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„dirijate" ale privatizării
•  S a l a r i a ţ i i  vor privatizarea

.,MEBO“ ; ■■ ; '
0  FPS r— stat în stat —- dă dispozi

ţii după bunul p lac;
•  Reprezentanţii AGA— soldaţi fă

ră armă, dar cu simbrie ;
•. Doar trecutul e de v in ă ;
•  Conflictul ia amploare : „nu ple

căm din casa noastră".

Originala noastră priva
tizare dă în continuare du- . 
reri de cap, creează conflic- * 
te de muncă, năruie spe
ranţe. IA pofida declara-/ 
ţiilor dlui prefect Qcorgel 
Răican, în conferinţe de 
presă provocate, în care a - . 

-firmă cu, seninătate căr în . 
timpul „guvernării" sale, 
în judeţul Hunedoara n u ’ 
au fost, nu sunt proble
me, realitatea relevă cu 
toiul - altceva, Dppă gre
vei^,, demonstraţiile, pro- ' 
testele minerilor,' siderur- 
giştilor, .eriergeticienilor, / 
iatS-i în siţuaţie-îrmită pe 
salariaţii de-,1a ŞC ' „UI-’ 
pia“ SA Deva.
. In urmă eu trei ani, că-

- teva lucrătoare ale mare
lu i magazin au luat în lo 
caţie de gestiune unele spa
ţii — în mod legic şi lo- 
gic —, spaţii pe care le-au 
organizat şi aprovizionat 
abundent, şi în care desfă
şoară activităţi rentabile 
pentru dumnealor si be
nefice pentru public; chiar * 
dacă există şi uriele dis-, 
cuţii contradictorii între 
locatar şi locator privind 
onorarea unor obligaţii din 
partea locatorilor. De cu
rând. însă, a  apărut pro- - 
blema privatizării societă-. 
ţii cu capital de stat. Mai - 
exact, în urmă cu aproape , 
un an, PAS-ul de la SG 
„Ulpia” . SA Deva a înain
tat documentaţiile de pri
vatizare prin metoda „ME- 
8 0 “, care, graţie „iniţia
tivei" guvernului Văcăroiu 
■prin hotărârea 50#, de ree
valuare a patrimoniului — ■ »i; 
a fost stopată.

- Lucrurile au stagnat o 
vreme, însă de prin luna

■februarie 1995 s-au precipi
tat, conducând azi la „Ui- 
pia“ Deva la o situaţie ex
plozivă, pe care ne-a î- 
Inaintat-o spire publicare 

-sindicatul şi - PAS-ul res
pectivei societăţi. O redăm 
aşa cum scriu, negru pe
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alb, cei HO salariaţi ai 
complexului, -

„Vă aducem, la cunoştin
ţă, pe această cale, decla
rarea grevei generale la 
SG „Ulpia- SA Deva. în
trucât am epuizat toate ce
lelalte mijloace de dialog 
cu conducerea societăţii, 
cu AGA, cu alte organis
me, asupra revendicărilor 
noastre, întemeiate şi le
gale.

Conflictul de muncă a 
fost declanşat oficial în ; 
ziua de 5 m ai: 1995, când 
sindicatul nostru înştiinţa 
conducerea . societăţii, X:- în 
conformitate cm a rt. 7 din 
Legea 15/1991, privind so
luţionarea conflictelor - co
lective de mâncăi despre 
existenţa în întreprindere 
a premiselor pentru de
clanşarea unui astfel de 
eveniment.
. Revendicarea sindicatu- - 

lui constă: în aceea de a 
determina conducerea so
cietăţii să renunţe lă po
ziţia şa neoportună şi în 
afara legii de a diviza 
Complexul comercial uni
tar „Ulpia — Ulpiţa“ pe 
.structura locaţiilor exis
tente în acesta, în tru câ t;

a) se încalcă 1 legea, res
pectiv art. 1 din normele' 
specifice ale FPS-ului pen
tru  privatizarea în turism 
şi comerţ interior şî art. 
53 din Legea 58/91 privind 
privatizarea, potrivit că
rora se procedează la di
vizarea pe structura loca
ţiilor numai în situaţia în 
jcare societăţile ■ rezultase 
pot funcţiona independent, 
ceea ce nu este cazul si
tuaţiei „Ulpiei --- Ulpiţa" ;

• DUMITRU GHEONEA, 
NICOLAE TlRCOB, 
CORNEL POE^AR

(Continuare în pag. a 2-a)

- 26, 27,
1 dolar SUA 
t  marcă germană 

100 yeni ’ japonezi 
1 liră sterlină 
t franc elveţian 
1 franc frapeez 

100 lire italiepe
Cursufri de re fe r in ţă  a le Băncii 

a Roirtdnîei.
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— 1930 lei
— 1342 lei
— 2213 lei
— 3042 Ici
—  1608 lei 
t-  377 lei
— 114 lei 

N aţiona le  ’ '

26 MAI

| Sf. Ap. Iuda ; Si. 
Sfinţiţi Ap. Carp şi 
Alfeu ; *

Ş-au născu t: în 1916, 
scriitorul VINTILA 
.CORBUL; in 1917, 
scriitoarea MARIA
NA ŞORA;

Vedere din centrul'oraşului Brad.

Foto PA VEL LAZ A

Vineri, ‘26 mai. Pro
cesul de ameliorare a 

. vremii va continua în 
toată ţara. Doar în pâr. 
tea nordică, pe alocuri, 
va mai ploua- în averse.

Regimul termic va cUapaş- |  
te creşteri, sensibile, a- « 
jungând la valorile nor. I 
mate pentru această pe- J 
rioadă. Temperaturile J 
minime, dimineaţa; Vor I 
fi cuprinse între 6° şi î  
16® C-, iar maximele, la f  
amiază,: între 17° şi 27° j 
C. In sud, loeal, tempera- |  
turile pot fi mai ridicate. *

î  1

î

j ©  — De aici se pot^ 
j  cumpăra accesorii pen- l 
ţ t r u  pian ? . |
j  — Da. Ce doriţi ? 1
t — Un topor... i

•  A murit, în 1716, 
stolnicul CONSt AN. 
TIN CANTACUZI-
NO (n. 1650) i 

9  1488. începe con
struirea Bisericii „Sf. 
Gheorghe" de Ia Vo. 
roneţ, ctitorie a lui 
Ştefan cel Mare ;

9  Soarele răsare la p- 
ra 5,39 şi apune la 
20,47; ;

' •  Au trecut 145 de zi
le din an ; au ră.
mas 220.

Congresul 

U.D.M.R. -1
Astăzi, 26 mai a c., în

cep la Cluj-Napoca lucră
rile celui de al IV-lea Con
gres al Uniunii Democra
tice a Maghiarilor din Ro
mânia. Din judeţul nostru 
participă la congres şapte 
delegaţi în frunte cu dl 
Zsolt Fekete, deputatul 
U.D.M.R. de Hunedoara şi 
dl Marton- Borbely, preşe
dintele organizaţiei judeţe, 
ne a uniunii.

Congresul U.D.M.R. va 
dura trei zile — vineri, 
sâmbătă şi duminică. Zia
rul nostru a trimis la Cluj- 
Napoca un reporter care va 
relata de la faţa locului a- 
supra desfăşurării lucrări
lor congresului. (Tr.B.).

ÎN ZIARUL DE 
SÂM BĂTA  
PUBLICAM

M E R S U L
T RE NUR I L OR

I sosiri şi plecări dinf 
|  staţia CFR Deva, |
1 valabil de la 281
2 mai 1995. j

—
0  Lansare de carte. U-

nitatea de jandarmi din 
Orăştie a fost gazda u. 
nui eveniment editorial 
remarcabil. Este vorba de 
lansarea cărţii „Ghinda 
şi sabia“ (jurnal de răz
boi cu ungurii, aparţi
nând lui Avram Iancu). 
Cartea, apărută la Edi
tura „Călăuza", sub 
îngrijirea lui Eugen Evu, 
are drept sponsor pe dl 
Gheorghe Naghi, patron 
al SG „Naghi şi Zsok“ şi 
al Complexului „Naghi & 
Naghi*'. (M.B.)

O  Populaţia judeţului.
La 1 ianuarie 1995 popu
laţia judeţului era de 
546 620 persoane, în scă
dere faţă de începutul a- 
nului 1994, cu 1256 per. 
soane. Diji total, 76 la 
sută locuiesc în cele 4 
municipii şl 9 oraşe, iar 
24 la sută în cele 55 co
mune ale judeţului. (I.G.)

0  Trubadurii. Au a- 
părut şi în Deva — mier. 
curi, 24 mai a.c. — cân
tăreţii de stradă ce se 
numeau pe vremuri tru
baduri. In ziua respecti
vă, doi tineri . frumoşi 
cântau —. unul din flu
ier, celălalt Ia chitară — 
melodii cunoscute sau

mâi noi. Trecătorii, ori
cât de grăbiţi erau, se 
opreau lângă ei, îi ascul
tau cu atenţie şi puneau 
In sacoşa aşezată în fa
ţa lor monezi de o su
tă sau bancnote de mâi 
multe. (Tr.B.)

0  Dl deputat n-are 
vreme. Ziarul nostru a 
publicat interviuri Cu 
dnii senatori şi deputaţi 
de Hunedoara pe diferite 
teme. l-am solicitat o 
întrevedere, în vederea 
realizării unui interviu, şi 
dlui Mihail Bucur, de. 
putat PNŢCD. Pe un ton 
nu prea amabil, dl de
putat ne-a refuzat în 
trevederea spunând că

este foarte ocupat. Să, 
sperăm că îşi va face 
timp să stea de vorbă cu 
presa locală. Nu de alt
ceva dar se apropie cam
pania electorală. (Tr.B.)

0  „Voci de copii". In 
zilele de 1—2—3 iunie 
a.c., la Glubul sindicate
lor din Aninoasa se des
făşoară ediţia a IH-a a- 
Festivalului de muzică u- 
şoară „Voci dfe copii". 
Manifestarea se doreşte 
un fericit prilej de evi
denţiere a noi talente din 
rândul elevilor din în
treaga Vale a Jiului. 
(M.B.)

0  Mister. In apropie
rea' Pieţei centrale din

Devâ" există un ceas cu 
mai multe feţe ce arăta, 
cât de cât, ora exactă. De 
câteva zile însă ceasul 
nu mai arată nimic, în
trucât cineva i-a luat- 
limbile. Gine ? Dacă a 

• făcut-o cineva care vrea 
să pună respectivul or
nic la punct nu-i rău. 
Dar dacă a făcut-o un 
răufăcător ? Deocamdată, 
mister. (Tr. B.)

0  Cei mai buni. Gu
prilejul pregătirii şi tes
tării cu toţi operatorii 
însămânţători din judeţul 
nostru, s-a organizat şi 
un concurs pe teme spe- 
' cifice acestei meserii. La

probele teoretice şi prac
tice pe primele locuri s.au 
situat, în ordine : iValeria 
Cânda (Mărtineşti), Voi- 
cu tanc (Lunca Moţilor) 
şi Geta Căta (Orăştie). 
(N.T.)

O  Noul drapel de lup
tă. Joi, 1 iunie a.c., U. 
nitatea Militară 01933 din 
Hunedoara primeşte noul 
drapel de luptă. Acest e- 
veniment de o deosebită 
însemnătate în viaţa ofi
ţerilor, subofiţerilor şi 
soldaţilor de aici do
bândeşte o semnificaţie a- 
parte şi va avea loc pe 
bulevardul, Avram Iancu 
(lângă stadion), (M.B.)
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ale privatizării
(Urmare din pag t)

b) s« nesocoteşte in n o d  
grosolan de către AGA 
concluzia studiului ca te  se 
pronunţă împotriva diviză
rii complexului unitar 
„tJlpia — Ulpiţa”, din con
siderente funcţionale, ma
nageriale şl sociale, reco
mandă ndu-se divizarea pe 
structura locaţiilor exte
rioare ale SC „Vipia* SA 
D eva;

c) cei doi reprezentanţi 
AGA, respectiv Tonta De-» 
nisa (FPS) şi Bălgrădean A . 
texandru jr. (FPP) şi-du 
încălcat prerogativele con
ferite de cela două fonduri 
pe care le  reprezintă, prin 
aceea că au fost împuter
niciţi să aprobe divizarea 
pe structura locaţiilor ex
terioare (20 .piu» 1, în ca- 
re cifra 1 reprezintă com
plexul „Vipla** în integri
tatea sa) şi nicidecum să 
di vidă Complexul „Viplă — 
Vlpiţa*;

d) cei; doi reprezentanţi 
au decis divizarea SC „U|- 
piă“ SA în mod abuziv, 
în data de 3. 02. 1995, cu 
mult. timp înainte de a fi 
împuterniciţi în, acest scop 
de către cele două fonduri 
Pe care le reprezintă, FPS 
şi FPP, cârc le-au dat 
împuternicire în vederea 
divizării abia în 20. 04., 
respectiv în  9. 05. 1995;

e) cei doi reprezentanţi 
AGA au încălcat In mod 
voit şi sfidător interesele 
Asociaţiei „Vipia”, Pro. 
gramul Acţiunilor Salaria
ţilor (PAS), pentru că, deşi 
ştiau despre intenţia a- 
cestor salariaţi de a  cum
păra împreună cu condu
cerea administrativă Com- 
piexul „Vipla — Vlpiţa", 
au ignorat această ofertă, 
acest drept de preemţiune 
ai salariaţilor, şi au  decla
ra t disponibilă divizarea 
complexului comercial uni
tar „Vipia — Vlpiţa” ;

f) şi nu fn ultimul rănd, 
divizarea de mai sus ar 
afecta grav interesele Sin- ; 
dicatului liber „Vipia", şi 
pe celd ale celor care-1 
compun, prin aceea că Scă
derea ponderii noii Socie
tăţi Comerciale „Vipia”, cu 
un magazin ciuntit de po
sibilităţile comerciale cele 
mai rentabile, va presupu
ne îtnpîicît reducerea cu 
mai bine d e 'jum ăta te  a 
locurilor de muncă,, pre
cum şi imposibilitatea con
ducerii de a  mal respecta 
contractul colectiv 4« mun
că la nivel de societate, 
lucru de neacceptat pentru 
noi. In acest context lup
ta  noastră împotriva m- 
cestor rele este cât Se poa
te de firească. Orice sin
dicat a r proceda Ia fel".

Am discutat a s i s t ă  sta
re de lucruri cu mai mul-

r '
1
I
i

Z ia r ed ita t de
CASA D E PRESA $ t  E V tt URA 

..CUVÂNTUL L IB E R " DEVA  
societate pe  acţiun i cu  cap ita l pnva t

‘1
I
Io
!
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te salariate şl cu condu
cerea executivă a  SC „Vi
pia" SA Deva, precum şi 
cu cei doi membri ai AGA
— dna Denisa Tema, de 
la Prefectura judeţului Hu
nedoara, reprezentanta 
FPS, şi dl Alexandru Băl- 
grâdean jr ., reprezentant 
âl PPP, ultimii doi, cs l- 
nalţi demnitari, rezervau- 
du-ne o aşteptare de 40 
de minute la uşa unui bi
rou unde se discutau pro
bleme arzătoare ale „tft- 
piei" Dfevs.
' Le-am explicat reprezen

tanţilor AGA stătea tensio
nată din- colectiv, pe care, 
d e  altfel, o ştiau foarte 
bine, ne-am exprimat ne
dumerirea că lucrează cu 
uşile Închise, neâcceptâhd-o 
la dialog, nici măcar pe li
dera de sindicat şi preşe
dintă a PAS, dna Zoriţa 

■ Popescu, am dorit sâ a- 
flam punctul d-lor .de ve
dere în această chestiune 
mai mult decăt spinoasă.

Sintetizăm răspunsurile
— ro b o t: „Noi am Îndepli
nit indicaţiile date In scris 
(le-am văzut, glâsulesc e- 
xact — n.n.) de către FPS 
(dna Denisa Toma) şi de 
către FPP (dl Alexandru 
Bălgrădean jr,), prin a r e  
ne cer să. declarăm diviza
rea Complexului „Vipla’ 
Deva in 20 plus 1 unităţi, 
ceea ce am şi hotărât in 
şedinţa AGA din data de 
9 «tăi a c, (şedinţă ţinu
tă contrar : legii, în afara 
societăţii, hotărârea ajun- 
gând In mâinile sindica
tului, conducerii executi
ve a societăţii şi ale PAS 
abia In 19 mai - a .c .! 
n.n.)“. „Aici, tensiunea era 
foarte ridicată şi ne era 
teamă de represalii, moţi-, 
vează dna Denisa Toma, 
care şi-a asumat o mare 
responsabilitate, mai ales 
prin funcţia publică pe 
care o îndeplineşte, de a 
reprezenta FPS-ui în AGA 
de la „Uipia** Datai. -

Dar care este esenţa pro
blemei ? Este că AGA a 
înaintat la FPS şi FPP A- 
rad un studiu de fezabili
tate, întocmit de către SG 
„Conţi Attdit" SRL Bucu
reşti, privind divizarea so
cietăţi} pe structura reţe
lei comerciale, şl a locaţii
lor de gestiune, studiu

dezavantajos pentru co
lectivul SC „Ulpia" SA De
va şi neacceptat de către 
Ministerul Comerţului, pe 
motiv c i se divizează un 
complex comercial unitar, 
* cărui integritate patri
monială şi funcţională tre 
buie păstrată. De altfel, 
studiul prevedea o soluţie 
de compromis, acceptată a- 
tâ t de către AGA, cât Şi 
de către conducerea «xe- 
cUtivâ a  SC „Vipia* SA si 
de către PA i, «dude care 
prevedea divizarea toeie- 
«tfl, inclusiv * „Wptfei*. 
efor nu şi a magazinului 
alimentar de la , p ărtin ii 
marelui complex comercial. 
Numai că  o voce ascunsă 
de la  Deva â şoptit oeva 
în Orefchlle atotputernicu
lui FPS şi tn cele a le F P P  

' Arad şl acestea au da t o 
decizie bizară, Ignorând 
acea hotărâre justă, colec
tivă, relativ cuminte, or- 
donându-le, prin ' adrese 
speciale, reprezentanţilor 
lor în  AGA de la SC „Ul
pia* SA Deva, divizarea 
to ta li a complexului, r u - . 
pându-i din trunchiul să
nătos şi magazinul ; ali
mentar, adică baza -4 la 
propriu şi la  figurati -fe, 
bineînţeles că şl „Ulpiţa”.

Supuşi stăpânului, re 
prezentanţa FPS şl FPP au . 
hotărât in consecinţă,: ig
norând că In prealabil a- 
doptaseră altă decizie, ga- 
nerând acum panică şi 
derută Intr-un colectiv de 
unde Iau nişte bani şi că 
adoptă o măsură arb itrari, 
contrară nu doar protecţiei 
sociăle a  unor lucrătoare 
aflate in solda acestui ma
re  magazin de 10-29-25 de 
aht, dar şl a  unor precepte 
morale de  care — este foar
te lesne de observat — nici 
guvernul, nici FPS-uJ, nici 
organismele puterii locale 
(prefectura in primul rând) 
nu prea ţin seama.

Convinşi că şi-au făcut 
datoria, deşi aveau obli
gaţia, cel puţin morală, da
că nU şi materială, să a. 
pere interesele colectivului 
şi să insiste la FPS şi la 
FPP asupra adoptării u n r i . 
hotărâri principiale, dl A- 
lexandru Bălgrădean jr, a- 
cuză fosta conducere a 
SG „Vipia” SA Deva, cu 
dl Dumitru Bogdan la ti

monă, „pe care l-au cerut 
angajatele „Ulpiei", că nu 
a  insistat pentru privati
zare la timpul potrivit* — 
lucru adevărat, Insă fără 
relevanţă în situaţia fier
binte de azi a societăţii —, 
dna Denisa Toma acceptă 
că împuternicirea FPS nu 
mai putea fi comentată, 
ia r noua juristă de la 
„*UIpia“, adusă de câteva 
zile pentru susţinerea cau- 
ţe i arbitrare săvârşite atei, 
crede cu convingere că 
FPS şi FPP au cântărit 
just (ciudată acceptare din 
partea unui ju rist — n.n,) 
şi spune că „numai Cel de 
Sus mai poate să schim
be lucrurile".

Noi sperăm că sunt şi 
mai jos oameni, chiar la 
FPS şi la  F P P  Arad (un
de conduc treburile doi 
specialişti de marcă, - ne- 
informaţi insă corect), ca
re pot rezolva echitabil şi 
acest caz incendiar. Pen
tru  că nu Interesele câtor
va oameni influenţi şi cu 
bani trebuie să prevaleze, 
ci onestitatea şi echitatea 
socială, viitorul unui ma
re număr de persoane şi 
de familii, care, până- a- 
curţi, n-au găsit audienţă 

â l  sprijin, «tei la- prefectu
ra  judeţului, nici la  parla
mentari — aleşi să apere 
interesele oamenilor —, nici 
la organul judeţean al 
FPS şl cu atât mai puţin 
Ia cei doi membri în AGA 
din unitatea lor. Altminteri,
Sidefii* guvernului, ' a l e ‘
parlamentarilor şi ale pre
şedintelui ţării, despre pro
tecţia socială, rămân Vor
ba goale. fe r istoria nu le 
va d a  Uitării. - ’ • -*«

N A . Cât le priveşte pe 
lucrătoarşle cărora, li s-au 
aco rda i' spaţii şi activităţi 
de gestiune în locaţie în 
Complexul Cotpercial „Ul
pia" Deva,,.le apreciem ho
tărârea .de a-şi ajuta co
legele In procesul privati
zării şl a  accepta alte spa
ţii, In afara complexului — 
dovadă a simţului realită
ţii că numai privatizarea 
poate pune ordine în în
treaga activitate economi
că, socială, comercială, în 
celelalte dom enii/că numai 
munca, hărnicia, iniţiati
va vor aduce fiecăruia a- 
tât cât dă fiecare.

RTL 4m m

6,35 Seriale, desene a- 
nimate ; 9,05 Kojak (s);
10.00 O familie foarte
drăguţă (s); 16,30 Cheers 
(s); 11,00 Frumos şi bo
gat (s) ; 11,30 Vremea do. 
rinţei (s); 12,00 Preţul e 
fierbinte (cs); 12,30 Due
lul familiilor (cs); 13,30
Springf ield Story (s); 
14,15 Santa Barbara (s. 
SUA, *91); 15,05 Pasiunea 
ei e crima (s.p.>; 16,00
Ilona Christen talkshow ;
17.00 Hans Meiser talk
show ; 18,00 Jeopardy I
(cs); 18,30 Intre noi (s);
19.00 Frumos şl bogat 
(s/r); 20,10 Exploziv — 
magazin ; 20,40 Vremuri 
bune şi rele (s) ; 21,15 O 
slujbă imorală (f. SUA).

CANALE«3
7,30 Ş tir i ; 9,45 Ghidul 

PartamentuluF; 19,00 
Show-Ul lui M. Costanzo 
<r) ; 12,45 Forum (mag.) ; 
14,00 Ş tir i; 14,25 Cotidie
ne ; 14,40 Beautiful (s) ; 
15,20 Complot în familie 
(show) ; 17,00 Sailor Moon, 
Mighty Max (da .); 19,00 
OK, preţul e corect (cs); 
20,90 Roata norocului 
(cs); 21,00 Ştiri ; 21,25
Circulă zvonul (show); 
21,40 Pedeapsa (show); 
23,45 Ş tir i; 0,15 Show-Ul 
lui M. Costanzo ; 2,30 Co
tidiene (jt) ; 2,45 Circulă 
zvonul (r); 3,30 Fiecare
VOlUm (r) ; 4,30 îngerul
( r ) ; 5,30 Nu doar moda 
( r i ;  6,30 Target ( f ) ; 7,00 
Chioşcul de ziare.

8,30 Brunch — TV 
(mag. TV); 10,30 Gim
nastica m atinală ; 11,00
A.S. (s/r); 12,00 tre c i U 
casă, dragă! (s) ; 12,30
Vecinii (s): „Dublu vo
luntar" ; 12^5 Soarele Ca, 
liforniei (s); 1339 Fălcos 
Crest (s); 14,55 Cagney 
şi Lacey (s. ep. p ilo t); 
15,55 Star Trek (g. SF);
17.00 Legea străzii (s.a.);
18.00 Să riscăm I (cs) ; 
19,09 Totul sau nimic 
(Cs) ; 20,09 Ştiri, sport, 
m eteo; 20,30 Roata noro
cului (CS); 21,15 Cine-i 
Harry Crumb (f, SUA 
1998) cu J. C andy; 23,95 
Ran : fotbal Bundesliga 
— 32 ; 0,00 Pierdut în mi» 
sume II — întoarcerea 
(ta . SUA 1985).

■ 5K'

6,30 Ştiri NUC, cu T6m 
Brokaw ; 7,00 In miezul 
afacerilor — ş t i r i ; 7,30
Afaceri la  zi, ş t i r i ; 9.30 
Magazinul ştirilo r; 10,00 
Comerţ T V ; UDO Roata 
banilor (rep.); 15,00 Roa
ta  banilor — piaţa ame- 
r ic .; 18,30 Pulsul aface
rilor az i; 19A0 Azi —; 
informaţii la z i ; 20,00
Ştiri ITN ; 20,30 Hochei. 
Săptămâna N H L; 21,30 
Dateline, show m agazin; 
22,39 Magazinul ştirilor 
N BC; 23,30 Show-Ul se
rii cu Jay  Leno ; 0,30
Real personal — talfe. 
show cu Efeb Berkowitz j 
1,30 Ştirile n o p ţii; 2,00 
Timp («ai, cu M, Mata- 
lin ; 2,30 ShoW-ul serii, 
cu Jay Leno- . ..

9^0 Rugby. CM *95 (r) ; 
11,00 * Tenis. Magazin
PG A ; 11,30 Eurofun.
Mag. distractiv ; 12,00 Ci. 
clism montan. CM Grun- 
dig (r) ; 12,30 Duatlon..
The Powerman Duathlon 
de la Zofingen ; 13,30 Te
nis. Magazin P G A ; 14,00 
Auto, Magazin Formula 
1 ; 15,00 Auto, CE de ra . 
liurt 1995 (r) ; 15,30 Fot
bal. Finala Ligii Cam
pionilor (r); 17,00 Rugby 
CM *95 ; Scoţia — Coasta 
de Fildeş (d ); 18,30 Auto. 
Mag. Formula l i  18,50 
Rugby. CM 19954 F ran. 
ţa  — Tonga (d) ; 20,45
Buletin de ş tir i;  21,00 
G e ît  Volvo PGA Cham- 
pionship turul 1 (inreg.).

7,00 TVM T clema ti
na 1 ; 8,30 La prima o . 
rS ; 9,15 Santa Barba- 
ra (Sfe); Wfio Curcu
beu ; 11,50 MTV G rea. 
test Hits ; 12,20 Aur 
şl notai (s/r); 1340
1001 aud iţii; 14,10 
TVR la #  ş i TVR 
Cluj-N.; 15.00 Fbtbal. 
Ceahlăul Piatra Neansţ 
— Gloria B istriţa ;
16.45 Lege ri fărădele
ge ; 17,06 Skn. în lim
ba germ ană; 18,00 Pro 
P a tr ia ; 19,60 Bdeiw
(s. ep. 2 ); 20,00 Ae- 
tualRăţi, meteo, sport;
26.45 Feriivaluhcoa.
curs „M ărie Tănase**; 
21.25 Vîaţa parlamen
tară  ; 21,53 Contrari
pentru crimă (f. SUA 
1993. P. 1); 23,25 Ae- 
tu a lită ţi; 23.45 MTV 
Eiiro Top 20; 0,45
Prostituata (f. SUA *90).

TV DEVA’

7,00 La prima « r i ; 
9,15 Ora de  m ărie* ;
10.00 Magazin sa te lit;

11.00 Telejurnal Worid- 
N et; 11,30 D .a,; 12JM 
Cafeneaua artistfeă; 
13,45 Ritmuri muzica
l e ;  14,10 V arie tă ţi;
15.00 Reţele criminale 
internaţionale (NBC);
15.30 Cultura I»  Irnne 
ţr) ; 16.00 D .a.; l |3 0  
Şi bogaţii plâng-, (s);
17.00 Bursa invenţlifer;
1730 17 clipe aîe ,u . 
nel pţjiuăveri ţs. ep. 
2)4 l9,00 Concertul
Orchestrei Naţionale 
Radio ; 2040 Rugby. 
CM Români» — Cana
da ; 22,30 H yperion;
23.30 Santa Barbara 
(s); 0,15 Baschet teuri-

9,00 Desene animate 
ţ r ) ; 9,30 Film se ria l; 
„Echipa de şoc*" (r)i 
1040 Film se ria l; „Ve- 
gas" (ri ; 11.10 Miti
că (r) ; 1140 Chestiu
nea zilei (r) ; 12,20 Cu
tia muzicală ( r ) ; 13J)0 
V ideotext; 18,00 Dese. 
ne an im ate ; 18,80 Do
cumentar ; „Manage
mentul în afaceri**; 
19,00 Reporter Tete 7 I 
o Efort, naţional — 
reporter Corina Radu. 
lescu o Luminile ram
pei —  reporter Cristi- 
na Zaharie o Gala din 
Daia — reporter I r i . 
na Szasz ; 20,00 P tha 
serial ; „Femela fan
tastică” — ep. 241 
20,50 Doar o vorbă 
să .ţi mai spun».; 21,00 
Telejurnal (em, de 
ştiri a  Tele 7 ahc din 
25. 05); 2140 Film
seria] : „Kung Fu*' — 
ep. 25.

CANAL 21 UlF 
9,00 Videotext; 10.90 

Observator — Antena 
1 ;  11,00 Film a rtis tic : 
.M ireasa din tren"
13.00 Videotext; 17.00 
Observator — Antena 
1 ; 18,00 Focus — ştiri 
din actualitatea loca. 
lă ; 18,15 Film artistic t 
„Dragoste inocentă";
20.00 Videotext.
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{Avancronică fotbalistică!
I-  Au mat rămas doar 5 etape de disputat din re- ■

I turul Campionatului Naţional, din care două vor fim

I intermediare {la U  mai j» 14 iunie) şi dacă proble-1  
« a  liderului şi a ocupantei locului ol doilea sunt ea |  
şi rezolvate, rtu acelaşi lucru s-ar putea spune de lo- 1I -  ~ ---   v- - ”  I   v. H | r « w  MP» »—  ' I

eurile 3—4 şi îndeosebi cine va ocupa locurile retro-1  
„gradării şi cele pentru susţinerea barajului. Sâmbă- i

«tâ cele două ce. vizează locul 3, Dinamo joacă fia de-1  
plasare Ut Oţelul Galaţi, de unde se va întoarce c u i

(toate punctele, în timp ce Rapid primeşte replicaf  
fotbaliştilor de la F.C. Braşov şi are victoria asigura- I

! II t i ; Deci , nu se prevăd modificări însemnate la puncte

I intre cete două formaţii bucureştene. In schimb, in I  
subsol, UTA aşteaptă cm frica în  oase pe— Steaua, I  
la  Arad. Dar ce va face Sportul acasă cu Petrolul ? I 

I  Greu de prevăzut ce se întâmplă in culise. Că dacă I  
după veXoare.. Derby-ul candidatelor la locurile I  

pentru baraj se joacă -.la Craiova: Electroputere — •  
a F.C. Maramureş! Rezultatul este aşteptat cu sufletulm 
I  ta gură şi de F.C. Braşov, Ce na ore nici o perspec- • 
2  f§«& la Rapid. Oricum, luptă palpitantă in zona mlăş- 1 
I  ttnoasă ! ' !

§ - Tot sâmbătă, in Divizia A, seria a II*<a, Corvinul I  
fodcă acasă cu Metr om Braşov (locul 7). Nici- nu se5

( pune in discuţie victoria gazdelor. Fiindcă, vrem  f â l  
credem, antrenorii, jucătorii se vor concentra l a î

J maximum pentru a n u  ne oferi braşovenii o neplâ- |  
cută surpriză. ftunedorenii mai au doar meciuri a- a

I ctitiţ (m  Metrom şt Gloria Reşiţa) şi 2 deplasări, la, J  
CPiR Cluj fi Jiul Petroşani, Victoriile de acasă le-ar ' 
J  asigura locul participării ta baraj.

— la Phaenix B.M. _  1
MpmsmmR.: demnă — acest minunat public ftprc-| 

sjQt ac toţi oaspeţii, inclusiv arbitru, pentru sperii,-Ş 
*•* au prilejui *d vadă din nou duminică P

Jiul Peţnşard are a  doua deplasare consecutivă,» 
4  ia r  la o echipă dejande poate aduce toate trei pune-J

^  fiî lttcru pe Vega'Depa, formaţia ce a cucerit reu fte î 
§  vănânaeH £c i M n  n  s#» O vtzia K. se» m n ftt-a o ■ 1 
\ W &  cu cea mai bună f i  leftnfiaS.-'-■ebbîpă' a . serie^/«»i-2 
1 m e if de «** adevărat sprint ic  f o i r ~ D e v e n i i . »

«* 3, î SU ca oaspeţi pr mmerM sf»*? **■*.. '« r t  ■ *
toeui 6 In ^asamcnt, cu 5! de puncte. Mecl tare, d e l

«văzut! Minerul Mătâsari are o bună apărare, cu nu-m 
meni ■ 34 de goluri primite, a doua' după Hder... Insăjţ 
* fe ţ in u  ttetmfc că deschidă ic. 3ic]& de ’a poartă g 

I  ' SAJMN CERBU |

I

Campionii noştri-boxerii -ţ 

în echipament
confecţionat ia Deva!

4aşu’ şi i 
t Berii-1 

Bomâ- |

«bit b
mafr..

. evoluţia «ie «accepţie •  cu e  era scris: ,.Naşu' şi 
Arecerîfsr aa ib ţ FftAN* m  WMw* S4- feăfut 
m S C  Vjb|TAG şi LS O - au*“. Se ştie că .. .. ,  
BARD D0ROFTE1, elfii» nis a  ocupai JA^M-dst- lâ i | 

titlului de campi- Berlin faunii al patrulea,J 
VBondinli «e-ag um-- ^  Vaştag a fost, ■ iin.f. 
in‘mde «ŞWjţy:- nou. desemnat cel mai I 

. urmare, primirea bun boxer. 4
in ţară ta A tnporătl O- u j
topeai a  fost colosală. jK-V:

S S ,  V t  S S i r « U £ 5  mon-ţ
iubitori ai sportului din diali, au purtat echipa- 

' apropierea Igeareştlultii, mentul confecţionat de fir. 
Wttt Ploieşti, .de pildă, ma Naghi A  Zscâc din 4 
peste o sută de simpa- Deva, dl Naghi fiind cu- / 
taan ţi ai boxerilor noş- aoseut pentru pasiunea * 
trl purtau o eşarfă pe iui faţă d e .sp o rt i

i Cupa „Ioan Aliman"
{ ia fotbal
1 La Brad s-a încheiat cea de ş  doua ediţie inter- 
* şcoli, dotată cu Cupa „lom  Aliman" la fotbal. La 
I turneu au participat echipele de la şcolile generale 
î  l  şt 2 din Brad, din Gurabarza şi nr, 1 din Crişcior,

J« Liceului .^tvram Iancu“ din Brad şi Liceului In- 
dUstrial din Gurabarza.

- Atăt la gre^a mică. cât şi la grupa mare, trofeul 
4 a  fost ciştigat de către fermatiile Şcolii generale nr. 
2 1 dtn , iar la licee trofeul l-au adjudecat fot» 
I  ballştll de la  Gurabarza. S-au acordat cupe, diplome 

tkiMuri micttţikir Mbaiişti, iar ac^tmea a  fost 
V «rmărltă de un număr impresionant de Împătimiţi ai 
i  fotbalului — cadre didactice, elevi, spectatori — fiind 

stă de către S.C. UNIVERS şi ţTranscoat 
SRL Brad. (AL. X).

:

I tn  satul Luncani, comuna Boşorod, trăiesc Ioan 
I Grecu de $6 de ani şi Maria Grecu de 75 de ani.
1 Deşi poartă fnulţi ani pe umeri, soţii Grecu sunt 
/ încă în putere. Dumnealui îl ajută pe fecior la moa- 
1 ră, „umblând pe la butoane" — cttm zice, deşi pia- 
i tra morii e mişcată de apă. Dumneaei toarce lână 
|  albă ca laptele muls proaspăt. Moş Ion a fost şi el 
) morar şi îşi aduce aminte că a luat-o de la tatăl său, 
4 iar acesta de la tatăl şi moşul lui. După părerea dum- 
\ nealui, moara are mai mult de 200 de ani. Până de 
1 curând, moara a fost de lemn, acum dl loan Grecu 
ţ  jr. a renovat-o, turnându-i fundaţie de piatră şi ri- 
{ dicănd pereţi din bolţari. La moară vin toţi sătenii 
î din localităţile de munte şi chiar din Boşorod —  în- 
7 trucat din făina obţinută aici se face o mămăligă 
) foarte bună. L-am întrebat pe Ioan Grecu, bătrânul, 
i  cum se întâmplă treaba asta. Ne-a răspuns:
|  — Fiindcă apa învârte piatra mai încet şi făina
I nu se încălzeşte prep tare,,
ţ  Nana Maria ajută la întreţinerea animalelor ce' < 
t  se află în  gospodărie — 21 de porci, 9 vite, 25 de ol 
J.şf foarte multe pasări. Când are vreme, toarce, i<y 
I iarna, mai ales, ajută pe nora sa — Cornelia, la fă
li cuiul ţesăturilor, în care amândouă m nt foarte pri- 
i cepute.
1 La mulţi ani, sănătate nană Mărie şi bade ioane! 
V TRAIAN BQNDOB
» _ ■

S4rb4(oar« coroiâ rtK^ioasd 
la Himadoara

Cu ocazia sărbătorii Hramului sfinţilor împăraţi 
Constantin şl Elena, la biserica eh acelaşi nume din 
municipiul Hunedoa o au svUt loc o seamă de ma 
nifestărî Impresionante. ‘ Printre acestea se numără 
concertul corului din Brad, dirijat de dl Iulian Ne- 
debsa. solist dna Ana Miheţ. Prin prospeţimea vo- 
• »lr*r .-.-n tinerele Emanuela °c «*t> tj iV«.
na Ana şi losefina Simion. Recitalul a fost răspuns 
al concertului susţinut de corala „Doina" din Hune
doara, întreprins în mai 1994 la Brad.

Părintele protopop Vasile Hotâran, din însărci
narea preasfinţiei sale Timotei Sevlciu, episcop ai 
Aradului şi Hunedoarei, în fruntea unui sobor de 
pro ■ f M 'ic  slujba religie 3. .v le I U.c
gice fiind date de corul religios din Brad. Dl proto- 
pop 4 încheiat . o îndemnuri li tolei < „a, iubire, 
ta- _ şi îw <  âiK, r  re ea, *•' ’J a  -ui > din 1 ,0  îl 
vieţii sfintelor taine, să ne dovedim plăcuţi lui Dum
nezeu.

Apoi a avut loc Întâlnirea de suflet Intre cele 
doua o }^' «r *1 ‘.r t .t i Brad Corala Doi ? \  
dirijată de dl Marin Dîrvă, a  impresionat prin re- 
pertoriul său bogat, iar solistul VasiLe Abrudan prin 
interpretarea piesei corale „O Doamne către tine”, 
dovedindu-se un talent in plină putere şi ascensiune.

mmnbrîj corului „Doina“ r >j ev 1 nţ \  1  * 
*»r, de mai vârstnicii C-tin Toma Cris n? Lăcătuş, 
Victor H*\\ou.u» I 1-'“ i » u  n, Beiu
Doina Vancea, tinerii corişti Laura Pop, Laura Târ
âită, Alina Haută, Daniel Bem bea, fraţii Dorin şi Da- 
niei Drăghici. Nicoleta C Paula Creţu, lea Hat 
mânu, Lenuţa JBajan, Vasile Onuţu, petre Mthuţ, Tu-

Concursuri „Prietenii 
pompierilor"

In ziua de 2 iunie a.c., 
fn organizarea In(g>ectora- 
tuhii Şcolar Judeţean şi 
a Grupului de Pompieri al 
Judeţului Hunedoara, are 
loc «^pa..zaiiîM.'a;.e<m0ar- 
surilor cercurilor de elevi 
„Prietenii pompierilor".

La -această etapă vor 
participa echipajele câşti
gătoare ale «tapei pe lo
calitate, după. dom urmea
ză:

•  la Deva echipajele din 
Deva, Bălţa, CSrjiţi, Cer
tei, Şoimus, Vălişoara, Ve- 
ţe l; V

•  la Hunedoara echipa
jele din Hunedoara, Bu
nda, Cerbăi, Ghelar, Le- 
lese, Lunca Cornii, Peştiş, 
Teliuc, Topliţa ;

•  la Petroşani echipajele 
din Petroşani, Antooasa, 
Lupeni, Petri la, Uricani, 
Vulcan;

•  fia Orăştie echipajele 
din Orăştie, Balşa, Beriu, 
Geoagiu, Mârtineşti, Orăş- 
tioara de Sus, Romos, T«r- 
dăş.;

a  ia Brad echipajele din 
Baia de Criş, Blăjeni, Bu- 
cureşci, Buceş, Bulzeşti, 
Crişcior, Luncoiu de Jos, 
Ribiţa, Tomeşti, V'aţa de 
Jo s ;

•  la Haţeg echipajele
^ JWW W W W W  W JlA W >WWiWVWWVlWVW ftlVW W WW W W tV riVl<VVVW '

Veşti 4in Orăştioara de Sus

dor Hocman, Claudia Popovici, soţii Cernăianu, Ilea
na Circa, surorile Irina şi iJoreaana Aleha, Dana

ANTON ZEFIR, 
eorespondent

„MASA TĂCERII"

Din bătrânul şi puru
rea tânărul oodru din 
Munţii Grădiştei s-au tă
iat câţiva brazi' falnici 
trebuitori la diferite con
strucţii ridicate pe raza 
comunei Orăştioara de 
Sus. Au rămas câţiva bu- 
tuci groşi. Dna Emilia 
Bolea, secretarul primă
riei, a  avut o idee de 
toată lauda. în  cocheta 
incintă a  primăriei s-a 
amenajat o„. .^îasă a 
tăcerii-. La- mijloc, pe 
post de masă, a fost pus 
bmucnl cei mai gros. în 
jurul lui s-au aşezat s<mu- 
m ,  butucii mai subţiri. 
Aşa a  ajuns marele, inega
labilul Brâncuşi In csrtea 
priodbM din Orăştioara 
de Sus. Ochii minţii şi 
sufletului sa bucură ne» 
«pus la privirea acestui

simbol al unei «mere ne
muritoare.,,

REMIZA p e n t r u  
POMPIERI

fn satul centru de co
mună a început construc
ţia unei remize moder
ne pentru ptempieri. Fun
daţia este terminată. Lu
crările continuă sub coor
donarea primăriei şi g 
Gomp®ntei de Pompieri 
din Orăştie. în  final va fi 
dedată ca două autospe
ciale, cu . toate cele spe
cifice unei remize pentru 
pompieri, care să asigu
re operativitate şi eficien- 
ţă în intervenţii la even
tualele incendii

CASE CU OOUA 
FAMILII

. Ba primăria comunei 
am aflat multe lucruri

interesante. Una ni s-a 
părut cu totul deosebită, 
mai cu seamă pentru ceea 
'«• ,0 *v rin. * ragost v bu 
nă înţelegere, unire, res
pect, continuitate, povă
ţuim părintească, ascul
tare într-o familie, în
tre bunici, tată şi mamă, 
pe de o parte, copil, ne

poţi, strănepoţi, pe de al
tă parte, adică In cele mâi 
multe case vieţuiesc în 
deplină armonie câte două 
familii: cea bătrână şi 
cea tânără. De regulă, 
bătrânul este pensionar, 
dar munceşte cât îi ţin 
puterile în gospodărie; 
tânărul este iar
când se Întoarce de .la 
oraş, trece pe ogor. Aşa-i 
la Orăştioara de-Sus, dar 
şi în celelalte sate.

GB. I. NEGREA

din Haţeg, Baru, Donsuş, 
PUI, Unirea, Rîu de Mori, 
Sllaşu de Bite, Sarmlzege- 
tusa, Sintămăria Orlaa, To-
teşti;

•  fia flia «dripajele din 
Uia, Bătrâna, Burjuc, Bră- 
nişca, Gurasada, D>»ra, Lă- 
pugju, Vorţa, Zam ;
" •  la Slmerla «chtpajele 
din Simeria, Câten, Bă- 
cia, Boşorod, Bretea Ro- 
.•K-'i.-s ' S ^ n ,  Rapolt

Concursitrile vor avea 
loc pe terenurile de in
strucţie ale companiilor 
de pompieri Deva, Hune
doara, Petroşani, Orăştie, 
pichet Brad şi FCP Ha
ţeg, flia» şl Simeria, înce
pând cu ora 9,30.

întrecerile se vor orga
niza pe baza Regulamen- 
tului prin Osdi.mil
Ministerului învăţământu
lui nr. 3595/1994, eu ur- 
mătoarele precizări» vâr
stă maximă a membrilor 
ecl4p«'jsiiT'le^;';de-15 ani 
împliniţi in MS96 (născuţi 
după 01. OL 1980); se a- 
rtulează preba „Alergare 00. 
m cu r de furtun *1 > C‘ -

Ocupantele locuriim i la 
această etapă vor parti
cipa la etapă judeţeană, 
care va avea loe în zileie 
de 9—1®. OO. a.c, la Deva.

Cu M a pe 
cărări de munte

De mulţi ani pe drumu
rile şi cărările de munte 
care duc In satele cele mai 
Îndepărtate ale comunei 
Boşorod pot fi întâlniţi 
zilnic dpi oameni: Izidor 
Murgoi şi Ioan Grecu. Sunt 
poştaşi. Primul serveşte lo
cuitorii satelpr Luncani, 
Cioclovina Ursici cel de-al 
doilea bate drumurile spre 
Alun, Târsa, Prihodişto. 
Duc scrisori. -„ > .3  inie, 
ziare anunţă sătenii r ’. am 
loc anumite evenimente 
Serile se Întorc osteniţi, 
dar mulţumiţi că au... mul
ţumit pe „adrisanţi".

(GU. I. N.)
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REFOR
Intre cântec de lebâdâ şi reviriment economic

Lunile martie şi aprilie 
ale acestui an au fost mar
torele unei adevărate sin
cope a activităţii Compa
niei de blănuri din Orăş- 
tie. Lipsa de comenzi, gre- 
'fată pe cea a materiilor 
prime, a constituit un 
nefast tandem ce a dus, 
în final, la trimiterea în 
şomaj a peste 50 la sută 
din personal. Din cele 
declarate de dl Gabriel 
Popa, director comercial 
al societăţii, a reieşit că 
perioada de dificultate, în 
momentul de faţă, a fost, 
vremelnic, depăşită. în 
cepând cu 1 mai a.c., rit
mul producţiei a crescut, 
miraculos, aproape de cel 
dîn 1989, lucrându-se pes
te program şi Chiar în 
week-end. Toţi angajaţii 
trimişi în şomaj au fost 
rechemaţi la muncă.

Unul din factorii care se 
încăpăţânează să încorse

teze producţia este penu
ria de materii prime au
tohtone, în special a piei
lor de oaie. Mai multe 
sunt cauzele care au ge
nerat această penurie. Una 
din ele este constituită din 
reducerea drastică a efec

tivelor de ovine. O alta 
era exportul masiv al piei
lor. Spunem „era” pentru 
că începând cu anul cu
rent acest produs a fost 
contingentat, exportul fi-- 
ind limitat la 500 080 bu
căţi piele pe an. în mo
mentul de faţă/ „Favio- 
rul" are achiziţionate, din 
perioada Paştilor, cca. 
200 000 piei de oaie, ceea

liarde. lei, eu un beneficiu 
brut de aproape două mi
liarde lei la producţia rea- 
lizată.

Problema e, ne spune dl 
Popa, că mulţi dintre a 
ceşti bani, din cauza blo
cajului financiar, au exis
tat mult timp doar pe 
hârtie, fapt care a creat, 
prin lipsa de lichidităţi, 
greutăţi în fluxul produc-

S.C. FAVIOR S.A. ORAŞTIE

ce îi permite să-şi onore
ze comenzile la export, ca
re reprezintă 80 de pro
cente din totalul produc
ţiei. Cojoacele produse la 
Orăştie vor încălzi clienţi 
din Rusia şi S.U.A. Cele 
20 de magazine proprii, 
răspândite în toată ţara, 
fac comandă Faviorului, 
funcţie de pulsul pieţei lo
cale, pentru articolele ves
timentare cele mai soli
citate la un moment dat. 
Vânzările efectuate prin 
reţeaua proprie de spaţii 
comerciale aduc anual 
firmei din Orăştie cca. 3 
miliarde de lei. Cifra de 
afaceri a societăţii pe a- 
nul trecut a fost de 27 mi-

tiv. Scoasă la privatizare 
în cadrul ofertei publice 
din noiembrie anul trecut, 
20 de procente din cota de 
acţiuni deţinută de F.P.P, 
a fost dobândită de cei 
2 600 de salariaţi ai Fa
viorului la schimb cu 
C.C.P. în  momentul de 
faţă a fost .înaintată ofer
ta de ■ privatizare către 
F.P.S., în vederea dobân
dirii a 37 la sută din cota 
de 70 procente deţinută 
de acest fond, transfor
mând Faviorul în societa
te cu capital majoritar 
privat. Având . un capital 
sopial de cCa. 18 miliarde 
lei în vederea . plătirii a- 
vansului de 20 la sută din

cota care se cumpără de 
la F-P.S., cei de la Favior 
intenţionează să contrac
teze tiri credit bancar. A- 
vând în vedere mărimea 
capitalului social al firmei, 
creditul este singura sursă 
de obţinere a fondurilor, 
suma ce ar reveni de plă
tit pe fiecare salariat (2 
milioane şi jumătate lei) 
depăşind cu mult posibili
tăţile acestora. Dintre o- 
biectele de superlux care, 
în ciuda preţului ridicat, 
sunt foarte solicitate, a- 
mintim haina lungă de 
nurcă (8 milioane de lei), 
articol care se vinde cu 
zecile în fiecare an, pre
cum şi haina de caracul 
(I milion ţei), care este 
de asemenea bine vându
tă. După cum declara dl 
Popa, în prezent sunt în 
cUrs de perfectare noi con
tracte cu parteneri occi
dentali. Este vorba despre 
un partener italian, co
manda ridicându-se la cca. 
40 000 haine cu blană în 
afară, nutriet. Se fac, de 
asemenea, tatonări pe pia
ţa Germaniei, Ungariei, 
Spaniei si Portugaliei.

ADRIAN SALAGEAN

Un triptic productiv în piatra, metal şi mase plastice
R EP.: Dle manager,

pentru început vă rugăm 
să, ne spuneţi care sunt 
valenţele de producţie ale 
societăţii „Carmetaplaşt"?

I.I.Z.: Peste 60 la sută 
dih activitatea noastră 
este reprezentată de agre
gatele de carieră, pentru 
construcţii, drumuri şi căi 
ferate. Este vorba de blo
curile de piatră pe care le 
extragem diij, cariere, le 
concasăm transformându- 
le în agregate cu granu
laţii standard, urmând a- 
poi a fi livrate beneficia
rilor din sectorul con
strucţii, cât şi celoi 
ce edifică drumuri şi 
căi ferate. Mai reali
zăm, de asemenea, diferi
te materiale de construc
ţii cum ar fi terasit pen
tru tencuieli exterioare, 
mozaic de calcar ş.a. A- 
vem puncte de lucru şi 
exploatări de carieră răs
pândite în patru judeţe : 
Arad, Gorjj Caraş-Severin 
şi, bineînţeles, Hunedoa
ra. O altă valenţă a ac
tivităţii noastre o repre
zintă, ca să zic aşa, lucrul 
în metal. Este vorba de 
secţia mecanică de la De
va, unde executăm piese 
de schimb pentru utilaje 
de construcţii şi carieră. 
De asemenea, facem re-

Dialog cu dl ing. IOAN ILIE ZUDOR, 
manager general 

al SiC. Carmetaplaşt S.A. Deva

vizii complete şi repara
ţii ale motoarelor mijloa
celor de transport auto 
de diferite tipuri. Tot aici 
aş aminti atelierul de con
strucţii metalice unde, cu 
dotarea pe care o avem, 
suntem capabili să exe
cutăm, după proiect, pie
se de complexităţi mari, 
având greutăţi de până 
la 25 tone. în fine, execu
tăm diferite repere din 
mase plastice. Este vorba 
de platbande din plastic 
ce vin puse între traverse 
şi calea ferată, cu scopul 
absorbirii şocurilor şi vi
braţiilor la trecerea gar
niturii d? uen. La fel, tot 
ce vedeţi ţiestic pe maşi
nile de spălat şi pe cele 
de cusut, fabricate la Cu- 
gir, este executat de noi. 
Am mai produs diverse 
recipiente din plastic şi 
chiar unelte agricole, în 
speţă greble

- R E P.: Cum aţi încheiat 
anul trecut 7

1,1.?.: Dându-vă două 
cifre, 4 miliarde şi jumă
tate cifra de afaceri şi 42 
de milioane beneficiul net,

acestea oglindesc fluxul 
activităţii noastre de anul 
trecut, în condiţiile în ca7 
re evoluăm la cca. 60 la 
sută din capacitate. Aş pre
ciza că, în acest an, com
parativ cu aceeaşi perioa
dă a anului trecut, pro
ducţia a crescut cu cca. 
28 de procente. Acest spor 
în producţie, se datorea
ză începutului lucrărilor 
de modernizare la şoseaua 
Nădlac — Lipova — De
va — Sebeş. — Sibiu — 
Rm. Vîlcea, lucrări mari 
consumatoare de agrega
te de carieră, pe care le 
furnizăm noi.

R E P.: Mi-aţi spus că 
veţi face unele achiziţii de 
utilaje noi. Despre ce este 
vorba ?

I.I.Z.: Este vorba de
spre nişte utilaje de con- 
casare aduse din Italia. La 
aceeaşi capacitate, produc
tivitatea acestora este du
blă faţă de utilajele, care 
lucrează acum. Valoarea 
acestor u tîaje este de a- 
prcape un miliard şi ju
mătate de lei, tranzacţia 
încheindu-se. cu partene

rul italian în sistem bar- 
ter. Aceste utilaje din im
port vor intra în dotarea' 
carierelor de la Zam şi 
Brănişca, urmând ca în
tr-o a doua fază să utilăm 
şi cariera de la Şoimos, 
judeţul Arad.

R E P.: în  încheiere, spu- 
neţi-he ceva despre stâ- 
diul în care vă găsiţi în 
ceea ce priveşte privati
zarea.

U Z . : Noi dorim să ne 
privatizăm şi am fost tre
cuţi în lista celor 3 000 de 
societăţi propuse la _ ofer
tă publică de către F.P.P. 
Acum suntem în aştepta
rea intrării în vigoare a 
Legii de accelerare a pri
vatizării. Până atunci, în
să, pregătim momentul, 
ocupându-ne cu trecerea 
în patrimoniul nostru a 
celor cca. 200 de ha de 
teren pe care le avem. 
Chichiţe birocratice ne în
greunează însă această în
treprindere, una dintre ele 
fiind şi greutatea de a 
stabili cine sunt vecinii 
proprietăţilor noastre în 
vederea întocmirii proce- 
selor-verbale cu aceştia, 
acte strict necesare recu
noaşterii terenurilor în 
proprietate.

ADRIAN SALAGEAN

Bariera între bine şi rău
Dacă la vremea potrivită în unele locuri s-a apre

ciat ca pozitiv faptul că nu s-a produs un jaf total Ir 
patrimoniul fostelor cooperative agricole, acum se mal 
întâlnesc situaţii în care se intenţionează ca şi ceea ce 
a fost salvat şi a mai rămas în picioare' să fie demolat 
sau oricum stricat, deşi există dovezi certe că este |n  
folosul celor mulţi să fie menţinute unele baze (create 
cu multă trudă) pentru scopul iniţial, adică pentru pro
ducţia agricolă.

într-o asemenea situaţie se găsesc solariile şi sera 
de legume din oraşul Brad, iniţial acestea ocupând o 
suprafaţă de 7,5 ha teren. Aici, activitatea a fost conti
nuată de firma S.G. Inserprod S.R.L., inginerii Corne
lia-Anastasia şi Ioan Fechete ocupându-se, în ciuda 
multor oprelişti şi greutăţi, să producă legume, care 
sunt cerute insistent şi în cantităţi tot mai mari pe piaţa 
oraşului. Producţia respectivă umple un mare gol pe
rioade îndelungate din an şi menţine preţuri rezonabile 
faţă de cele practicate de alţi producători, intermediari 
şi comercianţi. Desigur, că la început a existat admi
raţie (privatizarea fiind privită ca un semn încurajator 
şi dătător de speranţe) faţă de riscul şi curajul de a 
investi şi a face producţie agricolă. Treptat însă această 
iniţiativă a început să fie privită de către unii cu ură 
şi invidie, aceştia călăuzindu-se după zicala binecunos
cută, de altfel, cu capra vecinului, care trebuie să moa
ră şi ea. Evident, este foarte fragilă bariera între, a .per
cepe şi aprecia binele, şi cine doreşte răul celui ce se 
ocupă cu folos de binele altora.

Cu părere de rău trebuie arătat că suprafaţa da 
producţie a solariilor a fost acum înjumătăţită, aici gă- 
sindu-se permanent o „rezervă” de teren din care 88. 
acoperă cerinţele ce apar pe plan Ideal, existând situa-' 
ţii recente când chiar şi pământul ocupat cu cartofi a  
fost repartizat unor noi proprietari. Să nu se uite însă- 
faptul că, dacă în anul trecut, o bună perioadă de timp 
s-au găsit cartofi în oraşul Brad la numai 400 lei/kg, 
aceştia au  provenit de la firma amintită, iar după ce 
producţia s-a terminat preţul a sărit brusc la peste du
blu. înfruntând greutăţile de toate felurile pe care le 
întâmpină, cei doi ingineri se străduiesc să mai facă 
producţie de legume în zonă, chiar dacă randamentele 
nu sunt cele mai bune la toate culturile, iar preţul se
minţelor a ajuns de speriat — la roşii şi castraveţi fiind 
cuprins între 3 şi 5 milioane lei/kg. în  plus, alergătura 
după îngrăşăminte şi substanţe pentru combaterea boli
lor şi dăunătorilor înseamnă mult timp consumat şi bani 
cheltuiţi. Când a fost posibil s-au produs şi răsaduri 
pentru vânzare către populaţie.

Fără a ne situa de o parte sau de alta a baricadei, 
considerăm că iniţiativele bune, venite în folosul celor 
mtilţi şi lipsiţi de posibilităţi, n-ar. trebui să fte privite 
cu răutate si obstrucţionate.

NICOLAE TlRCOB
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O investiţie cu folos la „Romwest Pan” S.A. 
Hunedoara, care produce pâine şi alte produse de 
panificaţie. Foto PAVEL LAZ A

Fără a constitui o excepţie, deoarece aceeaşi soartă 
o împărtăşesc toate Agromecurile din judeţul nostru şi 
din ţară, care nu au reuşit încă să se privatizeze, deşi 
in acest sens s-au făcut nenumărate demersuri şi promi
siuni până la cel mai înalt nivel, S.G. Agromec din Baia 
de Criş se află în pragul agoniei. Discutând cu dl ing. 
Remus Tabacu, manager, şi cu dl Candin Andraş, con
tabil şef, am desprins câteva din problemele deosebite 
cu care se confruntă această firmă.

Din cauza greutăţilor financiare, activitatea acestei 
unităţi' s-a redus considerabil, ajungând în situaţia ca 
acum să mai supravieţuiască cu numai 29 de salariaţi 
(din care 20 lucrează efectiv pe tractoare, ceilalţi ocu
pându-se de reparaţii, prestări servicii şi de ţinerea evi
denţelor necesare), faţă de peste 75—80 de angajaţi, câţi 
existau cu câţiva , ani în urmă. Apariţia concurenţei în 
zonă, datorată procurării de către producătorii agricoli 
particulari a unui număr mai mare de tractoare şi de 
diverse utilaje decât cele aflate în proprietatea Agro
mec, este un semn pozitiv că se vor îmbunătăţi presta
ţiile în domeniul mecanizării lucrărilor agricole, în com
petiţie, cel mai bun având şanse de reuşită. Necazul 
constă însă în faptul că se face o concurenţă neloială, 
in sensul că, nefiind plătitori de TVA, proprietarii par
ticulari îşi permit să scadă tarifele la lucrările efectuate, 
deşi sub aspectul calităţii sunt multe de discutat, în

Un Agromec în agonie
sensul că oamenii cu adevărat profesionişti se găsesc încă 
la Agromec’.

Trecând peste asemenea aspecte, să mai consemnăm 
şi faptul că, având o situaţie financiară precară, acum 
nu se pot face o serie de lucrări de reparaţii strict ne
cesare la combinele care vor fi utilizate în apropiata 
campanie de seceriş — problemă discutată recent şi la 
nivel guvernamental, dar rămasă încă în suspensie, ne- 
găsindu-se soluţii pentru ieşirea din cercul vicios în care 
se găsesc unităţile de mecanizare. Un lucru este foarte 
clar şi anume acela că, dacă se întâmplă ca la o combină 
particulară să se producă o defecţiune nu chiar majoră, 
cum ar fi şi numai ruperea unei curele, care costă în 
jurul sutei de mii de lei, fireşte că particularul îi lasă 
cu ochii în ploaie pe ceilalţi cultivatori de cereale, fă
când lucrări numai pentru cine-i convine.

Dacă până acum proprietarii de pământ din zonă 
nu s-au prea înghesuit să apeleze la prestaţiile făcute 
de Agromec, cum s-a-întâmplat şi în alţi ani, solici
tările vin în mod deosebit la recoltat. Gu cele 9 com
bine din dotare se poate face faţă cerinţelor, însă este 
nevoie ca aceste utilaje să fie reparate şi revizuite. Din

lipsa banilor, acum fiind o perioadă de goluri şi la în- . 
casări, este greu să fie realizate intervenţiile respec
tive. O posibilitate ar fi apelul la bancă, pentru cre
dite în vederea procurării pieselor de schimb şi a mar 
terialelor necesare, dar neexistând linie deschisă şi pla
foane cu dobândă subvenţionată, trebuie folosite credi
tele cu dobânda zilei, în speranţa că se vor face şi re
calculările de rigoare. Pentru a nu rămâne descoperiţi 
şi în gol de lucrări, s-a căutat şi s-a obţinut un contract j 
în valoare de 50 milioane lei ia recoltări şi la alte lu- I 
crărî în judeţul Arad. ' :x ;

Căutând şi alte resurse financiare, s-au găsit posibi
lităţi de a executa reparaţii la utilajele agricole aparţi
nătoare particularilor din zonă. în acelaşi timp, cu forţe 
proprii se realizează un magazin, la sediul firmei, unde 
se intenţionează să fie aduse şi vândute produse ne
cesare agricultorilor, acestea cuprinzând o gamă diver
să, de la seminţe la îngrăşăminte, piese de schimb şi 
chiar materiale de construcţii, iar într-o perspectivă mal 
îndepărtată intenţia este să se facă şi aprovizionarea CU 
combustibili a solicitanţilor.

înotând prin greutăţile economiei de piaţă, oamenR 
se zbat şi caută soluţii la problemele care le pun în joo 
existenţa, sperând ca şi privatizarea să devină, nu prea 
târziu, o realitate. i

NICOLAE TlRCOB
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După ce în anul 1984, 
cunoscutul romancier de- 
vean, Radu Giobanu, a 
venit în întâmpinarea bi
centenarului răscoalei 
lui Horea cu importantul 
său roman istoric „Călă
reţul de fum“, la împli
nirea a 21# ani de la a- 
celaşi eveniment, ce a 
zguduit temeliile feuda
le ale Imperiului Hab- 
sburgic, ne oferă a doua 
ediţie a romanului (Ed. 
Eminescu, 1994), revizuită 
şi adăugită cu tot ceea
ce filtrele cenzoriale pro 
hibiseră cu 10 ani în
urmă.

Actuala ediţie a roma
nului „Călăreţul de fum*' 
nu este deci o repetare, 
o reluare absolut idea
tică a textului din prima 
sa variantă — şi dacă
ar fi doar atât, ar con
stitui o fericită reîntâl
nire cu o operă funda
mentală a literaturii noas
tre de evocare istorică — 
ci ea oferă cititorului
noi şi semnificative as
pecte, episoade din de
rularea răscoalei iobagi
lor ardeleni de acum 211 
ani.

Cronică literară

Intre capitolele care 
beneficiază de sporul cel 
mai substanţial (43 de 
pagini) este capitolul IV, 
închinat evocării răscoa
lei iobagilor din satele 
de pe cursul mijlociu al 
Mureşului şi luptei lor 
pentru cucerirea Devei, 
precum şi sângeroasei e- 
xecuţii a prizonierilor io
bagi, de către nobilimea 
Comitatului Hunedoara.

Cu binecunoscuta-i for
ţă artistică de adâncă 
pătrundere şi complexă 
analiză a spiritului uman, 
individual şi colectiv, 
Radu Giobanu surprinde 
în noile secvenţe ale az 
cestui capitol, pe de o

de fum“
parte, agitaţia, febra, în
grijorarea şi teama ce 
puseseră stăpânire pe 
nobilimea din reşedinţa 
Comitatului Hunedoara, 
sub presiunea răscoalei 
ce ameninţa oraşul şi 
cetatea; iar pe de altă 
parte, întreaga izbucni
re a focului mocnit de 
veacuri în sufletele răz
vrătite ale iobagilor răs
culaţi, din apropiatele şi 
cunoscutele noastre sate: 
Mintia, Şoimuş, Veţel, 
Brănişca, Beşnic, Sîrbi, 
Vulcez, Herepeea, Băla- 
ta, Bârsău, Nojag, Hărău, 
Ghimindia, Banpotoc, U- 
roi ş.a.

Marea tensiune a răs
coalei, a luptei dispera

te a iobagilor pentru 
dreptate, grefată pe i- 
deea consensului impe
rial şi a conscripţiei mi
litare, creşte, se amplifi
că, se adânceşte şi se 
intensifică cu fiecare pa
gină a romanului, anga
jând conceptual şi afec
tiv toate resursele spiri
tuale ale cititorului.

Un merit deosebit al 
prozatorului Radu Gio
banu, ilustrat cu prilejul 
creării acestui roman, 
constă în faptul că, încă 
de la titlul simbolic „Că
lăreţul de fum“ (omni
prezent, dar fără concre
teţe palpabilă) şi până 
la expresia sintetică şi 
semnificativă de pe ul
tima pagină: „genius 
loci" (duhul locului), cul
tivă cu talent şi tenaci
tate credinţa permanen
tă şi stenică în ideal, 
în idealul libertăţii pen
tru care s-a jertfit Ho
rea, al cărui martiraj va 
rămâne încă veacuri de-a 
rândul peste munţii şi 
văile Ardealului.

Prof. DUMITRU SUSAN
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Bogate tradiţii spirituale

Redescoperirea unor obiceiuri şi datini
Boşorodul conservă bo

gate obiceiuri şi datini po
pulare consolidate de-a lun
gul anilor. Sunt revelatoare- 
cântecul, jocul, portul şi 
meşteşugurile populare tra
diţionale. Este extrem de 
prezent in viaţa comuni
tăţilor rurale săteşti, pe 
scenă şi în întreceri locale 
sau de anvergură naţională 
jocul căiuşeresc. O ade
vărată Splendoare acest joc 
prin extraordinara sa vi
vacitate, prin semnificaţiile 
şi nu în ultimul rând prin 
costumul popular cu care 
s6 împodobesc tinerii care 
practică acest obicei şi joc

Pe teritoriul comunei Bo- 
şorod, vremurile, oamenii 
şi locurile şi-au dat mâ
na dintru începuturi con
turând un trecut istoric 
{frământat. Urmând dru
mul de apă pe Valea Lun- 
canilor te afunzi în mun
te pentru a da de cetăţile 
dacilor, între care mai 
cunoscută este Piatra Ro
şie, de platforma Lunca- 
nilor, a cărei bogăţie spi
rituală este covârşitoare. 
Trecutul unui astfel de 
spaţiu de locuire se cerea 
cercetat şi valorificat pen
tru a fi mai bine cunos
cut de către generaţiile 
de astăzi. Aşa a apărut 
manifestarea de mare com
plexitate „Vorbeşte istoria 
neamului", de care ne-a 
amintit unul dintre oame
nii de seamă ai Boşorodu- 
lui — dl Ieronim Grecu, 
suflet generos şi deschis, 
nu o dată arheolog ama
tor, cercetător al trecutu
lui istoric şi al vieţii spi
rituale locale.

— Am participat, ne 
mărturiseşte dânsul, la mai

secular. Valorificat sce
nic, jocul căiuşeresc este 
impresionant la Boşorod 
prin masivitatea grupului 
de dansatori în care se 
reunesc tineri din Boşo
rod, Luncani, Chitid, Târr 
sa ş.a., după cum ne spu
nea dna Mariana Dani, di
rector delegat dl căminu
lui cultural şi bibliotecar 
în această perioadă. Ca o 
recunoaştere a tradiţiei jo
cului căiuşeresc de, aici, 
ediţia din iarnă a Festi
valului „Căluşerul transil
vănean" a fost găzduită de 
Căminul cultural din Bo
şorod. Cu această ocazie,

aici s-au efectuat repara
ţii la instituţia culturală, 
cheltuielile fiind suporta
te de către Inspectoratul 
Judeţean pentru Cultură. 
Sunt valorificate nedeile 
tradiţionale ce au loc în 
fiecare din satele comunei, 
începând din această pe
rioadă.

Cu o contribuţie apre
ciabilă se înscrie în spiri
tualitatea locală biblioteca 
comunală. Cititorii sunt 
elevi şi oameni maturi, 
după cum ne spunea ace
laşi interlocutor, dna Ma
riana Dani. La solicitarea 
localnicilor, programul de

Punte peste veacuri
multe acţiuni de cerceta
re, alături de regretatul 
medic Viorel Moraru, pri
lej cu care s-au descope
rit două sanctuare şi con
ducta de aducţiune a a- 
pei la cetatea Piatra Roşie. 
Am fost însoţiţi cu acest 
prilej de copiii Mihai Vla- 
dimir Grecu şi Viorel Mo
raru.

— Oamenii - vă mai sa
lută şi astăzi cu „Să trăiţi, 
dle prim ar!“ De unde a- 
cest respect ? .

—Pentru că în cei 29 de 
ani cât am fost în fruntea 
obştii am încercat să-i a- 
jut pe măsura puterilor, 
să rezolv problemele co
munei.

— Cum a apărut mani
festarea eultural-artistică 
de la Piatra Roşie — „Vor
beşte istoria neamului" ?

— A fost dorinţa mea 
care a fost susţinută de 
factori; culturali judeţeni

şi nu în ultimul rând de 
localnici. Pentru că tre
buia să le spunem celor 
de azi că pe locurile noas
tre trăiau odinioară dacii 
liberi. Pentru aceasta am 
studiat eu însumi. îmi a- 
minfesc de menţiunile u- 
nui general roman care a 
trecut pe la Tapae (Por
ţile de Fier ale Transil
vaniei), ajungând la aşe
zarea devenită Boşorodul 
de azi, pentru-a urca apoi 
pe Valea Luncanilor £pre 
cetatea de la Piatra Roşie 
şi a o cuceri. Se spune că 
acest general a răpit pe 
sora lui Decebal.

— Aici . au efectuat să
pături acad. Constantin 
Daicoviciu şi fiul său, prof. 
univ. Hadrian Daicoviciu.

— Da. Am şi câteva a- 
mintiri personale în legă- 
nuă cu dânşii. Tânăr fiind, 
prin 1948/49, îmi amintesc 
că se făceau săpături ar-

funcţionare 'al bibliotecii a 
fost■ adaptat în funcţie de 
preferinţe. Este solicitată 
cartea de beletristică, dar 
şi de acţiune. Sunt căutate 
mai ales cărţile noi. La 
sfârşitul anului trecut fon
dul de carte s-a îmbogăţit 
cu 71 volume, iar în ulti
mul timp au mai intrat 
încă 50 volume, repartizate 
de Biblioteca Judeţeană. 
Primăria locală sprijină 
funcţionarea în bune con- 
diţiuni a instituţiei, inclu-. 
siv în gospodărire şi apro
vizionare cu combustibil.

MINEL BODEA

heologice la Piatra Roşie 
şi Grădişte (Sarmizegetusa 
Regia). Bătrânul Daicoviciu 
era transportat cu calul. 
Ba un loc numit Frasinu 
a coborât de pe cal, s-a 
aşezat în genunchi, făcân- 
du-şi cruce de trei ori, du
pă care a sărutat pămân
tul. Dânsul avea credinţa 
că acolo s-a sinucis Dece
bal.

— Credeţi că s-ar putea 
relua acea manifestare nu
mită „Vorbeşte istoria nea
mului" la Boşorod ?

—- S-ar putea, dar pentru 
acest lucru trebuie să exis
te tragere de inimă şi dra
goste pentru trecutul isto
ric, pentru cei de ieri şi 
cei de azi. Manifestarea ar 
trebui să fie o punte în
tre generaţii. Avem locuri 
prea frumoase aici ca să 
nu fie cunoscute. Şi poate, 
cândva, ar apărea şi acel 
mult aşteptat investitor ca
re să valorifice frumuse
ţea locurilor, deschizând o 
zonă turistică fără seamăn.

MINEL BODEA

P S A L  M

Doamne, te rog mă ascultă 
Chiar de sunt o floare căzută

Şi fluturii nu-şi mai caută somnul 
Noapte de noapte în a mea lăută !

Dă sufletului meu bucurie 
Doar bucuria nu-i apă neîncepută 1

Dă inimii mele linişte
Inima mea guralivă vrea linişte multă 1

Lăudaţi voi, popoare, pe Domnul 
Căci el pe toţi cu bunăvoinţă ascultă .'

CIPRIAN NltKEL

REVĂRSARE DE VIAŢA

Şi inima mi-o pană în verbul „a fi"
Trăirea vieţii în cei vii...
Când strunele codrului cântă lin 
Legănându-se pe ramuri de-arin,
Când plopii cei mari 
Se-ndreaptă spre ani milenari.
Când luminând zorii 
Soarele le supune culorii,
Alerg înspre taina ninsorii,
'Numindu-i pe fiii mării 
Robi ai depărtării şi ai pierzării.
M-aplec înspre ramurile cele verzi 
Şi-aduc potop de flori în livezi,
Ascult şoapta vântului 
Şi o dezvălui pământului.
Şi inima mi-o pană în verbul „a fi“
Trăirea vieţii în cei vii 1

ROXANA SICOE-TIREA

Repetiţii la taraful Casei de cultură din Devav 
Foto: PA VEL LAZA

Coruri bisericeşti
Atmosfera de respect şi evlavie pe care o inspiră 

slujba religioasă oficiată în biserică este potenţată de> 
prezenţa corului care, prin intervenţiile sale, susţine^ 
Liturghia. Alcătuirea repertoriului şi pregătirea for
maţiei corale nu este deloc uşoară, aceasta efeetuâri- 
du-se în timp, cu interpreţi care posedă cu adevărat 

( calităţi muzicale şi cu sprijin deosebit din partea 
r* parohiilor, cu precădere a preotului paroh.

Părintele paroh Nicolae Gherman, de la Catedra
la ortodoxă „Sf. Nicolae" din Deva, ne-a vorbit chiar 
de necesitatea ca fiecare biserică ortodpxă să bene
ficieze de sprijinul unui cor sau, în cazul bisericilor 
din sate, de doi-trei cantori. Acest lucru, preciza 
dânsul, trebuie să cadă in sarcina preoţilor. Un cor 
dă amploare şi fast (specific de altfel bisericii orto
doxe bizantine) serviciului divin. Impresionante sunt 
evoluţiile acestora la bisericile ortodoxe din Deva, 
Hunedoara, Orăştie, Brad, Petroşani, Haţeg ş.a.

Sigur, existenţa unui cor bisericesc ţine şi de tra
diţia spirituală statornicită de-a lungul anilor într-o 
localitate. Ne gândim la Orăştie, Hunedoara, Deva, 
Brad ş.a. Dar tine şi de eforturile de acum. Bise
ricile ortodoxe şi nu numai merită să aibă formaţii 
corale care să susţină Liturghia. Este un semn de 
înălţare sufletească şi prestigiu al credincioşilor, de 
mândrie pentru orice preot paroh, pentru orice pro
topopiat 1 '

Aspect din Biblioteca comunală Boşorod.
Foto : PA VEL BAZA
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LUNI. 29 MAI
T V R  1

13.00 Actualităţi ; 13.10 Ecleziast "J5 ;
14.10 TVR Iaşi; 14,45 TVR Cluj-Napoca; 
15,20 TVR Timişoara ; 1630 Actualităţi ;
16.10 Republica Yemen — ţara ru in e i
de S aba ; 16,25 Turism şi agroturism ;
17,00 Emisiune în  limba maghiară ; 18,30 
Cartea junglei (d.a.); 19,00 De luni până 
luni (retrosp. evenimentelor politice in
terne ale săptăm ânii); 19,30 Fata şi bă
ieţii (s>; 20.00 Actualităţi; meteo, sport; 
20,45 Serial; 21,15 Transfocator; 21,40
Teatru T V ; 23,50 A ctualităţi; 0,05 Ort- 
tura în lum e; 0,35 Fragil.

T V R  2
14.00 A ctualităţi; 14,10 Politica între

ideal şi re a l; 14,40 VWeoteca meloma
nului ; 15,10 Simboluri de Ieri şi de azi 
(d o ); 15,30 Atlas ( r ) ; 16,00 Desene ani
mate ; 16,30 Şi bogaţii plâng (s); 17,99
Măseaua de minte (emisiune pentru ti
neret) ; 17,40 Aur şi noroi (s); tMM fn 
faţa Dumneavoastră; 20,00 Arte vizuale;
20,30 Tribuna nonconformiştilor; 21,00

: TVM M esager; 2130 Moda pe meridiane 
fop .N B C ); 22,00 Sănia Barbara (s); 22,45 
Repriza a tre ia ; 0,30 Jazz club.

MARŢI, 30 MAI

T V R  1
' t m  TVM Tetomattoal; «30 la . prima 
« M l * M  S anta  B a rb a ra  (s /r ) ; IM S  
( I A  eforia^ tsac rin nittlnflinym de
m tki V tm  Onsene animate» A »  i m
Tnftf-fr I U I  i m  TVR Iaşi:

> * 1538 TVR Ctoj-Napoca; MU» Fii tm In- 
«fRI t l  1740 Convieţuiri: 1*49 Total de- 

mnxkft fes); 1830 Cartea 
M «KM CU»; 1930 F ata  şt I m

M âţ«una; 2345 G eugî Bmfofame de
Ură şi actualitate teatrală; 0,15 Meri< 

dansului.

t v a  2
7.00 La prim* o răf 9,15 Ora de mu

zică; 10,00 O ra jd c  Renaşterii (do); lj.00 
Telejurnal WoridNet; 11,30 Desene «mi
mate; 12,00 Teatru TV; 143® Actualităţi;

-14,10 Planetari!. Em. pentru copii; 1530 
Limbi străine: franceza, engleza ( r ) ;
16.00 D .a.; Î830 Şi bogaţii ăfong (s); 17,00
23 de milioane (p. I); 17,40 Aur şi no
roi (s); 18,30 23 de milioane (p. II); 20,00 
Cu cărţile Pe faţă; 21,00 TVM Mesager;
21,30 Intre da şi nu; 22,00 Credo; 23,15 
Teatru TV. ■

MIERCURI, 31 MAI 
T V R  1 ■■

7.00 T V ll Telematinal; 830 La prima
oră; 9,15 Santa Barbara (s/r); 10,35 Vi- 
deolexicon; 11,35 Moda pe meridiane
(do); 12,Ml 17 clipe ale unei primăveri 
(s/r); 13,10 1001 audiţii; 14.00 Actualităţi;
11,10 TVR Iaşi; 1535 TVR Cluj-Napoca;
16.00 Actualităţi; 17,50 Alfa şl Omega... 
pentru morala noastră cea de toate zile
le; 1830 Desene animate; 19,00 Sensul 
schimbării; 19,30 Fata şl băieţii (s); 20,00 
Actualităţi* meteo, sport; 20,30 Film: Dr. 
Quinn (s); 21,30 Noi frontiere; 23,30 Con
fluenţe; 030 în tâln irea de la miezul 
nopţii; 0,40 Jazz-Fan.

■; --j: T V R  2
7.00 La prima oră; 9,15 'O ra  de mu

zică-, 10,00 Itinerar german (de); 11,00 Te
lejurnal WoridNet; 1139 Desene anima
te; 1230 Ctapf I ir); 12,3» Armonii cora
le; 1330 Remember rock; 14,10 Serialul 
serialelor; 15,00 De llngua Întina; 1530 
Trio Verdeh; 19,00 Desene animate; 16.30 
Şl bogaţii plâng (S ): 17,00 M M -ect; 17,49 
Aur şi noroi (ny. 18,30 Em. In limba ma
ghiară; 20,00 Pro Memoria; 8030 Turist 
club; 21,00 TVM Mesager; 213» Tradi
ţii: 22.00 Santa Barbara (s); 22,95 Ma se
cat de cinema; 23,45 VldeeteCa muzicală.

JOI, 1 IUNIE 

T V R  1
730 TVM Telematinal; 830 La prima 

M ă: 9,15 Santa Barbara (s /r ) ; 10,05
W străine; 11.05 Aur şi noroi (s/r, 2 

ep4; 13,10 1001 audiţii; 14,10 TVR iaşi; 
:;l§*a TVR Cluj-Napoca; 16,10 Argentina 
— |Bra în care s-a născut tangoul; 16,25 
Sub semnul Întrebării; 17,25 Itinerar 
iordanian; 17,40 Miienium; 18,25 Cartea 
junglei (d^a.); 193# Medicina pentru

toţi; 1930 Tata şi băieţii ţsy, 2030 Ac
tualităţi, meteo, sport; 20,45 Om bogat, 
om sărac (s); 21,45 Reflecţii rutiere; 22,00 
Stadtodt economic; 22,40 Muzică popa- 
la ri; 22,55 Simpozion; 030 Familia Pal- 
liser (s).

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

zică; 1030 Documentar NBC; 11,00 Tele- 
jurnal WoridNet; 11,30 Desene an im ate ;
12.00 Caleidoscop; 1330 Confluenţe <r);
13.30 Ritmuri muzicale; 14,10 Magazin 
social; 1530 Limbi străine; engleză, ger- 
mană (r); 16,00 Desene animate; 16,30 Şi 
bogaţii plâng (s); 17,00 Ceaiul de la ora 
5; 19,00 Emisiune in limba germ ană;
20.00 Convieţuiri; 21,00 TVM M esager;
21.30 Formula 3; 22,00 Film; 23,35 Calei
doscop sportiv; 0,15 Muzică.

VINERI. 2 IUNIE
T V R  1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima
oră; 0,15 Santa Barbară (s/r); 1030
Curcubeu; 11,50 MTV Grea test Blts; 1230 
Aur şi noroi (s/r); 13,10 1001 audiţii; 1430 
Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 15,00 TVR 
Cluj-Napoca; 16,45 Lege şi fărădelege;
17.00 Emisiune In limba germană; 1830 
Pro Patria; 1930 Edera (s): 20.00 Actua
lităţi, meteo, sport; 20,45 Tezaur folclo
ric; 2135 Viaţa parlam entată; 2135 FUm; 
2335 Actualităţi; 2335 MTV Eure Top 
20; 0.45 Cinematograful de noapte: film.

T V R ' 2 ■
730 La prim a oră; 9,15 Ora de mu

zică; 1030 Magazin satelit'. 1130 Tele
jurnal WoridNet; I I 30  D.a.; 12,00 Cale 
neam» artistică; IM »  Ritmuri m uzicale;
14.10 Varietăţi internaţionale; 1530 Ba- 
lele criminale internaţionale (MUC); U J *  
Cultura în  lume (rfc 16,00 Desene «mima
te; 1630 Şl bogaţii plâng <«); 1730 B u n a  
kivcnţiiier; 1730 17 clipe a le  «mei p ri
măveri (s); 8930 Cencertai Orchestre» 
Naţionale Radfo; 21,00 TVM Mesager; 
2330 Santa Barbara (s); 0,15 Bucuriile
muzicii.

SÂMBĂTĂ, 3 IUNIE
T V R !

730 Ea prim a oră; 930 Ba da t Ba nu !; 
1030 Reîntâlnire ea Black Beariy; 1330 
Pas cu p a s ; 11,25 Vârstele peliculei; 1230 
Cronografii; 12,40 Cuvinte potrivite; 13,10 
10M aud iţii; 1430 Actualităţi; 14,IO Ora

25 «" Tranzit TV ; 10,15 Teteenrietopedia;
20.00 Actualităţi, meteo, sp o rt; 20,45
Film serial: Tequila şi Bonettl («P- 2); 
2140 Şcoala vedetelor; 22,50 Actualităţi; 
2335 FHm >serial; Telefonul de la mie
zul nopţii (SilA); 2430 „D’aie Bucureşti
lor — Bucureştii la 1900"; 130 Coca-
Cola live show.

T V I i  2
730 întâlnirea de sâmbătă. Program 

al Studioului TVR din Cluj-Napoca; 13,00 
Est Meridian magazin de sfârşit de săp
tămână. Program al Studioului TVR din 
Iaşi; 16,30 Film serial: Şi bogaţii plâng 
(Mexic); 17,00 Itinerare spirituale...; 17,30 
Serata muzicală T V ; 20,30 Pariaţi pe 
campion f ; 21,00 TVM * Mesager; 21,30 
Memento cultural; 22,00 Volei: România 
—■ Lituania (feminin) şi România — 
Franţa (masculin); 2230 Film serial; San
ta Barbara (ep. 169); 23,15 Interferenţe; 
0,15 Jazz-Alîye.

DUMINICA, 4 IUNIE
T VR  1

8,00 Bună dimineaţa I ; 930 Arleehino;
10.00 Fantastica familie Meltop; 10,80 Lu
mină din lumină; 1130 Primăvara vieţii 
noastre; 1230 Viaţa satului; 1330 Atlas; 
1430 Actualităţi; 14,19 Poşta T V ; 14,20
Vldeo-magazin; 17,50 Serial S .F .: Star 
Trek — Generaţia următoare (ep, 77); 
18,45 A doua Românie; 10,15 Robingo; 
2030 Actualităţi * Agenda europeană * 
Buletin meteo ; 204» Publicitate; 20,45
Film artis tic : Aici a dormit Loara Lan- 
sing (SUA, I B Ş î M M  Duminica spor
tiv ă ; 22,55 Actualităţi; 28,15 MTV •  Dis- 
co Dance; 23,45 FBm serial; Maddie şi 
DSvid; 0.40 Avanpremieră; 0,50 Nectur- 
n i  lirică.

T V R  2 '
730 5 x Z. Magazin duminical. Pregram 

al Studioului TVR din Iaşi; 1430 Actua
lităţi; 14,lfl Film artistic: Moartea unui 
artist (România, 1991); 1530 Avatiptemie- 
I * ; 16,30 FRm serial: Şi bogaţii plâng; 
1730 Arena A .S.; 19,90 Maeştrii; 21,00 
fV M  * Mesager; 21,30 Oraşe şi civili
zaţii; 22,15 La* puterea a doua; 23,00 Film 
serial: Santa Barbara (ep, 17®); 23,45
Vedete în recital. Formaţia „U2“.

în funcţie de evenimentele la zi, 
Societatea Română de Televiziune 
îşi rezervă dreptul de a efectua u- 

i -, neie modificări ale programului.

:
fi-
rf.

l 13

Î

m
630 Desene animate şi 

' seriale; 1035 Disney & 
Co (d.a. jocuri); 12.25 Ca
lifornia Dreams (s); 12,53 
Prinţul din Bel-Air (s); 
1335 Casa plină (s); 1430 
Auto. MP de Formula 1 
de la Monte Carto — an- 
trenameute; 14,15 Cine e 

.. şefill a id  7 (s); 15,45 
Knight R id »  (s.a.); 16,45 
A-Tearn ( s a ) ;  17,45 Bc- 
vcrly HtUs, M ei» (s); 
18.45 Melrose Place (s) : 
«Nunta*; 19,45 Ştirile se
rii; 20.10 Mini Ptayback 
Show; 21,15 Nunta de vis 
(show); 2330 Box — live; 
030 Box — extra (r); 1.00 
Noaptea luptătorilor (f a. 
SUA *99); 235 Psydio IV 
(thriUer, SUA, ’99); 4,15 
Shanghai Joe (Italia, *73).

CANALE 5
7,30 Ştiri; 10,00 Flecare 

volum (r): 1030 Nu doar 
moda (r); 1130 Afacere 
încheiată (mag.); 1139 
Comisarul Scaii (s.p.): 
1245 Forum (show); 1430 
Ş t » ;  14,25 Cotidiene; 
MA* Prieteni (mag.); 
16.25 Avanprumiera; 1739; 
IL a .; 19,00 OK, preţul « 
corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
2L25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Nu uitaţi 
periuţa de dinţi (show); 
0*90 Ştiri; 040 Pe focul 
crimei (s.p.); 1,55 Avan-! 
premiera (r); 235 Coti-; 
diene (r): 2,45 Circulă 
zvonul fr); 330 Frontie
rele spirttuiui (mag); 430 
îngerul (mag./r.); 5,30 
Fiecare votam (r).

SAT 1
6,05 Desene an im ate ; 

8,45 Basdiet. Liga NBA ; 
9,39 Tatăl vitreg (Frmi- 
ţa, 1989); 114* Supertm- 
man Samurai (s); 12,10 
Ctae-i Harry C rum bf 
(f/r); 1335 Catwatlt (s); 
143» Cagney şi Lacey 
(SUA); X530 Star Trek 
(*); 163» Legea străzii 
(s.a.); 1730 Totul sau ni
mic (cs); 18,45 Ştirile so
rii; 1930 Ran: fotbal Bun- 
desliga 32; 20,30 Roata 
norocului (ci): 21,15 Pa
rada muzicanţilor (muri
rii populari germană); 
2330 Mann—O—Mann 
(show); 030 Sub Semnul 
gemenilor (Danemarca, 
1975); TA» Lumea publi
cităţii (do); 1,40 Bănuit 
de crimă (SUA, 1956).

N .B .C .

7,0» Ştiri NBC; 83» 
Ueilo Austria, fedio yfo. 
na; 930 Eumpa Jo u rn a l; 
1030 Vid comoda; 1030 
Eotert*iiim<att X-Press; 
113» Rotonda (folkshow); 
1339 MagariaHti ştirilor 
NBC; 1430 Ari — iufor- 
maţii; 1530 Hochei. Săp
tăm âna NHL; 163» G oli 
Volvo PGA — Spania; 
1730 C a m p i o n a t e l e  
NCAA; 18,00 Hochei. 
NHL; 19,00 Azi —, infor
maţii; 2030 Ştiri ITN; 
2030 Urituaia (de. aven
tură); 2130 Dateiine — 4 
informaţii la zi; 22,30 
Tâlkin’Jazz; 2330 Show-ul 
serii; 0,30 Lato Night 
Show; 139 Epoca de «ar! 
a rock’n’roîl-utai; 230 
Show-ul serii

EUROSPORT
. 930 Rugby. Cupa Mon- 
dială din A frka  de Sud 
(rea.); 113» Magazin 0- 
limpic; 1130 Auto. C.E.

' de raliuri de la  Fakryaş, 
Franţa (rt; 1230 Box.
Meciuri internaţionale ; ■ 
14,00 Auto. MP de For- 

■ mula 1 al Monaco — ca- 
iiticări (d); 1630 Rugby. 
M a  M ondiali Moemfon- 
tein; Ţ ara Galilor — Ja 
ponia (d): 1730 Rugby. 
Cupa Mond, D urban: 
Anglia — Argentina (dRi 
193» Auto. IW  de F I .  
Monaco (r); 2930 Aufo, 
CE de camioane 1995, et, 
1, Dijon, Franţa; 213» 
Golf. Vulve PGA, Went- 
worth — (strai 2 (înregj; 
2330 Auto. MP de F I ,  
Monaco (r),

TV S
7,00 Reflecţii; 830 Vise 

ia  Africa (rep j; 9-05 Jur- 
nal canadian: 935 Bibi 
ş i prietenii săi (cs); 10,15 
Mag. economie; 10,«5 In 
obiectiv Europa; 11,15 Ce 
istorie (cs); IM S Sport 
Africa; 12,45 C. La- 
marche (r); 13,45 Jurnal 
F3; 14,05 Orizonturi 
(mag-); 1430 Taratata 
(1); 1545 Ieşire Rherif (r); 
1630 Evadare (mag.); 
17,10 Genii in iarbă (cs); 
1745 Descurcăreţii (cs); 
18,15 Luna Park (mag.); 
18,45 Campionul fos); 19,30 
Jurnal TV5; 20,90 Asta 
nu ae discută (mag.); 21,00 
Secret de familie (F r, 
•92, p . HI): 23,30 Raţă 
pe portocală (teatru).

l

i - j

6,30 Desene an im ate; 
830 Disney & Co. (r); 9,20 
Seriale şi' desene anima
te; 10,55 Em. religioasă 
pentru copii; 11,00 Team ; 
Disney; 12,30 înapoi Ini 
trecut (s); 13,20 Călduri 
tropicală (s); 1430 Cine 
e jefu i aici 7 (s, 2 ep .);
15.15 Dădaca (s); 1545 
Ante. MP de F  I , Mona
co; 1835 Auto. Super 
Touren Wagcn *95; 18,50 
Westerdeich (6 ; 18,45 
Ştiri, meteo, sport; 20,15 
Thunder in paradis (su.);
21.15 Blestemul negru 
(Germ. *94); 2340 Spie- 
gel TV — Magazin; 2335 
Prim e Time ; 045 Eden 
(s); 0,45 Playboy Late 
Njght (mag. er,); 145 Ka- 
W»i 4 : «Ziua hll R. Don- 
ner“.

7,30 Ştiri; 10,00 Fron
tierele spiritului; 10,40 
5 continente (dă); 11,25 
tn  compania explorato
rilor |dl>)t 12,45 Simpso- 
nii (s) ; 1345 Superdasa-1 
m eat (show) ; 1430 Ştiri; 
1439 Auto. MP de F I al 
Sfoaniei; 1730 Duminică 
plăcută (show, p. 1); 19,15 
Bunicul Feăice (s); 19,45 
Duminică plăcută (show, 
p. IR; 2M 0 Ştiri: «130 
Stranamore (show); 23,46 
Target (mag.); 0,10 Nu 
dam* moda; 0,40 Fiecare 
rolum  (r); 1,25 Îngerul 
(r); 135 Noaptea îngeri- 
lor (do); 530 Chioşcul de 
ziare; 6,30 Fiecanp vo
tam (r).

8,05 CatwaUk (s); 935 
Sfor Trek (S); 9,55 Dra
goste infidela (SUA. 1959); 
1130 Prim ul texan (SUA, 
M Şi 13.20 Jonglerii A  ! 
iluzii (show); 14,15 Pe 
Dunăre, când înfloreşte 
vinul (Austria/Gcr. *65); 
15,40 Tineri medici '‘ în 
drăgostiţi (SUA, 1982); 
1730 lungla fără milă 
(Anglia, 1^8); 19,15 Roa
ta norocului (cs); 20,15, 
Fotbal show. Ranissimo. 
Bundesliga 32; 2039 Fot
bal: Borussia Dortmund 

Borussia MBnchenglad- 
bach (d); 23,15 Discuţie 
Ia  tu ra  (folkshow); 0,30 
24 de ore (rep ); 1,05 Ffll 
ploii (SUA, 1968); 3,90 
Jungla fără milă (f/r).

, «30 ştiri NBC; 7,00 A. ; 
faceri interuaţionale; 1130 
Cronica dezastrelor (do); 
11,30 Amintiri teri, amin
tiri ari (do); 1230 Co
m erţ TV t 1330 Ushuaia 
(do); 1430 Paşaport (do, 

Turistic); 14*30 Destinaţii
de  vacanţă; 15,00 Azi — 
informaţii; 1639 întâlni
re  cu p re sa ; 17,00 G ru
pul McLaughiîn — infor. 
maţii; 17,90 Europe 2000 i 
(do); 1839 Auto. Turneul 
ADAC; 1930 Cai in  ac
ţiune; 19,30 X Kulture — 
sporturi extreme; 2*30 
Ştiri ITN; 20,90 Paşaport 
(do. turistic); 21,00 Video, 
moda: „Italieni get-fce- 
get“ ; 2239 Taikin’ Jazz; 
29,3* Golf. tm  PGA Ja
ponia.

930 Rugby. Cupa Mon
d iali din Africa de Sud 
(rez.); 1130 Auto. Mage- 
Zta F i; 12,00 Auto. MP de 
Formula 1 al Monaco * -  
încălzirea (d); 12,30 Box, 
Meciuri internaţionale; 
14,00 Badminton. CM de 
la  Lausanne, Elveţia •» 
finale la  simplu feminin, s 
simplu măscuita* dublu 
m ixt (d); 1630 dario. MP 
de Formula 1 al PrincL. 
patului Monaco* de  la  
Monte Carto (d); 1830 A- 
tletism. Concursul intor- 
rmţtonai de la Dijon ( ta - ; 
tn k tl  *0.00 Arte m ăr|i» . 1 
le. Festivalul de la  Pa- 
riS-BerCy; 21,00 G oii Voi- 
v* PGA Champtonship 
de la  IVentwarth — tu 
rul 3 (înreg-h

730 Sport Africa; 8,00 
Spaţial Irancofon; 9,05 
Jurnal canadian; 9,35 
Bibi ţ i  prietenii s ă i ; 
ÎO.IS Planeta M uririi; 
U 35 Mişcări; 1145 Lu
mea e  « voastră (var.); 
13.15 Referinţă; 14,05 
Veţi vedea totul (mag.); 
1430 Secret de familie 
(r ) ; 1630 Festival Fran. 
ţa-GoforiO (r); 16,30 Mun- 
teto (mag.): 1740 C, La- 
marche; 1B30 Şcoala fa- 
nilor (var.); 18,45 tVee- 
kead plăcut; 20,00 30 
mitioaae de f ţc fo t^  
(mag.); 20,30 J u n u l  bel- 
«ian; 213» 7 ştiu 7; 22,00 
Orele fierbinţi ale Mont- 
parnassc-ului (do); 23,45 

fo); 13» Jurnal
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U i*  28 mai intră In v id a r e ' . 
NOUL MERS AL t S E m ^ O R

Duminică, 28 mat 2095, 
ora zaro, intră In vigoare 
noul mers al trenurilor 
pentru călători. Câteva a- 
mă minte In acest sens ne-a 
oferit eu amabilitate dl 
Valentin Straja, şeful A- 
genţiei de voiaj CFR De
va. „Noul mers al trenusri- 
tor pentru călători, elabo
rat In urma unei analize 
atente a traficului fero
viar, are In vedere cerinţe
le publicului călător, des
făşurarea unei circulaţii 
fluente, fără a pierde mult 
timp In staţii şi gări. în 
acest sens, spre exemplu, 
pe traficul internaţional s-a 
hotărât ca efectuarea con. 
troalelpr vamale să se rea
lizeze pe traseul Curtici — 
Simeria şi Simeria — Cur
tici — trenurile internaţio
nale circulând (atenţie) fă
ră oprire la Arad — pen
tru a se reduce timpul de 
staţionare In frontieră. Pa
ralel eu trenurile interna
ţionale s-au introdus tre. 
nuri rapide suplimentare, 
care preiau călătorii pe 
ruta amintită. Spre exem
plu, Rapidul *21, care cir. 
culă pe ruta Bucureşti — 
Curtici, şi care trece prin 
staţia Deva la 15,19, nu 
• — * ■ *

mai opreşte In Arad, con
comitent cu acesta intro- 

ducându-se suplimentar Ra
pidul 29, cu plecare din 
gara Deva la 15,53. De a- 
semenea, mai trebuie să 
se reţină faptul că accele
ratul 242 Va circula spre 
Bucureşti, doar din Sime
ria, cu plecare la ora 13,15 
(deci nu mai circulă de la 
Deva)..

Ca o noutate absolută, 
care vine în sprijinul că
lătorilor, o reprezintă in
troducerea trenului „Ex
pres Oltenia” (28/83) Petro
şani — Constanţa cu ple
care din Petroşani la 3,32 
fi sosire la staţia de des.
« naţie a li  25 Pen ru pe
troşani, trenul va pleca 
din Constanţa la ora 16, 
iar sosirea este la 23,47.

în  aceste zile vom pune 
la dispoziţia călătorilor 
noul mers al trenurilor 
pf i tr  perioa a 28 im * *95 
— 'l luni® '*». dc unde se 
pot lua informaţiile cele 
mai exacte, ' pentru toate 
traseele CFR din ţară în 
timp optim, pentru fiecare 
dintre noi care apelează 
ia transportul CFR.

CORNEL POENARv
* — * - • m

Participare românească la reuniunea 
Adunării de Nordjde la

. - - Budapesta
BUDAPESTA, ' ‘ Sesiui ' 

nea de primăvară a Adu
nării Atlanticului de Nord 
(AAN), organism interpar. ; 
lamentar al NATO la ca
re România are statut de 
membru asociat, se va des
făşura în acest an la Bu
dapesta. ..... .■ .. .

Importanţa deosebită a 
sasiarfii pepîru ţara noas
tră^ a afirftSât senatorul A-~ 
lexandru "Radu Timofte, 
şef adjunct al delegaţiei 
române la AAN, este da
tă de faptul cÂ „în cadrul 
lucrărilor acesteia urmea
ză a fi prezentate, dezbă
tute şj amendate o serie 
de rapoarte speciale de 
natură să promoveze con
cepţia României despre se
curitatea europeană şi vii
torul Europei în general, 
precum şi contribuţia ţării 
noastre ia stabilitatea eu
ropeană”.

importanţa sesiunii rezi
dă şi în faptul că ea se 
desfăşoară la Budapesta, 
Ungaria devenind astfel
primă ţară nemembră a
Alianţei Atlantice _ care 
găzduieşte o sesiune a A- 
dunării, luând, iii acelaşi 
timp. In considerare, şi ne
voia promovării optime de 
către delegaţia română a 
deciziei recente a Comite
tului permanent al Adu
nării ca sesiunea anuală 
de toamnă din 1997 să se 
desfăşoare te Bucureşti, a 
menţionat dl Alexandru 
Radu Timofte.

„Sperăm, de asemenea, ca 
punctul de vedere al Ro
mâniei ce va fi exprimat 
la Budapesta să certifice 
bunele relaţii dintre ţara 
noastră şi Ungaria, în ceea 
ce priveşte integrarea am
belor state în NATO”, â 
mai spus preşedintele Co
misiei pentru apărare, or
dine publică şi siguranţă 
naţională a Senatului Ro
mâniei.

In Comisia Politică tir* 
m eazăa fl ex ara in a tu n ra . 
port privind organizaţiile 
europene şi transatlantice 
de securitate, intitulat „Să 
înţelegem şi să asigurăm 
securitatea noastră comu

nă : o sarcină dificilă pen
tru noi toţi. — o perşpec. 
tivâ de mijloc”, întocmit 
de deputatul Petre* Roman, 
preşedintele Comisiei. pen
tru apărare, ordine publi
că şi siguranţă ă Camerei 
Deputaţilor, în, calitatea sa

e raportor pe< v 1 1 Gru • 
pului de lucru pentru Or- -

i ş, ii, pes»* trî ci- . 
atlantice ̂ f n  cadrul Co
misiei Politice a AAN.

De asemenea, In Comisia 
pentru Securitate şi Apă
rare, Henk Vos, parlamen
tar olandez, prezintă Un 
raport referitor lâ efecte
le crizei Iugoslave, un ca
pitol referindu-se la costu
rile acesteia pentru divâr- 
se state, inclusiv România.

Totodată, Comisia Ştiin
ţifică şi Tehnică va exa
mina raportul lui Robărt 
Banks, parlamentar . brita
nic, privind proliferarea 
tehnoîogiflor militare, In 
care un capitol este con. 
şaerat evoluţiilor din Rp1- 
mânia -fri acest domeniu.

Sesiunea de la Budapes
ta va reuni parlamentari 
din cele' 16 ţări membre 
ale NATO şi cele 15 sta
te est-europene asociate, 
precum şi observatori par
lamentari din cinci ţări.

Pe agenda discuţiilor din 
comisiile AAN (apărare, 
politică, afaceri civile, e . 
conomică. tehnico-ştiinţi- 
fieă) şl din sesiunea ple
nară vot* figura, între al
tele, teme legate de extin
derea NATO, evoluţiile din 
Rusia, conflictul din fosta 
Iugoslavie, probleme de 
securitate regională, coo
perarea transatlantică şi 
dezvoltarea democraţiei 
parlamentare în estul Eu
ropei.

Intre prezenţele de mâr- 
că la această sesiune se 
numără cea a ambasadoru
lui Sergio Balartzino, se
cretar .general adjunct al 
NAT®, a  ministrului ger
man ăl apărării, Volker 
Ruehe, şi cea a lui Ri- 
ehard Nolfefeoke, secretar 
do sta^ adjunct american
însărcinat cu problemele 
-tfurepiţ- ş t  --©aaădeîi- - ■ ■-  -

I
I
I

LOCURI OE MUNCA VACANTt ) 
LA DATA DE 23/05/95

Meserie Nr. locuri

Agent asigurări 15
Agent de pază , 20
Analist-programator l 
Arhitect 2
Asistent farmacie 1
Asistent medical 3
Betonist 10
Bruter-coeător 10
Cofetar patiser 2
Conf. feţe încălţăm. 40 
Confecţioner ind. ' 9 
Contabil şef 3
Contabil st. medii 1
Croitor 81
Croitor 27
Curelar 1
Dulgher 44
Economist 13
Electrician 5
Electromecanic 2
Farmacist 5
Fierar-betonist 7
Frigotehnist 11
Inginer construcţii 2
Inginer mecanic 2

Inginer silvicultor l |
Inspector 3 |
Instalator sanitar l |
Jurist 21
Lăcătuş mecanic 40 I
Macaragiu 4 |
Manager 41
Mecanic auto 11
Medic 51
Miner salvator prof. 10f
Modelor 31
Mozaicar 141
Operator calcul. l l
Ospătar i s t
Pictor 21
Recepţioner hotel i i
Revizor contabil 31
Şef şantier 1 |
Sudor 121
Tâmplar 9 |
Tehnician i I
Tinichigiu auto 6 1
Vânzător 17*
Zidar 461
Zugrav

I
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&C. I.E. ALFA-COM S.R.L, HUNEDOARA j

Vinde mijloace fixe din dotare: #  2 vitri
ne frigorifice 0 3 lăzi congelatoare •  Cântar 
electronic „CAS“ •  Diverse obiecte de inven
tar.

Cumpărătorului închiriez spaţiul «Tip 
Comtim‘% vad format. Tel, 712234 — 'zilnic.

(1261).

S.C. IMCOMEX SAL
W

prin magazinul „CENTRAL** din Orăştie,

«tr- N- Bălcescn- nr- 11, telefon 64 74 96:

I TELEVIZOARE COLOR: NEI, ORION, 
GOLDSTAR (90 programe, telecomandă, 
cu şi fără teletext)

> TELEVIZOARE ALB-NEGRU — Bucureşti 

I FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Găeşti

> ARAGAZE — Satu-Mare

•  MAŞINI DE SPĂLAT — Cugir

> COVOARE Şl MOCHETE — Cisnădie 

• GRESIE ŞI FAIANŢĂ — model Italia

> VOPSEA, CHIT ŞI DILUANT AUTO 

1 INCUBATOARE PENTRU PUI DE GĂINA

> ALTE PRODUSE electronice şi electrocasni- 
ce i filtra caftea, râşnlţe de cafea, mixere 
electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, 
boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii aragaz- 
La toate produsele se acordă

GARANŢIE între 1— 3 ani
GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI 1

Produsele se vând cu
*

PLATA IN 12 RATE
II  SE ACORDĂ ÎMPRUMUTURI IN LEI, 
•V  PRIN CASA DE AMANET.

S.C GAMA PRESTIMPE.X SR.I HEVA

Organizează cele mai frumoase si ten tan te  
excursii de f2 zile in GRECIA.

informaţii şi înscrieri la sediul firmei din 
Deva, str. D. Zamfireseu. bl C (TCIi) ei 4. tel. 
054/627866; 627906, orele 9 17 (sâmbătă 9—-
12). preţ informativ 225 dolari st 100 dolari In 
lei. (D-P.)

THE DOCUMENT COMPANY 
XEROX

Invita# CAMPIONUL CAUTĂŢUîn biroul Ât..! 
S.C.COMSERS.RL. •DISTRUWITOR AUTORIZAI 
TEL.: 716551; 716915,-716744 FAX: 716775
Copiatoare, maşini de scris, calculatoare, 

imprimante, centrale telefonice, faxuri, sisteme de 
alarmă, case de- marcat şi cântare electronice, 
reptroproiectoare, papetărie. >
- ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE VÂNZĂRII  ■

INVITAŢIE LA ..CERBUL"

i *te

I%
I

, Pe şoseaua Deva — Brad, la I’ţiWe, se află ha
nul trirfetic „Cerbul**, ai Co -rativei de consum Brad. 
AicJ organizează activitate de alimentaţie publică, pe 
5«r»5 de contract Cv asociere,- Us*ri«* * »~î*r.o»«rdat
restaurator, - • _ - }- « - - v

DÎ Poîwi Efrem şi colaboratorii săi vă aŞtcapte 
s i  #«-resifi oaspeţi îndrăgiţi hanului la > rasfe 
gustoasă, ,-«ciAşi eeie fin băuturi spirteps
indigene şi de import, la care puteţi comanda, dţiPă 
dorinţă:- i -i

§  ciorbă de burtă'
#  muşchi de Porc sau- de văcuţă ş
9  friptură de pui
#  «riBşwtorl - •
9  virşli :l- I
#  onlicte f
O masâ pe care O puteţi încheia eu un vin Indi

gen, din cele mai bune soiuri, cu o bere de ii 
său *'*s» răcoritoare, dacă sunteţi

POFTIŢI LA « A N U L  „CERBUL” !

ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ'
A MUNICIPIULUI DEVA 

O R G A N I Z E A Z Ă

pentru locuitorii judeţelor Alba şi Hunedoara j

I  ̂
î i

în data de 16 iunie 1995, ora 10,00, 
la sediul instituţiei din Deva, Piaţa Uni
rii nr. 2, pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante ;

•  INSPECTOR DE SPECIALITATE  
(economist), profilul finanţe contabilitate
— 3 posturi în cadrul serviciilor de con
trol agenţi economici:

•  REFERENT DE SPECIALITATE 
(economist), profilul finanţe contabilitate
— 4 posturi în cadrul serviciilor TTLEZO- 

\ RERIEI DEVA.
S Relaţii suplimentare privind condiţii- 
| le de participare, actele necesare înscrierii 
|  la concurs, tematica şi bibliografia se ob- 
' ţin la sediul instituţiei, biroul salarizare,

juridic şi administrativ, camera 70. (345)'
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PREFECTURA JUDEŢULUI 
HUNEDOARA

~ Ă ~ N ~ U ~ N ~ T ~ X

Organizarea în data de 14 iunie 1995, 
ora 10,00, la sediul Prefecturii din Deva, 
str. 1 Decembrie nr. 28, a concursului 
pentru ocuparea următoarelor posturi va
cante :

•  ECONOMIST (şef birou contabili
tate, financiar, personal).

Condiţii : studii superioare economi
ce şi vechime în specialitate 5 ani.

Depunerea cererilor şi dosarelor se 
face la serviciul secretariat-administrativ 
al Prefecturii, până în data de 12 iunie 
1995, de unde se primesc şi informaţii su
plimentare, inclusiv tematica de concurs.

(347)

VANZARI-

CUMPARARI

•  Vând saxofon excep
ţional „Buser paris“. Cio
can Gheorghe, Blăjeni, 
Grosuri, nr. 44.

(609184)
•  Vând casă, livadă, Al- 

mâşul Sec 107. Preţ nego
ciabil* 10 000 000 lei. ■

(150515)
•  Vând garsonieră, con

fort I Orăştie, telefon 
§47099. n .... (7420)

•  Vând pui Ciobănesc
german, rasă pură, cinci 
luni, vaccinat. Orăştie, 
642471. ‘ (7421)

•  Vând apartament 3
camere, cu garaj, Deva, 
Teilor, bl. 46, tel. 621297, 
orele 8—14 620263, orele
16—20. • (51414)

- •  Vând Mercedes 300 D,
ireproşabil, tel. 613390, du
pă ora 16. (13920)

•  Vând apartament 2
camere, cu îmbunătăţiri, 
ultracentral, 18 000 DM, ne
gociabil.' Tel. 617455, după 
ora 28,00. (1409)

•  Vând Renault 18, ân 
fabricaţie 1981, neînmatri
culat, stare perfectă. In. 
formaţii tel. 058/862020.

(1364)
•  Vând apartament 2 

camere, Deva, Gojdu, str. 
D. Zamfirescu, nr. 21, bl. 
K 1, ap. 28, informaţii tel.

; 627294.; (1377)
•  Vând rulotă comercia

lă nouă. avantajos, tel. 
614730, între 15—20.

(14060)
•  Vând casă, grădină,

Gertej 132, perspectivă gaz. 
Deva, tel. 623296. (14050)

•  Vând casă, Brafl, 4 
camere, grădină, 1000 mp, 
zonă centrală, tel. 621249.

(1404)
•  Vând apartament trei 

camere, bdul Decebal, bl. 
5, sc. <3, ap. 105, deasupra 
la Supermarket. Informa
ţii la domiciliu. (1403)

•  Vând sufragerie ma.
hon, canapele, fotolii, cu
ier, măsuţă. Orăştie tel. 
641629. _ (91400)

•  Vând apartament 3 
camere, Deva, tel. 625614.

(1399)
•  Vând Renault 20, în

matriculat, stare bună, 
2800 DM,- tel. 618542.

(1395)
•  Vând ieftin piese Da. 

cta 1300, Deva tel. 627423.
(1366)

•  Vând casă Deva, str. 
Beta Bariok; nr. 6. Infor

maţii în curte, orele 15—- 
18, str. Eminescu," bl. C3, 
sc. i,’ etaj 2, ap. 5. "(0578'

•  Vând remorcă ;,Padiş“ 
— 600 DM şi bucătărie 
„Nona“. Tel. 622687.

(1383)
•  Vând urgent aparta

ment 4 camere, Deva. Do. 
robănţi, bloc 29, ap. 1.

* (0581)
i *  Vând apartament 2- 

camere, parter, Geoagiu 
Băi. Inf. sâmBăta şi dumi
nica, tel. 648297. (0580)
> •  Vând 10 familii albi
ne în corn. Sălaşu de Jos, 
după ora 15. Tel. 614567.

(0582)
•  Vând Renault 18, fa

bricaţie 1982, 1600 cmc, 
stare excepţională, VW 
Golf papuc, fabricaţie 
1985, Diesel, stare • excep
ţională şi VW ET“ 28,' fa
bricaţie 1982, Diesel,Vţjţpav 
te înmatriculate. Telefon 
613954, după ora 16.

. (1380)
•  Vând VW Golf, an dc

fabricaţie 1980, Sincron 
4x4,  stare excepţională, 
Deva, tel. 613964, orele 
9—15. (1378)

•  Vând (triploc)' maşină
surfilat şi -sufragerie Mir 
raj (bibliotecă, dulap, ser
vantă, masă, 6 scaune). Tel. 
622687. « (1383)

•  Vând carbserie VW 
Passat, 1978, 1000 DM şi 
motor Diesel (funcţionează) 
1000 DM. Tel. 622687.

(1383)
•  Vând pian vienez,

tel. 629642 sau 629829, du. 
pă ora 17. (1388)

•  Vând (schimb) casă,' 
teren, Ormindea cu apar
tament Deva, tel. 627464.

(1390)v
•  Vând cărucior handi

capaţi Germania, telefon 
613894, orele 7—10, 19—22.

(1420)
•  Ofertă deosebită : vân

zare publică, în două ra
te, parcele pentru 62 ga
raje. Preţ . informativ 
550 000 lei/lot. Deva, str. 
Ady Endre, 29, în 30 mai, 
ora 16,30. Informaţii . tel. 
618132. ' (1148)

•  Vând instalaţie Hot.
Dog şj Fiat Ritmo Diesel. 
Tel. 718699. (07240)

•  Vând apartament con
fort I, etaj I, încălzire gaz 
metan. Tel. 714882.

V (07220)
•  Vând casă, dependin

ţe, garaj, grădină, în Peş. 
tişu Mare. Inf. tel. 711540.

(0721)
•  Vând 4 camere, OM,

ultrafinisat, posi hilităţt-ga- 
raj, pentru pretenţioşi. 
716410. . (0719)

•  Vând barcă pneuma
tică, rusească. magneto

fon stereo Tesla, benzi, a- 
vantajos. Tel. 717508.

(0718)
•  SC Giurgiu- SNC vin

de haine import. Germania, 
second hand, 2000 lei/kg, 
adaos zero, maşini spălat 
automatice, import USA, 
400 000 lei. Garanţie 12 
luni. Informaţii tel. 054/ 
712339, orele 9—17. (0717)

•  Vând calculatoare 486 
DX 2/80 MH, preţ negocia
bil, Arad, tel. 057/280676.

(0703)
•  Vând apartament 2

camere, etaj I şi garaj. 
Ceangăi. 711052. (07120)

•  Vând talon VW Golf
şi talon Fiat 124, telefon 
629092. (51426)

•  Vând piese Renault 
9 şi Opel Record 2000, din 
dezmembrări, Deva, 625325.
• , . (14210)

•  Vând tractor 650 M,
remorcă şi plug. Ostrovul 
Mic, 13. (8691)

•  Rom, vodcă, li
chior, preţuri fără con
curenţă, depozit DCA,
Haţeg. (8692)

ÎNCHIRIERI
•  Câut pentru închiriat 

apartament. Telefon 621543.
(1407)

PIERDERI - V
•  Pierdut legitimaţie că

lătorie, pliberată de ISŢII 
Deva, pe numele Obraşcu 
Niculina. Se declară nu
lă.

•  Pierdut certificat de
înmatriculare, original, .cu 
nr. J/20/1276/18. 06. 93, e- 
libcraţ de Camera de Co
merţ' a Jud.- Hunedoara, pe 
numele SC „Amaretto Ex- 
com“ SRL Hunedoara. 11 
declar nul. (1391)

•  Pierdut legitimaţie de 
'serviciu nr, 2757, eliberată

de F.E, Deva, pe numele 
■ de Soceanu Maria. O de

clar nulă. (1394)

Ma t r im o n ia l e
•  Tânăr 27 ani. divor

ţat, caut doamnă între 20 
—31 ani. Rog seriozitate. 
Relaţii Deva, Micro 15, 
bl 82, ap. 19, (1397)

SCHIMBURI'
• DE LOCUINŢE

•  Schimb casă Boş, cu 
apartament Hunedoara, de 
preferinţă zonă centrală. 
Informaţii Boş, nr, 31.

(0720)

DIVERSE
«  La Deva casa de a- 

manet Aristocrat oferă 
împrumuturi Imediate, 
Telefon '614570.

(150572)
•  Cedez spaţiu comer-

cial Simeria, bloc 104, con
diţii şi informaţii, tel. 
629326, 15—18. (0583)

•  împrumuturi în lei
primiţi de la CASA DE 
AMANET SrMERIA, tel. 
661721, , (0573)

•  SG „Prefabricate Bar.
bură“ 1/ui anunţă majora
rea preţurilor la prefabri
catele din beton, cu 1. VI. 
1995. (8690)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Executăm la comandă
cabane din lemn rotund, 
Deva, tel. 615341. (0594)

•  3.C. Imcomex SRL 
Orăşţie efectuează 
transport marfă cu 
camipane închise de 
3, 4, 8, 10, 16 tone. 
Informaţii la telefon 
054/647529.

(150918)

•  Societatea Garant
Consulting, tel. 054- 
616449 (Deva) facilitea
ză vânzarea, cumpăra
rea, închirierea aparta
mentelor, caselor, te
renurilor. Cumpărăto
rii sunt serviţi gra
tuit! (1225)

•  Societate comer
cială angajează doi 
ospătari-barmani şi 2 
bucătari pentru Geoa
giu Băi. Relaţii Ia tel. 
647518, între orele 8— 
10, sau Geoagiu Băi, 
vila 8. (1419)

•  IJCŞMS Deva, str. 
A. Vlaieu, nr. 25, a- 
nunţă concurs pentru 
ocuparea postului de» 
contabil. Coneursul 
va avea loc pe dată de 
12 iunie, ora 10, la 
sediul unităţii. (1401)

COMEMORĂRI

•  .Cu inimile zdro
bite de durere, anun
ţăm împlinirea a 6 
luni de la trecerea • la 
Viaţă veşnică a celei: 
care a fost o fiică, so
ră şi soţie bună

IANOŞ VIORICA 
. ROOJCA 

născută FABIAN -
Parastasul de pome

nire se’ Vă face sâm-' 
bălă; 2-7 mai, Ora -10, 
la Biserica. Buna Ves- ■ 
tire din Deva,
. Itodica/ Floare ai • 
fost/ Rază te-ai dus/ 
La lumina Iui Iisus./ 
Rugăciunile . noastre 
creştine :/ Veşnic în
gerii eu tin e .'
-  Mama, tata, fratele şi 
soţul Marcel. (1389)'

•  Mâine, 27 mai, 
1995, se împlineşte un 
an de când a plecat 
dintre, noi, pe un drum 
fără întoarcere

STOICA IACOBINI 
DARIUS

■Nu te vom uita nici
odată, lacrimi şi flori 
pe mormântul tău. Fa
milia. (1233)

•  Gu lacrimi şi durere 
a trecut un an de la tre
cerea în nefiinţă a scum
pei noastre

OPRIŞA CARMEN 
MARGARETA

Parastasul de pomenire, 
duminică, 28 mai 1995, la 
Cimitirul din satul Ţebea, 
Părinţii şi familia Mar
tin. - (1147)

•  în 29 mal se îm
plineşte un an de când 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna

sing. VALER 
MUNTEAN 

om cu un suflet ge
neros şi bunătate deo
sebită. I '

Nu te va uita nici
odată colectivul ate. 
Herulul Armături — 
EBAS — MAGON —- 
S.A. DEVA.

Dumnezeu să-l odih
nească în pace!

(150875)

ŞOMAN IONEL DOREI
la numai 38 ani.

Dumnezeu să-l odihneas
că. Dan Rusalin, Elena şi 
Remus. (1430'

D E C E S E

•  Cu adâncă durere, fa
milia anunţă trecerea în 
nefiinţă, după o grea sufe
rinţă, a celui care a fost

MALÂI iu r ie
în vârstă de 59 ani.

înmormântarea vineri, 26 
mai, ora 14, de la domi
ciliul din str. Teilor, nr 
lOi, Simeria. Dumnezeu să-l 
odihnească în  pace ! (1411'

•  Cu adâncă durere îu 
suflet, regretăm ' trecerea 
în nefiinţă a celui care a 
fost un bun nepot şi ve
rişor

•  Gu inimile zdro
bite de durere, Rodica 
fiică, Sorin fiu. Emil 
soţ şi Margareta soră 
anunţă încetarea din 
viaţă, după o lungă 
şi grea suferinţă, a 
scumpei lor 
ILEANA FAGUREL

în vârstă de 63 ani 
înmormântare,! va a- 
vea loc în data de 26 
mai 1995, ora 14, de 
la capela Cimitirului 
Valea Seacă. Dumne
zeu s-o odihnească !

(0723)

•  Mama Ana şi ţa
ţa Ioan, consternaţi de 
durere, anunţă incre
dibila plecare în eter
nitate a unicului fiu, 
la numai 38 ani

DOREI. IONEL 
ŞOMAN

înmormântarea azi, 26 
mai, ora 14, în satul 
Ţeiu. Vei rămâne veş
nic în sufletele noas
tre. (1430)

- AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER“

■ Pentru a economisi timp şi bani, pu 
teţi publica anunţuri de mică şi mare pu- 
blicitate-în ziarul nostru, apelând la ageri- 
ţiile de publicitate din : \

DEVA—  la SEDIUL REDACŢIEI \ 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea \ 
Tribunalului judeţean) — la chioşcul din \ 
CENTRUL M jm C IP lU L U ^  }
zinul „ComtimK ; — la chioşcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz ’ 
,,Orizont(i). |

HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel.

(tel.
716926)

•  BRAD, strada Republicii 
650968), la sediul SC . „MERCUR.". . . \

•  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma- \
gazinul „PaliaC(. ţ

, •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr, 1 (
(în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367. i 

' 770735. J
Agenţiile ziarului nostru asigură, la | 

taxe rezonabile, publicarea cu maximă j 
promptitudine a tuturor anunţurilor de)
mică şi mare publicitate. I
_________________________\

FIRMĂ ROMANO - DANEZĂ  J 
DE BIROTICĂ ŞI TEHNICA DE CALCUL j 

Caută distribuitori locali pen truy  
contractări cu amănuntul. Activitatea se ţ 
va desfăşura în baza contractului de cola- \ 
borare, prin plata de onorarii fixe, con- \ 
form clauzelor stabilite. j

Relaţii, şi detalii privind întâlnirea de j 
principiu, la telefonul 065/163807, între \ 
orele 12,00— 17,00. în zilele lucrătoare. \

\

\

SOCIETATEA „APOLLO“ S.A. DEVA \ 
. .. cu sediul în Deva,
, . str. 1 Decembrie, nr. 37 A

C U M P Ă R Ă :
•  lăzi P.V.C. 1/12 cu sticle de 1 li

tru tip NOVISSIMA
•  Preţ negociabil.

1 Informaţii suplimentare la telefoane
le 614296, 612187: (151265)

\
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