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DEVA

Casa de culturii din Deva, gazdă ospitalieră- a 
multor Întâlniri de mare înseipnătate în- viaţa politi
că; culturală, socială â judeţului, a! ţării, va primi 
mâine oaspeţi dragi.. De la ora 10 se vor întâlni mo_ 
ţif în reuniune naţională, membri în cele 22 de. filia
le -ale societăţii „Avram Iancu“-din România, fonda
tă la Cluj-Napoca în aprilie 1992.

Participanţilor li se vor p'rezenta Raportul asu
pra activităţii Consiliului Naţional-al Societăţii „A- 
vram Iancu" din România, Programul de activitate 
ai—societăţii pentru perioada următoare; Programul 
dezvoltării econpmico-sociale a Munţilor Apuseni. Se 
Vor supune atenţiei unele modificări în statutul so
cietăţii, în ramura organizatorică în teritoriu.

Asupra acestor documente, participanţii la dez
bateri vor yeni fără Îndoială cu propuneri, sugestii, 
idei, pentru a contura cât mai bine căile şi modali
tăţile de acţiune pentru anii care vin.
1 După-amiază la Bază de agrement de la Şoimuş 1 

participanţilor li se va oferi o masă festivă cu spe- » 
cjflc moţesc, un bogat program cultural-artistic, ca- J 
ră se va încheia cu tradiţionalul Bal al Moţilor, ţ 
(Gh.I.N.) ţ
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Avram Iancu împreu
nă cu alte mărturii aie 
istoriei moţilor te întâm
pină la intrarea în Şcoa
la Generală Baia de Gris, 
semn că aici elevii sunt 
educaţi în spiritul res
pectului pentru eroismul 
înaintaşilor. Şi dată fiind 
apropierea de Ţebea, tra
diţiile zonei, o astfel de 
aplecare spre trecut este 
firească..

Dar, cum măreţia tre
cutului nu ne scuteşte de 
problemele prezentului, 
am dorit să aflu de la 
conducerea şcolii ce se 
mai întâmplă acum în 
această imitate a învăţă
mântului hunedorean. 
Dna Adriana Manaţe, di
rectoarea şcolii fiind p i 
cată la o şedinţă la De
va, despre activitatea de 
aici am primit relaţii de 
Ja dnii profesori Vio- 
rel Dragoşa, lider sindi
cal, şi Liviu Lucaciu.
' „Despre necazurile din 
lipsă de fonduri aş dori 
să nu mai vorbim — a

( i

fost dorinţa dlui Luca
ciu. Şcoala noastră are 
rezultate bune, Care me
rită să fie cunoscute". 
Intre acestea, primele ca
re âu fost amintite sunt 
locurile fruntaşe pe care 
se situează absolvenţii 
şcolii la admiterea în 
liceu ori şcoli profesio
nale. Pentru că, spunea 
dl Dragoşa, cadrele di
dactice se preocupă în 
acest sens şi cei care vor 
să înveţe carte o fac lâ 
modul serios. De aceea, 
în ultimii ani s-au ob
ţinut rezultate bune şi la 
olimpiadele şcolare. La 
ultima fază judeţeană de 
limba română, pentru 
clasa a Vl-a, participan
tul de la Baia de Grîş 
s-a clasat pe primul loc, 
alţi elevi obţinând la 
olimpiade menţiuni.

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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La expoziţia Rommin ’95 firma Alcatel Business Systems Romania SRL a 
fost prezentă cu echipamente ce au o largă utilizare în industria mineritului.

. Foto PA VEI, LAZA

Deviza noastră-!
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dul ţării, în a doua par
te a zilei. Temperaturile 
în creştere. Dimineaţa sei 
vor înregistra, în gene.

î Vineri, 12 mai. Cerul va ra,« ***** 16° cv iar
,fi variabil. Vremea se va la amiaza intre 20°—30° 
.-încălzi în continuare. Mai C, local mai ridicate în 
sunt posibile plot fai nor- sud.
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. — Cititorii ziarului noş. 
tru şi agenţii economici au 
fost informaţi că, de cu. 
rând, şi-a început activita. 
tea Sucursala Deva a Ban. 
corcx r~- Banca Română de 
Comerţ Exterior. Vă ru
găm, dle director, să ne 
spuneţi dacă în co.nfunctu. 
ra actuală ’1mai era nevoie 
de încă o bancă.

— înainte de toate, doresc 
să fac precizarea că banca 
noastră este o bancă comer
cială, ca toate celelalte, a- 
vând Insă o experienţă în
delungată în relaţiile fi- 
nanciar-bancare externe, 
precum şi o dotare cores. 
punzătoare standardelor în 
domeniu, inclusiv sub as
pectul informatizării. Cred 
că în condiţiile concuren- 
ţiale ale unei economii de 
piaţă, cu cât sunt mai mul
te oferte, inclusiv In do
meniul bancar, creşte caii. 
tatea serviciilor, clienţii 
având posibilitatea şi avan
tajul să opteze pentru a-

legerea celui mai potrivit 
partener de afaceri. Pe 
lângă aceasta, banca noas
tră are o bogată activitate 
In efectuare* operaţiunilor 
de decontări externe, câş-

Interviu cu dl 
M1RCEA CAPOTESCU, 
directorul Sucursalei 
Deva a Bancorex —

; ■ Banca Români de 
Comerţ Exterior

tigându-şi o poziţie clară 
în sistemul bancar interna
ţional.

-r- Mai sunt şi alte con
siderente care susţin moţi. 
vaţia ? ; \

— Evident că da. Este 
vorba despre apropierea cât 
mai mult posibil de clienţi 
a serviciilor eu specific 
bancar, Venind astfel in 
întâmpinarea solicitărilor

agenţilor economici şi răs
punzând unor nevoi reale 
ale acestora. Totodată, este 
de reţinut şi faptul că o- 
ferim avantajele unei bănci 
puternic capitalizate.

— Care sunt principiile 
ce vă călăuzesc în muncă ?

— Deviza activităţii noas
tre o constituie prosperitatea 
clienţilor. în acest . con
text, este de reţinut faptul 
că punem un mare accent 
pe relaţiile cu toţi clienţii, 
întreaga activitate având 
la bază respectul, şi serio
zitatea reciproce, precum şi 
pe dorinţa de a-i sprijini 
efectiv şi a le asigura ser
vicii de cea mai bună ca. 
li ta te, pentru a deveni 
prosperi. ..

— Spuneţi-ne, dle di. 
rector, care sunt ofertele 
Bancorex ?

A consemnat 
NICOLAE TlRCOB

(Continuare în pag. a 3-a)

o „LA VIOLETTE“, Este nu. 
mele noii asociaţii umanitare ca. 
re a fost autorizată recent de că. 
ira Judecătoria Deva. Scopul a. 
cesteia este de a colecta fonduri 

"necesare pentru asigurarea unor 
condiţii optime de ocrotire şi so. 
etatizare a copiilor lipsiţi de Căi. 
dura părintească. Cei care doresc 
să dea o „fărâmă , de căldură su. 

.. îletească1* copiilor loviţi crunt de 
, viaţă, o pot face pe adresa i '„La 
V i o l e i t  e“ Deva, cont i

4009020171808 Banca Dacia Fa. 
lix Deva. (C.P.)

. @ CARTOFI NOI. Nu dorim sa 
facem reclamă gratuită, însă ne.a 
atras atenţia faptul că în Deva, 
au apărut, deocamdată, la vânza. 
rea pe stradă, cartofi noi. într. 
adevăr, au aspect comercial, in. 
să preţul este de... 2700 lei/kg. 
Răspunzându-ne la întrebare, 
vânzătoârea ne.a spus că aceşti 
cartofi viii din Grecia (!). Dacă 
dr veni din America, oare ce. 
preţ ar avea? (N.T.J

O MULŢUMIRI. De la prima.i 
rul comunei Ribiţa, dl Iulian 
Comşa, arii primit un mesaj prin

care mulţumeşte lucrătorilor sec. 
ţiei Brad d Drumurilor judeţene 
pentru buna lor activitate de în. 
treţinere şi reparaţii a drumuri
lor din zona comunei.! Fericiţi 
cei de la Ribiţa! (V.N.)

Q CONCURS „LUCIAN BL A. 
GA“. In cadrul manifestărilor 
dedicate scriitorului Lucian Bla. 
ga, Biblioteca municipală Hune
doara a organizat recent un con. 
curs „Lucian Blaga", la care au 
participat 40 de elevi din toate 
liceele municipiului. Elevii câş
tigători au primit premii, dato. 
rită sponsorilor Prodimpex Gu. 
dea SRL şi Societăţii Comerciale 
Scorpions Company SRL. (V.N.)

©. CERERI PENTRU LOCUIN
ŢE. In evidenţa Consiliului local 
Hunedoara, se află, în prezent, 
aproximativ 2300 de cereri care 
vizează obţinerea unei locuinţe. 
Şansele de a obţine un aparta
ment sau o garsonieră, devin din 
ce în ce mai mici, gândindu.ne la 
faptul că 80 la sută din fondul 
locativ a fost cumpărat, iar în 
acest an s.au atribuit, prin re. 
partiţie, doar 35 de locuinţe. (C.P.)

VERDELE SPAŢIULUI

Urcăm spre Lelese. Ver
dele crud al primăverii 
târzii, copleşitor pe unele 
porţiuni, ne înfioară ă. 
mintindu.ne că _ poluarea 
de toate felurile rtu a cu. 
prins' iri mrejele ei între, 
gul judeţ. Ţinutul pădure- 
nilor rămâne încă o Zonă 
cărată, un adevărat balon 
de oxigen în interiorul că. 
ruia te izolezi pentru o zi 
sau două spre purificare fi. 
zică şi morală. ' c a
• Valea Govăjdiei. Urcăm 
în neştire spre o ţintă- a. 
flata undeva la'mulţi Mi 
lOrrietri. Din când ţii când 
ne oprim spre a.i întreba 
pe localnici, destul de 
scumpi la vedere, încotro 
tine satul Lelese. in lipsă 
oricăror indicatoare rutie
rele singura modalitate de 
a ne informa. Noroc că pâ
nă la Govăjdie, drumul nu 
are prea multe bifurcaţit

Trecem prin faţa unei 
bocşe , şi rămânem impre
sionaţi că se mai practică 
încă o îndeletnicire stră. 
vecile cum e aceea o pro. 
ducerii mangalului. O „co
libă“ imensă de lemne e. 
ra acoperită pe jumătate 
cu paie şi pământ, urmând 
ca şi •cealaltă parte să fie 
dată gata în câteva zile, 
apoi arderea înăbuşită. 
Mangalul e un cărbune 
căutat mai ales de cei ca
re sc ocupă cu alimentaţia 
noastră cea de toate zilele 
din pieţe sau de la colţuri 
de stradă...

In cale întâlnim păduri 
seculare de foioase şi cu 
cât urcăm, apar primele 
pâlcuri de brazi. O casă 
răzleaţă ici-colo animă sin. 
gurătatea codrilor. In curte, 
liliacul a tnfloriţ - ceva mai 
târziu. Florile sale îţi mân. 
gâze privirea. Ce frumos e 
în preajma oamenilor ! Ca. 
sa de lemn sau de zid e 
acoperită cu „prăştilău sau 
cu ţiglă. După puterile o. 
mului! Şi cum, aici, „pu. 
terile“ nu sunt prea mari, 
predomină lemnul }...

MINEL BODEA 

(Continuare în pag. a 2-a)
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12 MAI
O Sf. Mc. Ioan Vala

hul ; Sf. Epifanie şi 
Sf. Ghermaii;

(P Onomastică: Boni- 
faciu ; •

•  113 e.n. A fost inau
gurată, la Roma, Co
lumna lui Traian;

•  Soarele răsare la ora 
5,53 şi apune la 20,32;

•  Au trecut 131 de zi-
, • le din an ; au ră

mas 233.
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VERDELE SPAŢIUL» 
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(Urmare din pag. i)

întâlnim. în cale şi câte. 
va aşezări mărunte. Ce 
nume or fi având ? In ce
le din urmă ne dumireşte 
un trecător — Cărţunaş, 
Dulea, Crăciuneasa, Go. 
văjdia... întâlnim şi oa. 
meni necăjiţi — un bătrân 
şi o bătrână cu legături de 
lemne în spate. Focuri, 
le îrică ard aici. Pe văile 
munţilor, căldura pătrunde 
mai greu. >

La Govăjdia trecem pes. 
te calea ferată îngustă ce 
duce la Ghelari. In dreap. 
ta drumului apare cef mai 
vechi fumai din fără, do
vadă că 'aici topitul meta- 
lului s.a practicat demult, 
Deasupra coliviile funicu. 
ţarului stau înţepenite ca 
nişte ciori surprinse de lu. 
mină. In curând ele îşi 
vor relua lunecarea spre 
Hunedoara...
. După o pantă p -‘lungită 
şi grea zărim primele ca. 
se din Lelese. La Bunili 
se poate ajunge tăind-o 
prin Runcu Mare şi Alun, 
sau coborând la Plosca şi 
luând drumul Ghelariului, 
urcând pe la Poieniţa Voi. 
nii şi undeva, lipită de 
coastă muntelui, apare Bu. 
stila. Sunt localităţi tnde. 
părtate, de O frumuseţe a. 
parte, cu oameni buni. Dea. 
luri şi văi se înşiruie pâ
nă la ele amintind de spa.  
ţiul mioritic pe care mare. 
te Lucian Blaga l-a simţit 
ea nimeni altul. In fond, 
Un spaţiu de spiritualitate !

(Urmare din pag. I*

— Unul din "ele mai 
mari avantaje ale colabo. 
rării cu banca noastră con

sider că este cel legat de 
faptul că suntem racordaţi 
la sistemul de decontare 
externă Swif,- care permite 
decontarea rapidă (în nu
mai câteva minute) cu 
banei externe, la comisioa
ne favorabile. De aseme
nea, Bancorex dă posibîli- 
i» ea agenţilor economici 
să i schid i acreditive do
cumentare, , acreditive 
stand-by, scrisori de ga- 
ranţie şi altele, folosind in
strumente şi modalităţi de 
plată internaţionale. . Alte 
avantaje sunt legate de ere. 
d iţele bancare valutare pen
tru tehnologizări şi retehno- 
logizări, pentru importul de 
materii prime şi materiale, 
acordate societ Udor co. 
merciale şi altor agenţi e. 
conomici, eu activitate de 
export, practicând dobânzi 
accesibile, pe bază de con
tracte ferme de export. ‘

In acelaşi timp, din or
dinul clienţilor, Bancorex 
efectuează operaţii de vân- 
zare-cumpărare de valută, 
prin intermediul pieţei va
lutare interbancare, cu res
pectarea reglementărilor tn 
vigoare. Specifică şi avan
tajoasă Clienţilor bâneîi 
noastre este posibilitatea

licitării tuturor valutelor 
cotate, la cursori ̂ favorabi
le. Totodată, menţionez că 
este deschisă intrarea Ia li
citaţie valutară şi pentru 
casele de schimb valutar, 
care au conturi deschise la 
Bancorex.

— Referitor Ui- creditele 
acordate, re rebul? să şpe 
ciieiP ii ?

— Fiind o bancă comer
cială, cum am mai menţio
nat, acordăm şi credite in 
lei, în condiţii corespunză
toare, punând accent atât 
pe garanţiile materiale, cât 
şi pe cele morale ale so. 
licitanţilor. Subliniez.  că 
modul de lucru In acest 
domeniu este destul de e- 
lastic atunci când sunt în
deplinite condiţiile legale 
pentru acordarea creditu
lui, întotdeauna la baza 
acestuia stând o analiză e- 
conomică temeinică.

— Vă mulţumim şi vă 
dorim succes!

Oameni mulţumiţi
In comuna Beriu funcţionează o asociaţie în ca

re este înscris aproape tot satul şi lucrează o supra
faţă de 250 ha. Asociaţia este condusă de dl foaţv 
Manolescu, iar asistenţa tehnică este asigurată de 
ing. Nicolae Crăciun, fiioldele de orz şi grâu evoluea
ză foarte bine, plantatul cartofilor şi insămânţarea po
rumbului s-au încheiat. Oamenii înscrişi în asociaţie sunt 
mulţumiţi de modul cum se lucrează, ca şi de ceea 
ce au primit până acum — produse şi bani — pen
tru că au dht pământul să fie lucrat aici (Tr.ll.)

*«*-
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•  1 dolar SUA — 1982 te l!;
•  1 marcă germană — 1377 Iei;!

100 yeni japonezi —  2281 lei«|
f liră sterlină — 3023 lei!;
1 franc elveţian — 1653 lei!•
1 franc francez — 891 le i '

•  100 lire italiene liste i!
Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale !

a României. <
•.S'VAV.V.V,
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Aici se cuvine făcută 
o precizare. Majoritatea 
elevilor provin de la ca
sa de copii dift localita
te, ceea fee imprimai un 
SrtUipe spdeific mmţţcii

gat« să desfăşoare’ o ' ac
tivitate diversificată iii 
clasă. - Din acest.. motiv, 
dascălii şcolii se consi
deră nedreptăţiţi., faţă de 
educatorii cartei supra
veghează dupa-amiază la 
casa de copii şi care be
neficiază de un spor de 
15 la sută la salarii. Şi 
nu,-s-ar putea spune că 
dascălilor- — mai ales 
dnei- Învăţătoare cu cla
se I—IV simultane,' care 
are elevi şi de 16 ani în 
clasa întâi — le este mai 
puţin greu să lucreze cu 
ei decât cadrelor din 
casă.

Dar, vorba gazdelor,

mai bine să vorbim de
spre realizări. In acest 
sena trebuie amintită con
tribuţia părinţilor, cu a- 
jutorul cărora s-a zugră
vit şi igienizat şcoala în 
vacanţa de vară. De a* 
semene», trebuie subli
niat sprijinul Asociaţiei 
„Amiciţia", carp, cu aju
torul celei similare din 
Belgia, nupiită v Kortes- 
setn, a realizat mai mul
te lucruri frumoase: ilu
minarea eu neon ,a şco
lii; sărbătorirea pomului 
de Crăciun, când. cei 123 
de elevi au primit pungi 
cu dulciuri în valoare de 
4880 tei fiecare", organi
zarea, îri luna ianuarie, 
a concursului literar „Dor 
de Eminescu*, Şi â ma
nifestării cu genericul 
„Unirea — năzuinţă de 

. veacuri a. poporului ro
mân". Rămânând in sfe
ra omagierii evenimen
telor înscrise în istorie, 
trebuie spus că şi la 9 
Mai elevi de aici au .fost

l i

prezenţi Ia depuneri de 
coroane ta. Ţefeea.

Cadrele didactice — 17 
profesori şi 3 învăţători 
ia şcoala de centru, al
tele 9 In satele. aparţină
toare — sunt. bine pre
gătite, majoritatea a- 
vând gradele I şi II, surit 
stabile şi interesate de 
pregătirea elevilor, de 
Scurta şcolilor In gene
ral. Dar şi aici, ca peste 
tei, „sărăcia pe care o 
ştim cu toţii", dar de
spre care nu doresc dnîi 
profesori să Vorbească, 
işi spune cuvântul. Nu 
s-ar jrntea spune că scoa
te nu este bine gospodă
rită, dar cu siguranţă că 
dacă învăţământul ar 
dispune de mai mulţi 
bani," dotarea, aspectul 
său în general ar fi 
mai înfloritor,' mai •: Ih 
ten cu microlivada de 
meri în floare, care îi 
saluta pe vizitatori la 
începutul acestui mai 
răcoros.

I

3
8
M

640 Seriale, desene a 
nimate; 9.05 Kojak (ş); 
1146 Frumos şi bogat (s); 
11,30 Vremea dorinţei (s) ;
12.00 Preţul e fierbinte
(cs); 12,30 Duelul familii
lor (cs); 1340 Springfteld 
Story (s); 14.15 Santa
Barbara (s); 15,05 Pasiu
nea el e crima (s.p.);
16.00 Ilona Christen talk. 
show ; 17,00 Hans Mei- 
ser talkshow; 18,00 Jeo- 
pardy! (cs): 1840 Intre 
noi (s); 19,00 Frumos şl 
bogat (s/r); 19,30 Exclu
siv : bârfe de bulevard ; • 
19,45 Ştirile, sport, meteo ;> 
20,40 Vremuri bune şi re- j 
le (s); 21,15 Tânăr şi vi
novat (dramă SUA 1993);
23.00 Vulturii de fier III
(ta. SUA 1991). |

CANALE 5
7,30 Ştiri; 9,45 Ghjdul 

Parlamentului; 10,80
Show-ul lui M. Costau» ; 
(r); 12,45 Forum (mag.);
14.00 Ştiri; 1445 Cotidie
ne ; 14,40 Beautiful (s); 
15,20 Complot |n familie 
(show) ; 17,00 Saltar Moon, 
Mighty Max (ăa.); BMt 
OK, preţul c corect (CS); 
2&M Roata norocului (cs):
21.00 Ştiri ; 2145 Circu
lă zvonul (show) ; 21,40
Pedeapsa (show); 23,45
Ştiri; 0,15 Şhow-ui lui 
M. Costanzo; 2,30 Co
tidiene (r); 2,45 Circulă 
zvonul (r>; 3,30 Fiecare 
volum (r); 449 îngerul 
tel; 5.30 Nu doar moda 
(r); 6,38 Target (r); 7,88 
Chioşcul de ziare.

6,30 Brunch — TV (mag. 
TV); 10,30 Gimnastica ma
tinală ; 11,00 Reluări se
riale ; 12,00 Treci la ca
să, dragă! (s); 12,30 Lo- 
ving (s) : „Plănui secret*; 
10,15 Vecinti , (s); 1345
Soarele Californiei (s>;
14.25 Falcon Crest (s);
15.25 Numai iubire nu t
(siteom.) ; 1545 Star Trek 
(s.SF) ; 17,00 Legea străzii 
(sa.); 18,00 Să riscăm!
(cs); 19,00 Totul sau ni
mic (cs); 20.00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata amo
cului (cs); 21,15 Pldd 
sălbatic» (co. SUA "86); 
23,10 Ran : fotbal Bundes- 
liga — 30; 0,15 Jurnalul 
unei ucenice (Ier. Ger
mania 1972).

N B C
6,30 Ştiri NBC, cu Toi» 

Brokaw; 73)0 In miezul 
afacerilor — ştiri; 7,30 
Afaceri la zi, ştiri; 940 
Magazinul ştirilor; 10,00
Comerţ TV; 11,00 Roata 
banilor (rep).; 15,00 Roa
ta ternilor — piaţa ante* 
ric.; 18,30 Pulsul afacert- 
lor azi ; 19,00 Azi — ta» 
formaţii la z i; 28,00 Ştiri 
ITN; 20,30 Hochei. Săptă
mâna NHL; 2140 Date 
line, show magazin ; 22,38 
Magazinul ştirilor NBC; 
23,10 Show-ul serii, eu 
Jay Leno; 0,30 Real Per» 
sonaj; 140 Ştirile nopţii; 
240 Timp egal. cu ML 
Matatin ; 2.30 Show.ul se

rii, eu Jay Lena î 348 Des
tinaţii de vacanţi.

OSP

- 940 Temi». Magazin 
ATP ; 10,00 Eurofun. l\fag. 
distractiv ; 1040 Ciclism, 
montan. CM Grundig ta 
Cross ; 11,00 Triada» 
19% Pro Tour (r); 12,80 
Aerobic. CB de la Sofia 
te); 1340 Auto. CE de 
raliuri (r); 1440 Auto.
MP de Formula 1 al Spa
niei — calificări (d); 
1540 Tenis. Openul Ita
liei de la Borna. Turneul 
feminin — sferturi de fi
nală (d) ; 1740 Golf Ben- 
so» * Hodges. Internatio
nal Oşea de la Piy- 
araath, Anglia — turui 
2 (d); 1940 Auto. MP 
al Spaniei s Fole/Posttiou 
(mag.); 2648 Buletin de 
ştiri l i  21,88 Mag. spor
turilor cu motor.

vineri, rtwm

7.00 TVM Telcmafi. 
nai; 848 La prima o» 
ră; 9,15 Suta Barba
ra (s/r); 1045 Careu, 
bea ; 11,05 MTV Grea. 
test Hite; 1140 Aur şi 
noroi (s/r); 1345 1001 
audiţii; 1440 TVR
laşi şi TVR Ciuj-N.; 
15,45 CM de popice —» 
finale; 1645 Actuali
tăţi ; 1645 Din lumea 
afacerilor ; 16,45 Lege 
şi fărădelege ; 17,00 Em. 
în limba germană; 
1840 Pro Patria ; 1948 
Casa Eliott (s, ultimul 
ep.); 20,00 Actualităţi, 
meteo, sport; 20,45 Te
zaur folcloric; 2145
Viaţa parlamentară ; 
21,55 Sub semnul po
runcii (f. Italia 1989, 
ultima parte); 234®
Actualităţi; 2340 MTV 
Euro Top 20; 045 Sal
vează mă! if, SţfA).

740 La prins* oră; 
945 Ora de muzică;
10.00 Magazin satelit; 

1140 Telejurnal World- 
net’; 11,30 Desene ani
mate ; 12,00 Cafeneaua 
literară; 13.45 îtitanri 
muzicale; 14,10 Varie
tăţi interna ţhmale;
15.00 Atetştiteortii
(CFI) ; 1540 Cultura fă 
lume (r); 1640 Dese
ne animate; 1648 Şl 
bogaţii plâng (s); 1740 
Bursa invenţiilor; 1840 
Aur şi noroi |s) ; 19,00 
Concertul Ordif^d  
Naţionale Radio ; 2148 
Box. CM — semifinale. 
Berlin; 2340 Santa
Barbara (s): 045 Bu
curiile mid

9,00 Desene animate 
(r); 9,30 Film Serial; 
„Echipa de ;cc“ (r)s 
1040 Film serial: „Ve- 
gas“ (r); 1140 Miti
că (r); 1I4C Chestiu
nea zilei (r); 12,20 Cu
tia muzicală (r); 12,50 
Videotext; 18,00 Dese
ne animate ; 18,30 Do
cumentar : „Manage
mentul în afaceri";
19.00 Reporter Tele 
7; 2040 Film serial: 
„Femeia fantastică" — 
ep. 21 ; 2040 Doar o 
vorbă să-ţi mal spun...;
21.00 Telejurnal (e_
misiune de ştiri a Tte, 
le 7 abc din ÎL 85); 
2140 Film şeriat: 
„Kung Fu** --- ep. 23 ; 
22,20 Ţara nimănui; 
22,30 Chestiunea zilei 
(emisiune de Horea A- 
lexandrescu); 23,30
Staruri pentru totdeau
na ; 0,00 Videotext.

940. Videotext; 1000 
Observator — Antena 
1; 11,00 Film artistic 1 
„Fugarul"; 1340 Vi-
deotext; 17,00 Obser
vator — Antena ■ .  
1840 Focas — Ştiri 
din actualitatea actua
li ; 18.00 Film artis
tic: „Invizibilul" 5
1940 WorldNet — Gră
dina zoologică din A- 
tlanta; 26,00 Video
text.
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H U N E D O A R A ,

CAMPIONATUL MONDIAL DE POPICE 
JUNIORI

în continuare, ai noştri 
ratează

ta rândul reprezentanţi
lor noştri. Ia aceste Cam
pionate Mondiale, starea 
de amărăciune persistă In 
cvntinuare. Ratarea incre
dibilă din ultimul schimb 
a lui C. Arghir (367 pd), 
a făcut Să >ierdem nu nu 
mai medaliile da argint, 
dar şi podiumul de pre
miere. La conferinţa de 
prăsi ce a urmat acestui 
„eşec" antrerioarea lobului 
VasîBca Pometcu a încer
cat sg „motiveze" prin fel 

Chip această coatraper- 
fcnnanţă: lipsa unui psi- 
ttofegifaptul că fetele nu au 
avut condiţii asemănătoa
re de pregătire ea cele din 
alte p ri etc. Nu sunt de
cât scuze puerile. Rămân 
c» convingerea că a fost 
O greşeală tactică de ne
iertat, antren oarea având 

ea înlocuirii Cris-
tinei Arghir la jumătatea 

ei. FRP 'de popice |i 
revine sarcina să analizeze 
în amănunt această nerea- 
iizare, faptul că am scăpat 
printre degete o medalie.

Trecând peste aceste 
scurte consideraţii, cam
pionatele mondiale au con
tinuat aici, în cocheta a- 
renă, cu proba perechilor, 
juniori şi junioare. La ora 

.când transmit coresponden
ţa, cunoşteam deja câşti
gătorii la proba băieţilor. 
Ai noştri şi-au continuat 
prestaţiile modeste. Evolu
ând fără aplomb, prima 
pereche a ţării noastre (C. 
Lungu 868 pd — F. Dudu 
864 pd) s-a clasat pe lo
cul 16 cu 1732 pd. In 
schimb, cel de al doilea 
cuplu, Mihălcioiu, 935 pd 
— Antimirescu 893 pd, a 
evoluat cu mult mai bine 
şi cu un total de 1828 pd, 
a ocupat locul 9, dar de
parte de medalii. Medalii
le de aur au revenit celei 
de a doua perechi cehe, 
care i-a depăşit cu 2 „be
ţe" pe slovaci. Iată de fapt

re prezintă clasamen
tul final în această probă: 
1. Cehia II RauQPiwmâ 
mondială), 1887 pd. 2. Slo
vacia (1*85 pd), 3. Croaţia 
tl (i«T$ pd* 4. Cehia t, 
(1863 pd), 9. Germania ff 
(1*53 pd). f. Iugoslavia
(1*45 pd). Pe pistele de 
concurs au ingrat ieri ju
nioarele, care v«
In proba de perechi. T8r» 
noastră le are înscrise pe 
liste pe Dantela Şopterean 
— Monica Constantinescu, 
respectiv Ctaudia Rus —- 
Emeşe Airizer,

I» încheiere să amintim 
că ari reprezentanţii mass- 
media, prezenţi aici, vor 
participa la Cupa Mondia
lă a ziariştihte, unde .spe
răm să obţinem măcar si
nul din noi prima meda
lie .de aur pentru ţâră 
noastră.

IONJBADIN

avancro nica  fotbalistica

Dârby-tif returului seriei a 11-a 
se joacâ mâine, la Hunedoara

Conducerea Fotbalului 
Club Corvinul Hunedoara, 
antrenorii şi fotbaliştii se 
pregătesc cil râvnă şi se
riozitate pentru un meci 
important, pe bună drep
tate -apreciat ca derby al 
întregului retur, dintre 
F.C. Corvinul şi Politeh
nica Timişoara, din cadrul 
seriei. a Ii-a, Divizia A. 
Am constatat, miercuri, 
„pe viu" cum se efectuea
ză pregătirea ce o face 
Corvinul pentru această 
importantă partidă, antre- 

vor evolua f namentul întregului lot,
sub atenta îndrumare a 
antrenorului principal loan 
Petcu şi secunzii săi Vii> 
gii Stoica Şi Florică Văe- 
tuş. In primul rând, e foar
te important că tot lotul 
hunedorean este valid, că 
sâmbătă se poate alinia 
cea mai bună formaţie, cei 
mai In formă fotbalişti. 
I-am văzut antrenându- 
se pe Gabor, Popa, Teti- 
leanu, Bocdeami, Bardac, 
Sterean. Crăciun, Haidi- 
ner, Ciorea, Costăchescu, 
Mitică, Păcurar, Hegyi,. 
Chira şi ceilalţi, toţi cu 
multă poftă de joc. După 
antrenament »-

tr-un ritm alert, cu un joc 
intre 2 echipe formate din 

Totul de jucători, Neluţu 
Petcu ne-a declarat: „Este 
un meci foarte important 
pentru noi, dar şi pentru 
experimentata echipă oas
pete, ce conduce autori
tar In seria noastră. Noi, 
antrenorii, dar constat cu 
plăcere că şi jucătorii, sim
ţim răspunderea pentru 
această întâlnire, toţi fot
baliştii fiind conectaţi la 
miza jocului. Sperăm ci 
mai tinerii jucători să-şi 
lase tracul Ia cabină şi să 
evolueze la adevărata lor 
valoare, conform tacticii 
pregătite. Am dori ca şi 
de această dată spectato
rii să fie alături de noi, 
de recunoscuta galerie a 
noastră, să ne înţeleagă că 
şi noi dorim foarte mult 
victoria".

La ora începerii parti
dei, totul va fi pregătit 
pentru ca meciul să se 
desfăşoare în bune condi
ţii : terenul este „tuns' şi 
aşteaptă ca fotbaliştii să-şi 
arate măiestria. Deci, pe 
mâine, la stadionul Cor- 
vinul I

SABIN CERBU

Aspect din timpul întrecerilor. Foto : PA VEL LAZA.

De la Loteria Naţională

— Dle director, după 
câ.te cunoaştem, Regia Au
tonomă Loteria Naţionala, 
venind în întâmpinarea 
cerinţelor pasionaţilor ju
cători. iniţiază mereu o 
serie de formule de jo- 
enri, ce pot oferi şanse 
mai mari de câştiguri.

— Aveţi dreptate, chiar 
în săptămâna pe care o 
încheiem, s-a pus în vân
zare la toate agenţiile şi 

| vânzători ambulanţi din 
| judeţul nostru lozul în 
I plic — Campionatul Mon- 
i dial de Atletism din Sue

dia, 1995. Acesta are drept 
„cap de afiş“ excursii la 
C.M. din Suedia, în peri
oada 4—12 august, cât şi 
alte numeroase şi impor
tante premii în bani. Tot 
din această săptămână se 

; primesc la agenţiile loto 
lozurile necâştigătoare de 
1000 de lei, seria lozului 
apartamentelor, pentru a 
fi trimise la Bucureşti, 
unde se va organiza TOM
BOLA LOZULUI APAR
TAMENTELOR, care ofe

ră importante premii : un 
autoturism DAEWOO: trei 
autoturisme Oltcit; 20 te
levizoare color; 20 radio- 
casetofoane. Aş dori să 
precizez că deponenţii a 

cestor lozuri de 1000 de 
lei, necâştigătoare, sunt 
rugaţi să Ie introducă in 
plicuri netimhrate, pe care 
îşi vor scrie datele şi a* 
dresa exactă şi vor achita 
— contra chitanţă, câte 
100 de lei pentru fiecare 
loz trimis. Atenţie! Nu se 
primesc lozuri trimise di
rect la Bucureşti ci nu
mai prin agenţiile loto din 
judeţ. Expedierea acestora 
către Bucureşti se face 
săptămânal (sâmbăta, în 
perioada mai—septembrie 
’95). Intr-un plic pot fi 
introduse mai multe lozuri.

— Ne puteţi spune ceva 
despre cele mai recente 
câştiguri din judeţul nos- 
tru ?

— Vorbind despre câşti
gurile ce le oferă lozul

In plic şi Instant Lottery, 
la care preţul de vânzare 
este 300 de Iei, vă pot fa
ce cunoscut că dra He- 
ghîedişi Magdalena Nico- 
leta, din Vulcan, a câşti
gat o garsonieră la lozul 
apartamentelor, iar Furdui 
Irimie Dănilă, din Bucu- 
reşci, a ajuns in faza a 
doua, la roata milionari
lor, şi a câştigat 2 milioa
ne de lei.

— Deci, se joacă mult 
şi în judeţul nostru, îrten- 
teâză pe numeroşii parti
cipanţi câştigurile la loz în 
plic, la loto.

Convorbire cu di ec. IO AN STÂNILA, 
directorul Sucursalei judeţene Hunedoara 

a Loteriei Naţionale

in BUC
—  Da, se fac şi încer

cări (nereuşite) de către 
unele persoane de a falsi
fica lozuri rnsţant- Lottery, 
dar au fost rapid depistaţi 
şi deferiţi celor . compe
tenţi. De aceea, e bine să 
nil se cumpere lozuri de 
lâ persoane neautorizate, 
decât de la agenţiile noas
tre. L o t e r i a  Naţio
nală nu-şi asumă nici o 
răspundere în aceste si
tuaţii. Aş vrea să reamin
tesc posesorilor de tichete 
la Tombola Magic să-şi 
verifice seriile de pe lo
zurile cumpărate Ia agen
ţiile din judeţ, unde vor 
fi afişate atât cele 12 tra
geri lunare (cu câte , un 
câştig de 12 milioane de 
Iei), cât şi tragerea anua
lă, de 96 milioane de lei.

Tuturor participanţilor 
la sistemele de joc loz în 
plic şi loto-pronosport le 
dorim din toată inima in
spiraţie şi mult noroc.

Convorbire consemnată de 
SABIN CERBU
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Despre furturile de ca- făcându-se pe baza sem-
bluri de semnalizare de nalizărilor manuale, mult
pe căile ferate din judeţ mai dificile, lente şi ris-
am scris şi am atras aten- cânte.
ţia în mai multe rânduri. Evident, în aceste con- 
Acest lucru, întrucât este diţii, a fost imediat sesiza-
un fenomen extrem de tă Poliţia TF, aşa că aco-
păgubos şi periculos. Se io s-a deplasat un echi-
ocupă de treaba asta co- paj, în scurt timp reuşim
pii, ţineri şi mai vârstnici, du-se identificarea zonei
pensionari. Mai nou insă în care cei trei ardeau izo
lată că şi propriii anga- laţia cablurilor. Operaţiu-
jaţi ai CFR-uiui găsesc de nea era în fază de fina-
cuviinţă să producă pagu- iizare, băieţii văzându-şi
be de milioane şi să pună liniştiţi de treabă. Acest
circulaţia trenurilor In lucra insă numai până au
pericol pentru a băga în observat apropierea poli-
buzunar câţiva amărâţi ţişttior, pentru că, la ve
de lei. Iar eazţfi de faţă dereâ lor, Vasile Crîngn»
este relevant in acest sens. nu şi Dumitru Pîrlogeanu

La Antrepriza Construc- îşi încearcă şi catităţile de
ţii CF. Petroşani, punctul alergători. Spre pădure 1
de lucru Baru Mare, lu- Sunt somaţi cu armele,
crează aşadar şi Dumitru aşa că au fost nevoiţi să
Pîrlogeanu, loan Mar- renunţe,
eoni şi Vasile Cringanu. Din cercetările efectua- 
Fac ei ce fac şi, intr-o te a reieşit că toată trea-
recentă zi de vineri (pro- ba a pornit la sugestia lui
babti pentru a avea ceva Cringanu, care observase
parale pentru zilele urmă- cablurile In timp ce se de-
toare), şe înţeleg să fura plasa cu trenul. Până la
cabluri de semnalizare din urmă s-a reuşit recupera-
apropierea tunelului Me- rea a 46 kg plumb şi 17
rişor—Băniţa. Se inar- kg de cupru,
mează deci cu topor, cu- Povestea ceferiştilor ca. 
ţite, plase etc. şi pornesc re fură CFR-ul se închei*
la treâbă. Până în “zona aici „Contribuţia* tof la
tunelului se deplasează - bunul mers al firmei care
tot cu trenul 1 Aici, prima !e piătea salariul se rt-
operaţie o efectuează Va- dică la nu mai puţin de
sile Cringanu. Pune mâna 5132 212 lei! Aţi In-
pe topor şi secţionează ţeles desigur că este vor-
douâ cabluri de câte 100 ba de prejudiciu, nu? A-
de metri lungime. Pîrio- eum, cei trei aşteaptă altă
geanu Te taie în bucăţi plată, numai că ea va veni
mai scurte, apoi sunt duse din partea instanţei, fiind
mai . departe şi li se dă trimişi In Judecată pen-
foc pentru a fi arsă izo- tru infracţiunea de furt în
laţia. paguba avutului obştesc

între timp, instalaţiile şi distrugerea instalaţiilor
de semnalizare au încetat de semnalizare.
să mai funcţioneze în acea
zonă, circulaţia trenurilor V. NEAGU

ÎNGRIJORARE

Am fost sesizaţi, de către unii locatari ai blocu
rilor din zona Aleii Transilvaniei din Deva, despre o 

. stare de lucruri nu tocmai plăcută, în legătură cu 
stricăciunile produse pe aleea ce duce spre B-dul 22 
Decembrie. Datorită transportului de. mărfuri cu ma
şini grele, ce se face în special la magazinul alimen
tar, asfaltul s-a deteriorat şi s-au făcut gropi destul 
de mari, pe care nu le mai astupă nimeni.

Pe lângă acest neajuns, mai intervine şi teama 
că se vor deteriora conductele subterane de apă de 
la centrala termică, ceea ce va crea şi alte mai mari 
necazuri. Propunerea locatarilor este aceea de a se 
repara stricăciunile produse până acum, într-un 
timp cât mai sciirt posibil) iar aprovizionarea maga
zinului să fie făcută, cum s-a procedat şi înainte, 
dinspre bulevard. (N.T.) •

'.v, s  I T U A Ţ I A 
LOCURILOR DE MUNCA VACANTE 

LA DATA DE 9 MAI 1995 :
Jk.

Meserie locuri Meserie locuri

Agent asigurări 35 Inspector 3
Agent de pază 61 Instalator sanitar 1
Anaiist-programator 1 Jurist 1
Arhitect 2 Lăeătuş-mecanic 19
Asistent farmacie 1 Macaragiu ■■■ l
Asistent medical 3 Maistru tâmplar 1
Betonist 10 Manager 4
Bratar-cocator 8 Mecanic auto 1
Confectioner ind. 9 Medic ■■■- 5
Contabil şef 3 Miner salvator prof. 10
Contabil st. medii 2 Modelor 3
Croitor 103 Mozaicar 14
Curelar 1 Ospătar U
Dulgher 49 Pictor 2
Economist 12 Revizor contabil 3
Electrician 6 Şef şantier 1
Electromecanic 2 Sef unitate 1
Excavatdrist t Sudor 2
Farmacist 5 Tâmplar 11
Fierar-betonist 7 Tehnician ■ i
Fierar-forjof 1 Tinichigiu-auto 6
Frigotehnist 11 Vânzător . 2
Gestionar 1 Zidar 47
Inginer construcţii 2 Zugrav 12
Inginer mecanic 2
Inginer silvicultor 1 T O T  A L 501

•  Vineri, 12 mai 1995
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Consideraţii asupra privatizării
Exprimându-şi punctele de vedere proprii, unii citi

tori ai ziarului nostru se referă, în scrisorile pe care ni 
le trimit, la o serie de aspecte ale privatizării, chiar 
dacă acestea apar uneori contradictorii. După ce dl Geor- 
ge Runceanu, din comuna Crişcior, str. Cireşilor, nr. 5, 
ne spune că a depus un carnet cu certificate de proprie
tate la Sucursala B.R.D. din Deva pentru privatizarea 
prin ofertă publică a S.C. „Vidra" Orăştie, din care i s-a 
decupat numai un certificat, se întreabă (ca mulţi oa
meni aflaţi în situaţii similare) ce va face cu celelalte 
patru certificate' rămase. „Cred — se afirmă în scrisoare 
— că veţi fi de acord cu mine că mergem pe un drum 
pietruit cu mari pietre, care ne scutură de o să simţim 
şi după moarte că am avut de a face în viaţă cu mari 
năstruşnicii". Apoi, mai arată că cei ce au dăt G.P.P. 
(hârtii fără valoare — cum le numeşte) au trecut acum 
în opoziţie, interesându-i mai puţin privatizarea propriu- 
zisă, iar cel de-al „doilea val", adică cei aflaţi acum la 
putere, s-au mulţumit să publice din când în când va
loarea acestor carnete. în finalul scrisorii, dl G.R. ajun
ge la concluzia : „Cum să muncească alţii- pentru a-mi 
aduce mie venituri, pentru o hârtie depusă undeva unde 
nu se ştie?",
>■ Intr-o altă scrisoare, dl Gheorghe împărat, din 
Brad, făcând referiri la opiniile exprimate de către di
rectorul general şi de liderul sindicatului de la S.C. Si
derurgica S.A. Hunedoara în legătură cu privatizarea, 
îşi arată nedumerirea în legătură cU faptul că, dacă a- 
ceastă unitate a refuzat oferta publică, carnetul cu cer
tificate de proprietate pe care l-a depus la bancă îi va 
fi transferat la o altă unitate pe care personal nu o do
reşte (1). în această situaţie, petentul consideră că ar fi 
îndreptăţit să ceară să i se restituie contravaloarea ac
tuală a C.P.F., iar în încheierea scrisorii arată că : „Nu 
accept sub nici o formă să-mi fie redistribuit .C.P.P. după 
dorinţa nimănui. M-am săturat de tranzacţii gen Cari- 
tas şi cineva, măcar acum, în ceasul al 12-lea, trebuie 
să pună ordine şi în această ţară".
' Abordând în mod critic unele aspecte ale privati
zării, tânărul P.I., angajat la S.C. Siderurgica, îşi pune 
.şi pune o serie de întrebări privind implicaţiile privati
zării şi viitorul tinerilor angajaţi la această unitate, sub
liniind că :. „Privatizarea este o speranţă că lucrurile se 
pot îndrepta; şă ne fie şi această speranţă luată?".

Desigur, există şi alte opinii privind stadiul şi efec
tele privatizării, pe care, din lipsă de spaţiu, le vom re
flecta într-un viitor articol. (N.T.)
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Privatizarea este „dospită" şi bună de „copt"
REP.: Dle manager, care sunt

coordonatele valorice între care s-ar 
putea încadra evoluţia societăţii 
„Panicor", de-a lungul anului tre- 
cut ?

E.B.: Vorbind -despre producţie, 
se poate spune că, împreună cu 
secţiile noastre de la Călan, Haţeg, 
Ghelari şi Lunca Cernii, am mers 
în 1994, cu cca 1 000 tone de pâine 
pe lună, producţie pe care am re
uşit să o păstrăm la aceiaşi para
metri şi în acest an. Lăsând cifrele 
să vorbească, mai adaug că volu
mul afacerilor a fost la finele a- 
nului trecut de 6 miliarde ,800 mi
lioane lei, iar beneficiul net obţinut 
s-a ridicat la peste 200 milioane lei.
. REP;: Ce perspectivă aveţi asu

pra mersului societăţii în acest an ?
E.B.: Sigur, problemele sunt deo

sebit de complexe. Fără a supăra 
pe nimeni, trebuie să spun că nu 
suntem întotdeauna mulţumiţi de 
calitatea materiei prime autohtone 
cu care lucrăm, în speţă a făinii. 
Ea este încă, din punct de vedere 
calitativ, -departe de ce-ar trebui 

i să fie.
REP.: Şi cea din import?
E.B.: Relaţia pe care am avut-o 

până nu demult pentru procurarea 
acesteia din străinătate nu mai 
poate fi susţinută din motive econo
mice. Măsurile luate, la nivel gu
vernamental, pentru protecţia pro
ducţiei interne, prin introducerea 
preţurilor de referinţă la făina din 
import, face ea prfeţul acesteia sa 
devină dezavantajos în compara
ţie cu cel intern.

BOT.: Concurenţa vă cyeeâză pro
bleme? I *

KB. : Este un aspect care trebuie 
avut fn vedere. ConcprCnţa a de-

Discuţie cu dl ec. EMIL BUCUR, 
manager

venit de-a lungul acestor din urmă 
ani tot mai puternică, ocupându-şi 
sectoare din ce în ce mai impor
tante pe piaţa pâinii. Dfeşi suntem 
nevoiţi să. evoluăm doar cu 40 la 
sută din capacitate, am reuşit să ne 
păstrăm şi chiar să ne înmulţim 
clienţii. Nu lipsit de importanţă 
este faptul că pe lângă calitate ne 
„batem" concurenţii şi prin preţul

~ T Ă ^ E l ip Ă M C O R ^ s Ă /5"
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mai mic cu care reuşim să ne vin
dem pâinea pe piaţă. Deci, privind 
în perspectivă, avem toate motive
le să credem că acest an va fi cel 
puţin la fel de bun ca şi cel pre
cedent.

REP. : Ştim că in momentul de 
faţă sunteţi în curs de desfăşurare 
cu acţiunea de privatizare a socie
tăţii: In ce punct vă aflaţi acum, 
pe această direcţie ?

E.B.: Am făcut toate demersurile 
necesare în vederea privatizării prin 
metoda MEBO. Cu excepţia unui 
act, pe care trebuie să-l priipim în 
câteva zile de la Registrul Comer
ţului, dosarul nostru de privatizare 
este complet. îndată ce vom avea 
toate actele necesare, ne vom de
plasa pentru negocieri la F.P.S. Ca
pitalul nostru social este de aproa
pe 3 miliarde lei. A reieşit, din e- 
valuările pe care le-am făcut, că 
avansul pe care va trebui să-l plă
tim către F.PJS. se ridică la peste 
400 milioane lei.

REP.: De unde preconizaţi să
obţineţi această sumă ?

E.B.: In principal din două sur
se. Una dintre ele va fi un credit 
bancar. Noi am contactat în acest 
scop diferite instituţii bancare şi 
se pare că vom obţine banii cu o 
dobândă sub 50 la sută. Pe de altă 
parte, sondajele făcute printre cei 
4X9 salariaţi ai noştri ne îndrep
tăţesc să credem că suma pe care, 
potenţial, aceştia ar putea-o depune 
îa un loc depăşeşte 150 milioane 
de lei. Coroborând aceste două sur
se vom putea depune, la momentul 
potrivit, avansul necesar, urmând 
ca apoi să negociem cu F.PS. ra
tele şi durata în timp, până la stin
gerea obligaţiilor financiare către 
acest fond. în ceea ce priveşte
F. P.P. socotim că un aport de 2
G. P.P. din partea fiecărui salariat 
va fi acoperitor pentru preschim
barea în acţiuni a întregului pro
cent deţinut de F.P.P.

REP.: Dle Bucur, ceva gânduri 
de retehnologizare ?

E.B.: Nu doar gânduri, ci inten
ţii serioase. Din fondul de dezvol
tare, deci din propriile noastre re
surse vom înlocui vechile maşini de 
rulat cornuri cu altele, din import, mo
deme şi mai productive. Pe termen 
mai lung intenţionăm achiziţionarea 
unor cuptoare moderne pentru spe
cialităţi de panificaţie.

REP.: Alte „tentaţii" investiţio- 
nale aveţi ?

E.B.: Ele există, dar până ce nu 
va fi gata „coacerea" schimbului 
de proprietate, odată cu -clarifica- 
rea tuturor nebuloaselor, legate ţie 
această' problemă, aceste „tentaţii" 
vor trebui să maj ̂ aştepte.

ADRIAN SALÂGEAN
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In cadrul expoziţiei ROMM1N ’95, deschisă Ia Sala sporturilor din Deva, 
inclusiv azi, firma Electrocontact S.A. Botoşani oferă o gamă largă de echipa
mente. pentru ‘industria extractivă. Foto PAVEL LAZA

Dl Ovidiu Teuşan, din Haţeg, ne-a 
adresat‘o scrisoare încărcată de sensuri 
şi de învăţăminte. între altele, ne spune 
că :„Sunt unul din părinţii celor 21 de 
copii, elevi ai Liceului teoretic din Haţeg, 
care, datorită dnei Ilian, prof. de limba 
franceză, au petrecut 10 zile de neuitat, 
în vacanţa de-primăvară, în familii fran
ceze care au copii la liceul din orăşelul 
Melle şi cu care fetele şi băieţii noştri 
corespondau de vreo doi ani. Prin rân
durile de mai jos, redau o scurtă lecţie 
franceză, pe care copiii noştri au recep
tat-o, însuşit-o şi, sper, învăţat-o, spre a 
ne-o reda. Iat-o :

Spune-ne cum este viaţa in Fran
ţa. Cum trăiesc şi cum muncesc oamenii 
de acolo ? — am întfebat-o pe fetiţă la 
întoarcere. ;

O, e greu de spus în câteva cuvinte. 
Totul e aproape perfect.

— Bine, dar cum e ziua lor de mun
că ? La ce oră începe şi când se termină ?

— La ora şase se scoală, ia 7 sunt la 
serviciu şi mai vin seara, la ora 20 — 
a răspuns fetiţa.

— Dar sâmbăta lucrează ?
— Da, ca in toate celelalte Zile. Sunt 

liberi numai duminica. în rest munceso 
foarte mult şi de aceea cred că trăiesc 
atât de bine...

Da. Cred că aceasta e lecţia franceză 
(la fel de bine putea fl şi engleză, ger
mană, elveţiană ete., pe care sper să o 
învăţăm şi noi, dar pe care copiii noştri 
au receptat-o).

în finalul scrisorii, din care am redat 
esenţa, sunt aduse mulţumiri profesoarei 
care i-a însoţit pe elevi la lecţia fran
ceză, pe care n-o vor uita, probabil, nici
odată. (N.T.)

s . c. m atex  S.A- Cu beneficii mici, mărunţind greutăţile tranziţiei
Convulsiile sub .care se zbate, 

în prezent, industria uşoară ro
mânească nu au cruţat nici ra
mura producătoare de ţesături 
şi materiale textile. Mărturie că 
aşa stau lucrurile o constituie 
şi S.C. Matex S.A. din Deva. 
Unul din obstacolele ce se pun 
în de-a curmezişul producţiei, 
alături de instabilitatea pieţei 
de de.şlacere interne, o constituie 
lipsa beneficiarilor de mare ca- 
rurâ. Aceasta face ca întreprin
derea şă fie nevoită să funcţio
neze doar cu 40 la sută din ca
pacitatea de producţie la ţesăto- 
rie, capacitatea totală proiectată 
fiind de cca un milion mp ţe
sătură .pe lună. După cum de- 
clara dl Aure! Bălan — managei 
generai al societăţii, marii be- 
neîi'ciari de altădată ai fabricii 
d e v c n î n  speţă fabricile de con
fecţii. fostele cooperative meş- 
tr«-u- fireşti (actuale SOCOM-uri) 
practică, la ora ' actuală, meto- 
da do: pţaxliieţ'e în i hn. în linii

mari această metodă presupune 
asocierea cu un partener străin 
care aduce, pe lângă concepţia 
modelelor, majoritatea materia
lului textil destinat producţiei, 
transformând fabricile respecti
ve în simpli şi ieftini executanţi. 
Aşa stând lucrurile este foarte 
greu pentru Matex S.A. să îşi 
poată impune, eficient, produ
sele. Totuşi, ne spunea dl Dan 
Mătăsaru — manager comercial, 
sunt perioade în an, în special 
primăvara şi toamna la schim
barea modelelor şi articolelor 
vestimentare, când tranzacţiile 
prin lohn sunt îngheţate. Aceste 
perioade scurte de timp consti
tuie adevărate mini „oaze“ de în
florire a vânzărilor produselor 
cu marca „Matex". O idee adu
să în discuţie de dl Bălan a fost 
şi aceea a lipsei oricărei protecţii 
economice a producţiei interne 
de profil. „Lucrurile sunt lăsate 
la voia întâmplării. Se aduc, de 
exemplu, tone şi tone de îmbră

căminte purtată din occident, 
întrebarea este dacă cumpără
torul român este protejat în ceea 
ce priveşte calitatea şi gradul 
de uzură a hainelor respective, 
unde mai punem că unele pot 
fi necorespunzătoare din punct 
de vedere sanitar. La urma ur
melor n-am ajuns chiar groapa 
de noroi a Europei", a mai a- 
dăugat dl Bălan. Dintre bene
ficiarii societăţii 70 la sută, ca 
număr, sunt firme cu capital pri
vat, dar valoric acestea aduc sub 
50 la sută din încasări. Cifra de 
afaceri a fost în 1994 de aproa
pe 6 miliarde lei, încasările lu
nare pe anul în curs fiind de pes
te 500 milioane lei, în ceea ce 
priveşte beneficiul obţinut în a- 
nul trecut, din declaraţiile dnei 
Victoria Sîncrăian — manager 
economic, a rezultat că acesta â 
fost „la limită", undeva peste 
110 000 mii lei. Aceste beneficii „la 
limită" fac parte dintr-o strate

gie managerială menită să nu 
scadă vandabilitatea produselor 
prin încărcarea excesivă a pre
ţurilor. Lucrul cel mai impor
tant, însă, este că, mici sau mari, 
aceste beneficii există, picurând 
viaţă în societate. în momentul 
de faţă producţia S.G. Matex 
S.A. este orientată preponderent 
spre căptuşeli din vîscoză, po- 
liamidă, poliester sau ameste
curi, ţesături peliculizate, ţesături 
din bumbac şi articole de faţă 
pentru haine sport. Parte din 
producţia pentru haine sport este 
transformată în îmbrăcăminte 
în atelierul de croitorie al fir
mei, unde lucrează peste 80 cro- 
itorese. Deşi, după cum spunea 
dl Mătăsaru, este extrem de greu 
să pătrunzi cu produsele pe pia
ţa vestică, totuşi cei de la Ma
tex au în lucru o comandă de 
căptuşeală pentru SUA. Totodată 
echipa managerială se află în 
tratative avansate cu un parte

ner din Germania* colaborare 
care se pare va aduce un suflu 
nou şi perspective de noi dotări 
societăţii devene. în prezent pri
vind spre viitor este vital, ne 
declara dl Bălan, să se facă re- 
tehnologizarea întreprinderii. în 
acest scop la iniţiativa Depărtăm 
montului Textului-Pielărie din 
cadrul Ministerului Industriilor, 
se face in momentul de faţă, de 
către Institutul de proiectare pen
tru industria uşoară — I.P.I.U. 
— un studiu care vizează eva
luarea necesităţilor de noi uti
laje şi valoarea investiţiei. Acest 
studiu va sta la baza contractă
rii unui credit extern, destinat 
retehnologizării fabricii. Aşadar, 
cu toate greutăţile, „pocnind dini 
bici" pe lângă vechile utilaje, 
S.G. Matex S.A. îşi duce totuşi 
cu abilitate povara tranziţiei a- 
vând speranţa unui viitor mai 
bun şi, de ce nu, retehnologizat.;

ADRIAN SALĂGEAN
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Datini, cântece ş i dansuri de mare vitalitate
Zona pădurenilor a fost 

şi rămâne cea mai con
servatoare vatră de' păs
trare a creaţiei populare 
hunedorene. Ajungând 
aici, totul fi se pare fa
bulos,- începând de la pe
isaj şi obiceiuri, până la 
oameni care, în zile &- 
bişnuite, pe uliţele satu
lui, mai poartă costumul 
popular pădurenesc, mai 
ales femeile în vârstă, 
iar bărbaţii — haina lunr 
gă ţesută din lână, orna
tă cu câteva motive sim
ple. Intre alte localităţi, 
reprezentativă pentru a- 
ceastă zonă este comuna 
Lelese. Datinile, cântece- 

' le şi dansurile sunt aici 
de o vitalitate ieşită din 
comun. Doar doinele te 
poartă domol, cu alun- 
girea ultimei silabe a 
fiecărui vers specifică, in 
miezul unei vieţi irteăr- 
eate de semnificaţii şi în
ţelesuri profunde, ances
trale. f-

Stând de vorbă cu di
rectorul căminului cultu

ral, dna Dorica Ungurcă
nit, am dorit să ştim ce 
se măi întâmplă cu for
maţia de dansuri popu
lare de aici, celebră în 
întreaga ţqră. „Acum, 
formaţia noastră s-a în
tinerit. Este alcătuită din 
cincisprezece perechi. Este 
acompaniată de un taraf 
de ţineri instrumentişti 
din Runcu Mare, care au 
învăţat singuri să , cânte 
la instrumente. Cu ei par
ticipăm la fiecare ediţie 
a Festivalului pădureni
lor". Se păstrează, în 
schimb, aşa cum a fost 
cunoscut cândva, grupul 
vocal feminin. Ambele 
formaţii încearcă să va
lorifice cântece şi dan
suri din creaţia tradiţio
nală locală cu care se 
mândreşte întreaga co
munitate. Se practică, 
păstrându-se nealterate, 
obieeiuri legate de săr
bătorile Crăciunului şi 
Anului Nou. Se umblă cu 
colinda, cu „Capra", iar 
din- banii strânşi, donaţi

de tineri instituţiei de 
cultură, s-,au executat re
paraţii la căminul cultu
ral. Un gest frumos !

Nedeile, alt 'obicei tra
diţional, se desfăşoară în 
perioada mai-iulie. Chiar M 
dacă obiceiul nu se mai 
păstrează ca înainte când 
de la biserică se ieşea în 
ţarină şi apoi la căminul 
cultural, unde era jocul! 
Acum, totul se desfăşoa
ră în aşezământul de cul
tură, o instituţie bine 
gospodărită, curată. Se 
păstrează, nealterat, obi
ceiul „Măsuratul oilor", 
Data de desfăşurare a 
lui — 13 mai, când po
sesorii de oi (fiecare lo
calnic are în gospodărie 
un număr mai mare. sau 
med mie de oi) ies pe 
un deal în afara localită
ţii, unde se amenajează 
stâna. Gospodarul cu ce
le mai bune animale este 
cinstit de toată ■ comuni
tatea satului. Totul este 
urmat de horă, însoţită

de mâncare şi „udătură". 
Este un moment aştep
tat cu înfrigurare de oa
meni f

Activităţii desfăşurate 
de căminul cultural i se 
alătură activitatea cu car
tea, realizată de biblio
tecă, în fond de acelaşi 
om, dna Dorica Ungurea- 
nu, deopotrivă şi biblio
tecar. Sigur, numărul de 
cititori de aci nu se poa
te compara cu cel al bi
bliotecilor ce activează 
în comune mai mari. Ori
cum, important este că se 
citeşte, biblioteca îji îm
bogăţeşte fondul de car
te, cu sprijinul Bibliote
cii Judeţene. Cititori sunt 
elevi, dar şi oameni ma
turi, ceea ce este un lu
cru încurajator. In mij- 
locul unei puternice tra
diţii care presupune con
servatorism, oamenii de 
aici sunt deschişi spre 
informaţie, spre cunoaş
tere ! ;:;v :

MINEL BODEA

f l a m e *
j

Palma destinului mângâie alb 
părul răvăşit al bătrânului orb, 
parabolă a marilor furtuni — ' 
osul frunţii atinge marmura albastră 
a Mării Egce, şlefuind-o, 
amurgul a primit.imperial 
armada de corăbii negre, 
noaptea dilatându-se 
peste oameni şi zei, 
în timp ce din ochii bătrânului orb 
izvorăşte o lumină amară.

S e a t â  m i s t i c ă

Seara cădea peste râu
cu sunet de vâslă,
venele îmi erau deschise
în aşteptarea comuniunii cu ea,
simţeam oasele măcinându-sc încet
sub apăsarea atâtor galaxii nebănuite,
dar eram fericit, fericit
precum râul ce curgea
psalmodiind pe sub fereastră,
cale deschisă spre vis,
spre lungile călătorii livreşti, *
eram fericit, fericit
chiar dacă toate acestea
se petreceau în afara realului,
acolo unde gândurile
se izbeau înfricoşate
unele de altele.

i i
in curând, in librării!
O satisfacţie pentru cititorii creaţiilor 

cunoscutului scriitor Radu Ciobanu. A 
apărut ediţia'a doua a romanului „Călă
reţul de fum”, adăugită, aşa cum a fost 
gândit şi-scris , de autorul său. Noua edi
ţie reuneşte, inclusiv, execuţia de la 
Deva a unor ţărani răsculaţi. Aşadar, • 
carte despre răscoala de la 1784, despre 
Horia şi ceilalţi conducători ai răscoalei, 
care a zguduit imperiul austro-ungar.

(M. B.)

La Hunedoara a susţinut recitaluri la 
Castel şi Biserică („Toamna muzicală hu-, 
nedoreană") şi a iniţiat, cu Mircea Go- 
ian, Festivalul de chitară clasică, aflat la 
a doua ediţie, anul acesta, în dulie. Miky 
are şi nobleţea de a-i învăţa pe alţii, ac
tualmente arg patru elevi, liceeni. „Iri 
primii ani studiam câte cinci ore pe zi, 
acum mă rezum la două-trei, din eauza 
grijii familiei, a serviciului". Repertoriul 
său predilect ? Marii compozitori şi in
terpreţi ai genului: Fernando Sor, Heitor 
Villa-Lobons, Manuel Ponce, dar şi Bach, 
Scarletti, Francisco Torrega, Mauro Giu- 
liani, Leo Brower... (Eugen Evu).

Un virtuoz al chitarei Premieră la Teatrul
de Revistă DevaMiky este numele cu care-1 dezmiardâ 

prietenii şi fanii. Se numeşte Nicolae 
Szekely şi s-a născut la Ghelari, în 1962. 
După absolvirea Liceului Industrial Nr. 
1 din Hunedoara, urmează Facultatea de 
Metalurgie din Bucureşti. Actualmente 
este inginer în „Siderurgica5* S.A. Miky 
cântă la chitară clasică din anul 1981, Tro
feul cel mare, locul I la Festivalul de 
chitară clasică de la Sinaia, în 1987, îl 
ambiţionează. A concertat la Ateneul Bu
cureşti (recital 1987), apoi în multe oca
zii din climatul studenţesc bucureştean.

Luni, 15 mai a.c., ora 10, la Casa de 
cultură din Deva, are loc premiera spec
tacolului pentru copii „Spiriduşul piz
maş", realizat de Teatrul de Revistă De
va, atât de apreciat pentru calitatea spec
tacolelor sale de revistă. Libretul şi re 
gia sunt semnate de Alexandru Darian 
Avem convingerea că spectatorii copii se 
vor lăsa cuprinşi de bucuria evoluţiei u- 
nor interpreţi deosebit de talentaţi. (MB.)

în scenă —. cunoscu
ta formaţie de dansuri 
populare a ansamblului 
„Ardeleana" al Clubului 
„Siderftrgiitul" Hune
doara. ’

în adâncul adâncului nostru, 
o magnolie s-a deschis a uimire; 
stă la răspântia dintre viaţă şi vis 
ca o bună vestire.

Numai atât, doar atât: tactil 
din freamătul sânilor tăi, 
recele April izbucnind 
în tandre văpăi.

IONEL AMAR1UŢEI
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i o n  p .  s â r b u  „ATLET AL MIZERIEI", „OBLI GAJ IA MORALA"
A-l citi, în această pri

măvară, pe Ion D. Sârbu 
— mă refer la cele două 
volume recent apărute: 
„Atlet al mizeriei" şi „O- 
bligaţia morală" — înseam
nă să fii într-un emoţio
nant dialog cu o covârşi
toare personalitate a cul
turii române, omagiată a- 
cum, la centenar: Lucian 
Blaga. Pentrft că, în aceste 
volume, autorul I.D. Sâr
bu (fost student, asistent 
şi prieten al marelui poet 
şi filozof) ne dezvăluie, în 
pagîni memorabile, „desti
nul Blaga", „lecţia Blaga". 
Primul volum se deschide 
cu „Confesiunile elevului 
lui Blaga" şi am putea 
spune că se încheie cu „Eu 
l-am văzut pe Blaga plân
gând...". "

Apariţia acestor două 
volume, raportate la bio
grafia prozatorului şi dra
maturgului Ion D. Sârbu 
şi mai cu seamă la dia
grama profilului său lite
rar, o datorăm scriitorului 
Dumitru Velea. Domnia sa 
s-a ocupat cu stăruinţă, 
acribie şi respect de strân
gerea documentelor (cores
pondenţa, publicistica lui 
I.D. Sârbu) şi publicarea 
lor, postum, la Editura 
Fundaţiei culturale „I.D. 
Sârbu", Petroşani.

In „Atlet al mizeriei", 
Dumitru Velea adună în
tre coperţi interviuri pe 
care dramaturgul le-a dat 
la Timişoara, Petroşani, 
Graiova, articole din caie
tele program ale tea

trelor care i-au pus în sce
nă piesele — mărturii tul-; 
burătoare ale destinului şi 
creaţiei sale, dar şi con
semnări, note, referinţe ale 
apreciatului condeier, care

şi filozofice de la seminarii 
o undă proaspătă şi tare, 
ne spune, în postfaţă, Du
mitru Velea. Necruţător cu 
prostia, cu impostura şi 
laşitatea, lua în vârful as

N o te  de lectu ră

şi-a asumat până în cele 
mai adânci fibre ale fiin
ţei o uimitoare experien
ţă a tragicului. „Pornit din 
frământata şi clocotitoarea 
Vale a Jiului (fiu de mi
ner, născut la Petrila), 
prins o vreme în vârtejul 
frontului, Ion D. Sârbu a- 
duce în discuţiile estetice

cuţit al ironiei şi sarcas
mului întreaga galerie a 
prejudecăţilor ; ideilor le 
servea o replică bărbăteas
că şi loială, fundamentată 
deopotrivă pe o bogată lec
tură în mai multe limbi, 
ca şi pe t> observaţie acută 
şi un sănătos bun simţ".

De ce titlul „Atlet al

mizeriei" ? Răspunsul ni-1 
dă înşuşi I.D. Sârbu : „Bla
ga, urmărind odiseele me
le, într-o şedinţă a Cena
clului literar din Sibiu, 
m-a onorat cu o definiţie 
pe care eu, astăzi,'am tot 
dreptul să o consider pro
fetică. Mi-a zis aşa : Gary, 
tu eşti un atlet al mize
riei". Iată, revenim la Bla
ga, atât de prezent în căr
ţile lui I.D. Sârbu. El nu 
lipseşte nici chiar din „Po
vestiri petrilene". Minerii, 
spunea Blaga, „trăiesc pe 
verticală, în mineral, în 
întuneric, aproape de moar
te, departe de clorofila 
vieţii".

Confesiunile dramatur
gului sunt strânse în „O- 
bligaţia morală", cel de-al 
doilea volum, apărut ca

şi primul în condiţii gra
fice deosebite. Două lu
crări ale aceluiaşi autor, 
o confruntare cu datele 
strict biografice, un testa
ment, un avertisment, O 
anticipare a grabelor ne
linişti viitoare. Doar sim
pla enunţare a titlurilor 
— „Atlet al mizeriei" şi 
„Obligaţia morală" — in
vită la lectură, la medi
taţie. Cel care credea că 
„simplitatea şi claritatea 
sunt lucrul cel mai com
plicat şi mai dificil pe 
lume" şi care aflase de 
la mentorul său, Lucian 
Blaga, că un scriitor este 
„o investiţie a Limbii a- 
cestui pământ", lasă citi
torului putinţa de a-l ju
deca.

LUCIA LTCIU
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LUNI. 15 MAI ..
TVR 1 . • '

13.00 Actualităţi; 13,10 Ecleziast *S6 ; 
it.to TVR laşi; 14,45 TVR Cluj-Napoca; 
0,20 TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi; 
0,25 Turism şi agroturisro; 174» Eoa. tu 
tipia ba maghiară; 18,30 Cartei junglei; 
0,00 De luni până luni. Retrospectiva e- 
Vtnimentelor politice interne ale săptă
mânii ; 19,30 Fata şi băieţii (s); 20,00 Ac
tualităţi, meteo, sport; SMS Cu dragat- 
0U să nu te joci (s. Mexic, 1992, ep. 2): 
JBotul de sâmbătă1*; 21,20 Transfoeator; 
0 1 5  Teatru TV ; 23,15 Actualităţi; 2348 
•.viitura în lume; 0,00 Rocfc Live.
"f TVR 2
14.00 Actualităţi; 1440 Politica între 

Iţeai şi rea!; 14,40 Videotcca melomanu-
1; 1540 Simboluri de lori «1 te  pil 
»); 15,30 Atlas (r); 16,00 Desene Mi- 

!j 1640 Şi bogaţii plâng (s); f£#0 
jaua de minte (emisiune pentru ti- 

et): 1740 Aur şi noroi (s); 1840 Jn 
Dumneavoastră; 20,06 Arte vizuale; 
Tribuna nonconformiştllor; 21.00
Mesager; 2140 Memoria exfllflui

«Hnânesc; 22,45 Repriza a treia ţemteio- 
m  sportivă); 22,00 Santa Barbara (s); 
0 6  Jazz club.

MARŢI, 16 MAI 
TVR 1

740 TVM Telematinal; 840 La prima 
pră; 945 Santa Barbara (s/r) ; 045
(limbi străine; 11,05 Cinematograful de 
prtă; 1240 Desene animate; 1340 1001 
•udiţli; 14,00 Actualităţi; 14,10 TV® 
flbşl; 15,05 TVR Cluj-Napoca; 1640 Fii tu 
(isuţi; 17,00 Convieţuiri ; 18,00 Totul
#fopre muzică (cs); 18,30 Cartea junglei

6a.); 19,00 Clio ; 19,30 Fata şi băieţii (s);
,00 Actualităţi, meteo, sport; 26,15

ffelecinemateca; 23,20 Reflector; 2340
Actualităţi; 0,05 Videoteca muzicală; 0,30 
fltDng! Emisiune de critică şi actualitate 
teatrală.

T V R Z
7,00 La prima oră; 9,15 Ora de mu

rită ; 10,00 Ziua Z (do); 11,00 Telejur

nal WorldNet; 1440 Desene animate ;
12,«T Tfeattu TV; 0 ,0  Ritmuri muzi
cale; 14,00 Actualităţi; 1440 Planetarii: 
emisiune pentru copii; 15,00 Limbi străi
ne: francez ,̂ engleza (r) r 16,06 Desene 
animate; 1640 Şi bogaţii plâng (s); 17,00 
23 de milioane (p. 1) ; 17,40 Aur şi noroi 
<s); 1840 23 de milioane (p. II); 20,00
Cu cărţile pe faţă; Şl,00 TVM Mesager; .
21.30 latre da şi nu; 22,00 Credo; 23,15 
Teatru TV.

4' MIERCURI, 17 MAI
~ T V R 1
7.00 TVM Telematinal; 840 La prima 

or i; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,50 Vi- 
deoiexicon; 11,50 Moda pe meridiane 
(do); 12.20 Aur şi noroi (s/r); 1349 101 
audiţii; 14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj-jN.;
16,10 Magazin internaţional; UjB Alfa 
şi Omega... pentru morală noastră cea 
de toate zilele; 1748 De la lume adu
nate... ; 18,06 Documentar; 19,00 Serfsul 
schimbării; 1940 Fata şl băieţii (s); 29,00 
Actualităţi, meteo, sport; 0 ,0  Dr. Quinn 
(0 . 51); 2140 Noi frontiere <«m. de şti
inţă) ; 2346 Actualităţi; 2345 Confluen
ţe ; 23,55 întâlnirea de la miezul nopţii; 
043 Jaxz-Fan.

T V R  2
7.00 La prima mă; 9,15 Ora de mu

zică; 10,00 Itinerar german (do); 11,00
Telejurnal WorldNet; 1146 Desene ani
mate; 12,60 Gong 1 (r); 12,3» Concert;
1349 Magazin satelit | 1345 Sft au ne fa
cem Hurii; 14,19 Serialul serialelor; 15,00 
De tingua latina; 1540 Atotştiutorii (CP|î 
16,69 Da.; 1648  Şi bogaţii plâng: *70  
Mini-eco; 17,40 Aur şt noroi (s); 1840 
Em. în limba maghiară; 040  Pro Me
moria; 040 Turist duh ţ 2140 TVM Me
sager ; 2146 Tradiţii; 2246 Santa Bar
bara (s); 22,45 Un secol de cinema ; 0,15 
Caleidoscop.

JOI, 18 MAI ‘
TVR 1

7.00 TVM Telematinal; 840 La prima
oră ; 9,15 Santa Barbara (s/r); 16,05
Limbi străine; 11,05 Aur şi noroi (S/r,' 
2 ep.); 13,10 1001 audiţii; 14,00 Actua
lităţi ; 14,10 TVR laşi; 1540 TVR Cluj- 
Napoca; 16,00 Actualităţi ; 16,10 Diver
tisment internaţional; 16,40 Sub semnul 
întrebării; 17,40 MHenium; 18,25 Dese
ne animate ; 19,00 Medicina pentru toţi f
19.30 Fata şi băieţii (s) ; 20,00 Actualităţi,
meteo,, sport; 20,50 Om bogat, om sărac 
(s); 21,50 Reflecţii rutiere; 22,00 Stu
dioul economic ; 22,40 Simpozion ; 23,40-
Actualităţi; 0,20 Familia Palliser (s).

TVR 2
7.00 ta  prima oră; 945 Ora de mu

zică ; 10,00 Caleidoscop; 11,00 Telejurnal 
WorldNet ; 1140 Desen® animate,; , 12,00 
Mozaic (CFI); 0 , 0  Lumină din lumini 
(r); 13,45 Ritmuri muzicale; 1449 Ma
gazin social; 1540 Limbi străine: engle
ză, germană (r>; 16,00 Desene animate; 
1640 Şi bogaţii plâng (s); 17,00 Ceaiul 
de la ora 5; 19)00 Emisiune în iimiii 
germană; 20,00 Convieţuiri; 2l,00 TVM 
Mesager; 2240 Cinematograful de artă; 
film ; 0,35 Concert Rock.

-T; - ‘ VINERI, 19 MAI -  - -T :::
t v r  i /; . ”;V'

7.00 TVM Telematinal; 840 La prima
oră; 945 Santa Barbara (s/r); 10,05
Curcubeu; 1X45 MTV Greatest Hltr 1140 
Anr şi noroi (s/r, 2 cp.); 1345 MOI au
diţii; 14,*6 TVR laşi ; 1545 TVR ClUj- 
Napoca ; 1640 Actualităţi; 16,25 Din lu
mea afacerilor; 16,45 Lege şi fărădelege: 
1740 Em. m limba germană; 1840 Pro 
Patria; 19.08 Edera («, ep. 1); 0 40  Ac
tualităţi, meteo, sport; 20,45 Tezaur foi- 
cloric ; 2145 Viaţa parlamentară ; 21,55
Film; 2345 Actualităţi; 2340.MTV Eu- 
ro-Top 0 ;  045 Cinematograful de noap
te; film.

TVR 2
748 La prima mă; 945 Om de mu

ririi ; 1048 Magazin satelit; 1146 Telejur
nal W orldNet; 11,30 Desene animate; 1240 
Cafeneaua literară; 13,45 Kitmufa muzi
cale ; 14,10 Varietăţi Internationale; 1540 
Atotştiutorii (CFI); 1540 Cultura în lu
me (r); 16,00 Desene animate; 1640 Şi 
bogaţii Plâng (s); 17M  Bursa invenţii
lor ; 18,10 Aur şi noroi (s); 1946 Concer
tul Orchestrei Naţionale Radio; 2146 TVM 
Mesager; 2340 Santa Barbară (s); 6,15
Bucuriile muririi.

SAMBATA, 20 MAÎ
TVR 1

746 La prima oră; 940- Şapte note 
fermecate ţ 10,00 Fihn serial pentru co
pii: Reîntâlnire cu IJiack Beauty; 1640 
Pas cu pas. Emisiune de ştiinţă; 11,25 
Vârstele peliculei; 1240 Cronografii;
12.40 Cuvinte potrivite; 13,10 1001 audi
ţii ; 14,00 Actualităţi; 14,10 Rădăcini spi
rituale ; 14,40 Ora 25 *- Tranzit TV ;
19,15 Teieenciclopedia ; 2640 Actualităţi,
meteo, sport; 20,40 Publicitate; 20,45
Film serial; Columbo ; 22,15 Dragi mi-s 
cântecele mele !; 22,45 Actualităţi; 2340 
Fiim serial; Telefonul de la miezul nop

ţii (SUA); 23,55 Zodiac aştro show: Zo
dia Taurului ; 1 ,0  Pentru Jiul, ri> dra
goste.

TVR 2
7,00 Întâlnirea de sâmbătă. Program 

al Studioului TVR din Ciuj-Napoca; 1240 
MTV * Disc» Dame; 13,00 Est meridian 
magazin; 1640 Desene animate: Pif şi 
lleritile <CF|j; «6,30 film serial.- Şi bo
gaţii plâng (Mexic); 1740 Itinerare spi
rituale ; 17,30 Serata muzicală TV ; 26,30 
Pariaţi pe campion 1 ; 2140  TVM * Me
sager ; 21,30 Planeta cinema — 1 0 0;
22,0» Săptămâna sportivă; 2240 FUm
serial: Santa Barbara (ep. 159); 23,15
Interferenţe: Religie şi societate; 0,15
Misa România, 1*85; 045 Jazz Alive 
show.- 1:

DUMINICA, 21 MAI

TVR 1
740 Bună dimineaţa!; 640 duhul lui 

Gufliver; 940 Film serial Pentru copii 1 
Fantastica familie Meilop; 1040 Lumină 
din tamiaâ. Ediţie specială de riua Sfin
ţilor Mari împăraţi Constantin şi Elena; 
1X40 Din albumul celor mai frumoase 
melodii populare; 1240 Viaţa satului. 
Probleme mai vechi şi.„ mai noi ale a- 
grietttturfl noastre; 13,0 Atlas; 1440
ActuaUtăţi ; 14.16 Poşta TV; lţ20 Video- 
nuşgarin; 17,0 Serial S.P.; Stor Trek— 
Generaţia următoare. Ep. 75; 18,0 A
doua Românie; 1945 Publicitate; 0,00
Actualităţi * Agenda europeană * Bu
letin meteo; 0 , 0  Film artistica „Mari 
lyn şi eu* (SUA, 1991) ; 22.20 Tragerile 
Loto special 6/49 şi Noroc: 22,36 Actua
lităţi ; 22.15 Duminica sportivă; 23.05 
Fina serial: Maddie şi David; 2440
MTV « Greatest Rits; 0,30 Avanpremie
ră ; 6,0 Nocturna lirică. Geo Dumltrescu.

TVR 2
7,66 5x2. Magazin duminical; 13,0(1

MTV * Disco Dance; 14,00 Actualităţi;
14,10 FUm artistic : „Friix şi OtlKa“ :
16,30 Film serial: Şi bogaţii plâng; 17,00 
Finala Campionatului Mondial de hand
bal masculin; 2049 In memoriant: bari
tonul Mihail Arnăutu; 2146 TVM * Me
sager ; 2140 Descoperirea planetei; 22,00 
Ritmuri muzicale; 22,15 La puterea a
doua; 23,00 Film serial: Santa Barbara 
(ep. 160) ; 23,45 Fragil muşic experience.

In funcţie de evenimentele la zi, 
Societatea Română de Televiziune 
îşi rezervă dreptul de a efectua u- 
nele modificări ale programului.

ini
640 Desene animate şi 

seriale; 1045 Diseny & 
Ca. (da., jocuri); 1240 
California Dreams (s); 
1240 Prinţul din Bel-Air 
(s) ; 13,25 Casa plină (s); 
1440 Auto. MP de For
mula 1 de la Barcelona 
* ■ , antrenamente; 14,15
Cine e şeful aici? (s); 
1540 Knight Rider (sa.);
16,45 A-Team (sa.); 1740 
BevOriy Hills, 90210 (s) ;
18.0 Mei rose Place (s);
19.0 Ştirile serii; 20,10 
Mini Playback Show;
21,15 Nunta de vis (show);
23.00 Ba, vă rog (r); 0,00 
Divertisment nocturn ; 
140 Navy Seals (SUA, 
*90); 3,00 Tennessee Bucb 
(SUA. 1988); 4,30 Din cu
lisele filmului: „Betty şi 
surorile ei”.

CANALE 5
740  Ştiri; 1046 Fiecare 

volum (r); 1040 Nu
dâar moda (r); 1140 A- 
facere încheiată (mag.); 
1140 Comisarul Scaii 
(s.p.); 12,45 Forum
(show); 1440 Ştiri; 1445 
Cotidiene; 14,40 Prieteni 
(mag.); 1645 Avanpre
miera ; 17,00 Da.; 19,00 
OK, preţul e corect (cs); 
040 Roata norocului 
(cs); 21,00 Ştiri; 21,25 
Circulă zvonul (show); 
21,40 Nu uitaţi periuţa 
de dinţi (show); 040
Ştiri; 0,30 Pe locui cri
mei (s.p.); 140 Avan
premiera (r) ; 2,30 Coti
diene (r); 2,45 Circulă 
zvonul (r); 3,30 Nu doar 
moda (r) ; 4,30 îngerul (r).

SAT 1 ^
7,15 Desene animate; 

9,25 Baschet. Liga NBA;
16,10 Neînţeles (SUA, ’83); 
1145  Pisicile sălbatice 
americane (f/r); 1345
Superhuman . Samurai 
(s); 1445 Catwalk (s);
15,0 Numai iubire na! 
(siteom); 15,50 Star Trek 
(ep. 2); 1648 Legea
străzii (sa.); 17,50 To
tul sau nimic (cs); 18,45 
Ştirile serii; 1940 Ran : 
fotbal Bundesiiga 30; 
200 Roata norocului 
(cs); 21,15 Parada muzi- 
canţilor (muzică popu
lară germană); 2340
Mann-O-Mann (show); 
0,00 Hot Chiti (SUA, 
1985); 1,30 Claudine
(SUA, 1974); 5,05 Lumea 
străzii (s/r); 5,55 Ran r 
fotbal Bundesiiga 30.

N.B.C
7.00 Ştiri NBC ; 8,30

Hello Austria, hello Vie- 
na; 9,30 Europa Jour
nal ; 10,00 Videomoda;
10,30 Entertainment X- 
Press; 11,00 Rotonda 
(taikshow); 1340 Maga
zinul ştirilor NBC ; 14,00 
Azi — informaţii; 15,00 
Hochei. Săptămâna NHL;
16,00 Golf. Volvo PGA 
—• Roma ; 1740 Campio
natele NCAA ; 18,00 Ho
chei: NHL ; 19,00 Azi •— 
informaţii; 20,00 Ştiri 
ITN; 20,30 Ushuaia (do. 
aventură); 2140 Dateiine 
— informaţii ia zi;. 2240 
Talkin’jazz; 2340 Show-ul 
serii; 0,30 Late Night 
Snow ; 1,30 Epoca de aur 
a rock’n’rOll-Ului ; 2,30
Show-ul serii.

EUROSPOKf
9,3o b-iuiiiig. urând 

Pnx (mag.) ; lu.lO r ria- 
tion. rro lour tle ia 
Suriers i-arauiae, nu.>ira- 
lia (set.) ; li,JU toi,joi: 
Fanai a Cupei Cupeior 
ae ia Far,s (r) ; 1 j,jU
JtsuX. iriecauri interaiai,o- 
naie; l-a,«o nuto. Mr ue 
Formiua 1 ai Spaniei — 
cauricari (uj ; ia,oo Te
nis. openui italiei. Tur
neul teminm — semiaa- 
nale (a) ;17,:(0 Goli. O- 
peuul isaguei de ia t*iy- 
mouth — turul 3 (d) ; 
la,30 Auto. Mr de Ter
mina 1 at Spaniei: Foae 
Posation (mag.); 20,30
Attto. MP de Formuta 
30o0 de ta Valaeiunga 
(înreg).; 21,30 Fotbal: Fi- 
na,a cupei Franţei: Pa
ris St. Germain —• Stras- 
bourg FC Metz.

TV 5
7,00 Reflecţii ; 8,00

Sindbad (mag.) ; 9,05 Jur
nal canadian; 9,35 Bibi 
şi prietenii săi (cs); 10,15 
Magazin economic; 10,45 
în obiectiv Europa ; 11,15 
Ce Isterie (cs); 11,45
Sport Africa (mag.); 12,45 
C. Lamarche (r); 13,45
Jurnal F3 ; 1445 Orizon
turi (mag,) ; 1440 Tara- 
tata (r); 15,45 Ieşire libe
ră (r); 16,30 Evadare
(mag.) ; 17,10 Genii în 
iarbă (cs); 17,45 Descur
căreţii (cs); 18,15 Luna 
Park (mag.); 18,45 Cam- 
pionul (cs) ; 1940 Jurnal 
TV5 ; 20,00 Asta nu se 
discută (mag.) ; 21,00 Se
cret de familie (Franţa, 
1992, p. 1); 2240 Festi
val Franţa-Ontario.

6,45 Desene animate;
8.00 Disney & Co. (r);
9.0 Seriale şi desene a- 
nimate; 10,55 Em. reli
gioasă pentru copii; 11,00 
Team Disney; 12,30 îna
poi în trecut (ş.SF); 13,20 
Căldură tropicală (s); 
14,20 Auto. MP de For
mula 1; 16,55 Auto. Su
per Touren Wagen 1995; 
17,25 O familie foarte 
drăguţă (s); 17,55 Thun- 
der în Paradis (s.a.) ; 
18,50 Alegerile în ’95 
(em. politică); 19,45 Ştiri, 
meteo, sport; 20,10 Wes- 
terdeich (Germ. 1994);
21.15 Un judecător fer
mecător (Germ. 1994);
23.15 Spiegel TV — ma
gazin; 0,00 Prime Time; 
0,25 Eden (s.er.); 0,55
Playbov Late Night (mag).

740 Ştiri ; 10,00 Fron
tierele spiritului; 10,40 5 
continente (do); 11,0
în compania exploratori
lor (do) ; 12,45 Simpsonii 
(s); 13,15 Superdasament 
(show); 14,00 Ştiri; 14,45 
Duminică plăcută (show, 
p. I); 19,15 Bunicul Fe- 
lice (s); 19,45 Duminică 
plăcută (show, p. II); 21,00 
Ştiri; 21,30 Stranamore 
(show); 23,40 Target 
(mag.) ; 0,10 Nu doar mo
da ; 0,40 Fiecare volum 
(r); 1,15 îngerul (mag./r);
1,45 Noaptea îngerilor 
(do); 5,00 Chioşcul de 
ziare.

8,05 Catwalk (s); 8,55
Pasărea din Paradis 
(SUA, 1951); 10,40 Trei 
oameni vioaenţi (SUA, 
’56); 12,25 jonglerii &
iluzii (show); 1340 Veci
nii trebuie enervaţi (Ger
mania, 1970); 15,00 Ci- 
ne-i gagica ? (SUA, *87) ;
16,45 Ultimul Safari (An
glia, 67); 19,05 Roata no
rocului (cs) ; 20,00 Ştiri, 
meteo, sport; 20,15 Fot
bal show, Ranissimo. 
Bundesiiga 30 ; 21,15 Dra
goste fatală. Povestea lui 
Alison Gertz (SUA, ’92);
23,15 Discuţie în turn 
(taikshow); 0,30 24 de 
ore (rep.); 1,05 Ultimul 
Commando (SUA, 1973);
3,00 Ultimul Safari (f.a/r); 
1,50 Reluări. '

640 Ştiri NBC; 7,00 A- 
faceri internaţionale;
11.00 Cronica dezastrelor
(do) ; 11,30 Amintiri ieri, 
amintiri azi (do); 12,00
Comerţ TV ; 13,60 Ushu- 
aia (do) ; 14,00 Entertain- 
ment-X-Press ; 14,30 Des
tinaţii de vacanţă; 15,00 
Azi — informaţii; 16,00 
întâlnire cu presa; 16,30 
Europe 2000 (do); 17,00
Grupul McLaughlin; 17,30 
Europe 2000 (do); 18,00
Auto. Turneul ADAC;
19.00 Cai în acţiune; 19,30 
X Kulture — sporturi ex
treme; 20,00 Ştiri ITN ; 
2040 Destinaţii de vacan
ţă; 21,00 Videortoda : 
„Noul imperiu britanic";
22,30 Talkin* Jazz.

9,30 Auto. MP de For
mula 1 al Spaniei — ca
lificări (r); 10,30 Auto. 
MP de Formula 1 al Spa
niei — încălzirea (d);
11.00 Auto MP de F. 3000,
Italia (r); 12,00 Karting. 
CE de la Şaibris ; 13,00
Moto. „Ducados" Open 
(d); 14,30 Auto, MP de 
Formula 1 ai Spaniei de 
la Barcelona (d); 17,00

. Tenis. Finala turneului 
feminin de la Roma (în
reg.) ; 18,00 Golf. Benson 
& Hedges International 
Openui de la Plymonth — 
ultimul tur (d);. 20,00 
Lupte libere. CE de Ia 
Fribourg, Elveţia (înreg.);
21.00 Atletism. Decaro 
Cup *95 Ia decatlon de 
la Praga (d); 22,00 Wrest- 
ling World Superstars.

7,00 Sport Africa ; 8,00 
Spaţiu francofon; 9,05 
Jurnal canadian; 9,35 
Bibi şi prietenii săi; 10,15. 
Planeta Muzicii; 1145 
Debussy; 11,45 Lumea e 
a voastră (var.); 13,15
Referinţă ; 14,05 Veţi ve
dea totul (mag.); 14,30
Secret de familie (f/r) ;
16.00 Festival- Franţa- 
Ontario (r); 16,30 Mun
tele (mag.); 17,10 C. La
marche ; 18,00 Şcoala fa- 
nilor (var.); 18,45 Wee- 
kend plăcut; 20,00 30 mi
lioane de prieteni (mag.);
20,30 Jurnal belgian;
21.00 7 din 7; 22,00 O- 
rele fierbinţi ale Mont 
parnasse-ului (do) ; 23,45 
Hambarele arse (f/r).
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KANIZSA SJRX. SATU MARE, TEL.: «61-711381; «61-737013; 
i  «64-190998 CENTRUL DE DISTRIBUIRE: GARA MARE, TEL- 737780

CENTRUL DE DISTRIBUIRE: DEVA, slr. 22 Decembrie, 
nr. 25J (S.C. „POLIDAVA” S.A) TeL: 621T50
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SOCIETATE 
COMERCIALĂ 

PUNCT DE LUCRU 
SlNTANDREI 

CAP 3)

— CUMPĂRĂ MELCI VII

— CIUPERCI DE PĂDURE

Program zilnic ; 8—20.

Preţuri avantajoase negociabile.
(9921)

S.C GAMA FRESTIMPEX S.R.L. DEVA

Organizează cele mai frumoase şi tentante 
jxeursi* de 12 zile în GRECIA.

Informaţii şi înscrieri Ia sediul firmei din 
Deva, str. D Zamfirescu. bl C (TCII) el. 4, lei. 
054/627S66; 627906,orele 9—17 (sâmbătă 9— 
12), preţ informativ 225 dolari si 100 dolari In 
lei. ’ (D.P.)

S.C. IMAR-S.A. ARAD
Calea Aurel Vlaicu, nr. 14.
Organizează în perioada 15—20 mai 

1995 :

EXPOZIŢIA OK MORII. A 19Ş5

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 oficială a expoziţiei m  
avea loc pe data de 15 mai 1995, ora 10, 
la sediul nostru din Calea Aurel Vlaicu, 
nr. 14 şi va avea program zilnic, între o- 
rele 9,00— 18,00.

Vă aşteptăm !

m a tra  ini. *rl
Adresa: Bd D&nitrie ftoffipei,9$eclor 2JBuaiusti. 

Tel 312.77.01 Fax 312.77.73 ( vis-a-visde statiade meSou Pipera)

Va oferă cBn depozitele sale produse de marcaje cea 
mai buna calitate la preturile cele mai competitive:

aperitive snacks 
Maxi-Mfed’lam-Bar;
-alune Buy vis '

10 sortimente;
-conserve legume,ciuperci, 
fructe,came si pate de ficat; 
produse lactate si brânzeturi topit* 

2lsottffnente;
■coffe cream si frişca:
-biscuiţi si napol i t ane;
-mărgări muuleijiiaione/a.sosun;

băuturi răcoritoare st ' 
tipa minerala (cutii); 
comiiakes a crema de ciocolata; 
-vemwdiCteano-Martini;
•-bere; .
-Hqueur-uri Mărie Brizard, 

brandyNapoleon;. . .
-vodka Smimofi'; tox insecticid;

^  » ' multe alte produse.
Distribuitorii interesaţi sunt rugaţi s$ 
ne contacteze ia depozitele noastre .
* • • • • • • «  I • « • • • • * • • • • • • •  ••• • • • •

f r/ş-q -rfe  de staţia de metrou Pipera i  J |

MARTINI
CINZSNO

sasswgaaBgs r

i i
\. *

i i

1 il !
S i

THE DOCUMENT COMPANY 
XEROX

\ [ f n M m g c A M m m m m t iM f f f  î n M r m i m ..
‘ S.C.COMSER S.R.L. -DISTRIBUITOR AUTORIZA /  

TEL: 716551; 716915;716744 FAX: 71677}
Copiatoare, maşini de scrij, calculatoare, 

imprimante, centrate tetefonice/axuri, sisteme de 
alarmă, case de marcat şi căutare electronice, 
reptroproiectoare, papetărie.
- ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE VÂNZĂRI!

BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ S.A.

Informează clienţii săi că, potrivit Circ. 
nr. 21/1995 a Băncii Naţionale a României, au 
obligaţia Să depună până la 16 mai a.c. blan- 
cheteto de cecuri cu Urnită de sumă, tip 1980, 
neutilirate, până Ia 30 aprilie 1995. (327)

TOMBOLA
KANIZSA DREHER

*  -  A

TALON P E  PflR T K IPftR E

Numele şl 
prenumele: 
Adresa:, 
telefon
Berea preferată:..., r • •» • A *•

S.C. BERE KANIZSA S.R.L. Satu Mare
1 Traian 5/51 te!.: 061-711381, -737013 fax 06*190990

Centrul de distribuire Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 257 

(S C. „PoKdava" S.A.), Tel. 621750

III
I
Ii
I
I
I
I
1
I
I
f
1
I
I

S.C. IMCOMEX S A L
v.

i%
I
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\4
I' % 
I

- * 

I
I
I>
I« -
I*
\

. prin magazinul „CENTRAL*4 din Orăştie, 

str. N. Bătcescu nr- 11, telefon 64 74 96:

•  TELEVIZOARE COLOR: NEI. ORION, 
GOLDSTAR (90 programe, telecomandă, 
cu şi fără teletoxt)

•  TELEVIZOARE ALBNEGRU — Bucureşti
•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Găeşfi

•  ARAGAZE — Satu-Mare

•  MAŞINI DE SPĂLAT -
•  COVOARE ŞI MOCHETE -  Cisnădle

•  GRESIE ŞI FAIANŢA — model Italia

•  VOPSEA, CHIT ŞI DILUANT AUTO
•  INCUBATOARE PENTRU PUI DE GĂINĂ

•  ALTE PRODUSE electronice şi electrocasni- 
c e ; filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere 
electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, 
boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii aragaz, , 
La toate produsele se acordă

GARANŢIE Intre 1 - 3  ani-
GARANTAT CILE MAI MICI PREŢURI 1 

Produsele se vând cu

PLATA ÎN 12 RATE
pentru locuitorii judeţelor Alba şi Hunedoara

ţţ SE ACORDA ÎMPRUMUTURI IN LEI, 
•• PRIN CASA DE AMANET.

banca  comerciala „ion  tiriac** s a ;
SUCURSALA TIMIŞOARA

cu în Piaţa Unirii nr- 3
Organizează licitaţia ia sediul 

riei Deva, Biroul executori judecătoreşti, Ia I® 
mai 1995, ora 9,00, pentru vânzarea aparta
mentului din strada Duiliu Zamfirescu nr ?, 
bloc 02, sc- C, et< 3, ap- 110 Deva, compas din 
2 camere cu dependinţe, proprietari soţii Mo- 
ga Ion şi Victoria, înscris în CF. nr- 6321/

( 110, giranţi pentru SC „TEMERARII** SRL 
Timişoara, debitoare.

Preţul de strigare : 16 000 000 lei- 
Relaţii suplimentare de Ia Judecătoria De

va, Biroul executorilor judecătoreşti.
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VÂNZARI- 
CUMP ARĂRI

•  Vând apartament 2 
camere, etaj IV, Gojdu, te
lefon G17176, după ora 16.

(150853)
•  Vând Mercedes 240

Diesel, vama plătită, preţ 
convenabil. Informaţii . tel, 
618114 sau 611795, până la 
ora 21, . (50927)

•  Cumpăr cutie de viteze 
pentru Barkas. Telefon 
613454, între orele 9—11.

(50922)
•  Cumpăr apartament

2_3 camere. Telefon 624848, 
după or/i 16. (150557)

•  Cumpăr parbriz faţă 
Barkas. Tel. 619580.

(50919)

•  Vând Oltcit, 6000
km la bord. Deva/ tel. 
824842.. (9851)

- •  Vând casă bătrâ
nească, 8 lia pământ â- 
rabil, fânaţ, pădure, în 
Ocolişul. Mare. Infor
maţii Alba Iulia, tel.

, 058/823512. (9923)

•  Ocazie Unică I 
Două garsoniere în O- 
răştie, convenabil, ur
gent. Telefon 641133.

(9906)

•  Vând maşină, surfilat, 
Industrială pentru croitorie 
gi tricotaje. Tel. 622687.

(50924)
•  Vând apartament 2

camere decomandate, con
fortabil, 10 000 DM sau' în
chiriez 100 DM. Telefon 
622687. (50924)

•  Vând aspirator, maşi
nă spălat, costum piele da
mă, 44, pătuţ copil, stor
cător fructe, pop corn, go
blenuri. Tel. 625126.

(50921)
•  Vând .Dacia 1310,' fa

bricată aprilie 1995, 500
km, 8,3 milioane lei. Tele
fon 545514, Petroşani.

(50919)
•  Vând apartament 3 

camere, parter, Gojdu, bun 
pentru privatizare. Telefon 
815661, după ora 16.

(59916)
•  Vând apartament 2 

pamere (ne) mobilat, str. 
Bejan, bl. 60, se. 2, ap. 108.

(9889)
•  Vând Dacia 1310 Un

garia, fabricat 1984, preţ 
avantajos. Tel. 627196.

s (9938)
•  Vând cţasă, garaj, gră

dină, Eminescu 14. Tel 
6.13970. - (150553)

•  Vând tractor U 640
nou,- scuter „Manet“. Tel. 
626248/ \ (150554)
, ,•  Vând 3 ha teren in
travilan- pe D.N; 7; toate u- 
fHităţile, cu posibilităţi de 
parcelare.' Tel. 624050.

. (150556)
•  Vând în rate, central,

Orăştie, casă «cinci camere, 
gradină, spaţii comerciale 
cu dotări, "gaz metan, ma
şină îngheţată stradală. Tel. 
641860, (9888)

•  Vând teren intravilan, 
str. Coziei, apă, canalizare, 
curent şi gaze la : 100 m. 
Tel, 622344, după ora 16.

(50937)
•  Vând IFA W 50,5 to

ne cu prelată, stare foarte 
bună. Informaţii tel. 625465 
sau restaurant- Orizont De
va. (150504)

•  Vând Citroen Combi, 
capacitate 500 kg, bicicletă 
Pegas, execut balanţă cal
culator. Tel. 616483.’

(50912)

•  Vând bijuterii aur. Tel.
618483. ' (50913)

•  Vând apartament 2 
camere, decomandate, zona 
Mioriţa, et. I, telefon, ca
blu satelit, faianţă. Tel. 
615099, preţ avantajos.

(50914)
•  Vând Dacia 1310, fa

bricaţie 1988. Deva, str. 
N. Bălcescu, nr. 38, după 
ora 16. (50934)

•  Vând garsonieră con
fort, Deva, parter, cu tele
fon, cartier Gojdu, str. 
Crizantemelor, M 1. Infor
maţii 064/146300. (50910)

•  Vând casă Cu anexe şi 
grădină, sat Boz, comuna

- Brănişea, nr. 187, jud. Hu
nedoara sau telefon 627495, 
Deva. (50907)

•  Vând apartament 2 
camere, etaj I, tel. 622457.

(50905)
•  Vând Mobra. Informa

ţii la Hunedoara, str. I.L. 
Caragiale, bl. 9, ap. 4.

(50904)
•  Vând apartament 2

camere, grilaje metalice, 
uşi, rafturi, scaune plian
te, mobilier bar. Simeria, 
tel. 660091, - (50991)

•  SC Brutăria Neamţ 
SRL Deva vinde la se
diul societăţii din str. 
M. Viteazul, nr. 32, 
saci de rafie, numai ia 
preţul de 500 lei sa
cul. Vă aşteptăm !

-... (50940)

•  Vând apartament' 3 
camere, et. IV, Liliacului, 
bl. 22, tel. 627844, diminea
ţa şi 626048, după ora 18.

(50941)
•  Vând căruţă uşoară, 

roţi cauciuc, grape, maşi
nă de şâşcă. Hunedoara, 
str. Buituri 35, tel. 724593.
■ ... ,, ,v . (50944)

•  Vând televizor ' color, 
ladă frigorifică, videorecor- 
der şi bus Toyota transpor-

. ter. Informaţii Geoagiu 
Sat, tei. 163. (7487)

•  Vând urgent caroserie 
Dacia 1300, Orăştie, Cojo
carilor 3. Tel. 642099.

(7488)
•  Vând urgent aparta

ment 2 camere, Orăştie, 
Mureşului, blocul 19/36.

(7489)
•  Vând maşină îngheţa

tă. nemţească, preţ 3500 
DM, Orăştie,' tel. 642418.

(7490)
•  Vând ieftin casă, 4 ca

mere, cu dependinţe, Orăş
tie, Bariţiu. Informaţii, tel. 
641857 sau 641245. (7491)

•  Vând casă ICIP Gel- 
mar, nr. 7, informaţii Ne
meş Gheorghe. (7492)

•  Vindem maşină corne
te îngheţată, nou, Aspar- 
tam zaharină, acid citric, 
770561. (8679)

•  Vând apartament 2 
camera, decomandate, Tran
dafirilor, etaj I, tel. 714808.

(8940)
•  Vând apartament 3 

camere, decomandate, mo
bilat, Hunedoara, Eliberă
rii, nr. 5 /bloc 2/41. (8939)

•  Vând casă, 2 clădiri u_ 
nite, parţial cu terasă a- 
coperită, multiple anexe, 
îmbunătăţiri, Hunedoara, 
zonă centrală frumoasă. In- 
formaţii tel. 712161, orele 
7—9 ; 14—16; 29—22.

(8938)
• Cumpăr talon Mitsu

bishi Galant, Turbo Die
sel, 4 uşi. Tel: 722889.

(8937)
•  Vând apartament 4

camere, boxă, garaj, în cen
trul vechi. Tel. 715684, în
tre orele 8—20. (8927)

•  Vând cakă, Peştişu
Mic, nr. 26, relaţii la nr. ; 
41. (8932)

•  Vând motocicletă MZ 
125 cmc. Tel. 721096:

(8935)

•  Vând convenabil ARO 
10, Hunedoara, tel. 717431.

(8834)

•  Vând apartament 2
camere, decomandate, cen
trul civic, Hunedoara, teL 
716884. (8933)

•  Schimb (cumpăr) apar
tamente camere cu apar
tament 2—3 camere central. 
Telefon 724340- (8941)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
.:/ •  Schimb apartament 3 

camere cu apartament 2 
camere, central. Tel. 614386, 
orele 17—20. (1175)

•  Schimb apartament 4 
camere cu casă în Deva 
sau Ilia. Tel. 626316.

(50908)

•  Schimb (vând) aparta
ment 3 camere, ultracen
tral, Petroşani eu aparta
ment două camere, Deva. 
Tel. 544633. (9948)

ÎNCHIRIERI
• Caut garsonieră pentru

închiriat. La orice oră tel 
lefonaţi lâ 626690. (9898)

•  închiriez spaţiu pentru
en gros, 50 mp cu sobă şi 
telefon, ştr. Vulcan nr. 23. 
Telefon 622344/ după ora 
16. . (50937)

•  Ofer spre ■ închiriere,
în Deva, apartament ne
mobilat, etaj I, unei socie
tăţi. Tel. 625255. (50926)

•  Ofer pentru închiriat 
garsonieră pe termen în
delungat, în zonă centra
lă. Informaţii tel. 615376, 
între orele 18—21. V" (9937)

•  închiriez biliard, pq_ 
ker, spaţiu comercial, Si
meria. Tel/ 66M9Î.

(50901).

•  Tineri căsătoriţi cău
tăm garsonieră sau aparta
ment pentru închiriat în 
Simeria. Tel. 660261.

' (50939)

DIVERSE
•  Cu autorizaţia nr. 10177 

din 17 martie 1995, elibe
rată de Consiliul Judeţean 
Hunedoara, a luat fiinţă 
Asociaţia Familială „Nl_ 
colas“ cu sediul în Deva, 
reprezentată prin Manaţe 
Nicolae, cu obiectul activi
tăţii comercializare produse 
alimentare şi nealimentare.

(150911)

OFERTE 
DE SERVICII

•  SC Imcomex SRL
Orăştie efectuează 
transport marfă cu ca
mioane închise de’ 3, 
4, 8, 10, 16 tone. In
formaţii la tel. 054/ 
647529. (150918)

•  SG Ivonicius SCS
angajează mezelar pre
parator. Condiţii: ve
chime, probă practică. 
Tel. 616900 * * 661451 j 
627327. (9932)

•  Angajez femeia 
pentru mertaj la ' unr 
bărbat singur, să- ştia 
să gătească, condiţii 
avantajoase. Informă-’ 
ţii zilnic. între orele 
16—18, tel. 616293;

(9902)

•  Şofer profesionist cate
goriile B,' G, E, îmi ofer ser
viciile. Informaţii telefon 
648246. (9924)

•  Executăm la comandă
cabane din lemn. Deva tel. 
615341. (9882)

•  Activitatea SG Gomim-
pex Triumf SRL Deva S-a 
extins prin deschiderea ţi
nui autoservice pe DN 7, 
în localitatea Sântuhalm (în 
spatele barului Boema). Se 
«secată următoarele lu
crări ; vulcanizare, echili
brare, schimb ulei, reglat 
faruri, reparaţii mecanică. 
Relaţii suplimentare la tel. 
626306. (50929)

•  Angajăm şofer cat. B,
pentru distribuţie marfă 
în judeţ. Relaţii zilnic, la 
tel .616060, între orele 18 
—21. (9881)

PIERDERI

•  Pierdut chitanţier fis
cal 0939101 — 0939150 şi 
ştampilă dreptunghiulară 
ce aparţine firmei de pro
ducţie Că lan. Le declar nu
le. (150922)

•  SC „Sanex_Com“ SRL 
Deva declară nulă fila 
CEC CI 0428639, eliberată 
de B.C. Deva. (50938)

COMEMORĂRI

. •  Cu nemărginită triste
ţe plecăm fruntea" asupra 
mormântului care nu ne 
măi poate alina durerea, 
acum când s-a scurs un 
an de când ne_a părăsit 
cel care a fost un minu
nat soţ, tată, socru şi bu
nic,

JOSAN NICODIM
din Boz.- /

„Iată că un an se duce/ 
De când tot venim la cru
ce/ La cruce şi la mor
mânt/ Să-l rugăm pe Dom
nul Sfânt/ Sufletul să-ţi o- 
dihnească/ Şi mereu să te 
iubească/ Aşa cum noi te* 
am iubit/ Lângă noi cât ai 
trăit". Dumnezeu să_l ier
te şi să-l odihnească !

(150851)

•  La 14 mai se împli
neşte un an de când ne-a' 
părăsit pentru totdeauna 
cea care a fost 

/  SILVIA DIACONU
, Parastasul 
va avea loc 
mai 1995, la 
cimitirul de 
Eminescu.

Dumnezeu 
că în pace!

de pomenire 
sâmbătă, 13 
Biserică din 
pe strada M.

s_o odihneas- 
(150855)

•  Se împlinesc 6 
luni de la trecerea în 
nefiinţă a celui care a 
fost
Ing. ION BIMBEA

Parastasul de 8 luni 
se va oficia la Biseri2  

ca „Schimbarea la Fa
ţă" (Popa Şapcă), din 
Hunedoara* duminică, 
14 mai 1995, oră li,30.

(8936)

•  Se împlinesc 8 
luni de lacrimi şi dor 
de când ne-â părăsit 
pentru totdeauna la 
numai 41 de ani cea 
care a fost

VOICHIŢA OPREAN
din Ormindea 

„La crucea ta vom 
presăra/ Covor de la
crimi înflorit/ Ca semn 
că nu te vom uita/ Şi 
pentru noi tU n-ai mu
rit". Cât vom trăi te 
vom plânge părinţii 
RpZalia şi Gheorghe, 
fiul Florin, soră Ma
riana, cumnatul Nicu, 
nepoata Luminiţa, so
ţul Romică. Parasta
sul de pomenire va 
avea loc în data de 
14 mal, la Biserica Or
todoxă din Ormindea.

:>V;. ” " (50906)

luni de la trecerea în ne
fiinţă a celei care a fost 
o soţie şi. părinte drag, om 
de omenie

PIENAR AURELIA 
ELEONORA (LOLI) 

Parastasul de pomenire 
vă: âvea loc duminică, 17 
mai, la Biserică Ortodoxă ' 
a comunei Dobra, sat Lă- 
puşnic. Soţul Achim.

(7486i' __ . -S V ... - '

D E C E S E

•  Cu adâncă durere in 
suflet anynţăm împlinirea 
a 6 luni. de când ne-â pă
răsit pentru totdeauna dra
gul nostru . . ..

LEONTIN BLAJAN
Parastasul va avea Ioc la 
Biserica Ortodoxă Sf. Ni
colae din Deva, sâmbătă, 
13 mai, ora 9,30. Familia.

(50931)

Jj Cu aceeaşi nestinsă du
rere, familia anunţă şase

•  Cu durere in su
flet anunţăm trecerea 
în nefiinţă a dragei 
noastre

DOROGA FULVIA
înmormântarea are loc 
azi, 12 mai 1995, la o- 
Ta 14,00, la Pricaz. Q- 
dihiiească-se în pace.

(50933)

•  La cei aproape 84 
ani de viaţă, azi 
ne despărţim de tine, 
dragă mamă

maria bota
conducându-te pe ul
timul tău drum. Fam. 
Bota, copiii, nurorile, 
ginerii, nepoţii, străne
poţii, rudele, prietenii 
şi cunoscuţii iţi de
plâng dispariţia.

înmormântarea azi, 
12 mai, de la Gasa 
•Mortuară Deva.

•  Elevii clasei i  B 
sunt alături de învă
ţătoarea lor, doamna 
Nina Floca, lă greaua 
pierdere pricinuită de 
decesul mamei sale.

Sincere •- condolean
ţe! (50943)

DIN CADRUL S.C. ULPIA S.A .DEVA 
cu sediul in str. 22 Decembrie, nr. 37 
Anunţă in conformitate cu Normele Meto

dologice nr. 2, art. 6, Ia Legea 77/1994, că 
pentru privatizarea societăţii au dreptul să par- 

]■ ticipe următoarele categorii de persoane: sa
lariaţii cu contract de muncă, foşti salariaţi, 
pensionari ai societăţii;

Opţiunile se depun la sediul societăţii, de 
unde se pot obţine informaţii direct sau la teL 
613575. (1168)

ASOCIAŢIA ULPIA DEVA PAS

S.C. BIALCO 

S.R.L. DEVA'

Str. Eminescu, nr. 76. 
VINDE EN GROS:
•  Ţigări
•  Dulciuri
•  Bere Hopfen
•  Bere Timişoara
•  Suc Only nr. 1
•  Băuturi alcoolice. 
Relaţii la tel. 625561. (9919)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 

„CBIŞBUS“ SA. BRAD

Anunţă intenţia de modificare a tarifelor 
pentru serviciile prestate publicului călător 
şi celorlalţi beneficiari, începând cu data de 
10 iunie 1995-

‘ Modificarea este motivată de majorarea 
preţurilor la diferite produse şi servicii, com
bustibil, anvelope; piese, materiale şi alte ele
mente componente ale costurilor

(151171)
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