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D um inică, la  D u p ă p ia tră

„întâlnirea moţilor gu istoria"

a

i

.Manifestare cultural, artistică, pa
triotică Şi religioasă de profunzime şi -
amplitudine, „Ia£ălnlrea"«*oţilor că isto
ria" se vg' petrece duminică, 2 iulie , 
1995. începând CU ora 8,30, în superbul 

j^umfiţeatr» , natural ’de la Dupăpiâtrft,
'  din mirifica Ţara a Zaratfdului 
i «. Ajupsă la cea de a KXIU-a edi- . 

ţie, manifestarea se bucură-de sprijinul 
.unor Înalte instituţii din judeţ şi diîV 
j r*< > s re m >* ’ 'T  i ** x <
neros, din care spicuîfn:: parastasul 
Crailor 8DRM0H ţi.* coroane J« fcferi dfc 
Cnsrns 1 mcaiuL  exerciţii militare ,b* 
apărare a patriei, spectacol folcloric 
susţinut de prcsticioa.se formaţii artis. 
îi**# şt cwwpjnnţt interpreţi de ■<
popalarâ românească.

Pcnt i - da pori îitatea rât m: 
multor doritori sa fie 'prezenţi lâ a_

* eeastă nouă întâlnire a'moţilor — Jntre 
ei, dar şi cu eroul naţional Avram 
;Iancu şi cu istoria locurilor * autobu
ze dii; Bras sph Dupâpialri or pleca 
duminică la orele ?, 8, 9 şi se vor 
întoarce la orele 18, 19, 20.

în imagine - impunătoarei ,,l ru< *
- a lancului“. realizată ' din marmură 
a , a ^  ̂ ;insţug»irată în 19Ş1? la cea de a 

50Cll-a „Ihtălnir» a moţilor cu istoria**, 
de la Dupăpiatră, când s.;i comemorai 
şi împlinh'Ca a -170 de ani de Ia naş
terea „Crâisorului Munţilor".

VINERI, 30 IU NHS. 
In toate regiunile ţării 
vt•’m m  iv va ameliora. 
Cerul va fi mai mult 
variabil. Doar după a- 
miază vor mai fi con. 
diţii de averse de ploaie 
la munte şi In zona 
deluroasă. Temperatu
rile în creştere: mini
me intre 10-18 grade 
C. iar maxime între 20 
— 29 grade C, mai ri
dicate, Pe alocuri, în 

'
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Printre cei con darii, 
naţi" în această perioa
dă să treacă prin ine
vitabilele stări de ten
siune psihică, emoţii si 
stres se află şi studen
ţii dej la Facultatea de 
Management. în Econo
mia Turismului ’ şi Co
merţului Internaţional a 
Universităţii Ecologice 

din Deva, care maţ ~ au 
de susţinut câteva exa
mene până la încheierea 
.sesiunii de vară din â- 
cest an.

tntr-una din zilele a- 
eestei săptămâni am în
tâlnit pe coridoarele fa
cultăţii o parte din stu-

„Neuitatele44 sesiuni
, denţii anului I, care aş

teptau să intre la exa
menul de „Introducere 
în studiul dreptului", ce 
se desfăşura oral., * At
mosfera era destuj de - 
destinsă şi n-am văzut 
pe nici unul dintre ei * 

răsiomd caiete sau cursuri 
până în ultima clipa;
. n  M i..... nplă de * oii 
De altfel, studenţii nu-1 
considerau un examen 
• ts: difi - t ompat i- 
tiv cu altele — chi
mia, topografia, spre

. > ins: lu cinai Iaca 
din ■ da examinai*,

.ieşeau şi colegi mai pu- 
ţh ier . it pentru care 
examenul .se încheiase în 
mod nefavorabil, • Daniel 
Popa,- unul dintre a- , 
c .ti îş punea Joja 

speranţele pentrji sesiu- 
n a din^toami . ma* a . 
vând Ja activ dqt t. r i_ 
tari" — una datorată 
ncachitării taxei te ' : la 
timp Un alt student, 
T, C., pnrwiU Ir* toate 
examenele, consideră că

ar fi bine ca unii pro
fesori să fie ceva. mai 
îngăduitori, atât în pri
vinţa notării cât şi în 
cea a motivării absefiţe- 
lor, Ştiinduise că unii 
dintre colegi sunt nevoiţi 
să lucreze pentru a-şi 
putea plăti taxele, spre 
deosebire d e . cei care în 
timpul cursurilor au alt 
gen de preocupări. A. N., 
student, în acelaşi an, 
pentru care examenul la 
topografie a fost cel

GRORGETA BÎKI.A

UNA PE ZI
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fiţerii ? ......,
•— Unul singur.
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Actul terorist de la Budionnovsk, care a zguduit S 
Rusia şi a impresionat. întreaga lume, a luat sfâr_ • ' 
it Fero ş ii o e> î , upaseră •* v sj iti d i Btidi « •  

novsk, luând ostatici îfttregul personal, pe -toţi bol- J  
navii i. stern ţi, prectun şi mulţi oa ner . dc pe stradă, * 
adunaţi, cu forţa. In total, circa 3000 de persoane, 
în timpul ocupării spitalului, mulţi dintre cei care 
s-au opus au căzut victime. La fel, atunci când o 
forţă militară ru să . de elită a încercat să captureze 
teroriştii Şi să elibereze ostaticii, alte victime au oă- 
zut. Peste 120 de persoane nevinovate? şi-au pierdut 
v d ! cau a acests« avenfl *'» teroriste nesăbuite 

Aiun arătam la început, acţiunea teroristă cecenă 
s-a terminat. Adepţii forţei: pentru eliberarea osta
ticilor — ministrul apărării Pavel Graciov, ministrul 
de interne Victor • Erin, secretarul Consiliului secu
rităţii Oleg Lobov, şeful serviciilor ruse de contra
spionaj Serghei Ştepasin şi alţii — au ieşit serios şi
fonaţi din această acţiune care n-a dat rezultatele 
scontate. Duma de Stat cerând demiterea lor din

COMENTARII

funcţiile ocupate. însuşi Boris Elţîm care tocmai:în 
timpul acesta a plecat ia reuniunea G-7 din Canada 
(reuniunea la vârf a celor şapte ţări puternic , in- 
ddstriâlizate), a \  3> acuzat c*ă c te nepăsător faţă 
te Corn) itrioţîi săi.

In chîmb. steaua primuli ministru t  kt* r* Cit 
nomârdin, care a luat pe cont propriu negocierile- 
cu conducătorul grupului de comando cecen, Şamil 
Basaiev. reuşind să-l convingă pe acesta să .pără
sească spitalul cu toţi luptătorii săi, asigurându-i şi 
mijloacele de transport până în Cecenia, este în 
ascensiune. Calmul 'cu care a acţionat pentru dez
amorsarea crizei i-au adus un apreciabil capital 
poiiik primul u ninîstru şi formaţiunii -ri»* 
rea - Casa r stră - pentru <t gerile 1 i«

lamentare din decembrie amil acesta.
Evenimentele sânge vise de ia Budi movsi au 

pus în evidenţă cel puţin două tendinţe diametral 
... . . . /  ■- iret pi ifctemqi ifusiei ca sc află

într-o profundă criză economică *şi politică. Pe de 
o parte forţele dure, care doresc să rezolve totul 
prin forţă, iar pe de altă parte forţele echilibrate, 
chibzuite căre văd ieşirea din criză prin aplicarea 
reformelor şi întărirea democ atici t.<!rr aceste ten
dinţe vehiculează şeful statului. care, în loc să fie 
am imul măsurilor deirn tice de pacific > ţă 

»* ,-p K tbvy?' 4t inte *'
parte eâ •] ,i U a. La M >scov * a afirmă i a -'dtA'1' 
de luare cu asalt a spitalului din Budionnovsk M fi 
fost dat chiar' de Elţîn, înainte de a pleca la reu- 
rpunca G-7 din Canada.

Iar ceea ce este şi mai „înspăimântător-1 cum 
scrie ziarul ,.Sevodnia“, este eă oamenii au văzut 
pe conducătorii lor nu numai total dezorientaţi, dar 
•şi îngroziţi. îngroziţi nu atât de posibila soartă 
a "ostaticilor, ci de repercusiunile asupra proprii
lor soarte. Chiar năbădăiosul excomandant al 
armatei a 14-a din Transnistria. cunoscutul gene
ral Aiexândr Lebed, furios pentru înlăturarea sa de 
la comandă, **a calificat intervenţia în forţă de la 
Budionnovsk ca PV o acţiune „neŞăbuită11 a „co
mandanţilor lipsiţi de minte1*.

La Moscova se vorbeşte-despre căderea mai 
multor capete : Graciov, Erin, Lobov şi, alţii. Se 
vorbeşte chiar despre o rivalitate serioasă între 
Elţîn şi Cernomârdin. Să sperăm că va învinge, vor
ba lui Lebed, cel cu mai multă minte.

GU. PA VEI,

<■

Soborul Sf. 12 Apos
toli ;
Onomastică: Zina ; 
S-au născut, în 1879, 
MORICZ ZSIGMOND 
(m. 1942), scriitor 
maghiar,' în 1858, la 
Geoagiu, OSZKAR 
MAILAND (m. 1924); 
Soarele răsare la ora 
5,34 si apune la 
21,04 ;
Au trecut 180 de zi
le din an; au rămas 
185.

Râurile m au alini eota da atenţie Iar debitele de apă 
pe afhienţii care au produs inundaţii % află In scădere

Ploile "abundente căzute 
în ultima perioadă au 
determinat în unele zone 
inundaţii locale ,care au 
produs pagube cetăţenilor 
şi au stârnit îngrijo
rare în rândul populaţiei, 
care nu a uitat devasta
toarele inundaţii d in . anii 
1970 şi 1975,

Pentru a da informaţii 
exacte şi corecte desprâ, 

.starea debitelor râurilor 
din judeţ, ne.am adresaf 
dnei 1WABIETA DUMT- 
TRIAN, şe f ii  Staţiei Hi
drologice O m ,

— Informăm cetăţenii —< 
ne-a •*> cS

- prinelpaltâ |ade|/

Mureşul, se află la o cotă 
medie. Gota de pe miră 
este de 160 cm, faţă da 
cota "de atenţie care ar 
putea să ne îngrijoreze şi

peste cota de atenţie cu" 
2# cm şi unele-revărsări.

O situaţie mai specia, 
lă s-a creat în zona iTo- 
pliţa — Cema, Teliuc —

AFLĂM  DE U  STAŢIA HIDROLOCICĂ DEVA

ar frebul să fie de 300 
cm.

Evenimente am avut 
arţl pe Valea Săianu- 

ta  zona Băiţa şi 
n tindo apţi colectată 

aversele abundente 
ploaie & determinat 

feeţtâea  «pef

Sema. unde din cauza 
ploilor căzute după 15 iu
nie a crescut mult nive
lul apelor în lacul de a- 
cumiriare Ginciş (fără a se 
atinge cota de . atenţie) şi 
s .a  ajuns Ia deversarea 
unei cantităţi mal mari 
din lacul de acumulare.

Nivelul apelor a crescut, 
astfel, în aval de Cinciş, 
atât datorită deversării, 
cât şi aportului: sporit al 
râului Govăjdie, astfel că 
ş.au înregistrat inundaţii 
la Teliuc, pe şoseaua Te
liuc — Hunedoara, în 
mai multe locuri, cât şi în 
grădinile şi curţile unor 
cetăţeni.

De menţionat este fap
tul că inundaţiile de aici 
au fost determinate şi de.

)

I

colmatarea albiei datorită ţ

Convorbire consemnată de 1 
TIBERIU ISTRATE j

(Continuare în pag. a 7-a)

IN IHB'âC'r 
Aşa cum se cunoaşte, 

duminică,- 2 iulie, la 
Dupăpiatră va avea loc 
„întâlnirea moţilor Ctt 
istoria**. Cei Care din 
diferite motive vor 
rămâne acasă, vor pu. 
tea urmări întredga 
desfăşurare la postul 
de radio Timişoara, 
care va transmite in 
direct de la faţa lo
cului. Transmisia ra
dio o vor face dn ii: 
Marius Pentelescu, Mi_ 
hai JUnea, asistaţi tch- 
imc do Alexandru Naghi. 
Acest echipaj s.a de
plasat de ||p)i la După
piatră, pcpţru figu ra 
rea condiţiilor tehnice 
unei transmisii pe mă
sura evenimentului. 
(AL. J.).

\ a m s ta
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Neuitatele44 sesiunif f

(Urmare din pag. ij

mai greu,' îşi dă seama 
că in timp ce admiterea 
la această facultate nu 
pune probleme deose
bite, ulterior este foar
te greu să te menţii la 
un nivel ridicat, fiind 
necesare eforturi şi stu
diu intense. In general, 
studentii anului I nu par 
a 6  nemulţumiţi de 
programul şi modul de 
desfăşurare a examene
lor iar „bila neagrâ“ a 
acestei sesiuni s.a  nu
mit chimia, disciplină la 
care examenul î-a  sur
prins pe mulţi prin su
biectele alese şi ta urma 
căruia foarte puţin! Sta. 
denţi au primit notă de 
trecere.

De altfel, într-o dis
cuţie purtată eu dl Si- 
glsmund Duma, prorec
torul Universităţii, d-sa 
aprecia că la nivelul a- 
nilor 1 şi II (consideraţi 
,.ani de filtru") va exis
ta, probabil, la sfârşitul 

•sesiunii un procent re
dus de integrallşti (cCa 
20 ia sută), din rândul 
celorlalţi, riscând «a 30 
— 60 ţa sută să rămână 
chiar repetenţi. In «apt, 
primii doi ani sunt ho
tărâtori in « realiza e  
reală selecţie «  studenţi
lor capabili s i  devină 
foarte buni profesionişti. 
Ca dovadă, actualul an 
III numără doar 61 de 
studenţi din cel 126 câţi 
au fost la Început

■ ....ii ■ ■ u n  n u    mmw ş p immmm
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Începând cu anul II de 
studiu, studenţii au obli
gativitatea de a  efectua 
practica de vară, con
ducerea facultăţii mij
locind, şi ta acest an, 
obţinerea unor locuri In 
staţiuni c a : Geoagiu. 
Băi, Poiana Braşov, Her- 
culane, Felix ş.a. în pitiş, 
printr-un fax primit re
cent de Ia ministerul de 
resort din Bucureşti, se 
fac cunoscute ofertele 
pentru tabere şi cursuri 
internaţionale, de care 
vor beneficia fa Jur de 
30 de studenţi deveni. A- 
eestea se află răspândite 
în ţări din întreaga Eu
ropă : Danemarca, Spa
nia (fit Tara Bascilor şi 
Catalonia), Marea Brita- 
nie (Londra, Cambridge), 
Grecia (insulele Kor- 
fu şi Lesbos), Irlanda, 
Portugalia, Germania, , 
Austria (Vieria, Salz_ 
burg), Belgia, Italia, Lu
xemburg. Polonia, f e 
deraţia Rusă, Cehia, Slo
vacia. Ungaria.

în  acest context &r 
putea ft amintite şi bur
sele dă stadiu obţinute 
de studenţii: .Cecgia 
Oargă (anul 111). Caius 
Barbu (anul IV) — Şn 
Elveţia şi de Ovidiu 
Marian (absolvent) — la 
Cambţidge (toate — pe 
linie de turism).

Până atunci, Insă, şaai 
supt câteva examene de 
trecut, după cafa va ur
ma, cu siguranţă, o 
binemeritată vacanţă. *

TATĂL Şl TENTATIVA DE OMQR
In acea duminică dă 

iunie, ziua de „muncă" ft. 
familiei Leca, din Cerbăl, 
a început- destul de di
mineaţă. Chiar dacă era 
zl de odihnă. Sau mat a- 
les? Ghilimelele de la 
respectivul cuvânt vor să 
spună că munca membri, 
lor familiei Leca se nu
meşte in general consum . 
excesiv de alcool.

îndeobşte, du aceste o- 
cazii, Intre Eugen Nicolae 
Leca, şeful familiei, de 
51 de ani, Şi Doinei Eu
gen Leca, , fiul de 24 de 
ani — izbucneau conflicte. 
Mai exact, după ce se 
îmbătaU, *e luau la bătaie 
şl se loveau cu ce le că
dea ta mână.

Toate au- fost cum au 
fast. până ta acea du
minica cu pricina.

Cei doi şi alte neamuri 
consuma alcool dublu ra. 
finat, cumpărat de la ma
gazinul alimentar din sat.

li diluează desigur şi cu 
ceva apă. . . ■ ■■'

Deşl pe la ora 13 emu 
deja beţi, se deplasează Ia 

• nişte virişari şl „«mtîmti 
treaba. La o vreme se 
întorc şi acasă. Aici a- 
vea să se întâmple ceea 
ce de obicei în asemenea 
situaţii se întâmjflâ. 1 

între cei doi izbucneşte 
dîri nou scandalul. în  bu
cătărie. La un moment 
dat, fiul îşi loveşte ta
tă l cu pumnii. '

Starea în care se gfla 
Eugen tatăl îl împiedică 
să judece cât de Cât. D^r 
mai ales la faptul că, in 
afară că este beat, fiul 
său mai este şt bolnav 
psihic. Aşa câ, nici mai . 
mult, nici mai puţin, pune 
mâna pe un cuţit de bu
cătărie şi ii aplică o  lo
vitură fa partea stângă a 
gâtului. Se pare că era 
destul d e  bine 
cuţitul, din mompn 
reuşeşte

vena Jugulai#' şi 
carotidă.

Victima în
dar tatăl eite Hotărât i 
edtete- fiul ca lumea, frate 
după «1 pentru a lovi dta
nou.

'ffensa este (a  cu» oare?) 
că prin apropiere se află 
un frate al Iu» Eugen care. 
cu greu, reuşeşte să-şi de
zarmeze tatăl (numai după 
ce 1-a lovii) şi-să-l. opreas
că să dea din nou cu cuţi
tul. ' ^

Va fi anunţată salvarea, 
apoi poliţia.

Fiul va fi salvat până 
la urmă, dar ceea as a  
făcut; tată! se numeşte 
tentaţîvf la infracţiunea 
de omor calificat.

Câ se putea întâmpla 
mult mai râu, este clar. 
Dar la fel de clar este şi 
faptul câ toate acestea 

fi uşor evitate.

V. NEAGU
L
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vorbo bună, nu mal merge"
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I M P O R T A N T
S.C. „WILCOMINTER PRODIMPEX“ S.B.L. ! 

din Tâmăveoi vinde convenabil instalaţie pen- j 
tru îmbuteliat băuturi răcoritoare şi  bere, cum- ; 
pletă (marcă germană) şi recipienţi din alu- | 
tniniu *— 3000 litri. J

Relaţii Ia ie i. 065/443367; fax 065/159070. I

.. i' %
iŞ & f  CHIMICA S.A. ORĂŞTIE

A  N U  N  T  A  ,
pe foştii salariaţi şi pensionari cară au J 

depus carnete cu certificate de proprietate în » 
vederea privatizării să se  prezinte Cu bule- ’ 
ţinui de identitate la sediul societăţii — vi- j 
neri, 30. 06. 1995 şi luttl, 3. 07. 1995, pentru . 
completarea unei fişe de date persondle. ,*• |

|  Informaţtija ^telefonJ641670, interior 256. ;

Ne scrie dna Metania 
Slavo Orestea dirv Deva. 
După ce afirmă ca a citit 
articolul „Secvenţe dane-' 
ze“, apărut in coloanele 
ziarului nostru, dna M. SL 
critică modul Iii care est# 
(ne) gospodărită zona casei 
de evitară, a  municipiului: 
afară Sunt câteva jardi- „ 
niere uitate; nu le mai 
întreţine nimeni. De ce 
nu este antrenat tinere
tul 'la curăţenie, la tăia
tul crengilor uscate' ale 
celor trei brazi din faţă. 
Semnatara scrisorii aten. 
ţionează în continuare câ 
edilii au uitat de zonele 
verzi. „Sunt patru r spa
ţii dreptunghiulare, fără 
flori. Ştim că sunt costi
sitoare, dar cri puţin să 
se semene iarbă, aşa cum

i

«ană să dlşparâ feucăţa*

SCRISOARE
COM ENTATA

m

...» a fost Iniţial fi să dispa
ră tufele rebele. Inestetice 
sunt şi gărduleţele vppsite 
in albastru, ca şi stâlpii din 
faţa Casei de Cultură. în 
jurul statuii lui „Dece- 
bal“ se joacă copiii, cei 
care-i însoţesc -ţ- părinţi 
ori bunici, lăsându-i ne
supravegheaţi. Tinerii se 
urcă cu picioarele pe băn--

de marmură, Nimeni nu 
vede -nimic ?**

Zona verde din faţa a- 
celuiaşi complex, „Ul- 
r,ia‘‘ observă dna M. 
Slav# ■*->.' este vizitată 
zilnic de bişniţari, de alţi 
oameni fără ocupaţie, îm
brăcaţi- sumar. E frumos? 
Nimeni nu-i vede pe a. 
ceşti puturoşi, ruşinea o_ 
raşului 1 In loc să Intre, 
ţină zonele verzi, să sape 
trandafirii Şi să taie gar
dul viu, ştaif'pierde-vară 
fa mijlocul oraşului. Unde 
sunt cei Investiţi cu or
dinea ? In continuare,

semnatara rândurilor a . 
dresate ziarului întreabă 
da ce cerşetorii — majo- 
“ ' cu şţatat de' han- 

şi deci cu aju- 
băneşti ■— sunt lă

saţi să cerşească in voie?
iii parcul oraşului — 

altădată tac de recreeze — 
-ib nu se mal pot 

Copiii nu-i res
pectă pe cei mari, nu 
respectă acest loc : alear
gă, rup Crengile şi J?o- 
mişorii plantaţi în zona 
tacului de joacă. Fântâna 
ştâ să cadă, coşurile de 
gunoi dispar, statuia lui 
Eminescu a devenit loc 
de escaladare a copiilor. 
Toate acestea sub ochii 
părinţilor sau ai bunici
lor. „Dar ce fac educato. 
ril? Chiar nici unul nu se 
află prin zonă 7“

Concluzia dnei Slavu 
este aceea că „trebuie luate 
măsuri. Cu vorba bună, 
nu mai merge". Chiar aşa.‘ 
Sperăm ca observaţiile 
4pnmeaei să ajungă sub 
ochii celor care răspund 
de gospodărirea' urbei, de 
ordine şi linişte, de edu
caţia copiilor (E. S.).

i m

■ f e s » !

6,30 Ştiri, seriale Şt 
desene animate; M 5 T*- 
nis, Wimbledon (rez.); 
9,65 Salvarea (s); 10,00
O familie foarte drăguţă 
<s/r); 10,36 Checrs (s/r);
11.00 Frumos şi bogat
(s); 11,30 Vremea dorin
ţei (te; 12,00 Preţul Jb 
fierbinte (cs); 12,30 Due
lul familiilor (cs); 13,35
Springfield Story (s);
14.00 Tenis. Wimbledon 
’95 (d); 19,45 Ştiri, sport, 
meteo; 20,10 Exploziv — 
magazin; 20,40 Vremuri 
bune şi rele (sV 21,15 
Moarte in doză mică 
(thrlHer, SUA 1993); 23.00 
Waţfoefe & gr. SUA. *89); 
1,10 Cheers (sit. oo».)ţ
2.00 Clint flârris (f, a. 
SUA, 1986).

,?i»0 Ştiri; 9,45 Ghidta 
Parlamentului; 10A0 
Show-ul lui Maurizio 
COStauw (r); 12,10 O 
blondă pentru tata (s): 
12,45 Foram (mag.); 14̂ 00 
TGS — ştiri; 14,25 Coti. 
dletle cu V. Sgărbi; 14,40 
Bcautiful (s); 15,10 -Corn* 
plot In familie (cş); 16,25 
Scene de la 6 piuită 

, (show); 17,00 Desene a- 
nimatc; 19,05 OK, preţul 
e corect (cs); 20.00 Roata 
norogtlui (cs); 21,00 Ştiri; 
21,25 Circulă zvonul 
(show); $1,40 pedeapsa 
(show); 23,45 ‘ Ştiri; 2,45 
Circulă i zvonul (r); 3,30
Fiecare volum (r); 5,30
.N» doar «mda.

Mo

^ * ^ '¥ V )'; M30 Gfin. 
nastica matinală; 11.00 
Chicago Hope (s/r); 12,00 
Klipp Klapp , — Club; 
12,30 Vecinii (s); 13,00
Soarele Californiei (s);
14.00 Falcon Crest (s);
15.00 Cagney şl ‘ Lacey 
tata), 16.06 Star Trek 
(s. SF); 17,66 Biiywatch 
(s. SUA); 18,00 Să riscăm* 
(cs); 19,00 Totul şau ni
mic (c$); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului (cs); 21,lS Jake în 
dubltt (tp. SUA, *90);
6.00 Dirty Harry 3 (f. a. 
SUA 1976); 1^0 Lice*^ 
lasciv ( t  er. Argentina.

L--f- f p i: k

i  MO Ştirile NBC,. cu 
BrokaW; 7.60 - L» 

miezul afacerilor; * 7,36 
Afaceri la zi, ştiri ; 9,30 
Magazinul ştirilor; 10,00 
Comerţ TV ; 11,00 Roa. 
ta banilor (rep.); 16.00
Piaţa europeană; 19,00 
Azi — informaţii; 20,00
Ştiri ITN; 20,30 Săptă

m ân a  şn hochei ,NHL; 
21,30 Datcline, show ma
gazin, cu J. Pauley şi 
S, Phillips ; 22,30 UTSiO
•> Show magazin ; 0,30
Real Personal ~  > talk. 
show; 1.30 Ştirile nopţii, 
buletin bursier; 2,00 
Destinaţii de vacanţă; 
3.3o' Drept înainte, cu R. 
Ailes (do); 4,30 Jimmf’S
<?)• , -

•  BMW In- 
, Open; 10,30

Sporturi extreme; 11,30
Ciclism inonfân; 12,00
Eurofun •  Magazin dis
tractiv; 13.00 moto •  
C.M. de Superbikes de 
la Monza (r); 14,00 Mo
to •  M.P. de Formula 1 
al Franţei — calificări
(d); 16.00 Golf •  BMW
Internaţional Open de Ia 
Mtmehen — ziua 2 (d);
18.00 Magazin Olimpic ;
19,30. Auto •  M.P. de Fl 
al Franţei (r>; 20,30 Bu
letin de ştiri 1; 21,00
Magazinul spărturilor cu 
motor; 22,00 Box «u
Meciuri ' internaţionale
1.00 Baschet •  C. E.
masculin — sferturi de

"finală (ret.). . ...i .

■

VINERI,

30 IUNIE

7.00 TVM •  Tele- 
matinal; 8,30 La pri. 
ma oră; 9,20 Film se . 
rial (r) •  Santa Ban» 
tarii; 10,55 Desene a . 
ninude; U i t  Curca, 
bea; S2A0 Ecran de 
vacanţă e  Aventurile 
lui Skippy (ep. 2); 
14,06 Actualităţi; 14,10

s i 1*51 r ,,? ‘ ^
Cluj-N.; 15,45 Tra. 
diţii; 16,15 Actualităţii 
16,45 Lege şi fărăde. 
lege; 17,00 Emisiune 
ta limba germană t 
ISA» Fro Patria; 19,00 
*11» serial t  Edem 
(ep. 7); 20,00 Actuali
tăţi «  Meteo e Teta. 
sport; 20.50 Itezaur
foteloric ; 21.36 Via.
01 parlamentar»; 22.86 
F tt»  •  ’ Căsnicie la  

«M iei 003 A .
* 998), Prima parte t 
23.36 Actualităţi; 0J»  
Cinematograful de 
noapte. Ochiul _  
v- ft (SUA, 1»W).

I -

X*
IM  La nrinw ori; 

f/S» Ora de s a r i c i i  
16AS Catetdeaeop; 11J»  
Documentar World, 
net; 11,30 Desene a .  
nlHUrie; 13A0 Repere 
Whhograflce; 13AS 

BHazurt asuricate; 14R0 
Actualităţi; 142» V*» 
rfetăţi tntenmţieaale  i

ta ; 16. »  Sertar •  Şl

(ep. m  19.88 
Trausmtsiane 
de Ia Festivalul 
sicii de cameră 
la Braşov; 2L60 
•  Mesager ; 2 1 »  Oa
meni care ap fo st .

16,00 P o s t  me. 
ricKan; 18,00 Dese.
ne animate; 18.»  
Documentar # Sănă
tatea şi mediul; 19)00 
Reporter TELE T| 
20,00 Serial a Femela 
fantastică — ep. 28; 
2050 Doar o vorbă 
să-ţi mai spun»; 2UM 
Telejurnal (emisiunea 
din 28.06); 21,30 Se. 

'rial •  Kung Fu — 
ep. 30; 22^0 Ţara ni
mănui ; 22,30 Ches.
Burtea Zilei; 23»* Sta
ruri pentru totdeau
na; 0,00 Videotext

10,00 Obiectiv (r); 
10.10 Strada tinereţii, 
(r); 12,00 Film e  In. 
cridibila cursă de la 
Rocky Mo un tain (r); 
13,45 Videotext; . 1400 
Worldnet; 19,00 Pro
fil muzical; 20.00 A c. 
tuatităţi TVR; 2400 
Obiectiv (emisiunea 
de ştiri locală); 21,10 
Telemagazlnul sfârşL 
tuhii de săptămână ( 
2Zfl9 Dance Mutic a 
Top 10 Radio Deva | 
23;30 Dacă e vineri 
e^ "comedie' •  „Va
canţă • în Arabia" 
(SUA); 23.55 Video, 
text
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— Credeţi c i  e 

să

rffaîfHpi t y ,
* ■„•re Nu cred că e chiar

nepotrivit. întâi pentru că., 
-şpolile nu şi-aa închis de 
lot porţile. După cum se 
ştiie în aceste zile se con
sumă emoţiile bacalaurea
tului ’ă5, apoi urţaează ad_ 
miterea în licee şi şcoli 

.profesionale. E un calendar 
fierbinte. In ce priveşte 
Înmii nostru cu copiii, cu 
tinerii, nu prea avem va- 

- canţă. Se spune chiar că 
vacanţa mare e  un le i de 
al patrulea trimestru şco
lar, pentru că devii au mâi 
mult timp acum pentru 
alte genuri de activităţi 
decât şcoala propriu-zisâ. 
Dacă bineînţeles sunt a- 
jutaţi.

— Adică?
■re Adică dacă şi dască

lii lor, deşi !n concediu, 
reuşesc sâ-şi facă şi in a- 

. ceastă perioadă timp pen
tru copii. Mulţi o lac din 
dăruire, din plăcere De 

. pildă acum e  Vremea ex
cursiilor .şcolare, a călăto
riilor, care plac mult co-' 
pillor, le lasă amintiri de 
neşters. Cunosc entuziaşti 
m şcoli din Lupeni, Petro.

• şani. Deva, Brad, Hune
doara care abia aşteaptă 
vara să plece,An expediţii 

-şcolare, fe o tradiţie fru
moasă. Există apoi „abona.

■ ţil* taberelor la munte, la 
; mare. E un merit care -e 
• insuficient recunoscut că*

' dretor didactice. Pe altei 
1 meridiane alţii «  ocupă de 

aceste lucruri.
—• Actualul moment în 

materie de educaţie cum 
■. îl vedeţi ? .

— Extraordinar de com
plex, nou şi foarte impor-

. rtant, . Nici-mu avem timp 
să ne gândim care sunt 
priorităţile, pentru că to
tul este Urgent, presant. '

Fără să absolutizez, cred 
că avem nevoie de, educa
ţie, de cultură mal mult 
decât de Informaţie. Şi 
ered că trecem printr-un 
moment bun : ae schim
băm, suntem In mişcare. 
Am treettt de «sculul de 
acum câţiva ani când se 

dicedN că şcoala trebuie şă-i 
înveţe pe copii carte şt a- 
tât. Sunt convins că şcoală 
fără educaţie nu se poate. 
De altfel nici nu se poate

ţi un ghid al ac-. 
manua- 

cultură civică cu 
şanse de â se Îmbunătăţi.
Se fac studii, experimen
te, oamenii se întâlnesc, 
discută. Din păcate tn şcoa. 
lă lucrurile merg mal greu. 
Uneori nu e timp pentru 
toate. Cei ce coordonează 
deocathdată actul de edu
caţie — directorul şi res
ponsabilul comisiei dirigih. 
ţilor — fac de toate : în-

Şcoală fără educaţie 
nu se poate"

Interviu cu dl prof. IOAN STEREA, 
inspector şcolar, , 

Inspectoratul Şcolar Judeţean

despărţi (decât printr-un 
imens artificiu) latura in
structivă de cea formativ- 
educativâ. Tradiţia şcolii 
româneşti a mers întotdea
una în sensul acesta.

— Ceva concret s-a în
tâmplat in sensul
„"re Mai multe. Anul a- 

cesta şcolar mi se pare mai 
semnificativ între , cei pe 
care-i numim de tranziţie 
in învăţământ. Nu numai 
pentru că ideea &  educa
ţie şcolară este cuprinsă 
şi în proiectul Legii învă
ţământului, ci şi pentru pă
s-a conturat o ânumită ex
perienţă. Nu e vorba de 
noutăţi absolute, nici n-ar 
fi posibil aşa ceva. Şi 'in
stituţional există o direc
ţie specializată la  Ministe
rul învăţământului, o Co
misie naţională pentru e- 
ducaţic. un resort similar 
Ia inspectoratele şcolare ju
deţene... Au apărut prime
le instrumente- ia îndemâ
na educatorului —, o pro- '

vâţământ, administraţie, 
harta de care n-am reuşit 
să ne debarasăm. Se înva
ţă din mers legile, „mana
gement" şi economie de 
piaţă. In timpul acesta e- 
leviî, care nu sunt doar 
simpţe macini de învăţat, 
mai vor să şi danseze (1»> 
şcoală, rţu la discotecă un
de sunt uneori agresaţi), 
vor să cânte, să încropeas
că spectacole, să facă tea
tru. sport, turism.. Uneori 
vor să discute, au nevoie 
de un sfat, de sprijin mo. j" 
ral şi chiar material. Cl- ** 
ne să-l ofere dacă nu creăm * 
cadrul pentru aceasta ?

— Ce e de făcut, deci ?
— Pentru asta hu ajun

ge doar bunăvoinţa şi dă
ruirea unora dintre das
căli, deşi acum pe asta ne 
bazăm. Ne trebuie activi- . 
tate specializată, perfec
ţionare, bază materială. 
Pentru că veni vorba : în 
toate şcolile prin care am 
trecut ca ocazia ‘festivită-

_________
ţOor de fodheiete a anu
lui şcolar statuie de ah»- 
plificare eu Jucat feste. Şl 
şcolile şl cluburile elevi- 
lor suferă midi din cau
za bazei materiale. Şi se 
pierd copiii pentru lucruri 
mat spectaculoase, dar mai 
incerte dacă nu dăunătoa
re pentru - educaţia lor (jo
curi mecanice, video, pro
grame prin satelit pline 
de violenţă...). „

— Care sunt reperele 
mal semnificativa tn do
meniul dv din anul şco
lar încheiat?

— E greu de spus pe 
scurt, A a  avut un calen
dar bogat, uneori greu de 
dus. Zeci de concursuri in 
domeniul tehnieo-aplicativ 
de educaţie civică, culţu- 
ral-artistiee şi sportive, 
olimpiade şcolare, plani* 
festări ştiinţifice, cu eta
pe pe şcoală, localitate, ju. 
deţene şi naţionâle. Mul
te s-au desfăşurat cu spri
jinul dublurilor elevilor, al. 
tele prin efortul şcolilor, : 
Emoţionante mi-au părut 
aniversările liceelor „A- 
vram lancu* Brad sau 
„Aurel Vlaicu" Orăştie, 
spectacolele de obiceiuri dă 
iarnă, cele dedicate Zilei 
de 8 Martie. Ţinută deo
sebită a avut Festivalul na
ţional de interpretare in
strumentală^ organizat de 
Inspectoratul Şcolar şi Li
ceul de Muzică şi Arte 
Plastice Deya. Sesiunea de 
comunicări ale elevilor şi 
cac.rslor didactice a fost, 
de asemenea, un eveniment 
deosebit. Am găzduit în 
judeţ, în această primă
vară, patru concursuri na- - 
ţibnaie — olimpiada de 
limba latină şi greacă şi 
concursurile pe meserii la , 
transporturi auto; metalur
gie şl minerit. Şi ar mai
fi şi alte activităţi.

A' consemnat 
VIORICA ROÎllAN

C ercurile C lubului
Elevilor Deva

' H...Gercul de orientare turistică a desfăşurat o 
activitate susţinută, participând la concursurile de 

t profil de la Arad,'Lugoj şi Jtfarela Premiu a l Pa- 
. latului Copiilor" de l a , Poiana Pinulul-Buzău, Câş- 
■ tigătorii Marelui Premiu din anul trecut s-au pla- 
) sat acum pe locul III pe ţară.
4 ■  Cercul „de radiogoniaHteţrii| a  participat ta
. luna aprilie la un mai» concurs la Ghiştoău, alături 
' de seniori. în confruntarea^ cu echipele Rusiei, Bîe- 
V lorusîei, Slovaciei, Poloniei şi Republicii Moldova; 
v devenii au ocupat locul III.
? « S u b  patronajul UNESCO, ia Sibiu, au avut 
' loc manifestările prilejuite de aniversarea a 50 de 
\ ani de la înfiinţarea O.N.U., la care au participat 
t copiii creatori de artă “populară tradiţională din 

Deva, realizând o demonstraţie de lucru to lemn, os 
4 şi metal, precum şi o expoziţie de excepţie, care a 

ilustrat pricepere şi acribia pentru păstrarea artei 
populare. •  Acelaşi cerc, ca invitat la Făte des Rats 
din Arras, Franţa, a întrunit aprecieri unanime, 
membrii săi fiind cei mai autentici mesageri ai ar
tei populare româneşti.

flf Ansamblul de cântece şi dansuri ^Pădurean
ca", câştigător al Marelui Trofeu la ediţia a XlX-a 
a Festivalului de folclor „Pe fir de baiadă“ de la 
ÎI&. Jiu 1994 — a fost In acest an, la a XX-a edi
ţie, Myitat să susţină spectacolul de gală alături de 
Ansamblul profesionist .Doina Codului". Solistul 
instrumentist ai ansamblului, Septimiu Marişca, a 
ocupat locul I, iar solistul vocal Ciprian Romaia, lo
cul II, la  secţiunea licee. Au participat concurenţi > 
din 38 de judeţe. - I t

;/ |  De curând, cu ocazia încheierii anului .şcolar, ) 
\  §i-iu Analizat activitatea cele 28 de„- cercuri Işfţec;

# mmm *-.mmm • *

Fără pauză
Clopoţelul a anunţat ve- 

. sel sfârşitul ultimei ore 
de curs. Vacanţa mare 
şi-a intrat în drepturi. Iar 
elevii Liceului Teoretic 
Haţeg au tot dreptul să 
se odihnească, să se re
creeze în această vacan
ţă. Au încheiat anul şco
lar cu rezultate mulţumi
toare, chiar bune. Promo- 

v vabilitatea este de 92 la 
sută, dintre promovaţi,,, 
peste 50 la sută înehein- 
du-şi situaţia şcolară cu 
medii peste 7. Asta în 
condiţiile în care exigen
ţa a fost ridicată. Dova
d ă — există clasă din care 
7 elevi vor repeta anuL 

Anul şcolar s-a înche
iat. dar nu şi activitatea 
In liceu. Se lucrează la 
amenajarea laboratoare
lor de chimie, fizică şi 
biologie, dotate după ul
timele norme aie Minis
terului învăţământului. 
Absolvenţii trăiau zilele 

: fierbinţi ale bacalaurea- 
pentru ca apoi să 

lotail la.., emoţii 
care se pregătesc să 

liceeni, Planul de 
şcolarizare te întâmpină 
de ia intrarea în liceu (a 
fast difuzat şi prin tele
viziunea prin cablu loca
lă}. Ei cuprinde © clasă a 
V-a. cu predare intensi
vă in limba franceză, 4 
©lase a IX-a real (2 cu  

; profil matematică-fizică, 
i f  de biologie-chimie), o  

,de uman ţfiiologie- 
o clasă a  IX-a,

, %  aMăematieădhâcă se- 
m l «l o clasă a Xl-a de 

! matematică-fizică seral.

„Practic, aici nu este 
pauză nici o clipă" — 
mărturisea dl Mihai Şte- 
fan- Itu, directorul Liceu
lui Teoretic Haţeg. Con
siliul de administraţie al 
liceului s-a gândit . deja 
la acţiunile ce trebuie or
ganizate pentru petrece
rea în buhe condiţii a 
timpului liber de . către 
elevi şi pregătirea lor 
pentru' reluarea cu succes 
a noului an şcolar. In a- 
cest sens, 3 grupuri de 
elevi îşi vor, petrece o 
parte a vacanţei In Fran
ţa. Pe Coasta de Azur; 33 

' de elevi haţegani vor par
ticipa în perioada 12—26 
august la o tabără de va
canţă. Un ©It grup, de 20 

„de elevi, va pleca In ta
bără, la Năvodarii Iar' în 
liceu va. fiinţa o tabără 
organizată de un grup de 
francezi, între 1 iulie — 
I august. 79 de elevi ha- 
ţegani Îşi vor perfecţiona 
cunoştinţele de limba 
franceză cu ajutorul unor 
studenţi din Franţa,, prin 
sistemul şcolii de vară. 
Timp de 2 ani aici au fost 
prezenţi profesori ame
ricani. Aceste preocupări 
ale liceului explică şi cla
sarea sa pe locul I pe ju
deţ la. limbi străine.'

Fireşte că între acţiu
nile verii sunt incluse 
pregătirile şi susţinerea 
corigenţelor. După cum 
tot fireşte fiecărui elev 
li  este rezervat acel gen 
de activitate din progra
mul vacanţei pe earc-1 
merită.

VIORICA ROMAN

Cercul de artă populară tradiţională al Clubului Elevilor Deva 
sager al tradiţiilor hunedorene în ţară şi în străinătate.

. ventate de peste 2 000 de copii săptămânal. Clubul 
/  Elevilor oferă copiilor deveni activităţi interesante, 
‘ sub raport informativ şi formativ, în  cercurile,: in- 
ţ formatic-ă, machetc-j ocării, mecanică auto, carturi, 
i aera şi nav'otoodelism, atelierul fanteziei, electronică, 
? construcţii electronice, arheologie, dâctilografie, limbi 
1 “străine, foto, chitară, acordeon, orgă, pictură, „cera- 
4 mică, orientare turistică,. radiogoniometrie, telegra- 
ţ fie, dans modern, gimnastică aerobică, dans sportiv, 
’ artă populară tradiţională, orchestra de muzică u- 
\ şoară, orchestră de muzică populară, dansuri popu-

I
lare. Pe perioada vacanţei de vară; echipele câş
tigătoare ale etapelor judeţene s e , pregătesc pentru 
a reprezenta judeţul la fazele republicane.

I Grupaj realizat de -
i prof. VIOREL MANOLESCU,
I directorul Clubului Judeţean
V ' al Elevilor Deva , j •

PARLAMENTARI ÎN 
ŞCOLI HAŢEG ANE

Şapte membri aî; comi
siei de învăţământ din 
cadrul Adunării Deputa
ţilor ■—i reprezentând atât 
partide din arcul guvern 
namental cât şi din opo
ziţie — au trecut, la sfâr
şitul săptămânii trecute 
prin câteva şcoli din zo
na j H a ţ eg. Obiectivul 
principal al parlamenta
rilor a fost acela de a 
purta discuţii şi a -reţine 
sugestii pe marginea sta
tutului personalului di
dactic, aflat pe masa lor 
de lucru. T; ; ^

In unităţile vizi laie — 
Şcoala Generală nr. 1 Ila- 
ţeg. Şcoală Specială Peş- 
teana şi Seminarul de la 
Prislop — au discutat cu 
cadrele didactice aflate în 
a c t i v i t a t e ;  Intenţia 
r e a l i z ă r i i  unei întâl
niri la Inspectoratul Şco
lar Judeţean (anunţată în 
nitinţul moment) nu s-a 
putut materializa. (V.R.)

— me-

Peste 100 de premii şi menţiuDi naţionale
Olimpiadele şcolare şi concursurile pe meserii au 

prilejuit şi în acest an confruntarea celor maf buni şi 
talentaţi elevi din şcolile şi liceele din judeţ. Bilanţul 
participării elevilor hunedbreni la concursurile naţionale 
s-a concretizat In 101 premii şi menţiuni (20 premii I şi 
speciale, 12 premii II, 12 premii UI). - ;

In urma punctajului realizat cele mai bune rezul
tate le-au obţinut elevii de la Liceul „Decebal" Deva, 
Şcoala Normală „Sabin Drăgoi* Deva, Liceul Teoretic 
Hunedoara, Liceul de Informatici Petroşani, Liceul Teo* 
retlc Petroşani, Liceul de Muzică şi Arte Plastice Deva, 
Liceul Teoretic Haţeg, Liceul „Aurel Vlaicu" Orăştie, 
Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Deva, Grupul 

Metalurgie» Hunedoara, Grupul Şcolar Minier

Petroşani, Liceul de Informatică Hunedoara, şcolile ge
nerale nr. 4 Deva, 3 Hunedoara, 2 Haţeg, 1 Simeria şi 
„I.G. Duca" Petroşani. Specialităţile la care au excelat 
olimpicii hunedoreni sunt: fizica, informatica, lb. ro
mână, matematica, chimia, ştiinţele socio-umane, desen- 
arte plastice, geografie, biologie, construcţii, metalurgie,- 
minerit, energetic etc.

Câştigătorilor le-au fost oferite premii de către pri
măriile locale, cu sprijinul unor generoşi sponsori din 
judeţ. Cele mai bune rezultate (premiaţii de pe locurile 
I şi XI) vor fi recompensate prin participarea elevilor la 
o excursie în Grecia, deplasare ce va fi realizată In 
vacanţa de vară ’95, cu sprijinul Ministerului Tineretului 
şi Sportului. (Prof. I. STEREA).
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REP.: DIe manager ge
neral, mergând pe firul 
cronologic al producţiei so
cietăţii comerciale „Gasial", 
vă rugim să' vă referiţi la 

. Câţi.Va dintre parametrii e- 
conomici ce oglindesc ac

tiv ita tea  dv, ca firmă, în 
cursul anului 1994. V

V.D.: Dându-Vă două 
date/ pot spune că anul 
tfecut am realizat o cifră 

: de afaceri aproape de 30 
miliarde lei în timp ce be
neficiul . net repartizat s-a 
ridicat la peste 2,4 milioa
ne de leiv

HEP. : Cu cât din capa
citate funcţionaţi?

VjD.: După cum se cu
noaşte, noi producem ci
ment şi var. Capacitatea 
fabricii permite realizarea 
a mai mult • de 1,6 milioa
ne "tone ciment pe an şi a 
80 mii de torţe var. Ei bi
ne, dacă înainte de ’89 pia
ţa internă absorbea un 
milion fonie cinîent pe ari, 
în 1995 abia .dacă s m â i  
cer 400 de mii de tone. 
Fiind' nevoiţi să ne reglăm 
producţia' după acest re
cul al pieţei de desfacere 
interne, şe întâmplă că e- 
voluâm cu mult sub ca
pacităţile maxime de pro- 

‘ ^tecţie. Astfel, la var rea
lizăm cca 65 de mii tone 
anual, în timp ce la ciment 
depăşim,, cu puţin, 400 mii 
tone, în acelaşi interval de 

• timp. în  cantitatea de ci
ment sunt Incluse şi ex- 
poiforlte pe care le fa- 

relaţia Ungaria: li- 
♦râm  anual cca 3* de mii 
tepe ciment. Am reuşit să 
pătrundem şi pe piaţa Aus
triei, încercând In prezent 
şti ne dezvoltăm sectorul 

jriaţâ pe bare l-am do- 
ândit acolo.

REP.: Să schimbăm fi
rul discuţiei şi să dialogăm 
puţin despre privatizare.

V.D.: Noi, ţinând cont 
de cele 80 miliarde lei cât 
este capitalul social al so
cietăţii, am analizat posi
bilităţile oferite de legisla
ţie pentru a face schim
bul de proprietate. Con
cluzia a fost că firma nu 
dispune de resursele nece
sare pentru a realiza pri
vatizarea. Angajarea în

a face, totuşi, schimbul de 
proprietate ? - 

V JJ.: In primul rând 
trebuie să ştiţi că aceste 
dificultăţi în a face priva* 
tizarea sunt general vala
bile pentru toată industria 
cimentului din România. 
Şi pentru că tot e zor ma
re în realizarea dezetati- 
zării, eu consider că sin
gura soluţie viabilă, în 
ceea ce ne priveşte, este 

\găsirC a unui investitor stra-

Dialog cu dl ing. VASILE DEAC, 
manager general 

al S.C. „Caslal“ S.A. Deva

acest proces prin MEBO 
ar împovăra peste măsură 
„Casial“-ul. Este vorba 
despre obligaţiile băneşti 
către F.P.S, obligaţii gene
ratoare de credite bancare 
care ar fi foarte greu,- da
că nu imposibil, de atins. 
Având în vedere cele 80 
miliarde ' ale capitalului 
nostru social, s-ar putea 
ca nici chiar oferta publi
că să nu fie capabilă să 
rezolve problema, dacă do
bândirea de acţiuni contra 
numerar de la F.P.Ş. ar fi 
un eşec. Asta ar îrisemna 
că, datorită nerevendicării 
celor 51 de procente nece
sare- pentru a deveni fir
mă cu capital majoritar 
privat, statul a r  rămâne 
principalul acţionar în so
cietatea noastră. Or; asta 
n-ar mai fi privatizare.

REP.: Şi în acest con
text, defavorabil, care cre
deţi că. ar fi soluţia • spre

• tegic care să cumpere fa- 
brica, Yr/YV** Y;-:.

: REP.: Aveţi semnale câ 
ar exista un astfel de in
vestitor ?

V.D.: Până în prezent 
nimic serios. Ne-au Vizi
tat firma mai mulţi repre- 

t zentanţi ai unor cpibşi ai 
cimentului din Franţa, Ger
mania şi Italia, coloşi ce 
domină pieţe europene de 
lo—20 milioane tone ci
ment pe an, Aceste vizite 
au avut doar un caracter 
informativ, nefiind vîZată 
încheierea unor înţelegeri 
fârmC. Venind în sprijinul 
nostru, F-PJS. a lansat, pes. 
te hofare. o ofertă promo- 
ţionalâ de privatizare 'a  
industriei româneşti a ci

mentului. Această campanie 
a stârnit interes la Ban
ca Mondială care a înce
put să iniţieze acţiuni de 
informare despre sectorul 
de produc ;re cimfent româ

nesc. în faza următoare se 
va face o gamă de oferte 
ferme, în presa internaţio
nală d e ; specialitate (Fi- 

-nancial Times ş.a.)/ oferte 
bazate pe nişte date eco
nomice sumire dar-conclu
dente. Oricum, cred eă 
este foarte dificil să gă
sim un investitor interesat, 
ţinând seama da modul de 
organizare actual al pro
ducătorilor de ciment de 
la n*i.

REP.: Ge vreţi să spu- 
neţi ? \  YY";YY

V.D.: Există, în Româ
nia, un holding al cimen
tului — Romcim, care cu
prinde fabricile de la Tg. 
Jiu, Aleşd, Hoghiz şi Med
gidia, precum şi 5 fa
brici independente. Sigur, 
datorită facilităţilor de 
transport pe mare, fabrica 
de la Medgidia ar putea 
fi tentantă,- dar ea nti ar. 
putea fi cumpăratş decât 
.„condiţionat" cu celelalte 
trei care formează holdin
gul.

REP.: Dle manager ge
neral» în încheiere, spu- 
neţi-ne ceva despre «.'teh
nologizarea fabricii „Ca- 
sial*.

V.D.: Ga peste fot, şi 
la noi ar fi'necesară o îm
prospătare de fond a. teh
nologiilor şi utiTajelor fo- 
losite. Dan, aţâţa timp cât 
cota din jarofit destinată 
dezvoltării nu poate depă
şi 3 la şută din capitalul 
social» retehnologizaroa ră
mâne un vis, din păcate* 
prea îndepăitat. Tot ce pu
tem face este .de a cum
păra unele utilaje care, la 
nevoie, le Înlocuiesc pe ce- 
le ieşite total din uz.

ADRIAN SALAGEAN

Un oraş -  Călan -  in care se
„en gros"

..\

Lista investiţiilor la 6 ă- 
lan, aşa cum ne-a fost ea 
prezentată de către dl Mi- 
hai Negesc, primarul io- 
calităţil, este destul de cu
prinzătoare. Astfel, în o- 
raş, se află în curs de fi
nalizare, conform cu Or
donanţa 19/1994, două blo
curi de locuinţe destinate 
tinerilor căsătoriţi sub 30 
de ani. Blocurile însumea
ză 68 de apartamente, iar 
darea lor în folosinţă este 
preconizată pentru data de 
3Q decembrie a.c. O altă 
investiţie importantă este 
constituită din ceritrala ter
mică ce se edifică îrt ora
şul riou. Din totalul aces
tei investiţii s-au realizat 
până în prezent lucrări în 
valoare de peste 1,3 miliar
de lei. Noua G.T. va pulsa 
pe reţeaua termică a ora
şului o energie calorică de 
20 Gcal pe oră, rezolvând 
cerinţa de apă caldă şi 
căldură a locuitorilor. A- 
eesţei lucrări i-au fost vi
rate în acest' an, de la bu
get, 478 milioane lei, in- 
tenţionându-se punerea în 
funcţiune a obiectivului j n , 
luna iulie a.c.
..Proiectată a fi finalizată 
în lună noiembrie a aces
tui an, investiţia ce are 
ca scop asigurarea gaze
lor naturale în orasuL vechi 
şf satul Crişeni se înca
drează în  reperele de nea* 
lifore preconizate. De 

.menţionat că Intre 60—79 
la sută din această inves
tiţie a fost suportată de 
către cetăţenii direct inte
resaţi. Oraşul nou Călan 
este beneficiarul obiectivu
lui reprezentat de edifica
rea alimentării cu. gâze na
turale a noii centrale ter
mice de aici. Deşi finaliza, 
rea lucrărilor a  fost preco
nizată pentru luna' septem
brie, dl primar Negesc ne-a 
declarat că sunt toate sem
nele că investiţia va fi ga. 
ta în luna august a aces

tui an. Tot oraşul neu afli 
va primeni prin înlocuirea! 
Vechii reţele termice, dflfti 
citare, cu alta nouă, folo
sind conducte de transpaaf 
produse după ultima tel»* 
nologie în domeniu —- JJ*

.zoplus". Valoarea 
investiţii se ridică la 3 mii 

„liarde de lei. Ea se va dei 
rula în trei etape, ia» be
neficiari vor fi deţinătorii 
a 989 apartamente din Gâ- 
lan. i

Ca perspective investi* 
ţionale, dl primar a amilii 
tit execuţia cimitirului dl» 
oraş. Acesta va dispune şi 
de o capelă destinată pem- 
tru -toţi enoriaşii. Tot la 
perspective se încadrează 
şi elaborarea planului u r
banistic al oraşului, pre
cum şi realizarea canali
zării şi a instalaţiei de o* 
pura re â apei. Pentru a* 
ceste investiţii, au fost O* f  
laborate studiile de feza
bilitate necesare şi se a ţ i ;, 
tcaptă demararea lucriwi- 
lor, probabil in anul viitor»

Cu bătaie mai lungă ee*
. te şi planul de construia», 

în piaţa din oraşul nou, 
a un»i complex de sacrifi
care animale şi eâmerţ te  
care să se poată cumpft* 
ra, conforin du standarde
le’- în vigoare *de igienă, 
produse animaliere (camei 
lapte) dar şi că te genuri dfl 
alimente. L-am întrebat pfl 
dl Negesc, ciah se face efl» 
deşi investiţiife nu au  •* 
cblit deloc Câlanul, diuv* 
potrivă, drumul care trece 
pe primărie, peste
linia atentă, a rămas MS 
asfaltat şi plin de gropi, 
„Aşa este, noi am prezeo* 
tai această stare de lucruri 
şi s-ar părea că ne vo» fi 
distribuiţi banii necesari 
pentru a asfalta această '  
potţktne de şosea din ab
raşul vechi".

ADRIAN SALAGEAK '

Pe dna Elena Tecar, patroana S.C. „Tecar“ SNC 
din Hunedoara, b femeie energică, plină de viaţă, am 
intâlniţ-o la patiseria „Cuptorul de aur", unitate pe 
care- a ,luat-o în locaţie de gestiune de la S.G. „31- 
vana“ S.A. şi în închiriere de la S.C. „Mercur," Cor- 
vinex Ş.A., proprietara spaţiului comercial, încă din. 
februarie 1991, prin licitaţie, conform legii.

Discuţia noastră, cum era firesc, s-a referit în
deosebi la modul cum s-au desfăşurat treburile în 
perioada care a trecut de atunci, de trei ani şi ju
mătate.-

— Localul a avut nevoie de unele reparaţii pe 
care a trebuit să le fac, dar mai ales am avut ne
voie de utilaje comerciale pentru o dotare corespun
zătoare, atât a laboratorului cât şi a sălii' de servire. 
Iar utilajele comerciale nu "sunt ieftine. Am cumpă
rat un frigider dg capacitate mare, o ladă frigorifi
că comercială. Achiziţia de utilaje, reparaţiile, chiria 
şi locaţia de gestiune, ca şi salariile celor şapte an
gajaţi au diminuat binişor profitul, dar nu mă plâng. 
M-am mulţumit cu un profit lunar de circa 200— 
800 «00 de lei, ca să păstrez preţurile produselor la 
un nivel acceptabil pentru orice consumator. Adao
sul comercial la producţia proprie de patiserie nu 
depăşeşte la mine 30 la sută, iar la răcoritoare, pro
duse lactate, pe care le aduc de la alţi- producători, 
adaosul este mai mic de 40 la sută.

— Şi aţi rezistat concurenţei care nu este deloc 
comodă in acest domeniu ?

— Am rezistat. Vreau să vă spun că meseria a-

ceasţa o practic -cu pasiune, mi-e dragă. Şi ,nu m-am 
pus *pe căpătuială, cum au făcut alţii. Am dorit şi 
am reuşit, cu un profit mic, dar ■ constant, să fac 
faţă concurenţei, să dotez unitatea, să plătesc cu re
gularitate salariile angajaţilor. Poate nu vă vine să 
credeţi, dar în această perioadă nu mi-am permis 
nici măcar să-mi cumpăr un autoturism, aşa cum au 
făcut alţi patroni. Mi-am spus că eu trebuie să fac 
comerţ, nu să jecmănesc consumatorul. Şi sunt cre
dincioasă acestui crez.

— Spuneţi-mi, în' afara cheltuielilor pe care le-aţi 
făcut, aţi avut şi alte necazuri ?

— Am avut, dar nu mai vreau să m; le amintesc.
■ Au trecut. Un nbeaz mare s-a ivit însă chiar acum,
în zilele acestea. A apărut Hotărârea Guvernului nr. 
391, din 6 iunie 1995, car&Y se referă la trecerea u- 
nor spaţii comerciale în patrimoniul unor societăţi 
comerciale cu activitate de morărit şi panificaţie, 
carne şi prpduse din cama, lapte şi produse din lap
te, peşte şi produse din nefete. Hotărârea prevede ce
darea şi preluarea acestor *spaţii In mod gratuit. în 
tre spaţiile pe care S.G. „Silvana” SA . va trebui să 
le cedeze S.G. Panicor SA. din Hunedoara este no
minalizat şi localul patiseriei „Cuptorul de aur". 
Ştirea aceasta pe c^re am primit-o chiar azi (21 iu
nie — n.n<) pur şi simplu parcă m-â lovit în cap. Ge 
voi face ? Nu ştiu, nu-mi dau seama. Hotărârea va 
intra în vigoare după 60 de zile de la publicarea în 
Monitorul .Oficial, Poate,, până atunci...

Amărăciunea, dnei Tecar este mare. E drept, Bo-

târârea prevede preluarea acestor spaţii, cu toate 
dotările şi personalul existent. S.C. „Tecar" este în- 
să o societate privată. Nu va putea să cedeze dota
rea, iar personalul est» angajatul patronului privat.
Ge se va întâmpla cu el ? Hotărârea nu intră în *a- 
mănunte de acest gbn, dar tocmai aceste -„amănunte" 
ar fi trebuit reglementate şi nu lăsate la liberul ar
bitraj al nu ştiu cui, la voia„ întâmplării. _Yy \ - 

Şi se mai naşte o suspiciune. Societăţile comer
ciale care urmează să p re ia ; fără plată patrimoniul 
de care am amintit sunt în prezent cu capital de stat 
sau - majoritar de stat. Dar multe dintre ele urmează 
să se privatizeze, unele au şî demarat procesul. Oa
menii se întreabă, pe buna dreptate, oare Hotărârea 
în bauză nu favorizează trecerea unui patrimoniu 
public, fără plată, în patrimoniul privat? Să fie a- 
ceasta o nouă lucrătură a atotputernicelor A.G.A., ca
re,. după cum se ştie, sunt ticsite cu deputaţi, sena
tori şi alţi demnitari sus puşi, ce nu vor nici In 
ruptui capului $ă şe retragă din ele ? Păi, curo să se 
retragă ? Doar fiind în AGA au posibilitatea ca la 
privatizare să pună mâna pe ciolanul cel mare I ; , 

Eşte firească deci îngrijorarea oamenilor cin- 
ştiţi. Este firească îngrijorarea dnei S en a  Tecar; 
Probabil că, până la urmă, dumneaei va găsi rezol
varea problemei sale. Dar, ne întrebăm/ de ce se iau 
astfel de hotâi&ii care, în loc să rezolve clar pro
blemele, mai mult le încurcă, şi dau naştere la sus
piciuni ? Sau poate tocmai acesta este rostul lor ?

■ ■ . /Y ' - iw  Gh. PAVEE
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ANIMAM - GURATE/ 
NECURATE. •  Din ra 
ţiuni de igienă în ultimă 
instanţă, există, în anu
mite religii prescripţii 
foarte riguroase privind 
interdicţia de a folosi, 
pentru hrană, carnea a- 
numitor animale consi
derate necurate sau spur
cate. Legea lui Moise are : 
şi ea prescripţii foarte 
amănunţite în această 
privinţă, în cea de a 
treia carte a Bibliei, Le- 
viticul (cap. 11). De data 
aceasta însă, pe lângă 
raţiflnile de ordin igie- 
nic, motivaţia se înte-- 
meiază şi pe ideea de a 
separa, de a distinge şi 
In acest fel poporul lui 
Israel — poporul ales al 
Iui Dumnezeu — de nea
murile păgâne, închină
toare la idoli. •  Sunt * 
considera te..necurate şi, 
ca atare, ncadmise în ' a- 
limentaţie .rumegătoare
le cu copita nedespica- \  
fă, fiarele sălbatice, ac
vaticele fără sblzi şi a- 
iripi, ■ păsările răpitoare, 
reptilele şi insectele, cu 
excepţia unor anumite 
lăcuste. •  Fără ca in 
Notei Testament să exis
te prescripţii speciale

RADU CIOBANU

privind regimul alimen
tar,’ popoarele creştine 
respectă în general ace
leaşi interdicţii, dar din- 
tr-o firească repulsie fa
ţă de animalele conside
rate . necurate şi nu din- 
tr-o motivaţie religioasă 
anume.

;, Aceasta este legea cea 
pentru dobitoace, , pentru 
păsări, pentru toate vie
tăţile ce mişună în apă 
şi ■ pentru toate vietăţile 
ce trăiesc pş pământ, du
pă care se pot deosebi 
cele necurate de cele cu
rate şi vietăţile ce se 
mănâncă de vietăţile ce 
nu se mănâncă".

Leviticul, 11,46-47
ANUL SABATIG. •  

Aşezaţi fiind în Tara Fă
găduinţei, Ganaanul, e- 
vreii n-au devenit stă
pâni absoluţi al pămân
tului sfânt. Ei erau doar 
beneficiarii roadelor sa
le, adevăratul stâpânitor 
al Întregii lumi, inclu
siv al pământului, fiind 
numai Dumnezeu. Con
secutiv acestei rându

ieli divine, poporul lui 
Israel avea anumite o- 
bligaţii privind modul 
de a lucra pământul în 
aşa fel încât să se bucu
re de roadele sale dar 
să-l şi menajeze, pentru 
ţa-1 feri de secătuire.
De aici decurge preve
derea pin Leviticul de 
a institui' din şapte în 
şapte ani un an sabatic, 
in care pământul să nu 
fie lucrat, ci lăsat să se 
odihnească, serbând ast
fel şi el, ca şi întreaga 
Greaţiune, mărirea lui 
Dumnezeu. Cum în acest 
an — considerat un răs
timp sfânt — venitul e- 

’ vreilor era substanţial 
diminuat, era - interzis 
creditorilor să-şi pretin
dă încasarea - creanţelor: 
anul sabatic a devenit 
astfel şi un an al iertă
rii. 4  Expresia „an sa
batic44 este in uz astăzi 
şi fn unele mari univer- . 
sităţi occidentale; pentru 
a numi anul de odihnă,

re se acordă profesorilor^ 
din şapte in şapte ani. 
•  Din ebraicul şabath, 
a se odihni, * a sfârşi. .

„Grăit-a Domnul cu 
Moise pe muntele Sinai 
şi a zis: Vorbeşte fiilor 
lui israel şi le spune : 
După ce veţi intra în 
pământul pe care îl voi 
da vouă, să se odihneas
că pământul, să fie odih
nă în cinstea Domnu
lui. Şase ani să semeni 
ogorul tău, şase ani să 
lucrezi via ta şi să a- 
duni roadele lor; iar 
anul al şaptelea să fie 
an de odihnă a pămân
tului, odihna Domnului; 
ogorul tău să nu-l se
meni şi via ta să n-o tai 
in anul acela".

Leviticul, 25,1-4 ' •
„In anul al şaptelea 

vei face iertare. Ierta
rea ijisă va fi  aşeastar 
io t imprumutătorul,: ca
re dă împrumut aproa
pelui său, şă leite dato
ria şi să n-o mai ceară 
de la aproapele său sau 
de la fmtele său, că s-a  
rostit iertare pentru Dom
nul Dumnezeul tău".

destinat studiului, medi
taţiei şi călătoriilor, ea- Deuteronomul, 15,1-2
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TINERE CONDEIE(4
»

tn  fiecare an, la vre- 
.mea florilor şi a trece
rii uşoare şi line a pri
măverii in văratice ros
turi, prunci miraţi şi a- 

' dolescenţi subţiratici îşi 
descoperă virtuţi de 
născocitori. Potrivesc cu
vintele în Versuri, izvo
dea; poveşti şi întâm
plări — creează. Desco
peră lumea şi se desco
peră pe sine. Se joacă. 
Cad în cazanul cu me
lancolie, visează sau «ţe
vi a meditativi şl gravi.

Anul acesta şi-au tri
mis creaţiile mulţi din
tre ei. Cei care au în
drăznit. Mai mulţi sunt 
cei care n-au îndrăznit 
încă.

E foarte, greu să alegi 
în asemenea cazuri. Mai 
degrabă te laşi furat de 
prospeţime, de . sinceri
tate, de fulgurante ima
gini şi de suave naivi
tăţi. Uneori nu-ţi vine 

-să crezi că un copil sau 
un. adolescent poate scrie 
atât de inspirat, sţăpâ- 

, nindu-şi cy atâta . artă 
mijloacele' de expresie,

cum se totâmplă la Ro- 
xana Sicoe-Tirea (cls. a 
VU-a, Şc. Gen. nr. 1 De
va), la Valeria Doina 
(cls. a X-a, Liceul „Tra
ian*4 Deva) sau Ia Anne 
Sorescu (cls. a X-a, Gru
pul Şcolar Metalurgic 
Hunedoara).

Lista (impresionantă! 
— n.r.) a premianţilor 
concursului de creaţie 
„Tinere condeie41 este 
totodată un omagiu adus 
talentului şi frumuseţii.

Prof. IOAN STEREA, 
inspector şcolar

N.R. Alăţtiri de cele 
trei tinere, amintite 
deja, au mai obţinut 
premiul I la „Tinere 
condeie44: Nicoleta Teo
dora Mihălţan (cls. a
XI- a, Liceul Agricol 
Geoagiu); Magdalena 
Şerban (cls. a IX-a, Li
ceul „Traian44 Deva) — 
la critică literară ; ' Mi- 
lcna Ciorobea (cls. a
XII- a, .Liceul „Traian4* 
Deva) — publicistică J 
Daniel Dăian (Liceul 
„Traian44 Deva) — lit. 
de 'anticipaţie. ■

S-a pus praful pe privirile mele 
ca pe o.inimă dată amintire.
Şi păsări se învârt 
în cercuri .albe, 
tot mai aproape 
de miezul copt al fructului, 
până intră in seminţe»
Mi-e dor de o vie cu struguri 
zemoşi,
mi-e dor de idei.
Mi-e somn să-mi deschid * 
ochiul, ■

* mai bine aprind o lumină şi... 
văd că iar mi-au plecat caii...

ANNE SORESCU

- S t a u ă ,  $ . i t  D o a m n a

Se stinge pământtţL E sufletul gol,
Neantu coboară pe-al hunilor sol. 
Orbit-auiudeii. Stăpână 1H ura, - 
Iar Mâna Ta Doamne-mplinit-a Scriptura.
Se sparge paharul, e plin de amar,
Veghează o cruce prin ceasul de jar.
Se scutură piatra, iar minţile zae,
„Ah, iartă-i Părinte căci nu ştiu ce fac !M

Se-ntunecă aştrii* E-o clipă ca anii.
„Eloi, Eloi, lamina sabahtani!“
E spaimă-ntre oameni, dar milă nu au, .
Ş i glasul se-nalţă: „Săvârşitu-s’au !**
Mai arde durerea. Morminte-a deschis. ■ ' 
în cer suferinţe, în lume abis. -
Se spulberă timpul. Pământul a stat,
Iar trupul se stinge eu capul plecat V

Aprins e vitraliul din albe cuvinte,
Din candela nopţii pe-altarele sfinte...
Ce ore de veacuri, ce slovă divină,
Zburând înspre veşnic prin inima lină I 
Prin freamăt de aştri şi ani de lumină,
Aştept dezlegarea din, clopot să vină.
Să sune, o Doamne, pe veacuri zicând : 
„Răpus-ai, Tu, moartea, pre moarte călcând 1“

Culmina pământul din ceasul de purpur,
Din inimi plecate ce ruga şi-o murmur. 
.Vibrează văzduhul la lampa de ceară,
Şi viaţa triumfă lipsită de seară.
Şi clipa se-nchină şi stelele-s jar,
Curmat-ai Isuse al nostru amar 1 
Vesteşte un înger: „Hristos a-nviat 1“ 
înspre a lumii mântuire fost-a dat. 

„Cu-adevărat a înviat!“

ROXANA SICOE-ŢIREA

.

Judeţul Hunedoara 
va  găzdui în (una august

Convorbire cu dl prof. VASELE MOLODEŢ, 
directorul Centrului Judeţean Hunedoara 

al Creaţiei Populare, v
directorul Festivalului Internaţional 

de Folclor „Sarmizegetusa**

Pentru început se impu-/ 
ne o precizare: in semn de 
recunoaştere a bogatelor 
tradiţii folclorice 4 hune- 
dorerje, a ^activităţii oa
menilor de cultură de pe 
aceste meleaguri, s-a ho
tărât ca sediul Secreta
riatului naţional al Orga
nizaţiei Internaţionale de 
Folclor să fie la Deva. 
Acest lucru se întâmpla 
încă în anul 1990. Şi- tot 
în semn de preţuire a fol
clorului hunedorean, ro
mânesc, în general^ s-a 
acceptat, la iniţiativa fac
torilor culturali locali, ca 
judeţul nostru să organi
zeze unul. dintre festiva
lurile internaţionale din 
circuitul LOiV. Aşa s-a a- 
juns ca anul acesta să - 
aibă loc, in luna august,, 
a treia ediţie a Festiva
lului Internaţional de 
Folclor „Sărtnizegetiisa44, 
cuprins . in calendarul ' 
UNESCO, în'Deceniul dez
voltării mondiale a cultu
rii populare ’ (1968—1997): 
Date despre actuala edi
ţie despre festival, ne-â 
oferit, cu generozitate, dl 
prof. Vasile Molodeţ, di
rectorul festivalului.

— Menţionez că, deşi 
am organizat .doar două 
ediţii ale acestei manifes
tări de anVefgură, oaSpd- 
ţii ne^u  adresat cmiriiite 
de laudă despre organiza
re;, referitoare la căldura 
primirii şi ospitalităţii h u -. 
neclorene. Şi aceste cuvii»- 
te hu au fost rostite in 
ţară; de complezenţă, ci 
la Krems (Austria), suride- 
con ducător u i-  delegaţiei 
mexicane • spunea:'' „Româ-- 
nii au depăşit toate aştep
tările. S-au dovedit mai 
nemţi decât austriecii în 
organizare4*. Credem că

' festivalul „Sarmizegetu
sa44 este o bună propa
gandă pentru hunedoreni, 
în primul rând, pentru 
tară, când: oaspeţii pleacă 
mulţumiţi de la noi. Noi 
suntem în Europa de mult, 
prin cultură, civilizaţie, 
ospitalitate. ■

în legătură cu actuala 
ediţie a festivalului, men
ţionez . că invitaţiile au 
fost lansate de organiza-, 
tori in întreaga lume încă 
din decembrie 1994, atât 
de către comisia hunedo- 
reană do organizare, cât 
ş l-d e  Secretariatul gene
ral al I.O.V. Au răspuns, 
în scris, confirmând par
ticiparea, 12 ţă r i : Aus
tria, Bulgaria, Cehia, Chi- , 
na, Danemarca, Indone- ^ 
zia, Iugoslavia, Mongolia,. 
Rusia, Spania, Turcia, Un
garia şi, , bineînţeles, Ro- 
lnânia, dare va fi repre
zentată de cele mai bune 
ansambluri de cântece şi 
-dansuri din judeţul Hu
nedoara.

— Care este programul 
festivalului din acest an ?
■ —r-Soriretfte Deva şi. in 

judeţ a oaspeţilor se pre
conizează pentru ziua de 
7 august a.c. - Deschiderea 
oficială va avea loc în 8 
august a.c., la Deva. In

celelalte zile (9, 10, • 11, Mi 
august), ansamblurile aq 
fost knpărţitş in două gru
pe, de câte 6 formaţii 
(plus cele hunedOrene), ca* 
re vor susţine spectacole 
în Oraşele : Orăştie, Htti 
nedoara, Brad, Haţeg, Pos 
troşate, Sirneria, Vulcan* 
Gălan, iar in 13 august «*t 
închiderea, la Costeştfc 
Este un volum imens de 
muncă in organizarea spec
tacolelor, in ’ a-i priiţii pe  
oaspeţi. Fiecare . ansamhlH 
va avea conducător de  
grup şi translator, un ghid 
care să cunoască foarte 
bine date despre istoria 
veche şi contemporană ” 4  
judeţului şi a ţării. Do* 
rim ca sejurul ansamblu» 
rilor- străine la noi să ma
fie *unul monoton, ci tul 
prilej de a ne cunoaşte 
aşa cum suntentu. de »  neţ 
cunoaşte istoria- meieagtt* 

.Tul hunedorean,- locul ce* 
lo r ' dfltaă Sa

-  M wţkmâţF cândya
că tot in acearigr pteŞaa* 
d i va*-ovear loc |p  uft târg) 
al meşterilor . - ■ pu& iăr
—  m .c> tgşu$g& u- m  

târg al meetm-Hepr popu
lari,
creatori din întreaga ţară, 
oaspeţii» vor fr astfel to  
măsură să iacă un cirezii 
al României şi prin intes* 
mediul meşteşuguriiOR 
populare tradiţionale. Tâti» 
gul va fi desehiş lin faţa 
Casei de cultură din De* 
va, în perioada 8—10 au
gust a.c.

— Cum aţi rezolvat Pro* 
Menta banilor de organi
zare ? i

*— Avem greutăţi în a- 
cest sens. La un număp 

‘ de 450 persoane (şi am .fost 
nevoiţi să limităm partici
parea- străinilor), cazarea 
şi masa trebuie să fie im
pecabile, iar asigurarea lor 
presupune bani mulţi. Or
ganizatorii nu dispun de 
întreaga sumă . necesară 
pentru cheltuieliie^ee vor 
apărea. De aceea, solicităm 
sprijinul -unor . sponsori 
generoşi. Credem- că filia
lele băncilor, agenţii eco
nomici ne vor ajută '' cum 
au făcut-o şi în alte dăţfi 
Adresa noastră este: Cen
trul judeţean al creaţiei 
populare — Deva, strada 
1 Decembrie, nr. 28, tele
fon 611850 / interior 155. 
Facem, de asemenea, US 
apţi de suflet la primăriile 
şi agenţii economici dtat 
localităţile unde se v »  
prezenta spectacole în ca* 
drul festivalului, să spri
jine sejurul oaspeţilor.

;■ţ i i ’-:'' MINEL BODEA
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SĂmăMÂW A

__  LUNI, 3 IULIE

- : 5
«3,00 Actualităţi; 13,10 Ecleziast *35) 

!*Mfl TVR la ş i;  14,45 TVR Cluj-Napoca; 
'«!.*. TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi!

■ M 49 Avanpremieră; 1648 Turism «I «V 
grotoriau»; 1 7 3  Emisiune te limba « •  
gbiarâ; 1 8 3  Carta* jmsgSei (dA ); 19,00 
De Rial pani lani; 1940 California v i
sează (a); 2040 Actualităţi, meteo, «port; 
20,50 Baywatch (s); 21,45 „Cu! 1-e frică 
de Virginia Woeif (teatru TV); 2245 
Transfocator; 23,20 Actualităţi,

' , T V R t  '
14,00 AeRiDMttţi; ILtĂ Politica latre 

ideal şi real; «140 Videoteca metema- 
mihii; 15,19 Simboluri «e ieri «4 do azi 
Mol; 1 * 3  Atlas <r); 1940 Desena ani. 
mate; l $ 3  Si bogaţii plâng (s ) ; 1 7 3
Măseaua de mbtte (em. p cârn  tineret): 
17.4» Aur fi n ero tfs); 1 8 3  In «aţa M n -  
neaveastră; 2 9 3  Arte vizuale; 2040 Tri
buna npnconformiştilor; 2 1 3  TVM Me- 
s :-er; 2 1 3  Formula 3 (aeţ; 22,00 Santa 
I rbara (s ): 22,45 Repriza' a treia. Eml- 
su n e  sportivă; « 3  Jazz club.

MARŢI, 4 IULIE /
T V R  t

■ 3*0 TVM Telematinal; 8 3  La prima 
»«•<*; 9,29 Santa Barbara (s/r); 10,05 Aur 
ş, nerei (s/r); 1 9 3  Desene animate; 1 1 3  
i ’.ea mult suflet (f/r); 13,10 1001 audiţii;
11.10 TVR Iaşi şi TVR Cluj-N.; 16,10 FU 
f i  însuţi t; 1 7 3  Convieţuiri; 1 7 3  Cazuri 
Şl necazuri in dragoste; 1 8 3  SUA: Ţara 
• u.. 52 de stele I; 1 9 3  CI io: 19,30 Car- 
t a Magiei (dA); 20,00 Actualităţi, meteo,

j iiiS m  2 0 3  Doamnă pentru o zi (co. SUA 
1393); 2 2 3  Reflector; 2 2 3  Studioul mu-* 
zicii uşoare; 2 3 3  Actualităţi; 23,40 Gong !; 
0,10 Meridianele dansului. ,

• T V R  2

7 3  La prima oră; 9 3  Ora de muzi
că; 103  Desene animate; 10,35 Buni 
ziua, America! (Worldnet); 1 2 3  «Cui

l-e frică de Virginii VVoolf ? (teatru/r): 
«449 Ecran de vacanţă;' 15,00 Brigada 
ipecialft 2 x 2  (s. Venezuela, ep. 5); 1 6 3  
D a.; 16,30 'Şi bogat» Plâng to); 17,00 23 
de milioane (P* I); 1 7 3  Aur şi noroi (s)j 
1 8 3  23 de milioane (p. U); 2 9 3  Cu căr
ţile pe faţă; «1,00 TVM Mesager; 2 1 3  
intre da şi nu; 22,00 Credo; C3,15 Merii 
(f. Germania 1911).

MIERCURI, 5 IULIE 

T V R  I

7,00 ŢVM Telematinal; 8 3  La prima 
ori; 9 3  Santa Barbara (s/r); 10,05 Aur 
şl noroi (s/r); 10,55 Desene animate; 1 1 3  
Ecran do vaeanţă: Tânărul Tigru <f. SUA); 
«3,10 131  audiţii; 14,10 TVR Iaşi şl TVR 
Cluj-Napoca; 16,19 Univers venezuelean; 
«6,40 Alfe şi Omega»; 1 7 3  Volei. Tro
feul Toanis: România — Italia (sel.); 18,30 
Cartea jungtoi (de., ultima! epj: «9 .3  

• I Europei; 1 9 3  California visează 
(*): 2 0 3  Actualităţi, meteo, sport; 2 0 3  
Dr. Quinn 3 ; 2145 Noi frontiere; 22,55 
Confluenţa; 23,45 ţut&lnirea de la miezul 
«apţii; 0,25 Jazz-Ian.

W V B 2

7 ,3  La prima oră; 9 3  Ora de muzică; 
1 0 3  Mag. performanţelor (CFI); 1 1 3  
D a ;  12,00 Gong! (r); « 3  Armonii co- 
rnle; 1 3 3 ,  Panoramic european; 14.10 E- 
eraa de vacanţă; «540 Serialul serialelor; 
« 6 3  OMJ 1 6 3  Şi bogaţii plâng (s); 1 7 3  
Minl-eco; 17,49 Aur pi noroi ţs); 1 8 3  Em. 
la  Ib. maghiară; 2 0 3  Ph> Memoria; 20,30 
Turist club; 2 1 3  TVM Mesager; * 1 3  
Tradiţii; 22,00 Moda pe meridiane (do); 
2 2 3  Muzică; 2 2 3  Santa Barbara (s); 
2 3 3  Un secol de cinem a: J, Georgescu; 
0 3  Ritmuri muzicale.

JOL 6 IULIE 

T V R  I

7 3  TVM Telematinal; 8 3  La prima 
©riî 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Aur 
şi noroi (s/r); 1 0 3  Desene animate; 11,20 
VideoleKicon; .12,20 Ecran de vacanţă; 
13,10 1001 audiţii; 14 .»  TVR Iaşi şt TVR 
Cluj-Napoca; 1640 Căluşul românesc; 16,40 
Sub semnul întrebării; 17,40 Voiri. Trofeul 
TonRs: România — Olanda; 1 8 3  Apă
rătorii Pământului (d.a.) ; 1 9 3  Medici
na pentru toţi; 1 9 3  California visează 
(s); 2 0 3  Actualităţi, meţpo, sport; 20,50

Valea păpuşilor (s); 21,40 Reflecţii rafie- 
re; 2 1 3  Studio economic; 2 « 3  Actuali
tăţi; 2 2 3  de la Şjghtoi 9 3
Familia Palliser (s).

WVB •

# 3  La prima ori; 9 3  Or» de muzică; 
1*45 Vulcanul Etna (CFI); 1 1 3  Da ; 1 2 3  
DM fw ottereţr); «2 ,3  ( to m  *92 (Arte); 
t*45 Confluenţe ţrR IMS Ritmuri muzi
cale; 1440 Mag. social; 15,00 Brigada ape. 
cială 2 x 2  (S); 16,00 D.A; 1 6 3  3  
plâng m t  * 7 3  Ceata! de ta ora 5. 
tot Virgil Ogăşanu; 1 9 3  Em. ia  
germana; 20,00 Tenis. Wimbledon — pri
ma semifinală feminină; 2 1 3  Sfinx (O); 
22,30 După vis (f. Spania 1992H 23,50 Te
nis. Wimbledon — a  doua semifinală fe
minină.

VINERI, 7 IULIE

WVB t

7 3  r m ‘Telematinal; 8 3  La prima o- 
ră; 9 3  Santa Barbara (s/r, 2 ep.) 1 1 3  ' 
Curcubeu; 12,20 Greatest Hits; « 2 3  A- 
renturile Iul Skippy (s. Australia); 1 3 3  
100V audiţii; 1 4 3  TVR lari fi TVR Cluj- 
N.; 1545 Tradiţii; 16,15 Actualităţi; 1 6 3  
Din lumea afacerilor; 16,45 Pompierii v* 
informează!; « 7 3  Ew. in  limba germană; 
« 8 3  Pto Patria; « 9 3  Edem (s); 3 3  
Actualităţi, Metri», sport; 2 8 3  Tezaur 
folcloric; 2 1 3  Urmărind-o ps Lansa <f. 
SUA 1*93} tu  &  Shields; 2348 Actuali
tăţi; 2 3 3  MTV Baro Top 80; 8 3  O- 
chtul nopţii m  CL SUA ’93).

WVB « .

7 3  La prima oră; 9,20 Ora de muzică; 
1 9 3  Destinaţii de vacanţă (WorldNet); 
* 1 3  Da «  12 Orizonturi culturale; 13,45 
Ritmuri muzicale; 15,00 Convieţuiri; 1 5 3  
ia  memoriam: Mircea Basarab; « 6 3  
Da ; 1 6 3  $i bogaţii plâng (s>; 1 7 3  Te
nis. Wimbledon — prima semifinală mas. 
culini; 1 7 3  17 clipe ale pori primăveri 
(I); 1 9 3  Festivalul internaţional ai tine
rilor dirijori; 2 1 3  TVM Mesager; 2 l 3  r 
Tenis. Wimbledon — a doua semifinală 
masculină; 2 3 3  Santa Barbara (s); 8 3  
Bucuriile muzicii.

SAMBATA, 8 IULIE

T V R  1

7,00 Bună dimineaţa... de la Iaşi 1; 9,00

Feriţl-vâ de măgăruşi; 1 0 3  Black Beau- 
ty (s.); 1 0 3  Pas cu pas (em. de ştiinţă); 
«L2K Ecranul;, şeffl» Ciemi)i ilfil «2,40 Cu
vinte potrivite; 13,10 «Oii audiţii; 14,10 
Turnul Baboi; «D esene anim ate* Mu- 
Zică # Seriale; 18,45 Mapamond; 19,15 
«rieenefclopedia; 2 0 3  Actualităţi, meteo, 
şpprt; 2 0 3  Tegdlla şi BoncttJ (s); 21,45 
Medalion Ştefan Stoică; 22,45 wthnule, 
c|«tecul mea-..*, Ioa Dolânescu; 2345 Ac- 
taalităţi; 2 3 3  Telefonul de la miezit nop
ţii (s); 0,30 Concert extraordinar ‘ Fragil 
Music Experienţe. ■

’’ . T V R  2

7 3  întâlnirea de sâmbătă de lâ Cluj- 
Napoca; 1 2 3  MTV Disao Dance; 13,00 
Est Meridian. Mag. de eiărşit de •săptă
mână al TVB Iaşi; * 6 3  Da ; 1R30 Şi 
bogaţii plâng (s); 1 7 3  Spectacolul lumii 
văzut de scriitoral loan Grigorescn (ep. 
5); 17,30 Serata muzicali TV; 3 3  Pariaţi 
pe campion I (es); 2 1 3  TVM Mesager; 
2 1 3  Memento cultural; 2 2 3  Volei. Tro- 
feul Tomis; România — Bleiorusia (Eem.); 
2 2 3  Santa Barbara {*); 23,15 Interieren- 
ţe; 0,15 Jazz-Magazin.

DUMINICA, 9 IULIE

T V R  I

8 3  Buni dimineaţa |; 9 3  Abracada
bra!; 1 9 3  Salty— Leul mirii (sfc I0,:t0 
Lumină din lumină; 1 1 3  Fest.-cenc. al 
Ansamblurilor folclorice profesioniste; 
« 2 3  Viaţa satului; « 3 3  Atlas; « 4 3  Ac
tualităţi; 1 4 3  Video-magazln; « 7 3  Star 
Trek (s.SF); 18,45 A doua Românie; 1945 
Robingo tos); 2 0 3  Actualităţi, meteo; 2 0 3  
Am fost un băiat rău» Legenda lui Errol 
Flynn (f. SUA 1985); 2340 Tragerea Loto; 
23,25 ‘Actualităţi; 2345 Duminica sporti
vă; 0,10 MTV Disc» Dance; 9,40 Nocturna 
lirică: Dan Verona.

T V R  2

7 3  5 x 2. Magazin duminical. Program 
al Studioului TVR Iaşi; « 3 3  MTV -firea- 
test Hits; UjOO Tânase Scatiu (f. Româ
nia 1976); 1 6 3  Tenis. Wtmbiedou — fi
nala masculină; 1 9 3  Un zâmbet pentru 
vârsta a treia. Invitat; «torul de: copii 
Radio; 1 9 3  Si bogaţii plâng ($); 20,00 
Maeştrii; 21,00 TVM Mesager; 2 1 3  Des
coperirea planbtei; (Suedia; 22,3 Ritmuri 
muzicale; 22,25 La puterea a doua;. 23,10 
Santa Barbara (s); -2355 Visul lui Mitică. 
Teledivertisment cu Mitică Popescu.
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i i - .

■ i

6,40 Seriale, desene a- 
tomate; 113  Disney & 
Co. (dA, rep.); 12,20 Ca
lifornia. Dreams (sco): 
„Sentimente adevărate"; 
«245 Prinţul din Bel-Air 
(s): „Bunica este ocupată"; 
«3,10 Casa plină (s): 
„Croaziera"; 13,35 O fa
milie puternică (s): „Din 
două familii facem tina"; 
14,3 Automobilism. MP 
de FI de la Magny Cours-, 
15,05 Tenis. Wimbledon 
’95 (d); 19,45 Ştiri, sport, 
meteo; 29,10 Salut ! (cs); 
21,15 Show-ul de 1 3  3 0  
DM; 2 3 3  Cum aţi zis ? 
(show/r); 0,00 Sâmbătă 
noaptea la RTL (divertis
ment); 1 ,3  Profesionis
tul II (fa. Fr, ’80) cu

‘ 7 3  Ştiri; « 0 3  Fiecare 
volum (mag./r); 10,30 Nu 
dear moda (mag./r): 11,3  
Băg&reţii (co. Italia 1981);- 
12,40 Forum (slSBvV); 14,3  
Ştiri; 14,25 Cotidiene; 
1 4 3  A Ittbi — ediţie 
specială; 15,3 Pentru bi
nele copiilor (ţ-a. SUA, 
1992); 1 7 3  D.a.; 19,00
Ştiri; 19,05 OK, preţul e 
corect (cs), cu Iva Za- 
nicchl; 2 0 3  Casa Viane- 
lto (s); 2 1 3  Ştiri; 21,25 
Paperissima (show); 21,40 
Inimi şi bani (show), cu 
Alberto Castagna; 23,45 
Şttri; 0 3  Coborârea (f a. 
Italia 19«); 24* Cotidie. 
ne (r): 2 3  Reluări se
riale. Jv: ;

SAT 1

6,10 La, Imnătatea ga
laxiei, întorci I» stânga 
(s. SF); § 3  Seriale şi de
sene animate; « 0 3  Ju
decata lui ttniy MBrliall 
(f. istoric SUA ’55) cu 
G. Cooper, E. Montgome- 
ry; 12,W Superhuman Sa
murai (s); 12,35 Comisa- 
m i Rex (s/f); 1 4 3  Mr. 
Smith (s); 14,50 Catwalk 
(s); 15,45 Cagney şi La- 
cey (s.p); 16.45 Star Trek 
(s.SF SUA); 17.45 Bay- 
vvateh (sa , SUA); 19,3  
Ran ; fotbal (Bundesllga); 
1 9 3  Total sau nimic (cs); 
20,30 Roata norocului; 
21,15 Parada muzicanţilor; 
23 ,3  ,  Mann-fi-Mann
(show); 0 3  ŞcoiârRele (f. 
er. Germania 1971, p.Il).

N.B.C.
7 ,3  Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw; 8 3  Hello Aus
tria, beii» Viena; 9.30 
Europa Journal; 10,3  
Videomodă; 1 0 3  Enter- 

tainment X — Press; 1 1 3  
Rotonda taikshew; 1 2 3  
Comerţ TV; 1 3 3  Maga- 
zinul ştirilor NBC; 1 4 3  
Azi — reportaje de pe 
glob; 15 ,3  Baschet. Cu
pa Buckler — Spania; 

1 6 3  Golf. CE Volvo PGA; 
« 7 3  Campionatele NCAA 
(fmaieie de fotbal); 18,3  
Golf feminin — Belgia; 
2 0 3  Ştiri iTN; 20.30 Us- 
huaia (do); 2l,30 Dateil- 
ne — retrospectivă; 2 2 3  
Talkin ’Jazz; 2 3 3  Show
ul serii, cn Jay Leno; 0 3  
Late Night, cu C. O’Brien.

E U R O SPO R T

9 3  Auto. Pole Posltion 
1 fr); 1 0 3  Mag. olimpic; 
1 1 3  Baschet. CE mase. 
de la Atena — sferturi 
de finală (r); 12,00 Ci
clism ’95 Kokusai Kelriii 
International Serios • * î— 
IV (r); 13,00 Box. Meciuri 
internaţionale; 14,3 Au
to.-MP de Formula 1 al 
Franţei — calificări (d);
15.3  Aventură; 16,3  
Golf. BMW International 
Open de la St. Eurach, 
Miinchen — turui 3 (d);
18.3 FotbaL Copa Mun- 
diai 1995 — semifinale 
(înreg.); 19,30 Auto. FI 
— Pole Posltion 2; 21,00 
Ciciişm. Turui Franţei. 
Prolog: Saint-Bricnc (d); 
2 3 3  Baschet. CE mase.

7 ,3  Reflecţii; 9,35 Bi
bi şi prietenii săi (cs); 
1045 Mag. totrfirtlc;: 1L15 
Ce istorie (cs); 11,45 Sport 
(mag.); 12,45 C. La-
marche (r); 13,45 Jurnal 
France 3; 1 4 3  Orizon
turi; 14,30 Ţaratata (r);
16.30 Mediteraneo (mag.);
17 ,3  Juma! TV5; 17,15 
Jocuri T V 5;. 18,45
C â m p i e  n u l  (cs);
19.30 Jurnal TV5; 20,00
Asta nu se discută (mag.); 
2 1 3  B de Ia Boio (f.TV 
Franţa) cu Jean Carmet; 
2 3 3  Jurnal F2; 23,40 Să 
sărbătorim (var.); 2.15
Perspective asupra Ame- 
ridi; 2,45 Taratatâ (r); 
4 3  Reluări.

I-*

-■-»' ■ t_

6 3  Seriale, desene a- 
nimate; 8 3  Disney & 
Co. (r); 9,15 Tom ft Jerry 
copii (d.a); 1 1 3  Team 
Disney (d.a & filme); 
1 2 3  înapoi în trecut (s); 
1345 Căldură tropicală 
(s.p.); 1 4 3  Automobilism. 
MP de FI de la Magny 
Cours; « 6 3  Automobi
lism. Extra Super Touren 
Wagen-Cup 193  de la 
Niirburgring; 1 7 3  O fa
milie foarte drăguţă (s); 
1 7 3  Alarma — reporta
je despre acţiuni de sal
vate; IM S Westerdoich 
(»): «MS Ştiri, sport, me. 
teo; 20,15 Thuader in 
Parafls «ui); 2145 Da- 
vid Coppsrfield, cel mai 

*  vrăjitor ai tuturor 
(rep.).

7 3  Ştiri; 1 0 3  Fron
tierele 8pirittoui (em. re. 
ligieasS); 1945 Film: 12,45 

de Ia o nuntă 
cu Davide Men- 

gaccl; «345 Superclasa. 
meat : (show), eu Gerry 
Sttrtti; 1 4 3  TG5 — ştiri; 
143  Gustul mări* (dbîw) 
cu Massimo Boldi, Debo- 
ra Caprioglio; 16,30 Fibn; 
1^30 Film; / 2(^39 Casa 
Viaaello (s) cu Raimondo 
Vtaneib», Sandra Mondai- 
to; 2 1 3  'im — ştiri; 
« 3  Film; 2 3 3  Casa 
Vianello (s/r); 040 Fie- 
e*re volum (magj; «45

, m m SL

7 3  Seriale şi desene 
animate; * 3  Star Trek 
(sAF/r); 945 Satome ( t  
istpric SUA-’SS); « 1 3  Mi
siune disperată (w. SUA 
197^; 1 1 3  Poante şi ac
ţiune (riabw); « 2 3  Trom
peta popeasci (f a. fier. 
1962); 1 5 3  The Big Pic- 
ture (co. SUA 1988) cu 
Kevin Bacon; «740 Bouo- 
ty (ta. SUA 134) cu Mei 
Gibsoo. A. aopkius; «9.15 
Roata norocului (cs); 2 0 3  
Ştiri, sport, meteo; 2940 
Numai dragostea contea
ză (s); 21,K  POvmtea Sad 
0 4 . Sâmpsa» (La. SUA 
1994); 2 3 3  Discuţi* fu 
turn (U .■ 
de ore (rîfoj;
văzut

«4 Ştiri NBC, cu 
Brokaw; 7 3  Afaceri in. 
i^nariowde; « 1 3  Mag. 
ştir ite  NBC; «1.30 A- 
mintiri ieri, amintiri azi; 
1 2 3  Comerţ TV; 13,00 
Ushuala, cu C. Pearse 
(do); 1 4 3  Entertainment 
K — Press; 1 4 3  Desti
naţii de vacanţă; 15,00 
Azi — informaţii; 16,00 
tntâlnfa'e ca presa; 173 
Grupul McLimghlin — 
ştiri; 1 7 3  Europa 2000 
(de); I : -> ) utomobilism 
ADAC; l 9 3  Baseb;vll — 
magazia : 1 9 3  X  — KuL 
tur» 'Martori extreme); 
2 9 3  Şttri XTN; 20,30 Des- 
tinaţ» de vacanţă; 213  
Vtdeomeda; 2 1 3  Frontal 

jenUan); 22,30 Tal- 
la'Jazz; • 23,30 Golf CE.

•\
9 3  Auto FI — Pole 

Posltion (r); « 0 3  Afito. 
MP de FI al Franţei — 
încălzirea (d); 11,00 Ci
clism. Turul Firanţei ’95 
(rez. de ieri); « 2 3  Moto 
„Ducados" Open de .  ia 
Montmelo (d); 14,30 Au
to. MP de FŢ a! Fran- 
ţei de 1» Magny-Cours 
(d); 17,00 Ciclism. Turul 
Frapţei — et. 1: Dinan 
— Lannion ,(d); 1 8 3
Golf. BMW Open de |a 
Miinchen —• turul 4 (Di
reg.); 2 0 3  Atletism. 
IAAF Grund Prix D  Tis 
Gateshead Games; 2 2 3  
Baschet. CE mase. de la 
Atona finala (d); 2 3 3  
Auto. MP de Fl al Fran
ţei de la Maghy-Coars 
(r); * 3  Ciclism. Turul Fr.

7 3  Mag. olimpic (r); 
8 3  Spaţiu francofon; 
9,05 Jurnal canadian; 9,35 
Bibi şi prietenii săi (r);
10.15 Concurs muzical; 
11,45 Familie, te iubesc;
13.15 Referinţă; 14,05 Veţi 
vedea totul finag.); 14,30 
B  de Ia Bote (f/r); « 3  
Jurnal TV5: 17,15 C. La- 
marche; 18,00 Şcoala fa- 
nitor (dir.); 18,45 Week- 
eud plăcut; 1 9 3  Jurnal 
TV5; 2 0 3  3  milioane de 
prieteni; 3 3  Jurnal )»eL 
gişu; « 1 3  7 pe 7; 2 2 3  
Secolul nostru (do); 3 3

Bfenve; « 3 *  Caleidoscop;
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BANCA ROMANĂ PENTRU DEZVOLTARE

eu sediul Iu Deva, str. 1 Decembrie, nr, 23

•  CASA, cu grădină, situată Iu Geoagiu- 
Sat, str. Romanilor, nr. 146, prapţ^tâtea lui 
ffîpan loan şi Elena;

Preţ de pornire: 26 060 fad.
•  APARTAMENT cu două camere, de

pendinţe, str. Bejan, bl. 64*, ,ap. 68, Deva, pro
prietatea Iui Sonea Alexandru;

Preţ de pornire: 5 000 000 '  Iei..
•  CASA cu grădină, situată In Certejul 

de Sus, nr. 258, proprietatea Iui Poienar 
Leontin;

‘Preţ de pornire: 4 500 000 lei.
•  CASA cu grădină, situată în Orăştie, 

str. Unirii, nr. 65, proprietatea lui Lup florin;
Preţ de pornire: 8 000 000 Iei.

* •  APARTAMENT, 3 camere, cu depen- 
î  dinţe, situat fai Hunedoara, str. Rândunicii, bl.

6, proprietatea Iui Moldovan Gheorgbe;
•  Preţ de pornire s 12 000 «00,lei.

f* *  CASA cu grădină, situată la oraşul
Brad, str. Prunului, nr. 20, proprietar Jo ld iş  

«  Petru ş! Rozalia;
0 Preţ de pornire: 10 000 000 k i.
* •  CASĂ proprietate, situată In Hunedoa-
t  ra, str. Rovine, nr. 4, proprietatea fad Pătrău 
OMaria şi Constantin;
§  Preţ de pornire: 0 000 000 Iei.
|  Udtaţla va  ave a loc In data de 3 iulie 
§  1095, Ta executorul judecătoresc de la Judecă- 
ţ tw ia  Deva. /  (402)

&G. MEROPA S.A. HUNEDOARA 
(fosta întreprindere de tricotaje)

Bdul Traian, nr. 0,
Angajează de urgenţă:
•  Director economic 
•— studii superioere de specialitate, 

experienţă In domeniu;
— aotarfat negociabil.

(400)

m

mmmm mm m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI ORAŞTIE

m
V

In conformitate cu Legea nr .50/1991, ca- ţ 
pitelul n  privind concesionarea terenurilor 1 
pentru construcţii, Consiliul Local al Munici- |
piuiţii Orăştie anunţă:

La sediul din str. Armatei, nr. 17, va avea 
loc în data de 28. 07. 1995, la ora 10, licitaţia 
privind: ,

— concesionarea a 29 parcele, situate In 
str. Horea, cu destinaţia construcţii locuinţe 
proprietate personală;

— concesionarea a 5 parcele, situate în 
zona Dealul Mic, cu destinaţia -construcţii lo
cuinţe proprietate personală.

Suprafaţa fiecărei parcele este de 300 mp.
Preţul de pornire la licitaţie este de 200 

lei/m p/an pentru str. Horea şi 80 lei/ntp/an 
pentru zona Dealul Mic.

Taxa de participare Ia licitaţie este 30000 
lei.

Garanţia de participare la licitaţie este 
60 000 lei.

Perioada de concesionare este pe durata 
existenţei construcţiei.

— teren situat In str. Primăverii, cu desti
naţia atelier de preparat mezeluri.

Suprafaţa terenului este de 1508 mp.
Preţul de pornire Ia licitaţie este de .250 

fei/m p/an.
Taxa de participare la licitaţie este de 

100 000 lei .
Garanţia de participare la licitaţie este de

'Tiyi fMlrt ^mf ■.* ■;■■■.wuw - W B ■ «da.--
perioada concesionării este de 20 ani.

. la  perioada 3. .07. — 19- 07. 1995 are loc 
înscrierea persoanelor fizice sau juridice inte
resate, precum şi vânzarea de către organi
zator a caietului de sarcini al concesiunii şi a 
isstrucţiunilpr de organizare a licitaţiei, Ia se
diul din str. Armatei, nr. 17.

~ Informaţii suplimentare se pot obţine- de |j 
la biroul de urbanism, începând cu data de t 
3. 07. 1995, Jş telefon 641019. j

IMPORTATOR Şl DtSTRffNJgTOR 
DE RAPErARIEŞI ARTICOLE DE BIROU 

"MADE IN OERMAMY"

caută distribuitor en-gros local, firmă serioasă-cu 
posibilităţi de depozitare şi mijloace de transport 
Oferim rabaturi preferenţiale şt condiţii deosebite 

pentru cei interesaţi.

Bucur eşti 1, şoa. Orhideelor 58-60 (6pra Basarab) 
Tal: 01/330.59.80; 330.59.00: 210.50.94 

Fu: 01/312.37 JIS

V______________________________________ ^

I

SOCIETATEA COMERCIALA 

APOLLO S.A. DEVA

cu sediul in Deva, str. 1 Decembrie, nr. 37 A 

, ORGANIZEAZĂ

LICITAŢIE PUBLICA DESCHISA

pentru contractarea serviciilor de consul
tanţă in vederea întocmirii analizei diagnos
tic şi raportului de evaluare pentru pfivati-

I

1

zare.

1

*■ Depunerea ofertelor tehnice şi financiare 
se face ia sediul societăţii, până ia data de 
14. 07. 1995, ora 14, însoţite de dovada 
contravalorii taxei de participare şi a garan
ţiei în valoare de 1 milion Iei.

1

1

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat 
contra sumei de 50000 Iei, începând cu data de 
03. 07. 1995, de la sediul societăţii.

I

|  Taxa de participare este de 100 060 le i  j

t
I

licitaţia va avea loc în ziua de 17. 07. 
1995, ora 16, la sediul societăţii. Redaţii su
plimentare la telefon 054 — 614296.

mm

Staţia
Hidrologică Dert

(Urmare din

depunerilor de nisip fearttf 
fin, provenit din cariera 
Crăciuneasa.

In continuare, s.au mal I 
produs inundaţii în albia ! 
majoră a râului Gemă, 
pe traseul Hunedoara —• 
Slntuhalm, care au pro., ; 
dus revărsări de „ apă ÎB i 
curţile ţi grădinile m a t  ‘ 
cetăţeni.

Ploile abundente au creai i 
necazuri şi unor cetăţeni ; 
ai Devei, diif cartierul ; 
„Viile Noi“, daram ănun* 
te nu cunosc. întrucât r©# 
gimul colectării apelof 

.pluviale, şi canalizării zău* ; 
nfeipiului nu intră în o -  i 
biectul de activitate e f  
staţiei noastre.

Ce prognoză oferiţi 
pentru viitor ? '

Aşa cum am menţţo* 
nat de la început, răni j 
Mureş are o cotă nacdteţ, 
Care nu ridică peptra : 
moment probleme. Pe togi i 
afluenţii Mureşului detaiu \ 
teîe sunt în scădere, fap* j. 
ce ne determină să ere. 
dem că — dacă nu vor 
mai cădea ploi torenţia* 
le — situaţia se va îm . 
bunătăţi - şj vom rămâne , 
numai cu hecazurile care 
ie-am avut până acum.

— Vă mulţumim.

qumwhi Ţitny ii
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•  Vând cameră, video 
■-Sharp--casetă normală, preţ 
’}2800 mărci, dublu video 
. Orfon 1380 mărci. Tete-

fon 625868. (4371)
5t v*r*; Vâifid Audi 80,’ fabri

caţie 1981, înmatriculat.
. Tel. 612287, după ora 16.
‘ (4?55)

J  1 * Vând VW 6 locuri, 
benă sau cumpăr 

Dacia 1300 (2660
t), vîdeopecorder — 

868 600, maşină tăiât me
c iu r i.  Tel.-' 628167, după 
sca 16.
A (4380)

•  Vând (schimb) apâr-
■ faunent trei camere (cu

uă). Deva. Bejan. Mi
cro 15, nr. 5, bl. 56/2.

(4377)
- Vând dormitor TM, 

la preţ convenabil. Tel.
* 623257. r X (4379)

•  Vând Audi 160, ne-
■ înmatriculat .vama plăti-
- ta, stare perfectă.-' Tel.

620260. (4381)
■ # Lichidez toate obiec-

• tele din apartament. Sunaţi 
T U  te l 618675 pentru in-

formaţii. (4369)
- * -^find motor .' VW 

Polo. Golf şi a-
îzoare faţă—spate, noi. 

fel. 6)8675. W m
: # Vând maşină treierat. 

Deva. A. Vlaic.n, nr. 4.
(4382)

« Vând garsonieră, De
va, str. Dorobanţi, bl. 29, 
ap. 26. (4385)

•  Vând casă, grădina,
"■ Leşriic, str. Pe Vale 147,

Voinoit Aristiţa. Preţ ac
ceptabil în ' două rate.

(4306)
•  Vând apartament 2 

camere. Dacia, teL 623809.
(4388)

' •  Vu»U caroserie Da_ 
f  eia 1100. Deva. Pietroasa,-
P - i r .  26. (4389)

, A'Vând casă cu etaj, 5
camere, preţ negociabil, 
telefon 619158.

(4390)
; i  Vând apartament 4 

tinere, etaj* I, zonă ceo- 
iJă -sau schimb cu două 

fârtamente a două ca- 
foere. Tel'. 624388. ' ■ p
*1 (4623)

■ Vindem linte de pani
ficaţie cu gaz sau moto- 

'.sMi ă- a import Germania, 
ăsigurâm montaj şi ga
ranţie. Tel. 061—863683.

-  (4622)
* * • '  Vând televizor color, 

•lb-negru. chiuvetă ihox, 
•naşină spălat automată, 

fc; Jfol. -626190. (4620)
•  Vând apartament 2 

camere, parter (privati-
( '• a ’re), tei. 612261, ora 15 
it- J9. '  (4621)

•  Vând apartament 2 
camere, zonă liniştită. Tel.

►  .627375. (4405)
r. . - •  .Vând Mcrcedeş 200 D, 
tijjşîănmatriculatv model 123, 

V*m fabricaţie 1978, preţ 
n  icohvenabil. Tel. 611997.
■ : -.V (44061’

•• - *  Vârid o pereche cai,
K,t.ttamuri. căruţă.' Roşcarii, 
U yir. *41, (4362)

DOZATOARE
FOl/NTAIN pentru
băuturi calde (cafea, 
cacao, ceai, supe), ga_ 
ranţie 5*ani. Beta SRL. 
tel. 728183, 722820.

(4338)

•  Cumpăr cântar
500—1000 kg. Telefon 
626149. (427,7)

•  Vând cazan pentru 
încălzire centrală tip 
C 18, automatizat, nou, 
import. .Tel.' 715090.

î (1734)
- -- -

«V •  Vând pian vienez 
■ coadă scurtă, placă bronz,

marca Rudolf Stcltzha. 
mer, foarte bună stare, 
loforfoaţii tel. 614933, 
•612M% (4332)

•  Vând bibliotecă- cu
(fără) cărţi. Tel, 627182, 
dUpă ora 16. ~ (4615)

r. •  Vând casă, grădină, 
dependinţe, gaz. Deva. 
Tel. 629981, orele 18—22

(4326)
8  Vând două locuri de 

veci, str. Simion Bărnuţiu, 
nr. 15, Deva,

(4348)
•  Vând apartament 4

camere, parter, Gojdu, tel. 
622176. ^ (4308)

•  Vând teren intravi
lan, în . Cristur, 18 ări. 
Tel 671613, Zilnic.

. ' (4357),
•  Vând Dacia 1318.

an fabricaţie 1991. Tel, 
621359. (4356)

•  Vând casă cu grădi
nă. saţ Gothatea, nt. 124. 
Relaţii tel. 109 — Gura- 
sada. (4358), :j

L •  Vând apartament 4 
camere, zona „I.ido", str. 
22 Decembrie, bl. -D3, sc. 
O. ap. 23, vizibil între 6- 
r'ele 16-18. (4354)

•  Vând armă vâAătoarc
marca IJ. calibrul 12 cu 
două ţevi lise. Telefon 
622325. (4373)

•  Vând apartament 2
camere, deconlandâfo. De
va, Al. Viitorului, bl. 03, 
sc. 1. ap. 28. y '■■■■■■ \ i

\ r. (4365)
... •  Vând vacă 6 ani, 
gestantă luna 8. Radii- 
Ieşti jm\  34. Tel. 63112Ş.

(4366)
•  Vând apartament 2

camere, ultracentral. Tel. 
612549. (4367)

•  Vând casă Goţhatea,
anexe, grădină. Inform ă-, 
ţii telefon 615093. *;

(4619) -
•  Cumpăr garsonieră,

exclus Micro 15. Telefon 
617969. (4368)

•  Vând convenabil im
primantă A 4 cu 24- ace.
'ţel. 618675. (4369)

/ t  Vând combină se
cerat Claas Diesel, masa 
2,75, productivitate 15 ha/ 
zi. Telefon 648128. după - 
ora 20. (4370)

•  Vând microbuz WV
stare perfectă, sau Schimb - 
cu autoturism Dacia. Tel. 
641539. (9621)

•  Vând familii de al
bine. Geoagiu-Sat, strada 
Tileşului, 25, Bucur LaU- 
rean’. (9622)

•  Vând casă. grădină, 
(anexe, apă şi gaz).' Re
laţii telefon 721455.

(1736)
•  Vând fân neeosit, 4a 

Mănăstirea Bajşa Mare. 
Hunedoara,, tel. 713472.

'.(1731)
•  S. C. CERNAFRU®T 

S.A. Hunedoara, strada 
Carpaţi, nr. 92, vinde din 
stoc următoarele amba
laje : saci iută — 300 lei, 
saci iută reformă — 100 . 
lei. lăzi citrice, 1/24 ‘ — 

.2000. lei, sticle citrice 1/4
— 30 lei, boxpaleţi lemn — 
499 lei, lăzi Mat 1/18 -*  
608 Iei, lăzi Mat 1/10 —
500' lei, lăzi pentru ouă —
95 lei, lăzi diferite — 400 
lei. Preţurile nu ■ includ 
TVA. Relaţii telefon 854/ . 
175482. (1729)

•  Vând casă şi teren 
Govăjdie, la şosea, nego
ciabil. Govăjdie, 74.

(1664) ;
•  Vând Renault 21, Me

dalion, an fabricaţie 1987, 
fax Panasonic şi maşini 
pop—corn. Relaţii tele
fon 721030. (1730)

•  Doriţi spaţiu pentru
firmă, cabinete medicale,’ 
apartament excelent, bloc 
45 (Mendi). Tel. 718419, , 
041/683818. (1733)

•  Vând VW Golf, neîn
matriculat, eventual piese 
sghfmGr B aiaâe Crlş. Stei. 
r/2. (9216)

•  Vând Trabant combi, 
Germania, 1800 DM, cu 
talon. Tel. 627876.

(46?6)
•  Ieftin, util r  Vizitaţi- 

magaziflşul de haine. im . 
port. Str. Carpaţi, nr.' 2, 
bl. Â  parter (în spate la" 
poşta nouă).

(4397)
•  Vând dozator Simens

(nou), plus reducţie, preţ 
1300 DM. Tel. 628401. după 
ora 18. '(151339)

•  Pierdut legitimaţie că. 
lătorie, eliberată de I/TH 
Deva, pe numele- Timiş 
Daniela. Se declară nulă.

•  Pierdut carnet stu
dent, pe numele Nicolae 
Ramona. îl declar nul.

(1735)

•  Schimb aparta
ment două camere, 
ultracentral, Timişoara 
cu apartament- DeVa. 
Relaţii — 742436.'

(4363)

•  Schimb apartament Ş 
camere. Dacia (avanta. 
jos) cu garsonieră, con
fort I. centru. Tel. 621647.

(4375)
•  Caut pentru închirie

re camion 3,5 tone, trans
porturi regulate. Telefon 
621125., (4359)

•  Tehiţaredactare com
puterizată, proiecte di
plomă etc., condiţii ă- 
vantajoase.' Minerului, £, 
2/5, telefon 620355.

(4384)

•  S.C. COMTOURL. 
NEX SRL SIMERIA.
distribuitor al reniimi- " 
telor produse ale fir
mei ŞTAR FOODS, 
angajează COLABO
RATORI în oraşele 
De v a ,  . Hunedoara, 
Orăştie şi Călan. Re
laţii la tril. 6605751,

. (CEG)■ nig,. -
• '  S.C. Beta distri

buitor autorizat Foun- 
tain ângajează agenţi 
comerciali. Plata pet 
bâză de comision. TelA 
728183. (4338)

•  Căut&m tinere
18—25 ani, cu paşa
port pentru lucru în 
Italia, contract. Tel. 
614237. (4364)

•  IMPORTANT. In
clădirea policlinicii ca 
plată din municipiul 
Hunedoara îşi oferă 
serviciile salonul de 
cosmetică tip Cristi- 
ne Valmy. —

(1732)

•  S.G. Cemafruct S. A.
Hunedoara, strada . Can. 
jMfţi; nr. 92; şc<tete lâ 
concurs, în data de 26.17. 
4995, ora 10, următoarele 
Rosturi: contabil şef (stu
dii superioare economice 
şi şef birou comercial >— 
marketing (studii superi* 
oare economice sau teh
nice). Relaţii tel. 054/ 
715482. (1729)

•  închiriez rochii de
mireasă şl accesorii. Orăş
tie, str. Primăverii, or. 
19. (7430)

•  S.G. Laeip Dani Im-
pex SRL Deva anunţă 
majorarea adaosului co-: 
mercial la produsele ali
mentare cofetărie — pati
serie,; până la 200 la «Bttţ 
începând cri data de 1 Iu
lie 1995. (4617)

A TRADI
ŢIONALA, în satul. 
BOZ, în data de 2 
Iulie 1995, ora 19. Cân. ’ 
tă taragotistul MARI- 
NICÂ PAUL şi soliş
tii PUIU GODREAN 
şi LIBIANA WHSDA- 
MOGA.

(4396)
Zî-nr>-r*' i'

' •  Tristă îmi este viaţa, 
pystic, îmi este casa, 
urâte Inii sunt zilele, după 
6 luni de Ia despărţirea 
pentru totdeauna'' de dra
gă mea soţie ■

un Ibun părinte,
MIRCEA CALUGĂRU
Diimnezeti să-î % odih

nească în pace ! S, Gerbu.

•  S.G. RANIFCOM SRL 
.Câlan-Strei anunţă in
tenţia de majorare a pre
ţurilor şi tarifelor la mo. 
rărit, pap^icaţie . şi- pro - 
duse agroindustriale, până 
la 100 lâ sută. *
-VAi , -  (4387)

COMEMORĂRI
•  Ce frumoasă ne-a fost 

familia când eram foţi
*îirîpreună şi ce tristă , e 
atni&tirea acum, când se 
împlinesc 6 luni de când 
ne-a' părăsii, pentru tot
deauna, cel care a fost 
un minunat soţ şi fotă.
. lltlTTBR CĂSOI*

- la numai 53 ani. 
Dumnezeii. să-l odih

nească în pace t * Parasta
sul de pomenire va avea 
toc » r  data de 2 _. folie 
1995, la biserica ortddoxă 
din Haţeg. 1 Faifiilia.

(8721)
.•  .Pustie îmi psţeţcasa, 

îndurerat îmj este. sufle
tul şi triste ,îmi surţf zi- 
lete, .de ;câBiL în-urniă cu- 
şase săptămâni; a -pldfat 
dintre noî; suf]et blând şi 
neuitat;. ■ , < .

POPA GEOSGICA 
Iţi Ud mormântul cu la . 

brimile mele. Te1 plânge în 
veci nemângâiata soţie 

Viorica. Parastasul va a- 
veâ loc în- dafo* de 2. 07. 
199p. fo! biserica din să
tul Ruda: - Dumîiezeu să 
te ie.rte! ■ . - (1734)

•  Flori şi lacrimi pe 
tristul: tău mormânt, v

VIORELA .BOŢA, 
la 3 ani, în  2 iulie, 'de 
când riemlloasa soartă 
te-a luat! Ţe plânge 
mama, fota, Lili, S i-" 
ris şi Sigrid.

_  , (4376)

•  Se împlinesc şase 
săptămâni de lâ' dispa
riţia fulgerătoare a 
tmîeuîtrt '

SOMAN
Te Vom plânge , me

reu părinţii Ion şi 
Ana şi nu te vom 
uifo niciodată unchiul 
Rusâlin. mătuşă Ele
na- şi vărul Remiis. 
Lacrimi şi flori pe 
mormântul tău, Co. 
memorarea dumini
că, 2 iulie, la biserica 
ortodoxă din Teiu.

(4360)

•  A trecut un- an 
de la incredibila dis
pariţie într-uu tra
gic accident a bunilor 
şi iubiţilor noştri 

SOFIA şl 
- AUREL STÎNGA 

din Crişcior. Lacri
mile noastre şi ffon
ie eternităţii le vor 
străjui mereu ihor- 
mântuk Fiul Adl, pă, 
t'm tfî. soră  ş î  cubI- 
natul cu familia.

MARI A CEHBELEU
trecută - la cele veşnice, 
după o lungă şi grea su
ferinţă. Doamne dacă su
fletul ei l-ai vrut, adu-mi 
mie mângâiere. Mă Voi 
duce la crucea ta. unde 
te voi plânge şi voi uda 
cu lacrimi mormântul tău, 
îţi voi pune câte o floare- 
şi pâte o lumânare. . Nu 
te , vp! r uita niefodaţăi. îl 
voi ruga pe Dumnezeu 
să-ţi forte, păgatelc şi să 

.te odihnească. • Soţul tău 
IfoZSr; Verii Ionică şi Buţi 
Ri mătk|şn - Loli. ; ; -

(4288)
•  Se împlinesc" şase luni 

de* la,, , moastea . . fratelui
idrag - - " \y . V

m a r c e l  c a n a
Pios .omagiu şi neştearsă 

amintire. Flbricâ ş i ; Lia;
Parastasul. în 1. iulie, ora 
10,. ld  CatecIrala Ortodoxă 
din str) .LîberfSţii, Deva, ‘ 

i-  i (4349)

D E C E S E

•  Supt’ alături5- de Mircea 
şi Dorin' la greaua pier
dere a celui care 3 fost
W W /A V .V W M S W M W A V V .V Z W Z /.’A V .V .V

S .C . „HIDROCONSTRITCŢI , \ “ S.A. î
BUCUREŞTI î

. SUCURSALA KÎIJ M AKE-RETEZÂT \
cu sediul in  Brazi, com una Rîu de Mori, ţ

judeţu l Hunedoara 
- SCOATE LA ’

•  Colegii; din IPSMP 
. Deva —. laboratorul 
Hunedoara sunt ală
turi de doctor Mirce» 
Călugăru, la durerea 
pricinuită de moartea 
tatălui.

(4415) !

•  Un Ultim pios oma
giu celui care st fost uri. 

' om de aleasă omenie' 
şi bunătate sufle-
tcâscă

m ir c e a  CALUGARU
'■«ncere coi*âolean- 

ţe/ * Familia Nemeş. -

A  -Miliai Stoica este 
alături de colegul Do-; 
rin Căiugăru, ,jto mo
mentele'grele pe care 
le 1 travSrseazâ prin 
deceăttl tatfilui său şi 
transmite- familiei în. 
dujfcrate iptreaga- 
compâsiune şi . cele 
mai slncerp • condO-' 
leanţe.
' A- (4394)

•. f  Colectivul labo- 
ratorOlui de. Poliţia 
Sanitară Brad este a- 
lături de dl inspector 
şef, dr. Călugăru Mir
cea,- ia greaua încer
care pricinuita de de
cesul ' • tatălui său. 
Sincere condoleanţe.'. 
\  ’ V  (609217) ,

mijloace fixe aprobate la casare, conform 
Legii 15/1994, astfel:

•  remorcă basculantă RM 13 — 10 bu
căţi — preţ începere 375 000 foi bucată, fără 
TVA;

•  ferăstrău clrcular universal, tâmplărie
FCT nr. inventar 3080171, preţ îiicepere 
1 915 000 lei, fără TVA. •

Taxa de participare 1 la sută, iar avansul £ 
10 la sută. In cazul adjudecării, restul sumei ? 
se achită integral la sediul societăţii, din- Bu- < 
cureşti, cu filă C.E.C. sau ordin de plată. *Ţ

Licitaţia va avea, loc in data de 12. 07. < 
1995, ora 10, la sediul Atelicrilor de Repa- % 
raţii Haţeg. S*

Licitaţia se va repeta în zilele de 19 şi 20. 
07. l i ^ ,  ora 10, de asemenea, la sediul A.R'.A.ţ

1 i - ■

Informaţii suplimentare lâ sediul sucursalei, | 
serviciul mecanizare, Brazi* comuna Rîu de 
Mori, telefon 054/770950, interior 140.

(404) i

v DEPOZIT EN GROS
Str. Depdzitelor, nr. 17, telefon 621425, 

VĂ OFERĂ :
O Ziflllăr - 1 150
O Viei 871
O Gris 691

. O Orez preambcdal 975 .
O. Alte produse aliyientare.
Preţurile nu includ TVA:  (46^3)

g^ n u l VH •  Nr. 1414
tea

.#  VTincri, 30 iunie 1995


