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Gu prilejul împlinirii a 
100 de ani de la .Cori^resiiî 
naţionalităţilor ' româna, 
sârbă şi slovacă, şi a 75 de 
ani de încheierea Trată- 
d W  de pace de la TPriă_ 
nou, la Deva ă fost organi
zată o sesiune ştiinţifică pe 
tenia „Lupta naţionalităţi, 
lor din imperiul austro. 
ungar pentru emancipare 
şi unitate naţională". îmi. 
portanta reurfttine ştiinţifi
că ă fost organizată : de 
Muzeul Civilizaţiei Dacice 
ş i ; Romane Deva, cui sp ri. 
Jilţul Ministerului Culturii, 
Prefecturii şi Consiliului 
Judeţului Hunedoara, In
spectoratului JudeţeîBi p en . 
m i Cultură, Filialei Deva 
a fŞocâetăţii culturale ,;A- 
vram Ianeu" şi Despărţă
mântului centralf Judeţean 

al ASTRfîi. Rfatîifes- 
taSSş, ce a dobândit „ un

participarea unor cercetă, 
toţi din Slovacia, şi Iugosla
via,' a fost deschisă de’prof. 
Adriana Rusu, 'directorul 
Muzeului Civilizaţiei D aci- 
ce şi Romane Deva.

SESIUNE
ŞTIINŢIFICA

Luând cuvântul în ca
drul sesiunii dl prof. Ioan 
Sicoe, consilier şef al In_ 
spectoratului Judeţean pen. 
tru Cultură, arăta : „Aceas
tă importantă reuniune 
ştiinţifică îşi propune să 
scoată în evidenţă luptă ce
lor trei naţionalităţi —•
română, sârbă, slovacă — 
îiî perioada dualismului 

■ austro_ungar, care, după 
realizarea sa în 1867, prin 
tot ceea ce a făcut, a în 
cercat să deznaţionalizeze 
pbpoareie ce făceau parte

. Un cuvânt cald a adre_ 
sat participanţilor dl ing. 
Ccoc,el Răican, prefectul 

i. judeţului Hunedoara. Din 
pa'rtea Ministerului Cultu
rii a vorbit dl Carol K o . 
nig, director ; al Direcţiei 
muzeelor.

In continuare, a vorbit 
dna Nada Latinovici, v i
ceconsul al Republicii Fe_ 
derative Iugoslavia la Ti- 
mişoarâ, care a mulţumit 
gazdelor pentru organiza, 
rea unei astfel de manifes. 

' ţări ce aduce în atenţie un 
moment al luptei comune 
a sârbilor, românilor şi 

slovacilor pentru emancipa, 
re şi unitate naţională, po
poare pe care destinul is_ 
toric le-a apropiat, u n in . 
du-le printr.o prietenie 
tra in ică /.

MIŞEL BQDEA

Aspect din timpul 
lucrărilor sesiunii,
Foto PAVEi. LAZA
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Pe lângă .cei 17 milioa. 
ne de milionari cu cupoa„ 
ne şî carnete cu certificate 
de proprietate, pe* câre.i 
ane România, anul 1995 es
te tel mai- bogat şi în pri. 
vinţa pteducţiei agricole. 
Asta o poate vedea şi con- 
stataifiecare dintre noi, mai

proprietăţii asaprg: pămân. 
tului, s.au  născut în schimb 
probleme în legătură cu 
Calitatea, plata şi preluarea 

producţiei. Menţinerea mo
nopolului prin" Rom cereai 
nu conduce însă automat 
şi la îmbogăţirea producă
torilor agricoli, cu toate că '

îe  Gftlcule rămânâadu«le 
doar echivalentul în . băni 
a circa 120 mii; lei la hec
tarul cultivat. Unde-m ai 
punem apoi în, balanţă şi 
nevoile financiare pentru 

reluarea ciclului de produc, 
ţie pentru anul următor 
dintr.o aşemeneă sumă ?

m ne scoate itin casă!
ales dacă luăm contact cu 
piaţa unde se vând- produ
sele ag realimentare, care 
se pâre că supt mai' mul
te ţap prigând, însă nu şi 
Ajg idjtiae. Ar fi, deţi. au.• - mii ra ti £ mi" i ii. iv 1 rr,credem
că s-a revărsat bogăţia p e s . 
te noi, dar realitatea este 
că aceasta nu prea ne 
Scoate,.afară din casă, da. 
că fjjijşp seama de faptul 
că sporurile'’salariale 'sunt 
cu mult depăşite de creş
terea preţurilor. '■ 

j -Dacă şi în privinţa grâu.
1 lui am avut o recoltă pes

te aşteptări, cu ajutorul lui 
Dumnezeu şi graţie , măsu. 
fiilor de vestructuran» a

s.'au găsit şi se găsesc şi 
destui. întreprinzători pâr.

, ticulari care se ocupă de 
exportul acestui produs în 
actuala* conjunctură mon
dială favorabilă. Evident - 
că aceştia trag în , final, c 
foloasele, apreciindu.se că 
lor le  revine un eâştig,:-d« 
peste ,.20 da-dolari pe 

fnâ de produs. *-'6
Desigur, având în vede

re nivelul tchelţ^jelilor ce 
se fac -de către prtpuţăto-- ': 
rii.agrîcoii pentru sentinţe 
şi lucrările agricole până 
când văd producţia aduna.' 
tă. şi depozitată, constatăm 
că ei hu se aleg cu cuie 

 ̂ştie ce Jxtg&ţie, după urte. "

în  condiţiile când tot 
cârpim sacul, deoareefe r-ur. 
sul dolarului na mâi’ poaJ- 
te fi .stăpânit, iar coşul 
zilnic înghite peste 60 de 
procente din bdgeftd fa . 

Anilieb&eSte.greu să ne c o n . 
vingă cineva, dacă nu are 
argumente concrete, Că în  
acest an suntem ciţ jmult ct 

mai is c a ţ i ‘decât în'anul tre- ’̂  
cut. Ne-ar. trebui poate un 
deceniu de acum încolo eu 
„vaca11 grase, ca în acest 

•ân,-pentru a  ieşi cât de cât 
din sărăcie.

' NICOLAE TlRCOB

; 18 AUGUST
#  Sf. Mc. Fior, La vru; 

Sf, Polion; ,
#  S-a născut, în 1981, 

scriitorul PAUL AN- 
GIIEL;

49  Au m u rit: în 1830, 
scriitorul francez 
UOXOKE DE BAL. 
ZAC  (n. 1799); In 
1883, istoricul şi

, : Cercetătorul hunedo* 
rean OCTAVIAN

/ ’ FLOCA (n. 19W);
#  Soarele răsare la o- 

ra 6,21 .şi apune la 
26,17; \

#  Au, trecut 229 de zi. 
Ie din a n ; au ră-

. mas 136.

UNAPiJrt
La OKI .-ist :

- —• Doctore, ţiu prte
aud. „<■/*.

— Poftim ?
--*• Stau răşr cu auzul.
— C e? , v-v

III. APEL LA ORGANELE JUSTIŢIEI 
LOCALE

O vagă şi nevinovată bă_ 
nuială-, că drumurile admi
nistraţiei pot deveni alam
bicate, încâlcite, anevoioase 
şi greu.de străbătut in cău
tarea şi obţinerea scopului 
urniărit/—- cum s_a şi do- 

, vedit până în momentul de 
faţă — a determinat mern. 
brii biroului executiv al 
„Casinei Naţionale" ca în 
strădania lor de a redo
bândi localul propriu să 
apeleze-•'şi la organismele 

. justiţiei loc-ale. * • . .
în acest * sens, biroul e- 

xecutiv al „Casinei Naţio
nale", reprezentat prin av. 
Todoroni Aron, av. Gană 
Romulps şi prof. Susan Du
mitru-, a deschis acţiune pe 
lângă Judecătoria „munici
piului Deva, solicitând a. 
nularea Ultimei. înregistrări 
din C.F. 124 Foaie- - de 
proprietate, în care se con. 
semnează : „Preş. la 25 
Octonibr. 1955; nr. 456. îrs! 
baza Decretului .nr. 111 pu_ 
blicât în Mon, Qf. nr, 101 
.Bin #8. Octonibr., Se înta. 
bulează-dreptul de proprie
tate asupra imobilului de 
sub p pi.-în favoarea Şta
ifului". ; ' -

Am solicitat această hol. 
târâre întrucât după 1989 ‘ 
Decretul nr' 111 a fost lo. 
vit “de rtdîîtaterdafwilă ca- 
racţa?uiui. său. abuziv, a.,; 

jflat în afara oricărei lega
lităţi. Anulâhdu.se con. 
‘semnarea. în Baza Decretu
lui 111, imobilul respectiv 
urmează în mod firesc sâ 

- i'edeVîriă. in posesia fostu
lui său proprietar, adică' 

'•Aseglaţia CuHrundii . ,;Ca-- -

cran amt/rfe' sîînpl'e şi-cla.- 
re, încât procesul putea fi 
judc'cin,: ititţ.un timp rela
tiv scurţ şi. în baza piese
lor dri' la -dosar, sentinţa 
pronunţată în favoarea 

-„Casinei Naţionale" din 
Deva.

în ciuda, evidenţelor con

crete susţinute prin probe. 
, le legale .din dosar, pro

cesul s-a amânat,lună de 
lynă, în terrieiul unor pre
texte neconcludente, for
mulate de S.G.. „Transil
vania" SA. care îşi reven. 
dică poziţia, de actual pro
prietar, m-putând însă a_ 
duce în sprijinul'acestei-a. 
firmaţii gratuite nici un 
document legal.- Pretextele 
amânărilor au fost, între 
-altele: căutarea actului de 
proprietate în arhiva Sfa. 
tului Popular sau a Trus
tului Alimentaţiei Piiblice, 
deşi atunci nu se concepeau 
şi nu se utilizau asemenea 
documente oficiale; solici
tarea Statutelor „Casinei 
Naţionale’’ care nu se tifla ti 

^la dosar, daT au fost depu. 
se ulterior, măcar că ele 
nu âveau nimic comun cu 
obiectul prepriu-zis. al 
procesului; negarea faptu
lui că actuala „Câsină Na. 
ţionaJă” ar fi succesoarea 
celei-din perioada interbe
lică. Această continuitate 
reiese însă eu prisosŞnţâ 
din Statutele sale şi chiar 

' din sentinţa civilă a Jude
cătoriei Deva nr. 53/1958, 
prin care i sia acordat pcr_ 
sonalitatca jţyicljţiă. Pen
tru a infirma această su. 
perficietă şl ab4s4ut - gra. 

, tuţtă supoziţie a SC,Tran
silvania” SA„ a, fosţs adus, 
cu eforturi deosebiî:e/4wm_ 
nul av. î’ictor Şuiaga 
ani), ultimul preşedinte -al 

, şCasinei NAţionpîe" înainte 
ci e ci esfîihţăa'e (Î951) şl - ac - 
tualul.preşedinte deN onoa. 
re- -41 „CaS^^.J'îaţionale".
car.;, . u' hMţlmts demnă 

' de ‘ăcl^jbaf, a fâcaî* depo-
ziţie în faţa instanţei“de
monstrând în mod elocvent 
si . .corţvingător nobil.-i mi- 
BIROUL EXECUTIV A L  
„UASINEf NAŢIONA LE“ 

DEVA

(Continuare în pag. a 2-a)
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•  1 dolar SUA " --  — 2050 lei
a 1 marcă germană —-1390 lei
•  100 yeni Japonezi . *—• 8102 ie i
•  1 lirâ sterlinS — 3ţ82 lei
•  1 franc elveţian l — 1672 )ei
•  1 franc francez ■ ■ ■ ■ ■ . ■  — 406 l«i

109 lire italiene .; ■ ■ ««• T27 le î

Cursuri de referinţă ale M ncit Naţionale ■. 
< 1 gemântei. s -

- .— -— . ....—....... .... .'p..
ţ m m

Plănui american secret, 
menit să pună capăt' răz. 
boiului d in’ fosta Iugosla. 
vie, ădreseâză 'beligeranţi
lor un amestec de amenin. 
ţări şi stimulente şi face 
uncie concesii notabile sâr. 
bilor^ în căzui îh oare a i  
ceştia consimt să-l semne; 
ze — ‘ comentează Reuter,., 

Planul american depăi 
şeşte graniţele Bosniei, şl 
încearcă s |  definăaseâ 6 
xoglmnenţare. totală, care,

NOUL PLA N  MKR1C.YN P E M  R l  BALCANI: UN
a m e n i n ţ ă r i  ş i  s t i m u l e n t e

bia C™a- cucerirea _ enclavelor Sre. ne' flexibilă in privinţa
- P evede recunoaşte. b.reniţn şt Jepa. care în decupării teritoriale a "Sos.
m  reciprocă intre Bosnia, toate proiectele ide pace.de nici. Ele doresc ca părţile

până acum erau alocate sâ negocieze direct finali-
mtisuimanilor. Pentru eoin. zarea acestei probleme, pe
penstiţie. o îngustă fâşie de baza admiterii principiului
pământ, cunoscută, sub n i t  “ * -v *- ' * - ^ -

Croaţia şi Serbia.
In ceea ce priveşte Bos

nia, propunerea' americana 
menţine împărţirea teriţp. 
ţiului ei, practic în doua 
părţi egale, între sârbii 
bosniaci şi federaţia musul. 
mano.croată, propunere pe 
care sârbii, ce deţin 70 la 
suţă din teritoriu, au res_ 
.pins.o artul trecut. în 
schimb, sârbilor li se o . 
feră alte tentaţii,"^pănţţu a 
face pace: li se recunoaşte^

m elc do .c£>ridoru.l Broiko, 
• ce aparţine sârbilor, va fi 

lăţită, Washingtonul a co
chetat cu ideca de a ceda 
sârbilor şi enclava Goraj- 
de, dar a dat înapoi în 
faţa opoziţiei guvernului 
bosniac: <:

SUA au adoptat.o atitudi-

ca federaţia: croato.m tisul. 
mană să potede în  conţi, 
nuare 51 la sută din teri
toriul bosniac. Dacă nego
cierile- vor fi încununate de - 
succes, planul prevede un 
masiv ajutor internaţional 
pentru reconstruirea Bos
niei. -  -
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AvancroD ică

în săptămâna J —W a u . ziua de i i  august, s .a  
gust, Inspectoratul da Pe* constatat că . g -fost de* 
tiţie Sanitară şi Meţiţeinâ ft«UM«»să cJofhfe®» apei 
Preventivi» al iorieţului potabile, tajatâjjgpb'u ea , j 
Hunedoara şi „a îndreptat re şeful sectaridaîde gas. I 
atenua, In «nod deosebit. podârno comunală O eoa. ' 

asupra activiţăţ’larce s.a« gin -dl D- Sărim a fost |  
dsşf&şurat■'. in staţiunea amendat cu 800 000 |ei. » 
Ualnaoclîmaterică Geoa. Se fxuite apm 'ia «a po„ l  
giu UŞI, unde au fast cp. zitivă pnmcupirea ageo. >

• zaţi şl au servii masa toţf ţilor economici, a nufne- 1 
artiştii amatori clin an_ roşilor comercianţi parţi_ * 
samblurile folclorice par. cu lari şi diferite societăţi » 
ticipante din străinătate pentru respectarea norme. I 
la Festivalul Sarnrţizege- lor de igienă privind păs. J 
tpsa şi la Costeşti unde trarea curespuna^tnnţ^ şi f 

; s-au-încheiat manifestări, servirea «woetă a brepa- j 
Ji calţural^artistite uie riddor dur carne. f
aeestui aprpeiat festiva!. l.P.Ş.M.P. atenţionează .

Cu toate atenţionările, şi cu această ujcaziq pe toţi 1 
măsurile, întreprinse . in -coy^rcianţil participă ‘ 
dUCUFtle frecventate de un ia diferite manifestări si t 

• mtrnăr de oa_ ieşiri â*ţ-:aeF so- ... *
meni pe lângă multe as_ licite din timp lrişpectora_ j  
peeţp .pozitive fc-ari) tului de RdUţie. Sanitară y
nâtat şl câteva abateri de aprobarea necesară desfă, J 
la regulile igienico-şani- şurării activităţii în sis- |; 
tare, care nu pot fi oco- tern, ambulant t *
liţe, La complexul Tot în intervalul de |  

din Geoagty BăR timp amintit- în urma te. * 
nu'ţrau întreţinute cares- nor sesizări ale cetăţeni; I  
puivfătpr. în hună stare de ,lor. organele de cbnţrol * 
uneţldnare instalaţiile sa_ sanitar au constatat că | .

la chioşcul din Mintia a l*  
firtrtet Prod Silf» nu se s 
respectă normele Igieiu- I 
cc.sanitare şi $-a sancţlo- J 
nat cu amendă de lăO 000 ( 

—  Ici, snspendându.se tem.. » 
torizaţie sanitară, amenda porar activitatea ţpână 1» |  
pentru această gravă a- eliminarea neajunsurilor %. 
batere însumând 40Q 000 incriminatei I
lei. Controlând calitatea Inspectoratul de Poliţie*  
apei ce s© distribuie în Sanitari-şi Medicină 
Geoagiu Bâ* Şi sat, în Preventivi Deva

Etapa a U .a  9  Diviziei 
Naţionale începe de azi 
(se putea altfel?). Deci, de 
la era 19 fel dispdtă jo_
curile Ceahlăul'—. Dinamo 
ş l  FC Braşov — Univ. Cro
ia va, iar Steaua — Poli Ti
mişoara se joacă tot 'azi, 
dar de lg ora 19,15. Mâine, 
de lă u t ă  11, se întâlnesc 
Glorie Bistriţa şl Petrolul. 
Şl ce-a. mal rămas din e_ 
tapa a ddua: Qţelul — Ra
pid, „ 0 “ Cluj — Inter. 
Sportul' St ud. — Poli laşi, 
Farul — Selena, FC Argeş
- ,FC Naţipnal s© dispută 

sâmbătă, după.aiştătză. Me
ciuri interesante, deschise 
oricărui rezultat, se anun_

’ t i  la Piatra Neamţ şi Ga
laţi.

mţmitfîCă se  dă startul şl 
în Diviziile B şi C. în  Di
vizia H M ...
noua proirţovată Minerul 
Certej îşj' ^işputâjarimg^şş' 
partidă 'b M p vizj*  B, 
care evoluţ>a*H pw tru pri. 
ma oară in fetorâ» sa, eu 
Minerul Lţtpeni, a  form ate  
qe cuprinde mulţi Ibibalişti 
valoroşi. însă Minerul f!fer_ 
tej s-a pregătit cu multă 
conştiinciozitate şi dăruire

.nitare pentru care s_a 
aplicat o amendă de 
.25900(1 lei. Tot aici a fost 
depistată şi funcţionarea 
ilegală a SC Vacanţa SRL, 
fără a poseda cuvenita au-

'ywiw

sub îndrumarea antreno
rului principal Ghcorghe 
Ţurlea, şi sperăm' că, în 
ciiftla meciului .greu ce îl 
are cu experimentata for
maţie din Lupeni, gazdele 
să*ş» adjudece victoria. 
Credem noi, că şi condu
cerea: clubului, că stadionul 
din Certej să devină dumi- 

. nică din nou neîncăpâtor, 
că suporteriivor încuraja 
in mod sportiv pa Minerul 

' Certej, :. t v ; . : . . !
Vega Deva se deplasează 

la Şoimii Sibiu, Inutil să 
mai subliniem că şi pe 
deveni îi aşteaptă un meci 
greu în faţa sibieriilor, ca
re după ani de zile revin 
in  Divizia» B, Credem că,

' după eşecul din meciul de 
• cupă, V c |a ; componenţii 

formaţiei, şi.au  revenit, au 
.apalizat şi a«, d cciş.M  re- 
te jocurilft lor biuete iprac- 

•ticate; In eampionaBţl’-f re
cul Bte^ă, • dar şj- |Ţ».’depla- 
sar©. Bahovesnutr'''■ Fajfeiş. 
nici Seagu, fejlgaru. Stan, 
Popă, D. G ai^rt, Ciobanu, 
Qancitfr Rădoe, Elglş, CfijL- 
laiţi componenţi ai Iotului 
care au . tras djn greu In 
ediţia . trecută^ urcţp^^ânâ; 

■ 1 ' /.«ăwi't e /  '.'.iŞi

la locul 5, ceea ce părea In. 
credibil, la  Utl moment dat, 
pentru toţi susţinătorii lor. 
Acum este momentul ca 
devenii să confirme valoa
rea demonstrată, şa Se Cla
seze între primele echipe 
ale seriei a I ll.a .

La Haţeg, Brad, Simeria, 
Ghelari, Hunedoara, OrăŞ-, 
ţie, Livezeni şi Bărbătmi,

. simpatizanţii şi suporterii 
forinaţiilor de Divizia C 
din aceste localităţi se pot 
reîntâlni cu favoriţii lor, 
în prima etapă a campio
natului de fotbal. Divizia 
C. După părerea noastră, 
cele mai „ţari", echilibrate 
meciuri se desfăşoară intre 
Constructorul Hunedoara 
Minerul Aninoasa şi Mine
rul Bârbăfenî ASM Ati- 

ŢUlBrad. Fiecare meci pre_ 
importenţa ^sa, dar 

VS« par âtractiv» şl p^f- 
. ‘te. M etilul G»%îOr ,r -  

ţîiul Betrila,; HaBeb; Ha^g 
v;i— Victoria

; Tuturor formaţiilor hu- 
Ţ- nc'dorene le dorim mult 
i- succes -te  iiet^Gecunpionittx 

de fotbal '95—*9SI

SABIN CERfHl

Sesiune ş tiin ţific ă
(Urmare din pag I)
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1 c a s a  m  p r e s a  $ / m  t u h â

„C u v â n t u l  u b s f t  d s v a  
soevefâfe- pe act/um cu capital pavai 

fnmatrieulatâ te Registrul Comerţului Oeva. eu 
|  ru J/SlfWStBf 1991 Cont ^W7a6î3ttpS.C.ft:Oeua 
1  Cod fiscal 2t t«82?
, CONSfUlM. OF ADMINISTRAŢIE
j  Dumitru Gheonea preseamte ţiectacfo'_seti. .
I TiBeriuiâraţe vieepfe$echnteiieoaoio»5e*adiMPCU * -
•  Vif^t Cnsan c e n k i  seL Mine* Bocte» Niuotae I
I nrcob . i
* m iteaga răşiiu»oeTe^MMv*fti conţinutul j  
1  articaloLor o  pqartâ auţpru acestora. Adresa j  
l  reţdeetiei 'Deve. 2?0fi sţt \ Oeaem&ne m 35, .
J  jud»ţu( MumKiea«a Teietnane- St1?T 5 E »?t57  {
J  9 t t ie » .B Î $ 9 a 4  fsw  61809? *
I  Tiparul ezecuiat ip S C. „Potete'*»' $  A Qev» ‘ . I 
l> m* mmmtţm-mt-mm -m ţm  « n »  a »  *  \

Despre relaţiile româno- 
slovace a vorbit dl Ştefan 
Unatinschi, de la Ambasa
da Slovaciei la Bucureşti, 
reiaţi* privite prin prisma 
eoresptTictenţel' pUrtaţe de 
eoaducătoru politici sârbi, 
slovaci şi ipmâni. In preaj_ 
ma Gongffisului naţionali
tăţilor din im p e r ii » t#ro_  
ungar (1895), dar ş i' rela
ţiile ulterioare.

Lucrări încărcate de con
sistenţă şi arguroenptţic 
ştiinţifică au prezentat în 
plenul sesiunii eoni- dr. 
Teodor Pnvel, dr; Mil»n 
Krajcovic (Brtrttelava), ca
re au oferit date «o i *><•>- 
vind- alianţa naţtaoalit&ţi- 
lo» d in  Auttrocllngaria Ia 
sfârşitul sec, ăl XIX-lua, 

;iOope»area slovacilor, roma. 
nttor.' sârbiter Intre '189#- 
râăi.- Li »;au aUMorăf It, 
ceL ion Dânflă '^viu'2e|il. 
Militar N aţfet»î Bucuteşji)

zenţaţ Vtdumrd de efiteunL 
cări ştiinţifice ale sesiunii, 
editat de Muzeul Civiliza- ■ 
ţie» Eteclce şi Romane De
va, sub generleul „Rumâni, 
sârbi, slovaci", volum cu
prins în colecţia „Resti- 
tuiri** A fota vernisată ex
poziţia „Documente, presă 
şi tipărituri în sprijinul

luptei pentru emancipare 
şî unitate naţională". * 

Lucrările sesiunii au con. 
tinuat în după-amiaza zilei 
de miercuri şi în  tot cursul 
zilei do joi (16—17 august 
a.e.). Următoarele două 
zile au .fost consacrate u- 
nor vizite de tfiteumeut»* 
in judeţ. .

stitutul Militar d e '
şi »■»!•, Qriavian TAter (Iti_ 

ţ  ‘Trimştru- 
.sitmî ^.Dwbitf" Sîliiu).
Prof. Inachim Lazăr a pre_

» » • * * • • » » * * • • • • » • • • « * • * • * • * •

Dosarul „Cashiei 
Naţionale '4 Deva

(Urmare pa« t»
' ....   ———-

siune a „Casinei, Naţionale" 
ag;uile. de -a contigua ac_ 
triia*w»<»tetealte^» *

« W ®  *m  a-
:ceăt proces.' a  avut tec în 
■25 mai 1995, când preşedin
tele completul ui de judeca
tă â  smuaţaţ părţile <?ă 
pt*tees»*l ram ate t e  pro_ 
mpa ţa t e  tr* cugâad te vor 
'fmyăisi M tw i.'.du b* *cea 
infăţiţizre şi ruaifa primit

încă textul hotărârii in
stanţei- ;

Oricum, noi Vom aşiep- 
ta.. . aar in caz de sentin
ţă defavorabilă „Casinei 
NăditeafT", vom copun««. 
derttertwrde la instanţele 
superioare, având credinţa 

. nestrămutată gă - Justiţia 
noastră, imparţială, corecc 
tă, înţeleaptă pusă inte
gral în slujba dreptăţii, va 
soluţiona favorabil soarta 
cefei «vai vechi inxiBâţil 
de, eultucă şi educaţie; C&n 
municipiul Steva.
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(5^0 , Seriale, desene 
animate; 9,95 Ambafonţa 
(s>; f(î,09 Reluări seriale; 
W .»  Frate os ş l  bogat (si; 
11,30 Vremea dorinţei (sj; 
12,00 Preţul « fierbinte 
fes); 12,39 BuriaJ famHti- 
l«*r (Cs); 13,36 Springficld 

- Stery ţsj; 14,15 Santa Bar
bara (s>; 15,03 Pasiunea 
el e crima fs.p); 16,00 I_ 1 
tonaC hristc n talkshpw; 
17,80 Hans MefSer talk- 

sb#»; ! * ,«  JSreoardyt ţes); 
*9,30 Intre teOfc #S); 19.00
Frumos ţ i bogat fs/r>; 
19*45 Ştiri, spart, meteo;
20,40 Vremuri bune fi 
reîe ţslt 21,15 înapoi iu  
Viitor IH fe». SF SUA 
JOtteR A25- S W  şi- ştiri 
necturnc.

7.00 Ştiri; 10.00 Cusă, 
dutoe casă (s); 18.30 Film;
12.30 O blondă pentru
tata (s); ÎLOO Whhtteiowit' 
(s)î i^ jO G a s*  teu ne Ho 
(s); 14,00 Ştiri; 14,23 Lec
ţii particutere (shovsi;. 
14,408eautifn| (s); 15,15
A *nbî ţsj; IC.IHV Tata şi 
fetiţa (s& lăJH» Tata m  
17,00 ttst; îa o o  OK,
ţitf e eoreetf (cs>; 20,W
Beat» nerseuluf (es); 21,00 
Ştiri; 21^5 Faperissima 
sprint ţslwnv): 21,48 Beau. 
tiful tete săptămânii);
29.30 Ştiri; 0,00 N.Y.P.B, 
Blue CM; 1.00 Ştiri; 1.15 
Target (mateji. 2A0 Re
luări. ' iâi

6,30 Germania, ari di 
mlueaţă; 9.30 BHinch — ;
TV (mag. TVR 16,30 Gim_
«ostie» motfaw U ţ 11,0»
Insula fanteziilor (s); 12,00 
Ha» t»  medic Cs/rfc 13,00 
Medicul muriri CsR 14,0#
Fatcon Crest 6J; 15,0#;
Cagn«T f i tacey  Cs>; 16,00 
Star Trri» Cs, SFJ: „Viito
rul inreerfevt"; 17^0 Bay, 
vvsitcA ti-a-R »Vaeanţa_*
Iad" (pJl); 18.00 Să ris
căm! (es); 19,00 Total sau

U M  m tk
meteo; 29^4 Roata 

Merecuţui teric 2U&  Poti- gaaii* gtrouuK  2 2 .»  Show, 
Ulii dtn M M  te*. SUA  
-JS5); 23.13 Ran: totbpf 
Bundeşiiga; 0JIO Artista (f. 
er. G»rutaai* ’8%..

A »  Ştiri NBC- cu Tom 
Broţavţ; r,w ;to  ariea»l a. 
facerilor — şt«rfeT,3ft -A_
«acer* fa  A  ftteft MO..... — 9>30.

^ I »,1
Comori Ihte. l l t e  Piaţa 
ettropeopâ; *3,8# Pfeţa a_ 
wericamfc 18.3U pulsul a 
forerdor ari; » ,« •  
wriOrmBţil I* *
1TN; 20,3H S*UM NI L

sorti, r*  Joy 
8(3CI H M  I M mmI  talk— 

sbou ; l,3ff Ştirile ţm e ţt i  
cu T. Rrofcaw.

Nataţie. CE t e  la Vieaa 
(d): Sărituri rh» la trattr- 

: bufi** de 3 m — finala 
> S k t  1M 0 Canoe. CM 
rinfsăr x  tU. 19,00 Nata. 
ţie- CE, Vicna (d): Sărl- 
M t i t e  ta  trambulina’ de 

. #  m  — semifinala mase.; 
20,38 Buletin de ştiri 1 ;
211» H t i  Mir Bob i de te  l 
trambulină, Kuopio (în-
r e s a .7 jv tm

v i m v ,

18 AUGUST

. î,oo La prima « r it  
Râu Santa Barbare 
(s/r, i  ateii «AS» Be- 
sene animatei HAM
Curcubeu; t2 M  MTV 
Greaieit MiU; tZ M  A* 
venturţle te l Slrippy 
CS); 13,20 1001 aud* 
14*18 TVR laţi 
TVR Cluj-N,; 
Caiac-cimoe. C R
Buisbure —  finala; 
17JD0 Em. ÎB Urnim 
germană; 18J50 Pro 
Patria; 19J» Edem tel; 
202b) Actualităţi, me
teo, sport; 2050 TU- 
za«r folcloric; 2L25 
Majoritatea decide (f.

■ S il A . 1992); 285* MTV 
Euro Top 20; 0,20 Ca- 
iac-canoe. CM de la 

finale;
;^H) Un ’ bărbm şi 
două .temei tf. SUA).

72)o La prima oră; 
9,2o Ora de muzică; 

, 10,05 Documentar CFI;
11.30 D.a.; 12,00 Ca
feneaua literară; 13,30 
Divertisment muzical 
(CFI); 14,10 Varietăţi 
internaţionale; 15,00 
Convieţuiri; 16,00 Da ; 
1658 Pasiuni secrete
(SH ) W  B « «  In
venţiilor; fiMH iubiri 
aonagiteare (MU UţOd 
Concert simfonic; 21,00 
T \M  Mesager: 2158 
oam eni care w l t e U  
22.00 Hyperten; 23,0# 
pin viaţa romilor;
23.30 Santa Barbara 
tel; 8.15 Rnctrrilte mu-

:A0o — IM »  
âri; 16,10 Post n e s  
ridian; *7.3# Gata Ts- 
le 7 — recital Wein- 
bergt-r; 18,00 Dpc**>en-
' tstif :~:WXfT-i''-lptena; 
lâftm ţ^Srimtesâit.oo 
„KITr” — ep. 37;
j£Qt50, -
21,00 rclejurnal; 21„10

14,45 .
ărf: 48,8# VVPrldmrt —- 
daemnentafî fteSW'PMK 
til mendrat: ■' JMtet*- 
lftea“ «te R D  P  
GePrge UPebauf —  
Faith; m m  ArtUUlL 
teţi TVR) 28.45 OMic- 
tiv _  ştiri teririm tM B  
terrefi entf H m  m m  

■Bawre Muri*  T m  m  
m m m  Brem.2345 Fiteu 
artistic; „Insula Fu- 
rfeP* (aeţîîme, SUA —  
v m h  « 5 5  viduateutR

.rii.tw Videotext; 18,®  
O b * f« tt« t  Anton* 

Făcu*

mmm mm

re  W  Fonte**)
Fttes seaiaăr 
viaţă" — ep. 33; 21 

Etern S rtd fc  : „Atracţii 
se v a s t e i  M M  In d ®  
dorea

iii.ara im
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aşa cum a fost aprobatd In Parlament şl înaintataspre promulgare
României «d op tă  prezenta .lege. b),«hlrteşul care refuză să preia in folosinţă o altă
2& P IT O L U L  I locuinţă « fesp u m â lo sw , poWrft Legii tir. S/ltf73<s .

i«vf:v , ejchlriaşu l cure subînchiriază locuinţa- fără con.
simţământul proprietarului ;

d) chiriaşul care a schimbat total sau parţial desti
naţia ori Structura interioară- â apartamentului, fără 
consimţământul proprietarului. ' '

Foştii proprietari sau moştenitorii lor şi rudele până 
la gradul doi ale fostului proprietar în viaţă, care be
neficiază de prevedârlle art, g Alte. 3, se subrogă pe 
data prevăzută la art. 6 în drepturile şi obligaţiile legai 
născute ale celor cari au, deţinut anterior, cu chirie, 
apartamentul. v V L ■

Ni votul chiriilor este cel stabilit prin lege.
Orice litigii între proprietar f i  chiriaşi sunt de com

petenţa exclusivă a instanţelor de Judecată,
AHT, 8. — Pentru cheltuielile efectuate de chiriaşi 

cu compensare pe Smirna chiriei» în condiţiile legii, care 
au Ia bară documente şi evidenţe corespunzătoare la 
unităţile care au deţinut apartamentele, se va continua 
compensarea din chiria datorată noului proprietar.

AHT. 9. — Chiriaşii titulari de contract ai aparta. 
mentelor ce nu se restituie in natură foştilor proprie, 
tari sau moştenitorilor acestora, pot opta, după expi
rarea termenului prevăzut la art. 14, pentru cumpă
rarea .acestor apartamente cu plata integrală sau în 
rate a p reţu lu i.

De prevederile alineatului precedent beneficiază şi 
chiriaşii care ocupă spaţii locative realizate prin extin
derea spaţiului iniţial construit.

In cazul vânzării apartamentelor cu plata in rate, 
la încheierea contractului se va achita un avans de mi
nimum 30% din preţul apartamentului. Ratele lunar» 
pentru achitarea contravalorii apartamentului se vor 
p ilo n a  pe o perioadă de maximum 15 ''ani, eu o do. 
bandă reprezentând jumătate din dobânda de referinţă 
statrilită anual de Hanca Naţională.

Ţinerii, căsătoriţi, în -vârstă de până la 30 de ani, 
precum şi persoanele trecute de 60 de ani, vor plăti un 
avans de 10°/8, iar plata îh rate lunare se eşalonează 
pe o perioadă de maximum 20 de ani.

Comisionul cuvenit unităţilor specializate care eva
luează şi vând apartamente este de 1% din Valoarea 
acestora.

Fac excepţie de la prevederile alin. 1 chiriaşii ti
tulari sau membrii familiei lor — sttf, soţie, copii mi
nori — care au dobândit sa» instrăirtăt o locuinţă pro
prietate personală după 1 ianuarie 1990, in localitatea 
de domiciliu.

Chiriaşii care iott dispun de posibilităţi materiale 
pentru a cumpăra apartamentul în care locuiesc pot 
să rămână in continuare in spaţiul locativ respectiv, 
plătind chiria stabilită prin lege.

Apartamentele dobândite în condiţiile alin. 1 nu 
pot a  înstrăinate H ani de ta data cumpărării.

ART. 10. — Soni exceptate de la vânzare aparta. 
mentelc care, la data - intrării în Vigoare a legii, bene
ficiază de datări,Sper talc, cum sunt: piscină, saună, seră, 
cramă, bar, vinotceă sau cameră irigoriiică.

Sunt de asemenea exceptate de ta .vânzare locuin
ţele care au avut destinaţia de case de oaspeţi, de pro- 
torni, cele declarate monumente istorico şi din patri. 
ffioniul naţional, precum ş t  cele folosite ca reşedinţe 
pentru foştii ţi actualii demnitari.

. ART. t t .  — Actele juridice de înstrăinare înche» 
ia te qu încălcarea prevederilot art. 9 aflu. 6 şi art. 10 
sunt lovite de nutilate absolută.

-ÎS:

DISPOZIŢII GENERALE
ABT, 1. -* I eştii proprietar) — persoane fizice — 

«f iăţofaifeior cu dăslhtoţiu de locuinţe, trecute ca atare 
în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, 
dofĂ fcm attte 1945, eu salt fără titlu, şi care se aflaţi 
î»  ptotoift stalului sau a altor p ersoan eju rid iccia  data 
de 22 decembrie 1989, beneficiază de măsurile repara-

• torit prevăzute de prezenta lege.
O» prevederile alineatului 1 beneficiază şi ‘ moşte- 

• nitorit foştilor proprietari,-petrivit legii. ' •
ART. 2. — Persoanei» prevăzute la art. 1 benefi- 

: eiaăft de restituirea m natură, prin dobândirea dreptu.
- I»fl de proprietate asupra apartamentelor in care locu

iesc hi eăiitate de chiriaşi sau a celor care sunt libere, 
lăr pentru celelalte apartamente primesc despăgubiri în 
condiţiile art. 12.

In cazul apartamentelor trecute în proprietatea sta
tului, pentru care s-au primit despăgubiri» dacă sunt 
Ocupat» <§» foştii proprietari sau sunt libere, ele se res
tituie in na.ură. Redobândirea dreptului de proprietate 
Oste’ eOridiţionată de restituirea sumei primite cn titlu 
du deopăgubfre. actualizată in  condiţiiie prevederilor 

LATLI& v,';;--,^ L . L;; ’. W - v: -
; > ' ART,  3. — Prin apartament, in sensul prezentei 

legi, ac înţelege locuinţa compusă din una sau mai m ul.' 
te  camere, cu dependinţele, garajele şi anexele gospo
dăreşti aferente, inclusiv camere de serviciu, ' poduri, 
pivniţe» magaziţ şi alte asemenea, indiferent dacă sunt 
Situate ia aceiaşi nivel sau ia  nivele diferite şi care, ia 
diata trecerii în proprietatea statului, constituia o sin
gură unitate iocativă de sine stătătoare, aşa cum a 
fast determinată prin construcţie.
- Apartamentul, astfel cum a fost definit în alineatul 
1, rămâne considerat ca .atare, indiferent dacă, Ulterior 
trecerii ţn proprietatea statului, s-au efectuat modificări 

' constructive interioare ori a fast luat in evidenţă ca re- 
- prezentând două sau mai multe apartamente.

. adăugirile, supraetajările, dotările, utilităţile
şi orice alte Construcţii, care exced apartamentul tre- 
eut in proprietatea statului, ca şi pentru pierderile de 
vafftmtr imputa bi.e, se aplică prevederile art. 13.

ART. 4. — De prevederile prezentei legi beneficia. 
tH şi cetăţenii români care îşi stabilesc domiciliul în 
ţărĂ h» terifo-ft de 6 ioni de la intrarea in vigoare a 
prezentei legi

1 C A P IT O L U L  l i
. i  itr, SfITUIREA IN NATURĂ

ART. 5. —- în că  fostul proprietar sau moştenitorii 
.acestuia locuiau la data de 22 decembrie 1999 in cali

tate de chirii ,! în apartamentele trecute în proprieta
tea statului, ei devin proprietarii apartamentului locuit, 
în condiţiile prezentei legi.

In cazul in care mal mulţi moştenitori locuiau la 
«făta d<> 22 decembrie 1989, fiecare intr-un apartament 
trecut î n ' projjrie^tea statului de ta fost nţ proprietar,

. ei devin pH>pr,etartî apartamentului respectiv. •
Fosfui pr prjetar sau moştenitorii acestuia, dacă 

iltottîau fciv»dă;a j i g  22 decembrie 1989 în aceiaşi «par. 
foment cur a ţ i  cfnriaşi, devin proprietarii întregului a.

' păCtament, astfel cum acesta este definit in  art. 3-, Eva
cuarea chiriaşilor şi pubere» iu posesie a proprietarilor 
se Vor face numai după acordarea efectivă a unei Io- 
cutnţe corespunzătoare dc către autorităţile publice sau 
de către proprietar;

Moştenitorii, jn sensul prezentei legi, sunt socotiţi 
de drept âeceptrnţii succesiunii de ia data depunerii ce
rerii prevăzute de art. 14.

neică rudei» până Ia gradul do*, , ale fostului pro. 
prietar în  viaţă locuiau la 22 decembrie 1989 cu chirie 
în apartamentele preluate de către s t #  dft ta acesta, 
apartamentele devin proprietatea fer, c» eonsimţâroân. 
tu l'scris al proprietarului dacă le locuiesc şi Ia data 
intrării în vigoare a  legii de faţă. Consimţământul va 
fi dat in formă autentică.

ART. 6. — Re data rămânerii definitive a  hotărârii 
comisiei prevăzută la  art. 15s prin cur» s-a dispus-resti
tuirea in natură a apartamentului; se  compensează de 
drept — fără îndeplinirea CpmfiţWtor stabîHfe de Codul 
Civil — cheltuielile necesar», utile şl voluptorii vfcc.- 
fnate de foştii proprietari său de moştenitorii lor, în- 
calitate dc chiriaşi, şi de unitatea care a administrat 
apartamentul, ţinând seama şi de fhâvectorile art, 3.

Contractele de închiriere dintre foştii proprietari, 
moştenitorii lor, precum şi rudele până ht gradul doi 

, ale fostului proprietar în viaţă şi unitate# care a  avttţ
• . fa- ădfminisfrare apartamentul încetează, Ar- drept, pe

aceeaşi dată.
C A P IT O L U L  HI : 

P R O T E C Ţ IA  c h i r i a ş i l o r  -
ART. 7. — Contractele de închiriere încheiate in  

baza Legii nr. 5/1973 pentru apartamentele din hnobî. 
le le prevăzute ţa art. 1 se prelungesc de drepVpe o pe. 
rUnwfcă de cinci ani de fa data rămânerii definitive a 
hotărârii comisiei prevăzută la  art. 15, alin. Ultim.

Chiriaşii prevăzuţi ia art. 5 afin. 3 vor beneficia, 
f»  pi l iomli de prelm%ÎF» a contractelor de închiriere, 
de prevederile legale hi vigoare referitoare ţa construi
ri#» unei locuinţe proprii prin sprijinul statului satr prio
ritate în  atribuirea unei locuinţe din fondul locativ ad
ministrat de autorităţile publice locale.

Nm beneficiază du prevederile alineatelor î  şi 2 şi 
ponta f i  evacuat după trecerea unui an de fa intrarea 
In vigoaCU a prezentei togi i

aş chiriaşul titular sau membrii familiei sale — soţ,
’ soţte, copii minori — care au dobândit Ori înstrăinat 

după 1 ianuarie- 4990, în localitatea de domicilia o Io. 
Căinţă corespunzătoare normelor stabilite prin Legea 
«fi 50973 t. .

■nmnHnndlmmmncniMinmmmmt

CAPITOLUL IV 
STABILIREA s i  a c o r d a r e a  

UNOR DESPAGI BIIO
ABT, tz. — Foştii sau, dtfpa caz, nwş-

tenitorli acestofa sunt îndreptăţiţi^să solicite acordarea 
dc- A'Spigubiri pentru apartamentele nOrestitoito în nd. 
tură şi terenurile aferente sau, deşi îndepfliiesC concfi- 
ţUle pentru restituirea în natură, să opteze pentru acor- 
dareâ de despăgubiri. t

' ART. 13. — Valoarea despăgubirilor care se acordă 
foştilor proprietari şi i jştetutorilor acestora,' pentru a . 
partamontele nerestituite în natură precum şi preţul de 
vânzare, după caz, se stabilesc Pe baza fiecretnlui nr. 
93/1977, a  IlecrcUiXuiXege nri 61/199» şi a Legii nr. 85/ 
1^12, republicată, iar virtoarca teren urilor' .aferente, pe 
bâza Criteriilor pttvhtd’ stâMlirea şi evaluarea torentf- 
riţor aflate îu patrimoniul societăţilor comerCîate, ela
borate de Ministerul Finanţelor şf fţîirirstcrtrl Lucrărilor 
Publice, în funa" februarie 1992. t a  valorrfe astfel cal
culate s» vor aplica coeficienţii de actualizare, care nu 
vor fi mai mici decât cOefîcienttil dc creştere a veni. 
turUor salariate medii pa economie.

Vadoştrea totală a apartamentului restituit î»  natură 
şi a despăgubirilor cuvenite pentru apartamentele ne

Valoarea despăgubirilor stabilite în- condiţiile an. 
teriOaf» se Ifftuşlizâfldâ ia  #ata plăţii luând oa bază sa. 
tortul ‘ mediu pe econO. . n ultima luifă a trimes
trului expirat. . , •

La dispoziţia Ministerului Finanţelor se constituie 
fondul extrabugetar pentru asigurarea punerii in apli
care a prevederilor prezentei togi care se vă alimenta 
din :

a) sumele obţinute din vânzarea apartamentelor care 
nu s.ttp- restituit în natură, reprezentând plăţi inte. 
grale, avabSUri, rate şi dobânzi după deducerea comi
sionului de 1% din valoarea apartamentelor.

b) sumele obţinute din lansarea unor împrumuturi 
de stat CU această destinaţie, în condiţiile prevăzute de 
Legea nr. 9l/t993.

Din funilul astfel constituit Şa vor efectua cheltuieli 
în următoarea ordine: »

a) plata despăgubirilor, cuvenite —- in condiţiile
prezentei legi “  proprietarilor şi moştenitorilor aces
tora ; ■ ■ ■

b) plaţi pentru restituirea împrumuturilor Contrac. 
tate şi plata rosturilor care decurg din aceste împru
muturi de s ta t;

c) construirea de locuinţe, care să fie repartizate cu 
prioritate chiriaşilor aflaţi in situaţia prevăzută ta art. 
5, alin. 3.

ART, l i ,  *» Persoanele îndreptăţite ta restituirea 
în natură a apartamentelor sau, după caz, la acordarea 
de despăgubiri, vor depune cereri în acest sens, in ter
men de 6 iutii de la intrarea in vigoare a legii.

ART. 15. -» Cererile prevăzute la art, M vor fî a- 
•dresate comisiei consiliului local, Constituită. potrivit 
articolului 16, pe raza căruis se află situat apartamen. 
tul în cauză,

Cererea trebuie să cuprindă datele complete de 
identificare a solicitantului, calitatea de proprietar sau 
moştenitor a acestuia, după caz, menţiunea că s.a  
adresai sau urinează să  se adreseze cu O cerere sim i
lară şi altor comisii (judeţene, municipiulUÎ tJucureşti, 
S.A.I.), precum şi Orice âlte menţiuni care sâ-I ajute 
să intre în posesia apariamentului sau a despăgubi, 
rilor ce i Se cuvin. La cererea astfel formulată, peti
ţionarul este obligat să anrxeze copie legalizată de pe 
actul care face dovada dreptului să» de proprietate ori 

. ai defunctului pe care-1 moşteneşte, asupra apartamen
tului ce solicită să i se restituie in natţtrfi to»  pientru 
care urinează să primească despăgubiri, copia contrac. 
tutui de închiriere, în căzut îtr Care solicită să- i se res. 
tituie în natură apartamentul Pe care îl deţine cu acest 
titlu, precum şi orice alte acte pe cate te consideră ne
cesare în realizarea dreptu Ini său._

' fn cazul în căre, după adoptarea hotărârii comisiei 
judeţene apar alte persoane cu vocaţie succesorală, liti
giu l se soluţionează potrivit dreptului comp».

In cazul în care fostul proprietar sau moştenitorii 
acestuia solicită despăgubiri pentru apartamente situa. 
te_în judeţe diferite, ei vor menţiona în cerere comisia 
judeţeană pe pare o aleg pentru stabilirea acestora. Co. 
misia aleasă' va cere relaţiile necesare» inclusiv' eva
luarea de la comisiile judeţChe în a CărOr râză sunt 
situate apartamentele în vederea stabilirii cuantumului 
despăgubirii In condiţiile prezentei legi.

Hotărârile pentru restituirile în natură' Se emit de 
comisiile judeţene pe a Căror rază se află apartamen- 
tele. ■ - •

ART. 10. — fn termen de 45 de zile de ia data pu. 
Micării togii, consiliile locale, orăşeneşti, municipale, 
după Caz, propun constituirea cemfeifior speciale in . 
vestite cu competenţa de a  primi cererile şi a  verifica 
ariei».

Comisii!» se numesc prin Ordinul prefectului iu  ter
men «te 15 zile de Ia înregistrarea propunerilor.

Propunerile acestor comisii, împreună cu cererile 
£i dŞcw^ciţţele depuse de foştii proprietari sau moşte- 
nitoril acestora şi rudele până la gradul doi ale fostu. 
lui proprietar în  viaţă, se vor -transmite, în termen 
de 36 Zile/ comisiei judeţene,

Comisia judeţeană pentru aplicarea dispoziţiilor 
prezentei legi OSto formată din :

— preşedinte; preşedintele consiliului judeţean;
-si- menibri l notarul şef sau delegatul acestuia; di

rectorul general al direcţiei judeţene a finanţelor pu- 
Mic»; directorul direcţiei judeţene de urbanism, lucrări 
publice şi amenajarea teritoriului: şeful serviciului con. 
tencîos ai eonsîliuWi judeţeanr 2—6 spocteilşti din do- 
meniite; gospodărie locatiVă şi evpcriizări în Construc
ţii şi terenuri; secretar — secretarul consiliului jude. 
ţetwr. - '

fn acelaşi mod se vor constitui comisiile pentru mu
nicipiul Bucureşti şi -Sectorul Agricol Ilfov, conduse 
de primar uf genera» şi» respectiv, preşedinte.

Componenţa nornntaiă a comisiilor prevăzute de
restituite f»  natură şi toreamito aferente nu poate de- ' se ./v ^ â te b »  pri» w din  af prefecţiter/
pâri tom » veniturilor salariate medii pe economie afe “ " "" ’ “
«mei persoane pe *  perioadă de 2p de ani, cafcuTată fa 
data stabilirii despăgubirii, -- I

. fn  cazul în care fostului proprietar său moştenito
rilor acestuia »ci rudelor până’ fa gradul doi ale fos. 
tului proprietar îh viaţă, li f se restituie în natură un 
apartament cOnfor» ari. % a  cărui valoare calculată 
potrivit alin. 1 depăşeşte şCă»â prevăzută Ia alin, 2, ei 
nu pot fi Obligaţfi şă plătească diferenţa. - . >~

Flata despăgirbteftor se face de către Ministerul 
finanţelor, prto serviciile pohtoce descentralizate ale 
aetorimat de te nivehd judeţelor, iwnnicipmhti Bucu 
reşfî şi Srriortrtoi Agricof fifoV, î«  contetrite bancare 
său CEC, todicate de bewefsctorîi despăgabiritor, pe 
baza ariMflă pete. c t o  Se dfapwme- acordarea despăgu
birii f i  ctenmrito# conform art 19, după 12 M  de la 
îpeheterea- lnerărifor de ev-afeare, dar nu mai târziu 
de 24 luni. :

ART, 17. -to- Comisifle consfiuthe potrivi» art. 16, 
afin. 4, vor ştabtfi, în termen dp Să de, ziIe de ia pri
mire» propuneri tor l im StoiSe #  «MUMSP. t e # h > drep. 
in# foştilor prsprîetari sau ai moştenitorilor ăcOstora şi 
a  riafefor Până fn gradai dof Zio fostnltri proprietar în 
viaţă pentru restituirea în  flatară, acordarea de despă
gubiri, euanCtmiu! acestor despăgubiri şr vor emite ho- 
târSrr în acest Sens. fn terme» de 5 zile,- hotărârile vor 
fi comunicate, în scris, foştilor proprietari sau m oşie, 
nitoritor acestora ş# a radelor până te  gradai doi ale 
fhsffifc# proprfeţar' în  viaţă» eSWh^Bor din apartamen
tele care se Vor restitui în  natora, ţr S to n  şi persoa
nelor juridice care deţin apartamentele. Evaluarea a. 
partamcutclor se .va  face do către comisii tehnice de 
specialitate desemnate de eomisîHe judeţene sau a mu- 
niciptofai Bueureş# şi a Sectorulwr Agricot Ilfov.

(Continuare în pag a 4-ă)
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ORM Ă
„Cu un manager bun, centralizarea

cooperaţiei noastre e de bun augur*
KEP.: Dle Jurca, care 

este. organizarea şi modul 
de funcţionare a Federal- 
eoop-uîui hunedoreari ?

N,J.: La fel ca toate Fe- 
deralcoop-urije din ţară şi 
noi avem o structură, ca 
să zic aşa, centralizată. 
Avem afiliate 20 de coope
rative de consum din tot 
judeţ»}, pentru care noi 
stabilim programul econo
mic, cifra de afaceri, rata 

> rentahilităţii, beneficiul 
etc. De asemenea, aveni 
prerogative ce ne permit 
numirea şi destituirea con
ducerilor acestor cooperaţii 
din teritoriu. Desigur, o 
oarecare autonomie există. 
Cpnsumcoop-urile au per
sonalitate juridică ■ şi au 
libertatea de a se admi
nistra, între anumite li
mite, singure. - vf ; v - e ::

RSP;: Ce patrimoniu
administrează' Federaleoop?

N J.: In primul rând 
Vreau să vă spun că noi 
suntem cel mai mare â- 
gent eaonomic comercial 

*... al judeţulyi. După reeva
luare capitalul nostru so- 

- cial' a atins: aproximativ 
18 miliarde iei. El este 
materializat de cele 580 
magazine pe care ic avem. 
însumând o suprafaţă co
mercială ■- utilă-, de _ peste- 
72 000 /înp. din care’ 44 000 
mp în mediul rural, de 
microateliorele noastre de 
producţie, precum şi de 
alte investiţii.

R EP.: In afară de co
merţ, mai aveţi şi alte 
activităţi?

N.J,: 'Comerţul este ac
tivitatea noastră de bâză, 
reprezentând 80 la sută 
din totalul â ceea ce în
treprindem.- Magazinele 
noastre sunt in multe sa
te ale judeţului singurele 
surse de aprovizionare a 
ţăranilor cu alimente de

bă̂ ăv- Şi vreau să vă spun 
Că in comparaţie cu 
S.R.L.-uriIe*'^noi' ne permi
tem să vindem ' şi produ- . 
se ce nu 'aduc profit sub-1 
stanţial şi ' imediat, cum 
ar fi - sare, petrol etc, ele 
fiind insă strict necesare 
oricărei gospodării. Pe lân
gă comerţ, noi facem şi 
producţie. Executăm diver-' 
se piese de mobilier în a- 
telierele de microproduc- 
ţie de la Dobra, Deva, Ha
ţeg şi Brad, facem con
fecţii textile şi tricotaje, 
băuturi răcoritoare, amba
laje , din. mase plastice

fra de afaceri, 1,2 miliar- 
. de s-âu obţinuţ din pro
ducţie,* 1,5 miliarde din 
prestări servicii şi alimen
taţie publică, iar 74 mili
oane lei din valorificarea 
produselor agricole. Res
tul e comerţ.

R EP.: - Dle preşedinte, 
cuto se manifestă centra
lizarea la nivelul Federal
eoop ? * ,

N.J.: Jumătate din pro
fitul obţinut de cele 20 de 
cooperative afiliate vine. la 
noi. Cu aceşti bani noi 
realizăm programul de in
vestiţii de mai mare an

Dialog cu dl NICOLAE JURCA, 

preşedinte al Federaleoop Hunedoara

pentru industria alimen
tară. De asemenea, în cele > 
12 brutării ale noastre 
producem pâine pentru o 
suta de mii dp oameni. O 
altă activitate este consti
tuită din prestările de ser- 
.vicii pe care le asigurăm 
populaţiei. Este Vorba de 
reparaţii auto, ceasornică
rii etc. Şi, în fine, ultima 
valenţă de activitate * o 
constituie valorificarea pro
duselor agricole de la pro
ducătorii agricoli. Achizi
ţionăm grâu, legume, fruc
te, cartofi. '

11EP.: Ce cifră. - le afa
ceri aveţi, ţinând cont că 
aceasta v,a împins pe pri- ■ 
mul loc. la categoria 
dvoastră, în topul firme
lor hunedorene pe. 1954 ?

N.J.: Pe primul semes
tru al acestui an avem o 
cifră de afaceri de 8,3 mi
liarde lei, la un beneficiu 
de 200 milioane. Din ci

vergură, din. judeţ. Este 
vorba de motelul' de la 
Lăpugiu, noua brutărie de 
la Certej, motelul de la 
Brad sau brutăria de la 
Vaţa. Cealaltă jumătate ' a 
profitului rămâne în teri
toriu pentru nevoile inyes- 
t.iţionale locale’ ale fiecă-. 
rei cooperative.

REP.: Sistemul acesta
centralizat în care evo
luaţi nu vă îngrcţinează 
flexibilitatea şi putere.» de 
a răspunde rapid la nevo
ile pieţei? .

N.J.: V-am spus că exis
tă o oarecare autonomie. 
De exemplu, toate coope
rativele afiliate la ' Fede
raleoop au repartizat o
cotă parte din responsa
bilitatea administrativă a 
întregului nostru patrimo
niu. Şi apoi vreau să vă 
mai spun ceva. Cu un ma
nager bun, centralizarea
cooperaţiei noastre e de

bun augur. în această for-' 
mă reuşim mai bine să 
ne păstrăm supremaţia â- 
supra concurenţei. Gândi- 
ţi-vă numai la marii pro
ducători din România. Can
tităţile importante pe care 
le contractăm noi ne per
mit achiziţionarea lor, la 
un preţ mai mie. Deci, 
preţ la vânzare mai mic. 
Apoi prin valoarea capi
talului nostru prezentăm 
o garanţie robustă pentru 
producătorii ce ne livrea
ză marfa. .

REP.: Deci, dle Jurca, 
toate bune şi frumoase. 
Numai că, de ce să nu o 
recunoaştem, acest mamut 
comercial este destul de 
greu de strunit. Aşa se 
întâmplă că multe din 
magazinele dumneavoastră, 
mai ales în satele înde
părtate, ori s-âu închis, 
ori oferă un sortiment de 
produse 'nesatisfăcător în-

• tr-un ambient nu tocmai 
atrăgător. Unde mai pu
nem că în unele localităţi 
deţineţi spaţii nefolosite 
care ar . putea fi folosite 
.prin darea lor în cliirie.

N .J .: E"1 adevărat, pro
bleme mai sunt. Dar să 
ştiţi că începând cu acest 
ap au fost investiţi bani 
pentru ’ redarea funcţio
nalităţii magazinelor noas
tre. Profit de aseme
nea de această ocazie ’ 

' spre a adresa o mulţumi
re angajaţilor noştri care 
î.şi. fac datoria cum sc cu
vine.'Cât despre închiriere,' 
ce să vă spun 7 Doaţ ny

• o şă -închiriern spaţiile: 
noastre concurenţei. Să ne 
•tăiem singuri creanga. Fa
cem închirieri . de spaţii 
acelor întreprinzători care 
au un obiect de activitate 
diferit de al nostru.

ADRIAN SALĂGEAN

Moment de cumpănă pentru 
S.C. „Cora“ S.A. Hunedoara
Pentru cel ce vizitează municipiul Hunedoara, poa-; 

te .constitui 6 oarecare surpriză constatarea că mâjoC 
ritatea. marilor spaţii comerciale din oraş, mai peri-j 
ferice sau mai centrale,' poartă deasupra intrării in
scripţionat numele societăţii comerciale „Gorâ“ S.A. Ş-aţ 
putea crede,’ ţinând cont de valorosul patrimoniu ad. 
ministrat de această firmă cu capital majoritar de 
stat, că la „Goea“ S.A,curge „lapte şi miere'V Ei . bine, 
lucrurile nu stau tocmai aşa. O proastă politică mana
gerială a dus la încadrarea firmei hunedorene în ca
tegoria deloc râvnită a celor nerentabile. Vorba aceeai 
„Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă şi-n traistă",

La sediul- sus-amintitei societăţi. stăm de vorbă cu 
dna Maria Nagy, de două luni instalată în funcţia de 
director al S.G. „Gora" S.A.- în conformitate cu cele 
declarate de interlocutoarea noastră, „moştenirea" trans
misă noii conduceri de cea veche este, folosind un ter
men consacrat, deosebit de grea. Până la finele lui 
1993, firma a încheiat cu profit reuşind să se păstreze, 
cât de cât, pe linia de plutire. Anui 1994 a marcat în
ceputul unui declin al societăţii hunedorene, declin 
care s-a accentuat în permanenţă de atunci. Dovadă că 
aşa stau lucrurile o constituie şi faptul că pierderile 
pe primele şase luni ale acestui an depăşesc cu câteva 
milioane de lei, pierderile totale de anul trecut. „De.a 
lungul anului 1994 şi începutul acestui an, nu s-a în-; 
treprins nimic spre a se remedia situaţia, ne spune 
dna Nagy. Spaţiile noastre comerciale au rămas multd 
în paragină, multe cu mărfuri greu vandabile. Ba mai 
mult, contractarea unor credite neperformante a dus 
la adâncirea stării de criză în care se zbate firma noas-' 
-tră“.- ; -• v 1'- * .

Societatea hunedoreană are în patrimoniu 36 de 
spaţii comerciale, din care, in afara municipiului, câte 
unUl la Teliuc, Ghelari, Topliţa şi Lunca Cernii. Am 
întrebat-o pe dna Nagy ce măsuri intenţionează să 
ia, ca proaspăt manager, spre a redrSsa viaţa econo-; 
mică a firmei.Ca o primă măsură va fi o reducere de 
activitate. Aceasta nu va însemna o reducere de per
sonal ci comasarea celor 170 de salariaţi în 26 de spa
ţii. Restul'Ide 10 mâgşzine vor fi scoase la licitaţie îti 
vederea închirierii lor diferiţHor întreprinzători parti
culari. Conform celor declarate de dna manager, acesta 
este doar un prim pas al strategiei, care, dacă îşi va 
dovedi viabilitatea, va continua prin închirierea şi a al
tor spaţii din cele rămase.. De asemenea, duba de 8 tone 

"proprietatea societăţii a fost pusă la treabă,' făcând, 
săptămânal, transporturi contra cost In prezent; S.©. 
„Cora“ S.A. are în stoc un volum de "marfă imens, care 
ţneavând caracteristici de vandabilitate bune atârnă~ca 
o piatră de moară, nelăsând firrrţg hunedoreanâsă cu
noască bucuria'bilanţurilor contabile ţxizitive. Ca o mă
sură luată în acest sens, dna ‘manager N&gy. propune 
o lărgire a ofertei cu produse alimentare şi alimenta.' 
ţie publică. Cei de la „Cora" au întocmit docu
mentele pentru înîăbularea terenurilor, precum şi toate 

’ actele necesare pentru metoda M.EBO. Nu mai- rămâne 
decât5, constituirea P.A.S.-ului şi demararea procesului 
de schimb de proprietate. ‘ '

ADRIAN^ SALAGEAN

LEGEA C A SE L O R  N A Ţ IO N A L IZ A T E
aşa cum a fost aprobată în Parlament ţi înaintată spre promulgare

’ (Urmare din pag.- a 3-a)

Comisiile hotărăsc ci* votul majorităţii membrilor
■ lor.

AHT. 18. — Hotărârile comisiilor judeţene; ale co
misiei municipiului Bucureşti, şi ale comisiei Sectorului 
Agricol Ilfov sunt supuse controlului judecătoresc, PP. 
trivit legii civile* şi pot fi atacate în termen d e  30 zile 
de la comunicare.

Membrii comisiilor judeţene, ai comisiei municipiu
lui Bucureşti, ai comisiei Sectorului Agricol Ilfov şi al 
comisiilor locale, precum şi toţi funcţionarii publici im
plicaţi in  aplicarea prezentei legi, care îndeplinesc cu 
întârziere, greşit său nu îndeplinesc atribuţiile ce le re
vin, răspund; după caz; disciplinar, material sau penal.

i ART. 19. — Hotărârile comisiilor, judeţene, ale co
misiei municipiului Bucureşti, ale comisiei Sectorului 
Agricol Ilfov, precum şl hotărârile Judecătoreşti, rămase: 
definitive, se comunică petiţionarului şi primaruluj co; 
munei, . oraşului, municipiului sau sectorului munici
piului Bucureşti, după caz. -

Hotărârile judecătoreşti rămase definitive se comu
nică şi comisiilor care aii emis hotărârile ce au făcut 
obiectul'judecăţii. : .

ABT. 20." — Actele prevăzute Ia art, 19 sd transmit 
în original beneficiarilor şi, în copie, serviciilor publice 
descentralizate, "'menţionate la art. 13, alin. 4.

CAPITOLUL V  
ALTE DISPOZIŢII

ART. 21, — Odată cu restituirea în natură şi do
bândirea dreptului de proprietate asupra apartamente
lor se dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra tere
nurilor aferente, aşa cum au fost determinate la data 
trecerii în proprietatea statului, cu excepţia suprafe
ţelor ocupate şi aferente altor construcţii şi dotări edi
litare realizate, cil aprâbări legale, după această-dată,

Art. 22. — In cazul în care apartamentul care se 
restituie în natură se află într-o clădire cu mai multe 
apartamente, foştii proprietari sau moştenitorii Io» do. 
bândesc cotă parte din proprietatea indiviză asupra tu
turor părţilor de construcţii şi instalaţii, precum şl asu
pra dotărilor, care prin natura lor nu se pot folosi 
decât în comun.

Cota de proprietate .se dobândeşte indiferent de 
clădirea, scara sau etajul la care este situat aparta
mentul. .

In privinţa terenurilor, dispoziţiile alineateloi* 1 şi 
2 se aplică in mod corespunzător. î ţ

Cotele de : proprietate la care se referă prezentul 
articol se determină proporţional cu suprafaţa con
struită.

în  baza hotărârii comisiei judeţene şi a hotărârii 
judecătoreşti, definitive, după caz, beneficiarul resti
tuirii în natură a apartamentului va cere înscrierea 
dreptului său în evidenţele de publicitate. Hotărârea 
comisiei sau, după caz. Hotărâre» judecătorească, defi
nitivă, constituie tiiiul'de proprietate.

• ", . . CAPITOLUL V I -
DISPOZIŢII FINALE ,

ART. 23. — Procedurile speciale şi cele pentru ob
ţinerea documentaţiilor necesare realizării drepturilor 
prevăzute de prezentă, lege, precum şi formele de • pu.

' blicitate imobiliară sunt scutite de taxă de timbru.
ART, 24. — Rezolvarea cererilor privind restituirea 

în natură Său despăgubirea pentru imobilele cu desti
naţie de -locuinţe trecute în proprietatea statului se face 
numai în temeiul prevederilor prezentei legi.

Hotărârile judecătoreşti- cu privire la  imobilele pre_. 
văzute la art. 1 .din prezenta lege, rămase definitive ş« 
irevocabile, vor putea fi atacate cu recurs în anulare, 
întemeiat pe dispoziţiile art. 330 Cod procedură civilă.

ART. 25. — Prin legi speciale se vor reglementa

situaţiile juridice ale altor imobile decât cele care fac 
Obiectul prezentei, legi, trecute în proprietatea statu
lui înainte de. 22 decembrie 1989,' indiferent de desti. 
naţia lor iniţiala, inclusiv ale celor demolate pentru 

xauze de utilitate publică.
ART. 26. — Foştii proprietari ah imobilelor cu des. 

tinaţia de locuinţe - trecute în proprietatea statului sau 
a ‘altor persoane juridice, cu plata unor despăgubiri, 
nu mai beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute 
de prezenta lege, cu excepţia cazurilor prevăzute în  
art. 2, aUn. 2.

Măsurile reparatorii prevăzute de prezenta lege nu 
se aplică în cazul imobilelor eu destinaţie de locuinţe 
trecute în proprietatea statului prin hotărâri judecăto
reşti penale ori în temeiul Legii nr. 18/1968.

Suprafeţele de teren preluate fle stat sau alte per
soane; juridice, aflate Ia'data de 22- decembrie 1989 în  
posesia acestora şi care depăşesc suprafaţa aferentă 
construcţiilor, rămân îi» proprietatea statului.

ART- 217. — Dreptul de a fi despăgubit, potrivit dis
poziţiilor prezentei legi, se acordă şi foştilor proprie
tari, respectiv moştenitorilor lor, ai imobilelor cu des. 
tinâţie de locuinţe, trecute ca atare în proprietatea sta-; 
tului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945, 
care au fost înstrăinate până la 22 decembrie 1989, prin 
vaUzafe-cumpărare ori prin alte forme unor persoane

--'fizic©* - * --■■■ -V- -■ "-■’v’’ ■ ■ J
'A R T . 28. — în  termen de 30 de zile do la publi

care» prezentei legi; Guvernul va stabili,'prin hotărâre» 
normele metodologice de aplicare a legii.

ART. 29. — Prezenta lege intră fn vigoare la 
.de zile de la data publicării ţ«( Mfwltonil Oficial a i 
României. ' '

Această lege a fost adoptată de ţam era  Deputaţii, 
lor şi Senat în  şedinţa comună din 88 iunie 1995, cu 
respectarea prevederilor articolului 74 alin. (1) şi ale 
art. 76 alin. (2) din Constituţia României.

•r -
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CARUL DE FOC. •  
Despre prooroculf llie  se 
vorbeşte întâia dată în  
C AR TE A  REGILOR din  

, Vechiul Testament. Ori
ginar din Tesba Gala. 
adului'- —  ţin u t aspru, 
m untos, dintre Iordan şi 
pustia Arabiei — este cu
noscut şi ca Sf. Ilie Tes- 
vileanui. •  A  pedepsit 
preoţii • închinători la i- 
doli, coborând asupra lor 
foc din cer şi avea pu 
terea de a opri sau slo
bozi ploile. N-a cunoscut 
moartea obişnuită a pă 
mântenilor, fiin d  „stră
m utat la cer“ in tr-un car  
de foc. •  Este evocat 
frecven t şi in  Noul Tes
tam ent, cel mai im por
tant m om ent fiin d  cel al 
prezenţei sale, împreună  
cu-M oise, la Schimbarea 
la Faţă a lui lisus, pe 
M untele Tabor, când a 
fo st văzut şi de trei din- . 
trc ucenici. Petru, Iacov 
şi Ioan. •  Num ele său 
provine d in  ebraicul Eli- 
ahul, cu semnificaţia  
„Iahve este . Dumnezeu"

R adu  C iobanu  

R O S T IR I B IB L IC E
•  In iconografia şi cre
dinţa populară, llie este 
asociat cu carul de foc 
cu care cutreieră şi a- 
cum înălţim ile, aducând 
ploaia.

„Pe când mergeau ei aşa 
pe drum şi grăiau, deo
dată s-a ivit On car şi 
cai de foc şi, despărţin- 
du-i pe unul de altul, a 
ridicat pe Ilie în vifor 
la cer". ■; • :

4 Regi, 2, 11 .
„Cât te-ai mărit, Ilie, 

întru minunile tale ! Şi 
cine este asemenea ţie, 
ca să se laude ? (...) Cel 
ce te-ai înălţat prin vi
for de foc şi cu car cu 
cal de flacără".

Cartea înţelepciunii lui 
lisus, fiu l lui Sirah, 48,

CASA DESCULŢULUI.

•  In  credinţa pvreilor, des
tinul unui om se îm pli
neşte num ai dacă lasă 
urmaşi. In dreptul con- 
suetudinar ebraic, legi
ferat apoi de Moise, da
că un  bărbat murea fă 
ră să fi avut copii, fra 
telui său celibatar îi re
venea obligaţia s-o ia în  
căsătorie pe cumnata sa, 
rămasă văduvă, urm ând  
ca întâiul lor născut bă
iat să fie considerat fiu  
al celui răposat, m In  caz 
că fratele refuza să se 
căsătorească cu cumnata  
sa văduvă, această tre 
buia să-l ruşineze în  fa 
ţa obştii, descălţându-l 
de un picior şi scuipân- 
du-l în  obraz. D in clipa 
aceea, el devenea un fel 
de proscris, iar casa lui

se num ea peiorativ „Qa- 
sa desculţului".

„Iar bătrânii cetăţii lui 
să-l cheme şi să-l sfătu
iască şi dacă;el se va ridi
ca şi va zice : nu vreau 
s-o iau, atunci cumnata 
lui să se' ducă la el a- 
colo, în faţa bătrânilor, 
să-i dezlege sandala din 
piciorul lui, să-l scuipe 
în obraz şi să zică : aşa 
se cuvine omului care 
nu vrea să zidească fra-' 

-telui său casă în Israel. 
Şi casa acestuia se va 
numi în Israel : „Casa 
desculţului". .

Deuteronomul, 25, 8— 10
C A U T Ă  Ş t  V E I AFLA, 

•  Îndem n la curaj şi în 
credere, în  cele d in  ur
mă la nestrăm utată' cre
dinţă, rostit de lisus în  
cuprinsul PREDICII DE 
PE M UNTE (Matei, ?, 
7—8). •  Sensul deplin'
se relevă numai în  con
text, de; aceea vom  re
veni cu prileju l rostirii 
„Cere şi ţ i  se va dă".

Chipul primului dinire 
fraţii Densusianu, Benja
min, a fost necunoscut pâ
nă în prezent. Cea de-a 
doua fotografie de familie 
descoperită de către ’ n.oi 
ne redă şi imaginea sa. 
Beniamin Densusianu s-a 
născut la 5 august 1829, 
în Densuş. Deprinde pri- 
mele noţiuni de ' învăţătu- 
ră  dc la ta tă l său, V izante 

1 . Pop.

• In anul 1836 este'-trimis la şcoală lâ Haţeg, după 
care, în anul f839 trece la gimnaziul din Blaj. Aici 
primeşte în anul 1841 numele de DensUşianu, nume 
pe care îl primesc apoi. şi fraţij săi, George, Aron şi 
Ni colac. ■ ţ ’ ,y.\

Beniamin Densusianu este prezent la Marea A- 
dunare de la Blaj din 3/15 mai 1848. Revenit acasă, 
în toamna anului 1848, participă ca tribun în oastea 
prefectului Nieolâe Solonion, contribuind la organi
zarea cetelor revoluţionare din împrejurimile Den- 
suşului. După revoluţie îşi reia studiile la Blaj, îm
brăţişând cariera preoţească.

In toamna anului 1853 este numit profesor la 
Preparandia din Haţeg, ' unde funcţionează între a- 
nii 1854—1857. După moartea tatălui său, la 1 mai 
1857, Beniamin se decide pentru cariera preoţească, 
fiind hirotonisit în toamna aceluiaşi an. Concurează 
pentru parohia Săcărâmb, pe care o ocupă în 1860, 
îndeplinind şi funcţia de protopop al Bobâlnei.

Este înălţat la demnitatea de vicar al Haţegului 
(1875—1884) şi mai apoi pe lângă Episcopia Lugoju
lui, în calitate de canonic prebendat. '

< Prof. LA/AR lOACHlM

Federico Garcia Lorca
Mamei . . .

La 19 august 1936 este aşiţsinat mişeleşte de fa- 
langişti (partid.de structură fascistă), pe drumul din
tre Viznair şţ Aifacar^in provinţia Granada, una -dintre 
cele. mai tulburătoare' experienţe poetice şi umane, 
PederlG»Garcia Lorca; şau cum a fost nuihit de către 
membrii Penelubului 'internaţional „Privighetoarea 
Spaniei".

Poezia şi viaţa lui Lorca sunt greu de definit, 
pentru că şi acum stârneşte variate întrebări şr pro
voacă fără iirtrerupere inteligenţa > umană a acestui 
sfârşit de secol Sp. „...greu de definit, greu de încercuit 
în focarul unei analize, ea n-a încetat o clipă să in
trige, sâ tultiure, să trezească .opinii tranşante sau 
contradictorii, -să ispitească şi să inspire, sâ se rever
se în unde concentrice, peşte sensibilitatea lumii con
temporane, din ţările Americii latine şi până in E- 
uropa" (Vasile NicolescU).

Rămâne şi azi un virtuoz al tuturor formelor şi 
un erudit al poeziei' clasice şi-moderne hispanice, Lorca 
încoronează, deşi plecaţ dintre noi #de timpuriu, o tul
burătoare experienţă poetică şi umana. Pe drept spu
nea în 1967 exegetul operei sale, Caflos. Ramos-Gil, 
,el a murit pe negândite, prăbuşindu-se visând în 

rouă pământului, natal"
IULIA PIRPARIŢA-RUDEANU,

. . . . . . el evă la Liceul ,,Cervantes“,
v-:: Bucureşti

In colţul Ochilor tăi,lim
pezi am zărit lacrima cea 
curată şi izbăvitoare, care 
stă să se prelingă pe o- 
brazu-ţi obosit. Stătea a- 
colo, agăţându-se de-o gea
nă, de teamă să nu se ros
togolească prea - ameţitor 

- printre liniile încă subţiri 
pe- ţCăre timpul le-a dese
nat *pe chipul tău. Şi tu 
nu ştii dacă ar trebui s-o 
ascunzi şaO s-o eliberezi 
din strânsoarea pleoapelor. 
Ce-ascunde oare lacrima 
din ochii tăi ? £âte clipe 
de suferinţă şi nelinişti

s-au adunat in ea 7 Ori 
poate n-ai avut încă puterea 
să reverşi fărâme din lăun
trica bucurie a existenţei 
tale?

E tot Ce porţi cu ţine 
azi : privirea ta neprihă
nită ce strânge în ,ea ne
desluşite taine," urcate din 
adâncul nepieritorului tău 
suflet. Şi dacă simţi că 
asta te-ar însenina, lasă-ţi 
lacrima şă cadă peste iz
voare cu ape limpezi şi 
curate, asemeni numelui 
tău, mamă.

G. BÎRLA

PEYFUSS,
»»...
Deplin îndreptăţit* mare

le nostru istoric Şerban 
Papacosteâ apreciază: ,,E 
meritul deosebit al cărţii 
de faţă de a prezenta-pen
tru prima oară sistematic, 
multilateral şi obiectiv e- 
i'oluţia problemei aromâ
neşti de la sfârşitul seco-

„Sărbătoarea pădurenilor"

( i

luiui al XVIII-lea până în 
vremea războaielor balca
nice. Rând- pe rând, . în 
pagini dense de informa
ţie erudită, Max Demeter 
Peyfuss înfăţişează deve
nirea naţiunii aromâneşti 
şi implicaţiile de tot fe-' 
iul ale acestui proces is- 
toricV

Din „cuprinsul" , volumu
lui desprindem câteva ti

Aşadar, sâmbătă şi dumi
nică, la Poieniţa Voinii 
(Bunila), apreciatul inter
pret de folclor, Drăgan 
Muntean, împreună cu In
spectoratul Judeţean pen-, 
tru Cultură, Oeritrul Jude
ţean al Creaţiei Populare, 
Consiliul .local Bunila şi' 
Căminul cultural Poieni
ţa Voinii-Ruda, organizea-' 

. Ză „Sărbătoarea pădureni- 
lor", manifestare de suflet, 
care anul acesta cunoaşte 
o amploare cu totul'apar
te prin implicarea directă, 
a cunoscutului solist năs
cut pe aceste meleaguri.

Manifestarea debutează 
sâmbătă, 19 august a«d., 
ora 18, cu spectacolul con
curs, deschis soliştilor vo- 

1 caii de muzică populară 
, din întreagă' ţară, prilej - 

de afirmare a tinerelor

talente. Vor urma apoi re
citaluri ale soliştilor vo
cali Nieolae Furdui Iancu, 
Mariana A ngiiel, Drăgan 
Muntean, Aha Banciu.
' Duminică, în ziua a 
doua â sărbătorii, oaspeţii, 
fiii satului stabiliţi pe ral- - 
te meleaguri, alături - de 
localnici, vor fi martorii 
unui moment' comemora
tiv prilejuit-.de .dezvelirea 
ungi plăci ce aminteşte de 
soldatul- erou de; aici, că-' 
zut în al doilea război 
mondial, “pe frontul de la 
Iaşi. Va urma'parada por
tului popular pădurşnesc, 
Gala. laureaţilor concursu
lui de. interpretare, reci
taluri ale unor solişti vo
cali consacraţi, oaspeţi ai 
dlui Drăgan. Muntean- Va 
urma un moment inedit 
-T-;. recitalul coacurs de ta

ragoturi cu participarea u- 
nor interpreţi apreciaţi din 
judeţul nostru. Iar în final 
— „Nedeia pădurenească", 

i alături de formaţiile in
strumentale „Crai Nou" 
din Alba Iulia, „Doina 
Crişului” Brad, taraful _din 
Vaţa . de . Jos, dirijat de 
Peca Botei

" : Printre invitaţii „Sărbă
torii pădurenilor" se nu
mără cunoscute persona
lităţi ale vieţii cultural- 
artistice româneşti : dna
Marioară/ Murărescu, re
dactor şef al Redacţiei 'de 

: folclpr a T.V.R.,' dl Gruia 
Stola, redactor şef adj. al 
emisiunilor muzicale ale 
T.V.R, dl Gelu S.tan (Ti
mişoara), dl Dumitru Bu- 
zoianu (Radio Cluj-Napo- 
oa). ..... .

M INEI BODEA

tluri spre a ne edifica â- 
şupra preocupărilor şi pro
blemelor tratate, de im
portanţă deosehită fiind : 
Aromânii ca grup etnic. 
Aspecte ale chestiunii a- 
ŢOfnâneşti, Trezirea con
ştiinţei naţionale aromâ
neşti, creşterea interesului 
faţă, de aromâni, la româ
nii din nord. începuturile 
mişcării naţionale aromâ
neşti,.. Dezvoltarea învăţă
mântului public, Conflic
tul greco-român şi Răz
boaie ' balcanice şi con
ferinţe de pace.

Din aceste titluri şi din 
lecturarea volumului ne 
dăm seama de două im
portante procese istorice :
1. Populaţia aromânească 
din Macedonia de astăzi 
a trecut peintr-o dramă 
istorică dintre cele mai du- 
reroasc din istoria lumii.
2. Eforturile de ordin spi
ritual în păstrarea credin
ţei strămoşeşti şi îndeosebi 
acţiunile de organizare a 
instituţiilor de învăţământ 
naţional au avut un rol 
decisiv în menţinerea et
niei aromâne.

Lăudabil pentru Patria 
mamă rămâne sprijinul 
financiar acordat fraţilor 
vitregiţi;-.. Printre altele x 
„în bugetul definitiv al.

Pădurenii şi splendidele lor costume

României, cheltuielile pre
văzute pentru învăţămân
tul- aromân au crescut de 
Ia 410 385 lei în anul şco
lar 1904—̂1905' la 870 000' 
lei in anul şcolar 1907—- 
1908, această creştere s® 
datora faptului că au fost 
construite o serie fie- şcoli 
şi biserici şi au fost plă
tite salariile personalului".

; . Din consideraţMte finale, 
reţinem dureroasa eroare 
actuală. „Astăzi, Ia 60 de' 
ani de la Pacea de la Bu
cureşti, aromânii din ţă
rile Europei de Sud-Est 
sunt lipsiţi de tot ceea ce ‘ 
se înţelege prin noţiunea 

- de drepturi ale miriorită- 
ţBor; ei nu au.-şcoli, nu 
au ' biserici ctt limită dp 
cult proprie, nu au mij
loace tio informare în ma
să în limba maternă şi 
nici măcar:. dreptul de â 
întrebuinţa .liber in public 
limba maternă -ţ 

Autorul, Max Demeter 
Peyfuss, are dublul merit. 
Pe de-o parte a adus multă 
lumină asupra tragicului 
istoric, iar pe de altă par-; 
te a înviorat conştiinţa na
ţională românească,; spre 
a nu uita de fraţii din a- 
fara graniţelor ţării. 1 >
Pr. Dr. IOAN OCTAVIASi 

RUDEANU
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l u m , 21 a u g u s t  , ;„
T V R  I

Actualităţi; 13,io  gciasiost "J5; 
a ş i , (4.13 TVR GM âHpoe»} 

f V 8  Timişoara; 16.0# AcWMităli: 
Avanpremieră; 16.25 în r t ) *  şi m  

17,oq_ Emisiune in limba ®»* 
M o Desene animate; *1149 Pe 

luni până luni. Retrospectiva avantarea* 
teM» politice interne ale Kâptfemfeaii ; 
IM p  fa ţa  şj băieţii (s); 2(M» Actualităţi, 
meteo, sport; 2t».5o ila ju a lcb  ţap 21 .#  
Transfocator ; 22,10 Teatru; 23,10 Aetna, 
ijţăţi; 2345 Cultura în lume; 0,25 Fragil.

r v a  2
ÎŜ ŞO Actualităţi; 13,10 Politica între 

ldca| ş t  real; 13,40 Videoteca melomana, 
iui; 14,1© Caleidoscop. Pasiuni f i pasio
naţi (Worldnft); 14,55- Atlas (r); 15,15
P # !»  neagră (s/r>; 16,00 Desene animate; 
»«A* P*»l«"i secrete (s); 17,00 Măseaua 
do minţe (emisiune pentru tineret); 17,40 
Iubiri amăgitoare (s); 18,10 In ţaţa dv. t 
00,00 Arte vizuale; J20.30 Tribuna nan- 
eonformiştilor; 21,0o TVM Mesageri 21,30 
Formula 3 (cs); 22,Oo Santa Barbara (s ): 
2 8 ,«  Repriza a treia: 0,30 Jazz club.

MARŢI, 23 AUGUST 
T V R  1

I M  La prima o Fă» 9.20 Santa Barba, 
va ţijpyţ 10,05 Lumină din lumină; 11,30 
Iubiri amăgitoare ts/r); 12210 Studioul 
şlagărelor; 13,40 Desene -animate; 1340 
•OM audiţii; 14,00 Actualităţi) 14,10 TVR 
Iaşi; 15,05 TVR ClujNapocu; 15,45 Un 
flateâeal (tio); 16.(10 Actualităţi; 16,10 Fii 
tu însuţi I ; 16,45 Convieţuiri; 18,00 Ca. 
zuri şi necazuri în dragoste; 19,05 Clio; 

aiesene animate; 20,00 Actualităţi, 
sport; 2040 Film; 22,§0 Reflec

ţi, 10 Gong 1 ; 0,(0 Meridianele dnn-

T V R 2
7-JA La prima oră; 9,20 Ora de mu- 

zieţR 10,05 Magazin satelit; 11,30 Desene
animata ţ 13,00 Teatru t v  (r>; 1240  l»o- 
cum eniar ; 14,00 Actualităţi ţ 14,1» Ecran

*«,«) Deseng Mimate; 1640 Pasiuni se. 
crete (si; iLyo 23 de milioane <», I ) ; 
17.40 Iubiri amăgitoare (s) j i% 3» 23rfe  
milioane (p. fj)* «0,00 Cu girţile Pe f»- 
ţă; 21,Of TVM Mesager: 2140 Jş»tr« dă 
şi nu ; 22,00 Credo; 23,15

MlB&CUltl, 23 AUGUST
TVR l

7.00 La prima or»; 9,2» Santa Barba,
ra (s/r); 10,05 Iubiri amăgitoare (s/r);
11.40 Ecran de vacanţă; 13,10 1001 au
diţii; 14,1(1 TVR laşi şi TVR C taj-N .;
16.00 Actualităţi; 16,10 Magazin sportiv;
17.00 Autografa muzicale; 17,15 Alfa şi 
O m ega; 18,00 Ţelediseul muzicii popu
lare; 1840 Desene animate.: *9,00 Timpul 
Europei, Magazin de politică internaţio
nală; l9,3o Fata şi băieţii (s); 30.00 Ac
tualităţi, meteo, sp ort; 2040 Fata lui 
Mistral (s); 21,45 Noi frontiere. Emisiune 
de ştiinţă; 22,25 Totul despre muzică 
(cs); 22,55 Confluenţe; 23,45 întâlnirea

’ de la mieztţl nopţii; 0,25 Jazz Ative Ma
gazin.

T V R  2
7.00 La prima oră; 9.20 Om de mu

zică; 10,05 Caleidoscop ; 11,30 Desene * a- 
nfmaţe; 12,00 Gong ! (r); 12,30 Caleidos. 
cop muzical; 13,00 Documentar C F I ;
14.00 Actualităţi; 14,10 Ecran dc vacan
ţă; 15,10 Serialul serialelor; 10,08 D.a.;
16.30 Pasiuni secrete ta); 17,00 MinLEco;
17.40 Iubiri amăgitoare (s); 1840 Enir in 
limba maghiară; 20,00 Pro Memoria;
20.30 Ţurişt club; 21,00 TVM Mesager;
21.30 Tradiţii; 22,00 Sania Barbara ( ş ) ;
22,45 Un secol de cinema; 23,45 Mode 
pe meridiane; 0,13 Divertisment muzi. 
cal. •

JOI, 24 AUGUST 
T V R  i

7.00 La prima oră; 9,20 Santa Barba, 
r» (s/r);. 10,05 Iubiri amăgitoare (s/r); 
10,55 Pesqne animate; 11,80 Videelexi- 
con; 12,20 Ecran de vacanţă; 13,10.1001  
audiţii; 14,00 Actualităţi; I4,f0 TVR 
Iaşi ; 15,05 TVR Ciuj-Napoca; 16,00 Ac. 
tualitâţi; 16,40 Sub semnul întrebării:
17.40 Milenium ; 18,25 Desene anim ate;
19.00 Medicina pentru toţi; 19,30 Fata
şi băieţii <*): 20,00 Actualităţi, meteo, 
sp ort; 20,30 Valea Păpuşilor <»); 21,40
Reftecţii. rutiere; 21,53 Studioul econo
mic; 22,55 Simpozion, Revistă de litera, 
tură şi arte; 0,00 Poldark (s).

- _ 1 v h -z
7.00 t a  prima or»; » , »  Or» «te m u

zica; 10,05 Magazin satelit; 11,30 D .a .; 
I2i>0 Noi frontiere (r); 12,40 Doeumen.

^ ş ta v lfS f#  13,15 Confluenţe (r); 13.4* Rit*/
. muri muzicale; 11,00 Actualităţi; 1 |4,lţt 

Mofluziţi social; 15,00 Potfţi». ipt*i0rin*lf 
ŢsJr.TI*^ PşsiuM seprelg (s); fjfjflo Ceaiul 
d e .l»  or« Sj iSiOO Em. |it limba germa. 
nă; 20,«1 Muzica e  Viaţă mea I ; 30,30 
Orizonturi culturale; 21,00 TVM Mesa
ger; 2140  Sfinx ie s il 2240 Filmoteca 
de aur;  22,30 Cinematograful de artă : 
film; 0,05 Stadion; 0,35 Divertisment mu
zical.

VINERI, 25 AUGUST
tv k  1 '• ...... .......

7.00 La prima oră: 9,20 Santa Barba,
ra (s/r, 2 cp.); 1045 Desen* animate i 
11,20 Curcubeu ; ' 12,80 MTV Greatest 
H its; 12,50 Ecran de vacanţă: Aventu
rile iui Skippy (»); 13,20 ţooj au d iţii;
14,00 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 1445 
TVR Ciuj-Napoca ; |5,45 Tradiţii; 16,45 
Pompierii vă inform ează!; 17,00 Em. in 
limba germană; 18,00 Pro Patria; 1940 
Edern ( s ) ; 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 
2040  Tezaur folcloric; 21,25 Film ; 2340 
MTV Euro Top 20; 056  Cinematogra
ful de noapte; film,

: T:.y;R:' i , / : ’r:
7.00 La prima oră; 9,20 Ora de mu

zică: 10,05 Documentar CFI; 11,30 De
sene animate; 12,00 Cafeneaua literara; 
13,30 Divertisment muzical (CPI); 14,10 
Varietăţi internaţionale; 15,00 Convie
ţuiri; 16JM) Desene animate; 1640 Pa
siuni secrete (S); 17,00 Bursa -invenţiilor; 
18,05 Iubiri amăgitoare (s>; 19,00 Con
cert simfonic; 21,00 TVM MeeagCr; 21-30 
Oameni ţare au fost...; Z240 Hypertnm 
revistă literară în Imagini; 23,00 . Din 
viaţa romilor; 2340 Santa Barbara (s)i 
0,15 Bucuriile muzicii.

SAMBATA, 26 AUGUST *
T V R  |

7,Op La prima oră; 9,00 Tip.top, Mini- 
top ; -10,00 Film serial pentru copii : 
SMty — leul mării; 10,Şo Pas cu pas;  
11,25 Vârstele peliculei; 12,20 Spirale 
prin tim p ; 12,40 Cuvinte potrivite; 13,10 

*1001 audiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 
Or» 25 — Tranzit TV ; 19,15 Teleenci- 
clopedia; 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 
2040 Film Serial; Suspiciuni ; 21,50 Re-

member ' „< de aur*- —
m m -
Actualităţi; 23.45 FeriivaigjJ  
de circ de la Monte Carkş( 1J 
bor- „Cerbul. d e A ***-*- 1994 ŢH».

j P  ■' C  §  ■ '■ • ,  '  ■;
-TjlOl faţtămifcn de Sfimbătă. Program 

01 StUdittAlui TVR din Ctuj-Napoca ; 12,00 
MT4' •  0i»CO Dane*; l3Ti0 TVR Tirni 
şoara; 13,30 Est meridian magazin de 
sfârşit -de săptămână. Program al Stu
dioului TVR din Iaşi ; ISJSS Desene ani. 
mate ; 16,2» Film serial r Pasiuni secrete; 
17,05'Spectacolul lumii ; 1740 Serata mii. 
şicaiă TV * 20.30 Pariaţi pe campion !; 
8L0O TVM « Mesager ; 2 î4 o  Planeta 
Cinema -4 100; 2240- FHm 0 W ?  Santa 
Barbara; 28.45 Săptămâna spbrilvă; 23,15 
Interferenţe; 0,15 Jazz Aiive show.

DUMINICA, 27 AUGUST ~
1 V R I

8.00 Bună dimineaţa I ; 9,0» Ping, peng;
10.00 Film serial pehtru copil; Salty —• 
leul mării î 10,30 Lumină din lumină ;
11.30 Din albumul celor mai frumoase 
melodii populare; 12,00 Viaţa satului ;
13.30 A tlas; 1440 Actualităţi; 44,10 Poş
ta TV ; 14,2o Vldeo-megazin ; 1740 Mol. 
dova necunosentă» Film documentar rea
lizat de Companja „Teieradio-Moldova" 
din Chişinâu; 1740 Serial S .F .: Star 
Trek :. 18,45 A doua Românie; 19,15 Ro- 
bingo; 20,00 Actualităţi o Agenda euro
peană •  . Buletin meteo; 20,50 Film ar
tistic: O femeie care deranjează; 22,35 
Filme pe micul ecran'; . 22,40 Duminica 
sportivă; 23,00 Actualităţi; 23,2o MTV •  
Disco Dance; 23,50 Film serial; Anasta
sia; 0,40 Avanpremieră; 0,55 Nocturna 
lirică, ■

7.00 5 x 2. Magazin duminical. Pro
gram al Studioului TVR din Iaşi ; 13,00 
MTV •  Greatest Hits; 14,00 Magazin Te ~ 
leradlo — Moldova din Chişinâu; 14,1 -
Automobilism; 47,45 Fildt serial.; Pasiuni 
secrete; 1840  Uir zâmbet .pentrii . vârsta
a treia: 1940 Atletism: 20JKÎ .Maeştri;
21.00 TVM » M esager; 21,30 Descoperi, 
rea planetei; 22,00 Ispita lemnului ; 22,15 
La puterea a doua; 23,00. Film serial : 
Santa Barbara; 23,45 SouR<iles cotteetion.

In funcţie de evenimentele Ia -zi, 
Societatea Română Televiziune 

- işi rezervă dreptul de a efectua^ 
unele modificăTi ale pregramului.

■ ■ •■■■■■-. . .. , ■■ . ■ ' • ' ’ . . :

1 
' i

m
640 Desene animate şi 

: seriale î - 10.35 Disney & 
Co. — Festivalul v e r ii; 

: 12,15 California Dreatos 
m i  12.46 Prinţul din 

1 Bel-Air (s); 1345 Casa 
plină (s, 2 ep.R 13,35 G 

[ familie puternică (a); 1444 
' Cine e  şeful aici ? (s, 2 
f ep.); 15.15 Knighţ Rţtler 
f (s); 46-55 A-Tean» (*); „Joc 
i î s  apă": 17,50 Beverly 

HiUs. 90210 (s); 18,45 W es. 
ţerdeich (s); 19Ă5 Ştiri- 

r sport şi meteo; 20,W EX*
, pioziv *-* VVeekend ; 21,15 
» Scandal În Beverly Rills;

2340 Cele mal bune 
, (show): „Cum aţi spus®"; 

0 4 0  Sâmbătă noaptea I» 
R T L : 1.20 Echipa „Dra
gon" (SUA, ’82>; 2,50 Re
luări. . .

C A N A L E  5
7,00 Ştiri; 10,00 Casă, 

dulce cosă i%\; 10,30 FUm; 
12,10 O blondă pentru 
laţ» (s); J3tQ0 Robinso. 
nu (s ); 1340  Casa Via, 

? «elRj (s); 14,00 Ştiri; 14,25 
LecţR particulare (show). 
Cu Vitterlo Sgarbi; 14,4» 
Beautiful (s); 14,55 Film; 

1 17,00 Desene anim ate;
49,OU OK, preţul k corect 

. (cs); 30,00.Casa VîaneHo 
m  : 21.00 Ş t ir i; 2L25 Pa, 
Rerissim» sprint (şfţow). 
eu Gabibbo, Miruma Tre.

t visau ; 31,40 Inimi şi bani 
; (show), cu A. Castagna,

A» Elia, S. Ventura: 0,00 
Ştiri; 040 Film; 2,30 Re. 
luări.

• SAT 1
7,00 La jumătate» ga

laxiei întorci la  stânga 
SF); 7/25 Seriale «t 

desene animate; 9,55 Sub 
curcubeu (SUA, 4981); 
M 4* supurhiumm Sa,*' 
murai (s); 12,05 PeMţaiî 
tRu MJuml # r ) (  l i s s  
Catwadk m  ’W »  Caşseţf 
ş | LacCy (s); I540' Star 
Trei: (s.SF); 1640 Bay- 

; watrh (s); 1740 T ot«| sau 
nimic (cs); 19.00 Ran:  
fotbal CBuitdesUga); 2040  
Roata norocului (cs); 214» 
Parada muzicanţilor ţol 
Stelner; 23,0» Oul do aur 
(cs); 640 Şcolăriţele (Ger. 
mania, 1975, p. IX); 2,00 
Cuibul (Germania, l$76);

. 3 4 »  Liceenii lascivi ' 
(f.er./r) ; 5,10 Reluări.

* N.B.C.
7,61) Ştiri NBC; 84« »el- 

h> Austria, heliu Viena; 
9,30 Europa Journal; 10,00 
Vldeomoda; 10,3o Enter- 
ţainmenţ X-Press; 1140 
Rolonda (Rdkshovv); 1340 

-Magazinul ştirilor N B C ;
14.00 Azi -r- inform aţii;
15.00 Basebalt (magazin); 
16,06 Golf. Volvo PGA l 
1740 Volei. AVP — Chi. 
cagn; 18,00 Golf feipiniu, 
Opeuul galez; 19,00 Azi

; «  informaţii; 20,30 Ushu- 
ala (do. aventură); 21,30 
Dateline — Informaţii la 
zi; 22,30 Talfcln’Jalz; 23,00 
Tenis. ATP (d); 1,00 
Show-ni serii; 2,00 la te  
Night Show; 3,00 Real 
Personal (talkshow); 4,00 
Drepţ înainte (do); 5,00 
DateHne;

E im O S P O R T
9.30 Caiae-Canoe. MC de 

la  Duisburg (d): 13,00 
Atletism, 1AAF Grand 
Prix de Ia Keln (inreg); 
*540 Nataţie. CE *95, V4e. 
na» Finală sărituri de ta 
trambulina de 3 m, mas
culin (d); 17,00 Nataţie. 
CE *95, V iena. Finală 
înot sincron Pe echipe-; 
18,00 Motoclclism. MP al 
Cehiei de la Drno. MP la 
motociclete cu ataş (d), 
caUficări la 500 cmc (în- 
reg.); 19,00 Nataţie. CE 

~ *995* .Viena, Semifinala 
feminină Ia sărituri de 
la trambulina de 10 m; 
22,30 G olf.: Gpcmil Ce
hiei; turul 3; 2140 Auto. 
DTM — et. 9, calificări; 
22,00' Tenis. Turneul ATP 
de la New Haven.

TV 5
7JM) Reflecţii; 9.05 Jur- 

, nai canadian; 945  Bibi şi 
prietenii săi; 10,15 Dru
mul vacanţelor; 10,45 Te. 
ie lurism ; 11,15 Ce iste. ■ 
rte ! ţes) : 11,45 Magazin 
Olimpic; 12,45 Ctaire La- 
marche (r ); 13,45 Jurnal 
F 3  ; 14,05 Orizonturi ; 
*440 Ta ratata (r ); 15,45 
Ieşire liberă (r); 16,30 
Mediteraneo (tnag.); 17,00 
Jurnal; 17,15 Genii în 
iarbă; 17,45 Descurcăre
ţii ; 18,45 Campionul; 
19,15 7 zHe in A frica; 
19,30 Jurnal TV 5 ; 20.00 
Asta nu m erge! (maga
zin) ; 20,30 Jurnal; 21,00 
Lionezul (f. TV, p. IV) ; 
2240 Când a l 16 ani 
(do); 23,00' Jurnal F 3 ; 
23,40 Surpriză Ia priză.

I

i_

6,30 Desene anim ate; 
8,00 Disney & Co. (r); 
«45 Seriale şi desene 
«mimate; 1040  Em, reli- 
staasă pentru copii; 10,55 
Team Disney (rep„
*2,15 înapoi 1» tr©c«f <», 
SF. 2 ep j: 14,00 Sunset 
Beat (SUA, WR 14.30 Ci
ne e şeful a ic i?  -ţL  2 
ep.); 15,45 Dădaca (s>; 
16,10 Reportajele Disney; 
*745 Alarma .*• repor. 
taje despre acţiuni de 
salvare; *8,45 Wester- 
deich (s); 1945 Ştiri, m e
teo, sp ort; 20,10 High- 
ţander (s); 21,15 Atacul 
dinozaurilor (f. SF. A»« 
glia, *9761; 23,OO Spiegel 
TV — Magazin; 2345 
Prime Time (rep.) ; 0,15 
Eden (s).

7ţO0 Ştiri; 10,00 Aven. 
ţurlie Iui Wilhelm Teii
m  m m ' fh w  : i m *
Scene de Ia 0 nuntă — 
«elecţiuni (show), cu Da-, 
vide Me^gaeei; 1345 
Superelasament (show)... 
cu Gerry gcd ttt; 14,00 
T 6 5  — ştir i; *44» Gus- 
tal mării (show), cu Mas
am » Boldi, Debara C«- 
prioglte; *6.30 Film; 1840 
Film; 26,30 Casa Via. 
n em  (s): 21.00 TG 5 — 
şţiri; 2440 Superjocui 
(show), cu Gerry Seotti; 
2340 Film; 140 Revista 
presei; 1,45 La locul de
lictului ($>; a,00  Revia- 

: ta pensei; 346 Cm-cin 
(s>; 5,30 Arca lui Noe 
(do). ^

----------- j--wurn." ---

7,45 Vacanţe Ideale: 
Polonia; 846 Lumea co- 
ptitor; 8J» Catwalk gi/r); 
4045 Weefcend.ul (co. 
SUA, *63); *2.25 Texanul 
(SUA, 1965); 14,00 Mă- 
testatea Şa-, era fată 
(Austria, 1958); 15,40 Cri- 
minalii la  pândă (SUA. 

■m m  174» Nord şi Sud 
(SUA,- 1985, ep. 1); 19,15 
«mata norocului (es); 
20,15 Fotbal. Rarissbno 
Bundesliga; 21,15 Vino- 

i vatul nevinovat CSUA, 
t» W i m »  Discuţie ta 
(«re (tatkshow); 0,30 24 
de ore (rep.); 1,05 Cisco 
P ite  (SUA, 1971), cu 
Gene Hackman, Kris 
Kristofferson ; 245  B f-  
lu#rL:'4v3 .■■?■■■■'.»<

6,30 ştiri NBC; 7,00 
Afaceri internaţionale; 
11,00 Magazin NBC; 12,00 
Comerţ T V ; 13,06 Ushu. 
aia (do) ; 14,00 Enter* 
tainment X-Press ; 14,30 
Destinaţii de vacanţă; 
Creta; 15,00 Azi — in
formaţii; 16,00 întâlni
re cu presa; 17,00 Bute. 
tln bursier: 17,30 Europe 
2000 (de); 18,00 Baschet. 
IIoop It Up 1; *9,00 Ba- 
sebail (magazin); 1940 
X  Kulture —. Windsur- 
fing; 20.00 Ştiri ITN ; 
264Q Destinaţii de va 
canţă; 21,00 Tenis ATP 
fd); 23,06 Ştiri ITN; 2340' 
Golf. Andersen Cornul, 
ting; 2,60 Jurnal Aus. 
lands; 3.30 Europe 2000 
-fdo), f .

940 Caiac-Canoe, CM 
de la Duisburg (d); 12,00 
Tenis. Turneul ATP 
New Haven, semifinale 
(inreg.); 13,W) Moto. Mâ- 

-relo Premiu al Cehiei 
de la Brno (d); *16 (̂0 Ci-, 
clism. Campionatele El
veţiei de Ia Ziirich et. 9 

i In Cupa Mondială 1995 
(d); *7.30 Nataţie. CE 
*95, Viena. Finala înot 
sincron ~  duet (d); 18,00 
Nataţie. CE *93, Viena. 
Finala feminină la  sări. 
turi de la trambulina de 
JO nt ^nreg.); 1940 Golf. 
Openul Cehiei, tarul t  i 
80,00 Auto. fndyCar 

• World Series MP de la 
. Loudon (d); 22,00 Auto.

DTM — etaPa

72)0 Campionii (r); 8,00 
Spâţiu francofOn ; 945 
Bibi şi prietenii săi; 10,15 
„Regina Elisabeth" (cs); 
11.15 Faceţi jocurile (cs); 
11,45 Familie, te iubesc 
(magazin); 13,15 Referin
ţă -f 13.45 Jurnal F 3 ; 
1440  Lionezul (f/r); 16,00 

i Când ai 16 a n i; 1640 
Dincolo de mări ; 17,15 
C. Lamarche; 18,00 Şcoa
la  faaiter; 18,45 VVeekend 
plăcut; 19,15 Corespon. , 
denţe (r); 1940 Jurnal 
TV 5 ;  2040 30 mii. de 
prieteni; 2040 Jurnal 
belgian; 21,00 52 pe 1 
(magazin); 22,00 Secolul 
nostru (do); 23,00 Mtou.

. nafa Angelica (Fr. *65); 
1,35 Jurnal. %

¥11, •  Ne, Ţ449 0 Vineri, 18 august 1995
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REGENT INTERNATIONA!
importator a! produselor

ISfi
THOMPSON P H I L I P S

domsi® colaborare cu firma local# 
pantru 4emerciaiizar$a «castor produse

Firmele Interesate şl care îndeplinesc 
următoarele cerinţe:

•  experienţă în comercializarea pro
duselor electronice ţlodio-vIdeoTV)

; şielectrocasnlce
•  spaţiu comtfclâf amplasat central
•  cifra de afaceri: minim 100 mii. 
(primele<> luni din 1995)

se  pot adresa la telefon: 048/69 92 55 
fax: 048/^1 04 11 

PITEŞTI, CateaEiicureşU, bl. 114

I

I
%

\■-■ -9--
[
I•, - v .*• •
I■■; t
i:: - t
i• /:, %
i

Q U A S A R  S .A *

Vâ oferă toata gama de 
produse SAMSUNG:

* Televizoare
* Videoplayere si recordere
* Combine muzicale cu CD
* Radi âcasef of dane . m  
«Cuptoare cu microunde

Prin magazinele din;
Deva Bd.Decebal bt.tt 

Tel.611261 614983 
Hunedoara Bd.Dacia nr.20 

Tel.723139

i * L A T A I N  6  R A T E ! ! !
ipiiWiâ

j S.C. «GENERAL' SIMPREST S/A.- SIMERlA : î

I AuHfiţi im,'hirit)rea (>»-H)'Tţeitaţîc pubtiiâ Iji baza I  
' prcveilcrllov H .6. nr. 1228/1996 şi l4 o /l# tf , k *pâ_. . 
* ţ iilor si toate fn- S im ţite» |
f #  str. P. Unirii, bl. 2 parter, 70,7 mp — eu d es . , 

tinaţia alimentara '
#  str. Şes. Naţională, nr. 50, 151,3 mp — cu » 

« dcstfcuiţia afimertteră |
J # ■  Str. P. Unirii, bl. 30/A, parter, 70,7 mp — eu . 
I d c 4 M & i â cm te fe  pfoA athft, ţi farmaceutice I'
I * 0  str. P. 'unirii, bt. 20/A, parter, «3,7 IBp **- cu J 
î destinaţia legunŞŞ-frU*te. |

in  data t e  fi. IX. 1995, ore. 1 
Simeria/ str. 
t pentru U_ 
e ş i  a  o fer , J

I

1 Licitaţia va inter
le : 9, 10. 11, 12 la" sediul spcietăţii, din Sim eria/str. j 

|  1 D c t m M t , bf. 1031 parter, Înscrierile pentru li_ I 
• citaţie, depunem» faranţie» de participare Si a  ofer» ) 
I telor se fac până în data de 4. tX. 1093, ta secretă- |  
: Hattrf socteteţft. (4W> i

! ----------- -------------------------------------------
I \

omser XEROX
Distribuitor
Atrteri«il

Nb* nu #teew neve»  
d4re^fipmt

i w'Wmftmm * «iar v i

S.C. „REFRACTARA" S.A. 
BARU TIARE

Str. Dr. Ştefan Gărbea, nr, 314 

a n g a j e a z ă :

•  Contabil şef

•  Şef birou contabilitate
(economist) ' ,  . -

"‘“5
■ ■ ’ #5

' ; *•'

}
I

- % -

I
*

I

S.C. „AGROSIiM** S A. SIMERIA
. I .

cu sediul in Simeria, str. 1 Decembrie, nr. 2, 
telefon 660023 şi telefax 663394

Anunţa pp locatori şi asociaţi că s-a IncOtnrt a .  
cordarea drepturilor cuvenite pentru arini 1995.

Drepturile se acordă în grâu şi numai iii Câatlri 
excepţionale In bani, ifa solicitarea scrisă.

Pentru ridicarea drepturilor fiecare locator son 
|  ţ .asociat trebuie să preeinte : r
* ţ — extras de carte funciară v
|  ţ — buletin identitate

Condiţii : absolvent studii mperioa- j \ attor- " fr^an! ,e^ Iâ pentru <,‘>i co rWici <,rffl«>tarU®
f i  e c o n o m ic e . j I Menţionăm că extrasul dc c a rto  funciară este «„

„ _ , ,  I ţ bligatoritt şl pentru încheierea contractelor de loca.
, Concursul va avea loc m  data de 28 ; \ ţiune -sau a#endă p, evft, utL1 <te Lege* nr. 16/ 1994.

j {9323Jj septembrie 1995. \

re^tesaaaaamt
FACULTATEA DE IMOINERîE HUNEDOARA

- - organizează ponţfb anul umverfcitar 1995rl 9$$

C O N C U R S  DE A D M IT E R E
*• '* t s i* *

la forma d4 învăţământ ingtnerKursuri de zi (5 ani) 
ta ttwnătoarele prqfiiuri şi specializări

.  PROFIL ELECTROMECANIC 25 tocuri
* specializarea Electromecanica

- PROFIL MECANIC 25 focuri
* specializarea Utilaj tehnologic

* PROFIL METALURGIC W  ioctiri
* speciateân Ingineria pioceselor siderurgice

Turnarea mefaîeidr
Prelucrări plastice ţi tratamente termicii

înscrierile se fac (a sediul' facultăţii din Hunedoara, str, 
Revoluţiei nr.5, In perioada 2908 - 3 09,1995 iar cdhclrrsuf vâ 
avea loc în zilele de G, 7 şi 8 septembrie 1995.
Concursul se va desfăşura pe sistemul grilă iar CULEGERILE 

OS TESTE din $*re Vor fi Stabilite subiectele, s-au pus în 
vânzare fa Slbfioteca facultăţii,

Informaţii suplimentare. se pot obţine la secretariatul 
fâbUWiţn, teiefbn 054-7l'll19 sau T12538

| ÎN ORICE OCAZîE l
V
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SPRUtlfUL

AGENŢIILOR

ECONOMICI

ŞI

P O P U L A Ţ IE I

M I N I S T E R U L . IN V A T A M A N T lîU J t  bdăevuru tifei8 i 

U N I V T R S I T A Î l ^  A U R E L  V 1 A I T U  ' D IN  A R A D

C O N ţO K M  S T R U C T tJ lL j A P m J U Î t  PR IN  O R D IN U L  M lIN iN IR U L U l M i.1 L ‘2 î y i 9 ^  

U f URMA AU f^'O RI^A R l O fT ttP K IT E P ftIN  H O T Ă R Â R E  DE G UV ERN

Eacu/tum
. ’ . - y. ~ . *

frd/UuJ, Tipul 4 (  invamrhaht
'iLdmmjSMăMm,.,, .... . ■

jjpertahzârite V tL ift.

F**tt!t*l«* de Teologie
Str.Gen.DrîjpHnâ 2 t  . 
T » tW 7 ^ lT t t2 ' -

Teotoţ»*/ îicenti*» .ri feoîogie 
. zi, ■ . ■ ■ 4 afti 

;> .6 « i.^ v ^ itâ »  § âriî

T<olâ«ie ortodoxa . 
«teWate

m  T«:-;
; \  g

Fftenltete» de 
laţttterie şi 
Stttftto
ÂŴaâ...jfc«''Uti.■ '' -îj:;v ̂>''" "M uiirw ntf -

Cale» Aerai Vl»lsv«l3

‘ •'-> "i. z.v;- h'$~ -/y ', '
- ~ . ; ■ . ,. . •• ' ■ ■ “.. .

’Metamsrîngiţwr-^i, 5ani Material-ruteny* «ale ferăto ** 25 1
T> rfi le-P«teftefi‘n(|ii»»=-zi, 5 arii .....
Chimi v »rvşte«i-!Ui............... 5ân*
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«V ând aparMment 2 

camere. Ijogălnic xanu, bl 
R4, etaj 8, preţ 10 000 000 
lei. Tel. 615703. 616380.
după ora 17. (50711
i •  Vând cazan fiert ţiîi- 

că, 200 1, în stare de .func_ 
ţionare, cu accesorii, .Tele- 
fon 057/558122 • — Hălâliş. 
orelp v 20—22. (355625)
' « Vând ' Dacia break, 

1995, în garanţie. preţ 
8 000*000, Tel. - 607249. -v 
» ■ ' (355628)

•  Vând Dacia 1310, Da
cia 1310 break, Wartburg 
model nou, Toyota avaria, 
tă, înmatriculată — pen_ 
tru acte sau„ piese de 
Schimb, motor, cutie de vi-

gteze pentru Renault 18. 
rrfodel 1994, Efectuez. trans
port 1.1 tone, volum 15 nic 
— tarif avantajos Infor. 
maţii tel; 6167135. (5 7 8 4)

•  Vând casă cu grădină,
gaz sau schimb cu 'garso
nieră, apartament două ca
mere, microbuz marfă. De
va, str. A. Vlaku, nr, 120, 
tel. . 627784, 614989 (5980)
! ' ' '
’ •  Vând societate SRL şi- 
frigider 140 1. nou. Infor
maţii teta'622298. după o_ 
f;\ 16, ' (5988):. :F- : .1 o .

• Vând. Mitsubishi Ga-,
lanţ două bucăţi, una cu. 
talon înmatriculată, cu 
carte identitate. î nforma_ 
ţii tel. G2506T. (5987)

•  Vând .2 case Dobra, 2
\ W Passat, un vidao, le). 
fS33177. (5977)

•  Vând garsonieră De_
•Va, • cartier Dacia, bl. 7, 
Ina.i 4, ap. 39. (5975)

î « Vând: .casă. 7 km de 
Orăstie, ocazie unică, tel. 
626392. (5935)

• .;V"' . ■;/.
•  Vând cuptoare copt

pâine şi alte utilaje de pa-- 
hificatie import Germania, 
tel. 061/863683. (6315)

, •  Vând casă mare, gră
dină mare, Deva- telefon 
616943, după ora 17. (5930)

' M " : - ...
• Vând garaj Hunedoara,

0M. 4 00000* iei, tel. 065/ 
163710. (5916)

•  Vând apartament 2
'camere,' zona Go|du, bl. 
B.5, parter, condiţii de pri
vatizare-, tel, 611886 sau 
661160. (5969)

•  Vând tractor. U 650,
cultivator, maşina erbicidat, 
(naşinu împrăştiat îngră
şăminte, tel;- 715026, după 
ora 18. . ' (5925)

•  Vând congelator, do
zator. societate comercială 
ţtin decembrie 1994, tel. 
624554. (5982)

•  V§hd urgent casă, po
sibilităţi.privatizare, Deva, 
Victor Babeş, nr: 4 A, preţ 
convenabil. (5981)

•  Vând apartament 4
camere confort I, parter, 
Gojdu, tel. 622170. (5979)

•  Vând talon Opel Ka. 
dett. cn maşina avariată, 
an fabricaţie 1978. Hăţăgeî, 
corn. Dcnsuş, nr. 56, (5990)

• • •  Vând casă în Gotha_ 
tea, Informaţii la nr. 18 
sau tel. 625865. (6000)

ăia bil tractor U . 659, vizi-' 
.hii.Jâ<Saia Spaefuailox De--, 
va. _ . ( 9 9 5 9 1

•  Vând , apajstamcnt 4 * 
camere; 'zona Astoria. preţ

-informativ 25 000 000. Re_ 
laţti la tei. 629365. (9960)

, •  yând apartament 3 . 
camere HiQ, tel, 436. (9961)

•  Vând VW Coif Turbo
Diesel 1989, .4 uşi, turelă., 
proprietar Germania, tel. 
615060. " - (993)

•  Vând teren arabil In- x
formaţii Leşnic, nr. 46, Be- - 
lea Mircea. . (6320) *

•  Vând Oitcrlt Club, fa
bricat 1989, 46000 km. 2400 
DM, tel. 626359. * (5994)

Vând urgent şi nego-

«  Societatea GARANT 
CONSULTING — De_
Va, tel. 616449, inter
mediază vânzarea — 

cumpărarea — închirie- 
rpa apartamentelor, ca
selor, teren uni lor.

CUMPĂRĂTORII 
SUNT SERVIŢI GRA
TUIT ! (5661)
■ : ' ■ - ' '

# Dacia break 1410 
L,. 1995, 4500 km. me- 

. talizată, jenţi late, im
port, îmbunătăţiri. Ţel.
641133. (5509)

•  Vanei casă pentru bi
rouri Sau depozite,-Tiune. 
ckiara,T str DolJrogeami 
Gberea, nr. 11. (6134), - ' • T’ * L '* *■"'v 9 - ■ ' • Y~: .

ţ  •  Vând garsonieră, con
fort i, Hunedoara, Cerbii, 
lui. bl. Bl, etaj -1, sc. A, 
ap. 8 x (8135)

■ •  Vând apartament- a 3 
camere. Hunedoara,' preţ 
12 milioane, negociabil. Tel. 
711476. . (6136)

•  SC Mase Plastice 
- SRL Hunedoara, isdul 
Decebal,. nr. 41, Vă o_ 
.feră produse din folie 
de polietilenă : saci 
deschişi, saci cu val
vă, pungi, sacoşe. In
formaţii şl comenzi la 

. tel. 054/711557. fax 
, 054/713078. . (6116),

•  Vând frigider şi ladă
frigorifică. Informaţii De
va, tel. 621867, după ora 
16. (93635)

•  Economistă execut e_
videnţe contabile pe calcu
lator. Informaţii Orăştie, 
str. Căstăului, n r.'71, Ma_ 
nolcscu. - (5503)

•  Vând, casă, curte, gră
dină, dependinţe, gaz, ca_- 
nalizare. Orăstie, informa
ţii 642341. (5512)

•  Vând faşă, grădină, a_ 
pă, gâz. Hunedoara, str. 
Lăturerd 86, tel. 721455.

v : X ; (6114)

•  Vând dozator TEC-, 5
capete, Informaţii telefon 
720920. v ’ (6117)

•  Vând Toyota Corola, :
fabricaţie 77, preţ 20Q0 
mărci. Informaţii telefon 
724987. . (6128)

•  Vând- 500 kg lână
ţurcană, Gerbăl, nr. ~ 31, 
Lăscuş. Ioan. - (6123)

•  Vând apartament 2
camere, bdul Corvinul, jnf. 
tel.' 711818. (6124)

: •  Vând apartament 4 
camefe, etaj II, Călan, str. 
Bradului, 10/23. Informaţii 
BOşorod, 120,’teî. 192. (6129)

•  Vând garaj. metalic, i-
zolat termie (6x4, posibili
tăţi chioşc privatizăfe). 
731494. ' ‘ - (6130)

•  Vând casă şi teren 1259
mp, apă, gaz, preţ avanta
jos. Inf, Rovine, nr. 4 sau 
tel. 722889. (6131)

C ON CU RS  DE MANAGER

SC SUPER HARtîET SA 
’ DEVA xVx'ix 

.. Bd-.. Deoebaij-t) 1 5 ,-pâr ter- 
t e l e f o n - f ’â i :  A ţ  4 2 4 6  . , 6 1 5 4 4 ?

, iŞercletSte cu capital integral prjVai, ' 
. . Organizează concurs de se lec ţie

Senţru ocuparea postului tie avanager  ̂
uricuium''vi tae se depune ia  sediul 

f - ' « şg ie te ti i  in termen de 15 Sîle*
.v • (rfîortfâ.tii miplîmenţarfj ia: tejeioP; 

'iau la erdiui firffieir .

PIER:11

•  Pierdut chitanţă vama.' 
-la pentru -  autovehiculul* 
Mazda 626, cu nr. identifi
care ' JMZGC 162201659105, î 
Se declară nulă. (5972)

*—*—*~*—*— ; Ij

‘ J ÎNCHIRIERI -

•  Ofer spre închiriere
sau vânzare spaţiu -comei 
cial central, dotat cu âjJă. 
gaz, curent, termofieâre. 
Teţ. 054/734282. (6127),

•  Ofer spre1 închiriere
garsonieră nemobllată, cen
tru, telefon, 70 00V Ici/lună.

: Tel. 722288,: ţx: .. (6125)

OFERTE DE 
SERVICII

•  SOCIETATE comercia- .
lă angajează tâmplari, con
tabilă Informaţii, telefon 
710927 sau 716967. (6133)

•  ÎMPRUMUTURI IN
LEI. primiţi, imediat la. 
CASA DE AMANET ARIS
TOCRAT DEVA, str.
Libertăţii, . bl. 2, etaj. Tel. 
614570. . (5842)

•  Societate comercială
angajează croitorese cu .
probă de lucru. Informaţii 
zilnic, tel. 613201, orele 8 
—15. (5845)

•  Organizăm în data / de ; 
20 august 1995 excursie. în 
Turcia, cil minibuz 8 lo
curi Informaţii, tel. 611856.

(6318) .

•' CASA DE AMA
NET y\UllA, str. îinpă- 
ratul Trâţăn, bl. 17, 
tel. 611440 oferă posi
bilitatea de a vă îm
prumuta bani cu cel 
mai mic comisia»; '

• • (5687)
'

•  Firma JUs_ ,
tribuitor exclusiv p©h. *. 
tru România'' sisteme 
de gătit fără apă, ulei V 
şi cuţite de bucătărie 
Ricliardson Sehfield 
,jţ,TD“, oferă îoeiiri 
dp muncă «mmiş-voia-; 
jor pentru “oraşele De_ 1 
va, Hunedoara şi Pe_ 
treşani. Condiţii : car
net şi maşină. Infor
maţii suplimentare la 
secretariat B.S.W., tei. 
058/753106, zilnic, între 
orele 15—lf.

“ •  Efectuez trânsport mar
fă Ford Tranzit 1,2 t. Tel. 
619232. - (5832)

r « Pierdut câine Pe-/
■ chinez, negru. Câinele 
a fost pierdut în zoria 
pieţei, din Deva, acum 
4 săpymâniişi răspun
de la numele Bubu. 
Rog găsitorul să se a. 
dreseze la Club Dog- 
(Deva) sau la telefon 
712157, familia '  Alic, 
713748. Ofer găsitoru
lui recompensă. (6132)

. *—-*'-*—*—*—*—*-«■*—*—*—»-

DIVERTE

•  SG Topliceana Marâ_-
com SRIi Deva notifică în 
vederea" deschiderii magăzi- 
niilui Topliţa şi chioşcului 
Şoimuş adaosuri comerciale 
înlrp 0-150%. (5970)

SG Fremar Gomexim 
SRL, anunţă,majorarea a_

‘ daosului comercial începând 
cu 17. 09. -9tf la sută la su
tă lâ •vânzare cu amănuii- 

, .tul si alimentaţie publică.
(6137)

COMEMORĂRI

•  în data de 18. 08. 95 
se .împlineşte un an de la 
dispariţia fulgerătoare a 
dragei' noastre

MECHENICI ANA 
la numai 28 dc ani

Mare durere, regrete. So
ţul, copiii Fluviu, Alin, pă_

- rinţii şi toţi cei-1 care au 
rămas eu inima îndurerată.

/  (6122)

•  Tristă aducere aminte 
la împlinirea a cinci ani, 
în* 21 august, de la trece
rea în nefiinţă a celei care 
a fost draga noastră

OLIMPIA FURDUI
Comemorarea duminică, 

20 august 1995, în Ghelari. 
Viorel şi copiii. (5984)

D E C E S E .

T e l e f o n :  3 2 2  1 9 1 5  
Talafax: 322 1 9Ă6

R.A. „ACTIVITATEA" OBAŞTIE 
cu sediul în Orăstie, Piaţa Victoriei, nr. 19

ANGAJEAZĂ':
•  CONTABIL. Condiţii: vechim e m inim a

f

J 5 ani; Studii: m edii de specialitate; A ţestare: * 
noul sistem - contabil;- C unoştinţe:' operare I

1
! p.c
j •  OPERATOR M AŞINI CALCUL. Condiţii:
! vechime minimă 5 ani; Studii: medii; Ates- j 
| tare: noul sistem contabil.
* Concursul va avea lo c-p e  data de 28 au- |
| gust 1995. '. * i
j Inform aţii suplim entare şi , bibliografia se-1 
I obţin la  sed iu l regiei.
I D osarele de înscriere se depun până la data 

d.e 24 august; 1995, Ia sediul regiei.

I

S.C. ZAHĂR S A . ÂRAD  
str. Bogdan Vodă, nr. 14,

(451) | 
* 
I

t! te l 0574246245, 0571246707, int. 162, 118
[ O F E R Ă : I
- -  ZAH ĂR TOS din producţia proprie şi j 
j import, ambalat în pungi de 1 kg, 2 kg,
| 5 kg; şi la saci de 50 kg, precum şi plicu 
j leţe de 5 g, la următoarele preţuri:
V •  zahăr propriu — 1130 lei/kg cu

cu

• ' Colectivul Sucur
salei Energoeonstruc. 
ţia DcVa este alături 
de familia îndoliată; 
prin moartea, după o 
grea suferinţă,* a celui 
care a fost

IOAN CHERTEŞ 
Condoleanţe familiei 

îndurerate. (5965)

I

|  adaos comercial de 5 la sută 
: •  zahăr import ■— 1271 lei/-kg
* adaos comercial nelimitat;

•  zahăr pliculeţe — 17 Iei/plic.
MAI OFERĂ: 1 1 ; l Ţ; '

•  concentrat de sucuri (1 :6) din
| esenţe de : mango, ananas, kiwi. zmeură | 
' etc. la pfeţul de : . j

—- ambalat la flacon plastic — 1500 !
Iei7 k g .

— vrac (la butoi) — 1153 lei/kg. 
Preţurile nu includ TVA. (450)

DORIŢI SĂ  COMPARAŢI CEL MAI lEFTIît?  
DORIŢI SĂ  CONTRACTAŢI RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ ?

Nimic mai simplu l 

Vizitaţi magazinul ECONOMIC şl

8. C. UNIVERSAL MP. IXP. 
S.RJ-. DEVA,

- ştr. Dacia, la parter, bl. P  :</ 10 (turn). 
Aici puteţi găsi: frigidere; congelatoare; maşini d |  spălat auto

mate şi simple din import şi româneşti; televizoare: ROYAL, THOM- 
PSOn ! PLATIM UM  cu şi fără teletcxt; telefoane: 'CITIZEN, PA NA
SONIC; gresie; faianţă; obiecte sanitare (căii de baie din poliacriî, 
câbfne duş); tapet supralavabil ; îmbrăcăminte etc.

Firma execută transport Ia domiciliu şi,m ontaj pentru partea 

de construcţie. • s

/  : EXPOZIŢIE CU VÂNZARE :
Automate de băuturi^alde (cafea, ciocolata, capuccipo, ceaiuri, 

supe) JEDE MAŢIG - 4  S u e d ia . Informaţii tel. 62 73*26. -

/
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