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•k'&a primăria din Haţeg 
purtăm un dialog, pe te- 
i&a investiţiilor, eu dl Ma- 
rîus Constantincsţu. primar 
di! localităţii. Am aflat . 
aştfe] că în prezent sin- ■'!■'■_ 
fAir® investiţie majoră a_ . 
ftatâ îp derulare la Ha
rag, este sediul noii \  p ri- • 
rharîi. Lucrările la acest „ 
edificiu au început în a- 

valoarea investi _
m . "■-

din perspectivele de -in
vestiţii o constituie lâ IIa_ 
ţgg redimensionarea cana

lizării oraguluî, cea existentă 
in prezent fiind depăşită ca* 
.unpare a d#3ţtpltării locali
tăţii. Se intenţionează şi 
construirea unei noi- staţii 
de epurare a apei capabile 
să facă faţă actualelor de- 

*bite. Referitor la aceste 
investiţii dl primar ne-a

proiecte

CURSUL V A LU T A R
7, 8, 8 IULIE 1985

•  J  1 dolar SUA
•  < t  marcă germană
•  100 yeni japonezi
•  1 Ură sterlină
•  1 franc elveţian
•  1 franc francez
•, 100 lire italiene

1983 lei 
1433 lei 
23^5 lei 
3155 Iei 
1726 lei 
410 Ici 

-122 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale

La Ctuşinău, -Încă de 
la începutul acestui jp, 
circulau zvonurţle uaas 
neînţelegeri şi fricţiuni 
între, preşedintele Mol
dovei, Mircea Snegur şi 
conducerea partidului de 
guvernământ (P.D.A.M.). 
După 27 aprilie a.c., când 
preşedintele a făcut de
claraţia privind denumi
rea glotonimului „limba 
română" agrarienii lui 
Moţpan au intensificat 
..războiul1' zvonurilor îm
potriva lui Snegur, ‘ în
cercând Izolarea şi mar-, 
ginalizareâ sa. Moţpa- 
niştii, având'şi majorita
tea în parlament, au în
cercat pc toate căile re
ducerea la minimum a 
prerogativelor preziden
ţiale, iar în ce priveşte 
limba de stat, au propus.

mocrat Agrar din 
dovâ“.

Mol.

cu- această de
claraţie, preşedintele Sne
gur a demisionat din 
P.D.A.M.

Gestul preşedintelui 
Mircea Snegur de a răs
punde vicleşugurilor, in
stigărilor şi intrigilor lâ 
care se dedau agrarienii 
moţpaiiiŞti, prin demisia 
din partidul lor, este un 
pas important, cu semni
ficaţii deosebite. Abzice- 
rea de cei ce uneltesc 

pentru deznaţionalizarea şi 
re-rusificarea romanilor 
basarabeni, pentru igno
rarea cercetărilor ştiinţi
fice şi inventarea limbii 

• moldoveneşti esto «n 
act ce va avea profunde 
mutaţii în viaţa politică ' 
şi socială a Moldovei.

m

{lei ridicămlu-se la , două 
miliarde1 de lei. Construcţia 

1 eştfe de «are '"^amwrgură 
fiind al vătuită *dta ; parter 
şi’ cinci etaje. ! „

t>e lângă primărie cobene- 
: fi^SS^Oi tladirtisuntC  A.R.. 
1 şi CJS.Os eare* şi-au

plătit contribuţia bănească 
c4 le revine şi firesc au 
prctenţi;u ca la ţewnen, să 

j se! mute în noul lor sediu.
Ş Dl primar* Consltanfânescu 
arte speranţa ca în  urrfta 

„ârrectificâritor de buget din 
acesţ an, sumele ee- se vor 
alpCa pentru această in_

; vesţiţie vor permite ca 
până l a . finele Ivii' ’93 clă- 

j difeâ să .fie dată parţial 
în. folosinţă, pste .vorba de 

i parter ş{ primul etaj. Una

: declarat că în prezent sunt 
.întocmite studHle de feza
bilitate. Valoarea, totală a 
luertrfldf fiinşa evw6a#& lâ 
.peste două miliarde de lei.

Foarte important — cum 
spunea, dl. GohStataliicseîl 
— este ■ faptul că Haţegul 
a obţinut disponibilizarea, 
cotei de gaz! existând spe
ranţe ca până la sfârşitiţl 
anului toate locuinţele să 
aibă repartizată cotă de 
gaz. Acest lucru--se ... va 
constitui într-o rampă de 
lansare spre a obţine ho-> 
târârea de guvern strict 
necesară pentru a trece la 
construirea reţelelor de gaz 
în oraş.

ADRIAN SAl AGEAN

sy...■//'
lectrice. Vântul va înrer 
gistra intensificări ‘'tem
porare. In restul teritq- 
aiului vrem*a va fi fru
moasă şi Căldtftoasr. Tem- 

! VINERI, 7 IULIE. In peraturile în creştere u- 
Mtd-estul ţării, vremea şoară: minimele vor fi 
va fi instabilă şi vor cuprinse Intre 14—-22 
•Mea averse de «Joaie, grade C, iar maximele 
însoţ-Mâ. de descireârr e . între 24—32 grade C.

■ •  Cuv. roma di» Malaoo

şi Aeâclue de la Scara;
S t  m. Mc. Cîkiriachi;.........  . * !•

•  Onomastică : Chiriae;
•  S_a născut. în 1884,

scriitorul german UON
FEUCHTW ANGER (m. 
195»;

• •  A murit, în 1964, poe
tul 1ON VINEA (n. 1895);

•  Soarele răsare la ora 
5,38 şi apune da 21,02;

•  Au trecut 187 de zile 
din an; au rămas 178.

i» » * • * • •  •  •  •

ANLN'ţ’

•  Cam putem deveni 
milionari?

Societatea „FERICI
REA S.A.“  inaugurează 
cursuri de perfecţio
nare. Taxă de înscriere: 
un milion de Ici.

V

nici mai mult, nici mat 
puţin decăţ organizarea 
unui referendum; care să 
decidă. Ce să decidă ? 
Intr-o chestiune de şti
inţă, dovedită cu docu
mente, un referendum nu 
poate să-şi impună vo
inţa. Nu poţi spune că 
cerul e roşu, chiar dacă 

majoritatea vrea să-l vadă 
aşa, din moment ce este 
albastru. Acest lucru l_a 
înţeles preşedintele Şne- 
gur făcând declaraţia' din 
27 aprilie a.c. şi pronun- 
ţându-se împotriva re
ferendumului.

Maşinaţiuriile F.D:A.M: 
împotriva dlui Snegur 
âu atins însă punctul- 

■ culmfeanţ; fapt ce a fă
cut pe preşedinte să de
clare că : „îp ultimul 

tifnp, conducerea P.D.A.M.. 
sub Influenţa unor forţe
exţremiste, promovează 0 
politică radicală antipre- 
zidonţială şt antinaţională. 
Este vorba de fapt de 
o tentativă de a instaura 
dictatura acestui partid. 
In prezent, toţi conducă
torii raioanelor şi mu
nicipiilor sunt supuşi 
unor presiuni permanente 
din partea'Partidului De_

Nu ne grăbim să spu. j 
nem că dl Mircea Srjpgur t 
va rupe total cu politica J 
actuală a P.D.A.M.. con- î 
dus'de Moţpan şi a gu. I 
yernului agrarian, condus 1 
de Andrei Şangheli; Dar j 
demisia din partidul 4e |  
guvernământ şi acuzarea J 
lui că duce o phUtic*

Ian ti prezidenţială şi âhtfeţ 
naţională constituie dir» 
partea preşedintelui nu 
nurhai urv aet>de: curai 
clar şi unul de cOnşRtoţ» 
naţională, . Pentru c® ml 
poţi ignora limba unui 
popor numai că aşa do
reşte partidul de guver
nământ, nu poţi accepta; 
din aceleaşi motive po
litica acestuia de dezna. 
ţionahzare.

.  ̂ I’rcşcdintele Snegnr a 
făcut un pas important, 
un prim- pas pe care 
1-âm, vrea,<să-,ffle-ăl-îdă®âf_ 
cerii sale. Al întoarcerii 

•Hţie acel Mircea ShegUr 
din anii de sfârşit ai de
ceniului frecuş şi de în
ceput al anilor ’90, când, 
înfruntând pericolul sO_ . 
vfetiej a fbsţ eu adevărat 
preşedintele românildf 
basarabeni. h

Gh. PA VEL
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ÎN ZIARUL DE AZI

•  Reformă — Restruc, 
tarare (pag. a IV-a).

Cosânzeana (pag. a
V-a).

0  ■ Sâptămâpa 
(pag. â Vila).' ‘
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în zona municipiului Deva Se des- 
m - Foto : PAVEL LAZA

Preţul laptelui. Po-
tfiv’it H.G. nr. 132/1995. 
preţul minim garantat de 

, âehiziţae ă  laptelui de 
vată — materie primă 
pentru fondul "de eonsum. 
preluat .la 3,5 .la < sută 
g^ăstfiie, şi prirnele ce se 
âcprdă de ^  buget; este 
1^, 425 WjTlitru, în peri- 

t Oâda 1 iulie — 31 oo- 
î'tprnfjrie 1995, şi .475 lei/ 
litru, în perioada 1 ho- 

. - 1995 —, 30 apri
lie . 1996. (N.T.)

©  Farmacie iwm-stoP.
. Dintre cele şase farmacii 

private deschise în ora
şul Brad,. fanţiaeia SbC, 
Mondial S.RX, deschisă 
la parterul blocului 2 
din str. Vânătorilor (pa
tron dfta Fulvia Todeâ), 
are program de- fnneţio- 
nare non-stop, inclusiv 

y sâmbăta şi duminica. Ast
fel. se asigură - pemja- 
nept elibgrarCa raediica- 
mentiior pentru cei su
ferinzi. (G.P.) y

O  Câpd ridicaţi mo- 
lozu1? După ploile a - 
bundente care au provo- 
caţ mari necazuri locul? 
forîlor de pe strada Ho

rea din. Deva, aU . venit 
buldozerele sg cureţe mo_ 
lozul. O mare parte din 
acesta- a • fost făcut gră
madă pe stradă, în drep
tul locuinţei dc la nr. 
162. întrebarea este: când 
vor dispune autorităţile 
locale ' să fie transportat 
molozul din zonă ? (N.T.)

0  Cereri pentru pă
mânt sc pot depune încă. 
Cei ce nu şi-au depus 
cererile pentru a primi 
pământ în termenul sta
bilit de Legea fondului 
funciar —'  până la finele 
anului 1991 — o pot face 

’ ţa actpala perioadă. For
mularele, ce se cer com

pletate se afla la sediul 
Filialei - judeţene a 
PROFACT, situat în De- 

, va, bdul . I Decembrie, 
nf. 30. Relaţii! suplimen
tare se pot obţine, la te
lefonul nr. 668195. (Tr.B.)

©  Decorări. Subfiliala 
din Haţeg a veteranilov 
de război (preşedinte dl- 
Ioan 'Biseăreăn, vice
preşedinte dl Ioan Mi_ 
clea) a organizat o adu
nare ocazionată de tre
cerea a cincizeei de ani 
de ia terminarea celui de 
al doilea război mondial, 
încheiat cu victoria asu
pra fascismului.' Cu acest 
prilej unui mare număr

de p'articipanţi la războ
iul. ai^htderţst li is-au 
înmânat medalia ..Crucea 
comemorativă — 50 de
ani de la încheierea celui 
de_al doilea război mon
dial",. (N.S.)

©  Curs naţional. A- 
sociaţia „Fidelius" Deva 
organizează, în colaborare 
cu Societatea Regală pen
tru Protecţia Animalelor 
din Anglia, un curs na
ţional de informare şi 
docuihentare în protecţia 
animalelor. Cursul, des
făşurat •, în perioada 10— 
ââ iulie, la Hotel „Dece- . 

■ bai" Deva, este primul

de acest fel. din fără 
noastră. El va fi frec
ventat de 25 „de cursanţi 
din toată ţara, lectorii 
fiind englezi. (V.R.)

0  Titluri de proprietate, 
în comuna Gurasada — 
cum ne-a spus dl Cornel 
Moisin, primarul locali
tă ţ i i— s-âu înmânat 140 
titluri de proprietate a- 
supra pământului ş i . pă
durii. Interlocutorul a_ 
precia, în mOd deosebit, 
activitatea depusă ţJe 
dnii Mircea Leticean de 
la O.6 .O.T. şi Nicolae 
Juravle de la Ocolul Sil
vic Ilia. (Tr.B.)
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PAGINI NAŢIONALE {
CHEIA SUCCESULUI DUMNEAVOASTRĂ I

; ; /"<;"; IN AFACERI ţ :;̂: I

— Doriţi ca firma dumneavoastră să fie cunos» j
culă io ţară -şi strâinătale ? fl

— Doriţi o relaţie rapidă cu potenţialii parte-1
neri de afaceri? j

— Doriţi să crească urgent profitul firmei dum- I
«eavoastră î  ,

— Doriţi să aveţi permanent pe masa de lucru I
ghidul la zi al celor mai dinamici agenţi ccono- |  
mici din ţară ■

AGENŢIA NAŢIONALA DE P B"E S A j 
„ROMPRES" I

VăviijC in  sprijin, prin editarea anuală a ca- |  
taiogului l|

„PAGINI NAŢIONALE" , |

v  cea urni completă lucrare de specialitate reali. |  
zală în România. J

Agenţii economici, instituţiile publice |i  orga. |  
nizaţiile democratice care încă nu au încheiat con. |  
tract pentru înscrierea In ediţia 1996 a anuarului |  

nl Naţionale" sânt invitaţi ia sediul biroului I  
... .ean -Rompres" — Hotel JDecefeaP*, camera 12, 

Deva — Str. I  Decembrie, nr. 37 A, zilnic. Intre 
orele 11—14. /

E suficient să sunaţi la telefonul UI 3$ 00 şi la 
aoiiritare* dumneavoastră, un agent al Agenţiei 
.jtompres" se Va deplasa la sediul firmei pentru 
încheierea contractului.

miniimim 90000 de Iţă tauw ăce  se ] 
ia funcţie do spaţiul tipografie solicitat)

* CUVÂNTUL LIBER
fiV -%A, ■ ,‘,vSv '.W»WA

C A R A B I N I E R I I  IT A L IE N I 

CONGRESELE" ŢIGANILOR OH)
Î n t o a r c e r e a  d e  r e  p a m â n t b l  f ă g ă d u i n ţ e i

1

firma dumneavoastră poate fi înscrisă fn anuar, 
sumă ce include ţi  un exemplar gratuit ai catalo
gului, ediţia 1996.

f.9
I

« Z a r edita i  de
î  CASA DE PRESĂ $ t€ D fiV X A
{ „CCfVANTUL LIBER" DEVA
■ sooetate pe acţiuni cu eapdai pnvat
I înmatriculată t» Registrul ComecţuM Deva. cu |  
J  nr 40061* 10*1 Cont:«*726l 3i 10B.C.R.Deva. I 

C0d fiscal: 21 16827
4  CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

Dumitru Gbeonea. oreseduue ţ/edaacw şei). 
Ttbenuistrate vcepfesedinieţreclacJoi sei adjunct). 
V»rgit Cnşan contatri set. Minei. 8odea. Nicotoe 
Tkcob.

|nfareaga ră s p u n d e re  p e n tru  c o n ţin u tu l 
articolelor o  poartă autorii a c e s to ra  A dresa 

I  redacţiei: Deva. 2700. s tr t Decembrie, nr 35,

I
If
I
I
I
1

judeţul Hunedoara. Telefoane 6 i  i2 7 5 .612157 
I  611269.675904. Fax 618061
I Tiparul executat la S.C. „Polidaua S A Oeva

I
I  
I 
I  
I  
I  
« 
I  
t
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Dându-şi aşadar seama 
că treâba cu grupurile de 
„speologi1* nu mai este 
aplicabilă la intrarea în 
Slovenia, Florian Ghişa 
gândeşte şi pupe în apli
care un plan de anvergură» 
Cum în altă părţi se 
ganizează tot felul de con
grese ale ţiganilor, de «se 
să na se ţină şi In Slo
venia ? Iar de transportul 
participanţilor fee va ocOpa 
el. Doar are experienţă, 
nu ? ■

începutul a fost mai ti- 
aniti. Primele ^grup«*rL de 
ţigani care participă * Ia 

■fi congrese incluzând Oft -nu
măr restrâns de tuciurii, 
în  toamna lui l« H  , însă 
a-fost pregătit un grup *u- 

b a r i l i i  , ixfixfim 
■ autocar, o autodubă şi uft 
autoturism. Procedeul este 
acelaşi Ambasada Româ
niei din Budapesta, intra
re» în Sipvenia, apoi tre
cerea clandestină în Ita
lia şi, de aici. Franţa.'

Treaba n  mers, ‘ despre 
soarta congresmenilor nc- 
ştiindu_se mare lucru a- 
cum î • Ajungem' şi pe la 
sfârşitul lui Octombrie '94, 

încurajat se pare' de suc
cesul primelor „congrese", 
Ghişa pune la cale o lovi
tură puternică. Pregăteşte 
un gfup de ţigani, format 
din mai bine de 100 (!?) 
de persoane capo», ca şi 
aitork, le promite trecerea 
frontierei pe Jaaz* .«falii
lor salg de la Ambasada" 
Rcunâiţesi din fiudapesta. 
Sumele preiinse oscilează 
de a c ţ i ^  ,dj|ţă de la 600 
la ’fiŞfcfi în func
ţie de relaţiile sau intere
sul pe care şi le-a expri
mat fiecare. Participanţii la 
„congrestil", din Slovenia 
au fost racolaţi «iin Orăş. 
tie. Hunedoara, Pinoeta, 
Arad, Cîmpîa Turzil şi 
Viişoara — Cluj. De la 
care nu au avut suficienţi 
băni, organizatorul pri- 
raeşte biiutOwi Si aha ■ 
biCcte de.valoare sub for
mă de amanet. Du câteva 

« d e  înainte «ie data fixată 
pentru plecare, Ghişa 
„fuge" până la Budapesta, 
ia ambasadă şi obţină do- 
cumentele necesare trecerii 
graniţei în Slovenia, sub 
pretextul participării la un 
congres al ţiganilor.

Plecarea „congresmeni
lor" ,s-a făcut «a un auto
car, două microbuze şi un

autoturism. Deplasarea nu 
a fost'lipsită de peripeţii, 
inclusiv implicarea unui 
microbuz Intr-un accident 
de circulaţie. Import 
este Insă că s-a ajuns fin 
(Slovenia, iar de aici, In 
Italia. Surpriza a vedit 
doar după câţiva kilometri 
parcurşi pe „pământul4 fă
găduinţei". Coloana a fost 
blocată cu carabinierii ita
lieni. In aceste condiţii 
iniţiatorul de congrese ale 
ţiganilor încearcă să-şi 
piardă urma printre par
ticipanţi. -Va i i  la să  fim a  
tifieat şi reţinut de autori
tăţile ital iene.

Prin ianuarie ’95 se în
toarce

KCft ,.||» ţ i g i r d ^ g l â -

ianuarie va fi arestat, pre
ventiv pentru ca, în mar
tie, să se emită împotriva 
sa mandat d i  arestare pen
tru infracţiwite, amintite. 
S_a pus astfel capăt va
lurilor de „speologi" şi 
„congresmeni" qătre,
Slovenia. Cel puţin deo- 
carridufâl* ■: ’

No abţinem a face» co
mentări asupra cauzei, deşi 
s_ar putea face vie mblte. 
Credem însă că reflectarea 
ei ar fi Incompletă, dacă 
nu am menţiona şi alte 
elemente demne de tot 
interesul. - . '

* Th total. Florian Ghişa 
a pretins de la clienţii săi 
circa 2? flp6 ife" , şi
30068W de W, din oare 
a pripill 19 35® micei şi 
2fi milioane de lei o Per
cheziţiile realizate la do_ 
rhiciliul Concubinei Şl pă
rinţilor acesteia au 4 m  la

descoperirea unei cutii as
cunse Sn frigider în «Mie 
se găteau bijuterii din «UT, 
louă monefi dtn aur fi 
4809 dp mărci •  La domi
ciliul concubinei, Huria 
Giurgiu, au tost descope
rite două arme. Una din
tre ele era în stare de 
funcţionare, fiind destinată 
cartuşelor CU gaza. Ghişa 
nu va recunoaşte aparte
nenţa pistoletului. Din de
claraţiile ş■ unui ( m a rto ra  
rezultat insă că a  fost -.ft-», 
meninţat «1 acesta In 
Siove»te, ‘ <iănd a  * sotieltat 
restituirea banilor. Măi 
mult, a observat dk. In 
momentul opririi coloanei 
de Către autorităţile "ita
liene. Ghişa l-a transmis - 
unor ţigani Împreună iu  * 
paşaportul pentru a fi a- 
duse la «tomifcMiul concu
binei. •  Din declaraţia «fin 
9 noiembrie I994t dată de 
LI via Giulgiu, rezultă Că 
aceasta cunoştea relaţiile 
apropiate ale lu i GWşa 
cu personalul Ambasadei , 
Române din Budapesta,» 
precum şi faptul că a *- 
vut cheltuieli la consulat 
pentru vizele obţinute . îl» ; 
cazul grupurilor conduse 
spre Franţa <I7), *  piorian 
Ghişa ;n«;(ftfctih«#6e f i*  ?' 
miterea faptelor amintite, 
susţinând că alţii s-au o_ 
cupat f i 'f i f f i i î rH f t  amn- 

- ţirmata ţ f t - ^ fe  deri^riRPde ^  
şi probele %xSmn$e.'"fia. 
dosar, rezultă clar. că j â  
este autorul, wanole - Iul 
apărând inclusiv pe docu
mentele obţipute de la am
basadă. Ce va mai fi, vom 
vedea.

v a l e n t in  n ca o u

C « r 9 « t e r i ,  c « r f « t o r i . . .
Hunedoara, Bucuraţi, CVaiova, Iaşi... îi întâlneşti 

pretutindeni. Te trag de haine, te  privesc in ochi şi Iţi 
spun: „Dă-mi şi mie un WŞmtţP*

Foamea, sărăcia, mizeria i-au scos în stradă. Bătrâni 
costelivi, copii cu privirile triste. Şi-au pierdut demnita
tea şi respectul de sine/pentru că le este toarne.

Au ieşit în. stradă Şi adesea sună ip uşile noastre. A* 
ceştia mi Sunt singuri.’* Friatre ei^.ţiganii şi»au aşezat 
,^nutilaţii“ tor. „CfiiEiriiî"» „handiosşjaţii" ,A»bii,‘ ş«mt 
peste tot. Nimeni sau prea puţini le mai strecoară ia  pal
me câte o monedă. * f-, ■

Cerşese în  numele Iu» Dumnezeu, al infirmităţii lor 
adevărate sau trucate. Imbricaţi în haine lungi şi negre, 
veniţi de departe, uneori de prea departe, cer bani pen
tru a înmulţi cărămizile şi decorul.

Prea grăbiţi şi prea obosiţi, sâtui de propria nepu- 
ti.nţa, uităm adesea să  facem câte ceva perdru a  înde
părta toate acestea. Oare nu putem încerca chiar nimic ?

MONALISE HIHN

7,00 TVM — Telew 
matinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Bar
bara (s/r, 2 ep.); 11.20 
Curcubeu; 12,20 MTV: 
Greatest Hits; 12^0, 
Aventurile lui Skippy 
(s. Australia, ep. 3)j 
m o  100X audiţii 1 
1448 TVR lari şl CJuj- 
N.; 15,45 Tradiţii; 88,15 
Actualităţi; 16,25 Din 
_ lumea afacerilor; .tA^l 
Pompierii vă Infor.

. rncatt !; 17,00 
in limbp gera 
18,00 Tra Patrik; l9;fl
Edera <s„ ep. 8); 2O190 > 
Actualităţi, meteo, 
sport; 20,50 Tezaur 
folcloric; 2140 Urn*- 
rind_o pe Laura 'fi, 
SUA. 1993) cu f i  
Shields; 23,10 Aetmdi. 
taţi; 23,30 MTV: toftu 
Top tO; 040 Ochlto 
nopţii HI (f. « SU fi 
1993).

7,00 La.
94o o »  gţi
10,05 Destmaţil

cUltorâle; 13,45 
muri muzişale; 13jM

IM T l

don — pritea 
nală masculină; 1745 
47 d toe ate unei jMb 4858 r
TVM — Mesager; 34,30 
Tenis. tVimbtodoei — *  
doua semifinală mate 
cuhni; 33.30 Sasţa 
Barbara (sk 845 fiu . 
cwdBe m uridfi I

in01«5,

w•tori'.

P

P?
«

6,30 , Serialcv demne a, 
nimate; 8,35 Tenis. ̂ VVim- 
bledoa ’95 (rez.); 9315
Ambulanţa <s); 10,00 O 
familie foarte drăguţă 
(şir); 10,30 Cheers (sit. 
com/r); 11,00 ^  Frumos 
şi bogat (s); 1L30 Vre
mea dorinţei (s); 12,00
Preţui e ' fierbinte (cs);
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13,30 Springfield
Sfory (s); 14.15 Santa
Barbara (s); 15,05 Tenis. 
Wimbledon 1995 (d); 20,10 
Exploziv — magazin; 20.40

21.15 Captiv (tjiriller); 
23,00 Diamantele sunt 
reci ca gheaţa <f.a.); 140 
.Checrs (siteom); 1.35 O 
familie foarte drăguţă (s).

7,00 Ştiri; 9.45 Ghidul 
Parlamentului; . 10,00

, Sho<v-ui ful l»t Costanzo
(r) ; 12,19 G blondă pentru 
tata (s)r 12,4̂ , ritorum 
(mag.); 14.00 Ştiri; 14,25 
CotkHene; 14,40 Beautiful
(s) ; 15,15 A iubi (s) cu 
Eric Braeden; 16,00 Tata 
şi fetiţa (ş); Î6.30 Tata 
(s); 17,00 Desene animate; ■ 
19,00 OK, preţul e corect 
(cs); 203)0 Roata norocu
lui (cs); U M  Ştiri; 21,25 
Paperissima (show) cu

Vremuri bune şi rele (sJT" Gabibbo, Miriana Trevi-
san ; 21,49 Film; 23,45 
Ştiri; 045 Show-ul lui 
M. Costanzo; 2,30 Coti
diene (r)j £45 Reluări.

, A30 Germania azi di
mineaţă; 8,30 Brunch — 
TV (magazin XV); 10.30 

Gimnastica matinalS; 11,00 
Hai la medic (s/r); 12,00 
Klipp klanp Club; 
12,30 Vecinii (s); 13.00
Soarele Californiei (s);
14.00 Falcon Crest (sŢ;
15.00 Cagney şi; Lacey
(s); 16,00 Star Trek
(s. SF, SUA); 17,00 Bay- 
wafch (s.a.); 18.00 Să 
riscăm! Ţes); 1960 Totul 
sau nimic (cs); 20,00 
Ştiri, sport, meteo; 20.30 
Roata norocului (cs); 21,15 
Autostrada 2 (co SUA ’84); 
23.25 Afaceri interne (f. 
thriller); 440 Pereţii, vor
besc (L er.); 349 Reluări.

6,20 Ştiri NBC> cu 
T«hn Brokaw; 7,tf0 In 
miezul afacerilor — ştiri; 
740 Afaceri la zi, ţOd; 
9,30 Magazinul ştirilor;
10.00 Comerţ TV; 11,00 
Rftata Banilor (rep.);
15.00 Roata banilor — 
piaţa âmericânS; 18,30 
Piflsul afacerilor .azi
19.00 Azi — in
formaţii la zi; 20,00 Ştiri 
rrN 1; 20,30 Automobilism 
ABAC; 21,30 Dateline. 
show magazin; .. 22,30 
WŢSO ~  magazin ger
man; 23,30 Show-ul serii, 
cu Jay Leno; talkshow cu 
criebrităţi; 0,30 Real 
Personal — talkshow; L30 
Ştirile nopţii; 2,OO JÎesti„ 
naţii de vacanţă.’

^,30 Gimnastică rit
mică. CE pe echipe de ia 
Praga fr); 10,30 Sporturi 
extreme (tnreg.); 11.30 
Ciclism. Turul Franţei 
’95 (rez. de ieri); 12,39 
Eurofun. Magazin distrac
tiv; 13,00 Sdrfing. J ’Land 
(Japonia); 14,00 Auto. CE 
'de Raliuri 1995 et. 5 : 
Brands Hatch (r); 15.00
Mag. sporturilor cu mo
tor; 16,15 Ciclism. Turul 
Franţei — «L 6: Dun- 
kerque —• Cbarleroi (d); 
1840 Sporturi extreme (r); 
19,30 Karting. CE 1995 de 
la Genk. Belgte fuMtaa 
et); 21,00 Gimnastică rit
mică CE pe echipe de 
seniori şi juniori d e ' ţa 
Praga (d), -

MO Desene nidmrtu 
(r); 9,30 Documentar 
(r); 10,00 Linia întâi i  
11,00 Echipa de f i*  
(r)i 1140 Hawaii Fhr» 
-  0 (r)r< 12-40 Nodal 
gordian ft); 1340 f i i .  
rari pentru' totdeatefi 
(r); 14,00 Vkleotext; 
46(08 Post meridian f 
18,10 Documentar I 
1640 Doscne animatei 
,jPte»eye?* — ep. S8j 
1940 Linia latei; 20,00 
F8tt» toriaf: „Ktttjg 
Fu" — ep. 31; 20̂ W
Doar o vorbă să-ţt 
mai spun.-; 2140 Te» 
ie jurnal; “2*40 5%hn 
artistic: ,.ldila“
1978); 23,20 Ţara ni
mănui; 23,30 Magazin 
internaţional; 0,00 Vi
deo text.

DBVASAT M.US ’ 
1040 Obiectiv (re

luare); 10,10
<i.T-um videotext;

IVorldnet: film docu. 
mentar; 18,30 Desene 
animate: „Itovesfirile 
unchiului Timber- 
wood" — ep. 5; 19,00 
Film serial: ,.Twm
Peaks“ — ep. 5; 20,00 
Actualităţi TVR; 21,08 
Obiectiv (emisiime do 
ştiri locale); 2140 
Week.end* plus (iele- 
magazin); 2240 Dance 
muslc top *0 - radio 
Deva; 2345 Film ate 
fistic: „Stăpânul p l_  
puşlloi^jhorrer. SUA» 
1993); 0)45 Videot 5
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ACEST PARLAMENT CETÂ1II
Luni, 3 iulie, Consilierii 

cane alcătuiesc consiliul 
Jotie$e*n te  «tctu«la' legis- 
■afM'â s-au întâlnit in §*-' 

, dinţa de Iucrtf ordinară, 
t a  accfinea de ai au fost 
mai , ţa*lte - puncte : ..

Dezbaterea „Raportului 
Oonmitului judeţean cu 

la  starea şi adnai- - 
ofetraţia judeţaîbi, precum 
#  0» privire la  starea e- 
Mnomico-socială m jude-
ttewi m am mc. ■

Mai multe proiecte de 
hotărâri: Pritond «proba
rea bugetului instituţiilor 

de interes jude-

în alte ocazii similare, pen-v 
tru reprezentanţii mass 
media - invitaţi (şan pre-' 
aenţi din propria iniţia
tivă), Ia şedinţă nu s-a 
pţai găsit câtă un set de 
documente spre a le fi pu
se la dispoziţie pentru o 
interpretare In cunoştin
ţă  de cauză a ceea ce se 
dezbate într-o asemepea 
Şedinţă de to m -  , ' 1 • : 

Târziu —F după părerea 
noastră — (au trecut deja 
şase luni din asul 1993!), 
consilierii au audiat, ... la 
punctul I al ordinii de zi, 
ceva între dările de sea-

carp a făcut-o în legea iui. 
S-a schimbat . inclusiv 
cursul pă răului, devierea
fiind făcută prin - tuburi 
de canalizare cu diame
trul necorespunzător. Ploi
le abundente din luna iu- 
nîe au arătat ce greşea
lă ş-a făcut. Tuburile s-au 
înfundat şi apele pârâuJui 
au inundat oraşul. Unde 
es«i întreba dl consilier, 
eficienţa , controalelor asu
pra legalităţii executării 
unor construcţii ?

Vom mai spune cu pri
vire la dezbaterea pe a- 
ceaştă temă că ga este u.

mflwvvwvvsnrwvvvvwwvwvwwwvwwwvwwvvw ^vw w w nftnrvw vvvvvvvvw vw .-
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ţean pe anul 1995; Privind 
'' ' ea dbBtieărn pe

a bugetului pro- 
i;pe  anul HHsJrivindi 

bacea junee . ţropru- 
tem erare  ş tia ; fon- 

4St d e  tezaur la  dispozi
ţia  Consiliului judeţean 
ne -anul 1996; Privind a-, 

ea, vânzării prin li- ' 
publică a unor bu- 

Consiliu- 
__ sn ., -J-,,: .: ■ i

îimentar ordinii de 
ţşenţnte anterior, con- 

” , au ţnai audiat a  
ase {M.pţhme la  
g.. patrimoniului ar- 

ik\ istoric, ' etnogra- 
floristic şi fauniştic al 

k probleme ale 
hdtiBiî instituţiilor mu- 

din judeţ — pre- 
-?«e Muzeul Civi- 

_ ei Dacice şi Româ
nit*. ■ ' '  •• ' r
'A  fost o şedinţă de lu

cra căre pbăte fi categori- 
calmă. fără probleme 
sbtle, la care, ca şi

mă ale fostului comitet 
judeţean de partid şi ra
poartele toi tui ui consiliu 
popular judeţean. Un do
cument, fie el şi de 28 do 
pagini, prezentat 1a o dată 
din an, când, de obicei, 
românul zice „după ploaie 
ehepeneag", a  născut în 
dezbateri luări de poziţie 
oare dovedeau confuzia 
in  care se aflau vorbito
rii, şi nu din vina lor. S-au 
afirmat in dezbaterile a- 
supra raportului în cau- 
ză şi puncte de vedere ca
re vădesc cunoaşterea de 
către consilieri a realită
ţilor economicO-sociale din 
localităţile în care trăiesc 
şi ■ muncesc, şi dacă, aceste 
semnale erau date lâ timp 
s-ar mai fi putut lua fnă- 
suri utile. Cu un exemplu 
doar am dori şă ilustrăm 
afiftftăfljţ: Pe tnalui plţ- 
râului Slătiniaara, din Pe
troşani, spunea dl consi-. 
lier ing. Dumitru Turnă, 
ş-au construit garaje. |fie-

tilă în prima parte â a- 
nuiui Următor, pentru a- 
mU, expirat. Se ştie că 
prima şedinţă a anului 
nu poate fi dedicată apro
bării bugetului .pentru bu- 
nul motiv •‘bă Parlamentul 
incă nu reuşeşte să he dea 
o lege a bugetului, îna
inte de luna martie.

Consilierii au aprobat 
raportul şi au adoptat ca 
hotărâri toate proiectele 
care le-au avut in dezba
tere Pe ordinea de zi.

ION CIOCtEl
P.S. Nu ştim dacă dnii 

Consilieri, caro au în obiş_ 
nuinţa fumatul, au citit 
articolul nostru „Fiţi atenţi 
la sănătate, domnilor,con
silieri J*. dac dintre toţi 
fumător ; ,ar doi - nu 
■şi-ai pu,„t nâna pentru 
două ore deprinderea, sau 
Ori' puţin să şi-o manifes
te  pe coridor. între ce; doi 
-tv uri' distins preşedinte 
dă comisie de lucru ş Con
siliului judeţean. Păcat 1

Avizarea unor 
documentaţii 
de urbanism

Joi, 29 iunie a.c., a avut 
loc o nouă şedinţă de lu
cru a Comisiei judeţene 
de urbanism şi amenaja
rea ‘teritoriului. Care a 
analizat 10 documentaţii.

Comisia judeţeană de 
Urbanism şi amenajarea 
teritoriului a avizat am
plasarea şi realizarea unor 
obiective de investiţii, A- 
cestea su n t:

— Atelier de producţie, 
gospodărie comunală şi 
prestări, servicii la .Sone
ria ;

— Centru de recuperare 
pentru copii cu handicap 
pe Valea Hiului Mare;

— Amenarâre intersec
ţie la Haţeg ; / ţi ;

- -  Amenajarea pieţei în 
comuna Dobra ; '

•— Popas turistic în co
muna Gurasâda;

— Parcelarea unui te
ren pentru locuinţe şi ga
rate in zona ^de intrare 
în oraşul Haţeg, dinspre 
Deva : - .  '

— O biserică adventistă 
te  satul Chitid.

Comisia- a amânat avi
zarea â  două documen
taţii în vederea revederii 
propunerilor pentru par
celarea unui teren în zo
na de intrare in oraşul 
Haţeg dinspre Toteşti ' ’ şi 
amenajarea, la Vulcan, a ' 
unei clădiri existente pen
tru organizaţia religioasă 
Martorii lui lehova.

C O N S T A l^ ^ ^ lţ l ,  .
1 secretarul comisiei

Cum poate deveni 
păşunea o bogăţie

Odată cu lichidarea patrjpşoniului fostelor cea- 
peUri, oamenii de la *săte s-aa trezit cu m ai multe 
animale în bătătură. Bucuria iniţială a fost urmată 
repede de îngrijorare: vară trebuie păşune, pentru 
iarnă este nevoie de fân şi concentrate etc., etc.

— încă din acea perioadă am acordat o atenţie 
specială păşunilor comunale, pentru a veni în spri
jinul crescătorilor de animale ne-a relatat dl Ale
xandru Alba, secretarul Consiliului Local Ilia. Am 
înregistrat in fiecare sat cetăţenii care aW nevoie de 
păşune comunală (unii gospodari îşi duc vitele la 
păscut pe terenuri proprii), am stabilit trunchiurile 
de păşune pentru fiecare sat şi am delimitat păşu
nea ailor de cea a bovinelor. Astfel s-a realizat * 
suprafaţă totală de T0Q hectare păşuna bile pentru 
cele 500 bovine adulte şi orie 85# de oi, care folosesc 
păşunea comunală. Din taxele de păşunat achitate 
de cetăţeni, care se evidenţiază distinct în buget, am 
alocat 2,6 milioane Iei pentru lucrări de întreţinere.

Dl Gheorghe Şuba, paznic de păşune, ne-a pre
zentat lucrările efectuate în acest ân: 22 ha fertili
zate la Ilia („Ştdeaşcă“), 20 ha Ia Sîrbi („Pîrioage", 
Coastă"), 13 ha la Bacea —- Cuieş, 20 ha la  Bretea, 

întrucât lucrările pe păşune sunt costisitoare, iar 
banii puţini, crescătorii de animale care folosesc pă
şunea efectuează muncă obştească pentru curăţări 
şi lucrări de întreţinere. Astfel. în acest an s-au cu
răţat 20 ha de păşune în „ŞideaşcâB, r £

Oamenii sunt interesaţi să aibă a păşune bună, 
cu iarbă îndestulătoare, care asigură o producţie de 
lapte mai mare şi a stare de sănătate corespunză
toare a animalelor, ne spunea dl Suba, El achită te 
timp taxele de păşune, fapt ce. ne-a permis ^ “cum
părăm deja 5 tone de azotat pentfu fertilizările ce 
le vom efectua în iarnă şi primăvară. De tapa îp 
ziua documentării noastre, autocamionul cu azotat 
sosise, sacii erau descărcaţi şi depozitaţi cu grijă în
tr-o magazie a primăriei. •

Pe lângă o bună furajare, trebuie să ne îngrijim 
şi de aCtivitâiea ’de reproducţie ne-a relatat dfta 
Rodica loscliici. inginer Zootehnist. Operatorii tnsă- 
mânţători au o activitate bună, oamenii sunt intere
saţi de obţinerea Unor produşi valoroşi. Numai In 
perioada ce a trecut din mai 1994 până acum. ca 
urmare a prevederilor Legii 83, crescătorii de ani
male au încasat prime.la viţei în valoare da 4SLmi
lioane lei, iar cei care deţin câte 3 vaci în lactaţii 
au mai primit 3 milioane lei, '

Cu păşune destulă şi hună, oamenii traversează 
mai uşor această vară. Acum bătălia .se dă pentru 
fân, care trebuie „răpit'- printre ploi—

" TIBEK1U ISTRATE

Drept recunoscut,
- 4  „

I
Mj&i ectat

;»■■■ zoH». recunoaşterea meri- 
f  HrtBi si împărţirea lau- 

îngiiwuie mult 
MdlU dec&t sunt cei

care pun Osul t« greu. |a  
, JHteU promovea-, 

. W- d a i afii. u4  bogat 
program de investiţii pen
tru dezvofc"' 
nizare stil 
meniu! vl

gat, tn rapc»t -cu timpul 
şi posibilităţile de azi Şale 
judeţului şt, ţării. V^Jea 
Jitthu ii merită.

Afumai eă* spunea in- 
wp cafisper tetal, 

ţneritul promovării aces
tui program şi-l atribuie

făcut şi a dres, când dl 
Bree# -E—; primarul'i mitoi- 
cipiului, itând-- eomtecerea 
RagtCî Autonome a Iîut-

„A început campania 
electorală" — avea ?ă con

te mţjpalit dl Uoştcl 
dintele (Ş»n- .*

judeţean. Apoi,
iavă-

ruî , In drepturi; un ade
văr pe că re, de altfel, zia
rul nostru i-a afirmat cu 
mult ţimp în urmă, dl pre
şedinte dăndu-i fiecăruia 
cc-i aparţine, şi reţinând, 
CU îndreptăţire, de altfel, 
partea cea mai consisten
tă  la „sarcina" Consiliu
lui judeţean. Tot un teî  de 
campanie electorală. (I.C.)

•. .  <r^vvwwwv-.-^--<vwvvvvvvvy*^~»vvvvvvv-e‘

Dl Gheofjghe Kaţegan, din sattd Grind, ebTOtifSa Uă- 
pugiu- de Jos, s-a prezentat Ia redacţie,' adUcândw-ne ia 
cunoştinţă necazul ce îl are 1n legătură cti o .suprafaţă 
de teren situată In satul Ohabă. Despre ce estd voffea ?

Ia , schimbul unei suprafeţe pe care s-a construit 
şcoala din Fintoag, cu câteva fecenîi frv Urmă; s-a dat, 
la vremea respectivă, cu acte legale. In eerrfpOnsaţie, 
teren echivalent te tetei Ş te t i .  Recu*»şeâriB -tafldWli- 
tatca actelor, comisia locală pentru aplicarea Legii 18/ 
1991 i-a reconstituit peteruului dreptul de .proprietate. 
Necazul constă insă kt faptul că m ai mulţi cresoăfpri 
de animale din satul Ohaba nu-j respectă aeest drept 
de proprietate, transform ându-i terenul In păşune, fără 
â4  despăgubi cu nimic pe dl Gte H. Şthigerea neteţe- 
legerţi te . poate, face ori apelând la autofŢtăţtfe iscate 
ori pe calcă justiţiei, cei vinovaţi de tulburarea pose
siei trebuind să suporte consecinţele ftfcTJL

4

l

I

>— Cinci, cel mult zece 
ininufL dacă m ţi intăr- 
zlaţ», nu ric mai găseaţi 
I»  birouri. Plecăm în 
Satrie îndepărtate: Dă- 
nuieşti, Bolu <j* Sus, 
Bate de Jos, Gârmăză- 
neşii.

Aşa ne-a primit dna 
Bina Burza, secretarul 
Consiliului loc'al Gura* 
■ada. Am întrebat şi noi;

—• Unde d  rine pica-, 
ci. Şi cu ce probleme 2

— Urtde v-am spus. 
Cine : dl primar GOrnel 
Koisîn, eu, viceprimand, 
doctorul, agbntul agri
col, poliţistei, medicul 
veterinar. Gu ce proble
m e? Multe şl complicatei 
neînţelegeri cu pă;

cu pădurile şi păşu- 
nBe, s i vedem acasă la

n pot voim sătenii, ne noi la ei...u
e i nişte săteni nevoiaşe 
Bă dacă nu pot veni 
dumnealor la  noi, mer
gem noi la eî acasă. Să-l 
ajutăm, să le rezolvăm 
necazurile. La faţa loctL 
lu i. ;; ■

— Dna secretar Irhta 
fhtiza, aţi zis de oameni
»wâjltl. nevoiaşi. - Sunt -:

mulţi? Cum 8  spriji
niţi?

- -  Sunt destui. Bă
trâni, singuri, bolnavi, 
fără nici tm sprijin, fil
e i  susţinători. Anul aces
ta  am fifcut anchete so
c iale  la. 2* de persoane

cu stare materială pre
cară, să ' nu zic inexis
tentă. Din bugetul nos
tru  subţire, cum este, 
aih rupt, la propunerea 
consilierilor, cu aproba
rea lor, şi am repartizat 
In ajutorarea acestor oa- 
metti bătuţi de soartă 
9HOOO de lei. Este pu
ţin, dar pentrit ei e tă
tuţă cern  Avem pe vaza 
oomunei te  cele II sate 
şl 9* de handicapaţi. Ei 
primesc ceva ajutoare de 
ta sfo* GU ce putem îi 
mai. sprijinim şi noi.

— ’ StimlSpiE; l» |;-  Serie-’, 
tar, este an domeniu, aş 
zice, dţe omenie, de a 
sări în sprijinul celui a- 
juns Ia nevoie. Alte ca
tetele pc masa de lucru 
a legislativului şl exe
cutivului dto-Gurasada ?

- t In cele şase şedinţe 
ordinare ale consiliului 
local s-au adoptat 12 ho
tărâri, Dl primar a  ela
borat . 21 de dispoziţii. 
Coate legale, neatacate, 
nerevocate. Şi hotărâri-' 
le şl dispoziţiile prima
rului. Gonsiliului Local,

BrimărifL li- s-au ̂ adreşat 
257 do cereri, sesizări, '5̂ ' 1 
clamaţii, dl primar are 
la zi 405 audienţe ţinu
te, d! vieeprtmar — 307, 
eu 513. Marea- majorita
te a  problemelor ridica
te de săteni au fost solu- 
ţlonate' fn termen, favo
rabil. nefavorabil, dar In
litera legii, fiecărui soli
citant expxicându-i-se cu 
răbdare prevederile le
gale, In şedinţele consi
lierilor s-au luat hotă
râri să se construiască 
biserici la Gothatea si la

Vica, un popas ‘turistic 
in Gothatea. Hotărârile 
prirtd viaţâ. Un ajutor 
de nădejde îl dau- cre- 
dincip^u, .ţătnsiliul bise
ricesc, Jaz coordonato-' 
riil %lr sufletul acţiunii 
este dl preot Ovidiu 
Stretean, despre care 
„Cuvântul liber" a mai 
scris. Cu laude pentru 
tot ceea ce face spre bi
nele oomunei şi oame
nilor ei.

Cu aceste gânduri bu
ne plecau în dimineaţa 
acelei zile spre satele în
depărtate şi oamenii a- 
leşi de săteni să condu
că. să ehibzuîaseă asu
pra treburilor comunei 
şi oamenilor ei. ,

CIT. I. NEGREA
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LI.R.U.C.-UL PLĂTEŞTE $1 ACUM OALELE SPARTE
REP.: Dle director, p re 

zentaţi, în câteva cuvinte, 
structura şi modul j. de 
funcţionare a I.I.R.U

IiiA .: Anul înfiinţării
firmei este 1968. în felul 
ei, în context est-european, 
•societatea comercială 
I.I.R.U.C. este un unicat. . 
Sjpecificitatea ei se con
stituie din faptul că în 
Europa de Est este singu
ra firmă cu profil de ser
vice a tehnicii de calcul, 
ce are organizare la sca
ră naţională. Structura so
cietăţii este piramidală : 
la bază se găsesc 105 fi
liale răspândite în toată 
ţâra, d e a s u p r a  cărora 

. sş află 25 sucursa
le care se supun cen
tralei de la Bucureşti. Fi
reşte, o , oarecare autono
mie- există în plan "local, 
«oi având un câmp destul 
ţie larg de activitate -în 
«are 'putem lua decizii. 
•pSNHV:' Cum, se manife.-- 
fă tutela centrilc-i bucu- 
reştene în teritoriu ?

L.A.: Lunar, o cotă par
te, destul de importantă, 
din venitul realizat de fie
care sucursală din* ţară 
Cste colectată de centrala 
din Bucureşti.

REP.: Şi vă convine a- 
ceastă stare de lucruri ?

LkA-: Da şi nu. De fapt 
această absorbţie spre cen
tru a unei cote din mun
ca fiecărei sucursale este, 
în momentul de faţă, o 
necesitate pentru firma 
nO&Mrâ. Povestea este ce' 
va '» a i veche, din vremea

guvernării' Roman. Este 
vorba de afacerea „Mega- 
Power". în anul' 1991, în 
baza unei intermedieri gu
vernamentale, conducerea 
de atunci a I.I.R.U.G. a 
încheiat un contract cu o 
firmă din Ş.U.A. în vede
rea producerii, în .comun*, 
a unor' produse electroni
ce, care la acea dată con
stituiau o noutate absolu
tă. S-a dovedit maj apoi 
că societatea americană 
parteneră nu era nici pe 
departe ceea ce pretindea 
că este, 'afacerea spărgân- 
du-se ca un balon de şă-

„turnură favorabilă", care 
este pulsul activităţii su
cursalei pe care o condu-, 
ceţi ? •

LA. t  Luând ca punct 
' de referinţă anul 1994 se 

poate spune că am avut 
o activitate bună. Cifra 
de- |ifaceri ( a fost de 425 
milioane lei, c it im bene
ficiu de 70 de milioane lei.

REP. : Punctaţi-ne câte
va din activităţile de ba
ză ale I.I.R.U.C.

L.A.: Aici,' la sucursa
la hunedoreahă, executăm 
service, în şi post garan
ţie pentru tehnică de~ eai-

Dialog cu dl ing. LIVIU ANDREI, 
directorul sucursalei Hunedbara-Deva

pun. Au rămas doar da
toriile de 11 milioane do
lari pe care I.I.R.U.C. le-a 
dobândit în. urma contrac
tării unor credite bancare, 
bani pierduţi în această 
pseudo afacere. La aceste 
datorii s-au adăugat, în 
timp, 'altele, ceea ce a ge
nerat- serioase dificultăţi 
firmei noastre. Aşa stând 
lucrurile, din acei bani pe 
care fiecare sucursală îi 
cedează'centrului, s-a tre
cut la plata obligaţiilor fi- 

i nanciare ale firmei. Lucru
rile au început, apoi, în- 
cet-încet să ia o turnură 
favorabilă pentru noi. Aşa 
că suntem în măsură Să 
stingem toate datoriile în 
acest art.

REP.: Vorbind despre

cui, echipamente, de con
trol numeric, echipamente 
folosite în reţeaua comer
cială! Prestăm* şi servicii 
de poştă electronică -şl pe 
viitor serviţii tip bancă 
de daţe (Infobank). Aces
tea vor permite gestiona
rea rapidă de informaţii 
comerciale privind cere
rea şi oferta de produse. 
Bineînţeles la nivel naţio
nal activităţile LLR.U.C. 
sunt mai diversificate, a- 
vând şi valenţe producti- 

.ve, cum ar fi linia de mon
tare televizoare de la Bu
cureşti, care în curând va 
începe să producă.

REP.: Dle director, ca
re sunt) perspectivele pe 
care le intuiţi în ceea ee'f 
priveşte organizarea viitoa_

încă na avem ştiinţa
, I ţ t te n ţa  in  judeţ a de
legaţiei comitatului Hamp- 
sfiire-A avut, după cam 

arătat, mn pronun- 
" k caracter de lucru. Pro- 

a cuprins şi o In-' 
lire cu oameni de afa- 

ceri şi manageri de socie
tăţi comerciale, indiferent 
de forma de proprietate 
psupra capitalului.- '
Y  Întâlnirea s-a dorit a fi, 
Ih primul rând, un schimb 
hecîproc de informaţii in 
sierâ' afacerilor, seh’.hi o la 
care managerii -’hunedoreni 
Să Vină cu informaţii cât 
n i  OMStplete asupra op- 

• ţiteiitori^Br-de afaceri,, a- 
supra caracterului şi po- 
CeoţiaJRlui: firmelor pe ca
re le reprezintă. In func
ţie de «ceasta, delegaţia

britanică ar.fii urinat să se 
pronunţe dacă In- comita
tul Hampshire există o- 
portnnităţi de afaceri în 
sensul celor propuse k, de 
hunedoreni.

Fie că hunedorenii par
ticipant) : la acest dialog 

"nu au fost suficient infor
maţi-- asupra caracterului 
acesteia, fie din alt motiv, 
puţini au fost în măsură 
să ofere pe loc asemenea 

/ informaţii. Caracterul con
fidenţial al afacerilor nu 
mai poate fi invocat -în a- 

7 cest .caz. Ca să intri in 
vederile unui eventual par
tener, presupune oă acela 
ştie -suficient despre op
ţiunile şi potenţele tale.. Nu 
este nici un secret în asta. 
A nu fi pregătit cu ase

menea informaţii ia  o fit- 
tâlnire, fie şi prelim. narii, 
înseamnă să ne terţe 
oamenii de afaceri şi Aa- 
nagerii hţmedoreni — că 
încă ne lipseşte şti-nţa, a- 
bilitatea amorsării aface
rilor.

Din modul cum unii au 
pus problemele oe-i inte
resau se putea trage con
cluzia că au confundat în
tâlnirea cu ceva în care o 
pabtie oferă dezinteresat 
sprijin, iâr «cealaltă * nu 
trebuie decât sâ întindă 
mâna sâd ia. în afaceri 
nu există ajutor dezinte
resat ci, ca .să folosim un 
joc de cuvinte, ajutor des 
iţiteresat. Trebuie să ştim 
asta, ia r . dacă n-ara ştiut 
să învăţăm. ' ' '

re a I.I.R.U.C., dezvolta
rea firmei şi trecerea ei 
în proprietate privată ?

L.A.: Aş începe cu dez
voltarea. Obligaţia resti
tuirii creditelor neperfor
mante pe care le-a con
tractat I.I.R.U.C. a generat ■ 
o stagnare. în evoluţia so
cietăţii. Această stare de 
lucruri, după cum spu
neam, se va. termina în 
acest an, ceea ce va per
mite ea din beneficiile pe 
care le vom obţine in con
tinuare să foldsim o par
te pentru dezvoltare. Deşi 
unii conducători de lâ al
te sucursale din ţară sunt- 
de altă părere, eu cred că 
cea mai bună formă de a 
exista, ca firmă, este a— 
ceea de holding. Cu O 
condiţie 1 Conducerea de 
la Bucureşti va trebui să 
se implice mai mult în 
realizarea benefiicilor fir
mei, făcând producţie mai 
multă, perfectând contrac
te de importuri directe 
ş.a. Vreau să spun că do
tarea materială şi know- 
how-ui pe care Bucureş- 
tiul îl deţine i-ar- permite 
acest lucru. Consider că 
divizarea la privatizare a 
I.I.R.U.G ar fi o greşeală. 
Prin aceasta ne-am pier
de controlul pe care îl a- 
vem acum pe piaţa teh
nicii de calcul din Româ
nia. libera  circulaţie a 
informaţiei de afaceri în
tre şueurstdele. surori din 
toată ţara, dotarea noas
tră tehnică superioară 
şi Complexă ne permit 
In forma unită .să ne ţi
nem în" şăh concurenţa. 
Oricum un lucru este cert 
şi vreau să-l subliniez a- 
ic i: I.I.R.U.G. nu Va mu
ri ca firmă. Iar timpul va 
demonstra celor care au, 
propovăduit dizolvarea f ir 
m e i'că s-au Înşelat .. . * l

ION CM
a d r ia n  sa l a g k a n ,
TKAIAN SONDOR

In judeţul hunedoara
Recent,, filiala judeţului Hunedoara a  Fondului 

Proprietăţii de Stat (F.P.S.) a dat publicităţii date 
statistice cu privire la stadiul privatizării în judeţul 
nostru. Astfel, conform cu Legea nr. 58 din 1991, de 
la începutul acţiunii de . dezetatizare până în prezent 
au fost vândute 151 active aparţinătoare la 23 socie
tăţi comerciale. Valoarea totală a acestor active fi 
fost- de 1571135 000 lei, ponderea fiiiul de 96 la sută 
.din comerţ şi 4 la sută din prestări servicii.

De la apariţia Normelor metodologice privind pri
vatizarea societăţilor comerciale prin vânzări de «ac
ţiuni s-a făcut oferta-de privatizare lâ 62 de firme 
din judeţul Hunedoara şi au fost depuse 57 de do
sare de privatizare. <Su toate acestea, numărul Ur
melor dezetatizate efectiv prin opntracte încheiate şl 
înregistrate până acum este doar de 21, din cărei 10 
sunt societăţi mici, 10 mijlocii şi una este societate 
mare. Din totalul societăţilor privatizate, 33 la sută 
sunt din industrie, 27,8 la sută din comerţ» Mk?\4a 
sută din transporturi, A6,7 la sută din servicii şi 5,5 
Ia sută din construcţii.

în  opţiunea filialei hunedorene a F.P.S., Unii din
tre . factorii care au influenţat negativ procesul de 
privatizare' au fosjt: lipsa capitalului autohton şt a 
investitorilor instituţionali, neoperaţionalitatea unei 
pieţe organizate de Capital, interesul relativ scăâdt 
al investitorilor străini şi români pentru cumpăra
rea de acţiuni la firmele cu capital de stat ş.a.

O altă latură importantă a activităţii F.P.S. o re 
prezintă restructurarea microeconomică a societăţilor 
comerciale. Astfel, în vederea restructurării tehno
logice, financiare, organizatorice şi manageriale, s-a» 
atribuit fonduri de care au beneficiat 15 societăţi 
comerciale hunedorene. Valoarea totală a acestor 
fonduri a fost de 4 500 milioane lei. De aseţfhenăâ, 
tot aliniată pfoblemei restructurării este şF apro
barea de către Consiliul de administraţie al fi
unor Norme specifice pentru privatizarea in  turism 
şi comerţ interior. Prin aceste'Norme se prevede 
divizarea firmelor ce au obiectul de activitate amin
tit mai sus, In vederea unei mai bune pregătiri •%. 
acestora pentru privatizare. în  baza normelor spe
cifice s-a aprobat divizarea a trei societăţi comer
ciale cu obiect de activitate In comerţ. Chiar dacă 
Unele din aceste divizări au fost cu cântec, în ' infor
marea F.PN. se arătă că firmele rezultate din di
vizare vor trece în continuare Ia privatizarea 
negociere directă. x

In vederea aplicării Legii contractului de m ana-, 
gement nr. 66 din 1993 şi a NJuSpelor metodologice 
pentru selectarea managerilor şi încheierea contract 
tulul de management, s-au încheiat, până în prezent, 
contractele de management la I#8 societăţi comer
ciale cu capital majoritar de stat, acţiunea fiind IO 
’* ia de finalizare. ■ - •

Ga obiretive pentru acest ap,, filiala F.P5. 
propus accelerarea proceselor de « privatizare 
.vânzarea acţiunilor contra numerar, inclusiv 
licitaţie* continuarea privatizării firmelor în .condi
ţiile Legii' nr. ."77/1994 (MEBO), continuarea privati
zării societăţilor comerciale mijlocii ş i mari prin  di
verse metode,şt combinaţii ale acestora* pârtkula- 
izate pentru 'fiecare sector de activitate.

im
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Privatizarea la Gurasada
în diseUţia ce am avut-o 

recent cu dl Cornel Moi- 
sin, primarul comunei Gu
rasada. am abordat o temă 
de mare interes şi pentru 
comunele judeţului nostril, 
anume privatizarea la sa
te.

— In Gurasada, ne-a 
spus interlocutorul, nu s-a 
distrus nimic din patri
moniul fostului C.A.P., sau, 
în orice caz, foarte puţin.

— Şi ce s-a întâmplat 
cu el ?

— A fost licitat, rând 
pe rând. Şi ceea ce este 
îmbucurător e că acesta 
«  fost preluat de diferiţi

întreprinzători care îl pun 
într-o valoare nouă,

^ ----De pildă ?
— Preotul Ioan Sţretea- 

nu a licitat magazia,' un
de firma sa produce plăci 
de beton, bolţari etc. Fa
narele le-a luat o firmă 
româno-germană, Care a 
adus deja utilajele pentru 
o fabrică de mobilă, bi
nale ş.a. Societatea res
pectivă efectuează, în pre
zent, lucrări de reparaţii 
la căminul cultural din 
Gâmpuri-Surduc. Tot la 
Câmpuri-Surduc, în incin
ta fostei brigăzi ^zooteh
nice, un român plecat din

ţară şi care trăieşte în 
Germania , amenajează, un 
„Autoservire" pentru trac
toare şi maşini agricole, 
precum, şl de prestări ser
vicii In agricultură.

— Este bine că investi
torii s-au îndreptat spre 
■producţie şi prestări ser
vicii. Dar în comenţ nu 
s-au avântat?

— In turism, mai ales. 
Pe marginea şoselei naţio
nale ce trece prin comu
nă (o societate, din Deva 
a amenajat un foarte co
chet motel cu loc de par
care şi tot’ce mâi are ne
voi© un popas turistic, ce 
se cheamă Km 417.-

Este lucru şhyt .că, to
gă întreprinzătorul care 
a avut priceperea şi po
sibilitatea de a-şi con
suma energia în prelu
crarea „aurului verde" al 

«... pădurilor», în price, tim-
l puri, a fost recompensat 
? cu afaceri rentabile şi 

prosperitate. Este şi ca
zul dlui Ioan Boroş/ pa
tron al S.C. „Forexim" 
S.R.L. Sarmizegetusa.

La sediul acestei so
cietăţi, în lipsa dlui Bo
roş, purtăm un dialog 
cu dl Ion Tăut, adminis
trator al firmei. Fluxul 
productiv al „Forexim"- 
ului începe, după cum ne 

spunea interlocutorul, „sus, 
la pădure". Aici, din par-, 
chetele Floruş şi Poieni, 
prin contract cu R.A. 

i Romsilva, se face ex- 
1 ploatarpa lemnului ce 

constituie materia primă 
a prelucrărilor ulterioa
re. Transportul buşteni
lor din pădure la drumul 
fofestier este făcut cu a - . 

. .  .juţprul a  ţUiuă. atelaje„ şi

al unul tractor,: toate j>ro- 
prietateă „Forexim".

După ajungerea lem
nului Ja depozitul de la 
Câmeşti, el este „absor
bit" în secţia de prelu
crare existentă aici. Din 
pulpa lemnoasă se produc 
traverse de mină Şi pen-

PRELUGRAREA
LEMNULUP

tru calea ferStfăi trei ti- 
podimensiuni de semifa
bricate destinate* marilor 
fabrici caţe produc dife
rite repere din lemn, pre
cum şi cherestea de fo
ioase şi răşinoase. .Fo
rexim" pregăteşte, de a- 
stemenea,. lemh pentru 
diferite tipuri de caba
ne din lemn pe cSre, la 
comandă^- le şi execută.

Dotarea, tehnică' a fir
mei este Mamă. Aceasta 
dispune de un Ifi on (dîs-

un gater cu 16 pânze, 
maşină de grosime, fie- 
ză, 3 circulare ş,a. Pre
lucrările ce se aplică 
lemnului Ia Forexim ti 
măresc acestuia valoarea 
de 7—8 ori. L-am între
bat pe dl Tăut dacă 
firma are în prezent co
menzi. Dânsul «e*a pre
cizat câ cererea este In 
clipa de faţă maPAnare 
decât oferta, ajurtgfindu- 
Se, pentru a se putea p- 
nora toate comenzile, la 
16 mc lemn prelucrat pe 
zi, ceda ce nu-i puţin lu- 
cru. Oamenii lugrâază Zi- 
lumină, dar şi câştigă pe 
măsură.

Ga perspective imedia
te, cei de la  wForexim# 
intenţionează reactivarea 
bocşei de mangalizare 
prin care se va pU^ă 
valorifica volumul mare 
de buturi (reziduuri lem
noase), care rămân după 
prelucrare. Tot în per
spectivă se află şi posi
bilitatea efectuării Amui 
export de cherestea.

A sul v n  •  Nr, 1419
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veşnicie

EMIL CIORAN
\ „Nu există căldură decât în preajma lui Dum- 
i nczeu. De aceea, tot ce e Siberia în sufletul nostru 
, îi cere pe Sfinţi”. (E. GIORAN, „Lacrimi si sfinţi”, 
J Pag. 51).
\ în urmă cu 84 de ani, s-a născut la Răşinari, la 
 ̂ 8 aprilie, Emil Gioran, care, alături de Octavian

sGoga, poetul „pătimirii noastre", au fost reprezen- 
tanţii marii generaţii interbelice de creatori români 

l şl Intelectuali. Născut într-un mediu pur românesc 
1 şi Creştinesc, *a fost al doilea fiu al preotului ortodox 
1 EMILIAN GIORAN, viitor protopop al Sibiului. A ur- 
\  mat şcoala ̂ primară în comuna natală. In anul 1928 
( termină prestigiosul Liceu „Gheorghe Lazăr" din Si- 
» biu. Intre anii 1928—1931 «  urmat, cursurile Facul- 
) taţii de Litere şi Filozofie din Bucureşti. In anii ţrei- 

_  l zeci şi-a început colaborarea la revistele „VremCa”, 
j „GuvântulV „Gândirea", „Pagini literare", „Azif*. şl

altele.
In lucrarea sa de licenţă tratează intuiţionismul* 

bergsonian. Timp de 2 ani (1933—1935) studiază la 
Berlin, graţie Unei burse acordate de Fundaţia Hum- 
boldt, iar în anii 1936—1937 îl găsim Ja faimosul Li
ceu „Andrei Şaguna" din Braşov. In anul 1937, In
stitutul francez din Bucureşti îi oferă o bursă şi plea
că la Paris, bursă care se prelungeşte până în anul 
1944, când decide să nu se mai întoarcă in România.

Debutează în anul 1934 cu volumul „Pe culmile 
disperării" şi i  se conferă Premiul comisiei pentru 
prgroierea. scriitorilor meditaţi şi tineri. In ţară mai 
publjeă: „Carţea amăgirilor" (1936), „Schimbarea ia 
faţă a României", (1936—1937), „lacrimi şi sfinţi" 
(1937), „Amurgul gândurilor" (1940).
■ La Editura Gallimard ii apare prima carte scrisă 
In franceză, „Precis de dăcompasitinn", care se tra
duce-şi în româneşte şi apare In anul 1992, la Edi
tura Humanitas — „Tratat de descompunere*.

în anul 1952 editează „Syllogisme de l’amentume", 
care se traduce şi In limba română, în anul 1992, 
sub titlul „Silogismele amărăciunii*. „La tentatien 

d rexister“, Făţiş, 1952, „Ispita de-a exista". Bucureşti, 
ţ ,1992r „Histoire et utopie" 1969, Paris, ; „Istorie şl utor 
pie“, Bucureşti, 1992, „La chute dans le temps", Pa
ris, 1964; „Căderea in timp*, 1994, Bucureşti, „Le 
Manvais Dâminge", Paris, 1969, „Despre neajunsul 
de a te fi născut", „Ecartelement" (Paris, 1979) —

4 „Sfârtecarea"» „Exercices d'admiration" (Paris. 1986),
• „Exerciţii de admiraţie*, tradusă in româneşte în 

a iM  1990j ^Avenx anatfiemfes" (1987, Paris) — „Măr
turisiri şi. anateme*, 1994, Bucureşti, cărţi do bază .  
ale eseisticii şi filozofici contemporan^, cu care a - 
câştigat o faimă universală, devenind In acest secol 
XX omul scepticului In desăvârşire. , '

A fost o fire retrasă, a detestat publicitatea şi glo
ria. A primit doar Premiul RIVAROL în anul 1950, 
'pentru* debutul francez, a refuzattoate celelalte im- I  
portante premii literare .franceze, decernate ulterior» j- 
„CGâffiAT". „SAINTE-BEUVE", f̂ lM IţR “.

In anul 1989 este ales membrude onoare al Uniu
nii Scriitorilor din România.

După BRÂNCUŞr, ENESGU, ELIADE, lONESCO, 
pleacă din această lume spre lumea Veşniciei şi (Sinii 
Cioran, ultimul exponent al remarcabilei generaţii de 

^piteiectuali şi creatori români interbelici. Prin niear- 
jui Emil Cioran, neamul românesc pierde pe unul 

dintre cel mai glorioşi fii ai săi.rv a

I  a p a  d in  p i a t r a  •
■  Călăuzită de Moise înspre 
I pământul făgăduit, după

I- ieşirea din robia egip
teană, „obştea fiilor lu i; 

■  Israel" a ajuns in pustie.
I Ducând lipsă de apă a

I început să cârtească, să 
. evoce cu nostalgie tre-

I cutul de robie şi să-l 
blesteme pe călăuzitorul

» ei pentru că a scos-'o din 
Egipt (Cum se vede, nă-

I ravul e sţrăvechi...). In 
faţa acestei situaţii, Moi-

) se şi fratele său Aaron 
l-au invocat pe Dumne- 

I zeu, care şi-a revărsat 
■  slava asupra lor, inves- 
1 i tindul pe Moise cu pute- 
!  ren de a izvorî apă din 
I stâncă, folosindu-se pen- 
j  tru aceasta de toiag, sem
it nul demnităţii mie 9

I Expresia „A scoate apă 
din piatră seacă * cu

I o nuanţă mai curând ad
mirativă decât pur consta-

I tativă — e folosită cu 
referire la cineva foar- 

' I  te întreprinzător, capa- 
•  bU să obţină beneficii in

I : orice împrejurări.
„Şi a grăit Domnul cu 

I  Moise şi a z is : Ia toia
gul şi adună obştea, tu 
şi Aaron, fratele tău, şi 
grăiţi stâncii Înaintea lor

Rada Ciobanu 

ROSTIRI BIBLICE
şi ea vă va da a p ă ; şi 
le veţi scoate* apă din 
stâncă şi veţi adăpa ob
ştea şi dobitoacele ei.* Şl 
au adunat Moişe şi Aaron 
obştea la stâncă şi a zis 
către obşte.: Ascultaţi,1 
îndărătnicilor, au doară 
din stânca aceasta vă 
vom scoate apă t. Apoi 
şi-a ridicat Moise mâna 
şi a lovit în stâncă cu 
toiagul său dc două ori 
şi a ieşit apă multă şi 
a băut obştea şi dobitoa
cele ei*..

* Numerti, 20, 7-11
ARBORELE LUI IESEI.' 

•  lesei era fiul lui Obed 
şi tatăl a două fete şi a 
şapte băieţi, al şaptelea 
fiind David. &l este ast- . 
fel strămoşul regilor Iu
deii, la capătul descen
denţilor săi aflându-se 
Fecioara Maria şi Iisus 
(Matei, 1,5—16). •  Data 
a prorocit naşterea lui 
Mesia din trunchiul lut

lisei, iar profeţia aceas- * 
ta d devenit una dintre 
marile teme iconografi
ce din arta creştină, de 
la 'miniatură până la pic
tura murală. In aceste 
reprezentări, lesei e în
făţişat îndeobşte culcat, 
din trupul său înălţân- 
du-se un arbore ori o 
tulpină _ de viţă de vie 
sau de acant, cu medali
oane ca nişte fructe, 
semnijicându-i pe- ascen
denţii lui Iisus, într-un 
fabulos „arbore genealo
gic. 9  ' Tema apare pri
ma dată la noi în pictu
ra murală a Bisericii E- 
vanghelice din Mediaş 
(1421), dar p amploare 
unică în lume dobândeş
te în frescele exterioare 
<dle bisericilor de la Hu
mor, Moldoviţa, Voroneţ 
şi Suceviţa (sec. XV/).

„O mlădiţă va ieşi din 
tulpina lui lesei şi un 
lăstar din rădăcinile lui

va da. Şi se va odihni 
. peste el Duhul Iul Dum

nezeu, duhul înţelepciu
nii şl al înţelegerii, du
hul . sfatului şi al tăriei, • 
duhul cunoştinţei şi al 
bunei-credjnţe*.

Ijsaia, 11,1-2
ARBORELE VIEŢII 

creşte în mijlocul Ede
nului, care este şi Cen
trul Lumii, rodind două
sprezece fructe ce şirn-' 
bolizează eterna reinnCt-' 
ire ciclica, •  Simbol alp. 
triumfului vieţii, dar ş i  
al înţelepciunii (Pilde, 3, 
18), sau al dreptăţii (Pil
de, 11, 30). •  Motiv or-, 
namental cu mare frec
venţă în iconografia cul
tă şi populară: un arbo
re încărcat- de rod, încon
jurat- de păsări şi ani
male, siţnbolizâiid viaţa' 
şi pŢimejdiilc care o pân
desc.

„Şi- a făc,ut Domnul 
Dumnezeu să răsară dih 
.pământ tot soiul de pomi, 
plăcuţi la vedere şi cu 
roade bune de mâncaţi; 
iar în mijlocul raiului 
era pomul vieţii şi po
mul cunoştinţei- binelui 
şi răului”.

Facerea, 2, 9

I
I
I
I
I

Pr. dr. t.O. RUDEANU

Cfubul „Siderurgistur a 
găzduit spectacolui^-con-* 
curs „PRIMĂVARA CO‘ 
FILAU!*!" organizat de 
copii, pentru copii. In 
prezenţa a peste* 800 de 
elevi din şcolile muni
cipiului Hunedoara au 
evoluat pe scenă aproape 
20 ’ de formaţii artistice 
din unităţile şcolare din 
oraşul de pe Cerna, ma
joritatea dovedind ’o bu
nă* pregătire şi calităţi 
artistice inedite, lată şi 
câţiva dintre câştigători: 
COR: -Şcoala Generală 
Nr. 8 — locul I, Şcoala 
Generală Nr. 10 — locul 
II. CLIPURI MUZICA
LE: Şcoala Generală Nr. 
11- — locul II. -GRUP VO
CAL FOLCLORIC: Şcoa
la Generală Nr. 3 — lo
cul i. G «u*  Vo c a l  m u 
z ic a  UŞOA&A (ciclul 
prim ar): Şcoala Genera
lă Nr. 9 — locul I. SO
LIST MUZICA POPULA. 
BA : IONUŢ COSMIN
(Şcoala Generală Nr. 2) 
— locul II. SOLIST IN
STRUMENTIST MUZI
CA POPULARA: DORU

copilăriei" i
SPARIOŞ (Şcoala Gene- |  
rală- Nr. 5) locul I, |  
SOLIST MUZICA UŞOAfc |  
HA : RAULA MIHUf I 
(Şcoala Generală Nr. 5) J 
şî RALTJCA HARICIUG |  
(Şcoala Geherală Nr. 11) *
— locul X ; MONICA O -1 
DINA (Şcoala Generală . 
Nr. 3) — locul II.'DANS |  
MODERN: Clubul Co- * 
piilor , şî Elevilor Hune- • 
cioara — locul I ;• Şcoala I 
Generală Nr. i l  — locul j 
H  ’Şi-ŞOoala- Generală -Nr. |  
6 — locul III. DANS A- • 
EROB1C : Clubul Copiilor |  
şi Elevilor Hunedoara — » 
tocul 1. DANS DE SO* J 
CIETATE: Clubul Co- |  
piilor şi Elevilor Hune- * 
doară — locul I. DANS I 
RITMIC: Şcoala Gene-? 
rală Nr. 10 — locul I  j I 
Şcoala Generală Nr. l i  *
— locul 11. DANSURI I
POPULARE; Clubul Go- J 
piilor şi Elevilor — locul t 
I. TEATRU p e n t r u ! 
COPII: Clubul CopiilorJ 
şi Elevilor Hunedoara (cl. |  
V—VIII).— locul-1 ; Şcoa- * 
la Generală Nr. 9 ' (cl.' I 
I—IV) — locul II. v

I

antagonica COORDONATE
nmunwa mi Necunoscută hrăneşte-ua rnniuifr-1 ' ~ 

' străin
când eu mă-mpieticesc prin ninsoare flămând 
ca un duh de-ntristare, ca lupul blajin -
ca jaru-n orbite j— licurici fumegând.

Ce cald e-n saloane, ce dans şi ce aauzici, 
ce pline panere te-aghiesmuie pe bot, 
ce dame volatile n  braţe mol de-anaici !■„ 
Motani4itcurcăgbeme, la pândă-s peste tot..

B «a balet Inaiina Sn candelabre red, 
podelele sunt calde, perdelele — abis 
(i dansul na ia seama ta de va fi in veci 
câci teama de ninsoare în soare s-a închis.

Ca jaru-n orbite — Ucbrici fumegând, 
ca un duh de-ntristare, calopid  blajin . . .  
mă-mpleticesc prin ninsoare flămând —
T u hrkaeşti mai departe un porumbel strătoi. ‘ '

i do primăvară 
adie din petale-i, nesaţiol îl respiri ;
Oglindă-i acum dorul în ochi de tămbfotnrâ 
cum gingaş păpădia se-ngândură pe liră,

Izvoareta^se scaldă ca şerpii-n fo» de-rouâ,
. nămeţi d» verde proaspăt învăţare senhritE 

şi păsări ca duinnMtl, ca-ştr-» edaie nOuă . ; 
se mwt i tBate-n cântec mtr-saBrind deplinul. '

Acum riiiar şî cucuta, Necunoosdtt-Boaimm . 
purifică pământul sugativâad otrava 
şid * aceea focmai, absenţa ta mă-ndeamnă 
să fiu meridianul spre care-ţi mâi etrava.

- CONSTANTIN GHEORGHE NA1D1N

v»-v.v-^v «<vwvvvw w vvvvvvvvw w w vv w wv viw! .  .-t. ,

Pictorul popular. Pe tru Vlad se destăinuie. . .
După vizita pe care am 

făcut-o la creatorul popu
lar Petru Vlad din Ser
bai, apreciat pictor naiv, 
recunoscut în întreaga ţa
ră pentru picturile sale 
pe sticlă) abordând mal 
ales subiecte din Istoricul 
satului său de munte, am 
primit de la dânsul o 
scrisoare pe-mai multe pa
gini, scrisoare în care nea 
Petru regretă şederea 
noastră prea scurtă alături 
de dânsul.

„Vizita dv la mine a 
fost prea mică. Dacă aţi 
fi avut timp barem vreo 
trei zile ca să putem vor
bi preteneşte spre a mă 
cunoaşte mai bine ! Fiind
că aţi vizitat ţinutul pă- 
durenilor spre a-1 cunoaş
te mai bine, vă scriu şi 
eu ce ştiu. Pe Ia anul 1970 
am zugrăvit cârhinul cul
tural din Poieniţa Tomii. 
Şi lucrând eu acolo fot

venea un bătrân la mine 
să stăm de vorbă. Se nu
mea 'Solomon. Acel Solo- 
mon îmi spunea că sate
le noastre pădureneşti sunt 
făcute de oameni, care lu
crau la pădure, peste fot 
era pădure. Iar oamenii 
erau veniţi dirţ toate păr
ţile. Erau acer veniţi care, 
ca să nu fie băgaţi lâ în
chisoare, treceau munţii 
şi îşi pierdeau urma aici 
la lucru. Ei veneau din 
partea de sud a ţârii, când 
Ardealul era despărţit de 
România. Gei care lucrau 
la pădure fşl făceau coli
be de lemn acoperite cu 
pământ. Ele erau aşezate 
in poieni unde se aflau 
izvoară. Unii tăiau pădu
rea, alţii făceaţi manga- 
lu, iar alţii cărau cărbunii 
la fumai la Goyăjdie. Nu
mele satelor se trag de la 
lemnul de ulm (Ulm), de 
la aur (Arănieş), dc Ia

cerb băl (Cerbâl). Unul 
Toma şi-a făcut coliba In
tr-o poiapâ (Poieniţa To
rni!) ; o poiană avea mul
te ferigi '(Feregi), alta mai-

pe acel Solomon despre 
Socet, Canafi. Poienile au 

• fost întinse prin scoaterea 
butucilor de lemn, acolo 
sămănând ovăs, săcară de 
primăvară, cartofi. Până 
atunci nu au fost sate pe 
aici.

'Despre mine vă pot spu
ne că am fost copil sărac. 
Am învăţat meseria de le- 
rari şi potcovari de la fra
tele meu, care fusese pa
tru ani ucenic. La concen
trare am învăţat ‘să fac 
roate. în spital la Bucu
reşti am învăţat să sculp
tez în os. Şi acum mai ţin şa
bloanele. Dacă am venit 
agasa „fără jtţctor ,(Peţn»

Vlad este veteran de răz
boi, jurtde şi-a pierdut' şl 
un picior — n.n,£ când aat 
văzut că meseria de fe- 
rari şi rotari nu mpi mer
ge, am în tâţat zugrăvită! 

- de la un slovac. Mi-am 
cumpărat apoi şi cartea 
zugrăvitului. Cum la sato 
iarna nu- este de io«%  
m-am apucat de pictat pe 
sticlă. Că eu am avut min
tea furnici, să tot lucra şi 
nicidecum de greieruş, a- 
dică să cânt şi să joci. Toa
te astea să le ştiţi de la 
un om de 80 ani. Gă nu 
cred că ne vom mai în
tâlni pentru că sunt cm  
bătrân. Cu pretenie, Petrti 
Vlad".

Ne-a înduioşat scrisoa
rea dv. nea Petre. In •pri
vinţa întâlniriii fiţi sigur 
că ne vom , mai .întâlni, că 
şi viaţa asta nu-i e&ias 
aşa de scurtă !

MTNEL BODEA

'^Anul VU I Nr„1419 7 Iulie 1995.



T

HF LUNI, 10 IULIE

T V R  t
Actualităţi; 13,10 Ecleziast ’95; 

VR lă ţi; 11,49 TVfc Cluj-Napoca; 
TVR Timişoara; 10,00 Actualităţi; 
Avanpremieră; 1645 Ne-am intere- 

aat pentru B**.; i?30 Ba».-în limba ma- 
1830 Desene animate; *930 De 

p in i  lu n i: retrospectiva evenimen- 
> politice interne ale săptămânii; 1938 
~ «la visează (s); S»30 Actua" “ 

«port; 2035 Baywatch (s);
-.22,05 Teatru yV; 030 Ac- 

0.45 Cultura în 

:v'.;V'S TVR 2 
U J» Actualităţi; 14,10 Politica 

Si real; M, I Videoteca «se!
P »  Simboluri de ieri ?1 «le ari (do); 
Atlas (rit 1*4» Vm.; 1% Şlbogaţii 
m i  1730 Mâsesua de minte (em.

e feeretl; *7,40 AUlrşI noroi te); 1830 
tuţt dumneavoastră- 20,0*1 Arte vizua

le: » 3 B  Tribuna noncoUformiţtîtor; 21,00 
W M  -Mesager; *130 Măda pe meridiane 
(NBC); 22.00 Santa Barbara (s); 22,45 Re. 
Priva a tţeia. Emisiune' sportivă; 0,30 Jazz

4.

ii

MARŢI, 11 IULIE
*  * V:

TVM Tetemathiai; 8,30 La primă 
945 Santa Barbara (sM i 10*5 
străine; 11,05 Cinematograful de 
fir); 12,45 Desene animate; 13,1» 
Htlţii; 1440 TVR laşi* 1535 TVR

18,10 FM tu însuţi; 17,00 
A ii Vieţuiri; 18,00 Cazuri şinecazurt m  

183» Desene, animate; 19,08 
,1930 California şrţseaz* (s): 203»

eţoo, erorii 20,45 Tclccine- 
.... 2345 Reflector; 23,45 Actualităţi; 
Gong! Emisiune de critică şt actua- 

teatrală; 0,30 Amintiri... în păşi de 
fals. . -■ ...
*  4 -  • ' •

7,00 La prima oră ; 9,15 Ora de muzi- 
,81: M M  - Documentar WoridNet; 1135

Teatru fl"); 1430 Actualităţi; 1440 Plane
tarii. Emisiune pentru copii; 15,00 Limbi 
străine: franceza, engleza (r); 10,00 De
sene animate; 10,30 Şi bogaţii jpiâtog (s);
17.00 23 de milioane (p. IR 17,40 Aur şi 
noroi (s); 1830 23 do milioane (p. I I ) ; 
ialpo Cu cărţiie pe faţă; 21,00 TVM Me
sager; 21,30 Intre da fi nu; 2230* Cred»: 
emisiune wligioostă; |S,15 Fila».

MIERCURI, 12 IULIE 

# V B  I
7.00 TVM Telematinal; 8,30 Lâ prima

o ră ; 9,15 Santa Barbara (s/r); 1030
Desene animate; 1035 Videolexicon; 1135 
Moda pe meridiane Mp); 1230 17 riipe 
ale m iri> |* |jh N rt;,Wr|8 13,10 l # l  audi
ţii; 14,M # f  Iaşi şi TVR Cluj-N.; 16,00 
Actualităţi; 10,10 Magazin internaţional; 
173» Noutăţi muzicale} 17,18 Alfa şi Q-

; 18,00 Eterică po ridară; 1830 De- 
:e anfinatef 1930 Timpul Europei; 

19,30 Actualităţi, meteo; sport; 20,45 Dr.
nn (s); 2130 Noi frontiere; 23,10 Ac

tualităţi; 23,25 ConHuenţe; 23J55 în tlln i- 
rea de Ia miezul iwpţil.

T V R 2
7.00 La prima oră ; 945 Ora de muzi

ci; 10,00 Panoramic european; 1)38 »  a . ;
12.00 Gong 1 (t); 12J» Documentar; 13,00
Să nu ne facem Hurii!; 14,10 Serialul
serialelor; 15,00 De Hngua latina; 15,30 
Documentar; 1838 Desene animate; 1630 
Şi bogaţii plâng (rit 174» Mini-ecb; 17,40 
Aur şt noroi (#): 1830 A n  In Hmb» ma
ghiară; 20,00 Pro Memoria; 20,3» Turist 
Club; 21,00 TVM Mesager; 21,30 Tvadi- 
ţp; 2238 Santa Bârbăra (s);' 22,45 Un se-

, Col de cinema} 23,87 MwricS; 0,15' Maga
zin Cf i .

JOI, 13 IULIE 

I V R . I

7,90 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
m â i 9,*5 Santa Barbara (s/r); 10,05
Limbi străine; 1135 Aur şi noroi (s/r, 

. 2 ep.); 4338 1801 audiţii; 1430 Actuali
tăţi; 14,1» TVR lari; 1535 TVR Ciuj-Na- 
poca; 16,10 Divertisment internaţional; 
16,40 Sub semnu) întrebării; 17,40 Mile- 
nium; 18,25 Desene animate; 1830 Tra- 

. gerea Lot»; M M ' i'ff*"»- '-«ftţ1*'
1930 California visează (s); 203# Aetua- 
R*ăţv

lor <s); 22,00 Studioul economic; 223» 
Actualităţi; 22,45 Simpozion; 23,40 Actua-* 
imiţi; 040 Familia ftHUser fs). •

T V R  2
738 b l prima oră ; 9,15 Ora de muzi

că; 40,08 Magazinul performanţelor (CFI); 
81,30 Desene animate; 12,00. Noi frontie
re; 12,40 Caleidoscop; 13,15 Confluenţe (*);
14,10 Magazin social; 15,00 Limbi străi
ne (C): 16,00 Desene animate; 4930 Şi 
bogaţii plâng (s); 1730 Ceaiul de Ia ora 
5; 19,00 Emisiune tn Rrnba germană; 28,00 
Convieţuiri; 21,00 TVM Mesager; 2138 
Formula 3 fes); 2238 Film; 2330 Calei
doscop sportiv; 030 Muzică. >

v r‘-] f Pi'~:
VINERI, 14 IULIE

TV R I

7,08 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa Bârbifra' 1038
Curcubeu; 11,50 MTV GreatestHits; *239 
Aur şt noroi (s/r); 134» «001 audiţii; *44* 
TVR laşi; 1435 TVR Cluj-Napoca; 15.45 
Tradiţii; 1635 Din lumea afacerilor;
16.45 Lege şi fărădeleg*; *7,00 Em. în 
limba germană; 1838 Pro Patria; 19,00 
Edera (s); 20,00 Actualităţi, meteo, sport;
20.45 TezMr folcloric; *»35 Viaţa paria- 
mentară; 2135 Film; 23,45 Actualităţi; 
03» MTV Euro Top 28; 1,00 Cinemato
graful de noapte.

TVR 2
7,00 La prima oră ; 9,15 Ora. de muzi

c i: l#38 Mâgărin WoridNet; 1139 Dese
ne animate; 12,00 Cafeneaua artistică;
13.45 Ritmuri muzicale; 14,00 Actualităţi; 
144* Varietăţi internaţionale; i5,00 Con
vieţuiri: 15/38 Documentar; 1630 Desene
animate; 1838 Şi bogaţii plâng (s); 17,00 
Bursa invenţiilor; 1745 Serial; 19 > Con
certul Orchestrei Naţionale Radio; 21,00 
TVM Mesager; 23,00 Hyperion; 233» San
ta Barbara (s); 0,15 Bucuriile muzicii.

SAMBAt A, *5 IULIE 

TV R îl

730 La' prima oră; 9j>0 Şapte note i ‘‘f • 
rneeate; 10,00 Film serial pentru copil; 
«RriOatâiatee cu Black; Beauty*< (ep. 25); 
10,30 Pas cu pas. FJnisiune de

. . . . . .  .......... J W i - . - . lOftl audiţu. Pagini mu

zicale oferite#de Fundaţia „Brambach" ; 
1440 Oca 25 — Tranzit; *9,10 Teteenci* 
Ctopedta; 20,«0 A» tttţ îj 28,45 PubMci-
tate; 20,50 Film serial: Teguite şi So
net ti; 21,45 AntistteSs I ; 2935 Actualităţi;
23.10 TufOl , Franţei la' Ciclism; 2330
„Sa-mi cânţi un .cântec de iubire*...; 2330 
Fiini serial; Telefonul de la miezul nop
ţii ; 0,45 Concert extraordinar. -

T V h t

730 întâlnirea de sâmbătă. Program al 
Studioului TVR din Cluj-Napoca; 12,00 
MTV '■* Disc© Dance; *330 Elt meridian 
magazin. Program al Studioului TVR din 
faşH 1830 Desene animate» *630 FUm se
rial: Şi bogaţii plâng; 17,00 Spectacolul 
lumii; 1730 Sefăta muzicală TV; 28,30 
Pariaţi pe campioni; 2130 TVM • Mesa
ger: 2130 Planeta cinema — *80; t&M 
Concurs hipic internaţional; 223* FRm 
serial: Supta Barbara; 2345 Interferenţe; 
0,15 Jazz-alive show.

DUMINICA, *6 IULIE

T V R 1

8,0» Bună dimineaţa r ; 938 Palatul cu 
poveşti! M38 FUm ««rial pentru 
„ŞaRy — leul mării" (op. 3); 1830 L. 
nft din lumini; *130 Când and tmem i 
Urni i 1230 Viaţa satului; 13J»
14 Actualităţi; 1448 POşâa TV; «4 
Video-magazin; 1738 Sorite SJ».;
Trek — generaţia u n d to a n ; 19,45 
doua Românie; 1*45 Boblngo; *93» 
bilei tete; 20.M Actumlitftţl; f  
artistic: „Trei bănuţi Intr-o
2238 Tragerile Loto special 6/49 şi So
roc; 2B30 Rime Pe micul ecran; 2135 
Duminica sportivă; 23,05 Actualităţi; 2*20 
MTV •  Disco Dance; 2330 FUm serial : 
Maddie şi Ravid (ultimul oplsoiD; 9,45 
Nocturna lirică. .

. •• . ■ • T V R  z

7,00 5 x 2. Magazin duminical; *4°» 
MTV * Greatest HHş; 14,00 ActuaBtăţi;
14.10 FUto artistic : „TânUse Scatiu" rtto-
mânia, *978); 10.15 Desene arttmate; *630 
FUm serial: Şt bogăţii plâng ; l7,00 Puls 
l80; 20,00 . Maeştrii; » :
ger; 2130 Orpşe şi civilizaţii; 223»' Ve
dete în recitai; 23,(10 Fiţm serJâî.;, Satita 
Barbara; 23,46 Vedete an recitite.

8 U
6,40 Desene animate şi

seriale; 1*3» ■ M a »  k

rni^tli mm m

îd tfk tî
„vifor ş» apt» ;

O familie puternica (s); 
*44o.Gi«« 
te- 2 ep,); 
bert (r iî

* - ■ ________
<8,45 - Atasteriteteh m;  
19,45 Ştiri, sport fi me
teo; 204» Soite! ^Teftete 
cu F. Elstner; 21,15 Show
u l cu Surprize; 2330 Ctoft 
aţi spus ? (shoţv/r); 930

m
SUA 1 ) cu Leon Isaac;

. _ .....Kteiă p rea
pentru a  muri (f.a,
335 Ntetedată prea^ttewa-

• c a n a l e  5

730 Ştiri; 10,00 Fiecare 
- votom p^; lk30 Nu doar 
um teteB  1138 Film; 12,40 
Ferma (show); 14,00 Ştiri; 
1445 Cotidiene cu Vitto- 

*4,40 A iubi
« ■ ediţie specială; 15,00 
FHm; f7,«0 Wolly şl Ben-
ji, CZaamy, Conan, Mi- 
mi fi Naţionala de volei- 
( ta ); *9,00 Ştiri; 19.05 
Olt, preţul e corect (cs), 
CU> Iva Zaniccbi; 20,00 
Casa Vianeilo (s); 21,00
ştirir' 2*35 ' FaperissiNta 
(show); 21,40'Inimi şi bani 

lA ^ e rtf
*ăgna; T9.45 Ştiri; 030 
Film: 335 Cotidiene (r); 
3,30 Reluări seriale.'

S A T  1

630 La jumătatea ga
laxiei M uci la.- '
(s-SF); 735 Ra 
o . gteu im ţB ac-daph  i80 
de uni ţca^Uaiia 198»; 
11,50 Superhuman Samu
rai (s); *23» Aateatead» :
2 (f/Dî LM» M r.-ăM th:
(s.ca. SUA »»3i M3» Cate 
waRt-te); *535 C a» > » .fi 
Lacey te.P-I; 16.45 Star 
T rek ' >6teî- JManevrs'V 

. 17,45 BamateriMsm. SUA 
1991H *L45 Ştirile acrit; 
m m  Fotbal. SAT 1; 203» 

■Roata norocului (es); 2145 
CtebăwSţ* (f a. Awrtria 
*55); 23,10 Mann-O-Mann

> ^ * a »
Africa de Sud 1988); 4,05 
B l a  cu reclame.

N .8.C .
730 Ştiri' NBC, ciA-orit 

Baokawţ 839 Hello Auă-
haite Vtena; 930

.10.# V*. 
Entenai te

meri t X — Press; 11,00 
Bteoada (tadiattow) ; A3 > 
Majşaziaml ştkilor fTBG; 
H M  A ri -informaţii; 
1530 BosebeH (mag. săp- 
tăritănal)^ 16.00 Go!*|VoL 
-ro 'PGa î  *7,00 Softbail 
feminin. NCAA — fina
la; ■ 18 I ’Jtml fenrinin; 
19.00 Azi — in 
203» Usbuuia (do, âven- 
tură); 21,30 Datriine 
informaţii I%ui; 2230 Tal- 
,  ^  Golf. |-
suzu "* Celebri ty; 1,00 
Show-ul serii, cu Jay L%- 
Bo; 230 Late NigM Show.

E U S O S P O R î

838 Gimnastică ritmi
că- CE pe ed pe de ia 
Praga (z); *838 Aerobic;

. 1)3» CieRsm. Turul Fran
ţei (ţez.); 12,30 SoOoker. 
CM de trucuri *95; 13,08 
Box, Măritei internaţio- 
nale: l4,00 Atletisip. IAAF 
Grand Prix TSB Gadies 
'de te Londra 4r); 16#  - 
Ciclism. Turul Franţei, et.

ţef la sldecars de la LV 
Nhms (d); *9.08 Gtef. Mur- 
phy's irish Gpen; 21,00 

- Gimnastică ritmică. CE 
pe echipe de la Praga ţd); 
2230 • Aerobic. Geăoa 
Sport Show; 2330 Ciclism. 
Tnral Franţei (rea.); 0,00 
Auto. Câmp. german de 
teritote — calificări

TV S
7,80 Reflecţii; 8,45 Lim

ba franceză: 935 Bibi şi 
prietenii Săi; 10,15 Va
canţe; 10,45 Te 
11,13 Ce poveste 

,11.4$ Sport Africa; 12,4 
C. Larrtarcbe (r); 13,4
Jurnal F3; 14,00 Orizorf-
1iriri430  ftoRtatli W: 
15. 43 1<«ka JUbCri te); 

Memtei1630 teraneo; 173

EiBirjiugaur; 18.4& -Cam-, 
pionul; *8,15 7 rite In A- 
frjea; 19,0» Nu e bine; 
203» Jurnal; â)30 GJ pa
gini de iubire (f); 2230 
Francofonii din Mbntreal; 
23,40 Surpriză ta priză 
(div.); 130 Week-end
plăcut.

«

63» Desene animate; 
830 H m ş  & Co. (r); 94» 
Serial# şi d.a.; 1035 Em. 
religioasă pentru capii; 
« 3 0  Tema Disney; *235 
Înapoi în trecut (ş. SF, 
2 ep.); 1445 Căldură tro
picală fs): 1530 Cine e 
şeful aici? te); 1535 Dă
daca te); *530 Tenis. 
Wimbledon 1995 — fina
la masculină; 18,45 Wes- 
terdvich (S. Ger. 1994); 
19,45 Ştiri,, nfeteo, sport; 
20,10 K0ps ffriser -  spe
cial de la Mailorca (rep.); 
21,15 Thunder în paradis 
<*• ultimul ep.): „R?bot

•«rigaf; M M  s p i r e i  T t  
— Magazin; 23,40 Prime 
Time; 030 Eden (s* er.); 
»30 Playboy Late Night 
tmag. er.); 1.00 Kânal 4

730 Ştiri; iO.OO Frontuf- 
rete spiritului; emteitir
ne rri^teasă: IMS 
12,4$ Scene de la o nun
ti ţdaw), Cu Davide 
Mengacei; 11,15 Supcrcla- 
samoât (show), cu Gerry 
Scotti;,*4,O0 ŢG5 — Ştfri; 
14.35 Gustul mării (Shpw) 
cu Massimo JBOldi, De- 
bora Caprioglio; 1630
FlBs;' *83» Film; 2»30
Casa Vianeilo (s) cu-Rai- 

' * Vianeilo, Sfcndra
21,00 TOS **- 

ştirii M30 FiJm; 2338 
Ca«a Vianeilo (s/r); 030 
ftorifro volum (mag.); L15 
T 0 g ^ ( to a g .) ;) ,4 5 f ltm .

6,3» Catwalk (s/r); 730 
-Star ’tM k  (s. SF/r); 830 
Hetlojfioily R. muz. SUA 

; *68); 1»30 Treci la adă- 
r,cst (W, SUA 1954) CU 

- Jhihri Cagney; 1238
& Iluzii (show);

H M  Tăduva veselă <t. 
muzical Austria 1962); 
15,2» Panii cresc Ici co
paci (co. SUA *75) cu Jhne 
Fonda; 17,05 Regele pi- 
raţtlor (f.a. SUA *958) cu 
TW Brenner; 4945 Roa
ta norocului (cs); 2*40
Numai dragdţteă contea
ză (talkshow); 2145 Re
vanşa sfântă (Lp. SUA 
»9W) cu R. Conrad; 23,05 
Discuţie te tute (talk- 
shbw); 030 *4 de *r* 
(rfePăî *,05 Ofiţerul Ptd-
per'fU. SUA-iM»)- ^«■m>. »toiw 1111 V «mmm* —«*" ■»

630 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokavv; 7,00 Afaceri ia- 
ternaţionale; 11,00 Maga
zin NBC; 12,90 COmerţ 
TV; 1330 Usbuaia (do); 
*4,00 Entertainment X 4- 
Ptess; 14̂ 10 Destinaţii de 
vacanţă; *5,00 Ari — in
formaţii; 16,00 întâlnire
cu presa; 17,00 Buletin 
bursier; *730 Europe 2000 
(do); *8,00 Btochet, Ca
pa Buckler; *9,00 Base- 
ball (magazin); *93o X 
Kulture —' iperturţ ex- 
ttonie; 2030 Ştiri ITN; 
2030 Destinaţii de vacan- 
ţâ; 2t,0fl Videemoda; 2130 
Talkin* Jazz; 22.08 Golf. 
Isnao Celebrity; ,23.30 
Golf european - runda
*; 2,00 Froitţnl -*

VII •  Nr. 1419
■V ii m

r r

930 Gimnastică ritmi
ci, CE pe echipe dg 1» 
Praga (r); W30 Culturism; 
113* Ciclism, Turul Fran
ţei (re* ); 13,88 Moto. MP 
al Franţei de la Le Mans 
ţd); 1630 Ciclism. Turul 
Franţei 199$; et. 6: Huy 
— Seraing; contratimp 54 
km (d); 1830 GoR. Mur- 
phy’s Irish Gpep de la 
Thomastown «- tund .4 
(înreg.l; 20,00 Moteţ MP 
al Franţei de Ia ,Le Maus 
(reşj; .21,00 Auto, Indy- 
Ciar Worid Saries, MP 

Re ia EUthari LaRe Wis- 
consip (d); 2330 *AWo, 

.gen . de ttiris- 
, ine — DiwUhgtPo ^dregă; 
030 Cirium. Turul Frânt 
ţel. (rfz.): l #  Ga». Mur- 
phytg, RlsR Gpcn (ri. - :

730 Sport Africa (r); 
830 Spaţiu francofon; 
035 Jurnal canadiga; 9,35 
Bibi 0  Prietenii săi; 10,15 
Regina Blisabeta (cs); 
11,15 Mari solişti; 11,« 
Fămilie, te iubesc; 13,15 
Referinţă; 13,45 Jurnal 
P3; 1438 G pagină de 
iubire (f/r); 1630 Fran- 
•... .-aii din Mont real; 173» 
Jurnal TV5; 18,00 Şcoa
la fahUort 18,4» Weeh- 
end plăcut; 19,1$ Cores
pondenţe (r); *938 Jur
nal TV5: 20,00 30 mB. de 
prieteni; 2030 Jurnal bel- 
glaa; 2130 52 pe *; *2,00 
Secolul nostru (do); 23,40 
; • • - de iar pom- 

1 ■ ffiriî 14» 
Caleidoscop. * ___
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se vor încheia sâmbătă, nu 
include ales»! pentru or- 

conducătoare ale
S "

•  MOSCOVA. Preşedin
tele Federaţiei Ruse, Bo
rte Elţîn, l .a  numit mier
curi pe fostul ministru de 
interne, Yiktor Erin, tn 
funcţia de director adjunct 
al Serviciului rus de in
formaţii externe (spionaj), 
relatează agenţia ITAR- 
fASS. care citează un co
municat oficial. Erin a 
fost unul din cei trei ofi
ţeri superiori de securitate . 
scoşi din funcţie de Boris 
Elţîn la .10 iunie, pentru 
modul inadecvat in care • 
au rezolvat criza ostatici
lor din oraşul Bodioiuiovsk, 
din sudul Federaţiei Ruse-

•  ROMA. Foştfi comu
nişti italieni din Partidul 
Democratic al Stângii 
(PDS) se vor reuni, joi, l a ; 
Roata, in cadrul primului 
lor congres de la aderarea 
la Internaţionala Socialistă,

" In: 1992,,■ transmite. France - 
frtM t Congresul ar i>r_ 
«na s i confirme opţiunile 
serial democrate «fia noii 
f ofusnţiUBt şi sft votBdcre 
tutoritiUţie primului -plau" 
*£ "Au general,

fiji » In
§m»a$I iM*rr*f* fer memt tt* 
un an. In t e u l  ta l Acbille 
OwAgHe, M ppţonR m fm -  
mrmiril ideologice a fostu
lui partid comunist.

In «UBRfiWtlltilFDS
#*e. w m & m ă ă m m m t t
kalişnă care - ~gp_,
Vemul ,em m m M ¥M  , «Se 

tjp fhprta Diui,
ai tâmpului, ut M- 

erărite congresului carp în- 
CfePe -mâine, ar urma să 
participe, ca invitaţi, vlţr.a- 
Rberalul Silvio Qerlusconh 
|»st premier, Gianfrancq 
« n i, aecrctarBt • v̂ . Alianţe* 
lfbM M tnt (dreapta naţia- 
« iS iliî şi liderii a*Wr 
*M"ţe politice italiene. De 
menţionat că agenda con
gresului, ale cărui lucrări

•  SEUL. Liderul nord- 
coreean Kim Jong ll\ este 
gata sS preia puterea pe 
Ie mijlociri ftunR Inii* 
a anunţat, la Phenian- di
plomatul rus luri Fadşev, 
citat de agenţia Kypdo. 
într-un interviu publicat 
de eafMMmM sad-coreean 
Hankoolc Ilbo, Fttdeev a

precizat că partidul con
ducător este gata să ti - 
încredinţeze lui Kim Jong 
II cea . mai înaltă respon
sabilitate in stat,' imediat 
*tp* comemorarea (sâm
bătă) morţii tatălui său, 
Kim II Sen.

Observatori din Phenian 
au prezis că liderul nord- 
coreean va fi numit pre
şedinte a; ţării s< secretar 
gp® mst al **Pr«d4l«t M 
cii din Coreea, In tocul ta
tălui său.

1
I

SENATUL UNIVERSITĂŢII DE VEST 
„VASIEE GOLD1S** DIN ARAD

! . i %  wmmt i [i

\ S.PJ. CARMETAPLAST S.A.
( D E V A
| ANGAJEAZĂ:

V •  automacaragiu pentru automacara 
\ ABK 125 — 3 de 13 t, posesor al permi- 
i sulul de conducere, gradele B. C. E.

| S.C. VIVI BIANCA 1MPEX S.R.L. 
ţ SÎNtUHALM .
\ ANGAJEAZĂ’ URGENT

•  măcelari — carmangieri şi me
zelari.

Salariul foarte bun.
Relaţii ţeteftn $21113;

(354690)

FIRMA IMPORTATOARE DE 
PRODUSE ALIMENTARE Dffl ITALIA

eu exclusivitate tk România,
Cim&m agemp serioşi de $w§rihm- 

ţie, numai persoană juridice, pentru toată 
ţara, ■■■ -

S t KekiîS Sâ m sută garanţie pentru

|  Concursul de admitere pentru anul ani-1 
I versitar 1995-1996 va avea loc în data de 22 ■ 
I iulie 1995 pentru învăţământul de zi şi frecven- f

I ţă redusă. t
Probele de aptitudini (la facultăţile la care j 

|  se solicită) se vor susţine în zilele de 20 şi 21 {
I iulie 1995. Probele de specialitate vor consta din t 

materiile prevăzute în programa de admitere * 
I în învăţământul superior de stat.
( înscrierile vor avea loc în perioada 3-20 i 

iulie la Aula Facultăţii de Drept, B-dul.Revo- I 
I luţiei nr. 78. I
! Informaţii la telefon: !
1057/2Ş0335 —- Rectorat — Ii-dul Revoluţiei nr. {
181 ; Colegiul Universitar Pedagogic. |

057/220720 — Campus — Facultăţile de : Drept, ■  
1 Istorie, Jurnalrstică-Engleză, învăţământ medi- I 
■  cal. I
■  057/220820 Facultăţile de: Marketing — I 
I Management — Informatică, I
( Colegiul Universitar de Silvicultură — To» ■  

pografie 057/254108 — Facultatea de Educaţiei 
|  Fizică şi Sport. |.

1

%uim m — m i m  — 3225244—:
s m m

A N U N Ţ  i
■ FIRMA MIXTĂ ROMANO-GERMANâ\ 

CU P&OFIL FARMACEUTIC
Angajează agenţi comerciali în om-] 

şui Hunedoara.
I» — studii superioare'-

—  vârstă mm, SS d e  ak$;
—- pesesotnuto şE permis;

_ ~ :4oimc$tm şîaW UetâXtaim mea-1

CV Ui,CP 22—314 — Bucureşti* \ |

soc com. P â l â r i i  ,pC r l s f 6n a , t

2 7 0 0  D E V A  S t r .  A .  V i a i c u  n r .  1 9  

. . T e l e f a x  6 1 3 9 6 4

distfibu autor u  f î firmei "TiHota"4 drn Cfetiia.oferă spre fivfărd 

J'en gros” o gamă largă de produse intime de damă cum ar.fr 

O.CentLiri e las t ice  

O  Body-uri elast ice 

O  Compteuri din bum bac  100%

Q  Sutiene

A şteptăm  cu m ult in teres solic itările  dum neavoastră!

D.M.P.S.

S I T U A Ţ I A
i OLURILOR I»E MUNCA 
VACANTE LA DATA 

5. 07, 1995

Meserie Nr. lo c u ri

Agent publicitar 
Arhitect
Asistent medical 
Beton ist '
Bucătar 
Carfnangier 
C6fetăr patîser' 
Confecţioner ind.
(, 3</l ' >• .
Contabil st. medii
Croitor ' . '
Dulgher
Economist
Electrician
Electromecanic auto
Electronist st. medii
Farmacist
Fierar betonist
Frezor
Frigotehnist
lftfor»«-îlek3
Inginer agronom
Inginer c-ţiF
inginm'.- chimist '
Inginer de mediu
Inginer mecanic /
Inginer mine
Inginer silvicultor
Inspector
Instalator
Jurist
Lăriâuş mecanic 
Maearagiu 
Maistru c-tor 
Maistru t&nrplar V 
Manager
Memnic. a u t o - ’ .
Mteemic maş. utilMe 
Medic .
Modelor 
MnMticar *
Muwsit. ‘necalificat < 
Qipăţâr;.. ■'

S

I
m
€
4
t

135
90
11 
8 
«. g 
»

12 
i  
i

’f-
♦
■

- t  
7 I  
: «  

*  
t  
3

IHotot
Refere»« asigurări 
Revizor contabil .
f*fer
Şfungar maxmm»

,;'.y
TeimfeiBn ,
Tinichigiu auto

fsdât 
Zvtgrav

• * • # • • * • • •  I Ş M

s a k o m

asigură o sursă . de 
rm it ptntra m&M 
întreprinzători

MOARA cu

VALŢUÎU pebtril

iasAxI s(PORUMB■ ■ *. ■. ' X ..V.. m _■ ‘; /■. ■■■- ■ .
Im puri CHINA.

Recuperarea investi- 
ţiei in 6 luni.

PROSPERITATE
SIGURĂ

Tel./Fax: 6.14

i
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v •  Vând casă Dbbrâ plus 
jg|ă<bnă. Tel. 349 A. Ilia, 
după ora 21.. (4475)

•  Vând urgent, conve
nabil. pui Ciobănesc (get. 
jnkn —- came lup), Telefon: 
627864. (4509)

•  Cumpăr urgent talon 
Dacia' 1310 sau Dacia a. 
V§$Mâ. Tel. 621093, 624967. 
622758, orele 7 -23.

\  (4506)
.# Vând camion I.F-A. 

CU' remorcă. Informaţii tel. 
625288. (354060)

•  Vând Mercedes , 200
D, model 1980 Cobra. 1700 
DM, neînmatnoulat, re- 
zejrţor motorină. Bot Cal. 
®«ţ, 617531. (4517)

0  Vând apunanţpnt două 
cqjnere decomandate. De
va, bdul Decebal. bl.-. 14, 
ser 3 . ap. 14. preţ negocia
bil; 20 milipane lei. : (4515) 
; ♦  Vând apartament două 

camere zona Lido. fnţqr- 
maţii tel. 613662 (4514)

•  .Vând teren intravilan
Sitituhalm cu-intrare din 
DN 7. Tel, 621712. (4510)

-A •  Vând garsonieră cpitt 
foii sporit, ultracentral, 
tel. 611077. după ora 16.
; V (4508)
ţ •■-Vând rulota eomerci- 
-'alâ 'Simeria. Şoseaua Na
ţională, 114. (4565)

d  Vând garsonieră Sen- 
. ţr tr  Brâd. posibilităţi pri_ 

vaţteawf, parter, str. Spi_ 
faUBui, bl. 18, ap. 2, sc: 
t, ((el. 62248a (4544)

#®Vând Mercedes 115 D 
înmatriculat. Mercedes 

*23® neînmatricuiat; (Tel. 
§73133. • (4681)

#■ Vând apartament două' 
patbere, Deva. Dacia, bl. 
7, ap. 39. (4328)

«V ân d  teren 3 ari (drtri 
pud iCoziei). fundaţie, apă 
curentă. Tţel. 6}1920. (4502) 

• ;  Vând casa la şOsea, 
ândke, grădină, pădure îrt 
ţuilda. Tel. 626012, (4359)
- •'.Vând casă, dependinţe, 
.ferth arabil sutup Fizeşti. 
Informaţii tel.' 668240. > - 

-- <4633)
*> *  :Vând Audi 100 rieîn- 
matriculat. vamă plătită, 
stare perfectă. Tei- 620200. 

*- * - (438f)
. •  Vând motor VW Golf, 

Oerbv, J*olo. şi amortizoare 
faţ ă .ipato*Tel. - 616675. 9  

j - o (4491)
•  Vând centură yibxo- 
ăfSmtre (slăbit. celulita),
000 lei, (bicicletă BM-5S 

■pii. 185 000 lev, „  Tel.
, 76. V  : ■ ; (4500)

£  •  Vând rezervor meta
lic. 20» l.,Tel.- 611982. (4491)

' •  vtnVâ "apartament două 
camere. Zainfirescu, etaj
•2,; #?399>' > (4534)
v •  Vând. M. , 461 stare de 
funcţiona*®; eve*ittrăt‘!'dez
membrări, Relaţii 'Druţu* 
lespC-Cfoar*. Rîtr de ; Mori,

j*-,Vând chsâ măre, clfr.tă 
M în Veţel, • itel,
68614*-> (4038)
;*  Vând âjaşrtiăşietit două 

camere, parter, bl. B .13, 
»c. J -  ap. 7, Deva. (4486)

•  Vând apartament 4
camere, central, etaj 2, 
sau schimb la două; Sime- 
rta. tel. 660967. (4514)

;• Vând garaj prefabri
c a t e  36 mp, combină Phi

lips. Tel. 614193. (4518)
•  Vând camionetă Mer

cedes Diesel - de 1,5' tone.
va, 22 Decembrie, nr. 

,m, tei, 628346. (4503)
•  Vând microbuz Barkas 

.. I0M , an fabricaţie 1988,
«gtare excepţională. Tel. 
’JlS177, între orele >8—21.

- .. '(4537)
; i4. 0  Vând Renault 5. îtîffta- 

’riculat, televizor color 
mşung, model noii: 617050. 
18127. (4529)•

•  Vând apartament 
două camere, centrul, 
cu sau fără mobilă şi 
alte multe obiecte. Tel. 
618675. - (4497)

•  Vând talon Trabânt.
piese schimb şi Dacia 1100, 
Deva, tel. 623663, (4520)

... •  Vând convenabil Da
cia 1300, stare perfectă 
de funcţionare, tel. 616209. 
după ora 18. ■ _ (4527)

•  Vând casă cu curte,
grădină şi dependinţe, Leş- 
nic, tel. 621131. (4649)

•  Vând grilaje metalice, 
uşi, scaune pentru terase, 
fiset metalic, tejghea cu

'sfială. Tel, 669091. . (4531)
•  Vând bibliotecă Bour- 

bon, preţ convenabil. In
formaţii la tel. 613496.
* -  (5301)

•  Vând tractor Lantz 38
CP. 6 000 000 lei, ţv^ocia- 
bll, tel. 612554, după oră 
20. • (4050)

•  Vând Dacia 1310, fa
bricaţie 1985. Dacia Break 
1987, tomatriculaţe, con
venabil. Deva, V. Babeş. 
■tir. 4 A. ,  (5309)

•  Vând urgent camion 
Saviem izoterm. Tel. 651048.

(609291)
v •  Vând apartament 4 

camere, Qrăştie, Mureşului, 
bloc 16 B, scara D, etaj 
11. ap. 138. '-(9628)

•  Vând garsonieră Ofăş_ 
tie, Pricazului, *loc 57,

" ăi>. . 50. ’ . -■ (9635)
•  Vând urgent casă 

njare. grădină, apă, gaz, 
Orăştie.. \D*fc 647931. (9638) 
‘J 0  Vând Dacia 131Cţ fa

bricaţie 1985, 3 700 000. he_ 
î g»caabil. Dacia Breălst 1986, 
'convenabil. Tel. 642427.

-  (9639)
,•  SC Haber , Internaţio

nal Haţeg anunţă licitaţie 
pentru vânzarea unet dilbg 
izoterme de 8 tone, ca
bină SRD 6133 şi o re
morcă autobascijlabilâ. Li- 
citaţia are loc la- sediul 

'societăţii în data -de 42 
iulie 1995, ora 8. Iiîforma- . 
ţtt suplimentare la te)..

- 770130, interior 219 şi 247.
• (8726)
A ■ •  Vând ^apartament 4 

camere, ,cu_ îmbunatăţii’i, 
boxe, 'centrul vechi. In_ 
.formaţii tel. 712324. (1775) 
î •  Vând casă, grădină,- 
Govăjdie. nr. 27. (4774)

•  Vând garsonieră; ; ul-
'tracentral (telefon; TV ca- 
:blu9 balcon închis), Tel. 
'17004, (1773)

, I *  V^nd teren intravilan 
■cil posibilităţi privatizare, 
camseţie Dacia 1300. com
pletă,- şi Mazda 626. -Tel. 
720426.- - ■ '  - - '(1759)
. •  Vând lariimiu brad. 
price cantitate, preţ 11080
.mp. Tel..722887. . (177,1)
■ •  Vând apartament -
camere, e ta j’ 3, Petroşani.

, Tel. 016/865668, ‘după ora 
18- I . (M.V. '437)
, ; f’> ~>f'
'■ •  Cooperativa Univers 
Simeria organizează li
citaţie la; mijloacele fixe ’ 
disponibile in  fiecare zi
de vineri».,.*®» 10,* 'fclstâ
utilajelor disponibile- se
găseşte Ia sedîtâ c 
tivei. - (33M)

centrală, cu înbunâtăţiri, 
cu apartament 3 - camere 
plus diferenţă, tel. 615963.

,, ... “ • (53®)
•  Schimb1 apartament 4 

camere, Gojdu, cu 2 ca
mere, Tel. 622337. (354057)' - v. - ■ - f -• • ■■ - 1 v;-. •

•  Angajăm pentru Deva' 
agent transport turism 
internaţional, relaţii la 
telefon 717035.

” ($472)
W—''

•  SAMBATA, 8' iu_* 
lie 1995, vă avea loc la 
SIMBRIA TAKG ŢRA. 
IHŢIONAK I®  ANI
MALE !

J4M 2)^

•  Coop „StreiişT Cglan 
scoate la licitaţie în ! data 
de 20, VII. 1995, ora 10, 
următoarele; utilaje: tractor 
U 445; remorcă , basculă 
5 tone. Licitaţia se Va re
peta în fiecare ora 10. 
Informaţii - lâ sexHui Coop. 
„Streiui" Călan. (4540)

•  Coop Salas vinde la 
licitaţie diverse mijloace 
fixe, începând cu data, de 
15 iulie 1995, ora 16.

Licitaţia se va organiza 
în fiecare, joi, la ora 10.

Relaţii suplimentare 1» 
Coop. Sălaş. (4511)

•  CAR pensionari Deva 
angajează cizmari Şi croi- 
.tori pensionari. ~~

triformaţii la Sediul Ca- 
sej'2-4el, M@80. ■ '  “

•  Tineretul din Bră- 
nişca wă invită’ în 
data «  9 julie 1995, 
la.Nedcia tfaditipnală. 
Cântă Emil ■'Tlelega. 
Intram» 5000 - lei/ 
persoană...  (4526)

•  SG Miltai Construc| 
•SRli peva execută, indi
ferent localitatea, case,- 
vilă (demisol, parter; etajfc 
preţ 79 *00 000,. lucrări 
construcţii, instalaţii fSni-J' 
sajţ, confecţii timp-record,? 
preţuri mic i. Tel. 624112. '

. (4641)5

0  Aerobic, saună, <
1 VibrwnawrJ, -  ultravio- - » 

lete, culturism, dotări 
deosebite, zilnic Ia Sala' 
sorturilor Deva. ...

, / m m

‘j*  So^ct|ţe j: C9*»ercială 
angajează cu carie de 
muncă, salariu bun,, cpn- 
tafcil cvr. vechime, abpel-

vent curs contabilitate in
formatizată, operator • cal
culator, ' vânzătoare, tel. 
614936. ' ' (4554)

•  Caut .urgent de în
chiriat garsonieră Remobi
lată. exclus Micro. /Tele
fon 614415. (4453)
. ; 0  Caut garsonieră v sau

I

I
I
I

DlN PARTEA DiRECŢIEl Q)
. FINANŢELOR ŢUBLI 

, HUNEDOARA — DEVA
în atenţia agenţilor economici

apartament 
' Tel. 614936.

de închiriat. 
'(4554)

I , . Potrivit Normelor metodologice ale M.F. 
nr.*160683/&5 toţi agenţii economici, indiferent

I
I
I
I
I

com em orări
•  Familia anunţă împli

nirea a şase săptămâni de 
la dispariţia celui care a 
fost .

ŞTEF ZEVEOEI
Comemorarea duminică, 9 
iulie, în cimitir, ora 12,30.

NU te vom uita «nicio
dată. (354055)

•  Se împlinesc 12 ani,
de la deces şi ar fi îm
plinit vârsta de ,52 ani 
cei care a’ fost minunatul 
om , ‘

REMUS GIURGIU 
Nu îl uităm niciodată 1 Fa
milia. .

D E C E S E

•  .Soţia Marîa »- 
nunţâ cu durere ru
dele, cunoştinţele că 
se împlineşte un an 
de când a plecat din- 
tre noi cel care a f«st 

. GaSOUCH* . FTfLEA 
Parastas u i d e  pome
nire’ are loc sâmbătă.
8 îulfe 1995; la Cate
drala Priodoxă din 
str. A. Ianca -»Pejwt> 
Odihnească îh pace!

(4481)

I de forma de proprietate, \or depune raportării 
■  contabile (bilanţ contabil) pentru semestrul i j  
• 1995 astfel: . I
I ■  Societăţi comerciale,cu capital privat in pe-1 
! rioada 10-31 iulie 1995 f
I ■  Societăţi coşterciale cil cupitaPdc stat şi mixt|

I în perioada 1-7 august 1995 . I
Nedepunerea bilanţurilor coniaWle la ter- l  

|  menele prevăzute constituie contravenţie şi se j 
■  sancţionează conform Legii nr. 87/94, art. 17» 
I alin. G, cu amendă de la 600 000 —- 2 000 000.1
|  — ----------------  ---------- --------— 1
î  SUCURSALA MINIERĂ f
I POLANA RUSCA TELIUC I
I Str. Minei nr. 42 — Tefiuc I
! O R G A N I Z E A Z Ă  !
1 LICITAŢIE PUBLICA \
j[ In conformitate cu H.G.R. nr. 1228/1990 pejntru |
I închirierea unor spaţii iu comunele Teliuc ş i» 

Chelari. J
I Licitaţia va avea loc in data de 25 iulie.I 
■ 1995, ora 9,00, la sediul siicursalei. «
I Lista spaţiilor şi documentaţia privind, or* f 
I ganizarea licitaţiei de închiriere pst fi censul* I 
• tale zilnic, între orele 8,00-1-4,00, !a se<li«4 
t  cursalei. .
f  ■ In caz de ncadjudecare in prun» «tapă, H 
» citaţia se va repeta peste.,5 zUe ciduufaii 
|  viitfaw—ţii fer tel.: 713520, 740^1,"

i j  *
—------ 1 ------ ^ ^  “  V («DT?»' PSSH5

•  Cu adâhcă durere fa
milia/ îndoliată anunţă 
moartea^, fulgerătoare , a 

, dragului' său " .T-. "z ' 
I3DC3AN UERB A1

S.C. BERE KĂNI^SA «BitEBDi SRL

’ ‘ _ - : "> -6  ; ‘ . , ' -/.

ANGAJEAZĂ AGENT COMERC IAL

f Condiţii: 
j' - studii superioare 
r— posesar hutn

I — bomţs nelimitat 
-- Informaţii supliroentarr: 

Dfeva — ^ 5 8 ^  ,
a —- 626710, după ora 20

lu j —  018^623124. /•

OrtodqX din str. Eriîij 
Deva. - 
• -eO moarte năprasnică 

iia  răpit dintre noi pe 
scumpul -nostm soţ, tată, 
ginere, frate şi cumnat- 

IOAN BARA.ŞTEAN 
. ' (NEţVTU)

Nu te wSfia
şuţi vom uda Imortrifetul 
cu lacrimi. Ignyil httnl 
va avea loc sâmbătă 8 
iulie 1995 la Valea Bra
dului. Familia. (4543)

s:e. AGROMEC SĂ. UÎNCOIU 
cu sediul îjBt Luneoju de JosK V»i«n. Lungă fir.

ORGA N I Z E A’Z A -

' mâţjt #/4Hţ|*> Şr;' * \ '' ;.. -M’

i-H A W A I i f
COMPLEX „UNION" HUNEDOARA

: A N G A JE A Z Ă

jo i 2J. 07.1995, în  conforntâ$fe 
d e n ie  Legii .nr. 66/199.L ertheurs p e n tru  ocupa* J  

|  |  rea  postului de m anager. i"

i

i
4*
t

I

l
l
l

i i
I

v» Schimb /  apartal 
ment două camere, 
casă, ultracentral. Ti
mişoara cu apartament 
Deva. Relaţii . 712436.

(4363)
vVwwvw w w v w vw t v *

•  SchirnG apartament cu
4 camere cu două, apar
tamente a  câte două ca
mere. sau cu un apartament 
cu două camere şi o gar
sonieră. Relaţii la tel. 
712995. (1772)

•  Schimb apartament 
două camere, zonă ultra-

I

•  25 fete J
•  15 băieţi * I
z Dumneavoastră sunteţi :  ̂ f ■

— tineri între 19—25 ani ^
— dornici să faceţi carieră
— fără cazier
— dornici să lucraţi în echipă |

'  noi va oferim I• A

. —' salarizare în raport cu per for- { 
manţele personale }

— %>osibiUtâţi de promovare In* ca* :
drut firmei ■ j  |

su climat de lucru q g r e a b i l f 
Selecţiâ  va avea loc sâmbătă, § iulie j

' A N U N Ţ
^PAROHIA ORTODOXĂ DEVA I 

Anunţă licitaţie pentru lucrări 
exterioare la Biserică, 'pentru ziua de 21 

fora 10.
Relaţii la telefon 612278. / c*

PENITENCIARUL DEVA 
încadrează prin don curs un contabil
Condiţii: *

— vârsta, până la 40 d* ani , .
|  — vechime — minim 5 arii'în specialitate
I ~~ fără antecedente penale 

. — aspect fizic ş» profil moral corespteteSIKr 
I Refeci fe setfiul Penitenciarului Deva 
|  Biroul personal, până la 20.07. 19S6.;

I 
I
I

S C. „CONDOR" S.A. DEVA 
Strada A. Iancu, Bh» Jt.3

Organizează LICITAŢIE iu ziua de 19.07. 
1995 ât vederea închirierii de iRptH la Baza deI l995, la\Complexul „Union", Hunedoara,] . ____ . ;* 2 1 agrement a societăţii situată pe SN 7 Oevaz

f * informaţii Ia telefon 6119», 612060 *»*| sala de recepţie, ora 10.
j Relaţii la telefon 715920. (468S) j |riorl3i. (4 0 9 6 )

Anul VII •  NT. 1419 Viiieri» 7 iulie 1980.


