santa Barbara (s); 23,30 Interfe
renţe; 9,39 Jazz-magazin.'

DUMINICA, 14 MAI
TVR 1

8.00 Bună dimineaţa!; 930 Abracada
bra ; 10,00 Fantastica familie Mellop (ep. 
34); 10,30 Lumină din lumină; 1130 Me
lodii populare; *2.00 Viaţa saţului; 13,30 
Atlas ; 14,00 Actualităţi; *4,29 Video-ma- 
gazin: o Umor o Muzică o Seriale o 
Desene animate o Fotbal: Rapid — Stea
ua (16,09) ; 17,50 Star Trejc (s, SF, ep. 74);
18.45 A doua Românie; 19,15 Robingo
(cs) ; 20,00 Actualităţi, meteo ; 20,45 Film: 
Tineri doctori îndrăgostiţi (SUA, 1982);
22,30 Actualităţi: 2330 MTV Greatest
Hits; 23,40 CM de handbal masculin: 
România — Algeria (repr. 2); 0,50Auto. 
MP de F 1 al Spaniei.

TVR 2 ”
7.00 5 X 2. Magazin duminical de Ia

Iaşi; 13,00 MTV Disco Dance; 14,00 Ac
tualităţi ; *4,10 Desene animate ; 14,40
Automobilism. MP de FI al Spaniei;
17,00 Şi bogaţii plâng (s); 1730 Concert 
cu formaţia American Music Shop Bând;
17,50 Fotbal; Ultima etapă a Campiona
tului Angliei ; 20,00 Festivalul comediei 
româneşti; 21,00 TVM Mesager; 21,30 O- 
raşe şi civilizaţii: Cairo; 2230 Ritmuri 
muzicale; 22,15 La puterea a doua; 23,00 
Santa Barbara (s); 23,25 Recital U2 (Syd- 
ney, partea I).

RTl
6,30 Seriale, desene â- 

nimate; 10,55 Disney & 
Co. (d.a. rep.)'; 1235 Ca
lifornia Dreams (s.co) ;
12,50 Prinţul din Bel- 
Air (s); 13,20 Casa plină 
(s); 1335 O familie pu
ternică (s) ; 14,25 Cine e 
şeful aici ? (s) ; 15,00 240 
Robert (s.a,); 1535 Knight 
Rider (s.a.) ; 16,50 A-Team 
(s.ă.) ; 1730 Beverly Hills, 
90210 (s): „Zvonul"; 18,45 
Melrose Place (s): „Cele 
două doamne Mancinni" ;
20,10 Mini Piayback 
Show ; 21,15 O nuntă de 
vis (show); 23,00 Cum 
aţi zis ? (show); 0,00 Sâm
bătă noaptea la RTL;
1,00 America 3000 (SUA, 
1985); 2,40 F/X2 — Iluzia 
mortală (f/r).

CANALE 5

7,30 Ştiri ; 10,00 Fieca
re volum (r); 10,30 Nu 
doar moda (r); 11,00 A- 
facere încheiată (mag.);
11,30 Comisarul Scaii 
(s.p.); 12,45 Forum (show);
14,00 Ştiri; 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.); 1,50 Avan
premiera (r) ; 2,30 Coti
diene (r) ; 2,45 Circulă 
zvonul (r); 3,30 Nu doar 
moda (r); 4,30 îngerul 
(mag./r).

SAT 1
7,10 Ran : fotbal (r); 

8,35 Seriale şi desene a- 
nimate ; 9,20 Baschet pro
fesionist (NBA); 10,05
Stea norocoasă (Canada, 
1979); 12,00 Vânătorul
norocului (f/r); 13,55 Su- 
perhu'man Samurai (s); 
1435 Catwalk (s): „Cea 
mai mare afacere"; 1530 
Numai iubire, nu l (sit- 
com); 15,50 Time Trax 
(s.SF); 1630 Legea străzii 
(s.p.); 1730 Totul sau ni
mic (cs); 18,45 Ştirile se
rii ; 19,00 Ran : fotbal 
(Bundesliga-29); 20,30
Roata norocului . (cs) ;
22.00 Concert Ia cerere ;
23.00 Mann—Q—Mann
(show); 0,00 Emanuelle
şi Leliţa (Italia’ 91); 1*39 
Tigrul McGee (SUA, 
1969).

N.B.C.
7,00 Ştiri NBC ; 8,30

Hello .Austria, hello Vie- 
na ; 9,30 Europa Journal;
10.00 Videomoda; 10,30 
Entertainment X - Press ;
11.00 .Rotonda talkshow;
12.00 Comerţ TV ; 13,00
Magazinul ştirilor NBC ;
14.00 Azi — reportaje de
pe glob ; 15,00 Hochei. 
Săptămâna NHL; 16,00
Golf. Campionatul eu
ropean Volvo PGA — Pa
ris.; 17,00 NCAA — înot 
feminin (finale); 19,00
X Culture ; 19,30 Ciclism. 
Turneul Dupont; 20,00 
Ştiri ITN; 20,30 Us-
huaia (do); 21,30 Date- 
iine — informaţii la zi;
22,30 Talkin’ Jazz; 23,30 
Show-ul serii; 0,30 Late 
Night; 1,30 Epoca de aur 
a rock’n’roll-ulul.

EUROSPORT
9,30 Ciclism montan. 

Cupa Mondială la cross- 
country de la Houffalize, 
Belgia (r); 11,00 Diatlon 
CE de Ia Veszprem, Un
garia; 11,00 Auto. Curse 
de camioane ; 11,30 Ho
chei pe gheaţă. CM din 
Suedia — semifinale 
(rez.) ;. 13,30 Tenis. Tur
neul ATP de la Madrid 
— semifinale (d); 16,00 
Hochei pe gheaţă. CM din 
Suedia — meciul pentru 
medaliile de bronz (d);
19,30 Golf. Openul Italiei 
(înreg.); 21,30 Auto. Ma
gazin Formula 1 ; 22,00 
Auto. Câmp. German de 
Superturisme (înreg.) ;
23,00 Moto. Marele Pre
miu al Spaniei.

TV 5
7,00 Reflecţii, imagini 

de pretutindeni; 9,35 Bibi 
şi prietenii săi (cs) ; 10,15 
Mag. economic; 10,45 în 
obiectiv Europa ; 11,15
Ce istorie (cs); 11,45 Spor
turi africane; 12,45 C. 
Lamarche (r); 13,45 Jur
nal F3 ; 14,05 Orizonturi; 
14,30. Taratata (r); 14,45 
In mijlocul nopţii (r);

116,30 Evadare (r); 17,10
Genii în iarbă ; 17,45 Des
curcăreţii ; 18,15 Luna
Park; 18,45 Campionul;
19,30 Jurnal TV5 ; 20,00
Asta nu se discută; 20,30 
Jurnal belgian; 21,00 Ca-, 
valerii cu ochi verzi 
(f/r) ; 22,30 Festival Fran- 
ţa-Ontario; 23,00 Jurnal 
F2; 23,45 „Decibel" (tea
tru).

6,45 Seriale, desene a- 
nimate ; 8,00 Disney &
Co. (r) ; 9,20 Tom & Jer- 
ry copii (d.a.); 11,00
Team Disney (d.a. & fil
me); 12,30 înapoi în tre
cut (s); 13,20 Căldură 
tropicală (s.p.); 14,20 Ci
ne e şeful aici ? (s, 2 ep.); 
15,15 Copiia-minune a te
nisului (s) ; 15,45 O in
venţie fatală (f.da); .17,55 
Thunder în Paradis (s.a,);
18,45 Legea lui Burkes 
(s.p.) ; 20,10 Westerdeich 
(s); 21,15 Fata mea (SUA, 
1991); 23,15 Magazin TV 
Spiegel; 0,00 Sfârşitul lui 
Hitler; 1,00 Kanal 4 
(scurt-metraje, concerte, 
interviuri, clipuri); 2,15 
Kojak (s/r); 3,10 Crima 
e pasiunea ei (s/r).

7,30 Ştiri; 10,00 Fron
tierele spiritului ; 10,40
5 continente (do); 11,25
tn compania explorato
rilor (do); 12,45 Simpso- 
nii (s); 13,15 Superclasa- 
ment (show); 14,00 Ştiri;
14,45 Duminică plăcută 
(show, p. I) ; 19,15 Buni
cul Felice (s); 19,45 Du
minică plăcută (show, p. 
II); 21,00 Ştiri; 21,30 
Stranamore (show); 23,40 
Target (mag.); 0,10 Nu 
doar moda; 0,40 Fiecare 
volum (r); 1,15 îngerul 
(mag./r); 1,45 Noaptea
îngerilor (do); 5,00 Chioş
cul de ziare.

7,50 Seriale şi desene 
animate; 8,40 Iadul şi 
Raiul (em. copii); 9,40 
Uriaşul (Anglia, 1969);
13,00 Poante şi acţiune 
(show); 13,45 Medicul
din Stalingrad (Germa
nia, 1958); 15,40 Avenţu- 
rile lui Pee-Wee (SUA, 
1985); 17,25 Blestemul fa
raonului (Franţa/Italia, 
1957); 19,15 Roata noro
cului (cs); 20,00 Ştiri,
sport, meteo; 20,15 Ran : 
fotbal show; 2»,50 Ran 
fotbal; 23,15 Discuţie în 
turn ; 0,30 24 de ore (rep.); 
1,05 Subteranul' Assisi 
(SUA/I talia, 1984); 3,15
Blestemul faraonului (f/r);
5,10 Concert la cerere (r).

6,30 Ştiri NBC ; 7,00 A- 
faceri internaţionale; 11,00 
Cronica dezastrelor; 11,30 
Amintiri ieri, amintiri 
azi; 12,00 Comerţ TV;
13,00 Ushuaia; 14,00 En- 
tertainment X-Press; 14,30 

. Destinaţii dc - vacanţă : 
„Maroc" ; 15,00 Azi —
informaţii ; 16,00 întâl
nire cu presa ; 17,00 Gru
pul McLaughlin — in
form. ; 17,30 Europe 2000 
(do); 18,00 Maraton — 
Belgrad; 19,00 Cai în 
acţiune (mag. sportiv); 
19,39 Ciclism. Turneul 
Dupont; 20,99 Destiiraţii 
de vacanţă; 21,00 Vidăo- 
moda: „Made in Italy";
21,30 Frontal —- magazin 
german; 22,30 Talkin’ 
Jazz; 23,30 Golf CM.

9,30 Tenis. Turneul 
ATP de la'Atlanta, Geor- 
gia — a dotia semifinală 
(înreg.); 11,30 Hochei pe 
gheaţa. CM din Suedia.. 
Meciul pentru medaliile 
de bronz (re.); 13,00 Mo
to. Marele Premiu al 
Spaniei de Ia Jerez, et. 
4 (d) ; 16,00 Tenis. Finala 
Turneului APT tje la 
Madrid (înreg.); 17,15
Călărie. Badminton Horse 
Triajs di» Gloucester- 
shire (d); 18,15 Golf. O- 
penui Italiei de la Roma 
— turul 4-(înreg.); 20,30 
Hochei Re gheaţă. Finala 
CM 1995 (înreg.); 22,00 
Auto, Câmp. Germ. 3e 
Superturisme (înreg.);
23,00 Moto. Marele Pre
miu al Spaniei de Ia Jo 
rez (rez.).

7,00 Mag. olimpic (r); 
9,35 Bibi şi prietenii săi 
(r); 10,15 Piano Sevşn 
(em. muzicală); 11,45 Lu-' 
mea e a voastră (var.); 
13,15 Referinţă i 13,45 
Jurnal F3; 14*30 Cavale
rii cu ochi verzi (f/r); 
16J)0 Festival Franţa — 
Ontarto (r); 16,30 Munte
le (r); 17,*0 C. La
marche ; 18,00 Şcoa;a fani- 
lor (div.) ; 18,45 Weekend 
plăcut; 19,30 Jurnal 
ŢV5; 20,00 30 milioane 
de prieteni; 20,30 Prezi
denţiale ; 23,45 Văzut de 
aiurea (talkshow); 1,30
Jurnal Le Soir 3; 2,00
Perspective asupra Ame- 
ricii (r); 3,45 Festival
franţa — Ontarto (r).
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,  ............... ..................  , I
I* Oferă Celor Interesaţi un bogat sortiment j I

A* ♦ * |

I 
I

, _____EUROVENUS ,,, !
j UN COMPLEX COMERCIAL MODERN

Pune la dispoziţia agenţilor economici prin * 
I închiriere |
î SPAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI COMER- î 
I CIALE EN GROS ŞI EN DETAILLE. 1

de:
« •  unelte, maşini agricole şi utilaje de uz |
|  gospodăresc «
* remorci auto |
I •  binale, cherestea şi grinzi pentru con- j 
|  strucţa
J •  mochete şi ţesături
î •  piese auto pentru autoturisme import şi • 
; indigene ţ
< Informaţii suplimentare la sediul firmei din 1 
» Deva *— Sîntuhalm, nr. 31 A (intersecţia cu > 
|  Hunedoara) sau la tel,: 054/626294; 621386. *

i—---------------------t------ -1
I S.C. „SANSERE** StN TANDREI S.A.
I Organizează concurs pentru ocuparea 
I tului de
! • M A N A G E R  ,
I in conformitate «a Legea nr. «6/1993 
« Normele Metodologice nr. 1/1994» «elaborat»
I F.P.S. I
i Ofertele m  vor depune în termen de 30 « 
î zile de fit «ai» apariţiei ultimului anunţ in | 
|  ziar, la pile sigilat, hi sediul societăţii «fin Sin- * 
! tandrei, Or. Aeroportului, nr. 1. *

Informaţii suplimentare la telefon 954/ j 
» 6212117 054/621052 sau la sediul unităţii.

(609746) jI _____
! LICEUL TEORETIC „DECEBAL" DEVA ţ

Cu sedhd în Deva, str. 1 Decembrie, nr. * 
j 22, anunţă:

 ̂ -I

I

I

l

I
» pentru ocuparea postului vacant de muncitor j
1 calificat (zugrav-zidar), în data de 16 mai 1995. ;
2 Relaţii suplimentare la secretariatul liceului.!
I tel. 612758. '

m a t  r a  i«»«. s>\
Mtesx Bd. Dimitrie Pompei,9̂ ector 2Bucuresâ 

 ̂TeM12.7?.0! B» 312.77.73̂  t \fc-a-visde soţia de metrou Pipeg)

Va oferă din depozitele sale produse de marcaje cea 
mai buna calitate Ia preţurile cele ipai competitive:

i-MixPom-Bar;

•  alune Duyvls
10 sortimente; -ţ/L 

-conserve legume.cmpercî, ^  
ijggTlftişfft fructe,carne sl paie de ficat;

lactsue si t*ranze*uri ţespnte ttgajitpMţ! j

H e d d y  coffe cr^msfrnsca;
! ‘biscuiţi si ftapriitine;
fypflflS «arg»ina,ttld,niaionezâ osuii; ^

•orez ambalat;
băuturi răcoritoare m  % 
apa minerala (cutii); 

JJ-comflakes si crema de aocoiata; 
vcmiuth OnzanoMartini;

bete; «§■
••ton.

MâPTÎki

bqueur-uri Mărie Briza rd, 
brandyNapoleon; t .. 

-vodka Smirnoff; tox insecticid; 
si multe uite produse.

Distribuitorii interesaţi sunt rugat! s% 
de contacteze fa depozitele noastre. 4

• ••» •« » » ••••» , |
^ ||

M  agenţii de pvMâtate 
„Cuvântai liber in Deva
Pentru a veni mai mult In sprijinul celor 

care doresc să dea anunţuri de MICA PUBLI
CITATE în ziarul nostru, începând de marţi, 2 
mai 1995,

FUNCŢIONEAZĂ DOUĂ NOI AGENŢII DE 
PRIMIRE

în chioşcurile de desfacere „Cuvântul liber" 
din CENTRUL municipiului Deva (str. 1 De
cembrie, vizavi de Romtelecom) şi din CARTIE
RUL MICRO 15 (staţia de autobuz „Orizont").

Servicii ireproşabile, tarife accesibile, e- 
conoihie de timp. Vă aşteptăm !

D.MJ*.S. 
SITUAŢIA 

LOCURILOR DE 
MUNCĂ VACANTE 

LA. DATA DE 
2, 95. 1995

Fierar-forjor 
Frigotehnist 
Gestionar 
Inginer construcţii 
Inginer mecanic 
Inginer silvicultor 
Inspector 
Instalator sanitar 
Juriu

Agent asigurări 
Agent de pază 
Anallst-programat. 
Arhitect ' 
Asistent farmacie 
Asistent medical 
Betonist 
Brutar.cocător 
Confecţioner ind. 
Contabil fel 
Contabil st. medii 
Croitor 
Oarţdar

Economist 
Electrician 
Excavator ist 
Farmacist 
Fierar.betonist

Lăcătuş mecanic 19
Macaragiu I

■ «WfiLl Maistru tâmplar t
Manager •1
Mecanic auto 1

35 Medic 5
W Miner salvator prpf. 19
ft Modelor 3
a Mosaicar 19
t  • Ospătar 13
3 Pictor S

19 Revizor contabil 3
8 Secretar daetttegiaf K
9 Şef naitate t
3 Sudor ^ t
i Tâmplar U

tto Tinichigiu auto «
-- * . Traduc, th. atogfoarii t
• Vinzător . , 2
ta • Zidar i , 87
t

I
1

Zugrav

TOTAL 452

SC, IMAR-S.A. ARAD
Cotea Amel Vlaicu, nr. 14. ~
Organizează în perioada 15—20 mai

m $  r . ■

E X P O Z I Ţ I A  D E  M O B IL Ă  1995

Destinată pieţei interne.
Vor fi prezentate modele noi de ho 

luri, colţare extensibile, fotolii pat, saltele 
matlasate, parchete lamelare, biblioteci cu 
dulapuri 2 uşi, căsuţe din lemn, precum 
şi mobilă stil şi artă. Invităm pe această 
cale toate societăţile comerciale interesate 
precum şi persoanele particulare care do
resc să-şi mobileze apartamentele cu ' pro
dusele noastre.

Deschiderea ofidală a expoziţiei va 
avea loc pe data de 15 mai 1995, om 10, 
la sediul nostru dirp Calea Aurel Vlaicu, 
nr. U ş i va avea program zilnic, intre o- ‘ 
rele 9,00— 19,00.

Vă aşteptăm l

&C. GAMA PfUGSTIMPEX SJ2JL DEVA 
Organizează «ele mal frumoase Si tentante ' 

le 12 zRc in GRECIA.
. Informaţii şi înscrieri ia sediul firmei din 

Deva, str, D. Zamfcrescu, bt C fTCH) e t  4, tel. 
954/6Î7846; «27996, «rele 9—17 (sâmbătă 9 -  
12), preţ informativ 225 dolari si 190 dolari In 

ţ h i ,  RWP.)i

8-12 MAS 1995 
SALA SPORTURILOR 

DSVA-ROMANIA

I' 9 .

!

i9
l%
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I
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I9 '
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Ia
I
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Ih
I
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Ia-
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I

#  Cri mal mare 
distribuitor 

en gras din 

ţară de
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ

fifflPORTVEST 1
VÂ OFERĂ: •

•  îmbrăcăminte «triată. J
— ofertă bogată în sortimente de sezon |

•  îmbrăcăminte nesortată» colectare originală, ; 
în pungi, între 5—15 kg, cantitatea mini- |

> . mă de vânzare — 190 lqş
•  NOU t NOU! NOU! 1

Îmbrăcăminte NOUA din import China: |
•  treninguri şi bluze din bumbac '
#  bluze mătase 'j
La 'preţuri accesibife / |
ATENŢIE UI }
Nouă noastră adresă : Cluj-N., str. Iuliu »

Maniu, nr. 6. Tel./Fax: 064 — 194030, 193493,* 
(luni-vlneri: 8-16). Orar depozit: satul Vlaha, j 
luni — sâmbătă, între 9—16. I

---------- II MP O R T A N T :
LA DEVA — CASA DE AMANET 

„ARISTOCRAT"
mereu în sprijinul dvs., cu împrumuturi ime
diate in lei. Zilnic, în str. Libertăţii, bL 2, et. 
I, ap. 11, intrarea prin curte (vizavi de maga
zinul Comtlm). (609713)

I

THE DOCUMENT GOMPANVs 
XEROX

invitaţi CAMPIONUL c a u t ă ţ ii în  i 
S.C.COMSERS.R.L. -DISTRIBUITOR AUTORIZA T 
TEI.. • 716551; 716915;716744 FAX; 71073
Copiatoare, maşini de seri*; caleulalodte, 

imprimante, centrale telefoniceJaxuri, sisteme de 
alarmă, case de marcat şi cântare electronicfe. 
reptroproiectoare, papetărie. '■ >
- ANGAJĂM REPREZENTANŢI 1)E VÂNZĂRI!

S.C. „SUINPROD" S.A. ORĂŞTIE 
(fost ISC®* Orăştie)

Oferă:
•  carne porc; • *
•  preparate din carne. ţ"
Preţurile praeticate sunt cele mai mici din S

judeţ. *
1 Informaţii la tel. 641640, 642594 sau Orăş- 1 
; fie, str. Luncii, nr. 1. (609736)*
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J  VANZARI- 
CUMPARÂRI

• Vând Dacia 1310, ari
fabricaţie 1984, din Ger. 
mania, neînmatriculată, 
preţ convenabil Deva, tel. 
616862. (9751)

•  Vând apartament 2 
camere, decomandate, str. 
N. Bulcescu, tei. 628910.

(9591)
•  Vând ARO 244 D, tel.

633181. orele 10—21, Ohaba. 
67. (9769)

a Vând apartament trei 
camere, etajul I, central, 
Simeria. Relaţii ia tel. 
660992, după ora 16.

(608842)
•  Vând casă cu 2 cor., 

puri şi spaţiu pentru pri
vatizare, 70 mp, Deva, stra
da Horea, nr. 243, tel. 
614109, după-masă.

(608841)
•  Vând tractor DT 1 010, 

convenabil. Orăştie, str. 
Beriului, nr. 20. Tel. 642034.

(9843)
•  Vând 40 familii al

bine, pavilion apicol, trac
tor U 640 DT. Banpotoc, 
nr. 97. Tel. 660445. (9842)

•  Vând apartament trei
camere zona Lido, tel. 
625019 si 623937, după ora 
17. (9790)
■ •  Vând casă, anexe, gră
dină, Gothatca. Informaţii 
fel. 616716, 16—20. (9781)

•  Vând microbuz Bar-
kas 1000. Deva, tel. 611620, 
după ora 17. (9754) ,

p Vând SRL neimpoza
bilă sau schimb cu Dacia 
TLX. maxim 5 ani vechi, 
-me. Deva, Decebâl, bl. 24, 
SC. J, ap. 54. (9777)

•  Cumpăr apartament-
două camere. Simeria. 
Vând (schimb) Ploieşti. 
661097. (9597)

•  Vând motocicletă Sim- 
son modificată, zilnic, 
după ora 19. tel. 661813.

(9792)
•  Cumpăr apartament

două camere, exclus Da
cia şi Micro 15, Deva, tel. 
625092. (9798)

•  Vând garsonieră str. 
fvogâîniceanu, bl. 56. ap, 
29, etaj 2. Informaţii la 
tel 622686. după ora 16.

(9796)
•  \ ând teren prelungi,

rea străzii Vulcan, tel. 
621156. (9795)

•  Vând rcmoscă 6 to, 
sleire de funcţionare, tel. 
777326, Toteşti. (9785)

•  Vând convenabil casă, 
grădină, Orăştie, Plantelor, 
tel. -642263, după ora 20.

(9786)
•  V ând apartament trei 

camere, confort I central, 
Simeria. Relaţii la tel. 
660453, între orele 8—14.

(9794)
•  Ofer 5 000 O00 pentru 

garsonieră, .exclus Dacia, 
Micro 15. Tel, 613079.

(9787)
•  Vând teren intravilan 

. 750 mp, Deva, str. A. Via.
h.uţă, nr. 31. posibilităţi 
apă, gaz, canal, curent, te
lefon. stradă asfaltată. Tel. 
618880. (9789)

•  Vând casă mare şi
grădină mare. Brad, str. 
Ardealului, nr. 4, tel. 
651667. (9765)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere. Micro 
45, bi.' 85, sc. 3, ap. 47, 
etaj I. (9799)

•  Vând Alfa Romeo 33, 
neînmatriculată, tei., 616216.

(9801)
•  TVânci' garsonieră con.

fort ’ I, etaj 4, Micro 15, 
tel. 627640. (9802)

o Vând apartament trei 
camere confort I, Micro 
7 Nord, toi 728007. (9802)

•  Vând garsonieră, str.
G. Enescu, bloc IRE, scC 
2, ap. 22, după ora 17, tel. 
617003. (9807)

•  Vând grădină în Cer.
tej. Informaţi; tel. 617308, 
după ora 16. : (9810)

• Vând apartament trei
camere, str. Liliacului, bl. 
22, tel: 626048, după ora 
18 sau 627844, între orele 
8—14. (9817)

•  Vând computer marca 
Rein model 300 SLG — 
MK — 2, tel. 613689. (9811)

•  Cumpăr apartament
două sau trei camere, De
va, exclus Micro 15, tel. 
624633, 614664. (9815)

•  Vând pui pisică bir.
maneză, tel. 621784. (501)

•  Cumpăr talon Dacia,
tel. 629965, 612715. (9827)

•  Vând convenabil com
bină frigorifică de- 360 1, 
combină frigorifică de 250 
1, tel. 612463. (9828)

•  Vând pianină nouă,
import, marca Nocturna, 
în stare perfectă. Informa
ţii tel. 629492. (9830)

•  Vând Talbot Solara,
neînmatriculat, ţel. 618717, 
după ora 16, (9831)

•  Vând en gros incălţă. 
minte import Germania. 
Sibiu, tel. 069/557214. (9833)

•  Vând mobilier pentru 
magazin ABC alimentar sau 
mărfuri generale. Tel. 
627611 (acasă), 613013 (ser
viciu).

• Popescu Edda lise, 
proprietar, vinde prin 
licitaţie organizată în 
data de 12 mai 1995, 
ora 16,30,. la Casa de 
Cultură Haţeg, tere
nuri pentru garaje. 
Terenurile sunt si
tuate • în perimetrul 
fostei statii de betoane 
TCII din Haţeg. (9793)

• Societatea „Ga
rant Consulting", tel. 
616449, facilitează vân
zarea, cumpărarea, în
chirierea apartamen
telor, caselor, terenu
rilor. Cumpărătorii sunt 
.serviţi gratuit. (9077)

• Garantat cele mai 
mici preţuri la haine 
import, uzură 10—30 
In sulă Beriu, nr. 65.

(7474)

•  SC Agroservicc Deva. 
tel. 054/622195, fax: 054A 
624785. anunţă producăto
rii agricoli: acum se pot 
cumpăra combine recoltat 
C 12, G 14, e 110, cu cre
dite cu dobânda subven
ţionată de 70 la sută de 
stat pe durată de 5 ani. 
Vă aşteptăm în strada De
pozitelor, nr. 10, pentru 
lămuriri suplimentare.

■ (9834)
•  Vând apartament 2

camere, negociabil, mobi
lat. Hunedoara, Transilva. 
niei, V5./50. (8896)

•  Vând autocar IKARUS
tip 250.06, 51 locuri,' tel, 
051/180213. (8673)

•  Vând dozator suc, 5
capete si televizor alb- 
negru. Tel. 721225. (8889)

• Vând urgent instala
ţie cameră frigorifică, a- 
gregât vitrină frigorifică, 
motor Opel Kadett 1,1. Tel. 
714930. (8888)

•  Vând casă, curte, gră
dină, vie, apă, Băiţa. infor
maţii Hunedoara, tel. 
716565, zilnic. ' (8885)

•  Vând apartament 3 
camere, etaj, I. ultracentral. 
Hunedoara tel. 721857.

(8881)
•  Vând casă Călan, 

10 000 mărci, negociabil. 
Nădăstia .de Sus, 138.

(8878)
• Vând apartament 2 

camere, etaj IV, zona Du.

nărea, tel. 715731. (8877)
•  Vând televizoare co

lor, maşini, de spălat auto
mate, congelator, cu ser
tar şi-ladă, tel. 724045, 
după ora 20. (8884)

•  Vând chioşc metalic, 
compartimentat, 8 X 4 m, 
informaţii tel. 712146. (8874)

•  Vând casă mare 2. cor
puri locuinţă, zonă centrală,

*■ Hunedoara. Informaţii tel. 
712161, orele 7—10 şi' 29— 
23. (8883)

•  Vând casă, grădină,
instalaţie, gaz, apă, Orăş- 
tic, Petru Maior, 43. Tel. 
642729. Relaţii orele 16— 
18. (7469)

•  Vând talon VW Pas- 
sat, informaţii Foit, nF. 45, 
preţ convenabil. (7470)

• Vând Dacia 1310, TLX, 
fabricaţie 1989 şi break 
TL3C, fabricaţie 1988, am
bele Ungaria, stare irepro
şabilă. Tel. 054/647455.

(7473)
•  Vând casă, sat .Urle,

comuna Pui, informaţii 
Haţeg, tel. 777274. (8672)

•  Vând Mazda 626 în
matriculat, în stare de 
funcţionare. Orăştie, tel. 
054/641725. (7478)

LICITAŢII
•  ŞG Agromec SA Hu

nedoara. Organizează lici- 
taţie pentru vânzarea de 
tractoare şi maşini agricole 
casate, spaţii, în fiecare zi 
de vineri, ora 10, începând 
din data del2.05. 1995. In
formaţii la tel. 711759.

(9797)

ÎNCHIRIERI
•  Tineri căsătoriţi că

utăm garsonieră sau apar
tament pentru închiriat fn 
Simeria, tel. 660261. (9735)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb casă Hărâu. 
nr. 57, cu apartament De. 
va sau Şimerîa, plus di
ferenţă sau vând cu 10 009 
DM. Informaţii zilnic.1.

- -(9600)

DIVERSE
•  S.C. Expres Com SRJ-, 

' Deva. str. Minerului, nr, 
i 50, bl. 41/7, anunţă majo

rări a da »suli i ot er< il, 
până Ia 100/100, la toate

■ produsele comei ialjzalc, 
începând cu 8 ruşi 1995.

: . I .(9844)
•  Societatea •Comercială 

• „Zarandtrans" SA Brad
anunţă intenţia do majo
rare a tarifelor la trans
port marfă şi reparaţii 
auto, în termen do 30 zile 
de la publicare, ca urmare 
a majorării preţului la 
motorină, piese, anvelope 
etc. > (9782)

•  SC Niccom SRL Orăş
tie anunţă mărirea adaosu
lui comercial până la sută 
la sută, începând cu 2 iu
nie. (7471)

•  Iau lecţii de „66“ (curs 
intensiv), Şerban Vasile 
Tomoi, Costeşti. (7472)

•  SC Luca Simar SRL 
Deva îşi anunţă intenţia 
de majorare , a cotei de 
adaos cu până la 50 la sută.

(9791)
•  SG Oftanex — cabinet 

oftalmologie — Dr. An- 
gelescu Lacrima şi Re.mus 
acordă consultaţii zilnic 
Ia sediul din Greşa Dacia. 
Programări între orele 
17—21. la teL 621408.

(9749)
•  Biserica Greştină după 

Evanghelie din Deva,, str. 
Vasile Alecsandri. nr. 11, 
în dala de 7 mai 1999, 
fostul cântăreţ de muzică 
populară Ovidiu LiteanU 
invită pe toţi cei care do
resc să îl asculte „Lăudând' 
pe Dumnezeu" prin cân
tări religioase îp urîtia

întoarcerii lui către Dum
nezeu. Vă aşteptăm cu 
drag I ' ' (9823)

• SG Apollo SA Deva, 
bdul 1 Decembrie, nr. 37A, 
anunţă pierderea filelor ■ 
GEC nr. C2 — 0993311 şi 
G3 — 9780415 completate. 
Se declară nule. (9832)

• Centrul de Sănătate 
Baia de Criş anunţă ofer. 
tarea de valoare pentru 
lucrarea „Renovare corp 
A“ — Centrul de Sănătate 
Baia de Criş. Ofertarea va 
avea loc în data de 22. 05. 
1995, la sediul unităţii Do
cumentaţia se poate ridica 
de la Centrul de Sănătate 
Baia de Criş, str. Tribu
nului, nr. 25. Informaţii su
plimentare la tel. 105.'* *

(9169)

OFERTE 
DE SERVICII

•  SG Viaţi Gonfect
SRL Hunedoara exe
cută lucrări de hidro- 
izolaţii. la preţuri fără 
concurenţă, cu tehno
logie modernă, de ca
litate superioară. In
formaţii la toi 724383 
sau Hunedoara, Victor 
Babeş 49, (8887)

•  Firmă particulară 
angajează croitotese.

Condiţii calificare croi
toria de lux, expe

rienţa, salariu negocia- 
bil, carte -de muncă. 
Probă de lucru şi dis
cuţii lămuritoare, în
cepând cu data de 5 
mai 1995, la sediul 
firmei din Deva, Gru. 
pul Şcolar Minier (in
ternat, etaj 2). (9806)

COMEMORĂRI
• Profund îndurerată, so

ţia Floarea, familiile Nico- 
laescu şl Câmpurean a- 
nunţă cu tristeţe împlini
rea a 7 ani de la decesul 
celui care a fost

LUPULESCU AUREL 
Lacrimi !şi flori pe mor
mântul tău trist. Durane. 
zeu să te odihnească! - 
V; . _  (608843).

• La un an de la 
trecerea' în eternitate,

1 pioasă ‘aducere aminte 
celui care a fost - 
Dr. AUREL OPREAN 
■ * (magistrat) ;

Veşnica lu| pome- 
nire! • •

Familia Îndoliată şi 
nemân’gâiată.

•  La 30 aprilie 1995, 
s-au împlinit 10 ani 
de durere de când

- mâini criminale au 
întrerupt firul' vieţii 
şi elanul tinereţii prea- 
bunului şi unicului 
nostru fiu

MARIUS NEAGOE 
eminent student an 
V la Facultatea de 

Medicină din (Sluj. Co
memorarea, duminică, 
7 mai, 'ora 12, la Bi
serica din Simeria,

(9762)

• Gu aceeaşi nemăr
ginită durere în su
flet, părinţii, bunica, 
fratele, sora, cumnatul, 
cumnata şi nepoţii a. 
nunţă împlinirea unui 
an de la incredibila 
dispariţie a celui care 
a fost

SORIN JUJAN
Dumnezeu să-l odih
nească In pace! Pa. 
rastasul de pomenire 
va avea Ioc în data 
de 7 mai 1995, în satul 
Runcşor. (9809).

m Gu durere şi tris
teţe ne plecăm frun
ţile asupra mormân
tului rece care nu ne 
alină durerea din su
flet şi nu ne usucă. 
lacrimile ia împlinirea 
a şase săptămâni de 
la decesul celui care 
a fost

PARTENIE PÎRVA
Veşnic vei trăi în ini
mile noastre îndure
rate. Dumnezeu să te 
odihnească în pace. 
Soţia Minerva, copiii 
Doru, Nidu, Doina, 
ginerele Nicu. nuro
rile Zenovicâ, Liliana, 
nepoatele ‘ Loredana, 
Ândreia, Irina. Slujba 
de pomenire duminică,
7 mai 1995, la Bise
rica din satul Suli. 
ghete. (9803)

•  Pios omagiu la împli
nirea unui an de la dece
sul celui care a fost . 

IORGU
dăscAlescu

Soţia Lenuţa, fiicele Ca
melia şi Corina, ginerele 
Daniel si nepoţica Oana.

(8895)

D E C E S E

•  Soţia şi copiii a- 
nunţă trecerea in ne
fiinţă a celui care a 
fost un minunat soţ, 
tată şi bunic 

GHEORGHE PANU 
Corpul neînsufleţit se 
află depus la domici
liul din str. Ştefan 
cel Mare, nr. 8, Deva. 
înmormântarea va a- 
vea loc sâmbătă.' 6 
mai 1995. (9825)

•  Lacrimi amare, ne
sfârşită durere sufletească 
însoţesc împlinirea a şase 
luni de la prematura ple
care în eternitate a dra
gului nostru

DUMITRU ALBU
Parastasul sâmbătă, 6 .mai, 
oră 12, la Cimitirul Emi- 
nescu. Dumnezeu să-l o- 
dihnească! Familia. (9788)

•  Ne-au rămas doar 
amintirile, te vom plânge, 
şi te vom chema mereu. 
Lacrimi amare pentru cel 
mai bun şi iubitor diri
ginte

MIRCEA ŞERBAN
Dormi în pace. Clasa a 
VHI-a A — Şcoala Gene
rală Nr. 6, Hunedoara.

18894)
•  Era un vis tphterlod 

Şi. blând, din cale.afară/Şi 
prea eră de tot frumos/ 
De-a trebuit să piară. 
Profund - îndureraţi de dis
pariţia fulgerătoare â co
legului nostru
Prof. MIRCEA ŞERBAN 
transmitem sincere, con. 
doleanţe familiei îndoliate. 
Colegii de la Şcoala Ge
nerală Nr. 6 Hunedoara.

(8897)

SOCIETATE COMERCIALA 

A N G A J E A Z Ă : I

l — manipulant posesor permis de conducere ţ
— şofer profesionist * 

* Doritorii sunt rugaţi să trimită o caracte- î 
{ rizare si o fotografie pe adresa:

Deva, O.P, 1, C.P. 151. J
(Quasar) |1■■v
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S.C. EUROVENUS S.R.L. I
Anunţă participanţilor la târgul de automo- » 

bile orgaflizat duminică în incinta societăţii | 
intenţia de practicare a unei taxe de intrare de j 
300 lei pentru o persoană, precum şi modifica- I 
rea tarifului de parcare la 600 lei. j
SOCIETATEA COMERCIALĂ 

S.A.
METALOTEX I

Angajează
lucrători gestionari şi vânzătoarei. I

Relaţii la tel.: 611854; 626009 sau la sediul j 
societăţii- din Deva, str. 22 Decembrie, bl. 4. I-----------:------- —-----j
REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIEI 

COMUNALA ŞI LOCATIV A BRAD !
str. Vânătorilor, nr. 49 j

A N U N Ţ Ă  j
Organizarea în data de 17 mai 1995, * 

ora 12,00, a concursului pentru ocuparea I 
postului de j

•  CONTABIL ŞEF \
Condiţii—  studii superioare econo- I 

mice şi vechime în specialitate de minim î 
5 ani. '

Depunerea cererilor se face la biroul \ 
personal salarizare până la data de 15 mai j 
1995. , !

Informaţii suplimentare se primesc I 
la telefon 651843.1 j
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