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După o sesiune lungă 
şi _ încărcată, în care: s-au 
elaborat legi importante, 
cum ar fi, ca să dăm 
doar- două exemple, Le_ 
gea accelerării privatiză
rii şi Legea învăţămân
tului, parlamentul a in_ 
trat in vacanţă. Insă nu
mai de vacanţă nu le 
arde senatorilor şi de
putaţilor, când ştiu că 
până la alegerile de â_

ales, se contrează — 
prin schimburi de ‘ idei, 
cum inerreu să ne con_ 
yingă deunăzi dl s t a 
tor Octavian Munteanu 
—-cir'’ adversarii şi între 
ei, membri ai aceluiaşi 
partid. Din păcate, din 
asemenea schimburi de 
idei au ieşit scântei, din 
moment ce dl senator a 
cerut schimbarea din 
funcţie a liderului V or-
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•  România intră In Europa; '
•  Franţa vine la Vaţa;
•  DTC Hunedoara deschide stagiunea

}e ţrecuţe formaţia de f  
dip? Prad a-gţ 

st anunţată ea la ţ  
chioşcul dîh str. R e -.«  
pUblieii, aparţinând S.G. •  

adu! ,«

' Cadre de conducere şi- 
specialişti din Direcţiile 
de telecomunicaţii re
prezentând 20 de judeţe 
ale ţării — de la Alba la 
Braşov,- de la Timiş, la 
Vâlcea, de la Arad la 
Harghita, de la Cluj la

■L. din.localitate, a c  Mehedinţi, de la Caraş_
un Incendiu, ş  

ab.cânanda sg. maj. « 
|Toah Păcurar, formaţia •  

de intervenţie s_a de- •  
plasat ia ' tecul cu p r i-§  

’ctoâ, reuşind rapid Să ■ '  
i localizeze şi să- stingă *  
i Incendiul, oprind , ex- 

-SJ tinderea focului asupra 
^•pw & uselor depozitate, 
U®' c â t ' şi la biocui vecin. 2  

»  (Al. 3.h 2
„ -

j§  * „S1LVANA" LA.. 
PIRAMIDE. Ansamblu 

' *  folcloric „Stlvana** al 
«&®Sepwtii de cultură din 

TW peva participă te  pe. 
f  Iloada 20 augtisf — 3 
• septembrie a.c. la un 

’m amplu festival inter
ii naţional la Ismailia 

®  (Egipt), în apropierea 
celebrelor piramide. Ga" 
şi eu alte prilejuri şi 
de data aceasta „Sil., 
Vana** va fi un demn 
mesager al folclorului 
honedorean românesc, 
fti ţara nemişcatului 

>: Sfinx. (M B.).

m

. m SECERIŞUL LA 
PMIOTÎA. Grâul copt 

. J  aşteaptă secerişul. Zi- 
5  lele acestea nişte oa. 
î  meni de bine, mecani- 
1Ş gatori ai Agromec S.A. 
p Deva, au sărit în aju_ 
"1 torul sătenilor, venidd 

l CU o combină de re- 
i coltat şi promiţând că 
l nu vor' pleca până 
când toate tarlalele cu 

1 păioase vor fi sece- 
1 raţe. Cetăţenii le mul- 

• ţuinese pe această cale.
•  <e. v.). ■ "

Seveţin la Sălaj, de la. 
— şi.au dat întâlnire, zi
lele trecute, în Staţiunea 
Balneoclimaterică Vaţa- 
Băl, la seminarul cu te . 
mâ „Cerfoţe de formare 
şi dezvoltare a formării 
personalului din teleco- 
muuicaţli“.

Manifestarea face parte 
dintr.un ciclu de trei a- 
semenea reuniuni, susţi_ 

* pute do Comunitatea Eu
ropeană, care, prin Pro
gramul PRARE, Sprijină 
dezvoltarea telecomunica
ţiilor în ţara noastră. Se
minarul -de la Vaţa-Băi, 
organizat de ROMTELE- 
COM, prin Direcţia de 
Telecomunicaţii Hunedoa
ra—Deva, s la  bucurat de 
reuşită deplină, atât din 
punct de vedere organi
zatoric, al ambianţei crea
te şi al - ospitalităţii, cât 
şi aL desfăşurării lucră
rilor. Deschiderea ciclu_ 
lui de asemenea -activităţi 

. de pregătire a cadrelor din 
telecomunicaţii de către 
direcţia 'de profil din ju
deţul nostru este un me
rit incontestabil al oa
menilor de aici.

In calitate de gazdă, 
-fiind şi administratori ai 
staţiunii Vaţa_Băi, ei s-au 
străduit, de la directorul 
coordonator Ioan Ovidiu' 
Muntean, la Mircea Zem- 
ber şi Iiie Mâţiu, de la 
alţi specialişti ai direcţiei 
la «fiecare angajat -al cam 
linei — restaurant, unde 
s-a organizat acţiunea, 
s_au străduit deci să ara
te oaspeţilor; din ţâră şi 
din Franţa, că sunt nu 
doar buni meseriaşi. în 
profesiile lor, dar că, în 
acelaşi .timp, cunosc şi 
arta turismului, a co
merţului, că au simţul 
frumosului şi al Ospitali
tăţii.,

Săisp'unem că seminarul 
a fost susţinut de o echi
pă română alcătuită din 
cadre de la catedra de 
telecomunicaţii a UrtiVer_

sităţii „Politehnica1* Bu
cureşti — respectiv prof. 
univ. Adelaida Mateescu,
Ion Bănică şi Graziella 
Nicolescu, de» la Centrul 
de întrunire şi documen
tare Bucureşti — - repre
zentat de directorul său, 
dl Adrian V. Moraru şi 
de la ROMTEI.ECOM — 
prin dna ing. Dana Scr_ 
dăreseu şl alţi colaboratori 
şi de o echipă franceză, 
cp doi reputaţi specialişti 
de la FRANCE TELECOM 
din Bpris, respectiv dnii 
Louis Rambaud şi CSI 
Orangis, i

Desfăşuraţpe- parcuigul 
înttfegii zile des 25 , iulie 
a.c., seminarul a  benefi
ciat de vasta esperieiîţă în 

' domeniu Pţfc-teB®.-
de către cei doi oaspeţi 
frapeezi — cu o serie de 
date şi cifre privitoare la  
organizarea şî funcţiona
rea FRANCE TELECOM, 
la organigrama şi desfă- 
şurarea * concretă a acti
vităţii de telecomunicaţii 
din Franţa Şi a institutu
lui de specialitate din 
Paris, ca j i  de expune
rile reprezentanţilor Ca
pitalei, referitoare la. pre„ pe-recepţiei 
zentul şl viitorul tele- ,• . <

comunicaţiilor din ţara DUMITRU GHEONEA 
noastră, la cooperarea din VIORICA ROMAN

» * ■

an în an mai frumoasă, 
începând din 1992, între 
institutele de •, telecomuni
caţii din Franţa şi Ger
mania, catedra de specia, 
litaie de la Universita
tea „Politehnica** Bucu
reşti, la care s-a alăturat, 
în 1994, şi ROMTELE. 
COM.

A, fost un prilej extrem 
de favorabil <de instruire 
a specialiştilor In ţeieco- 
municaţii din cele 20 de 
judeţe: reprezentate la 
semipar, celelalte dpuă 
reuniuni, la care vor par
ticipa direcţiile de pro_ 
fii din celelalte judeţe ale 
ţării, -fiind planificate" în 
următoarele două săptă
mâni la Iaşi şi la Sovcja 
— în judeţul Vrancea.

Seminarul.: de ja  • Vaţa- 
Băi ■ a  fost. completat - cu 
agreahde- momente de re- 
creere . şi diverttsirmHt o_ 
ferite de ansamblul fol
cloric „Crinul**, a l D.Tc. 
Huftedoara — Deva, tara-f. 
ful din Vaţa, condus de 
cunoscutul taragotist Pera 
Bulz, de îndrăgitele, in- 
terprete de muzică popu_ 
Iară Elena Evsei, Ileana 
Rus" şi Georgeta- Caragea.

Alo, telefoanele? Părem 
vă auzim mai bine. Staţi

nul viitor nu a mai rămas ganizaţiei judeţene a 
mult timp, fiecare din- PD.S.R.'şl prefect al ju_ 
tre ei încercând, în a- deţului, dl Geprgel Răi- 
ceasta perioadă, să re_ can. iar acesta regrptă azi 
intre în ' graţiile electo- amar că l_a trecut pe 
râtului. Aşa- că au în- lista - candidaţilor pentru 
ceput în forţă campa_ parlament pe dl Octa-1
nia electorală. vian Munteanu, ,

Cei mai - insistenţi sunt ţându_l acum 
parlamentarii şi politi- de 29 iulie a.c. cu
cicnii P.D.S.R. In mod ce prilej?), îi va retrage | 
logic, fiind mai mulţi sprijinul politic. „Btej

~  : I n  v i z o r

şi având şi avantajele 
conferite • de exetîiţlul 
guvernării, ale puterii. 
Fac deplasări în judeţe, 
âu întâlniri cu popu
laţia, iau parte la , dife
rite manifestări, '■jţip eon- 
fşrin-ţe de presă, vor-

păcate, asta nu-i stă în 
putere dlui Răican, îi 
informa - pe ziarişti dl 
Munteanu. ci numai De-. 
legaţiei permanente a 
partidului. în urma unei5 
analize amănunţite a ae_ 
tivităţii membrilor săi.

*\

besc la radio, la tele_ Iar activitatea mea > nu; 
viziune. însuşi dl A- prea are pete, Ce s-a 
drian Năstase, preşedin- scris în ziarul „Actevă-- 
tele executiv al P.D.S.R. rul“ este m&clună şî 
şi preşedintele Cjimcrci calomnie'*.
Deputaţilor, şi_a format .  Să aşteptăm 2îua de 29l 
o echipă cu care a în- iulie. în care dl- Geojgel 
ceput să cutreiere jude- Răican i-a pus gând râu 

, ţele ţării. Zilele trecu, dlui Octavian Munteanul 
te, la Sibiu, s-a întâlnit Şi să vedem ce se în- 
cu conducerile organiza- -tâmplă şi cu noul val 
ţiilor judeţene P.D.S.R. de fum făcut în presa 
din Ardeal. Apoi, luni centrală (să iasă fum fără 
a virat spre Moldovă, foc?) cum că, în cu- 

i mai exact s_a oprit în rând, prefecţii judeţelor 
judeţele Botoşani şi Su- Constanţa, Mehedinţi Şi 
cea va, dtipă care a ur- Hunedoara vor fi in io -; 
cat ia Bistriţa—Năsăud. cuiţi eu reprezentanţi a» 
Intenţia mărturisită, a  ,A^ta -im se- va
acestor deplasări în zile întâmpla, ne-a mai li- 
fierbinţl de vară, igno- niştit dl Munteanu. Noi, 
rând ordinea şi recre- Ia nivelul- partidului, am 
erea, este participarea la hotărât să nu cedăm 
comisiile administrative posturile reprezentanţi- 
de ţie lângă prefecturi, lor altor partide. Ne-ar. 
fn fond. -campania elec_ diminua, forţa tocmai a- 
toralâ îmbracă forme şi cum când intrăm în cam- 
mijloace Nelimitate. Iar pan ia electorală pentru 
liderii partidelor o sus- alegerile din 1996. Schim_ 
ţin după puterile fiecă- bări vor fi, dar tot cu 
ruin. de-ai noştri".’ Mai ştii

Ce face P.D.S.R. din de unde .sare iepurele! 
judeţul nostru? Asta ne Uite-aşh, dintr-Un nevi- 

; interesează. Ce face de novat schimb de klei... 
mai multă vreme. Îşi
racolează adepţi şi, mai DUMITRU GHEONEA

Seminarul a debulât cu prezentarea sistemului de telecomunicaţii 
tara noastră, preocupările actuale si de perspectivă ale dezvoltării sale.

Foto PA VEL LAZA

ÎN NUMÂRUE ;DE AZI t

din

28 -IULIE

V . ş' Sf. Ap. şi diaconi: ] 
Prohor, Nicanor,... Ti- \ 
mon şi Parmena;

•  Sărbătoarea naţio-1 
nală a Republicii Peru; i

•  Onomastică: Olga; ■ [
•  S_au născut: în ,

1854, savantul VICTOR $ 
BABEŞ <m. 1926); în « 
1932, folcloristul IOAN! 
ŞERB; ;

A A . murit, ig 1750, ■ 
compozitorul iffrman!. 
•TOHANN SEBASTIAN;- 
BACII; ?

•  Soarele răsare la!
ora 5,58 şi apune la,! 
20,46; -

•  Au trecut 208 zile; ţ  
au rămas 157.
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Sănătatea — niciodată în vacanţă 
Cosânzeana
Reformă — Restructurare 
Programe TV \  .
Memorialul Michael Klein

VINERI, 28 IULIE, t  re. 
mea va continua sâ fie 
frumoasă fi călduroasă. 
Temperaturile minime se 
vor încadra între 14—20

grade C, iar maximele 
între 23—30 grade C, mai 
ridicate, până Ia 32—33 
grade în regiunîte din 
sud-vest. Ploi sub for, 
mă de averse sunt po
sibile în zonele de deal 
şi de munte şi în estul 
ţării, mai ales după- 
amiaza.

ii.
3 \
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O BOMBĂ m  PLIMBĂ 
- PE PATRU ROŢI
Luni, . 24 ţulte, ia o>sa 

prânzului, se clocea oul 
îiî\: ţărână fără foc încât 
n» mai ştiu ce căutam In 
acel cimitir de fiare vechi 
din cartierul depozitelor, 
în curtea fostei ITSAIA 
din Deva. Ba ştii^-'-dar 
nu mă ^aşteptam să văd 
ce „arn văzut. Dintr-o ca- 
rosată cu rtr. de înmatri
culare 24 B 6443 se descăr
cat: tuburi: ds» oxigen. Con* 
diţirie de totală inşecurL 
tute, in care se  face trans
portul acestora In respec
tivul autovehicul. Ie sem
nalăm; Pompierilor, In
spectoratului ,de Stat pen
tru Protecţia Muncii .. şi ' 
chiar Poliţiei, pentru că

CĂLDURĂ M ĂRE

Hunedoara — Piaţa „Du_ 
năreeV  E cald de ţi şe 
p^jesc creierii sub scă
fârlie, Încât, asemenea re
gelui Rkhard, ai da un 
regat,., pe ţ*n k>c la ră_ 
eoare şi cu bere la j|hea- 
ţă.

Ei, precupeţii eare au 
venit de la sute de kp1 
aducă. bogăţia .pământului

Prin reînfiinţarea, după 
decembrie. *§9, a tormei de
învăţământ tehnic —; 
respectiv postliceal s»v 
fosta „şcoală tehnică fă* : 
nitară" din Hunedoara 
continuă o bogată tradl* 
ţie, dobândită pe par
cursul a 3fi de ani, de- J 
venind acum Şcoala FOşfc- 
liceală Sanitară. Absol
ventele primelor promo
ţii şi-au luat deja locul 
în spitale, dispensare, case

r' această maşină e£to n i-  ...... .
mie altceva decât o vor fi adunat oamenii a-
bombă pe patru roţi care ceştia în oase ca să poa-
se plimbă nestingherită 

f prin oraşele şi satele hu- 
ugdbrene prin care o poar

ta Fiaţa „Dunărea" n -au , de copii, în urma repar- 
timp să caute locuri cu 
răcoare. Unul doarme 
stând în capul oaselor pe 
un scăunel, altui s-a în
tins ,pe grămada de pe
peni, iar altul pur şi sim- 
piu s_a întins. pe_ dalda- 
râinul pieţei. .Câtă trudă

be_
alte

interesele firmei 
 ̂ : şicjiciare sau . poate

^ilAcrcse. • (L C,). --

CATE P E  C A P
P?DE l o c u i t o r ?
La fef ca In-alte oraşe, 

ba chiar şi în unele co
mune, în Haţeg *u apărut 
ca ciupercile după., ploaie 
tot felul de crâşme, crâş_ 
mul iţe, barurţ şi bâruleţe. 
In câteva zile am avut 
curiozitatea sâ număr câte 
unităţi cu asemenea- pro
fil sunt în oraş., Sunt 67. 
La care se poate bea, de 
la care se poate procura 
alcool. Cam multe pe «ap 
de locuitor^ (N. SA

tă totuşi dormi în aceste 
poziţii de tortură? Piaţa 
gerrtd‘de marfă — din toa_ 
te cele cu care Dumnezeu 
a blagoslovit munca o- 
muluî' la acest ceas de va
ră- Mă uit te preţuri. 
Cele 'mai scumpe sunt vi- 
„netele mai frumoase — 
1000 le» kilogramul. Pro
ducătorul lor doarme lun
git pe caldarâm. In timp 
ce de vândut vinde o r . 
tacul cu carp a venit de 
la sute de km să faeă un 
ban In piaţa Hunedoa
rei. Doarme şi visează laţ' 
vinetele de ia anul; sau 
poate nu mai visează n i- 
mie. ■
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soîMrev . "* ' ' s 5 - - - ‘ -■

Vizitând Spitalul' Mu
nicipal din Hunedoara cu 
intenţia de a sorprfnite 
aspecte din desfăşurarea 
examenului de  practică al ,f 
anului UI, :no am ratat 

- ocazia d* a  solicita câte. : 
va consideraţii dlui dr. 
Petru Alic, directorul a- 
cestei şcoli (respectiv a 
formei de învăţământ de 
stat) şi preşedinte al co
misiei de examinare. Intre 
programul de policlinică 
şf activitatea din cadru l. 
comisiei, dsa a ^răspuns 
solicitării' insistând asu« 
pra unor probleme de fond 
cu care se confruntă şcoa
la în perioada âfctuală.

— După cum probabil 
ştiţi, în şcoală se reunesc 
cele două forme de învă
ţământ, de ’ stat şi parti
cular („Chr işti ana") — la 
nivelul anilor I  şi III.. 
Anul n , practic, HU există 
pentru că în *93 nici un 
candidat n-a - trecut de 
examenul de admitere; 
Jn schimb, câţiva dintre 
ei sunt acum studenţi Ia 
medicină...

— tn  prezent care e&te 
ministerul tutelar — al în- 
r t ţ iw i r tn h i  sau cel al 
sănăttfHT

— Deocamdată . facem 
parte din reţeaua Minte, 
terului învăţământului, dar 
foarte multe aspecte ţin, 
evident, şl de cel al să
nătăţii. Când e vorba însă 
de soluţionarea unor pro
bleme cele două ministe
re ne trimit de la unul 
Ia altul, de ia Ana la 
Caiafa... Cu tot refuzul 
lor (şi înţelegem că nu 
din rea_voinţă) noi am 
reuşit anul trecut să e . 
fectuăm lucrări de reno
vare 1a  două nivele ale 
şcolii, pe cont propriu. 
Mal precis prin încasă
rile realizate de şcoală 
particulară'  „ChrtetiţUUţ'V 
Iar anul acesta, «a* aju

torul Primăriei lomle, « t  
îfteepet lucrări <le tvpn. 
raţii, în valoare de o sută 
de av ioane d a  - te t ,  Rt 
darii tot am vorbit de 
clădirea şcolii, 4»  S] 
ajungem l i  cea mai s 

.gamă .problemă oare , « .  
feet»»ă, . de câtva ttam  
orgwniaşroa proceritiui -de 
învăţâmănt în şcoala noas
tră.

— Vă referiţi «nava 
la „coexistenţa" cu cîa_ 
arte- d e  liceu âeeratie t

De. .. fi vosbjb Jee i,
de faptul că în şcoală îşi
desfăşoară cursurile şi 
cele 9  clase de liceu teo_ 
retic, conform promamului 
ie r pbjşauit jbr*lbv cot» 
cfitteim »  ca*e 
dţărl^e iparţiae-i 
Ministerului Sănătăţii, ml 
mi se pare normai ca noi 
să fim nevoiţi să ne ex
tindem . cursurile 'până 
seara, la ore târzii; mai - 
ales că printre eiievi sunt 
multe tinere căsătorite, eu 
familie, sau care fac na
veta zilnic în alte locali
tăţi. Ca să nu mai vor_ 
bîm de faptul că au fost 
a le  îa  rând când cadre
le didactice au recurs fa 
soluţia d e ,a  ţine cursu
rile în amfiteatru! spi
talului, pentru că în şcoa
lă nu mai aveau unde...

— IHe doctor, ansi 
acesta Va absolvi a treia

\ pMsaqţiO de asistente me
dicale. Cum •  fost cu 
celelalte absolvente, cum 
au fost repartizate?

— Până în prezent toţi 
absolvenţii au primit re
partiţii la terminate» şei», 
ţii. Eu st^ţin Insă că a-

. cestea au fost îr»echita_ 
bite, In sensul că — spre 
exeraplu — Iu Valea Jiu
lui au fost repartizate de

douf ori multe esis- 
decât

solvente de liceu sanitar, 
ia  ţetekoHe oone topor  
tift fiind invers: Iar aşa. 
tisul „exapBwn de m s ţr -  
tio re" anul trecut
s~m desfi^nat in rimdi-
i ia i t i i s c ^ p « e t :  MMtote-

ceastă soluţie care, prae. 
tio, a  anulat rezultatele 
celorlalte examene şi me
diile din cprsuK celor trei 
ani de şcoală, fault mai 
glocvente, de altfeL 

— Fiindcă aţi ăirinflt Ărili 
de ticeul sanitar, d » ,  «er. 
f*̂ **!1. ŞT*! faoşţă.de învă
ţământ consideraţi că se 
dovedeşte mai benefică -» ^  
cKa iiceaS U u  cea post_

— Nu 6 vorba de ceea 
ce cred eu, pentru că In 
această privinţă vorbeşte 
foarte d a r  faptele Cursu
rile intensive şî experien
ţa clinică acumulate fh 
trei ani de ŞedaM po|ţ- 
licealâ conferă un coefi- 
ciept superior de maturi
tate şi prestanţă in faţa 
bolnavului, asistentelor me
dicale.

Am mai reţinut din 
discuţiile purtate cu ă l 
dr. Atic oâ, în acest atn, 
susţin examenul final îa 
şcoala din Hunedoara şi 
absolvenţi şcolif particu
lare jCarol ttevila* din 
Petroşani, far existenţa 
şcolilor similare de ta 
Călan şi Oriştie, alături 
de cele din Hunedoara şi 
Petroşani, sperăm să ducă 
la o concurent de bun 
augur, sp re ' folosul vii
toarelor cadre sanitare şi 
în fgad al sănătăţii oirw- 
lui-^ ;

7,00 La prima oră) 
9,15 Serial (r) •  San
ta Barbara; 1035 De
sene animate; 11,20 
Curcubeul tia tt A , 
vantoriie tel Sdppy 
m  Im  W i  Iaşi)

MJU TVSt OnJ*Napo_,
ca; 15,45 Tradiţii; 16,13 

ItSţl; 1035 Din 
afacertier; 1M5

Pompiorii vă . 
meaz»; 17,00 
.s|§Hto U  limbo, 
mană; 18,00 Pro Pa_ 
tria; 19,00 S e r i a l •  
E, 4  . # ; 2«w» Ae-

GEOBGETA BHtLA

28, 29 ŞI 30 IULIE i» 5
•  1 delar SUA
•  1 marcă gsmnană
•  100 yeni jiş n a n i *
•  1 Urii sterlină
•  1 franc elveţian
•  1 franc ■ fraBscez' '
•  MO ttr» iW e ie

— 2015 (ei
— 1452 lei

* — 2292 lei
— 3217 lei
— 1747 lei 
4- « 9  lei

V;— I MI e i '  
Cmrsmrl de rtferinţă ale Rin cu Naţional*

VtWâAAWWŞIWMWirvVtlVWVVWWVVWVWWWWWVWWWWW

6,35 Ştiri, seriale f i  
desene animate; MS Se
rial •  Salvarea; 16U 
Keiaăr»; 11,00 f rumos şi 
bogat <*>; 11,30 Vremea d 
rioţei ta); i2,oo Preţul « 
fierbinte fes); 12,3» Dw 
iul famiBilor (cs); 13JM 
Sprintrfield Story (s); 
1445 Santa Barbara fc); 
1545 Pasiunea ei e cri
ma (s.p.); 16,00 Ilene 
Christen talkshow; 17,00 
Hans Meiscr talkshow; 
18,00 Jeopardyl (cak 1840 
Intre pol (s); 10,00 Fru
mos şl bogat (s); 19,45
Ştiri, speri, meteo; 20,10 
Exploziv magazin; 2M6 
Vremuri bona — ,ş» 
tel* ţs); 21,15 Crima # n  
Beverly SCSls ' (dramă, 
S©A, 1994. p.' 1H). _

1240 O 
ta Is): 12,40 
garia); 14,00 Ştiri; 144» 
Cotidiene; 14,40 BeautL.
f d  (s); 15,15 A  iubi (s); 
IM S Tata şi fetiţa (s); 
16.30 Tata (s); 17.06 De. 
sene animate; 19,00 OK, 
preţul e corect (cs); 20,00 
Roata norocului (csf, 21,00 
Ştiri; 2L2S Paperissima 
sprint (show); 21,40 Film; 
29,45 Ştiri; 0,15 Show ul 
tei ML Costanzo; 2,30 
Catidtene (reluare); 2,45 
Papcrîsslraa sprint (re
luare).

« 3
M »
TVfcMM

a m
HM te n d f e  fit); 124» 
KMwt ktepp CM; tţ»
Vecteti Cs); 13.00 Soare
le Californiei «0; ItM
Falcon Crest (s); 15,00
Cagney şi Laeey tifiK
16.00 Star Trck (s. SK®
17.00 Baywatch (s. SUA);
18.00 Să riscăm ! (cs);
19.00 Totul saa nmrie
(cs); 20,00 Ştiri p Me
teo •  Speri; 20ţ3O Han
ţa norocului (cs); 21,15
Cristefor Criumb tf. ist. 
SUA, 1992); 23,46 Fui!
Metal Jacket (f. ist. An
glia, 1987); 1,50 Vână
toarea stolului (1 er. 
Germania, iSM*. : - v

t m  şAr* NBC, cu Tom 
Brefeaw; 7,8d & miezul 
itfnrrrilnr: TA» Afaceri 
te ri •  Ştiri; 9,30 Ma 
gpafoml şdrBart 10,00 Co
merţ TV; 11.00 Boala 
.banBar (repj; 15,00 Pia
ţa aamricaBi; 19,00 Azr 
•  Informaţii; 20^0 fitwi 
ITN; 2HM Street Bas- 
ItotbaH Hmp it Upi; 21J0 
Tenis •  Cupa Eted. ;
22.30 WISO — show ma
gazin; 23,00 Ştiri ITN; 
23^0 Shovv-ul serii, cu 
Jay Leno; 0,30 ^Real 
Personal (talkshouO; 1,00 
Bulrite bursier •  Ofer
ta pieţei; 1,30 Ştirile 
rtepţii •  Bnietin bursier;
2.30 Sbow_ul serii, cu
Jay Leno.

9,30 Tenis •  Magazin 
ATT; 103)0 TricriDn •  
Cupa Mondială ITU ; 
10,38 Cktism montan o 
Cupa Mondială Grnndig 
(r); 11.00 Eurefun a
Magazin distractiv; 11,30 
Auto •  , C.E. de raliuri 
de te Kildare, Irlanda (r); 
13,00 Tenis •  Turneul 
ATP de te Amsterdam,, 
Olanda — sferturi de fi
nală (dh 14,00 Auto •  
M.P, de FI al Germaniei 
— calificări (d); 15,00
Tenis •  Turneul ATP, 
Amsterdam — s te te r i de 
finală (d>; 20,00 Maga
zin olimpic; 20,30 Bu
letin de ştiri 1; 22,00
O m  •  Mtcîui i Interna
ţionale; 0,00 Auto •  
M.P. Pple Posillai» I O )

Viaţa
21,55 Film; 23.4 
tualităti; 1,D0 C b e . 
uwdegrafn) de noapâe. 
„Sub semnul c r ta d ’*, 
(SUA. 1992).

îi

7jM La pri 
L »  Or» de
m m
tofMţ
n p i t e  13A® Mt-
raeri miwiralo; | f i »
Varietăţi 
aMe; 15,06 
tar; 1^00 
«tente; B »  Setfa* •  
Şl batptid Pteng; UjOO 
Bursa imi ntHtei I 
17,45 Serial •  17 d b e  
ale unei prteiăvnri) 
19 )̂0 Concert; 2MM) 

•  Mesager: 2L30 
mm an fost; 

B M  Mudcs * «feţa 
afoni; 23^0 Serial •  
Sânte Barbara: *13 
uxitmie mvxiCĤ

9,66. Documentar fir); 
%36 Desene amkmmte 
(r); 10,00 Linte tatU
tr); 1056 Echipa de 
şoc (serial — reteeac); 
11,46 Seriei *  Hameii 
Five-O (r); T2,30 Mo
dul gordian (r); . B )S  
Ştaruri pentru firi. 

desena (r); 1LS6 VWteo- 
16 .00 P«nt UK- 

17,35 CUcfoil 
M  > m m  Do r a m a -  
tur; 10.40 O uscau a- 
nânaie; 19,10 Linia 
întâi; 2OJ06 Serial a 
KLT.T. — «L 34; 
3656 Doar » w r tâ  
să-ţi mai spun.-; 33JM 
Trie ja r îmi; 21,36 Plini 

•  Jacul seducţiei (SUA, 
1959*: m m  Tara m- 
mănui; 23,20 O c te t! ; 
23,50 Video text.

DEVASTAT PLUS
IM » Obiectiv (fi; 

1»,10 Strada ThMtwţii 
(r); 11,30 Videatext 1
18.00 U’orldnet — do
cumentar; 18,30 De
s e ^  animate; l â t i  
Twîn Peaks — ep. 25;
20.00 Actualităţi TVB;
21.00 Obiectiv; 21,10 
Fente» Club; 21,50 
Wtob-^ead plus; 22,40 
Qance Muşte Top 10 
Radio Deva; 23,15 Fîfcn 
»  Orhideea sălbatică 
(SUA, 1990);
Video teri.
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ISBSIS

incertitudini privind sec
torul care trebuia să fie 
atacat. Acesta- era de fapt 
şi unul dintre factorii ca
re, prin realizarea surpri
zei, avea să asigure succe
sul bătăliei de la Mărăşti,

In  cadrul luptelor din'a- 
ceastă zonă, acţiuni mai 
importante s-au desfăşu
rat pentru cucerirea pozi
ţii Jar duşmane de la Po
iana încântătoarea» 'dea
lurile Mănăstioara, Mo- 
mâia şi platoul MărâştiJfer, 
ale cărui înălţimi consti
tuiau un ansamblu bine 
fortificat. Satul Mărăşti, 
wtuat pe o creastă de deal, 
in  ^ n ş t i m a  sud.estioă a 
platoului Mărăşti, era con
siderat de inamic inexpug
nabil.

In  noaptea de 23 spre 
24 iulie, ostaşii români, 
lat adăpostul întunericului, 
au trecut apa tâmpejoarei 
şl au Început escaladarea 
dealului Mărăştilor. Folo
sind ca pricepere terenul, 
e£ şu  reuşit că se apropie

In vrea anului 1917* la Mărăşti 
bre, Armata români a zdteMt «feb 
mane şi austro-ungree, înscriind •
da Viteji» In 
triva cotropitorilor, pentru libertate şi independen,

GABBIEL DKAGAN : „La biliard...

de la
- După laptele de pe pă- 

iTllT n | Yfn»,
allvaniei,-  după apărarea 

•  trecătorilor
. ie  JH*. te  c u 

ta  Qragotieeeie şi &ii11, '' . • '.
■d fem u ţ a obţinut 
«U de rim ne 

- wte lsc  de frunte 
şt ofensiva de la 
cere a  dus h 
trapelor germ ane' şi 
♦« ►ungare în colţul din 

^  tac tul Moldovei. Aici 
■ - •  avut .loc izbucnirea pa- 

de. ofensivă a a re » .
. tele» române Intr-un avânt 
.că ru ia .n im ic  nu  .1 s-a puu 

tu t împotrivi, trecând peste 
lin iile duşmane Întărite şi 

: Apărate de trupe de elită 
şl făcând să răsune In văl. 
fi»V eancei wralate de Ii- 

< bertate şi biruinţă. Aiei s-a  ■ 
; daeUnşa t, acum 9* de ani, 

';‘*H rţasa ce av»a să spui. 
bere planul comandamen
tului germdao-aărtro-ungar, 
care prevedea < prinderea, 

i în tr-m  d eşte  uriaş a  tru . 
pelor retaâae a t  ajutom l 

I celor două grupări de for- 
e; Cea din Valea 
pe direcţia Fbc- 
~ şti — Adjud 

<fln trecâto&rea Oi
ţa  acţiuni sim ulta

ne, aceste forţe urm au fă  
. j i-că  Joncţiunea in zona o- 
.7 ti lui Adjud. Planurile 

Inamicului nu au putut fi 
puse In aplicare, cu toa
te  încercările lui dispera. 
fK Un prim  mare obstacol 
|n . âalea lor l-au constituit 
acţiunile ofensive ale Ar- 
tnatei n 2-a române, des
făşurate în perioada 24 iu 
lie  — l  august, to zona 
satului M ârâştî, Ele făceau 
parte din planul general 
ofensiv a ţ arm atei romă- 
m , elaborat încă d in  mar
ile, privind străpungerea 
eruptului inamic. Luarea 

; iniţiativei In declanşarea 
I ofensivei a  determinat 
j schimbarea şl apoi destră- 
: marea planurilor de atac 
i ale trupelor germane şi 
j austro-ungare.

•

.1,

Armata a  2-a retnână 
frontul 

fer- 
la  ret

de «doi Putea şl să cuce: 
rească valea acestui idu. 
p lan u l acesta- de atac, 
dacă .reuşea, trebuia să dea 
cele mai mari rezultate, 
căci: i. Prin atacul Arma
tei a  2-a asupra văii put. 
nai se rupe* legătura tru
pelor inamice... 2. Atacul 
Armatei 1 aruncă inami. 
cui tn regiunea muntoasa, 
Ură nici o comunicaţie sau 
linie de retragere fiindcă 
ar fi fost in prealabil toa
te tăiate de Armata a  2-a 
română’, cum sublinia ge
neralul C. Găvănescu. Era 
o misiune grea. Trupeie ra. 
mâne se angajau într.» 
luptă înverşunată cu ua 
inamic teoeeeţ. bine dotat 
cu tehnioă de luptă şi ţiu- 
temic fortificat “  -•* 
teren accidentat 
rit. îndeplinire^

urnea, în acelaşi timp, 
tei

cu unităţile m i. 
litare ruseşti, aflate în 
cele două flancuri ale Ar
matei a  3-a române.

Marele Cartier General 
al Armatei stabilise că pu
ternica ofensivă a Arma
tei a  2-a române In zona 
Mărăşti, a cărei linie de 
front se întindea între 
măgura Caşinutui (cota 
1167) şi dealul Momâia (co
ta 6%), să fie precedată 
4e un masiv bombarda
ment de artilerie pe ftjtfe- 
gul front din Moldova, i n  
vederea pregătirii de arti
lerie a atacohii, bateria a 
4-a din regimentul 17 o- 
buziere, pe care o coman
da cel care a  devenit ge
neralul E. Rădulescu, a 
fost dislocai* de la divizia 
a 3-a infanterie, ocupând 
poziţie pe Dealul Cârlanu
lui, cota 704, Iii Unfaa 
bombardării frontului, în
cepând din ziua de 22 iu
lie şi până în  dimineaţa 
zilei, de 24 iulie, inamicul = 
s-a găsit .in faţa unei m arţ

«fin* Ia o sută de m etri 
de poziţiile germane, unde 
s-*» oprit, aşteptând mo
mentul trecerii ia asalt. în  
aurii altei de 24 iulie 1917, 
fa  ora 4, s-a dezlănţuit pu
ternicul atac âmpotriva po
ziţiilor inamice» In  fruntea 
tfupieîor române se aflau 
soldaţii Regimentului 2 
vânători, continuatorii tra
diţiilor celor ca re, cu pa 
r iu  decenii kt urmă, te  
cadrul bătăliei de ia Wev- 
«L  intrau primii te  redu
te  Griviţa. Ca şi atunci, ei 
»  Pătruns te  tranşeele 
duşmanului de pe plătea 
** au angajat f i ţ i  ezitare

.-lupta corp te  «Hp.Cbnoo^
mi w^ m jişm ii din Re.

■ gimen taf Cm*. atacat din 
ftanc şi au cucerit crea 
536, in ţimp re  fw jenu din 

m  înaintau la-ss- redută.

-  de t e  deaM  îteupi- 
, deaîm fcbtul Roşea şi 

Dealul Mare. 1 înfăţişând 
prinsele acţiuni ofensive 

î. alo trapelor riâbftM t e  t* .

’ ISrî scrilte S ti§a,Sre!
nu scria: „Marţi, înzori de 
ziuă, Ia ora .4, o rachetă 
se înălţa deasupra pădurii 
la  comandamentul diviziei.

artileria noastră
lungi tirul şi infanteriştii 
se zvârliră înainte. Nu-i 
•mal opri nimic. De mult 
aşteptară ei ora aceasta... 
A fost o lovitură de trâz- 
net... Zadarnice fură cele 
din urmă silinti ale înă- 
thicuWi. Venead ’ âteertin- 
ţătoare, ca valurde neopri. 
te, regimentele 2 vânători 
şi 4, Argeş- Dintr-o dată, 
după zilele şi nopţile d© 
teribilă bombardare, după 
suferinţele morale ale aş
teptării, lovitura această a 
infanteriei noastre dezlân- 
ţui ca furtuna panica în 
rândurile vrăjmaşilor— GU 
răcnete nebune unii înce
pură â fugi spre drumuri
le de  scăpare cu capetele, 
goale, aruncând armele. . 
Alţii ’ înălţau braţele şi se 
constituiau prizonieri în

Masă, palizi şi tremurând 
de groază... Pe dramuri 
arme, căşti şi chesoane. 
Răniţi şi morţi îmbulziţi 
pretutindeni".

Loviturile combinate ale 
unităţilor române au creat 
o breşă importantă In dis
pozitivul inamicului de pe 
platoul Mărăştilor, silin. 
du-l să înceteze rezistenţa. 
Soarele abia se ridicase 

orizontului când 
Mărăştilor, cu toa

te  puternicele fui întâri- 
TUri, era în întregime sub 
Controlul ostaşilor' români. 
Simultan, în sectorul din 
stânga, forţele brigăzii a 
6-sp din divizia a 3-a ata
ca Ia ora 4,31 satul Mfi- 
răşti, care ere puternic în 
tărit ca tranşee ac&ttri* 
consolidate cu grinzi de 

, lemn, de fier sau betoft 
armat, reţele de sârmă 
ghimpată etc. Astfel apă
rat şi aşezat pe o creastă 
dominantă, satul nu putea 
fi cucerit printr-tm atee 
de front, 73upă aproape 
te**  ore de- iute* grele, 
la  ara  6 a  tort euedrit prin-‘ 
cipelul punct al fortifica
ţiilor (cota 116)»' Cucerirea 
cotelor vecine (117 şi 118), 
face ca trupele rămâne sa 
ajungă în faţa' satului Mă
răşti, pe Care îl atacă din
spre nord, din flancuri si 
din spate Lupta a fost 
deosebit de sângeroasă 
Tranşee după tranşee, ca
să -tepă casă au fost cu
cerite; cu preţul a zeci de
vieţi.

In  faţa asalturitor nă- 
valnice ale ostaşilor to.

, mâni, inamicul părăseşti 
b  tertttă  satul, retrigân 

; dteite către -a n ă v a t, spre 
Dealul Viei. Din toate sec
toarele rapoartele erau 
formidabile, soldaţii ro
mân! pătrundeau In pozi
ţia^ inamicului şi începeau 
curăţirea şanţurilor. Aler- 
gâtwi In luhgui tranşeelor 
tjî azvârtind .grenade, ei 
scot pe inamic, care se 
tee«ă. '.tn  ora 8, întreaga 
linie este cucerită. Duşma- 

;e, mai oj ’sen- 
, în dezordine. , 

robirea inamicului din 
această zonă, eliberarea 
satuiui Mărăşti au creat 
condiţii favorabile dez
voltării ofensivei spre văi
le Şuşiţei şi Putnei. După 
luptele sângeroase, ostaşii 
Regimentului 30 MUscel, în 
colaborare cu două bata
lioane din Regimentul 22 
şi' unul din Regimentul 28 
reuşesc să cucerească în a 
doua parte a zilei dealul 

: JM I^sţkiâra,. puternic for
tificat de inamic, situat la 
sud de Mărăşti.

Referindu-se la înverşu
narea, cu ceane s-au luptat 

, ostaşii noştri pentru cu
cerirea satului, coman
dantul operaţiei, genera
lul Vâitoianu, intr-un in
terviu din ziarul „Roma-' 
nia“ declara: „A fost o 
bătălie crâncenă, care, so- 
cot eu, a consacrat din nou 
în chip strălucit valpşrea 
ostaşului nostru..,", ,

(Va urma) ’ ..

Prof. ION FRATILA .

•  • • • •

N

Intr-o piaţă,, fie 
a Călanuiui, vezi

şi cea
_ ________ _ ___  fi auzi
multe. Unele ta  amuză, pe 
lângă altele treci ca apă 
peste pietre, altele însă...

Omul aceia mii era tare- 
feătrân, dar se vedea 
câ viaţa lăsase urme 

nei pe fizionomia lui. 
deffin ' în cemportărî 

ţ t  orice abmn ostentativ li 
era departe. S-a oprit la  

la care un târgoveţ

S em n u l „p rosp erită ţii"
vindea fasole uscată, cu 
2 300 lei Ikg. Q măsura cu 
un borcănel de conserve 
de 400 ml. Probabil expe- 

. rimental negustorul stabi
lise e l  două borcane şi 
(teaătete fi»  un Itg. ^ fa i 
puţin nti poţi sâ-mi da! ?, 
chiar de un borcan nu »m

nevoie“ — zice omul, tră
gând 'cu  ochiul jenat Ia 
mine. Goleşte ua  sfert din 
borcan, se înţelege cu ne
gustorul la  bani, scoate 
din buzunar câteva mone
de de 100, poate ultimele 
tnainte de pensie, plăteşte 
şl pleacă rtuŞl facă prân

zul sărăcăcios. In plasă 
mai are 3—4 roşii şi 2-̂ -3 
cepe. Mi-e ruşine că am 
fost martor la umilinţa 
lui, mi-e ruşine că am tras 
cu ochiul la plasa lui, mi-e 
ruşine că am în buzunar 
mai mulţi bani decât e i,' 
care a muncit o viaţă şi 
a încheiat socotelile cu 
munca. -:v/';. ■

ION CIOCLEI

ELISABETA PLITEA Vărmaga.- „Por(?et de ţă.~ , 
rancă". '

•  •  «  a a a a  » • • • • • # , • • • »  •  • «  »  •  mmm m»

Contabilitatea 
de gestiune

■ '  Preocupată pentru editarea unor lucrări care să asi
gure informaţii economice operative şi complete, Editura 
„Intelcredo" din oraşul nostru a scos rŞCent o nouă lu
crare — „Contabilitatea de gestiune, în comerţ şi' turism"'. 
Autorii acestei lucrări,' Portenie Dumbravă şi Atanasiu 
Pop, cadre didactice în cadril Facultăţii de Ştiinţe Eco
nomice din Cluj-Napoca, acordează metodologia organi
zării şi, conducerii contabilităţîPîrttr-Un sector important 
al economiei naţionale, în comerţ şi turism.

Specialiştii din acest sectoţ;, precum şi elevii şi stu
denţii din învăţământul ecbnomic de sp^ialîtate găsesc 
în această carte,"pe lângă problemele teoretice şi meto
dologice de gestiune , fo generai, particularităţile conta
bilităţii de gestiune din comerţ şi turism. Prin exem
plele date, prin formulele şi calculele realizate, prin gra
ficele şi tabelele prezentate, > cartea vine »să clarifice 
toate cazurile de contabilizare a mărfurilor şi cheltuie
lilor din* comerţul'interior şi exterior.

Lucrarea este practic un instrument de lucru pen
tru toţi cei interesaţi în cunoaşterea partitmlaritâţUor 
contabilităţii de gestiune a unităţilor în căută.

Prof. VALERIA STOIAN

1 -Afttil Vn #  Nr. Xfeă j»  Vinari. iS  talie 1*95



REFORMĂ
i ţ - . . . . . . . . . .
'fer. Dificultăţile, nu pyţine,
- -cu care se confruntă în 

prezent Industria mineri
tului din R.omânia mi-a 
fost dat să le întâlnesc din' 
nou şi la E.M. Certej. La 
fel ca şi în alte exploa
tări similare, anii tulburi 

r'i ai tranziţiei şi-au lăsat şi 
.' aici amprenta nefastă.

- - EJd î-fcîertej are în com- 
■. ;x>aenţ.a două cariere de 
• extracţie la suprâfaţă, trei 

mine şi două uzine de ex
ploatare a minereului. A- 

' tât la carieră, cfit şi în 
subteran scepdl zbuciuniu- 

■ lui extractiv al certejeni- 
' lor il constituie minereul 

tx*petalic» care adună jn  
compoziţie plumb, zinc, 

«: cupru, aur şi argint Sunt 
de unde se extrage 

jfe.ăw. ‘ Referitor lă
r ..........d l Valeriu Costa,

ăl exploatării,’ 
’n f Ş i . j r ”'* cunoscut fap- 
tutfce*. zăcământul în zona 
Oe^M^ este departe de a 
y :< |B trit. gradul de asi
gurare ă  acestuia depăşind 
28 de ani.

Blsctitând despre cauza 
câfe face ca lucrurile să. 

: nu meargă tbem® foinfe în 
ndherit, - dl Em ilDâfirt, 
inginer geolog al exploa
tării, precizează că ţiste- 
mul actual, defavorabil in
dustriei mineritului, este- 
principalul vinovat al mer
sului în blocaj al econo
mici şi al finanţelor. Din 

efe interlocutorului a 
că este o stare de 
Aăteăcmaful Malut 

min^-iţu|ui care, deşi 
, gst#' o industrie pe care 

; clădesc multe alteje 
irurgie,'' electronică), ea 

tot timpul la '„coa
da bucatelor". „Întrebarea 

spune dl Dafin, 
banii. Siderur- 

Rvwife' produsele-eu 
j e ţ  industria elec- 

ttonieă ia fel şi totuşi nu

PE PANOPLJA INDUSTRIILOR
surit bani. Se încearcă oare 
o capitalizare. a Jjăncilor 
pe spatele /mineritului ? 
Suntem; bolnavi şi cineva 
ţine microbii în noi*.

Un alt aspect, genera
tor al dezechilibrului, îl 
c-onstituie preţul concentra
tului colectiv produs la 
E-M. Oertej,' preţ impus 
de stat. Acesta (preţul) este 
fixat sub cel la nivel mon
dial, diferenţa fiind supor
tată sub formă de subven
ţie ■ de la buget. Teoretic 
lucrurile nu a r  părea chiar 
atât de rele, Numai eă rea
litatea din teren, nu ţine

Aşa stând lucrurile, con
form datelor puse la dis
poziţie de dna Mârin’ela 
Pipoş, contabil şef,, E.M. 
Certej are în prezent cre
anţe de 2,5 riuliarde de ’ 
lei în timp ce datoriile se 
ridică la 3 miliarde. în  a- 
câastă conjuncţură este 
foarte greu dacă nu Impo
sibil d e 'a  se trece la o re- 
tehnologizare de fond, ca
re ar fi atât de necesălră. 
„Fondul de investitei de._. 
la buget, ne spune dl 
Costa, are două mari 
neajunsuri : , este prea 
fnic  şi ne este dat in.

RADIOGRAFIE LA E-M. CERTEJ

seama de idealizările'-teo
retice. Există două tendin
ţe care sfâşie, la mijloc, 
activitatea in minerit Una 
dintre ele se constituie în 
creşterea lâ preţ a mate
rialelor necesare actului 
extractiv. Astfel preţul la 

, combustibil, explozibil, 
lertjn, a crescut într-un 
ritm infernal din ’90 in1- 
coace, la unele repere de
păşim lu-se preţurile simi- 

*  fiire. pe plăn moridiăl. Şi 
toate acestea în -vreme ce 
preţurile produselor de ex- 
tracţie fixate de stat sunt 
cu ihult rămase în urma 
celor ’ de la materiale. A- 
pare '«astfel, un deficit fiş 
nanciar pe care fir trebui 
să-l acopere subvenţia. Ne
ajunsul majâr este că In 
contextul în" care'  diferen
ţa dintre .preţurile* la con
centratul colectiv - predUS' 
lai E.M. Certej şi materia
lele necesare producţiei se 
adânceşte, tendinţa' guver
nului este dc a diminua- 
subvenţiile. Acest lucru 
generează,, după cum de
clara dl Costa, un lanţ de 
datorii, care tind să • se 
permanentizeze.

totdeauna în ultimele zi
le ale anului, când prac
tic nu sie poate încheia în 
timp util nici un contract 
de achiziţie". Totuşi ceva 
se mai face. Astfel la lu
crul fei subteran este în 
plină desfăşurare schimba
rea actualei metode de ex
ploatare cu o nouă meto
dă) ,,în subetaje", care este 
mai productivă şi mai e- 
conpmică.

De asemenea cu spriji
nul R.A.C. (Regia Auto
nomă a Cuprului) sunt pe 
cale de a fi achiziţionate

câteva noi mijloace * de 
transport al minereului, 
deoarece parcul auto al 
E.M .Certej este la ora 
âctuală împuţinat şi e- 
puizat fizic şi moral. A* 
ceastă achiziţionare de noi 
maşini de transport va fi 
de natură să îmbunătă
ţească simţitor productivi
tatea muncii la cariere, ca
re în momentul de faţă, 
în lipsa dotărilor adecva
te, cam are de suferit. Re
feritor la datele ce oglin
desc producţia, în 1994, 
faţă de programul avut in 
vedere, la concentrat co
lectiv s-au realizat 82,3 
procente’ la plumb, şi 96,3 
procente la zinc. Produc
ţia de aur a fost de Î09 
la sută faţă de program- 
La acbleaşi produse, '* în 
primele şase luni ale a- 
cestui an s-au realizat 90,6 
procente la - plumb,- J04,l 
procente la zinc şi 119 la 
sută din cota de aur pla
nificată a  fi extrasă- Per 
total producţia marfă pe 
1994 a fost depăşită cu 
107 Ia sută m ‘timp ce pe 
perioada scursă din acest 
an ea a fost de 109 pro
cente din programul de 
realizări.

ADRIAN SAMCEAN

Cu tehnologii moderne, marmura este prelucrată 
după solicitările beneficia rilor.

IntraprincUrile miei 
şl mipocii-coloaiia vertebrali 

a economiei româneşti viitoare
V rem urilegiganţikw  ecpnpmici sunt fe crepuscul 

Organizarea în- coordonate paehidernikte a întreprinde, 
rilor, aplicată în anii comunismului, atârnă ca o p iatră  
de moară la gâtul industriei noastre naţionale în con
textul actualelor rigori cerute de o economie de piaţă, 
Ghiav dacă fondurile guvernamentale vor mai păstra fn 
funcţiune un timp coloşii industriali, acest sistem vă ducă 
in cele din urm ă la  un falim ent generalizat, în  care t a  
(fi cuprins chiar $i guvernul însuşi. Trarisfortnărea «ste 
opţiunea supravieţuirii. Viitorul trebuie să fie ăl lntra- 
prinderilor mici şi mijlocii (I.MJM.), pentru c i s e  COC 
competitivitate, adaptabilitate şi flexibilitate în 
ducţie.

în  scopul încurajării IJdAX. s-au ISeut, din 
paşi prea puţini şi prea timizi la noi. Au fote 
serie de prevederi privind obţinerea de c r 
diţii avantajoase de către aceste tipuri de 
Este vorba de H.G. nr. 805/1994, prin care- se prevăd 
numite facilităţi cconomico-flnanciare acordat# am ateM  
Pentru a beneficia de prevederile respective, soifehaaţiâ 
de credite trebuie să întocmească o documentaţie tente)» 
nic fundamentată. Ei se pot adresa unor centre teCOf» 
de dezvoltare a întreprinderilor mici fi m ijlo c i nom i
nalizate de Agenţia Română de DCWolţare sau unor 
centre de ̂ consultanţă. '■ ■
" Documentaţia trebuie să cuprindă: documentele 4» 
constituire a societăţii;, planul de afaceri, conform nmfk 
melor băncii agreate; studiul de fezabttîUite, in casat 
unei investiţii de anvergură; situaţia indicatorildr-i —

m SCOP DISIMULAT CARE ARE TOATE ŞANSELE

nomico.financiari pe ultim ul hestru; memoriu , 
ficativ, când este vorba de achfariţ t iriatăa de Utilaje MR 
echipamente; bilanţul contabil al (x em p tU i 
încheiat feu viza Direcţiei Judeţene a Finanfetor PubR» 
ce); balanţa sintetică de verificare a lunii precedente) 
declaraţia pe -proprie răspundere a beneficiarului credi
tului, din cane să reiasă că ori puţte**# la  «Mă tiin  An
talul forţei de. mutică este angajată-eu contract <fe’ rnun . 
că (avizat de up centru, docal de dezvoltare â IJK K h.ssa 
de Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti 
(VCEeOM).- . ./*./. ■ -v:::

Documentaţia însoţită de o coreeC*. de -osbditare se 
înaintează’eriui mai apropiat centru local .4 
al bancare feVfetete»
trale agreate- de A.RJ>i-în cazul^ îf, . ă soîietebntul c re 
ditului nu deţine garanţii, baticâ U|NW riimă-«ătte P en
dul RSBiâri de Gardntare a G reditteter^M tra IrttiVpriM.. 
zătorii Privaţi, în vederea obţînerif»4Mtei scriiferfccle!' gă. 
ranţfe. *> •• a*-.- <•
« ' In Urma analizer documenărigr- 

şi,- eventual',' pSbdul ■ «Jm ăn . d# , 
pCntru întreprinzătorii Privafe f 
va tram tnite unităţilor bancare şi: 
final, In vederea încheierii .cu bancara contractului de 
creditarerfA.S.)

•imaăm

I I

şj

0  MARE CAttALMA«ute- m»mns ut guuo »guuo»w*u-

Despre privatizare în 
noii# 'condiţii social poli
tice ,ale 'României , discu
tăm de aproape 6 ani) „ac- 
tul’ ei de naştere" însem- 
nând, sub aspect juridic,

; Decretul-lege 54/1990. Am 
discutat şi am mai şi făcut 
câte ceva. Nu de ajuns în- 

"  să ; ca să convingem orga- 
1 nisntefe- fUtoneiare europe

ne şfe> mondiale că avem 
' -  - ■ Urnim serioase. să

adBptiin modul de pro -.
IjptaliŞt, princi- 

' piile eeHKmiei de piaţă.
• Nu’ âOfej^mOd, de producţie 

cgipitaliS*1 despre care am 
învăţat aproape 5$' 8e ■ ani 
că - ge bazează pe exploa
tarea omului <dc către om. 
în 1 defthitiV in tot acest 

. ' timp nu am încetat" să cu-
- ndaştem" exploatarea' omu- 
‘ lui de către stat.' '
" 'Este' vorba de acel nuxl 
”. do prdtlifcţie bazăt 'îh.'egâ-. 
•; lâ  măsura pe proprietatea ' 

asupra niljloacelor de pro
ducţie dar şi pe .' o în
altă productivitate . a 
inuncii şi -o ridicată 
eficienţa economică. - Po
liticienii noştri au \ tras 

''.IcoricLuziă^ că atingerea a—. 
. ’eeştpj'. dimehsiupi".. ale mor 

* ; dului de producţie oâp'ţrf"
list nu e poşibdă >iecaţ 
Condiţiile ■ privatizării -cât • 
mai largi asupra mijloă-. 

-•* celor de - producţie - şi • în 
consecinţă am făcut . din;

aceasta, un fetiş.
In agricultură am înce

put-o cu distrugerea^ furi
bundă a nucleelor organi
zate de producţie, când 

. puteam începe cu schim
barea Şi diversificarea prin
cipiilor de repartiţie a re
zultatelor muncii pămân
tului prin asociere: după 
păipântul adus în asocie
re şi munca depusă, nu-^ 
mai după pământul adus, 
aţolo unde nu mai era şi 
putere de muncă, sau nu
mai după muncă acolo um- 
de n-â fost pământ de â- 
dus. Acum, avem câteva 
miliohne ; dc proprietari,

- dar şi pământ nemuncit 
sau muncit^ la întâpiplăre 
cât vrei: A. fost asta vre- 
Toâţărâ'huîui Varo' a mun
cit pământul până în 1990 ? 
Greu de susţinut âfirma;- 
tiv în .condiţiile când tot 
mai mulţi , dintre aceştia ; 
se. întorc la forme de aso
ciere a proprietăţilor lo?,

, găsiridii-le’ pe acestea mai 
. productive şi ileei niăi pro: 
<fitabile.« Vrerea v maidane- 
1 Zildr, să decapiteze âgricujt 

tura' României • insa a f<fct 
şi -mai este. . - 
l in  indusirie, în materie 

ele . priva fcţsâ?e .afH.vfacUţ % ce- 
■sc:ş;tiev ţi n-a_ieşij:;, toeipaî 
rău. Privatizarea prin vânt 
«are de active -dă rezulta
te :economice- bunişoare şi 
mâi <lă şi rezultate socia

le, creând locuri de mun
că pentru cei pe care ner 
voia dureroasă de eficien- 
tizare economică a socie
tăţilor comercialei cu ca
pital de ‘stat îi disponibi- 
lizează. Privatizarea prin 
cumpărarea întregii socie
tăţi comerciale de către 
salariaţi, acolo unde s-a 
încheiat cel puţin un bi-

cial al filtre prinderilor su
puse privatizării în pro-, 
prietatea cetăţenilor, pe 
bază de hârtii de valoare) 
urmând ca restul de 70 la 
sută să-l răscumpere pe 
parcurs. Trecerea ki pro^ 
prietate gratuit am încer
cat-o mai întâi., prin car
netele cu certificate dc 
proprietate, ite-au putut 
folosi doar cei care s-au

CONSIDERAŢII DESPRE PRIVATIZARE

. lâot economic anual, dă de 
asemenea roade, in'curaja- 
tdarc. Privatizarea prin o-

• fertă -publică ftw'ă :nu a a-
• pucat să demonstreze ceva. 
’ • Prin aceste 'forme iftsă

nu se - puteau' privatiza co
loşi industriali al căror pa
trimoniu se socoteşte în 

...zeci . sini sute.ide miliard^ 
de -lei.- Aici se cere capi- 

: tal privat străjn, c-arc să-l
• dubleze pe cel privat au
tohton, cât există.' Aştep
tăm de 5 , anţ . investitori 
străini,- dar ci se. decid

V -
Ani- iidopJUSţ 4% această 

situaţie privatizarea de ma
să cu principiul ei de bază 
—- transferarea gratuită a 
30 la sută din capitalul so-

privatizat prin metoda Me- K 
Bo. Nfefilhâ^ ndmin’âlizâte, ’

' ele' aii trecut curând în 
-proprietatea,' celor -de ;âhî; 
riscat să’ investească, in-1 
cumpărarea lor un capital.

' „ Trâhsferul do proprie ta- ,
. , Ui a."fost conceput şi girat 
’ înv principal do două pâr- 
'tide politice": ^QroSR^.-,ae - *; 
’tualul ’ partid de^guvernă- 
mânt şţ- F.D., acum .în .o - , 

.porţie, "dar uniţi atunci- 
sub sigla F.S.N. şi somnul

• traţtdăftruJui.- Baz^ juridi- ; 
r-'câ ;eXtşţă,C'.iSe..:i:‘iâ^t:ÎJîpgpd - 

privat*zarea;-l^;:feasă. ime-  ̂
ediat: şj-vprîAi iaeeşte cerţi- - 

- ficaţe dec-4>hopn'etate;'ne- 
' nomiisaUzăte; Cetâţeftnul xle 
 ̂- rând --arcfi-dşipâ laţ ;.înere- . 

-...diere,; şi« ;.jţu"îâ-gr mai^fijn- .«• 
strainăt ţie- te miri ce. Am

m

moştenit-o însă patrii ani 
sub trei guverne şi asta, 
să fim iertaţi; arată că n-a 
existat Voinţă politică * de 
a se trece la privatizarea 
de masă: Cehii au făcut-o- 
rapid şi mjr. le pane rău. 
Noi însă trebuie ■ Să fim 
originali. ■ ■

Dacă n u  a fost voinţă 
politică) esterfii schimb cai
cul politic, şi încă unul 
cu bătaie lungă. Guvernul 
rezultat din. alegerile din 
1992 '  a m a l. te^versat-o  
până la jumătatea maiâda- j.
tului, apoi şi-a făcu f pro-
priul pro^ţăm de accele
rare a privatizării inven
tând" cuponul de valcfire 
care v,irr^reună. şu certifi- , 
cutele, de proprietate. în- ^  
sumeazji tle acum.. celebrul V 
;,m8ion al lui yăcăroiu“.

Un program de accele- .
rare . a privatizării i trebuia 
susţinut de; modificări; a- . 
.decYate la legile deja- vo
tate ..în, acest „ scop...— 15,
31 şi 58/1991. Aici e a ic i! 
Dacă ar fi fost voinţă' po
litică să înceapă odată' ac- 
colorarea acestui proces a- 
■neyoipş, partidul de guver
nământ câre; domin»: .păr- . 
lamentul > atât ca.. majori- g 
tete pariemsmtară;: ;cât: şV. 
prin faptul că fit; frunte^ . 
celor - d o ^ p a m e şa  se 
flă preşediiteie- şi;;preşC‘ ;; 
diţţtele .ex^WUtiv r̂ âl şău pU- f
tear,prefo^i^uV li% pntse:

sibnea parlam entară şi âOţ 
trodufee fei Aprocedurâ d )  
urgenţă în  dc ri lege# 
fundamentală a respei “ 
jtii program. Nu s-a 

•alta şi nu s-a făciit 
tr-im  calcul foarte 

A tât transferul prin c e r
tificate de proprietate; cCt 
şi prin cupoane de VBlOS- 
re conţineau în esenţă muM 
popiilism. Niciodată num e) 
cu aceşte hârtii nu se UOI 
«tehnologiza nîşte IntrŢ  

,'^âţvdte^fm ancia».
Mii" ‘îjgoîMeĵ lfe:' tre
bui să , triţine ia asta 

“cu bami fichţrit"Tle' din re-i 
zervfele pe 'câre 'le  mai arie» 
fiecare, fie diA safiuriu, fie 
renunţând la 'o , hwiă par
te din jgroîitul carn, se pre- 
supiufe-eâ iâScieţafea îl rea-; 
iizeazâ _în condiţiile pri
vatizării. împingând acţiu
nea cât mai aproape de “a-; 
legeriferdin 1996, partidul 
de guvernământ şi guver
nul actual .ap mizat pe e- 
fectul psihologic asupra ar 
legătprsfpi'. CâlqUl greşit, 
domnildr)," aţi hîifeâţ pe «> 
câcialmă ! Până 'lă  ''alegeri 
nu se va. încheia hici un 
bilanţ anual, iar românul 

^“’ ie  că-i lapte pând 
albii in sţ’rachhiă) 

jânulT asia nu se ţnţre-: 
vede cum/ se /y a / finalişa 
această privatizare in tnâ> 
s i l - . a  r. .-4-I l :L ->«i

io n  c io c x a

r :

••••
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C'asa de cultura din Brad,

Aspecte' din expoziţia de artă'plastică bm Batf,
laza

RADU CIOBANU

BIBLICE
BATE. PĂSTORUL ŞI SE VOR RISIPI OILE. » J 

Adevăr întemeiat pe cunoaşterea psihologiei mase- ' |  
lor: fără uri îndrum ător,'M ulţim ile îş i-p ie ri coezi-s 
unea f i  se risipesc. •  A  fost formulat întâi îo VE- I 
CHIUL TESŢAMENT, in Cartea profetului Zaharia, J 
f i  reluat apoi ie  lisus ' în joia Patimilor, după Gina I 
cea de Taină, când ş-a retras cu ucenicii pe puntele  ; 
Măslinilor, uhde a prevestit evenimentele ce vor ur- s 
ma începând chiar din acea noapte. împrejurarea e l  
relăiată in termeni aproape identici de EvangKeliftii ţ  

■M atei ţt Mareu ( lj, 27). /  , ' |
„Sabie, deşteaptă-te împotrivi păstorului .meu, * 

. împotriva tovarăşului meu, zice Donmul Savaot. Voi |  
|  bate. păstorul şi se vor risipi ofle şi îmi voi întoarce « 
* mâna mea împotriva celor mici"-

Za
„Şi după ce au cântat laude, au ieşit la Muntele |

13, 7I
J Măslinilor. Atunci lisus le-a z is : Voi toţi vă veţi - 
I sminti Intru Mine în noaptea aceasta, căci scris es te : j

(
Ba te-voi păstorul şi se vor risipi oile turmei**. >

Matei, 86,30—31 I
BATE Ş I ŢI SE VA\ DEŞCHlDE^a Expresie me- t  

“ lui lisus in cuprinsul PREDICII DE PJSf
o ? | .
2 A taforteA a
r  ̂  MVNTE fMatei, 7, 7—3 )-. îndemn la curaj j |  incTe- » 

.cete di» urmă la  nestrămutată credinţă. • «  
jSensttl ‘deplin se relevă însă numai în contextul in  i 

" i f  'rcare &a 
■4 tastau j  
,  ^  mMBGUVAilTi

-a pronunţat, de aceea vom reveni ou prilejui |  
^Cere şi ţi se va da*. J

NEGUVĂNTEAZA SUPLEŢE AL MEV PE 1
DGMNUL: ms Cuvinte 
P&ALMU 102 Ş I 103,

cu care încep 
A I LUI DAVID.

\
? recunoştinţei f i  iubirU supreme de Dumnezeu, m 

VECERNIE, una dintre cele măi frumoase poezii ale §

Se îrlcheie 
Expresie a î  fel

una uintre cete mai jrumoase poezii aie j 
.sale,- M ehtfor Crainic se referă indirect, la aceastâ |  

|  rostire * ■ ■■■
„Cu aur pe odăjdii, îmbălsămată tei 
Vor îngâna soborul prin geamurile miei. 
Eu recita-voi psalmul sublim 103,

tU 'ţpM lN A  LINĂ m -df bucura s-o zici*.Z /or tu EţlMM 
|  ? ' Binecuvântează,
, Dowftfae- Dumnezeul meu,
- -S *şl mare podoabă

etiltasina ca şi cu o haină*

suflete aî meu, pe 'Doirmul. |
te-al foarte.’-' Intru 

M&'Otî' te  ^

Psalmul 103^1—2

„Astra", cea mai veche 
societate culturală , la ro
mânii de pretutindeni, a 
avut un rol deosebit In 
pregătirea Marii Uniri de 
la  1018, In unirea în cu
get şi -simţiri a tutufer ro
mânilor. De la  începutul 
existenţei sale şi până la 
sfârşitul, primului' război 
mondial. Asociaţia şi-a ţi
nut cu regularitate congre
sele sau adunările, gene
rale. Dintre cele mai im
portante congrese* aie As- . 
trei, două se detaşează 
prin semnificaţie : unul, - 
ţinut la Blaj, In 1911 şi c e - . 
lălăit, la Orăştie, în 1913, 
al căror obiectiv a fost 
înfăptuirea unui consens 
naţional, - pe deasupra ln- 
vrâjbiriloi^ politice şi . con- , 
fesionale care dezbinau 
societatea românească^ - >
. Congresul da la Blaj a  .. 
avut meritul de a  ţrânge 
răndupile unor grupări- sau 
tabere. culturşl-polltice şi 
anume eei grujwţi jta ju
rul ziarului „Tribuna* şi 
cei . ai ziarului -„Românul** 
de la - Arad. Disensiunile ...

între „Tribuna** şi „Ro
mânul" izbucniseră în a- 
nul 1910, când s-a produs 
rupţura între conducerea 
partidului naţional ş l pro
prietarii „Tribunei", încă
pută pe mâinile aşa-mi- 
miţilor „sateliţi**, în frun
te cu O. Goga. > •

6a  urmare a hotărârilor 
Son greşului de la Blaj,
din 1911, la 12 martie 1912 
„Tribuna" ş-a contopit cu 
„Românul",- punându-tse 
astfel capăt gâlcevei din
tre „bătrâni" şi „tineri**.

- Condiţiile fuzionării au 
fost semnate de ambele 
tabere. Vasile Goldiş este 
numit, director al noului 
ziar oficial „Românul**, de- 
venind liderul ofensivei de 
refacere a  rândurilor par
tidului. * A fost o adevă
rată Sărbătoare a frăţiei, 
y -  - sublinia-; astfel 
importanţa momentului r 
„Acum mai muH decât- 
oricând avem trebuinţă de 
unirea _ ţuturor forţelor, 
noastre!*.. Partidul» naţio
nal şi-a întărit .rândurile 
fiind capabil să conducă,

alături de celelalte forţe 
ale naţiunii, lupta pentru 
înfăptuirea Unirii de fel 
1.decembrie 1918. . ■ , ■

De asemenea, Astra a j 
contribuit la atenuarea di
ferendelor religioase con
fesionale dintre ortodocşii 
de la Sibiu şi uniţii de la 
B la j, A nu se uita cft In 
comitetul de conducere se 
afta. atât mitropolitul or
todox Andrei Şaguna, cât 
şi episcopul unit Jsemenl 
Dorinţă fruntaşilor Astrei 
era să se înfăptuiască o 
frăţie ‘Intre, confesiunile 
românilor şi între parti
dele politice, ferindu-se a- 
tâ i de politica de i partid 4 
cât ş i . de confesionajism. 
Membrii Astrei pot fi in
tr-un partid politic sau ai-, 
tul, tatr-o confesiune sau 
aîte, dar Asociata nu are 

• nici s un* colorit confesional 
pentru că este a tuturor. 
„In clipa- în care Asoeia- 
ţiâ s-ar * lipi de un singur - 
partid politie^ sau a r spri- - 
jini numai pe credincioşii 
unei biserieiy. prigpmnrftt-i 
pe ceilalţi, a r înceta' d e 'h  :

inai fi ceea ce este...-*» 
fiongresul de la Orăştie 

a avui feţe în : 1913,-- când 
Aurel Vlaicu- vpimitfefcă pa*- 
ticipe ca sol al României', 
aşa. cum -făcuse ţa BJsj &i 
1911, a căzut cu aeropla» 
nul său. La acest Congres 
s-a arătat că Asociaţia s-a 
străduit şă devină t> in
stituţie dătătoare de Via? * 
ţă pouă, : răspâridiftd . Sa 
părţile cele mai. largi cul
tura naţională şi străduit!- 
du-se şă stabilească o. le- : 
gătură organică si upita- 
ră înjtre-: toafte finuturile •- 
locuite do români..

In traducerea . în . viaţă 
a acestor principii au fost • 
promovate «  Io mai înaiu- / 
tate idei ale vremii, sjtf-.- 
ritul tiemocraţiei occidw -' 
taie, curentele filozofice, 
foctotagice şi pedagogici 
cu privire la democraţie.
. .'.Uxiifeft <fhb>'’X9!18 ţ t  
după război, deviza- Asdc ' '  
ciaţiei e ste : „DUmferiL.vfiţ 
tuto, . . frăţie in  Românifc 
întregită"-, . -

Prof. BUN iAMIN BAS4 1

BALADA NAIV A
O-penăre djm « fel

Mn a m a r,.« -
curţi voievodale 

vocale,
an» casa fără ge«ta şi uşă

- f f iâ »  un eântee de cenuşă...

Bac-auataă-(fi-văzută)
4  Că mi tăcea defel dta «ură,

M puant » r '  ^  r.-r
- W  meştoreane i u n  călu ş,------ ------

Să treacă biata zburătoare 
In  rândnt «elor- târâtoare.

Şi-n toc d ţ tril,, în loc de tril,
Să ta c iţi graiul tor tosiL..

- - v IOAN EVU

NOPŢI DE IULIE 
In  nopţile de iulie 
O»’miresme d e fân  cosit 
Te aştept să v il in lumea mea de vis. 
^Creatorul a aprins candelabrul înstelat

al nepţti
, Iar. noi ne \am  plimba pe Calea Lactee 

Vana merge departe, unde teii sunt 
-! ;*i ■' mereu IriftoHţl

1 H orite nu se ofilesc niciodată - 
for lumea e bună, prea bună~.

GIIEORGHE PURCAR

amaraciuneamdgubilob

■ Se to fieri ' V WL*;'ţ î .
• Cu dulce nectar  
P ar măinHc tomnatice 
Vor putea atin ie  petalele 
De.amărăciunea

* S P I N V l
Cum l-a înzestrat destitui-----
Face flori şi pdruijbele 
Frunza verde ca dafinu 
Insă are fi părţi rele.

Nu poate fi mângâiat . 
Căci te-nţeapă fără milă
g^. 'iMfttfon ţsfitîl.'nfVsvtf âCTvll alaiprwasSa
Peste flo rile ji grădină.

Ţara l-a lisa t In pace 
Din prea multă bunătate 
Nu că n ar avea ce.i face 
Dar nu are răutate.

Căci de-ar pune cu toţi mâna 
fcjar Stârpi cu «falii, lui 
S i vadă întreaga lume 
Că nu-i ţam  «pinului.

IOAN BUŞTEA 
llia

4  'I

LA CASA DE CULTURA BRAD

E x p o z i ţ i e  d e  > f i ă  p l a s t i c ă  J o i i  R a t z
a

Tlmp*«*e yrioaBe două—.localitate ,(1955—lîţSŞ). A-.
săptămâni expciziţia de ici a avut ca mentor pe

«
tură, şerimătă -da»* Ion - cunoscutul, artist plastic 
tzl desebişâ j g  Casa . Igsif Telliiiann, om deo- 

de cultură din Brad, a şâbit, ce a îndruipăt âc-
reţintit atenţia ptîblicu- tivi tatea multor tineri din
lţţi" local.—- CXsddviidă-a — yaâer-Intoreaiant" căy~ de|i- 
*~“l" lui că atenţia; a fost .  â avut o astfel, de: călău

ză, dl Ratz nu s-a apro
piat de maestrul său, ci 
şi-a .îndreptat' privirea 
sjşre un .clasie al plasti
cii i rolpâhefin r ̂ repe
rând' Mu . compoziţiile^ ci
peisajul,: florfle şi mai 
puţin  ̂portretul. De pe
rioada” din Valea Jiului 
se- leagă şi participarea 
la întâia expoziţie şi pre
miul ăl Il-lea pe ţară la 
o expoziţie naţională a 
artiştilor amatori. ,c:

Pasiunea' s-a împărţit 
între acuarelă, grafică» 
gravură şi pictură 'în u- 
lei. Toata - acesta moda
lităţi de lucru se întâl
nesc în expoziţia de la

Intr-adevăr -reţinuta este 
că pe multe lucrări din 
expoziţie a apărut bile
ţelul „Reţinut", expri
mând intenţia unora de â  
âchiSţiţiona .şi'  ă-şi ccnţriH 
plete zestrea de frumos 
de acasă cu un peisaj 
sau cu flori semnata - de 
Ion Ratz.

Artistul, aflat la vârsta 
când pensia te îndeam
nă, mai ales acum, să-ţi 
continui şi mai intens 
pasiunea de o viaţă, a 
venit la moţi din Valea- 
fiu lu i Mai precis - de la 
Lupeni, unde în tinere
ţe a activat la Cercul de 
artă plastică de pe lân-

pe care .a —dadneătaa fei 
Ştefan Euehian, părin
tele său spirROal. 
majoritate a_ lu«4 rUpp- 
d in ' expoziţie su*i& -crea
ţii ale ultim ilor dotoanj 
Reţin - atenţia

n»olK)râta“,-î„P' 
:iw nă" *(de fapt creâ- 

tdred are prediiefiieîgeiţ». 
triteăcast- anofamp^t 
de zi", -.*•• .iCriSsaiştg

■■■■ ,'V. . ‘ Sfc ăttẑwziănâlâs, '■((»Ajff |„JWBŢgarese.,
- soarelui*,

Peisajele * sunt- - inspirate 
după nâtwhjf fin  "zona 
-Brad. . Dăr şi din Delta 
Dunării, de. ia mare ! Din
tre acuarele, frturtos^rea
lizate su n t; „Toamnă1 li
niştită la Bulzeşti", „Iz
vorul" ş.a. Sperăm ca ar
tistul să rovină cât mai 
curând cu o nouă expo
ziţie, poate şi la o ga
lerie aeveanăt-

r  v n  «  N r l4 3 ă  ;J'/|r--
M

\



LUNI, 31 IULIE

• 13,00 A ctualităţi; 13,Io Ecleziast Î S ;
,14,10 XVR iaşi; 14,15 TVR CIuj-Napoca;

15,20 TVB lim ifO im i lWO A cttiâlftitîî 
t 16,10 Avanprelnietâ: 16,25 Turism şi a- 
| groturism ; 17,00 Emisiune in limba m a. 
-I «filară; 18,30 Desene anim ate; 19.00 De 
i l M  p in i lu n i; 1940 California visează 
i CD t 2840 A ctualităţi roete*. sport; 2830 
i ia fw aW i ts»î 21,45 Transfocator; 22.» 
I «teatru TV: „Familia ta i John*; 0,15 Cul- 
< ta ra  ia tem e; 1MB Fragil. Paul Redgers.

TV R  2

U D  A ctualitate;, 1440 Politica între 
Ideal şj real; 14,40 Videoteca nro.himanu- 
lui; 45,10 Simboluri de ieri şl de az i; 
CSâD Afla» (O; ID »  Desene anim ate; 
6*49 Şi hogaţtt «mag <S): 17,00 Măseaua 

■î da ratate (em. pentru tineret); 17,40 Aur
«  n a n i (*): M 46 tn  faţa 
« iii M 4t Arte '«tarnde; 26,30 

1 21,00 TVM
* (cs); 22,Off Santa

a treia; 0,30 Jaz*

T V R  2

că; 10,̂ C ale id o sco p ; 11,30 D .a.; 12,00
Familia lui John (toatru/r); 14,00 Actua- 
lită ţi; 1440 Ecran de vacanţă; 15,00 Po
litia  Intervine; 16,00 DA.; 10,30 Şi fc».
r u plâng= (s); mittePne

I ) ; «3,40 ŢMBr Şi A prol^s); S»,30 2* de 
milioane |p . II); 20,00 Cu ieărfle Do frţâ ; 
*1,00 TVăf Mesager; H ,30 In tre da şi jfflaii
82,00 Credo; 23,15 Pe stradă (SUA, 1931); 
0,35 Ritmuri muzicale.

MIERCURI, 2 AUGUST

TV R  I
7,00 TVM Teiem âtinal; 8,30 La primă 

o « ;* 4 0 S â r ita  Barbara (sfr);AQ m  Aur 
şi noroi (s/r); 10,55 Desene animate; 11,40 
Ecran de vacanţă: A lă .a  lovitură (SUA); 
13,10 1001 audiţii; 14,10 TVR & şi TVB 
CtaJ-N ,; 1640 Magazin internaţional;
1740 Verighetele de Iarbă...; 184* Tele- 
discul muzicii populare; 1848 Desene a . 
nim ate; 19,00 Timpul Europei; B J»  C a. 
Ilfom ia visează (s); 20,00 A ctualităţi, me
teo, sport; 2040 Dr. Quian (op. 61); 21,45 
SIDA — cât de mare este pericolul 1 (do- 
P. IV); 22,32 Totul despre muzică (cs); 
2245 Confluenţe; 2340 întâlnirea do ia 

nopţii; 0,30 Jazz" Aiive

1940 California visează (s); 2040 Actuali
tate, «e*oo; lDOteî 2B50 Vplea păpuşilor 
<s); 21,40 BefteCţB M liere; 2145 Studioul 
economic; *2,45 Memorialul durerii. Re
zistente arm ată’ anticomunistă; 0,16 D « 
mtffe Wdli«Ser (u episod).

B *  22,«

MARŢI, 1 AUGUST 

- T V R

840 La prima 
(sfxfi 1045 Aur 

1»45 Desene animate; n M  
invizibile (r); 13,10 «Ml 

liţiL  14JM Actualităţi; 1440 TVB Iaşi 
şi T V k  CIuj-Napoca; 15,45 Ţar* Podişu- 
oM r tnalto; 1849 Fii tu însuţi 1; 17,99 
C onvieţu iri;'ift40 Cazuri şi necazuri in  
dragoste; 19,05 C lio ; 1940 Desene ani. 
m ate; 2640 Actualităţi, ineteo, sport; 2040 
Telecinemateca: „Moise" (SUA, p. I); 22,25 
Beflector; 2245 ŞlagSre în piiuă v a ră ; ; 
0W5 Gong 11 045 Gafe vocilor. tinere de ■ 
« to rt.

T V R  2 -
740 La prima «că; 9,20 Ora de muzi

că; 1045 Mag. satelit; 1140 Djl ; 1240 
Gong! fr); 1240 Pagini romantice; 13,00 
Să nu ne facem «uzii (mag.); H,(* Ac
tualităţi; li,10 Ecran de vacanţi; 1540 
Serialui serialelor; 1646 Da ;  U D  Şi 
bogaţii plâng (attîwml episod); 2749 Zo
dia Balanţei; 17,40 A nr şi noroi (uManul 
episod); 1849 Em. In lim ba maghiar ă ; 
2946 Pro Memoria; 2046 Tnrtst .«Alb ; 
2140 TVM Mesager; 2140 Tcadiţu; 2240 
Simtă Barbara (s); 22,45 Un secol de c i. 
neam ;0,t5 Divertisment muzteaL

‘ JO I, 3 AUGUST

T V R  1 V  •
7,06 TVM TrHmatinnt; 840  La prima 

o ri; 949 Santa Barbara fs/rtî 1046 Aur 
şi noroi (s/r); 1045 Desene nniasate;
Vii e.xlcon; 1246 Ecran de 
Bravo, bravissimd |*  U D  ‘ 1001 
14,10 TVB laşi şl CIuj-Napoca; 16,10

sene animate; 1946 Medicina" pentru

T V B  2
»' «40 La prima o r |;  9,20 Ora de muzi

că; 1043 Mozaic; 1240 SIDA — cât de 
mare e pericolul I i  12,40 America la în .

. cep u t de secaL. (NBC); 13,15 Confluente 
(r) ; 1440 Actualităţi; 14,10 Mag. social; 
1540 Poliţia intervine (s); 1646 D a .; 1640 
Pastanl secrefe (s. ep. 1); 17,69 Ceaiul de 

>: ia om 5; 19,00 Em. în limba germană; 
£9,00* Mhzica e viaţa meaî  ; 29,36 Repe
re "bibliografii*; 21,00 TVM Mesager; 2140 
Sfinx (cs); 22,09 Filmoteca de aur; SL39 
încercare eşuată (Spania ’9D î945 Stadion.

VINERI. 4 AUGUST

, 9 V R  1

r M  TVM TOiomatiaM; %36 Da prima 
ură; 948 Santa Barbara (s/r, 2 ep.); 1945 

anim ate; 1149 Curcubeu; 1246 
ta ra te i B tts; 1240 Aventurile iui 

. . .  W î S346 N U  audiţii; 1440 TVB 
Iaşi 1  «VB C taj-N .; 15.45 T radiţii; 1*45 
Rin tumba afacerilor; 16,45 Pompierii vă 
U b c n n s l! ;  1740 B n. în Umbn geratn- 

' nă; '«846 Pro Patria; 1940 Edeca (s); «SM  
A ctualităţi, meteo, sport; f«49 Tesaur 
folcloric; 2145 FUm; „Molse" (p. II): 2345 
MTV Etern Top 20; 945 Venns la  haină 
de blană Otalia, 1975). «r.-. . ... • ..... ; t - % Ţ.

.1 ■' T V R  4  ^  * / '  -
749 C« prim a o r i; 940 Ora de muzi

că; 1646 Mozaic; 1146 D-*.; 12,20 Cafe- 
aoana Pterură; 1346 M uică; 14,10 Va- 
rietăţi taternapoaate; 13,09 Convieţui»*; 
1546 Mmdci; 1*49 B a .; t*,30 Pasiuni 
seeseto (s): 174* Bursa invenţiilor; 1745 
17 «« p e  l e  un«J primăveri |sR  1949 A 
XXIV-n - ediţie . a ' „Vtamnţoior muzicale" - 
la P iatra Jfem aţ fs l.); 214o TVM Mma. 
ger; 2246 Oasoeni caro au fost: 1. Chica; 
2246 Hyperlon; 23,09 Convieţuiri — «t. 
aia romilor; 2340 Sânte Barbaea (s); <M5 
Bucuriile muzicii. » . ....

SAMBA rA , 5 AUGUST . -  '

TV R  I  ■
7,00 La prima oră; $06 Ba da i Ba n u ! 

(cs); 1040 Salty — leul m ării (s); 10.30

Pas CU pas (emisuio* da ştiinţă pentru ti
neret); 1145 E yanui; 1246 Spirale prin 
tim p; 12,40 Cuvinte potrivite; 13,10 1601 
ăUdtţii; l l M  A t tu M im ,  U J0 Turnul 
* •* » !: o D «ene anim ate A „Dvs. deci- 
dlM * -ti H M * de ră s l 0 Expediţia Kon- 

(s) m Liceeni îndrăgostiţi (s); 18,45 
Mapamond; 19,10 Teieencictepedia; 20,00 
A ctualităţi, meteo, spori; 2040 Tequila şi 
Bonetti (s); 21,45 Cu mască, fără masca l 
(div.); 2349 A ctualităţi; 2345 P«a4a nea. 
M i (eP. 3); 1,50 Concert Loredana Groza.

1 ' ' “
. T V R  2

_^0 9  InfM nirro de sâmbătă, dê  ia,C luj- 
Napoca; 12,M MTV Disc» «ance; 1340 
Est Meridian. Mag. de sfârşit de săptă- 
m |na a l TVB Iaşi; 1640 Desene anim a, 
te; 1646 Pasiuni secrete (s); 1740 Spec. , 
tacolal. lumii —- văzut de seriile n il (oen 
Grigorescu: Turcia; 1749 Serate muzica
la TV; 20,30 Pariaţi pe campion I (cs);
fif®  ™  ~ t̂ s ‘îr:..21^ 0 e l e .
5ţ®~* *06! 2246 Santa Barbara (s); 2^45 
Săptămână sportivă; 23,15 ,ln t  ferer«ie : 
$15 JuzxJVttgmtlm *

d u m in ic a , 6 a u g u st

TV R  T

840 Bană J  H  9 m  Arlechiao; 
M l W : 1849 Lumi-

-  w  tam ină: 1149 Melodii pc^oten-; 
1240 Viaţa satului; 134D AtSts; *440 Vl- 
deo-magazin: * Umor * Treptăt-treplat 
9D 6  Desene aaipm te n  Muzică o  Teje. 
sport *  M oda; 1749 Star T rt*  (s, S ^  ; 
*A46 A do ta Românie; 1945 «Utfemo 
(«L- 264* A ctualităţi, meteo; 2649 Film : 
,4*oise“ (ultima parte); 22,55 Tragerea 
Loto; 22,40 Duminica sportivă; 23,16 Ac- 
tanlHăţi: 2340 MTV Dteta Dance; $00 
T elutenui de Ui s â te d  nopţii (s); &55 
Nocturna lirică. .

^  TV R  3
749 5 x  2. Magazin duminical ă l S ta. 

Ateului TVB laşi; 1340 MTV Greatest 
Hite; 14,09 Cei care plătesc cu v i la  (Ro
mânia, 1989); 15,40 Un zâmbet pentru 
vârsta a  treia; 19,16 Deseng anim ate; 
M 39 Pasiuni secrete <S)î 17,99 Atletism. 
C M. de la  G»tebore: 2640 M aeştrii; 2L00 
TVM Mesager; 2146 Descoperirea Plane, 
tei; 22,69 Ritm uri muzicale: 22,15 La pu
terea a dona; 23.09 Santa Barbara (s): 
23,45 Concertul SperăHtei, eu Geocge 
Michaei. Prezintă Da vid Boţrie.

RTl

64* Seriale, desene a- 
nimate; 11,60 Disney & 
Co («La, rep.); 12,20 Ca
lifornia Dreams (s); 12,45 
Prinţul din Bei-Air (s): 
„Totul e 13,10 Ca
sa plină (s); 13,45 Auto; 
mobilism. MP de Formu
la T  do la Ilockenheim ; 
15,36 Cine e şeful alei ? 
(s); 1649 Knight RidCr 
(s); 1640 A-Team (s); 
1740 Beverly Uills, 90210 
(S): 18,45 Westerdeich (s); 
19,45 Ştiri, sport, meteo; 
2040 Călătoriile lui Rudi 
(sbowrj; 21,15 Show.ul de 
100 006 DM; 23,00 Cum 
aţi zi* 7 (show); 0,00 Sâm
băta noaptea la R TL; 
1,00 A început fără aver- 

sRte»ent ;SUA, 1986; 2,40 
Poiser mortal (^ r)

CANALE 5

749 Ştiri; 1040 Profe
sorul Kranz (co. Italia, 
1978), cu Paok» Viliaggte; 
12,10 0 1 blondă pentru 
tata te); *2,40 Forum 
(show); • 1440 Ş tiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Beautl- 
fui (s); 1540 O familie
pentru Gregory (SUA. 
1992); 17,00 Desene ani
mate; 19,00 OK, preţul e 
corect (cs), cu Jva Za. 
nicchi; 20,00 Casa Via- 
nello (s); 21,00 Ştiri; 21,25 
Paperissima sprint (show); 
21,40 Inimi şi bani (show) 
eu A. Castagna; 0,00 Ştiri; 
04* Ultimul tango la Za- 
gărolo (co. er. Italia, 1974), 
cu Franco Franchi; 3.25 
Cotidiene (r).

SAT 1

645 L» jum ătatea ga
laxiei întorci la stânga 
(s. SF); 743 Seriale şi 
desene animdte; 10,00 E 
rândul meu (SUA, ’80); 
11,35 Superhuman Sa
murai (S); 12,05 Cris lor 
Columb ( f f i f f  1440 Mr. 
Smith. (S); 1440 Catwalk 
(s); 15,45 Cagney şi Lacey 
(s.p.); 16,45 Star Trek (s); 
17.45 Baywatch (s); 1940 
B an : fotbal; 1940 Totul 
sau nimic (cs); 20,30 ROa. 
ta norocului; 2145 Hcirttje 
— După ptăaip ţin e  soa
re (Germ., 1969); 2245
Oul de aur (cs)r0,25 Şco- 
iăriţeie (Germ„ 1973, p. 
VI); 145 Lovitura de gra
ţie (Canada, 1979); 440

Diseovcry.

N.B.C.

7,00 Ştiri NBC; 8,30 
Ilello Austria, HeUo 
Viena; 940 Europa Jonr- 
nal; 1040 Videozmda;
10.30 Entertainment X — 
Press; 11,00 Roionda 
talkshow; 12,00 Comerţ 
TV; 13,00 IVtagariaid 
rilor NBC; 1449 Azi —-r 
reportaje de pe. glob;
15.00 Baseball. Mag. săp
tăm ânal; 46,00 Golf. CM 
Andersen Consulting — 
funda 1 —• Europa; 1740 
Volei. AVp — A lburia;
18.00 Baschet Cupa Buc-' 
kler, Franţa; 20,00 Ştiri 
ITN; 20,30 Ushuaia (do);
21.30 Dateltlne —‘ show-' 

L nangarin; 2246 Taikin» 
l  Wl&S tiâG  Show jşl se.

IR; *4* Late NteWl « IS  
Epoca do aur a  rQck-piui.

EUROSPORT

9,30 Auto. Pole Posi* 
tion 1 — Hockcnheim (r)t 
19,30 Magazinul interna
ţional al sporturilor cu 
motor: 11,30 Magazin, o . 
lini pic; 12,00 Atletism. 
1AAF Perm it Meeting de 
la Seatriere (d); 14,00
Auto. MP de Formula 1 
âl Germaniei — califi
cări (d); 15,00 Tenis. Cam. 
pionatele Internaţionale 
ale Olandei «te la  Amster
dam —- semifinale (d )i 
19(00 Golf. Openul Olan
dei de Ia Iţilversum  — 
turul 3 (îhreg.); 21,60 Au
to. Pole Position 2 — 
Hoefcenhrim (tnfeg.J; 22,00 
Tenia, Festi 
nis.-995 —>

Position 2 (r).

740 Beflefţti; 9,35 Bibi 
şi prieten# săi (s); 19,15 
Drumul vacanţelor; 10,45 
Teleturism; 11,15 Ce is
terie (cs); 1L45 Magazin 
sportiv; 12,45 C. Latear- 
che (r); 13,45 Jurnal F3; 
1440 Taratate (r); 16,38 

■ ătediteraneo (mag.); 17,00 
Jurnal TV 5 ; 17,15 Ge
nii te  ia rb ă ; 18,15 Des. 
cureăreţii; 18,45 Cam. 
pionul (cs); 1940 Ju r
nal TV 5 ; 20,00 Nn se
potriveşte (mag.); 20,30
Jurnal belgian; 21,15 Lio- 
nesul (film TV Franţa, 
partea I ) ; 23,00 Jurnal 
F ă ; 23,40 Surpriză la

640 Seriale, desene a- 
nim aţe; 840 Disney 
Co (r); 940 Tom A Jerry 
«M i (<La.): 8,46 Muppet
Klbies (d.a.); 11,60 Team 
Disney (dă>. A fMme); 
1240 fnapei in trecut (s): 
„Povestea celor doi sim
patiei"; 1345 Căldură tro. 
Pteală (s.p.); 1445 Auto
mobilism. MP de Formu
la 1 de ia  Hockenhejm; 
1740 O familie M »  
drăguţă (s); 18,2(1 Alarma 
— • reportaje despre nc. 
ţiuni de salvare; 18,43 
Westerdeich 7 (s); 19,45
Ştiri, sport, meteo; 2(45 
Dighlander (s); 2345 Spic. 
gel TV — «tamarin ; 2340 
Prime Time; 640 Eden 
(s.er.); 0,40 Playboy Late 
Nighl (mag.); 1,10 Kânal

7,09 Ştiri; 1040 Aven
turile lui Wilihelm Teii 
(s); 1040 FUm; 1245
Scene de la o nuntă — 
Selecţiuni (show), cu Da- 
vide Mengacci; 1345 Sn- 
perclasament (show); 1440 
TG5 — ştiri; 14,35 Gus. 
tul mării (show)', .cu Mas. 
simo Boldi, Debora Ca- 
prioglio; 1640 Film; 18,3T 
FUm; 2040 Casa Via- 
nello (s) ; 21,00 TG 5 — 
ştiri; 2140 Jucătorul 
(show), cu Gerry Scot t i ; 
23,40 Film; 140 Revista 
presei; 1,45 Misiune im
posibilă (s); 340- Target 
(mag.); 440 Cin-cin (s): 
"540 Arca Iui Noe (do).

6,40 Vacanţe ideale : 
Chile; 7,15 Catwalk (s/r);

1 840 -Baywatch (s/r); 9,Op 
Star Trek (s/r); 9,50 San. 
tiago (SUA, 1956); 11,25 
P rân te şi ac^one (show); 
1240 Călău! aşteaptă 
(SUA, 1958); 13,55 Cire
şe din Pădurea Neagră 
(Germania, *58); 15,35
Barilul (SUA. 1977); 17,25 
Piraţii din Tertuga (SUA, 
1961); 1945 Roata noro
cului (cs); 20,00 Ştiri,
sport, meteo; 26,10 Numai 
dragostea contează (s); 
2145 Revolverul (SUA, 
*92); 23,09 Discuţie în turn 
(talkshow); £30 24 de 
ore (rep.); 1,00 Cabaret
(SUA, 1972); 3,20 Reluări.;

640 Ştiri NBC; 7,60 A 
faceri internaţionale; 1149 
Magazinul Ştirilor NBC ; 
1140 Amintiri ieri, am in. 
tiri azi; 1240 Comerţ TV; 
1340 Ushuaia (do); I Î 40 

Entertainm ent X — Press; 
1449 Destinaţii de vacan. 
tă ; 1540 Ari 7- informa- 
ţii; 1640 întâlnire cu 
presa; 17,00 Buletin bur
sier; 174* Europa 2000 
(do); 18,00 Tente. Fede
raţie» Chip — sem iftea. 
lele 1# femei; 1949 Base. 
hali - ,  magazin; 19,36 X 
— K aH ureţw indsua) — 

.ttarlfa; 20,00 Ştiri ETN; 
2946 Destinaţii Ar vacan. 
ţă: India; 2140 Videomd. 
dţş; ŞlJţ.A tttam Pa Jur-

9,30 Auto, Î Oie Position 
2 —• Rockeriheim (r) ; 
1040 Auto. MP de FI al 
Germaniei — încălzirea 
(«Rl 1140 Aerobic. Genoa 
Sport Show; 12,00 Cultu. 
rism. Campionatele In . 
ternaţionale ale Austriei 
de la Linz (r); 13,30 Au. 
to. MP de F 3 000 de la 
Hockenheim (înregistr,); 
1440 Auto. MP de F 1 
al Germaniei de la Hec- 
kenheim (d); 17,00 Tenis. 
Câmp. internaţienaie Uto 
Olandei — finala (inreg.); 
1940 Golf. O şeto i Olan
dei de la ' Uilversam — 
turul 4 (înreg.); 2l,s AQ- 
to. Europa Truck Trial 
( r ) ; 2140 , Apte. Indy 
Cor «Vorfd Serie. MP de 
lâ Brtoklyii (d).

7,00 M î^azin sportiv (r); 
840 Spaţiu francofon; 
9,05 Jurnal canadian; 
945- Bibi şi prietenii săi 
(s); 1045 Planeta Muzi
că (cs); 11,45' Familie, te 
iubesc !; 13,15 Referinţă; 
1445 Ain văzut totul 
(mag.); 14,30' Lionezul
(f/r); 16,00 Francofonii; 
17,00 Jurnal TV 5 ; *1745 
C. Lamarche; 18,00 Şcoa
la fanilor (divertisment); 
1845 Weekend _ p lăcut; 
19,15 Corespondenţe: 1940 
Jurnal TV 5; 20,00 36 mi- 
Itoane - dfe' prieteni; 26,30 
Jurnal belgian; 21,60 52 
pe 11 Secolul nos
tru  (de); 6346 Prinţesa 
3» CteVes (f/r); L *P fur
nal le Soir 9,

•• M
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goMrft t J R a i i  i t  I  fane  
cap ii apucării sancţiu. 
oilor împotriva Belgradu 
lu i este singura posibili.

U I J E R .
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intervin •cor

va

v a ww w w w w v A w w w w vyv*.v

•  BELGUAD. Disidentul 
musulman Flfcref Abdici a  
proclamat, miercuri, „Re-

Occblen. 
îi» Partea din en

clava Biliari (nord-vestul 
Bosniei), aflată sub con
trolai m iliţiilor pe care le 
cbmandjL a anunţat a . 
genţia Tîvuiug, preluată «te 
France Preşşe. AIY a . 
minteşte că, ia 27 Septem
brie 1993, Abdici procla
mase deja O „provincie 
autonomă Bosnia occi. 
dentalâ" pe circa o treime 
â teritoriului enclavei.

•  MOSCOVA. Aflat bn 
plină campanie electora
lă şi vorbind în numele 
Congresului Obştilor Ru
seşti (C.CLRJ. generalul 
In rezerva,. Alcksaudr E«-

,, h**. a cerut cetăţenilor cu
- drept de vot din Hcakte- 

rin burg s i  participe la a. 
Jegerile legislative din de
cembrie ,,pentru a schim
ba Întreg sistemul de con. 
ducere a  ţării. !*« a-

- jungem nicăieri folosind
jum ătăţi dc măsură", a 
spus Lebed. Potrivit afir
me ţiilor sale, C-O.R, ce 
susţine principiul proprie
tăţii Private, est* capa. 
bil să reprezinte poporul 
rus in calitatea Iul de 
„naţiune făuritoare a sta
tului". notează ITAR — 
TASS. " >

•  PARIS. O a  ducea 
Pe**»»» A decedat mit*- - 
cari dbalnaoţă la spitalul 
Henri Mondor, la Cretei! 
(suburbie a  Purissrfui), Vn 
» « U  atentatului comis 
m arţi in staţia dc metrou 
St- Mlk'hol, informează 
France Presse, citând sur
se medicale. Miercuri la 
prănz bilanţul

de d a c i m orţi şi 
• 6® do răniţi, dintre care . 

14 în stare critică.

•  ZAGREB. Responsabi
lii O.N.U. dispun de In
formaţii indirecte", care

. atestă -m işcările de trupe" 
ale forţelor croate din 
Bosnia (HVO) in nordnl 
regiunii Livno, a declarat 
miercuri, la Zagreb, re- 
preoentantul special al Na
ţiunilor Unite in fosta 
Iugoslavie, Yasushi Agashi, 
citat de France Press& 
„O.N.U.. a subliniat Akas. 
h». spori că beligeranţii 
vor da dovadă de reţine
re". • v '

M işcările de trupo ale. 
HVO urmăresc, intre al
tele, slăbirea presiunii a„ 
supra enclavei musulma
ni' B ihad, din nord-res- 

. tul Bosniei, după recen
tele atacuri ale .sârbilor 
bosniaci. Totuşi, Yasushi 
Akaşhi a arătat că lup., 
tele din ultimele sile au 
determ inat părăsirea zo
nei de către 7 — 8009 
persoane. Aceasta ridică 
probleme suplimentare 
pentru misiunea de asis
tenţă a  O.N.U. şi a celor, 
laite organizaţii umani, 
tare internaţionale.

•  MOSCOVA. Preşedin
tele Comisiei pentru po
litică externă din paria, 
m eatul rus.V ladhn ir Lu- 
Wp , a  cerut din partea 
Moscovă! încetarea apli
cării sancţiunilor OJt.IT. 
împotriva Iugoslaviei (Ser
bia şi MunteoegnD» în «a. 
ani în care Statele Uni
te vor ridica embargoul

De asemenea, I.ubi n s-a 
exprimat Împotriva unei 
renunţări la aplicarea sis
temului „dublei chei" la 
comanda trupelor O.N.U. 
d in ' fasta Iugoslavie, aien- 

DPA.

•  BUDAPESTA. Pentru 
maghiariroeo din România, 
consideră E ra Maria Bdr- 
ki, Prezentată de agen
ţia MTi drept un jurist 
specialist in problema re
laţiilor etnice pentru Eu
ropa Centrală şl de Est, 
ar exista două căi. Prima
— după cum a  declarat, 
in tr-pa intervin acordat 
ziarului Magyar Nemzet.
— ar ii dobândirea unei 
autonomii depline, ceea ce

m opinia sa, 
internă do auto_ 

n concepţia 
jttristei, citată de agenţia 

de presă M B,
de ROMPRES, 

cep de-a doua cale ar fi 
Impusă de puterea cen
trală, sosţinându-sc că 
aceasta ar avea drept con- 
secinţa o asimilare ac. 
celerată, o împingere trep
tată a istoriei şi culturii 
maghiarilor d ta  Transil
vania pe Un plan seCun- 

Şi. 1»  perspectivă, nici 
mal puţin 

genocid cultu
ral.

in  opinia «renumitei" 
juriste, singura soluţie 
justă, mo numai ia  Tran
silvania, dar J t  fin Voie-, 
vodina Sau Slovacia, a r 
eoastitai-o deplina "au to . 
uomie. „Altă Variantă nu 

orice alt
.......  oferi numai

rezolvări de suprafaţă, ce 
Vor agrava Şl « a l m ult 
problemele existente**, a 
afirtuat E ra Maria Barki, 
in interviul preluat de 
M B.

•  MOSCOVA. Tratati
vele de ja Groznâi sunt 
zadarnice atâta tim p cât 

.se discută despre statutul 
CeceaieL Singura tem i 
de negocieri ar trebui să 
fie predarea armamontu. 
IM aflat in dotarea . for- 
m aţtaaiior rebele, a apre_ , 
d a t preşedintele Comisiei _ 
pentru probleme de Cetă. 

^ţenie de pe lângă preşe
dinţia rusă, Abdulah M i. 
fedtaev. In opinia' sa, con
semnată de ITAR-TASS, 
viitorul republicii na poa
te fi discutat decât eV 
reprezentanţii unei puteri 
legitime^ aleasă în mod . 
democratic, şi nu cu emi
sarii unei ponduceri cali
ficată drept ilegală. In . 
tors din Cecenia, Mikttaev 
a afirm at că „partea ru 
să a irosit o lu n i de zile, 
deoarece la Grmmâi nu •  
fost . şi, probabil, nici nu 
va fi «emaat vreun docu- 

Potrivlt aprecie- 
implicându-se 

proces de regle- 
« situaţiei / din 

tril genera* 
nu doresc 

să câştige timp
lui ui 
decât 
peiţiru 
arata:!

refacerea forţelor, 
IŢAHTASS.

Bosniei, informează agen
ţia  germană de presă DPA, 
recepţionată de

v /w v w r r iv , •‘•‘■w vw jyvy

l a  B u c u r e ş t i
M EM ORIALUL M ICHAEL KLEIN

După cum bine ne a_ 
minţim, anul trecut „Mo. 
morialul Michael Klein" 
a fost organizat de F. C. 
CorvinuL .Jn acest an, 
Dinamp, mai iute la gând 
şi măi cu putere la 
pungă, a anunţat că va 
organica la Bucureşti 
Memorialul, amintind că 
hunedorenii sunt nu nu
mai debusbjaţi după eşe
cul de la  Sfântu Gheor. 
ghe, dar şi lipsiţi de 
finanţe. Ambele apre
cieri sunt aproape de a- 
devăr, Insă conducerea 
clubului Corvinul a ri

postat imediat (şi bine a 
făcut) şi până la urmă 
;s_a căzut de acord ca 
în tr.un 'an  să organize
ze ' Memorialul F. C. 
Corvinul şi in altul, Di- 
namo — clubul la care a 
activat şi Misa. /  

Chiar daca noi, hu_ 
nedorenii, simţim o frustra

re din partea dinamo- 
viştilor, trebuie să în
ţelegem că este ’mai bine 
să fie organizat succ!e_ 
siv Ja Bucureşti şi Hu
nedoara, decât să aibă 
loc numai la Hunedoara 
— dar pregătit în pripă 
fără rezonanţa şi răsu
netul cuvenit în . lumea 
fotbalului. Şi dacă acest 
sfârşit de a a  competi. 
ţional n-a fost fericit 
pentru hunedoreni, ppaCe
rn 1996 să existe nu . 
numai un cadru 
ce organizării
rialulpi Michael Klein", 
dar şi mai multă, patimă 
şi bucurie pentru fotbal.

ce s_ar putea manifesta 
printr-o prezenţă ma 
sivă a publicului specta. 
tor ia stadion.

La Memoria], ce se 
va disputa pe ̂  stadionul 
Dinamo, în zilele de sâm
bătă şi duminică, sunt 
invitate formaţiile Cor- _ 
vinul. Petrolul şi F. C. 
Braşov. Va fi un prilej 
bun de a ne reaminti de 
cel care a fost căpitanul 
de echipă al Corvinului 
(banderola i-a fost în. 
eredinţată prima dată 
de M. Lucescu), dar şi al 
Naţionalei României. Sâ 
ne reamintim de cel care 
pe stadioanele pe care a 
evoluat cu aplomb şi o , 
dăruire şi putere de 
luetă exemplare, n_a ui
tat niciodată pe Corvinul, 
pe HUNEDOARA ! Când • 

propi- * evolua in Germania, şi 
,Memo- venea acasă, mereu ac.

ccntua „Vin înapoi, la ’ 
Corvinul şi iar facem o 
echipă trăsnet". Doam

ne. cum ar fi fost pri
mit, cum ar t» .tras" eH 
pentru ea ECHIPA Cor-, 
vinul să rerlev nă între 
Drimele formaţii de pa 
prima scenă fotbalistică a 
ţâri»"t,

Corvinul se bice1 la 
Bucureşti de ia Buşteni 
unde se află Ja pregăti
re. Lotul are foarte pu
ţine nfocfificăiV şi fără 
nume de rezonanţă. " Au 
revenit CI^p, Bozga,' de 
la Cugir. Sperăm însă 
că cei care v,r ;ntra pe 
teren îşi vor aduce â- 
minte de dăruirea pe 
teren a lur iîişa. pe 
care îf vom purta me
reu în rtiîmor a noastră, 
iar fotbaliştii - ii vor 
cinsti memoria pnntrîun 
ioc frumos de FOTBAL, 
căruia MICHAEL KLEIN 
i s-a dăruit până în ul
tima cligă a v if te  sale 
vieţi. ’ „ i ■

SABIN UERBU

re- ■ W ftlWBŞW W W NW M W W W ăW W W W M W W eeAVW  V JV A Svee e J ju  IV  -
\

}  ; S.C. TETA CONS S.BJL |
I  . Oferă agenţilor economici şl persoanelor I 
I fizice posibilitatea de placare şi compartîinen- j '

II taie a podurilor si spatiilor nefolosite cu pereţi >
IKNAUF. I
I Avantaje: modern, execuţie rapidă şi cu-1
I rată (fără moloz), tehnologie uscată, finisaj [
[ deosebit. /'X; v I

Calităţi: protecţie aritifoc, antizgomot, tzd-1 
[ faure termică, greutate mică. ' 2

Informaţii suplimentare si comenzi la te- § 
Jlefon: 054 — 611764. (5411) j

»a w v .» r i

- N O.U LA  © E V A
~Z** v  • '

Casa de schimb valutar 

PIAT1NUM
eu sediul în bdiil Deeebal, bloc 22 
(în interiorul Magazinului VENUS) 

Telefon 61 64 24.
: . - r  (355265)

iu  i - ry ■ - r ■ ? --- —

AGENŢIILE DE PUBLICITARE 
'CUVÂNTUL LIBER*

S.P.I, CARMETAPLAST SfA. 
D E V . A

ANGAJEAZĂ

categ. 3-5

categ. 2 S

*■ frezori ' - -
• prelucrători prin aşchiere 

pentru strung Bohrwerg categ. 4-6\
• strungari prelucrări 

mecanice
• lăcătuşi construcţii metalice categ. 3-5 \
• mecanici reparaţii utilaje categ. 3-5 

znecanici~et}itea$or ' ' cateşî 3-5
• excavatorisi pentru excavator UNEX i
• fadromist .pentru WoUa L 34 

Per&onalyţL̂ 0 Ştâ*jttt beneficiază ; di
permise C.F.W. pentru ei şi familie, pre-'1
cum şi de abonamente gratuite auto sau |
C.F.R. de la locul de muncă la domici
liu, pe o distanţă de 50 km.

— --------- - i ... . \  .yv-iig»

REGIA AUTONOMĂ f • i 
DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 

ŞI LOCATIVĂ DEVA
Pentru a! economisi timp şi bani, pu-1

|a teţi publica anunţuri de mică şl mare pu- « 
bUcitate în ziarul nostru, apelând la agen- ■  

|  ţiile de publicitate i&n : {
|  •  DEVA — kt SEDIUL REDACŢIEI J

I dtn str. 1 Decembrie, nr. 35' (în clădireal 
Tnbunăhdui judeţean); — ta chioşcul din I 

i  CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- ■

HUNEDOARA, pe 
1716926).
§r'. •.BRAD, strada RepuMkM 
1 650968), kt sediul S.C. „MERCUR

(tel j  

(tel. 1

•  ORAŞT1B, la chioşcul de lângă ma-1  
Mtl „PaUa*. a

1 •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 [
\ fîn spaţiul secţiei foto% Telefoane: 770367,1 

770735.  ̂ _ I
Agenţiile ziarului nostru asigură, la i  

\taxe rezonabile, publicarea eu maximal 
.promptit udine a tuturor enunţurilor dej 

j in ă r *  j^Hcftate I

următoarele mijloace fixe :

•  1 multicar IFÂ — W 25
•  1 automăturătoare IFA —
•  1 multiplicâtor KS-4
•  1 automacara 16 t KRAZ

W 5 0

Licitaţia va avea loc la sediul R.A.G.CJS. 
Deva, str. Libertăţii, nr. 6, în data de 8 
august 1985, ora M.

Informaţii suplimentare se pot ob
ţine Ia tel. 611243.

ANGAJĂM REPREZENTANT (AGENT)

v pentru produse cosmetice (numea de 
în Deva, Hunedoara).

Relaţii: INTERDtATA SRL — Piaţa 
şoara 7«0, nr. 1, 1900 Timişoara, sau la tele
fon 056 — 109907.

Anul VII #  Nr. 1434
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•  Penlr-u cea mai 
frhmoasă ţi cea mai 
cuminte fetiţa din iu. 
me cu ocazia eveni- 

- meritului împlinirii a 
12 ani, dragă iVIira_ 
boia. mama ţi tata îţi 
doresc „La mulţi ani".

(5175) '
AWLVJVWAVA-AVAV

^  VÂNZĂRI —
**V CUMPĂRĂRI
-im - ' •; .
Y« "Vând casă cărămidă' 

.Sosea), Banpotoe. ‘ grădi- 
n i  3000 inp. Tel. 611131, 
§22109, după ora 16.
, j (354097)

1  Vând Toyota Corola, 
înmatriculată, an fabri
caţie 1977. Tel. 724987,. 
guriedaariL (354098)

M 1
52, ap. 72, Micro 15. Vi
zibila după oră 20, , sau 
-Telefon 617414.
' ' (355601)

ş  Vând 4 ba teren ara
bil. Boz., nr, 186, sau 
telefon 617414,'

(355601)
•  Vând garsonieră, De-

va, Gojdu. b! O 4, etaj 2 
ZP- 2t.> 260# DM (nego
ciabil). (5173)

•  Vând ''apartament'  3 
Camere Deva, Astoria, etaj

' t, bl. 32, ap. 27. str, Scă
rişoarei, preţ avantajos.

(5183)
•  Vând apartament 4 

camere, confort I, parter, 
cu balcon şi beci, Goj
du,'telefon, 622176.

(5188)
•  Vând apartament 2 

camere, decernândate,. bloc 
căţămidă, etaj 2,' mult 
îmbunătăţit, preţ 16 500 006 
(negociabil). Tel. 627321.

(5168)
•  Vând centură vibro_ 

«nasatoare (slăbit, celuli
ta. circulaţia sângelui). 
Tel. 623076.

(5374)_
•  Vând apartament 2  

camere, TliŞva. Gojdu, bl. 
F 3, sc. 1, ap. 5.

(5863)
•  .Vând remorcă auto 

500 kg. Telefon *617178.
(3852)

•  Vând motor trifazic
7.5 kW. 1500' rotatn ,pe 
minut. Tel. 625271. *

(5873)
•  "Vând SRL/1994 co

merţ interior, ‘ alimentaţie

SA DC O M S A.

asigură o sursă^de 
venit pentru micii 
întreprinzători 

MO A ii A cu 
VALŢURI pentru 

GRÂU şi PORUMB 
import CHINA. 

Recuperarea investi
ţiei in 6 luni. 

PROSPERITATE 
SIGURĂ

Tel/Fax : 6.14.82.53

publică, producţie. pres
tări servicii, .import, — 
export şi creşterea. sa_ 
crifîcărea animalelor. Tel. 
618720, (5870)

•  VI nd i ord ’ F iesta
Diesel, stare perfectă, în
matriculat. Deva, telefon 
617605. ’ (5869)

« Vând Moskvici 408 
motor cat, 3, rodaj nc- 
fâcut. Mintia, tel. 108 A.
• (5868)

•  - Vând casă în satul
Fizeşti cu dependinţe. In
formaţii telefon 668240.

(5351) •
•  Vând dormitor nuc, 

bufet bucătărie, fotoliu 
pat, maşină cusut ciz- 
mărie. Telefon 616365.

(5356)
•  Vând 2000 mp teren 

intravilan cu pomi fruc- 
tiferi şi viţă de vie la 
drumul Coziei, eu .plata în 
rate. Telefon 611856.

(5357)
•  Vând VW Bus Trans

porte r 80, stare exee.
I nt i, aia i ui Fel 618875.

(5196)
•  Vând' dulapuri mari,

bibliotecă, imprimantă cal
culator, motor Golf. Tel. 
618675. (5196)

•  Vâncf urgent casă corn. 
Bălţa, nr. 87 (casa Şer- 
ban). Telefon 629582, De
va, între orele 17—20.

(5854) ■
•  Vând— apartament 2 

camere si mobilă. Deva 
central, ' tel. 869/115138.

(5354) '
•  Vând Renault 11 

Diesel sau schimb cu 
Dacia. Telefon 650180.

(5885)
* « Vând camion JFA W

50 cabină dublă. dubă 
închisă. Informaţii tele
fon 617244. ’ (5358)

•  Vând apartament 2
' camere, - deţĂmandate, bl... 

0  2. Gojdu, tel. 629087, 
(5359)

•  Vând casă şt garso
nieră. Deva, 615566, -ore
le 17—20. (5866)

•  Vând Dacia 141» 
Sport, fabricată 1988, bi
cicletă semieursieră, Hu
nedoara, str. Brâncusi, nr 
112. Tel. 717592.

(5865)
•  Vând remorcă izo

termă. 8 tone şi maşină 
sifon. Băita, tel. 171.

(5882)
•  Vând, schimb BMW 

785, fabricaţie 1983, cu 
autoturism. Tel. 625364.

(5881)
•  Vând, închiriez casă
' et , ni ictifei î

com.'Pui, central, jude
ţul Hunedoara. Informa
ţii' tel. 01/2119059, 01/.
6382033. (5880)

•  Vând avantajos 1600 
mp teren ' intravilan în

, Deva, telefon 619389, o_ 
rele 16—17.

■ ' r (5877)
•  Vând maşină tipărit 

Offset A 4, 2500 DM,, ne
gociabil şi' autoturism Da
cia 1310, fabricaţie 1988,'

i cu set motori nou, 3500 
DM, telefon 612487.

*' - ' (5878) '
•  Vând Audi 80. 1979,

motor 1281 cmc, sintetiza
tor Yamaha DX 27, sta
ţie HII 100 w: Telefon
651709,-între orele 13—16.

- (9242) V
•  Vând urgent casă,

Crişcior, str. Subpietroa. 
sa, 14, familia Ene ’ Ca-, 
terina. (9239)

% Vând apartament 2
camere, etaj 1, bdul Dacia, 
Hunedoara, preţ , negocia
bil. Informaţii 647473, o_
rele 8—15. ’ '

(5469)
•  Vând dozator Sie

mens şi ARO platformă, 
320 D, 1990’. Orăştle. tel.

• ‘ 641247. - (5471)
•  Vând apartament 2

camere, parter cu îmbu

nătăţiri. Orăştle, Mure
şului, telefon *6425 !8 

(5472)
« Vând ‘ W-Ţransporţei 

Turbo ‘Fese1. îrim tricu_ 
lat, fabricaţi^ 1985 Tel. 
642427. " (5473) '

# • o id c; n onetă B ar. 
kas 1 5 tone. Tel. 723.363. 
după ora 19.

• ' '(5000)
•  Vând două ''Forduri 

Taunus, 1,6, unul înma
triculat, Tel. 054/716487.

(4998)

•  EN GROS, ţigări, 
cafea, dulciuri, bău
turi prin depozitul din 
bdul Traian, nr. 6, 
clădirea Automobil 
Club 'Român — ACR 
Hunedoara. ' V 

(4983)
" ..t'TT"jrmhr;i' j:r.rji'jiii;iiiiii'i jiiiwr

» SOCIETATEA GA
RANT: CON îJULTING,v 
tel, 616449, Deva, in
termediază vânzarea 
— cumpărarea — în- 
chir :r £ a{ ta <», 
telor, caselor; tere
nurilor. Cumpărătorii 
sunt serviţi gratuit.

(4761) •

•  Vând apartament 2- 
camere, parter, mobilat, 
zona Mioriţa, > primim 
autoturi me, regim ce?< 
signaţie înmatriculate $i 
neînmatriculate, Relaţii — 
Deva, tel. 625325.

(5161)
cto•  Vând tractor U 650, 

rempreă 6,3 tone, casă, 
curte, grădină în *s»t Lun
ea — Băiţa. Informaţii 
Topliţa,- nr. 22 (Certej) sau 
tfeva, te}. 623437.

/: (5176)
\ « Vând autoţurlsţne Da
cia 1310, an fâbricăţîe 
1982 — 1985. Relaţii tel. 
62 736, (3:00)

•  Dezmembrez Fiat Uijo
Diesel, stare foarte .bună. 
'Tel. 729487, (4996)

« Vând în Hunedoara, 
str. Ştrandului, parcele 
construcţii case, garaje, 
etc. Facilităţi multiple. 
Tel. 729487.

• (4996)
•  Vând VW Golf I pê

, benzină, înmatriculat şl*
VW I neînmatriculat. Die
sel, ambele în stare foar. 
te bună. Informaţii tel, 
713953, între orele. 15— 
17 si 21—22.

(4995)

OFERTE DE 
SERVICD

« S.G. Melkart Prodim- 
pex Deva angajează ope
rator PG. Informaţii tei. 
616900, 626390, str; Horea, 
91. • (5361)

« S.C. Emil Contai' an
gajează fete pentru bar 
„Orhideea", Tel. 721132*.'

(5004)'
•  S.C. SIMAK0 INVEST

SRL DFA \  angajează prin 
concurs jurist, cu vechi
me -în domeniu (de , pre
feri iţă io âc ivitatc , d 
co’nstrucţil-m ontaj).; Ce
ri e t de i . ire îr s > 
ţiţei, de curriculum vitae,. 
se depun zilnic la sediul 
firmei, bdul Deeebal, bl. 
P. (5889)
= « MAYER ItElSEN 

transportă persoane ’ în 
Germania, cu autocare con
fortabile. Viza de tran
zit Austria — gratis. Tel. 
614338. (4875)
« ÎMPRUMUTURI IME

DIATE IN LEI LA 
C A  S A DE AMANET 
SI MERI A. Tel. 661721.

(4879)
« Aerobic, Culturism, 

saună, vibromasaj, apa
ratură deosebită, Sala 
Sporturilor, fel. 623076, 
622132. . (5348)

•  Firma Nirvana SRL 
Haţeg, cu sediul în Ha

ţeg. str. I. L. Pî r, tle, 
nr. 14, angajează .lucrător 
gestionar . < trai/m agazi
nul dlri Haţeg, ci. profil 

«fe ţii*'— Li- 
l  * rf '  4 '  t tr . . ve

chime raiâjhiia 2 ani în 
domeniu, <$§$& telefon 

'  J  16-
‘ ;*62>-

«  Societate în dezvolta
re în domeniul alimen- 
tar din Timişoara caută 
spre închiriere pe termen 
lung depozit 50—80 - mp 
(cu birou 25—30 mp) şi, 
telefon Angaj t-â şoferi 
dislribuitori de produse 
aRmentart cit domlcilîul 
în Deva, posesor de mi
crobuz. Informaţii la i tel; 
056/19522», 056/190399.

(5352) -

DIVERSE
•  Câmpean Maria din

Simeria uulţumeşte pen
tru gestul omenesc dom- 
niîor şoferi care ,m-au a- 
jutat şi m-atl transportat- 
fiind bolnavă cardiacă, din 
centrul oraşului la domi
ciliu. Doresc ca Bunul 
Dumnezeu să-i răsplă
tească. (5350)

PIER,WRI
•  Pierdut legitimaţie de 

serviciu, nr. 128, eliberată 
de Spitalul judeţean, pe 
numele Igauţa Leonti O 
declar nulă.

• v (354100)
« Pierdut legitimaţie de 

serviciu, eliberată de fior-.- 
pul 'i  -dîenîloi Publici, < 
nujnel^ Diica M arius A- 
driaa, nr. 238. Se decla_.

. ră nulă. ’ f (5859)

ÎNCHIRIERI *
•  .Ofer kpâţiu ' depozit ■ '

en gros, 25 tftp. Telefon 
616118. , . (354096) *

•  Subinclfirii s ţiu
comercial (116, mp), în 
funcţiune odată cu vânza
rea mijloacelor fixe afla
te îji dotare:' Informaţii 
telefon 626559, după ora 
21. (5162)

COMEMORĂRI

•  A trecut nn an de 
durere şi lacrimi, de 
dor nesfârşit, că 
ne-ai părăsit la nu
mai' 23 ani, dragul 
nostru •

NIŢA FLORIN 
DANIEL

Iţi udăm mormân
tul cu lacrimile noas
tre: Te plângem in 
veci nemângâiaţi ma
ma, soţia, . fiul, suro
rile, cumnaţii. , nepo
ţii şi socrii, -parasta
sul are loc dumini
că. 80 iulie 1995, în 
localitatea Hărtăgani. 

- : ■ (4997)

•  Se âmplinesc • ş ase 
săptămâni de la moar
tea celui care a> fost

' BANCIU SABIN 
NICOL.AE

Comemorarea - sâm
bătă, 29 iulie 1995; ora 
10, ; la Biserica din 
Cimitirul ortodox din 

■ Brad. Ţ ^ (588â.

. « Lacrimi amare ş̂i
0 nesfârşită durere 
sufletească însoţesc 
împlinirea a 6 săp-
1 n ân Jc la tri 'ea 
în eternitate â celui 
care a fost

DROJ PETRU
Fie ca ‘ dragostea 

noastră să_ţi vegheze 
soram l d« veci 
tuşa Reghina şi un
chiul PascU. Dumne
zeu să-l odihnească.

(5807)

#  Timpul a trecut 
dar n-a ştprs nimio 
din, dtagtelea 
tră p^ţifani4joe. /»«-*,.• 

can 'de ziua ta 
buia să.ţi, urâm s,jLa 
mulţi aid“ 'ne v<ma,ru- 

■ gâ1 Buardui Du^ftie- 
ten *,t’ te- Ierte 'şl t£ 
td tr pace,
pe tine, - - - ■•••> 

TITI RAZVAN
Comemorarea sâm_ 

bâtă, 29 iulie, ora 12, 
la Cimitirul din str. 
ESminescU, Deva. ■ Te 
vom plânge mereu Le- 
nuţa, Andreea, Ariana 
si Marius.

m m

. m Pustie este1 casa, 
îndurerat ,tc *şte »u_
tî i ' ţ: î>- -i» t
lileie %-t- cted în urmă 
cii 6 săptiJfnâni ai 
plecat dintre hol, su
flet bun şi nriuitat, .

: DROJ PEtRU 
din Bârsău. Iţi udăm 
mormântul cu lacri- 
mild noastre. 
gem fri veci, nemân
gâiaţi, manţa Mărloa- 
ra, sora Dana -şi frai 
tele loan, cU fatoilli- 
le. Dumnezeu să.l 
ierte. (5867)

' ,rea.

j |  Se împlineşte un an 
de la ' dH pariţia^iulgeră,
. Soare a celui «jeu a fost 
dn’ bun s*% taUfe^tiunic şl

’iNSTANTIN ş u f a n a  
[u te .vom uita aici- 

Iplanda, S'fi^îtan 
:andra şi socrii *>la. 

t  . Parastasul d e , pome- 
i% e! sâmbătă, 29 talie, ora, 

* 10? îri‘ cim itirul d e to n a t 
Deva/ (3195)

# Tatăl Remrts, Â9gzia 
soţie s i ' fiorin  îlv  a u t* , 
ţă  că in  daţa de 4 au
gust împlinesc 6
săptămâni de câpd a tre 
cut îh  nefiihţâ,, In urma 
unui tragid accident, cel 
care â fost

MEBCSA .VKJA 
Parastasul va averi loc 

duminică, 30 iulie 1995, la 
Şjseric . Drtt iţşxă Je  lân_ 
gă piaţa Devă^

(5871)

« Cu pţ 
da durere,
fe şi iăm

fost distinsul em,
S l l f ţ l f  GBE 

soţ şi' tată minun^,.
■ Comemorarea —r"şâm-

bâtă, 29 iulie, ora 9 a.m., 
ţe Cimitirul fitejăn.

(5876)

'

-u—>

REGIONALA DE CÂI ««RÂIE 
DIVIZKA M A f« îi i  RUL^T 

T IM ^O A R A

Organizează

mm
pentru actîvjtatea de salubrizare a vagoa

nelor dd călători in staţiile C.F.R. Petroşani, 
Lugoj, Caransebeş şi Reşiţa. '

Licitaţia se va desfăşura în data dfe'17 au
gust 1995, lâ sediul Diviziei Material Rulant 
din Timişoara, str. Gării, nr. 2, la ora 10.

Pentru informaţfi snplimeaiwre, m*mţî Ia 
telefon 056/191701 — Interior 3111 sau 3164/

Str.

1.

3.

S.C. „CONS TOMMY“ S.C.S.

Ştefan, cel Mare, nr. 1, Hunedoara 
Telefon 718645

OFERĂ SPRE VÂNZARE următoarele 
produse:
bolţari 300x240x200 — 640 lei/buc. — 
pentru ziduri rezistenţă 
bolţari 300x120x200 — 340 lei/buc. — 
pentru zid»despărţitor 
bolţari 240x200x200 — 550 lei/buc. — ţ 
pentru ziduri rezistenţă ' Jj
cărămidă 240x120x60 — 200 lei/buc. ţ4.

Preţurile Includ T.V.A 
Materialele: < ■ ■ • ■ ■ ■ ■  i
— sunt din agregate uşoare şi, fibră de ?

lemn - ' |
— conferă rezistenţă J 
-— nu produc igrasie datorită fibrei de ţ

lemn
— sunt bune termoizolatoare

V
Greutatea specifica pe 1 mc este de 720 kg- | 
Produsele se" livrează pe bază de comandă i 

atât la societăţi comerciale, cât şi Ia persoane |
\ 
V

fizice.
- • de construcţii deEXECUTA lucrări

orice natură; .
•  CONFECŢIONEAZĂ containere peâtru )

gunoi menajer de toate tipurile: \
•  EXECUTĂ platforme gospodăreşti din 

beton şi zidărie de bolţari:
1- Pentru i container — 600 000 lei
2. Pentru 2 containere — 980 000-Iei
3. Pentru 3 containere — 1 250 000 lei
4. Pentru 4 containere 1 580 000 lei. 
Lucrările se execută şi în judeţ, cu mate

rialele constructorului.
Relaţii sî la sediul firmei, între orele 8— 

10 si 14—*16, Silnic.
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