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Mama iresponsabila, 

copii abandonaţi
jfh rândurile care ur

mează încercăm $ă tre
zim sentimentele adormi
te ale unor părinţi, care 
s-au folosit de buna cre
dinţă a medicilor spre a 
interna copii aflaţi în 
suferinţă, pentru ca apoi 
să îi abandoneze în spi
tal ta  investigaţiile e- 
fectuate la ' adresele con- 
seninate pe foile de ob
servaţie s-a dovedit că 
a«'. ‘fost false, deliberat 
date astfel pentru a nu 
mai" fi depistaţi părinţii. 
Astfel, copiii rămân în 
imgtâ&bilitatea de a mai 
fi ; externaţi sau transfe. 
rafi in leagăn sau la alte 
unităţi de ocrotire din

lipsă de acte de identi
tate. Obţinerea unui 
certificat de naştere pen
tru astfel de copil este 
foarte complicată, situaţia 
copilului nu poate să fie 
soluţionată, procedurile 
sunt dificile. Vă pre
zentăm două cazuri. Copi
lul cAldArar florin, 
născut în data de 13.1.

Dr. ION ILIESCU, 
medic primar, 

director
Dr RUXANDRA CLEPCE. 

medic primar,
$e f secţie

Spitalul Judeţean Deva 

(Continuare în pag. a 2-*)
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PROGRAMUL TVR (săptămâna 19 
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CHEMAREA ECOLOGIŞTILOR. în data de 18 iunie 
(995, ora 11; la Primăria municipiului Orăştie este 
convocată şedinţa partidului Mişcarea Ecologistă din 
România, filiala judeţeană Hunedoara. Sunt invitaţi să 
participe toţi membrii şi simpatizanţii acestui partid.

IUNIB

fn regiunile din vestul, 
nordul şi centrul ţării, 
vremea va fi instabilă şi

vor cădea Ploi pe arii I 
extinse. Izolat grindină. > 

. Temperaturile minime se I 
vor încadra între 12 şl î 
18 grade C, iar maxi. | 
mele între 20 şi 28 gra- * 
de C, în partea nord- I 
vestică a ţării si intre • 
26 şi 32 de grade C, în I 
celelalte regiuni. J

Complexul turistic de la Boş.
Foto PAVEL LAZA

VIAJA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE

O

tw a  p z i.
— Când constataţi că vă lasă memoria, 

doamnă ?
—■ Doctore, de câte ori mă duc să cum. 

păr ceva soţului, cumpăr pentru mine.

W!

\
Un crez de-o viaţă... j
Trecuse bine de mie

zul nopţii, când am au- 
. zit bătăi în uşă. Apoi 

soneria. Strident. Cu 
întreruperi. Iar bătăi.
Ce-o fi, doatnne 1 Bui
mac de somn adânc m.am 
repezit la uşă. „Cine-i ?“
„Eu, vecine bun. Deschi
de, rogu-te“. Deschid 
speriat. Vecinul dă nă
vală. „îmi moare soţia.
De aseară se chinuie. Fii 
bun dă un telefon la 
„Salvare". Eu cobor.
Aştept". Dau telefon.
„611313" îmi răspunde
urgent. Cer maşină. Spun Ţicu". Mă îmbrac în 
adresa, dau lămuriri pe grabă. Cobor. Poate-i 
unde să vină şoferul, nevoie de o mână de a- 
Dna de la capătul fini- Jutor. ba urgenţă oa. 
lui. Gabriela Gantemir, menii în alb, de veghe 
mă asigură să fiu liniş-
tit. „Vă trimit pe unul NEGREA
dintre cei mai buni ş o - .............. — . ■ ■■ ■■
feri de pe „Salvare", dl (Continuare In pag. a 2-a}

Ce secrete ascund 
actele dv. decizionale> t

\
In baza Deciziei nr. 

76/1994 a Delegaţiei per
manente a Consiliului ju
deţean, între R.A.G.C.L. 
Deva şi Camera de Co
merţ şi' Industrie a ju
deţului Hunedoara a in
tervenit contractul de 
vânzare — cumpărare nr. 
6832/1994. Obiectul con
tractului : vânzarea către 
cea de a doua parte a 
imobilului înscris în car
tea funciară sub nr. 
924, număr topo 357 şi 
358 constând din casă, 
garaj şi curte în suprafa. 
ţă totală de 1647 mp, 
situaţe în municipiul 

, Deva, strada 1 Decem
brie, nr, 25. Preţul de 
vânzare — 100472 072 lei. 
Pentru cine nu cunoaşte, 
imobilul a găzduit ani 
de zile filiala judeţeană 
a fostei bănci de inves
tiţii, azi Banca Română 
de Dezvoltare.

Prin urmare o „baga
telă" de imobil, situat în 
buricul municipiului re
şedinţă de judeţ, se vin
de, împrfună cu un ga
raj şi terenul aferent, 
cu o sută şi ceva de 
milioane.

Curioşi să vedem şi 
noi cine şi cufti a făcut 
evaluarea imobilului şi a 
terenului, am căutat să 
ne convingem de conţi
nutul deciziei susamin- 
tite a delegaţiei perma
nente. N-am putut ve
dea decât dosarul între 
coperţile căruia se ascun
de. Am fost sfătuiţi po
liticos să cerem apro
barea domnului pre
şedinte pentru a o con
sulta. întrucât avem alte 
păreri despre transpa
renţă şi necesitatea ei, 
n-am mai Insistat.

Gontractul cu pricina, 
însă, în sfera comple
zenţei pe care o include 
cu privire la evaluare, 
în afara faptului că vân
zarea unui bun din pro-

prielnica domeniului pu. 
bl ic n-a făcut obiectul i 
vreunei licitaţii, are alte 1 
ciudăţenii care ne-au a- ţ 
tras atenţia. t

Legea prevede că în- ? 
oheierilc de autentifica, i 
re notariale cu privire ţ 
la tranzacţii imobiliare 1 
se fac la notariatul în ) 
a cărui rază de activita- ) 
to se află imobilul. Auten- ţ 
tificarea contractului de-i 
vânzare ' cumpărare a 1 
imobilului în cauză în- ţ 
cheiat între R.A.G.G.L. * 
Deva şi Camera de Co
merţ şi Industrie cu se
diul în Deva, pe acelaşi l 
nivel cu Notariatul de i 
Stat Judeţean, s-a făcut > 

•la... Notariatui local Hu- J 
nedoarâ, de către doam. t 
na no,tar ,şef Ana Orşâ. / 
De ce o fi fost ocolit ţ 
notariatul în competen- / 
ţa căruia cădea înche- \ 
ierea autentificării ? I 

Iată o ciudăţenie şi / 
mai mare decât depăşi- * 
rea de eătre un func
ţionar notarial a compe
tenţelor sale.

în curtea imobilului 
astfel vândut se află şi 
un garaj, vândut G.C.I. 
odată cu clădirea băncii 
şi terenul ultracentral a- 
ferent. I.a data de 16.
06. 1993, între R.A.G.C.L. 
Deva Şi domnul Toma 
Cazacii a intervenit con
tractul de vârvzare — 
cumpărare a... garajului ' 
situat la aceeaşi adresă 
cu banca, înscris în G.F. 
sub acelaşi număr, 924, 
sub numărul topo 357, 
în suprafaţă construită 
de 38,22 mp. Prin ur. 
mare imobilul — garaj 
de sub numărul topo 357 
a fost vândut o dată, în 
1993, unei persoane par
ticulare eare-1 ocupa la 
data respectivă, pe ba
ză de contract de închi.

ION CIOCLEI 

(Continuare în pag. a 2-a)
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• 1 dolar SUA
• 1 marcă germană
•  100 yeni japonezi
•  1 liră sterlină
•  1 franc elveţian
•  1 franc francez
•  100 lire italiene

— 1959 lei
— 1397 lei
— 2323 lei
— 3144 Ici
— 1694 lei
— 398 Ici
— 119 Iei

Cursuri de referinţă ale Dancii Naţionale 
a României.
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MITING SINDICAL LA DEVA
Ieri, 13 iunie 1995, mai 

multe sute de oameni —- 
mobilizaţi de liderii sin
dicatelor afiliate la Blo
cul Naţional Sindical, 
CNSLR „Frăţia" şi Cartel 
„ALFA", lucrători de la 
„Siderurgica" Hunedoara, 
„Sidermet" Gălan, I. M. 
Orăştie, I.M. Barza ş.a. — 
protejaţi de un număr 
considerabil de poliţişti şi 
jandarmi — ,au participat 
la un miting organizat în 
piaţeta din faţa Prefectu
rii judeţene. Participanţii 
purtau pancarte pe care 
scria i „Jos Guvernul Vă-

eăroiu", „Vrem salarii la 
nivelul muncii", „Indexă
rile — o mare ruşine" etc.

înainte de începerea mi
tingului propriu-zis, şi a- 
poi îh timpul desfăşură
rii manifestării, la micro
fonul instalat în balconul 
Prefecturii - s-au perindat 
mai mulţi lideri sindicali, 
care le.au ' vorbit celor 
prezenţi despre greutăţile 
cu care se confruptă ţara 
în perioada de tranziţie,

despre incapacitatea gu
vernului de a asigura 
populaţiei un trai decent, 
despre corupţie şi starea 
infracţională ; îngrijoră
toare ş.a.

S-a cerut cu insistenţă 
participanţilor „să se in- 
cite“, „să strige cu mai 
multă căldură", „să creeze 
atmosferă". S-a strigat 
continuu „Jos Guvernul . 
Văcăroiu", „în faţa guver. 
nului cântă cucuveaua,

Văcăroiu şi ai lui şi-au 
găsit beleaua",- „Minerii şi 
oţelarii vor schimba par
lamentarii", „Hoţii" şi 
altele. Sosirea minerilor de 
la Barza, într.un număr 
impresionant, s.a făcut în 
acordurile „Imnului Mine
rilor", la care asistenţa 
a îngenuncheat. S-au 
rostit şi lozinci antiprezi- 
denţiale. S-a strigat insis
tent : „Jos prefectul". Pe 
o pancartă scria chiar i 
„Jos Guvernul Văcăroiu".

Am auzit şi „trimiteri" 
mai curioase, cum ar fi: 
„Văcăroiu şi ai lui să 
se ducă dracului", „Văcă
roiu în cimitir" sau „Vă
căroiu să trăieşti şi-n mină 
să rugineşti".

Mitingul s.a transfor
mat într.un fel de „jos"... 
a totul şi a toţi. Au fost 
acuzate unele conduceri 
de întreprinderi că au re
ţinut salariaţii la muncă 
şi nu le-au permis să

vină la miting, să lupte, 
strigând „jos‘‘...

In finalul mitingului, la 
solicitarea insistentă a 
liderilor sindicali, a apă- , 
rut în balcon, după multe 
ezitări şi refuzuri, pre
fectul judeţului, dl Geor- 
gel Răiean, dar nu a 
putut dialoga cu asistenţa, 
retrăgându-se penibil in
tr-un vacarm de huiduieli.

Demonstranţii şi.au dat 
întâlnire în acelaşi loc în 
fiecare zi, timp.de două 
săptămâni, până când 
Guvernul le va satisface 
doleanţele. T, 1).



Mame iresponsabile, 

copii abandonaţi
(Urmare din pag t)

1994, fiul lui Căldărar A- 
drian şi al lui Căldărar 
Adriana, a fost internat în 
data de 7. XI. 1994, fiind 
transferat la pediatrie de 
la secţia contagioase pen
tru boală. digestivă acută, 
în momentul transferului 
copilul a fost adus de 
mamă, care nu a prezen
tat nM ur> act de identi
tate al său şi nici certifi
catul de naştere al copi
lului. A refuzat să se in
terneze, să îngrijească su
garul, plecând imediat. 
Nu a mai v e n i  t 
niciodată să se intere
seze de copil. Adresa pe 
care ne-a lăsat-o la in
ternare s-a dovedit falsă, 
la „Marmosim“ Simeria, 
unde era consemnat că 
tatăl ar fi angajat ea cio
plitor, numele de Câldă. 
rar nu figurează. Copilul 
este sănătos, frumos şi 
bine dezvoltat, dar aş
teaptă o mamă iubitoare 
să-1 ia, dar care nu mai 
gpare.

CIURAR GABRIEL, năs
cut in li. XI. 1988, fiul 
lui Lingurar Petru şi Ciu. 
rar Maria (adresa menţio
nată lâ internare — De

va, Micro 15, bl. 14/3). 
Data internării: 26. V.
1995. Copilul a fost adus 
la spital de către mamă, 
cu febră, Vărsături, con
vulsii. Mama a dispărut 
imediat după internare, 
nu a mai fost găsită de 
medicul de gardă să-l 
completeze foaia de ob
servaţie. Din ziua inter
nării nu s-a mai intere
sat de copil. Adresa de 
pe foaia de observaţie s.a 
dovedit ireală. Copilul este 
handicapat, cu debili
tate mintală profundă, 
mama fiind beneficiară de 
ajutor pentru îngrijirea 
lui; deci era obligată, 
conform Legii 53/1992, 
să-l însoţească la spital. 
Dar ea preferă să stea a- 
casă şi să folosească banii 
Pe care nu-i mai merită, 
deoarece şi-a părăsit 
copilul bolnav.

Iată cu ce fel de pă
rinţi avem de luptat la 
spital. Din' întâmplare, 
ambii copii aparţin „mi
norităţii etnice" care se 
simt jigniţi că sunt de
numiţi „ţigani". Oare. ce 
nume ar merita ?

Datorită lor nu vor mai 
beneficia nici alţii de 
încredere.
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CUVÂNTUL LtBER" DEVA 
societate pe acţiuni cu capital pnvai 

înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, cu 
nr. J/20/618/1991. Cont: 4072613110B.C.R. Deva. 
Cod fiscal: 2116827

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE- 
Dumitru Gheonea. preşedinte pedactoi şei), 

Tiberiu lstrate vicepreşedinte (redactor şei adiunct). 
Virgil Crisan comatul set. Minei Sodea. Nicolap 
Tîrcob.

întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o poartă autorii acestora Adresa 
redacţiei: Deva. 2700. str 1 Decembrie, nr 35. 
Judeţul Hunedoara Telefoane 641275. 612157. 
611260.625904. fax 618061

Tiparul executat la S.C. „Polidava ' S.A Deva
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Un crez de-o viaţă* * •.

(Urmare din pag. 1)

la sănătatea semenilor, 
îşi fac datoria.

Se ia o decizie rapidă: 
La Spitalul de urgenţă 
de la Timişoara. Este 
întrebat şoferul Ţicu. 
„Gata. Am plecat Am 
instalaţie de oxigen la 
bord, totul este pregătit. 
Plecăm". Parurile „Sal
vării" săgetează întu
nericul nopţii, maşina 
înghite kilometri spre 
un punct care se cheamă 
Viaţă...

...Gara Deva. Eram 
Intr-un rond de noapte 
cu poliţia T. F, Auzim 
strigăte, urlete disperate. 
Un om a fost înjunghiat. 
Plt adj. Adrian Dumitra 
ia pe loc primele mă
suri. Apoi cheamă ./Sal
varea". La capătul firu
lui tot dna Gabrlela 
Cantemir. Şi an răspuns 
pe care parcă L-am mai 
auzit: „Vi-1 trimit pe 
unul dintre cei mai 
buni şoferi, dl Ţicu**.

...Cu vecinul meu şi 
cu soţia Iul mă întâl
nesc mereu. „Doamne, 
cum ne-a ajutat Dum
nezeu In noaptea aia! 
Am avut mare noroc cu 
şoferul, parcă Ţicu îl 
cheamă. Ce om de trea
bă" — zic vecinii mei.

— Ştiţi omul acria în
junghiat atonei noaptea 
în gara Deva, ăla din 
Băcia ? N-a murit. Şo
ferul de pe „Salvare" a 
fost „piesa** de bază la 
cumpăna dintre viaţi şi 
moartea celui lovit mi
şeleşte cu cuţitul. 11 am 
notat fo carneţel. îl 
cheamă Ţicu Gheorghe 
Remus. Rapiditatea cu

care a acţionat Lau dat 
zile celui asupra căruia 
se săvârşise o tentativă 
de omor — îmi spune 
dl plt adj. Adrian Du
mitra.

... înserare mohorâtă. 
Ploaie măruntă, sâcâi
toare. După un teren 
In zona Hia, încheiat la 
Bretea Mureşană, stau 
pe marginea drumului. 
Gara e departe, autobu
zul nu vine. Mă. gân
desc că un binevoitor— 
Poate, poate. Lângă mi
ne mai vine un om bă
trân. necăjit. Intrăm în 
vorbă. Ca prieteni, dar 
şi ca „adversari" te 
„ia-mă nene". Dacă bine
voitorul va avea numai 
un loc? Mă gândesc că 
am să renunţ. Apare o 
„Dacie". Facem amândoi 
cunoscutul semn. Maşi
na „clipeşte** spre dreap
ta, încetineşte, opreş
te. JBună seara — Id
em . No vă supăraţi până 
te Deva". „Sigur. Pof
tiţi" -  zice omul de 
fol volan. Legăm « vor
bă : „Ploaia asta nu mai 
stă". „Neplăcut să aş
tepţi ' ta drum". „Unii 
na opresc, na iau pe 
nimeni..." „Dar ce mi se 
pare mie — zio. Eu 
v-am mai văzut pe dv. 
undeva". „Şi mie îmi 
păreţi cunoscut — zice 
omul de te voten. Dar in 
atâţia ani de şoferie te 
„Salvare" am cunoscut, 
atâta amar de lume. 
N-aţi fost în noaptea aia 
cu vecina bolnavă, apoi 
m cri lovit foi gară?"

... Mă aatofriieit ci 
mai am memorie vizuală 
şi povestim. Vechea mea 
cunoştinţă, binevoitorul 
din seara aceea de pri
măvară, «R Remus Gheor- 
ghe Ţicu, se destăinuie j

— Am peste 45 de ani 
de muncă, dintre care 
aproape 40 cu ăsta îi) 
mâini. (Şi bate uşor vo
lanul), Gei mai mulţi pe 
„Salvare". Zi şi noapte. 
Am colindat toată ţara, 
drumurile ei. Atunci, a- 
colo, unde şi când a fost 
nevoie. Nu prea ştiu eu 
să mă exprim, dar să 
mă credeţi că face mult 
să ajungi cu cel în cum. 
păna dintre moarte şi 
viaţă la vreme, cu câte
va secunde, sâ nu zic 
minute, mai înainte ca 
ultimul strop de viaţă 
să se scurgă. Doamne, 
câte cazuri n-au fost 
în atâţia ani. Eu socot 
că nu poate fi mai mare 
bucurie pentru un om 
decât atunci când ştii 
că şi tu ăi făcut ceva, 
cât de cât, să-i alini su
ferinţa, să-i salvezi via
ţa.

Am mai aflat şi scriem 
cu respect aceste rânduri 
pentru şoferul de pe 
^Salvare", «tt Remus 
Gheorghe Ţicu — de 
câteva zile pensionar —' 
dar şi cu iuare-aminte 
pentru mulţi dintre noi, 
că...

am muncit i 
mic. Eram zece copii te 
părinţi Opt fete şi doi 
băieţi Tata muncea ca 
un rob. din zori până In 
noapte, să ne asigure o 
bucate de pâine. Pe mă
sură ce ne învredniceam 
«e câştigam pâinea cu 
sudoare. Altfel nu ştii 

preţuieşte In cei 
peste 45 de ani am mun
cit aproape 40 la volan. 
N.am ştiut ce-1 abate
re, accident Am învă
ţat că numai munca 
cinstită este un crez, 
unul care au se pără
seşte niciodată...

tfrafWWWteAiwwwwwvwwwwwwwywvwwtfVWWwwww^yvwwvww tfwx

Ce secrete ascund actele dv. ?
(Urmare din pag. 1)

riere şl a mai fost făcut 
a doua oară cadou, în 
1994, (S.G.I. De asta să

fi fost ocolit Notariatul 
Judeţean, de aste tre. 
buie păstrat secretul a- 
supra Deciziei 76/1994 a 
delegaţiei permanente ?

Sau vor mal fi şi alte 
motive ?

Atât deocamdată de
spre această tranzacţie 
cu multe ciudăţenii. i

; g l /

6,30 Ştiri •  Seriale # 
Desene animate; 9,05 Ko- 
jak (s); 10,00 Reluări;
11.00 Frumos şi bogat (s);
11,30 Vremea dorinţei 
(s); 12,30 Duelul familii
lor (cs); 13,30 Springfield 
Story (s); 14,15 Santa
Barbara (s); 15,05 Pa. 
siunea ei e crima (ş.p.);
17.00 Hans Meiscr talk- 
show; 18,00 Jeopardy 
(cs)! 18.30 între noi- (s);
19.00 Frumos şi bogat (s/
r); 20,10 Exploziv (ma
gazin); 20,40 Vremuri bu
ne — şi — rele (serial); 
21,15 Exclusiv (thrillcr 
SUA, 1992) ; 23,00 Gla
diatorii (f.a. SUA, 1992); 
1,20 Cheers (s); 1,45 O
familie foarte drăguţă (s); 
2,10 Ei trăiesc! (film).

7,30 Ştiri ; 9,45 Ghidul 
parlamentului; 10,00 Show
ul lui M. Costanzo (r);
12.45 Forum (magazin);
14.00 TG 5 — ştiri; 14,25
Cotidiene cu V. Sgarbi; 
14,40 Beautiful (s); 15,20
Complot în familie (cs);
17.00 Desene animate ;
19.00 OK, preţul e coreei 
(cs); 20,00 Roata norocului 
(cs); 21,00 Ştiri; 21,25 Cir. 
culă zvonul (show); 21,40 
Pedeapsa (show); 23,45 
Ştiri; 2,30 Cotidiene (r);
2.45 Circulă zvonul (r);
3.30 Fiecare Volum (s) ;
4.30 îngerul (r); 5,30 Nu 
doar moda (r); 6,30 Tar. 
get (reluare).

6,30 Magazin matinal 
cu sport; 8-30 Brunch — 
TV (magazin TV); 10,45 

Gimnastică matinală; 11,00 
Hai la medic (s/r); 12,55 
Soarele Californiei (se
rial); 13,55 Falcon Crest 
(s); 14,55 Cagney şi La- 
cey (s.p.); 15,55 Star Trek 
(S. SF); 17,00 Baywatch 
(s. SUA); 18,00 Să ris. 
căm! (cs); 19,00 Totul sau 
nimic (cs); 20,00 Ştiri •  
Meteo •  Spori; 20,30
Roata norocului (cs); 
21,15 Caddyşhack (co„ 
SUA, 1980); 23,20 In pat 
cu duşmanul (thrillcr, 
SUA, 1990); 1,20 Fetele 
de Pe plajă (f. er. SUA, 
1982).

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 In miezul 
afacerilor; 7,30 Afaceri
la zi, ştiri ; 9,30 Magazi
nul ştirilor; 10,00 Comerţ 
TV; 11,00 Roata banilor 
(rep.); 16,00 Piaţa euro
peană ; 19,00 Azi — In
formaţii ; 20,00 Ştiri ITN;
20.30 Săptămâna in ho
chei NHL; 21/10 Date. 
line show magazin ; 22,30 
WISO — show magazin ; 
23,00 Ştiri ITN; 23,30 
Show-ul serii, cu Jay 
Leno ; 1,30 Ştirile nopţii. 
Buletin bursier} foOO 
Destinaţii de vacanţă;
2.30 Show-ul serii, cu Jay 
Leno: 4,30 Jimmy’s (se. 
rial).

dTWlHWii
9,30 Golf •  US — PGA 

Tour ; 10,30 Tenis * Ma
gazin ATP ; 11,00 Euro- 

. fun •  Magazin distrac. 
tiv ; 11,30 Ciclism •  Cu. 
pa Mondială de la Vail, 
Colorado ; 13,00 Moto • 
Magazin Grand Prix; 
13,30 Auto o Magazin 
Formula 1; 14,00 Tenis
•  Turul ATP de Ia Ros. 
malcn — Olanda. Sfer
turi de finală (d); 18,30
Magazinul sporturilor cu 
motor; 19,30 Jocurile
Olimpice •  Alegerea gaz. 
dei J.O. de iarnă 2002 — 
în direct de la Buda
pesta ; 21,00 Gimnastică 
artistici ; 23,00 Box • 
Meciuri internaţionale; 
2-30 Buletin de ştiri 2,
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7,00 TVM • Tclema. 
tinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Serial (r) •  
Santa Barbara ; 10,50 
Curcubeu; 12,20 Aur 
şi noroi (s/r); 14/10
TVR iaşi ; 14,55 TVR 
Cluj-N.; 15,45 «raft. 
ţii 18A5 Actualităţi j 
16,25 Din lumea afa. 
cerBer; 10,45 Lege fl 
fărădelege; 17,00 &
misiune în limba ger. 
mană; 18,00 Pro Fa
ina ; 19,00 Serial •  
Edera (ep. 5); 20,00

• Actualităţi •  Meteo •  
Sport; 20,45 Tezaur 
folcloric; 21-25 Viaţa 
parlamentară • 21,55
Film •  Experimentul 
Philadelphia (SUA, 
1993); 23,45 Aetna, 
lităţî; 1,00 Cin emu.

ful de noapte •  
Wariock.

7M La prima eră | 
9,15 Ora de madcăt 
10,00 Magazin f f l â  
Net; 1M0 Trie jur—  
WoridNet; 11,3» De
sene animate; t i f t  
Cafeneaua artistică; 
13.45 Ritmuri 
cale ; 14,10 Va

Desene >
Serial •  Şi

*W»
invenţiilor; 17,45 Se. 
rial; 19/90 Concertul 
Orchestrei Naţional* 
Rafto; £1,00 TVM •  
Mesager; 23,00 ^po> 
rlon; 23,30 (Serial •  
Santa Barbara ; 0,15
Bucuriile muzicii.

9,00 Desene animale; 
9,30 Film serial (r) •  
Echipa de şoc; Mţ20 
Film serial (r) •  Vo
ga s ; 11,10 Mitică (r)j 
11,20 Chestiunea zi- 1 
lei (r); 12,20 Cutia 
muzicală (r); 13,50 •
Videotext; 18,00 De
sene animate; t&M 
Documentar a Datoria 
noastră: „Pământiu" 
— bunăstarea in tim  
ţoală; 19,00 Rqportar 
TELE 7; 20,00 Film
serial •  Femeia fan
tastică *— ep. 271 
20,50 Doar o vorb 
să-ţi mai spun-; 21,00 
Telejurnal (emisiunea 
din 15.06.); 21,30 Film 
serial e Kunţf Fu — 
ep. 28; 22,20 Ţar»
nimănui; 22,30 Ches
tiunea zilei; 23,30
Staruri pentru lei. 
dcauna; 0,00 Videotext.

tm I
16 IUNIE

•  Sf. Tihon, Ep. 
Amatundei; Sf. Mc. 
Marcu Episcopul | 
(Harţi);

•  1835. A luat fiin
ţă, la Iaşi, Academia 
Mihăileană ;

•  S.au născut: 1882, 
1.6. SORICU (m. 
1956); 1925, scriitorul 
A. E. BACONSK1 (m. 
1977);

•  Soarele răsare te 
ora 5,31 si apune la 
21,02 >
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Ultimul „act“ în 
fotbalul divizionar

_ Dintre cele 9 partide ce se disputa sâmbătă, 17 
iunie, doar două poartă pecetea interesului mai mare 
a împătimiţilor fotbalului: Farul — Sportul şi Elec
troputere — Univ. Craiova. Deci, Electroputere Şi 
Sportul vor susţine meciurile de baraj cu echipele 
de pe locurile doi din seriile l şi II ale Diviziei A. 
De rezultatele ce le obţin aceste formaţii sâmbătă 
-depinde şi care cu cine va juca pentru apărarea lo
curilor din prima divizie a ţării. In condiţiile în care 
se joacă ca la noi, „imprevizibile“, rezultatele de la 
Constanţa şi Craiova depind şi de culise. Deşi, dacă 
sar fi (Lupă valoare, nu s-ar pune problema. Aşa 
maşinaţiuni şi aranjamente (unele pe faţă), ca-n 
actualul campionat, mai rar! Unde va ajunge fot
balul nostru ? O întrebare care a început să Şi-o 
pună şi antrenorul Naţionalei, Anghel lardănescu. 
Mu fi federaţia.

Sâmbătă e ultima etapă. Poate pentru noua edi
ţie a campionatului, cele rele să se spele cele bune 
st se adune. Dar are cineva puterea s-o facă ?

SABIN CEHBU

Cupa României la nataţie
. Bazinul de inot din 
Hunedoara a găzduit re
cent întrecerile unei noi 
ediţii a Cupei României 
te sprint — probe - de 
viteză în bazin redus, 
<te 25 m. A fost o între- 

în care am consem- 
elnci noi recorduri 
tale stabilite de 

Mihaiu (Cluj-Na- 
poca) şi Cosmin Lancea 
(Arad), dar au fost şi 
câţiva sportivi din ora- 
şui _siderurgiştiIor care 
au urcat pe podiumul 
de premiere. La catego
ria 12 ani — loan So- 
liun a cucerit două lo
curi X, la 50 m fluture, 
yi Ia 50 m spate, în timp 
ce Liviu Munteanu a o- 
oupat ţocul III Ia 50 m, 
iar Aurel Hârău locul 
Ui la 50 m liber, Roxa- 
fia Gheorgha s-a cahfi- 
eet In finala A, la 50 m 
fluture, şi a câştigat un 
meritat loc III, după o 
cursă foarte spectacu

loasă, la categoria 11 ani.
Probele de ştafetă 

ne-au adus alte clasări - 
pe podiumul acestei corn- ţ 
petiţii — două locuri 1 
III, cu ştafetele femini- ? 
ne de Ia categoria 11J 
ani. In probele de 4 x 501 
m liber şi 4x50 m mixt. i

A fost o competiţie / 
reuşită, Ia care au con- ţ 
tribuit şi OJTS Hune- ţ 
doara şi CSŞ Hunedoa-1 
ra, dar şi cei care pe > 
parcursul celor 2 zile \ 
s-au străduit să asigure ţ 
condiţii excelente la Ba- i 
zinul de înot din Hune- ) 
doara, toţi conduşi de \ 
prof. Dumitru Vlaicu. I 
Sportivii hunedoreni, an. • 
trenaţi de Caria losu . 
şi Carmen Băjan, se vor l 
deplasa In aceste zile lai 
Brăila, unde sunt pro-1 
gramate Campionatele / 
Naţionale. Mult succes ! J

NICOLAE GAVBEA

Rezultatele penultimei etape: F.C. Maramureş — i 
Gloria Bistriţa 1—3; Sportul Stud. — F.C. Argeş 2—0; ' 
Fetraiul — Rapid 2—0; Univ. Craiova — U.T. Arad ) 
10—3; Dinamo — F.C. Inter 2—1; F.C. Braşov — 1 
BSlectroputere 4—1; „U“ Cluj-N. — F.C. Naţional- 
2—0; Steaua — Ceahlăul 5—2 ; Oţelul Galaţi — F.G. 
Farul 2—0.

G I l A S A M E N T l t  
1. STEAUA 33 23 0 * TI
L Univ. Craiova 33 21 5 7 7§-34 68
3. Dinamo Buc. 33 19 5 9
4» Rapid Buc. 33 17 5 11
f. Ceahlăul p. Neamţ. 33 15 5 13
6. Gloria Bistriţa 33 15 4 14
T. F.C. Naţional Buc, 33 15 4 14
8. Ftetrolul 33 15 7 11
9. F.C. Argeş Piteşti 33 15 4 14

19. Inter Sibiu 33 15 3 15
11. „U" Cluj-Napoca 33 13 4 16
12. F.C. Constanţa 33 12 6 15
13. Oţelul Galaţi 33 11 8 14
li. F.C. Braşov 33 10 9 14
15. Electroputere Cv. 33 10 5 18
l i  Sp. Studenţesc Buc. 33 8 10 15
17. F.C. Maramureş B. Mare 33 6 9 18
l i  U.T. Arad 33 4 9 20

Ultima etapă (sâmbătă, 17 iunie): F.G. Argeş — 
F.G. Maram.; Ceahlăul — „U“ Cluj ; Gl. Bistriţa — 
Steaua; Farul — Sportul; Inter — Petrolul; Rapid 
— Oţelul; U.T.A. — Dinamo; Electroputere — Univ. 
Graiova; Naţional — F.G. Braşov.

53—40 53 
55—54 5»
62— 56 49
63— 58 49 
44—39 49
44— 54 49 
51-52 48
39— 41 43
40— 48 42
45— 49 41 
38—51 39 
37—49 35 
25—42 34 
35—67 27 
27—76 21

l 
I

ţ I
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S.C. ARTEX S.R.L. -  0 FIRMA CARE IMPUNE
• Premisele unei 

viitoare forţe 
iiivestitionale

Societatea „Artex” S.R.L. fiinţează din anul 1991. 
Sub conducerea dlui Dorel Haiduc — unic asociat, 
sfera de activitate a firmei a cuprins, iniţial, pro
ducţia de confecţii textile şi croitoria. Consolidarea 
forte! economice a societăţii s-a făcut treptat prin 
livrarea către reţeaua comercială de profil din în
treaga ţari a produselor purtând marca „Artex”. 
Obiectele de vestimentaţie destinate femeilor, băr
baţilor şi copiilor s-au bucurat de o largă apreciere. 
Aceasta a făcut ca in anul 1993 numărul angajaţi
lor Artex-ului să ajungă de opt ori mai mare, com
parativ cu perioada începuturilor, in timp ce cifra 
de afaceri a firmei justifica, prin valoare, creşterea 
de personal. De asemenea, acelaşi an, 1993, a marcat 
fneeputul „ofensivei" investiţionale a societăţii Ar- 
tex.

• Investiţii în recital
La noul sediu al S.C. „Artex" S.R.L., situat în 

Deva, b-dul Decebal, bl. K, parter, purtăm un dialog 
eu dl ing. Viorel Napău — administratorul societă
ţii. Filiera investiţiilor firmei Artex este transjude
ţeană, întinzându-se din Ialomiţa in Bihor. Prima 
investiţie majoră a fost constituită din înfiinţarea, 
in 1993, a unei baze de utilaje agricole, situată în 
comuna Plătăreşti, judeţul Călăraşi Gama utilajelor 
din dotarea acestei baze permite executarea mecani
zată a tuturor muncilor câmpului pe 1500 ha, cât 
însumează terenurile asociaţiilor agricole beneficiare. 
Din aceeaşi categorie de investiţii face parte şi baza 
de utilaje agricole, ce fiinţează în judeţul nostru, la 
Sîntandrei. De cele 6 tractoare, 2 combine, la care 
se adaugă întreaga gamă de unelte auxiliare, bene
ficiază trei asociaţii agricole din zonă : Sîntandrei, 
Simeria şi Uroi, a căror suprafaţă de teren depă
şeşte 500 ha. Şi în acest caz se asigură, de calitate, 
întreaga gamă de lucrări proprii agriculturii. O zonă 
din sfera producţiei spre care au fost canalizate in
vestiţiile societăţii „Artex" o constituie morăritul. 
Astfel, în luna februarie a acestui an, în comuna 
Ţinea, judeţul Bihor, au fost puse în funcţiune două 
mori, de grâu şi de porumb, având fiecare o capaci
tate de 20 tone pe zi. De asemenea, se află in stare 
finală de execuţie noua moară de grâu de Ia Hune
doara, situată pe b-dul Traian. Această moară, de 
tip „Islaz“-Alexandria, are o capacitate de 40 tone 
pe zi. Utilajele sunt realizări de ultimă oră, aliniin- 
du-se Ia parametrii ceruţi de standardele europene 
în domeniu. Alei se va produce făină albă pentru 
Pâine tip 6% şi făină „trei nule”, destinată spe
cialităţilor de panificaţie, tţp 48(1. Coeficientul de ex
tracţie este de 79 la cută. Moara va produce şi gris. 
Punerea ei în „pâine" este preconizată a avea ioc 
Ia 1 august a.c. O moară similari va funcţiona şi 1» 
Petroşani. Pe agenda investiţională a S.C. „Artex” 
SAL. figurează şi fabrica de bioxid de carbon ali
mentar de Ia Ocolişul Mare, unde societatea deţine 
pachetul de control al acţiunilor. Această fabrică 
va fi cea mai mare din ţară uf domeniu, valoarea

% 'I
I* ,r*

totală a investiţiei depăşind 6 miliarde lei. Pornirea 
acestei fabrici este preconizată a avea loc Ia începu
tul lunii iulie a.c. In fine, dar nu in ultimul rând, 
Artex este implicată şi în amenajarea, la .Băcia, a 
unei linii de produs biciclete, împreună cu o firmă 
specializată din Italia, precum şi a unui atelier des
tinat fabricării unor scaune de birou crgonomice şi 
moderne. întregul ansamblu de producţie se va în
tinde pe o suprafaţă de 2 500 mp, ambiţia celor de 
Ia Artex fiind aceea de a-i conferi acestui ansam
blu aspectul şi dotarea occidentală de ultimă oră.

• Opţiunea pentru 
agricultură

REP. — Dle Napău, se poate observa că ponderea 
majoră a investiţiilor firmei Artex este dirijată spre 
agricultură. De ce ?

V.N.: Noi am pornit de Ia faptul că sectorul cei 
mai defavorizat al economiei noastre, in ciuda fap
tului că ne hrăneşte pe toţi, este agricultura. Şi a- 
tunci ne-am hotărât să întreprindem ceva în acest 
sector. Se pot număra pe degete firmele particulare 
ce au investit puternic în agricultură. Motivul e 
clar! Există riscuri uriaşe, iar câştigurile nu sunt 
foarte mari. Majoritatea tranzacţiilor se fac în pro
duse. La fel e şi Ia noi. La schimb cu munca meca
nizată prestată cu utilajele noastre noi primite grâu. 
porumb sau alte produse. Acum veţi înţelege de ce 
am investit în mori, dând astfel o valorificare supe
rioară produselor agricole. Intenţionăm pe viitor să 
închidem circuitul agricol productiv, investind şi în 
domeniul panificaţiei şi al zootehniei. în paralel, ne 
mai rotunjim veniturile, prin intermediul „iubirii 
dintâi”, croitoria. Executăm preponderent echipamen
te de protecţie, halate, salopete, mănuşi textile de 
protecţie, iar prin colaborare cu o cooperativă din 
Brad facem chiar şi încălţăminte de protecţie.

• In spatele realizărilor: 
muncă,-răbdare, 

curaj şi iar muncă -
Reţeta succesului celor de Ia Artex conţine curaj, 

răbdare, tenacitate, toate învelite de liantul nobil al 
muncii, Au fost momente grele de trecut. Creditele 
luate de Ia bănci se răzbunau prin dobânzile Uriaşe 
ce se cereau plătite. Pe de altă parte, ne spune dl 
Napău, numai cine s-a lovit de asta, ştie ce înseam
nă să coordonezi şi să urmăreşti o activitate de ni
velul acesteia, pe cate o avem noi, activitate care Iţi 
absoarbe toate energiile şi tot, timpul liber. Rezul
tatele, însă, se văd şi ele se oglindesc în prestigiul 
de care se bucură pe eşichierul economic hunedo- 
rean societatea Artex. Fentru că, dacă doriţi un par
tener de afaceri puternic, onest şi performant, acesta 
nu este altul decât S.C. Artex S.R.L. (Reportaj pu
blicitar).

«ADRIAN SALAGEAN

Noua moară din Hune- 

proprietatea S.O,

|  ARTEX S.R.L.
% '
|  Foto PA VEL LAZA
•te
i

I
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Ordonanţa guvernamen
tală prin care se impu
nea ca în subordi nea con
siliilor judeţene să ră
mână o singură regie de 
stat, toate celelalte ur
mând să treacă în subor- 
dinea consilii! >r locale, 
ca regii sau sectoare pro
prii de activitate, fie să 
se transforme in societăţi 
comerciale, s-a diluat, pâ
nă la urmă, atât de mult, 
prin transformarea ei în 
lege, încât în subordinea 
Consiliului judeţean Hu
nedoara, de pildă, se a- 
flă trei regii ale statului. 
Diluţia s-a produs şi pe 
alt plan. De unde potri- 
'yiţ Ordonanţei dreptul 
de a avea regii in subor
dine îl aveau doar mu
nicipiile şi oraşele cu 
peste 30 000 de locuitori, 
ştacheta a coborât la 
20 000. iar municipiile 
s-au înmulţit ca ciuper
cile, astfel că, după toa
te probabilităţile, regiile 
statului au scăzut că nu
măr... înmulţindu-se. A- 
şa e când vrei să împaci 
două noţiuni ireconcili
abile — capra cu varza ; 
faci rabat la fermitatea 
legii. Parlamentul cu ca
re ne-a Sgricit voinţa na
ţională... a PDSR ne-a 
obişnuit însă cu de toate, 
aşa că nu ne mai miră 
nici o minune. Zicem ca 
ardeleanul cu pioneza : 
„dacă-i musai!“

Aşadar, în baza ordo
nanţei diluate până la 
rangul de lege, cine n-a 

:! avut neamuri la Iefti- 
salim să se doteze cu re
gii de gospodărie comu
nală (căci de ele este 
vorba în principal in ce
le ce urmează), s-a ales 
cu disiparea acestei acti

vităţi, în fel şi chip, în
cât e greu de întrevăzut 
perspectiva ei.

Simeria este unul din 
oraşele judeţului în care 
regia de gospodărie co
munală şi locativă s-a 
transformat în societate 
comercială, devenind S.C. 
„General Simpres".

Pe dl ing. Ioan Nico- 
lae Pîrvu, directorul res-

— Da, şi pentru care 
am plătit noi cât am func
ţionat ca regie, utilajele 
necesare. Tot între avan
taje aş situa spectrul larg 
de activităţi — de pro
ducţie, prestări, comerţ — 
la care ne dă voie acum 
statutul' de societate co
mercială.

între dezavantaje aş 
situa drastica diminua-

A  F I SAU  
A  N U  F I

I

|ectivei societăţi, l-am 
abordat direct.

— Ce-a câştigat şi ce-a
pierdut, dle director, ac
tivitatea de gospodărie 
comunală şi locativă în 
Simeria, prin transforma
rea regiei în societate co
mercială ? ' i

— Vă spun câteva lu
cruri, dar numai pentru 
informarea dv.

— Noi vă rugăm să 
ne spuneţi ceea ce putem 
spune tuturor celor care 
ne citesc ziarul.

— Atunci să începem 
cu avantajele. Este pri
mul pas către privatizare.

— Nu este chiar pri
mul, pentru că în Simeria 
a fost privatizată, mai 
demult, activitatea de sa
lubritate şi zone verzi.

re a patrimoniului ce stă
tea la baza acestor acti
vităţi. Practic, noi am 
mai rămas ca patrimoniu 
cu utilajele şi cu două 
clădiri. Una pentru se
diu şi alta pentru o mi
că bază de producţie.

— Ce s-a întâmplat cu 
patrimoniul reprezentat 
de rezervoarele şi reţelele 
de apă, reţelele de ca
nalizare, cu centralele 
termice, punctele de ter- 
moficare şi reţelele ter
mice, cu spaţiile cu altă 
destinaţie decât locuinţe ?

— Au trecut în propri
etatea consiliului local. 
Acesta ni le închiriază 
nouă, contra unei rede- 
venţe anuale, care se con
stituie venit la bugetul 
local.

Lucrurile sunt deci., cât 
se poate de clare din

sintagma „gospodărie co
munală şi locativă*', so
cietăţile comerciale cu a- 
cest profil rămân cam cu 
ponoasele. Prin privatiza
rea fondului locativ de 
stat, respectivele societăţi 
au mai rămas din toată 
noţiunea de gospodărie 
locativă eu prestările de 
servicii de apă rece, apă 
caldă, încălzire centrală. 
Dacă au cu ce, pot să o 
diversifice pe aceasta, cu 
reparaţii curente şi ca
pitale ia imobilele acum 
proprietate privată, cu 
reparaţii la instalaţiile in
terioare din locuinţe sau 
din subsolurile tehnice a- 
le blocurilor — totul la 
comanda şi cu finanţarea 
de către asociaţiile de lo
catari sau proprietarii in
dividuali. «

Care este viitorul pa
trimoniului public ce 
constituie baza activităţi
lor de această natură ? 
Cine şi cu ce bani se o- 
cupă de extinderi, de re
paraţii curente şi capita
le ? Normal ar fi ca gri
ja asta să fie a proprie
tarului, în cazul Simeriei 
— consiliul local. Are el 
capacitatea de a investi 
de la buget în astfel de 
activităţi ? Nu prea are ; 
mai cu seamă dacă avem 
în vedere că proprieta
rul fiind bugetar, pe a- 
ceste bunuri de patrimo
niu nu se percepe amor
tisment. N-am vrea să 
ne situăm în postura de 
cobe, dar transferul a- 
cesta de patrimoniu se 
va răsfrânge negativ a- 
supra confortului locui
torilor oraşului.

r #  Jmmm â  mmm- # *
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O in vestiţie  prea m are 
pentru un oraş m ic ?

Investiţia care are ca 
obiect construirea unei 
case de cultură în oraşul 
Simeria a fost demarată 
în anul 1992. Din lipsă 
de fonduri, în 1993 lu
crările au fost stopate. 
In vederea continuării 
acestora nu fost alocate 
de la buget 200 milioane 
de lei în 1994 şi 450 mi
lioane lei în acest an. A- 
ceste sume reprezintă 
doar o picătură în ocea
nul necesităţilor!, atâta 
timp cât valoarea inves
tiţiei, la preţurile lunii 
septembrie 1994, a fost 
evaluată la 3,4 miliarde 
lei. Aşa se face că, la 
mai bine de trei ani de 
la începutul lucrărilor, 
tot ce se poate vedea din 
această casă de cultură 
sunt doar stâlpii de sus
ţinere care, ţâşnind din 
fundaţie, zgârâie cerul Si
meriei în aşteptarea zi
durilor şi acoperişului ca
re să adăpostească cele 
patru sute de locuri, câ
te sunt proiectate să cu

prindă edificiul de cul
tură. „Practic soarta in
vestiţiei se află între cio
can şi nicovală, ne spu
ne dl Ovidiu Popa, vi- 
ceprimar al localităţii. 
Pe de-o parte alocările 
băneşti de la buget sunt 
date cu pipeta, iar de 
cealaltă parte executan
tul lucrării, în vederea 
unor majorări salariale, 
încearcă să ne impună 
o creştere a preţului lu
crării, creştere cu care 
nu pot şi nu am dreptul 
să fiu de ac6rd-“ 

în acest context, fina
lizarea lucrărilor la ca
sa de cultură din Sime
ria este o perspectivă de 
lungă durată, până în 
prezent nezărindu-se nici 
o licărire din lumina de 
Ia capătul tunelului. Da
că investiţia edificiului 
de cultură se încăpăţâ
nează să joace bătuta pe 
loc, nu acelaşi lucru se 

•poate spune despre ce
lelalte investiţii, mai prag
matice, din Simeria. A-

flăm de. la interlocutor 
că în luna august a a- 
cestui an va fi termina
tă lucrarea la reţeaua de 
distribuţie a gazului me
tan în satul Uroi, fiind 
în curs de desfăşurare 
lucrările în satele » Sime
ria Veche, Sîntandrei. şi 
Săuleşti. De asemenea, în 
continuare de anul tre
cut este investiţia vizând 
mărirea capacităţii de de
pozitare a apei potabile 
pentru oraşul Simeria cu 
un rezervor de 2500 mc. 
Se preconizează finaiiza- 

. rea acestei investiţii în 
acest an.

în ceea ce priveşte per
spectivele, în prezent se 
fac studii de fezabilitate 
a unei lucrări ce vizează 
construirea reţelei de ca
nalizare în oraşul Sime
ria, precum şi a trecerii 
centralei termice numărul 
4 din oraş de pe combus
tibil solid pe combusti
bil lichid, eliminându-şe 
astfel poluarea în zonă.

adrian sălagean
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După cum am mai in
format, săptămâna trecu
tă s-a desfăşurat, pe du
rata a două zile, la Clu
bul „Siderurgistul“ din 
Hunedoara, o sesiune de 
comunicări tehnico-ştiin- 
ţifice cu tema „Retehno- 
logizarea proceselor şi 
fluxurilor de producţie în 
siderurgie".

Devenită tradiţie, ac
tuala ediţie a manifestă
rii a reunit specialiştii de 
vârf ai cercetării şi pro
iectării siderurgiei ro
mâneşti. în cadrul cu
vântului de deschidere a 
simpozionului, dl dr. ing. 
Silviu Samoilescu, ma
nager general al S.G. „Si
derurgica" S.A., gazda în
trunirii, a precizat că _a- 
cest gen de manifestare 
constituie cea mai serioa
să instituţie de comuni
cări ştiinţifice a siderur
giei şi posibil a întregii 
economii româneşti. în 
continuare vorbitorul a 
arătat că retehnologizarea 
şi modernizarea sectoru
lui siderurgic autohton este 
o necesitate stringdntă. a 
cărei înfăptuire se doreşte 
împlinită cât mai curând 
•posibil. In acest context 
este prioritar ca cerceta- 
rea-proiectarea să-şi adu
că, hiai mult ca oricând, 
contribuţia, ea având în 
acest sens resurse.

S-a mai spus în dis
curs că, deşi siderurgia 
a fost deseori umilită, 
fiind calificată ca ener- 
g of agă, falimentară, â-' 
cest sector al industriei 
grele a avut forţa de a-şi 
arăta viabilitatea - prin 
faptul că a fost capabil 
să facă export şi nu in 
ultimul rând că a păstrat 
la muncă oamenii în a- 
ceste vremuri bântuite de 
şomaj.

în continuare, a fost 
înfăţişat oaspeţilor un 
film in care a fost pre
zentat drumul prelucră

rii fierului pe plaiurile 
hunedorene, ce îşi află 
începuturile în negura 
timpurilor. Referitor la 
lucrările prezentate se 
poate spune că numărul 
lor a fost impresionant. 
In program au fost în
scrise 24 de lucrări în 
plen şi 55 de lucrări prin 
postere, deci un total de 
79 materiale ştiinţifice a- 
ferente sectorului siderur
gic. Temele abordate au 
fost de asemenea foarte 
diversificate, tratând pro
ducţia şi tehnologiile pro
prii siderurgiei dinspre 
cele mai diferite unghiuri. 
Din spusele dlui ing. 
Gheorghe Popoiu — di
rector al Centrului- de 
cercetare-proiectare — SG 
Siderurgica SA, a reie
şit că participanţii la sim
pozion au fost mulţumiţi 
de nivelul ştiinţific al 
comunicărilor, fluxul in
formaţional a circulat 
perfect permiţând specia
liştilor să cunoască care 
sunt necesităţile unităţi
lor direct productive şi 
de aici câre să fie pe 
viitdr linia directoare a 
cercetării. Întreaga sesiu
ne de comunicări a pur
tat marca organizatorică 
de prestigiu a S.C. „Si- 
derurgica** SA, -oaspeţii 
veniţi din toată ţara fiind 
invitaţi în momentele de 
„respiro" să- urmărească 
partide „fierbinţi “-de po
pice, la noua popicărie 
din Hunedoara. Cine * 
poftit a puiuţi gusta izul 
istoriei ■ la Casietel Cor- 
vineştilor sau-w-putut pe
trece o du[(ă-amâază în
sorită pe maluL lacului 
Cinciş.

Se poate spune, deci, 
că aţâţ din punct de ve
dere ştiinţific seât şi or
ganizatoric, sesiunea de 
comunicări s-a încadrat fin 
parametrii reuşitei.

ADRIAN SALAGEAN î
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ACUM SLOBOZEŞTE, 
STĂPÂNE (pe robul 
Tău...) •  La a patruzc- 
cea zi ăe la naştere, 
PrunCul lisus a fost a- 
dus de losif şi Maria la 
Templu, după obiceiul 
ca orice întâi născut de 
parte bărbătească să fie 
închinat lui Dumnezeu. 
Aici au fost întâmpinaţi 
de dreptul Simeon şi de 
proorociţa Ana, care au 
recunoscut in Prunc pe 
Mesia. •  Dreptul Si
meon — un bătrân - în
ţelept şi evlavios din 
Ierusalim, căruia Du
hul Sfânt i-a vestit că 
nu va muri până ce nu-L 
va vedea pe Mesia — a 
luat Copilul în braţe şi, 
sub aceeaşi inspiraţie a 
Duhului Sfânt, a rostit 
o rugăciune .profetică 
prin care cerea lui Dum
nezeu dezlegarea de a 
muri şi recunoştea în 
lisus pe Mesia Mântui
torul. • Cuvintele sale 
exprimă până azi bucu-

RADU CIOBANII

ria de a vedea împlini
tă o dorinţă sau o spe
ranţă atât de intensă, 
încât până şi moartea 
îşi pierde din dramatism, 
fiind primită cu o inimă 
uşoară, ca o eliberare.
• Ele sunt anticipate în 
FACEREA, întâia carte 
a BIBLIEI, fiind rostite 
aici de lacov-Israel, când 
îşi regăseşte în Egipt 
fiul iubit, pe losif, pe 
care-l crezuse mort.

„Iar losif, înhămân- 
du-şi caii la căruţa sa, 
a ieşit în întâmpinarea 
lui Israel, tatăl său, la 
Ieroonpolis şi, văzân- 
dud, a căzut pe gruma
zul lui şi a plâns mult 
pe grumazul lui. Israel 
însă a zis către losif: 
De acum pot să mor, că

am văzut faţa ta şi că 
trăieşti încă".

Facerea, 46,29-30 
„Şi din. îndemnul du

hului (dreptul Simeon) 
a venit la Templu; şi 
când părinţii au adus 
înăuntru pe Pruncul 
lisus, ca să facă pentru 
El după obiceiul Legii, 
el L-a primit în braţele 
sale şi a binecuvântat 
pe Dumnezeu şi a zis: 
Acum slobozeşte pe ro
bul Tău, Stăpâne, după 
cuvântul Tău, în pace; 
că ochii mei văzură 
mântuirea Ta, pe care 
ai gătit-o înaintea feţei 
tuturor popoarelor; lu
mină spre descoperirea 
neamurilor şi slavă po
porului Tău, Israel".

Bucă, 8,27-32

ALILUIA sau Aleluia. 
Cuvânt care revine în 
anumite rugăciuni, a- 
vând înţelesul de „Lău
daţi pe Domnul" (în c- 
braică, hallalujah). Câţi
va dintre Psalmi, prin 
excelenţă imriuri de lau
dă a lui Dumnezeu, sunt 
intitulaţi în unele edi
ţii Aliluia. •  S-a trans
mis şi Bisericii Creştine. 
In Biserica Ortodoxă, 
cântec intonat în timpul 
Sfintei Liturghii, înainte 
de citirea Evangheliei.

„Pe toate uliţele lui 
va răsuna Aliluia şi se 
va cânta: Bine este cu
vântat Dumnezeul Iui 
Israel I (...)“. '

Tobit, 13, 18 
„După acestea, am au

zit în cer, ca un glas 
puternic de mulţime 
multă zicând: Aliluia! 
Mântuirea şi slava şi 
puterea sunt ale Dumne
zeului nostru !“.

Apocalipsa, 19,1

LA GALERIILE DE ARTA „FORMA“ DIN DEVA

Expoziţie de artă plastică retrospectivă
losif Matyas

Evenimentul artistic 
mult • aşteptat s-a produs. 
Ea Galeriile de Artă „For. 
ma* * din Deya s-a deschis 
expoziţia de artă plastică 
retrospectivă, reunind un 
mare număr de lucrări 
semnate de pictorul şi 
graficianul - losif Matyas, 
tnembru al' Uniunii Artiş- • 
tilor Plastici din Româ
nia, creator de excepţie 
al picturii şi graficii ro
mâneşti.' întâlnirea cu 16. 
Siî Matyas a fost o ade
vărată sărbătoare.' La ga
lerii â venit lumea ‘ bună 
a Devei, dar şi numeroşi 
admiratori şi prieteni ai 
artistului ‘ din judeţ şi 
din ţară.

Despre losif Matyas, 
scriitorul Radu Ciobanu, 
prezent . la vernisaj,' spu
nea cândva că „Adevăra
ţii artişti şe deosebesc de 
manufacturieri prin capa. 
citatea de a-şi crea un 
stil' recognoscibil compa
rabil cu o marcă de no
bleţe. Matyas, aflat la 
deplina maturitate artis
tică, vine cu un asemenea 
stil inconfundabil, pe ca
re cu gândul la sensul e- 
timologie al cuvântului 
l-aş numi flamboayant". 
ta  rândul său, criticul de 
artă Marina Preutu men
ţiona : „Picturile lui sunt...

- admirabile orchestrări cro
matice în care linia for- 
melor în mişcare trasează 
Imagini de un memora
bil echilibru şi ritm com. 
poziţional". J ■ d:;
• Gu prilejui vernisajului, 
artistul losif Matyas a 
fost salutat eu multă căl
dură. I-au fost oferite bu
chete de flori în semn de 
respect pentru munca şi

talentul său, în semn, de 
prietenie. Intervenţiile 
plăsticienilor Mircea Bât. 
că, loan Şeu, -Nicolae A- 
dam i-au ajutat pe cei 
prezenţi să pătrundă mai 
lesne în laboratorul de 
creaţie al artistului, să se' 
apropie de sensurile . şi 
trăsăturile operei sale.

Expoziţia reuneşte 70 
de lucrări; de pictură şi 
grafică din diverse peri
oade de creaţie. în felul 
acesta se poate vedea e- 
voluţja sa, modul în; care 
s-a făcut şi ce l-a făcut 
remarcat în expoziţii per
sonale şi colective din ţa

ră, dar şi din străinătate 
(Geneva, Moscova, Viena, 
Helsinki, Belgrad, Atena, 
Budapesta, Torino, t Mila
no, Buenos Aires,. Beijing, 
Ferrara, Schwtingen, A- 
rras, Veneţia, Banka Bis- 
trica). . ■ ■ V

Dintre . lucrările expuse 
la Galeriile „Forma" din 
Deva, menţionăm: „Omul 
şi maşina", „Odă bucu
riei", „Baladă în verde", 
„Triptic", „Fata Văii Jiu
lui", „Simfonia prirhăve- 
rii“, „Calm sărbătoresc". 
Dar şi „Baladă", „Pasăre", 
„Nori deasupra munţi
lor", „Compoziţie cu cai

şi figură odihnindu-se“, pe 
care O înfăţişăm alătu
rat.

MINEL- BODEA

Ea Editura Fundaţiei 
; Sulturale. „Ion D. Sâr- 
bu“ Petroşani a apărut; 
fn condiţii grafice de 
excepţie, cartea scriito
rului. Dumitru Velea. A- 
ceastă lucrare, puţin în
tâlnită în ‘ literatura ac
tuală, „urma să apară 
postum — după cum 
precizează autoriil. A 
fost scrisă în şapte ani; 
predată la Ed. Emines- 
cu in 1983; trecută din 
mână, in mână de trei 
redactori speriaţi şi a- 
runcată, ca pe un căr
bune aprins; abia prin 
intervenţia celui de-al 
patrulea a intrat în plan 
pentru 1986. Dar, la sfâr
şitul aceluiaşi an, a fost 
retrasă din tipografie 
spre a fi refăcută prin 
înnoita şi îndesita cen
zură... După 1989, ace
eaşi editură, cu o nouă 
conducere, încearcă să o 
publice. Dar, misterios 
(şi omeneşte !) se împie
dică".

Aşadar, acum, cartea 
îşi împlineşte destinul. 
A fost tipărită la S.C. 
Polidava S.A. Devii, pur
tând girul calităţii în e- 
xecuţie.

„Cuvinte fără ori
zont" are drept subtitlu 
„Cartea fragmentelor? I. 
Psalmi". Creaţie litera
ră de sine stătătoare, 
psalmii în proză ai lui 
Dumitru Velea sunt 
scrişî în pilde, în cono-
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BĂTRÂNUL DE PE MUNTE

•Vreau să mor printre flori.
Crinii să închine paharul.
Iar măceşii să împrumute de cu zori 
Veşmintele rozelor, nu şi harul.

Voi fi un cadavru acceptabil:
Bănuiesc că nu voi împrăştia miasme 
Şi am să fiu în civil.
Doar n-am murit în război, ci spunând basme.

Garoafele vor înclina din cap ;
Laleaua va compune un rubaiat
Şi va minţi, spunând c-am fost împărat.
Dar eu n-am condus oşti, doar vise... 
Încăpăţânată, precum un catâr sau un ţap, 
Iarba va spune că altceva auzise.

AVE MARIA

Câţi oare vor avea tăria
în fundul iadului să îşi strige bucuria?
Se va găsi unul să aibe curajul 
Unul măcar, să cânte AVE MARIA ?

T R U D A

%
Statuia se făureşte cu dalta,
Viaţă ii dă zeiţa, înaltă...
Atâta trudă... Sculptorul apoi e jegos,
Dar o mână o spală pe alta.

CONCERTUL MAESTRULUI

Concertul Maestrului se transmite la radio ;
B departe, în viitor, concertul de adio..
Orchestra îşi urmează rblul, prezentă;
Numai cântul de lebădă e sublim interpretat solo.

C1PK1AN NICKEB

taţii. Ei nu pot fi citiţi 
simplu, cp o lectură a- 
greabilâ. Ei cer cugeta
re, reflecţie. Fiecare pa
gină poartă un titlu 
(„orbită", „fără început", 
„gura de sub apă", „hia- 
tus", „opera ascunsă", 
„hotar", „ajutor", „sin
gur, cu ultima piatră",

DUMITRU VELEA

„Cuvinte fără 
orizont"

„cu mine însumi"...) şi 
fiecare titlu include doi 
până la şapte şi chiar 
mai mulţi psalmi. Du
mitru Velea abordează 
acest gen de creaţie 
printr-o filieră filozofi
că, intelectuală, spiri
tualizată.

Nu, nu sunt psalmii 
iui Macedonski, nici ai 
lui Arghezi. Prin manie
ra sa, Dumitru Velea 
aduce o tuşă personală 
psalmilor săi. Citindu-i, 
îmi vine în minte dorin
ţa din tinereţe a lui Tu- 
dor Arghezi : „vreau
să-nvăţ a seri pe de- 
desupt".

Căutarea . autorului, a- 
saltat de incertitudini, 
nu e zadarnică. Deşi el 
se află- mereu între a

spune „este, nu este", in
tre afirmare şi negare. 
Ia% psalmul trei din 
„oiştea-, ascunsă": „spre 
întristare- şi nu spre 
bucurie; spre sete şi nu 
spre îmbiere; spre ură 
şi nu spre iubire; spre 
noapte şi nu spre ziuă...", 
ca să revină în psalmul 
6 cu: „spre bucurie şi 
nu spre întristare; spre 
îmbiere şi nu spre sete; 
spre iubire şi nu spre 
ură; spre ziuă şi hu spre 
noapte".

în „Cuvinte fără ori
zont", scriitorul Dumi
tru Velea este un însin
gurat care trăieşte prin 
fiecare cuvânt. Şi-n fie
care cuvânt descoperim 
un tâlc, o taină, O între
bare pentru azi, pentru 
mâine, căci, contrar 
titlului cărţii, cuvinte
le au orizont. Dumitru 
Velea a adunat în psalmi 
toate gândurile sale, 
toată credinţa sa, încer- 
când să se găsească pe 
sine: „cobor spre cuvân
tul uitat; cu cât mai mult 
sporeşte întunericul, cu 
mine se sapă literele de 
foc din care nici-Un. 
semn nu se poate schim
ba, căci ele sunt defi
nitivul şi adevăratul meu 
nume!“.

Am putea spune, aşa
dar. în ton cu scriito
rul : „m-am ajuns 'şl 
m-am biruit".

LUCIA LIGIU
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LUNI, 19 IUNIE 

TVR 1

13.00 Actualităţi; 13,10 Ecleziast '95;
14.10 TVR laşi; 14,45 TVR Cluj-Napoca;
15,20 TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi;
16.10 Avanpremieră; 16,25 Ne-am intere
sat pentru Dvs.; 17,00 Emisiune în lim
ba maghiară; 18,30 Cartea junglei (d.a);
19,00 De luni până luni; 19,30 Califor
nia visează (s. SUA, ep. 38); 20,00 Actua
lităţi, meteo, sport; 20,50 Baywatch (s. 
SUA, 1991, ep. 4) cu David IlasselhoFf;
81,45 Transfocator; 22,10 Trepte către tea
trul do mâine (p.II); 23,10 Actualităţi;
83.30 Cultura în lume; 0,00 Fragil.

T V R 2
14.00 Actualităţi; 14,10 Politica între i- 

deal şi real; 14,40 Videoteca melomanu
lui; 15,10 Simboluri de ieri şi de azi (do);
15.30 Atlas (r); 16,00 Desene animate; 16,30 
Şi bogaţii plâng (s. Mexic); 17,00 Măseaua 
de minte (em. pentru tineret); 1740 Aur 
fi noroi (s. Spania, ep. 80); 1830 fn la- 

(-fa Dumneavoastră; 20,00 Arte vizuale; 
•80,30 Tribuna nonconformiştiior; 21.00 
*VM Mesager; 21,30 Formula 3 (cs); 22,00 
Santa Barbara (s. ep. 181); 22,45 Repriza 
ă tfeia. Emisiune sportivă. 0,30 Jazz club.

MARŢI, 20 IUNIE

TVR I
7.00 TVM Tclematinal; 8,30. La prima 

Ură...; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Aur 
li noroi (s); 1035 Desene animate; 11,20 
O femeie în ploaie (t Spania); 12,50 1001 
Budiţii; 14,10 TVR Iaşi şi TVR CIuj-N.;
16.10 Fii tu însuţi!; 17,00 Convieţuiri; 
■8,00 Cazuri şi necazuri îri dragoste; 18,30

/Cartea junglei (d.a.); 19,00 Clio; 19,30 
• California visează (s); 20,00 Actua-
Utăţi, meteo, sport; 2050 Ţinut îndepăr- 

'( (f. SUA 1955); 22,30 Reflector; 23,00
Muzicorama; 23,25 Actualităţi; 23,45 
Gong!; 0,20 Muzică la castel.

TVR 2
7.00 La prima oră; 9,20 Ora de muzică;

10.05 Parcul naţional din Mauritania (do);
11.00 Telejurnal WorldNet; 11,30 D.a.;
12.00 „Mincinosul" (teatru/r); 14,10 Ecran 
de vacanţă; 15,00 Brigada specială 2x2 
(ş. Venezuela, ep. 1); 16,00 D.a.; 1630 Şl 
băgaţii plâng (s. Mexic); 17,00 23 de mi
lioane (p.I); 17,40 Aur şi noroi (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 Crimă şi pe
deapsă (f. Franţa 1956).

MIERCURI, 21 IUNIE

TVR 11
7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 

oră; 930 Santa Barbara (s/r); 10,05 Aur 
şi noroi ($); 10,55 Desene animate; 11,20 
Ciclul „Film de aventuri cu Bruce Lee“ : 
Răzbunarea; 1255 1001 audiţii; 14,10 TVR 
Iaşi şi TVR Cluj-N.; 16,10 Alfa şi Ome
ga...; 16,55 Festiv.-conc. al ansambluri
lor folclorice profesioniste; 1735 Cartea 
junglei (d.a.); 17,55 Timpul Europei; 18,25 
California visează (s); 1855 Fotbal. Fina
la Cupei României; 20,50 Actualităţi, me
teo, sport; 21,35 Dr. Quinn (s); 22,30 Noi 
frontiere; 2330 Confluenţe; 0,00 întâlni
rea de ia miezul nopţii; 0,40 Jazz-fan.

T V R 2
7.00 La prima oră; 930 Ora de muzică;

16.05 Panoramic european; 11,00 Tete jur
nal WorldNet; 11,30 D.a.; 12,00 Gong l (r); 
1230 Armonii corale; 13,00 Remember 
rock (do); 14,10 Serialul serialelor; 15,00 
Ba da, ba nu!; .15,30 Patrimoniul cultu
ral al Terrei (do); 16,00 D.a.; 16,30 Şi 
bogaţii plâng (s); 17,00 Mini eco; 17,40 Aur 
şi noroi (s); 1830 Eu. în lb. maghiară;
20.00 Pro Memoria; 2030 Turist club;
21.00 TVM Mesager; 2130 Tradiţii; 22,00 
BN>.; 2230 Muzică; 22,50 Santa Barbara 
(s); 23,35 Un secol de cinema; 0,35 Do.

JOI, 22 IUNIE

TVR 1
7.00 TVM Telematinal; 8,3b La prima 

oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Aur 
şi noroi (s/r); 10,55 D.a.; 11,20 Videolexi- 
con; 12,20 Ecran de vacanţă. Brutus. Piiig, 
Pong !; 13,10 1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi 
şi Cluj-Napoca; 16,10 In Anglia de ziua 
Reginei; 16,40 Sab seninul întrebării; 17,40 
Milenium; 18,25 Cartea junglei (d.â.); 19,00 
Medicina pentru toţi; 19,30 California vi

sează (s); 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 
20,50 Valea păpuşilor (s); 21,45 Reflecţii 
rutiere; 22,00 Studioul economic; 22,45 Mu
zică populară; 23,00 Simpozion; 0,05 Fa
milia Palliser (s).

: TVR 2 ■■
7.00 La prima.oră; 9,20 Ora de muzică;

10.05 Paris — Musette.„ la acordeon (CFI);
11.00 Telejurnal WorldNet; 11,30 D.a.;
12.00 Noi frontiere; 12,40 Să nu ne facem 
iluzii! (do); 13,15 Confluenţe (r); 13,45 
Ritmuri muzicale; 14,10 Magazin social;
15.00 Brigada specială 2x2 (s); 16,00 D.a.;
16.30 Şi bogaţii plâng (s); 17,00 Ceaiul de 
la ora 5; 19,00 Em. în limba germană; :
20.00 Convieţuiri; 21,00 TVM' Mesager;
21.30 Enigma (cs); 22,00 Timpul în Ne- 
ville (f. Spania 1990); 0,30 Concert blues.

VINERI, 23 IUNIE

TVR I
7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 

oră; 930 Santa Barbara (s/r); 11,20 Cur
cubeu; 1230 MTV Greatest Hits; 1250 
Aventurile lui Skippy (s, Australia, ep. 1); 
1330 1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi şi Cluj- 
Napoca; 15,45 Tradiţii; 16,15 Actualităţi; 
1635 Din lumea afacerilor; 16,45 Lege şi 
fărădelege; 17,00 Em. In limba germană;
18.00 Pro Patria; 19,00 Edera <s); 20,00 
Actualităţi, meteo, sport; 2050 Tezaur foL 
doric; 2130 Viaţa parlamentară; 22,00 
Trezirea (f. SUA 1991); 23,40 Actualităţi; 
0,00 MTV Euro Top 20; 1,00 Paranorma
lul (f. SUA 1994).

T V R 2
7.00 La prima oră; 930 Ora de muzică;

10.05 Magazin WorldNet; 11,00 Telejur
nal WorldNet; 1130 D.a.; 12,00 Cafeneaua 
literară; 13,45 Ritmuri muzicale; 15,00 
Universul şi stilul de viaţă ai afacerişti
lor (do); 1530 Cultura în lume; 16,00 D.a.;
16.30 Şi bogaţii plâng (s); 17,00 Bursa 
invenţiilor; 1750 17 clipe ale unei pri
măveri (s); 19,00 Concert simfonic; 2130 
TVM Mesager; 21,30 Oameni care au fost;
22.00 Hyperion; 23,00 Muzica e viaţa mea!;
23.30 Santa Barbara (s); 0,15 Bucuriile 
muzicii.

SAMBATA, 24 IUNIE 

TVR 1
7.00 Bună dimineaţa... de la Piatra 

Neamţ; 9,00 Tip-Top, Mini-Top!; 10,00

Black Beauty (s); 10,30 Pas cu pas (em. 
de ştiinţă); 11,25 Ecranul; 12,20 Crono
graf ii; 12,40 Cuvinte potrivite; 13,10 1001 
audiţii; 14,10 Turnul Babei: • Rugby. Fi. 
nala Cupei Mondiale • D.a. •  Muzică • 
Seriale; 18,45 Mapamond; 19,15 Teleen- 
cidopedia; 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 
20,50 Tequila şi Bonetti (s); 21,45 Con
cert extraordinar Paraschiv Oprea şi in
vitaţii săi; 22,30 De la Crişan citire— (div.);
23.30 Telefonul de Ia miezul nopţii (s);
1,20 Răzbunarea (f/r); 2,50 Vedete în re
cital.

T V R 2
7.00 întâlnirea de sâmbătă de la Cluj-Na

poca; 12,00 MTV Disco Dance; 13,00 Est 
Meridian. Magazin de sfârşit de săptă
mână al TVR Iaşi; 16,00 Desene animate;
16.30 Şi bogaţii plâng (s); 17,00 Specta
colul lumii văzut de scriitorul Ioan Gri- 
gorescu (ep. 3); 17,30 Serata muzicală TV;
20.30 Pariaţi pe campion! (cs); 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 Memento cultural; 22,00 
Săptămâna sportivă; 2230 Santa Barba
ra (s); 23,15 Interferenţe; 0,15 Jazz-Ma- 
gazin.

DUMINICA, 25 IUNIE

TVR I
8.00 Bună dimineaţa!; 9,00 Fing, Pong!;

10,00 Fantastica fam. Mellop (s, ultimul 
ep.); 10,30 Lumină din lumină; 1130 Me
lodii populare; 12,00 Viaţa satului; 1330 
Atlas; 14,00 Actualităţi; 14,20 Vldeo-ma- 
gazin: •  Muzică •  Sport •  Umor •  D.a; 
1750 Star Trek (s. SF); 18,45 A doua Ro
mânie; 19,15 Robingo (cs); 20,00 Actua
lităţi, meteo; 20,50 Comportament crimi
nal (f. SUA 1992) cu F. Fawcett; 22,20 
Tragerea Loto; 2235 Actualităţi; 22,55 
Duminica sportivă; 23,15 MTV Disco 
Dance; 23,45 Maddie şi David (s); 0,55
Nocturna lirică.

TVR 2
7.00 5 x 2. Magazin duminical de la 

Iaşi; 13,00 MTV Greatest Hits; 14,00 Bal
tagul (f. România/Italia 1969); 15.45 Un 
zâmbet pentru vârsta a treia; 16,15 D«a.;
16.30 Şi bogaţii plâng (s); 17,00 Puls 180. 
Magazin sportiv; 20,00 Maeştrii teatrului 
românesc: Gilda Marinescu; 21,00 TVM 
Mesager; 2130 Descoperirea planetei; 22,00 
Actori francezi pe scene muzicale (CFI);
22,15 La puterea a doua; 23,00 Santa Bar
bara (s); 23,45 Premiile MTV — Berlin.

RTl
6,40 Seriale, desene a- 

nimate; 11,00 Disney & 
O», ţflja, rep.); 12,20 Ca
lifornia Dreams (s.co/r); 
«2,45 Prinţul din Bd-Air 
(s): 13,19 Casa plină (s);
13.45 O familie puterni- 
dl (s); 14A0 Cine e şe
ful aici ? (s); 15,00 249 
flobert (s): „Cutremurul"; 
1555 Knight Rîder (s.a); 
1650 A-Team (s.a>; .1750 
Beverly Itills, 90210 (s); 
„Mama este necesară";
18.45 Melrose Place (s); 
20.10 Exclusiv — Michael 
Jackson, Lisa Marfe Frts-

, îey; 21,15 Show, eu Lini 
da de Mol; 23,00 Cum 
aţi zis? (show); 0,15 Box 
extra — iive; 1,15 Eve 8 
<f.a. SUA 1990); 3,00 Sin
gură împotriva legii (f.p.)

CANALE ,5
7,30 Ştiri; 10,00 Bonan- 

za (s); 11,00 Afacere în
cheiată (mag.); 1130 Co
misarul Scaii (s.p), cu Mi
chael Chiklis; 12,45 Fo
rum (show), cu Rita Da
lia Chiesa; 14,00 Ştiri;
14,25 Cotidiene; 14,40 Prte. 
teni (mag.); 16,25 Avan
premiera; 17;00 Da.; 19,00 
Ştiri; 19,05 ®K, preţul c 
corect (cs). cu Iva Za- 
nicchi; 20,00 Roata noro
cului (cs); 21,00 Ştiri; 
2135 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Nu uitaţi 
periuţa dinţi (show), 
cu Fiorello; 0,00 Ştiri; 0,30 
Nimic nu ne poate opri 
(co. Italia ’90); 3,25 Co
tidiene (r); 330 Reluări 
seriale.

.SAT 1
6,20 La jumătatea ga

laxiei întorci la stânga 
(s.SF); 6,20 Seriale şi de
sene animate; 9,00 Bas
chet profesionist (NBA);
9,45 Obsesia (tp. Fr./ 
Italia *54); 1130 Superhu. 
man Samurai (s); 12,00 
Caddyshack (co/r); 1355
Catwalk (s); 14,50 Cagney 
şl Lacey (s.p); «550 Star 
Trek (sSF SUA); «650 
Baywatch (sa); 1750 To
tul sau nimic (cs); «9,00 
Ran; fotbal (Rundesliga 
34); 21,15 Gemenii din Zi- 
llertal (f3. Germania *57); 
8855 Mann-O-Mann 
(show); 0,00 Căminul de 
fet© (f jer. Danemarca *74);
1.15 La ginecologie (me
lodramă Germania 1975).

N.B.C.
7,00 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw; 8,30 Hdto .Aus
tria, hello Viena;* 930 
Europa Journal; 10,00 VI- 
dcomoda; «030 Entertain- 
ment X — Press; «1,00 
Rotonda talkshow; 12.00 
Comerţ TV; 13.00 Maga
zinul ştirilor NBC; 14,00 
Azi — reportaje de pe 
glob; 1550 Hochei. Săp
tămâna NHL; 16,00 Golf. 
CE Volvo PGA; 17,00 
Campionatele NCAA (ca
mioane de teren); 18,00 
Golf feminin — Franţa;
20,00 Ştiri ITN; 2030 Us- 
hualn (do); 2130 DateU- 
ne — retrospectivă; 2230 
Talkin’Jazz; 233» Show
ul serii, cu Jay Le no; 030 
Late Night. cu C.O*Brlen;

EUROSPOKT
930 Yachtlng Mag. 

Grand Prix; 10,30 Bas
chet. CE feminin de la 
Bmo, Rep. Cehă (înreg.); 
12,00 Ciclism 1995 Koku. 
sal Keirin dh» Japonia 
(r): 13,00 Box. Meciuri in
ternaţionale; 14,00 Moto. 
TT Races de la Isle of 
Man, Anglia (sel.); 1530 
Aventură; I630 Rugby. 
CM din Africa de Sud ~  
prima semifinală (d); 
1730 Tenis. Turneul AM* 
de la Rosmalen, Olanda 
(înreg.); 2030 Gimnastică 
artistică. Finala CE de 
la Roma (tnreţ); 2230 A. 
tletism. IAAP Permit 
Meeting „Vlttel* — Lilto 
(d); 2330 Box. Meciul 
challangerilor.

TV 5
7,00 Reflecţii; 9,35 Bi

bi şi prietenii săi (cs); 
1045 Magazin economic; 
10,45 In obiectiv Europa; 
1135 Ce Istorie (cs); 11,45 
Sport (mag. olimpic); 12,45 
C. Lamarcbe (r); 13,45
Jurnal France 3; 14,05
Oriaonturi; 1430 Tara ta
ta (r)t 16.00 Jurnal TV5; 
«835 Jocuri TV5; 18,45 
Campionul (cs); 1930 Jur
nal TV5; 20,00 Asta nu 
se discută (mag.); 21,00 
Copilul şi preşedintele (f. 
TV Franţa 1088) cu Bru
ne Burtfn, Michael Lons- 
dale; 2330 Jurnal France 
Zi 23,40 Dispărut fără ur
mă (rep.); 2,00 Perspec
tive asupra Americil; 2,15 
Yârâtatâ (r).

630 Seriale, desene a-' 
ni mate; 8,00 Disney & 
Co. (r); 9,20 Tom & Je- 
rry copii (<La); 11,00 Team 
Disney (d.a & filme); 12,30 
înapoi în trecut (s); 13,25 
Căldură tropicală (s.p); 
1430 Cine e şeful aici ? 
(s); 15,15 Dădaca (s. co. 
SUA); 15,45 Reportajele 
Disney; 17,50 Alarma — 
reportaje despre acţiuni 
de salvare; 18,45 Wester- 
deich (s); 19,45 Ştiri, sport, 
meteo; 20,15 Thunder în 
Paradis (s.a); 21,15 întoar
cerea la laguna albastră 
(f.a. SUA 1991) cu Milla 
Jovovich, Brian Krause;
23,15 Spicgel TV — mag.; 
0,00 Prime Time: „Cultu
ra"; 0,25 Eden (s. er.); 
0,55 Playboy Late Night.

7,30 Ştiri; 10,00 Fron
tierele spiritului: em. re
ligioasă; 10,40 Film; 12,45 
Simpsonii (d.a); 13,15 Su- 
perclasament (show), eu 
Gerry Scotti; 14,00 Ştiri;
14,30 Duminică plăcută 
(show/r); 17,10 Film; 19,30 
Duminică plăcută (show/ 
r, p.II); 21,00 Ştiri; 2130 
Stranamore (show), cu AI- 
berto Castagna; 23,40 Tar
get (mag.); 0,10 Nu doar 
moda (mag.); 0,40 Fiecare 
volum (mag.); 1,1(7 Ştiri;
1.25 îngerul (mag.); 1,55 
îndrăgostiţii nebuni (s);
2.25 Avanpremieră (r);
5,00 Chioşcul de ziare; 
630 Fiecare volum (r).

6,20 Seriale şi desene a- 
nimate; 9,05 Star Trek 
(s.SF/r); 9,55 Cvartetul
dragostei (co. SUA 1954); 
11,35 Drumul spre Den- 
ver (w. SUA 1955); 12,10 
Poante şi acţiune (show);
14.05 Pajul lui Gustav 
Adolf (f. istoric Austria, 
1960); 15,40 Dragoste ne
bună (co. SUA 1985); 17,40 
Aventurile lui Hercule 
(fa. SUA 1985, p.II); 19,15 
Roata norocului (cs); 20,00 
Ştiri, sport, meteo; 20,15 
Ran: fotbal show; 21,15 
Casa secretelor şl min
ciunilor (dramă SUA *93);
23.05 Discuţie în turn 
(talkshow); 030 24 de o- 
re (rep.); 1,00 Aşa văzut 
(rep.); 1,05 între Bal şl 
Iad (fa. SUA ’56).

630 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 Afaceri in
ternaţionale; 1130 Cro
nica dezastrelor : „Uraga
nul Camille”; 11,30 A- 
mintlri ieri, amintiri azi;
12.00 Comerţ TV; 13,00 
Ushuaia, cu O. Pearse 
(do); 14.00 Entertainment 
X •— Press; 1430 Desti
naţii de vacanţă; 15.00 
Azi — informaţii; 16,00 
întâlnire cu presa; 1730 
Grupul McLaughlin — 
ştiri; 1730 Europa 2000 
(do); 19,00 Rugby „Hali 
of Fame“; 19,30 X — Kul- 
ture (sporturi extreme);
20.00 Ştiri ITN; 20,30 Des- 
tinaţil de vacanţă: E- 
gipt; 21,00 Videomoda: 
„Manechin!"; 2130 Fron. 
tal (mag. german).

930 Rugby. CM (sel.); 
1030 Baschet CE femi
nin de la Bmo, Rep. Ce
hă (înreg.); 1130 Atle
tism. IAAF Permit Mee
ting „Vlttel" — Lilie 
(rez.); 13,00 Box. Meciuri 
internaţionale; 14,00 
Wrestling. Ring Warriors;
14.30 Arte marţiale. Fes
tivalul de la Paris-Bercy 
(r); 16,00 Rugby. CM din 
Africa de Sud — a doua 
semifinală (d); 1730 Te
nis. Finala turneului ATP 
de la Rosmalen (înreg.);
19.30 Gimnastică artistică. 
Finala CE de la Roma 
(d); 21,00 Fotbal. Finala 
CM de fotbal feminin 
(înreg.); 22,30 Wrestling 
Ring Warriors.

7,00 Magazin olimpic; 
830 Spaţiu francofon; 9,05 
Jurnal canadian; 935 Bi
bi şi prietenii săi (r);
10.15 Muzici în inimă;
11.45 Lumea e a voastră;
13.45 Referinţă; 14,05 Veţi 
vedea totul (mag,); 14,30 
Copilul şl preşedintele 
(f/r); 1730 Jurnal ŢV5;
18.45 Week-end plăcut:
19,25 Joc TV5; 19,30 Jur
nal TV5: 20,00 30 milioa
ne de prieteni; 2030 Jur
nal belgian; 21,00 52 în- 
tr-una; 22,00 Atena (do): 
în căutarea cetăţii pier
dute; 23,40 Cinema; 1,15 
Caleidoscop; 1,30 Jurnal; 
230 Perspective asupra 
Americli.
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LOCURILOR DE MUNCA VACANTE 
LA DATA DE 13 IUNIE 1995

Nr. («cari

Agent asigurări 
Agent publicitar 
Arhitect
Asistent medical
Betonist
Brutar-cocator
Gofetar.patiser
Ganfecţioner ind.
Contabil şef
Croitor
'Dulgher
Economist
Electrician
Electromecanic
Farmacist
Fierar betonist
Frezor
Frigote'hnist
Ing. construcţii
Ing. foraj
Ing. mecanic
Ing. silvicultor
Inspector

25
13 
2 
3

10
16
2
9
3

103
50
14 
8 
2 
5

10
1

11
2
1
5
1
5

Instalator sanitar 7
Jurist . 2
Lăcătuş mecanic 26
Macaragiu 4
Maistru tâmplar 2
Manager 5
Mecanic maş. utilaje 15 
Medic 5
Miner salvator prof. 10 
Modelor 3
Mozaicar 15
Muncitori necalif. 14
Ospătar 19
Pictor decorator 2
Recepţioner hotel I
Revizor contabil 4
Şef de lot 1
Şef şantier 1
Sudor 18
Tâmplar 2
Tehnician 1
Tinichigiu auto 6
Vânzător 20
Zidar 60
Zugrav 8

Total 552
I a 1W  S M  , mmm t mmm , i
v- v ^

R Q M E R g P 3
T R Â ljl ’ **

•  BRATISLAVA. Pre
mierul slovac Vladimir 
Neeiar a evaluat pozitiv 
ratificarea de către par. 
Mnenful Ungariei a tea. 
tatălui de bază slovaco — 

transmite agenţia 
recepţionată d«

La o dezbatere televiza, 
ti, el a apreciat totuşi că 
Bratislava procedează mai 
bine, întrucât doreşte si 
ratifice acordul-cadru ea 
Privire Ia drepturile mem. 
beilor minorităţii etnice 
chiar înaintea ratificării 
tratatului slovaco—ungar. 
Această procedură — â 
spus el — „va elimina 
diverse interpretări posi
bile, va oferi reguli clare 
conţinutului viitorului tra. 
tat şi, prin aceasta, va 
tace posibilă aprobarea 
lui fără dificultăţi de că- 
tre parlamentul slovac”.

•  GAZA. Preşedintele 
Autorităţii Naţionale Pa. 
lestiaiene (ANP), Vasser 
Arafat, a acceptat e in. 
vttaţie din partea pre- 
şedintelui Carlos Menem, 
de a vizita Argentina, a 
informat, miercuri, purtă
torul de cuvânt al lide
rului palestinian, citat de 
EFK.

Agenţia spaniolă ’ de 
presă, recepţionată de 
ROMPRES, subliniază că 
vizita în Argentina, unde 
trăiesc câteva zeci de mii 
de emigranţi palestinieni, 
va fi prima într.o ţară 
iatino-americană, efectuată 
de Arafat după ce a de
venit preşedintele ANP.

•  SARAIEVO. Zvonu. 
rilc despre o iminentă o. 
fensivă de amploare a tru. 
pelor guvernamentale bos
niace, pentru a sparge 
încercuirea oraşului Sa. 
raievo de către sârbii 
bosniaci, au continuat să 
circule, miercuri, în ca. 
pitala Bosniei — Herţego. 
vina. Speculaţiile pe a- 
ceastă temă s.au conturat, 
deşi s-a pornit de Ia in. 
formaţii fragmentare a- 
supra mişcărilor observate, 
scriu agenţiile Reuter şi 
France Presse.

Singurul element con. 
creţ al acestor speculaţii 
se referă la o concentrare 
masivă de forţe guverna, 
mentale în zona Visoko —

Breza şi în împrejurimi, 
la circa 40 km nord de 
Saraievo. Totuşi, unii o. 
«teri ai FORPRONU, ci
taţi de agenţiile amintite, 
au apreciat ca „puternic 
exagerate" ştirile potrivit 
cărora aici tute afla circa 
30 000 soldaţi guverna, 
mentali, totalul efectivelor 
desfăşurate fiind mai 
probabil de ordinul câtor
va mii.

•  GENEVA. Luând de. 
cizia de a decreta reluarea 
experienţelor . nucleare, 
Franţa a început « parii, 
dă de poker, sperând ci 
va putea trece perie fur. 
tuna de proteste interna
ţionale şi nu va provoca 
deraierea planurilor de 
dezarmare, servinda-şi iu 
acelaşi timp propriile in. 
terese, comentează Reu. 
ter.

In ciuda corului de 
critici din partea Japoniei, 
Australiei, Noii Zeelande 
şi a grupurilor ecologiste, 
diplomaţii cred că noul
preşedinte francez, Jac-
ques Chirac, este pe cale 
să câştige această partidă.

Chirac a declarat că 
rămâne pe deplin angajat 
în favoarea încheierii tra. 
tatului de interzicere to. 
tală a experienţelor nu. 
cleare, poziţie convergentă 
cu a celorlalte puteri nu
cleare, inclusiv China. 
„Intr-o anume privinţă. 
Franţa a uşurat acum în. 
cheierea tratatului, deoa. 
rece a pus Capăt incerti
tudinii cu privire la ati
tudinea sa. Există un a. 
semenea impuls în spâ. 
tele acestui acord, încât 
este nevoie de mult mai 
mult pentru a-1 face să 
deraieze", a spus un di. 
plomat european.

• RUSSE. O comisie 
bulgaro-română se reu. 
neşte, începând de mior. 
curi, în oraşul Russe, pen. 
tru a examina problema 
realizării unor reparaţii 
ale podului de peste Du
năre. Agenţia BTA, care 
transmite ştirea, relevă 
că o reparaţie „majoră" 
a părţii rutiere a podului 
va fi lansată în 1996, 
fără ca traficul să fie 
oprit.

R O M PR E S
TRANSM ITE

care execută lucrări de reabilitare ai 
Drumului Naţional DN-7 DEVA —- LI- 
POVA — ARAD

Angajează pentru
SUCURSALA DRUMURI SĂVlRŞIN

următoarele categorii de salariaţi:
• maiştri şi ingineri specialitatea dru

muri şi poduri;
• topometrişti; jjj
• economist cu experienţă pentru'',

postul de CONTABIL ŞEF, S
Relaţii suplimentare la telefon 057/ 

557497.

S.C. „MAREŞ-TUR“ S.R.L. ORĂŞTIE 
cu sediul în str. Unirii, nr. 5

Organizează la preţuri deosebit de a- 
vantajoase următoarele excursii:

• POLONIA ■— săptămânal — mier
curea ;

• TURCIA — săptămânal — dumi-
nica ; - V - ;'  ̂ ? V'.-~

• CEHIA (PRAGA)— la sfârşitul fie
cărei luni; ,

• SIRIA (DAMASC) — la sfârşitul fie
cărei luni;

• BELGRAD — săptămânal, joia.
Relaţii şi informaţii la sediul firmei

şi la tel 054/641446 şt 054/647442.
“ AŞTEPTĂM !

INSPECTORATUL DE STAT 
TERITORIAL PENTRU HANDICAPAŢIj 

HUNEDOARA — DEVA
Anunţă concurs pentru ocuparea pos

tului de
•  CONTABIL ŞEF
în data de 3.07.1995.
Informaţii suplimentare la telefon’, 

6194 51.

S.C. IMCOMEX S.R.L.
i a r  - M

prin magazinul „CENTRAL" din Orăştie,; 
str- N- Bălcescn- nr 11, telefon 64 74 96 tî

NEL ORION,: 
telecomandă, S

•  TELEVIZOARE COLOR i 
GOLDSTAR (90 programe, 
cu si fără teletext)

•  TELEVIZOARE ALBNEGRU — Bucureşti
•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Găeşti
•  ARAGAZE — Satu-Mare
•  MAŞINI DE SPALAT — Cngir
•  COVOARE ŞI MOCHETE — Cisnădie
•  GRESIE ŞI FAIANŢA — model Italia
•  VOPSEA, CHIT ŞI DILUANT AUTO
•  INCUBATOARE PENTRU PUI DE GAiNA
•  ALTE PRODUSE electronice şi electrocasni- 

ce s filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere 
electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, 
boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii aragaz- 
La toate produsele se acordă

GARANŢIE între 1 - 3  ani
GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI I 

Produsele se vând si cu

PLATA ÎN 12 RATE
pentru locuitorii judeţelor Alba si Hunedoara! 

ff SE ACORDA ÎMPRUMUTURI ÎN LEI,! 
•• PRIN CASA DE AMANET.

Dealer autorizat pentru judeţul Hune
doara al uleiurilor CARRIER.

VINDE TOATĂ GAMA DE ULE-] 
IURI DE :

•  motor
•  transmisie
•  hidraulice
•  industriale

la bidoane de 1—5 litri şi butoaie de ISO 
kg la

Depozitul întreprinderii SARM1N- 
TEX, str. Apuseni, nr. 1. Telefon 623320, 
int. 41. , •

Nici un kilometru fără noii (354015)

THE DOCUMENT COMPANV - j  
♦  XEROX .

fnvifaţi CAMPIONUL CALITĂŢII în birou/  d $ k \\  
S.C.COMSER S.R.L. -DISTRIBUITOR AUTORIZAT [ 
TEL.: 7MSSI; 7169JS;716744 FAX: 716773
Copiatoare, maşini de scris, calculatoare, 
imprimante, centrale telefonice faxuri, sisteme de 
alarmă, case de marcat şi cântare electronice*, 
rcptroproiectoure, papetărie. , * t
- ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE VÂNZĂRI!

S.C. ENERGOCONSTRUCŢIA S.A.
BUCUREŞTI 

SUCURSALA ENERGOCONSTRUCŢIA' 
DEVA — MINTIA 

Str. Şantierului, nr. 1, Mintia - 
(lângă termocentrală,) - 

Angajează trei MACARAGII pentru 
macarale turn.

Informaţii suplimentare la tel.: 614166, 
613220 — interior 18, sau direct la sediul 
unităţii. (354014)

COPIATOAREI E Calitate m fiabilitate excepţionale la • 
preturi ai antaţoacc’ Cei mai scaZUf P 

M t f  V 9  emt pc copie’Primele copiatoare eu r  j 
toncr rccirculahil’Garantie sen ieri 

Diii riturilor autori, jJ TOPFECH cri De\a Ţc1/ta\ fi 11H71

S.C. GAMA PRESTIMPEX S.R.L. DEVA
Organizează cele mai frumoase şi tentante 

excursii de 12 zile in GRECIA.
Informaţii şl înscrieri la sediul firmei din ; 

Deva, str. D. Zamfirescu, bl. C (TCH) et. 4, tei 
054/627866; 627906, orele 9—17 (sâmbătă 9— 
12), preţ informativ 225 dolari si 100 dolari fn 
leL (D.P.)

T O M B O L A  
DREHER — KANIZSA

s.c. r o m A n o -m a g h ia r ă
BERE KANIZSA S.R.L. SATU-MARE >

Anunţă participanţii la tombolă că şe 
mai primesc taloane de participare până 
la data de 20 iunie 1995.

Tragerea la sorţi : 24 iunie 1995, 
SATU-MARE.

Lista câştigătorilor va fi publicată în 
ziarele locale. Câştigătorii vor fi anunţaţi 
şi poştal.

GRĂBITI-VĂ. NU PIERDEŢI ŞANSA 
DE A ,CÂŞTIGA !

vvr.v .vv .vr.w A vsvvA Y .,rrt% Vi,.v w » v rtv rtw r.s ——
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VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând Dacia 1310 Lux, 
I fabricaţie 1904 tel. 619034, 

după ora 47. (1947)
■. •  ' Vând apartament 3

! / camere cu sau fără ■ mo. 
' ’ bilă, cu telefon, pe bdul 
j Deccbal. tel. 627789. (1961) 
[ * Vând Fiat Croma, TD,
\  avariat, 1987. 4000 mărci.
S• tei 651077. (609205)

Vând Renault 16, tel. 
659143. (i>09205)

•  Vindem casă cti gaz
metan, energie electrică şi 
apă, teren 700 mp. în spa
tele Fabricii de : Trieotaje 
Hunedoara, str, Panait 
Cerna, nr. 13. bună pentru 
locuit, grădinărit, depozite 
en gros, spaţii comerciale, 
Informaţii la tel. : 713748;
712189; 714046. ;G803)

•  Vând mobilii sufrage
rie Luxor, nouă. Telefon 
520899. (1970)

• Vând . 0,36 ha teren 
arabil în Archia, Informa
ţii. zilnic între orele 20— 
22, telefon 629419

l 0967)
I •  Vând casă cu grădi.

nă, gaz, baie, telefon, în 
! Orăstie, str. Petru .Maior, 

nr/' 43. (1633)
•  Vând lemn acoperiş, 

articole camping, teracotă, 
televizor, pick-up, ladă 
frigorifică, maşină spălat 
Automatic. Tel. 612934.

(1926)
•  Vând casă -Săuleşti,

aşi, ferestre. Tel; 615107, 
orele 20—22. (1917)

•  Vând apartament 4 
camere, .parter,. Gojdu sau 
schimb, cu apartament 2 
camere, plus diferenţă.

■ 622176. (1903)
•  Vând apartament 2

camere, central. 16 000 000 
(negociabil). Informaţii — 
623730. • (1935)

•  Vând tractor U 640, 
scuter Mane;. Tel. 626248,

(1949)
• Cumpăr mobilă ve

che peste 80 ani. obiecte 
vechi, bibelouri vechi, 
statuete, medalii vechi, ta
blouri vechi, sticlărie ve
che, toate mai vechi 80— 
100 ani.- Tel. 054?642729 şi 
056/209935. . (1633)

•  Vând chioşc alimen
taţie publică (5mx3m), sau 
ideal pentru garaj. Tele
fon 660959. (1974)

•  Vând Fiat Uno Diesel 
(1987), consum 5 la sută. 
înmatriculat, stare perfec
tă. 4000 DM, negocia
bil. Tei. 612212.

(1975)
• Vând triploc croito

rie. •-Telefon 622687.
(1976)

• Depozit materiale 
de, construcţii, str. 
Mihai Eminescu, nr. 
48, tel. 626149.

(1971)

• S.C. CONFORT 
PLUS CONSTRUCT 
SRL TAMPA vinde 
en gros şi en detail 
gresie, faianţă im
port Italia, la preţuri 
foarte avantajoase. 
Vinde plăci , azboci
ment, var, cherestea, 
ţeava pentru instalaţie 
gaz, ipsos, fier beton, 
grinzi, covoare meca
nice Belgia. Vinde 
teren extravilan în 
suprafaţă de 1,78 ha, 
la Şoseaua Naţională, 
între Simeria Veche şi 
Spini. Informaţii Ia 
tel. 661626 şi 661613.

(1983)

•  Vând urgent baracă 
metalică din panouri de
taşabile, suprafaţa 50 mp 
— deosebită, preţ nego
ciabil, Ford Tranzit 1,2 to, 
benzină, stare perfectă, 
înmatriculat preţ negocia
bil Informaţii tel. 622184.

•  Vând livadă cu pruni,
zona Cozia, 9 ari. Tel. 
629793. (1979)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, decoman
date zona U.M. 626392.

(1981) '
•  .Vând urgent- chioşc .

metalic, 9 mp. Hărău, nr. 
3, după ora 18. (1988)

•  Vând Opel Asconâ 1,6, 
neînmatriculat, microbuz 
Ford Tranzit, . înmatricu
lat, mixer, video Blau- 
punkt, cameră video Blau- 
punkt, generator arae- 
tere Panasonic, stative, 
genţi, toate noi, convena
bil. Telefon .642672.

(1982)
•  Vând apartament trei

camere, parter, Deva, Băl-, 
eescu. Informaţii telefon 
647174. (1994)

•  Vând maşinti pufu-
jc-t >, completă, cu motor 
trifazic. Bistriţa, telefon 
063/220091. (636)

•  SOCIETATEA Corner, 
cială „Avram Iancu“ S.A., 
Brad, str. Independenţei, 
nr. 1, bloc 17, parter, or
ganizează licitaţie publi
că, deschisă în data de 
5 iulie 1995, ora 10, pen
tru ; închiriere chioşc des. 
facere produse alimentare, 
situat în Gurabarza, strada 
Zarandului, preţ pornire — 
236 000 lei/lună. închirie
re spaţiu cantină Gura
barza, preţ pornire — 
800 000 lei/lună; închirie
re clădire comerţ Gura
barza, strada Zarandu- 
luî, nr. 5, preţ pornire — 
400 000 lei/lună ; vânzare 
tractor U 650 - eu remor
că, preţ, 7 milioane lei. 
Informaţii suplimentare la 
telefon .054/651826..

(609206)
•  Vând apartament 4

camere, etaj I, Călan, tel. 
731598 ; 730897 şi maşină 
egalizat piei pentru tăbă. 
carie. 642196. (67450)

•  Vând veselă pentru
nunţi, 350 persoane. In
formaţii Orăstie, Libertă
ţii. 40 ' ,'(9601)

•  Vând apartament trei 
camere, parter, zona Mi
cro 5, preţ 5 milioane lei. 
Tel.. 056/209953, 056/136147 
sau 054/729443

(0817)
•  Vând apartament 4

camere, boxe, garaj, cen
trul vechi. Informaţii- tel. 
712324. (0835)

•  Vând urgent moto-
scuter transport marfă, 
265 km rulaţi. Preţ 900 000 
lei, negociabil. Relaţii tel, 
728373. - (0839)

•  - Vând urgent, conve
nabil, apartament 2 came
re, decomandate. Mihai 
Viteazul, 21. B5/48. Hune
doara. ' (0837)

•  Vând Fiat 126, stare 
foarte bună, cu piese 
schimb, consum 4 litri. 
Soluţie pentru curăţat len
tile de contact. 712786. '

(0836)
•  Vând urgent; biblio

tecă, ceas pendulă Vechi, 
cuier pom metalic, cu 
braţe turnate. Telefon 
728483. ' (0831)

•  Vând apartament 2
camere, ultracentral, ca
mere decomandate, etaj I. 
Tei. 717094. (0833)

•  Vând 29,70 mc BCA.
Aurel Vlaieu, 35 telefon - 
711416. ' (0832)

•  Vând. 5000 mp teren
intravilan în Orăstie. Tel. 
627575. ' (4028)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb (vând) apar

tament trei camere, parter, 
Progresului, cu patru, o- 
fer diferenţă. Tel. 615780.

(635)
•  Schimb apartament 

ultracentral Deva cu si
milar Orăştie plus dife
renţă. Vând cort patru 
persoane. Tel. 618866.

(1989)

• Schimb aparta
ment două camere, 
casă ultracentral Ti
mişoara cu apartament 
Deva. Relaţii 712436.

(1972)

OFERTE DE 
SERVICII

• LA DEVA — CASA 
DE AMANET ARISTO
CRAT oferă împrumuturi 
imediate, tel. 614570. (1840)

• S.C. Agrosim S.A. 
Simeria organizează

' pescuit sportiv la 
crescătoria piscicolă 
Aurel Vlaieu, în zi
lele de vineri, sâm
bătă şi duminică, cu 
taxare 8 000 lei .pe zi. 
Copiii şi studenţii be
neficiază de reduce
re 50 la sută.

(1942)
• • • • • • • • • » • • • •

ÎNCHIRIERI
•  Firmă particulară

caută pentru închiriat a- 
partament 2 camere, mo
bilat, pe perioada 1 iu
lie -*■ 31 iulie. Telefon 
065 —: 138684, după ora 
20. 054 — 623320. inte
rior 41, 8—14.

(1890)
• Caut. de închiriat casă

în Chizid, de preferat 
zona pieţei sau contagioşi. 
Ofer patru camere, locui
bile. —- 250 000 lei, sau 
200 DM, chirie lunar. Tel. 
721036. (0834)

DIVERSE
■.■.’.V .SSW ZW A W W ,

• S. C. LUCKEŢIA
S.K.L. Simeria anun
ţă că începând cu data 
de 0 iulie 1995 va 
.aplica un adaos co
mercial la Bar, cu. 
prins între 1—200 la 
sută. (161)

• S. C. Cafea Expres 
EMB Alicom SUI. Deva 
anunţă intenţia de majo
rare a adaosului comer
cial de la 30 la sută la 
200 la sută, începând cu 
data de 18 iunie 1995.

(634)

COMEMORĂRI

•  Pustie îmi este 
casa, îndurerat îmi 
este sufletul şi triste 
îmi sunt zilele de 
când, în urmă cu 6 
săptămâni, ai plecat 
dintre noi, suflet bun 
şi neuitat -

COMŞA VIRGIL 
îţi ud mormântul 

cu lacrimile mele. Te 
plânge în veci nemân
gâiata soţie Ileana. 
Dumnezeu să te ierte!

(151319)

• Cu lacrimi şi durere 
s.a împlinit un an de la 
trecerea în eternitate a 
scumpului meu sol 

NICOLAIE GOŢ 
Parastasul de pomenire 

sâmbătă, 17 iunie, ora 11, 
la Cimitirul Reformat De
va. Sofia Roji.

(1969)

• Cu aceeaşi neţărmu
rită durere anunţăm pa
rastasul de 40 zile de la 
decesul dragei noastre 
verişoare şi mătuşă

DOINA MAIOR, 
la Biserica din Cimitirul 
Central Deva, în 17 iunie, 
Odihnească.se în pace! 
Lia, Liuţa şi Liliana.

(1914)
•  Familia Comşa Sorin 

anunţă împlinirea a 6 săp
tămâni de la dispariţia ce
lui care a fost un minu
nat tată şi bunic

COMŞA VIRGIL 
Parastasul va avea loc 

sâmbătă, 17 iunie 3995, 
ora 16, în cimitirul ro
mano.catolic. (151319)

DECESE

• Colegii şi între
gul colectiv al sala
riaţilor Direcţiei Ju
deţene a Drumurilor 
R.A. Devă îşi exprimă 
durerea şi pioasa com
pasiune familiei cum
plit lovite, la despăr
ţirea fulgerătoare de 
bunul lor

EMIL COBLIŞ
Dumnezeu să-l o- 

, dihnească în pace ; şi 
iinişte 1 (1990)

• Mulţumim con
ducerii Sargeţia Fo- 
rest S.A. Deva (fost 
IFET), Sabin Faur, Li- 
viu- Hodor, Ştefan Co. 
toară, Ioan Miroşu, 
Mircea Schemp, tu
turor sectoarelor sil
vice din judeţ, veci. 
nilor şi prietenilor 
care ne-au sprijinit în 
momentele grele pri
cinuite de trecerea în 
eternitate a inegala
bilului
ing. TRAI AN BOLD

Soţia Elena, fiul 
Mircea, nora Monica.

(1999)

• Familia Popescu
Mihai mulţumeşte tu
turor celor care i-au 
fost alături la despăr
ţirea de draga noastră 
mamă. (4103)

• Soţia şi copiii a- 
nunţă eu adâncă du
rere încetarea din 
viaţă a celui care a, 
fost un bun soţ şi* 
tată

PALL VICTOR
înmormântarea va 

avea loc azi, 16 iunie 
1995, ora 15, la Ci. 
mitirul Reformat din 
Hunedoara.

(0838)

• Soţia Valerica, fiii 
Virgil şi Emil, nora Vio
rica, nepoţii Andrei şi Că
tălin anunţă cu profundă 
durere trecerea fulgeră, 
toare în nefiinţă, la 
vârsta .de 52 ani, a celui 
care a fost un bun soţ, 
tată si bunic,

COBLIŞ EMIL
Corpul neînsufleţit se 

află depus la Casa mor
tuară. înmormântarea — 
sâmbătă, 17 iunie. Dum
nezeu să-l odihnească în 
pace 1 (151320)

• Aducem un ultim şi 
pios omagiu celui dispă
rut fulgerător dintre noi,

COBLIŞ EMIL
Condoleanţe familiei în

doliate. Colegii de ser
viciu — Baza Auto de 
Reparaţii Deva.

' : (151321)
• Familia Sorinca de

plânge dispariţia bunului 
prieten

COBLIŞ EMIL
Dumnezeu să-l odih

nească ! (151322)

Cum
u MANAGEMENTUL COMERŢULUI 

INTERNATIONAL" 
'organtutleDEVA trperioade 3-12  HjIm 1995 

du QşmfnduCbmmt stOhdustrtua 
Judthdtk hunedoara stPERCOMEXSJL 

Bucumed.
NUMĂR LIMITAT DE LOCURI I 

tntbmmMeupăemeeereeibmcriert-le aedul 
C.C.L Hunedoara- Devm.wtr. t Decembrie, nr. 35. 

kri $12924. 616792. tex 619973

S.C.QUASAR S.A.
tel.611261:614983

Angajeaza lacâtuş-sudor in următoarele condiţii 
-râinini categoria a Ill-a 
-^xperientî in lucrări de nmplârie metalică din aluminiu 
şi confecţii metalice 
-virsta maxima 35 am

Expediaţi pe adresa Of postai nr ] C ,P 151 
următoarele

-fotografie format buletin 
-memoriu de activitate 
-adresa si nr telefon

l
S.C. „ILDY KIMJf*EX“ S.R.L. DEVA

deVinde din stoc următoarele produse 
import: -

•  PARCHET MOZAICAT DIN LEMN DE 
TEK TROPICAL în dimensiune de 47 cm/47 
cm/0,80 cm, la preţul de 38 500 lei/mp. j

•  LAMBRIURI DIN PVC, cu dimensiunea 
de 260 cm/10 cm/1 cm, Ia preţul de 2 400 leF 
ml

Produsele se află in depozitul nostru din 
Sîntandrel, în cadrul fostei ferme agricole.

Tel./fax: 615345 sau 673190. (4027)

DQKIR TRflDING S.fu, bucurcşti

, y  v y Ţ ; .  ■'

7*nodueăt6* *1  a lu n ele^  ’O T M F ’. ş' z"-- : . .■T' ■■■ rv y-, :'W':
$ a n *a tc *ja  c a lita te *' A i fciCAfu ţim e *  

p u > J « 4 *l*i A *te._ ''

CĂUTAM DISTRIBUITORI DIRECŢII

'iSŜ r  «âaâa^
pEPARTĂM ENTULVÂN^ARI.
Te!.î •  3 l l 0881, 6134404.
Fax: Ol * 3110892

S.C. REMERO S.A. FILIALA DEVA

Cu sediul în Mintia, str. Şantierului, nr. 
5, jud. Hunedoara:

s

Oferă spre vânzare următoarele mijloace J 
fixe: ARO 244 D, AUTOSPECIALĂ L.E.A. (RO- J 
MAN), AUTOCAMION ZIL, în stare nouă. ţ

Informaţii suplimentare la sediul societăţii | 
sau la telefon nr. 622036 — 618750. (4023) J

' ___________________________ J
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