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LOCURI DE JOAGA. decât detaliile şi gestu- 
M_am întors recent din- rile cotidiene, am fost a- 
tr-o hoinăreală de vreo tras în primul rând de* 
trei săptămâni prin ora- acestea. Iar unul dintre 
şe ale Germaniei şi Fran- ele este Spieiplatz_ul, lo-

Mentalităţi
ţel. N_am ignorat; obiec- cui de joacă special a- 
tiveîe 4e' uz ţuristjic, dar menajat, realitate bana- 
am căutat întâi de to^te Uzată acolo prin frec- 
sâ descifrez şi să înţeleg venţă, nelipsită nici în 
mentalitatea care i-a ceamai măruntă aşezare, 
propulsat pe aceşti oa. Având eu uh nepoţel de 
meni la un nivel de ci- şase ani, n-a fost chip să 
vilizaţie care nouă ne. va mă sustrag, trebuind să 
rămâne încă ' mult timp
inaccesibil. Şicum, în RADU CIOBANU
privinţa mentalităţilor, ni-l ---  ■ —------ —
mic nu e mal relevant (Continuare în pag. a 3-a) ANUL VH ■  NR. 1454 ■  VINERI, 25 AUGUST 1995 8 PAGINI O ir»0 LEI

Gaspeji la Festivalul pădu reni lor
A ÎNCEPUT PRIVATIZAREA ÎN MASĂ

LUAŢ I - V A CUPONUL De la idee la organizare şi desfăşu
rare, Sărbătoarea pâdurenilor a benefi_ 
ciat de consistentă susţinere materială 
şi morală, ca şi de participarea unui 
mare număr de locuitori din zonă, dc 
iubitori ai cântecului popular, de sus_ 
ţinători, colegi de scenă şi prieteni ai în
drăgitului rapsod Drăgan Muntean, dc

■  Primul intervievat —
o cunoştinţă mai veche dar 
mereu agreabilă, un pădu- 
rean fiet_beget („Dăbâca, 
nr. 1"), prezent la tot pa_ 
sul în urma lui Drăgan 
Muntean — dl RUSALIN 
IŞFĂNONI, azi şef de 
secţie te Muzeul Satului 
din Bucureşti. „Din nou 
acasă, dle Işfănoni". „Chiar 
deseori şi întotdeauna cu 
aceeaşi mare plăcere. Aş 
putea spune că eu respir 
prin aceste ţinuturi In care 
m-am născut şi am cres_ 
cut“. „Şi acum ce v_a a_ 
dus aici?". .Această su
perbă sărbătoare, de alt_ 
fel o continuare a tra
diţionalei nedei pădure- 
neşti si bunul' meu prie
ten, doinitorul si fala pă_ 
durenilor, Drăgan Mun
tean̂  Satul însuşi, Poie
niţa Voinii, trăieşte o mare 
sărbătoare. S-a primenit 
şi ş-â gătit să_şi pri _ 
mească oaspeţi dragi. Iar 
aceştia n-au pregetat să 
vină în număr atât de 
mare. Este minunat. ' De 
fapt, reuşita manifestării 
este deplină. Toată lu
mea a fost cu noi. In. ■  Distinşi invitat] co_ 
clusiv timpul". boară de pe scenă. îl a_

bordăm pe prof. univ.
■  Un bărbat dă auto_ VALERIU TABARAî 

grafe pe o carte. Ne apro. _  Dle mjnistru al A_ 
piem. Pe copertă scrie: griculturii şi Alimentaţiei 
ION BUJOR PADUREANU rugătn o părere desp. e 
Poezii — Editura Magis- sărbătoarea la care par
ter 3 P“ Bucureşti, 1994. ticipaţi.
„Este cartea despre a că_ — Am mai fost în j li
rei lansare, cu puţin timp dejul Hunedoara, însă in
în urmă, ziarul „Cuvân_ zona pâdurenilor vin pri_
tul liber" a scris, ne spu- îma dată, ca invitat al

personali lăţi ale vieţii 
şi parlamentare.

Prezenţi la toate momentele mani_ 
testării, am consemnat cu plăcere opi_ 
nii, aprecieri laudative la adresa orga
nizatorilor şi a celor'care i.au sprijinit în 
generosul lor demers cultural, la adresa 
trăitorilor dc pe mirificele plaiuri ale pă- 
durenilor.

noastre polilice

m PREZENTAŢI-VA CU ACTELE NECESARE LA 
TRELE DE DISTRIBUIRE DIN MUNICIPII ŞI ORAŞE !

•  ULTIMA ZI DE RIDICARE A CUPOANELOR - 
SEPTEMBRIE 1995.

•  NU ÎNTÂRZIAŢI i ne autorul. De fapt, tot 
din ziarul dv. âm aflat 
despre festivalul din a_ 
ceăstă insulă de românism 
a pădurenilor şi m_am 
pornit la drum, de la 
Tâmpa, lângă Sinieria, un
de locuiesc acum şi Unde 
îmi scriu cărţile. Sur
priza a fost mai mare 
când am ajuns aici. Un 
munte de cântec româ
nesc s-a înălţat peste a- 
ceste dealuri superbe, 
unde un om de suflet, de 
data aceasta Muntean nu... 
Pădurean, a reuşit să a - 
dune toată pădurenimea 
şi tot ce este frumos în 
sufletul oamenilor din 
această zonă. în cartea mea 
am şi poezii inspirate de 
aceşti oameni minunaţi, 
Daţi_mi voie să vă citesc 
două strofe: „Pădureni! 
au învăţat de la daci :/ 
Gând ai necazuri,/ Fluieri 
şi taci./ Când ai bucurii,/ 
Cânţi şi iar taci. Pădu_ 
'renii au învăţat de la 
daci:/ Când ai necazuri,/ 
Dacă nu tşcij Rele ţie şi 
altora faci"/

dlui Drăgan Muntean, Ceea 
ce am văzut ari aici în
seamnă valoare'-- în artă, 
în cântec, în oameni, in 
tot ceea ce au creai mâi
nile măiestre ale femei
lor şi bărbaţilor din pădu- 
renime. Am venit cu su
fletul curat şi plec cu el 
împăcat pentru tot ceea ce 
am văzut, am auzit şi am 
simţit în mijlocul . acestor 
oameni atât de frumoşi, de 
ospitalieri, dc sănătoşi.

consultanţă
In vederea înţelegerii corecte -a mo

dului de utilizare a cupoanelor nominative 
de -privatizare au fost organizate CENTRE 
DE CONSULTANŢA în toate municipiile 
$1 oraşele, precum şi în mediul rural. 
Programul şi modul de funcţionare ale 
acestora sunt afişate la fiecare primă
rie. Un astfel de centru funcţionează 
zilnic şi în clădirea Prefecturii judeţu
lui.

In cadrul centrelor .respective, oa. 
meiâ de specialitate dau lămuriri şi fac 
recomandări cetăţenilor cu privire la 
formularea opţiunilor pentru folosirea 
cupoanelor de privatizare.

Cetăţeni!
Pentru o cât mai bună utilizare a 

.cupoanelor nominative de privatizare, a_ 
dresaţijvă centrelor de consultanţă 1 '

■  Nu puteam pierde 
ocazia de a asculta păre
rea diui GIIEORGHE 
FUNAR, despre Foştiva
lul pădurenilor,- pentru 
care şi_a rupt o filă din 
vacanţa sa de vară :> „Am 
dat curs invitaţiei diui 
Drăgan Muntean de a ve
ni în ţinutul pădurenilor, 
la această mare sărbătoa
re, şi intenţionez ea de_ 

“seară să ajung la părinţi, 
la Sânicolau Mare-,/* mâi
ne să-mi văd neamurile 
de la Timişoara, apoi, la 
Cluj, 1a mine acasă", „Dai 
despre ceea > ce a fost azi 
aici?" „Este o ' mare şi 
superbă sărbătoare, dova. 
dă că românit ştiu s$ 
petreacă şi atunci când 
viaţa e mai aspră şi aii 
necazuri. Dar sunt şi sem
ne că va fi mai bine şt 
pentru noi românii. Mai

Opinii consemnate de 
DUMITRU GIJEONEA

I.a magazinul filatetic de pe bulevardul Decebal — Deva.
(Continuare în pac. a 2-a)

cupon autorităţilor. 
Veţi obţine 10 lâ sută 
reducere la cumpăra
rea unui submarin. 
Transportul acasă, gra
tuit.

CUPON nr. 13 
• Prezentaţi acest

VINERI,
25 AUGUST i 

1995
| ! • Aducerea moaşte

lor Sf. Ap. Vartolomeu; 
Sf. Ap. Tit;

•  Sărbătoarea na
ţională a Republicii U_ 
ruguay;

I •  Onomastică: Ludo
vic ; • .

•  A murit, în 1907, 
BOGDAN PETRICEI- 
CU IIAŞDEU (n. 1838), 
un titan al ştiinţei şi 
culturii româneşti;

•  Soareje răsare la 
.ora 6,29 si apune la 
20,06;

• Au trecut 236 de 
zile din an; au rămas
129. ' -- . .

- Parchetul de p.e lângă Tribunalul Hunedoara a 
emis mandate de arestare pentru Itoraţiu Oprea, 
director la S.C. „Tcrmorep" S.A. Hunedoara, şi Ioan 
Drăgan, set staţie C.F.R. Peştiş.

De la dnul Cornel Ciucean, prim-procuror, am 
aflat că cei doi au fost arestaţi pentru abuz în 
serviciu şi uz de fals intelectual, (primul) şi fals 
m a t e r i â 1 în înscrisuri oficiale, falş 
intelectual şi • complicitate 1a înşelăciune în pagu. 
ba avutului public. Vom reveni cu amănunte. a cânta Drăgan 

primit deja primii
Casa în care- s-a născut, a copilărit şi a prins 

Muntean, casă devenită, din acest an, muzeu, care Ş»_a 
vizitatori. .

1 -
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ales dacă se vor găsi mal 
mulţi oameni ca dl DrjL 
gan Muntean care să sfin„ 
ţească locurile în care 
trăiesc şi muncesc, aşa 
cum face şi di Valeriu 
Tabără la conducerea Mi- 
nisterului Agriculturii şl 
Alimentaţiei". :

■  Discutăm cu un 
pădurea» sadea, în straie
le sale cele mai arăţoa_ 
se. Se numeşte RADU

■  Unul dintre sponso
rii cei mpl adânc iropli- 
câţi în sprijinirea unor 
activităţi cultural — artis
tice — iar Festivalul p i. 
durenilor a fost doar una 
dintre acestea »*, este 
dl REMUS BORZA, pa_ 
tronul firmei S.C. „Borza 
Impex" SNC Deva. L.am 
întrebat ce impuls ţl de. 
termină la asemenea ges_ 
turf de mărinimie. „Dle, 
eu sunt de la ţară şi de 
când eram copil mă cap, 
tiva cuvântul cultură. îl

** : € | |
A. - '»•; > * Je. j

1
aştri*

3

Valeriu Tabără —* an ministru ajutat de~ Dunz- 
nw».

HRRCiU, este învăţător şi 
conducătorul .grupului foi„ 
doric din comuna Bătrâna, 
doi ni tor, dansator ş{ „de 
toate", «a» spune chiar 
dlul. „Am venit la Poieniţa 
Valnii cu 60 de persoane 
îmbrăcate în mândrele 
noastre costume, cum le 
vedeţi. Drumul a fast 
greu ţi lung, de vreo 4 
ere, mers pe jos, dar nu 
ne pare rău. In comuna 
noastră acest festival are 
jnare p d *  t a  o ediţie, 
la Ghelori, am avut o- 
noarea să deschidem noi, 
cel de la Bătrâna*, festi_ 
valul. De flecare dată, a_ 
ceasta sărbătoare este o 
întâlnire de suflet a pă. 
dureoilor cu toţi cei care 
vin la noi, în acest ţinut 
mirific. Iar cea de azi a 
fost extraordinară.

asemănăm cu ceva fru
mos şi bun, $i îmi dau 
seama aeufa că nu poate 
fi ceva mai frumos ?i 
mai bun decât cultura ţi
nui om» a unui popor. 
Din păcate, nu toţi vrem 
să înţelegem acest lucru 
şi să-l sprijinim. Tocmai 
de aceea mi.am permis ţi 
azi, aici, ia pădureni *- 
casă, ia Drăgan Muntean, 
să dau o mână de ajutor, 
să nu-şl piardă rădăcini
le aceşti oameni minu
naţi*. De fapt, mâna de 
ajutor a dlui Renul* Bor. 
za însemna câteva auto* 
frigorifice, alte mari mij. 
Joace de transport cu a_ 
limente şl băuturi şi nu 
mai puţin de 25 de lucră* 
tdri coordonaţi direct de 
d-iui şi de soţia sa.

Enigmaticul şi omni prezentul Ghcorghe Funar.

■  Lăsând deoparte am
biţiile politice şi cancanu
rile electorală, dl senator 
OCT AVI AN MUNTEAN ne 
spunea că »-a simţit 
onorat de invitaţia dlui 
Drăgan Muntean la a_ 
ceastâ manifestare de su
flet a pădureniior, Ia care 
participă pentru prima 
dată. Surpriza a fost e* 
normă,- văzând câtă lume 
a venit sâ_i vadă pe p». 
dureni la ei acasă, să !e

admire portul şl casele, să 
le asculte cântecele, să le 
împărtăşească bucuria de 
a trăi, de a petrece. „M.a 
impresionat în mod deo
sebit muzeul organizat de 
Drăgan Muntean în casa 
părintelui său — u» uni
cat, din câte ştiu eu, din 
acest punct de vedere al 
unui -artist din judeţul 
nostru —, e» şi gestul de 
a înălţa o troiţă In ma. 
morla unui mo» dl» satul

natal, Poieniţa Voinii. Este
extraordinar".

■  O asemenea mani
festare nu putea fi lipsi» 
de prezenţa unui om de 
vastă euhurâ şi sensibili
tate artistica, implicat cu 
toată fiinţa şl io Festiva
lul pădureniior, ca tn toa
te acţiunile care se or
ganizează in acest spaţiu 
spiritual hunedorean, in
spectorul şef al Inspecto
ratului judeţean pentru 
cultură — dl prof. IOAN 
SlCOE. „Schimbarea to
cului de desfăşurare a săr
bătorii pădureniior, res
pectiv aducerea ei mai 
spre centrul sau poate 
cotar fa centrul zonei, 
este de bun .augur, deşi 
am avut oarecari emoţii 
pe parcursul organizării. 
Iată, însă, reuşita ei este 
deplină şi ne bucură pe 
toţi deopotrivă. Ne gân
dim ea In continuare să 
permanentizăm festivalul 
aici,, uade atracţiile locu
rilor sunt sporite de nu
mele acestui inegala1, 
interpret, cu un stil in« 
confundabil şi cai o forţă 
de invidiat, care este 
Drăgan Muntean. Şi poa
te că, prin asta, -satele 
pădureneşti vor cunoaşte 
şi ele uneia înnoiri, fm. 
pliniri, iar traditffle a . 
castei zone, atât de bine 
conservate, vor fi pus* 
tot mai pregnant tn va. 
loacri*.

TM  89,3 MHz

Asigura spaţiu publicitar 
pa posturii* <f# radio privata 
ten următoarei* oraşe: 
BUCUREŞTI 
CORSTANTA 
TIMIŞOARA 
atMMAPCICA 
ORADEA :
BU2AU 
URZICE Ml - 
SLOBOZIA

Informaţii (a telefon
Să 4161

Expediaţi talonul pe adresa:

T A L O N

0ARCE MU$tC TOR TEN

* str LBIaga, nr 10

Seriale a
9M

Salvarea (să; iMt B».
feriri; 11,8* Fnanes ţi 

fel; IU I  Vreme» 
R A  Duelat 

(.a: ia an
SprinafteW Storjr (s); 
IMS Santa fiarim* «Ei 
tSM  Pzstunan el •  «ti*: 
m* <*.*,); HM  t a p r .  
dpi irite IM» trie* nai 
«te «Md Fwwaw ţl ba. 
gat «te 8M* ixpleriv 
(măgăria); MM  Vre» 
■auri bun* şi rele fsj*

(f.a;, srjA, ivanf htvtŢ ; 
M5 Cheers (aii com.ţ-I 
Mfc C»sa (tgr„ SUA, '85): 
.1,30 Victimă dragostei 
(fir). ,. ■;

tm mii 10.00 Serial 
a Casă, dulce casă (*) ;
' IMI FU*» * 12,3® O btoadă 

pentru tate fs); ÎSMB».
~ £HSJt

‘Vtanetto mi i*M Sfirtt
l i »  Leeţit pwrtteulare
(stern); 11.48 Brautiful 
mi 1345 A iubi (s); 
f p T W t  d  leliţa (v); 
HM Desene animate |
IMS CHS, f n ţ f i  •  ca- 
reetl; 26,66 Beata «re
montei (es); MM Ştiri;

I M  HM fteautifu}
(ep, săptămânii); 23,30 
Ştiri; iM  Target (ma
gazin); 2,00 Reluări,
"v;i . ■**■-------"■

636 Germania, azi di
mineaţă; 638 Brunch TV 
tmagasiaTVte.to.po Gim_

Insula fanteziilor (ş); 
«MM Hai M «todk (s/ 
m  tu® Falco» Cresf 
«li 13,00 Cagney şi 
UM9f 6Ufc); 16,00 Star 
Trek (s£F4; 17J0 Bay-
watcb te); xl,oo Şâ ris
căm fete XMe Total sau 
■tefa feste 10.00 Ştiri a 
Sport a Meteo; 2036 
Roata aWMettlui fes); 
21,13 Kacat* Kid (ta., 
Ş?j|; MM* 23,45 Că. 
lăreţul fără nuiBe («?., 
SUA* 1985); IM  Fante, 
aia & ar* Australia 10); 
4,0a Rriairi

6,30 Ştiri NBC, CU Tom 
Brakar; 7,00 tn tnieşul 
afacerilor a Buletin bur
sier International; 7,90 
Afaceri 1» si t Ştiri; 9,30 
Magazinul ştirilor; 10,66 
Comerţ TV; 11,00 Piaţa 
europeană; 15,00 Piaţa 
americană; 19.00 Azt — 
informaţii; 28,00 Ştiri 
FIM; MU« Fotbal a. 
merican NFL; 2l,30 Da. 
teUae — show maga
zin ; 22,3* WISO -
show magaatn; 23,00 Ştiri 
1TN ; 23,9* fihow.ul se* 
xU* cu Jaj teno; 0,30 
Kcal Personal; 1,00 Bu
letin bursier; 1,30 Ştirile 
nopţii a Buletin bur
sier. •* ■ '

9,36 Ciclism montan o 
CM fete >666 Canotaj •
C.M. de la Tampere. Fin
landa •* fM e td>; 14,00 
Auto •  M.P. de Fl al 
Belgiei — calificări (4); 
15,00 Moto •  C.M.; 16,00 
Trtatfcm o ©apa Moo_ 
dială PFU; H M  Nat»* 
ţie » CJE. 1995 de «t 
Viena. Finale inot (<t) ; 
18,30 Canotaj * CM. de 
Ia Tampere, Finlanda 
(rez. zBel); l9„3f» Auto •  
Pole Posltkm I; M M  
Buletin de Ştiri t; 21,66 
Magazinul sporturilor cu 
motor; 23,00 Notaţie •  
CB «E. 4e to Vtena; 
0,06 Gafe •  Volvo Ger, 
mas Opco de la Slut* 
tgw* — tun* 2 î 2,86 
Buletin de ştiri 2.

ri m

a prima eră; 
rid •  Santa 
fete MM Pe- 

aniamtot lî,20 
Greutest Btts j 

Ecran de vacan
ta e Aventurile lui 
Sfeippy (ep. 16R 14,00 . 
Actuaiităll; lU t TVR 
Iaşi: 14.55 TVR C|uj_ 
Napoca; 15,45 Tradi
ţii; 16,45 Pompierii vă 
infOrmoazite *fM  E- 
mtsiaoe în limba ger
mană; 18,00 Pro Pa. 
triaj 19,00 Serial •  
Edera (ep. 14); 20,00
Actualităţi # Meteo O 
Sport; 20,50 Tezaur 
folcloric; 21,25 Pttm; 
0,50 Cinematograful de 
noapte. Film.

:>v

7,06 ba prima oră;
9.90 Ora de muzică;
10.83 Documentar CFT 
11,30 Desene anima
te; ISjBO Cafeneaua 
literari; 14,10 Varie
tăţi internaţionale; 
16.00 Desene ani. 
mate; 16,30 Serial e  .  
Pasiuni secrete; 17,80 '
Bursa invenţiilor; 18,05 
Serial o- lublrj amă-

' ţcert

O Mesager; 2996 Oa
meni cur* pu i«h-;
23.90 Santa Butora 
fete t i s  Du»1 urilto mu.

DEVA
9,06 — 13,40 Re

feriri; HM  Video- 
te»t; KM6 FM< me
ridian; MH fbn do_ 
eumortm •  Tizul in 
BurOpa;ltk30 Desene 
anteoAte: l6gM Linia 
«Mrite* 2MV Serial • 
KJ.T.T, — ep. 96; 20,50 
Mitica; 2L6» Tcle. 
jurnal TBJB V abc 
(ediţia din 24 pugust); 
21 0̂ Flfen •  Trânda v i ,  
firii sunt pentru ce. 
boeaţi (partea fi. SUA,
1987 ; 23,85 ©ecktail;
23,35 Staruri pentru 
totdeauna: MII Vi_ 
fe«V>v(.

m.uu Obiectiv (r); 
10.15 Actualitatea in
direct fete M.3» Vi_ 
deotext; 19,00 World- 
net — doeumenfeur; 
18,30 Madonna—Gfelic 
Show (BK 26,00 Ac. 
tualifăfl TVR; *,45 
Obiectiv a Ştiri lo
cale; 21,00 Week-end 
plus: 22J5 Dance 
Musie Top 10 Radio 
Deva; 23,00 Film ar
tistic » Valuri de 
mânie (aeto SUA — 
1990): 0,28 Videotext.

..

37V-
10,00 VWeotext; 18,00 

Observator. Antena 1; 
19,00 Fmw * Ştiri 
Mn acuafitatea loca
lă; 1VS Fîlm » Moar. 
tea iul RlcMe; 21,00 
Dbrirfnet; 2M# Serial 
D altă vtoţ» — ep. 
35; 22,66 Fthn * Puiul 
şt pendulul.

— •'tnerL 25 anenst 1995
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poposesc la toate SpWt* 
ptat*.«rfle care ne 

. ̂ te. cale, ■’ Şi' ele se găsesc 
preiuUndoiîi, în parcuri, 
în primul rând acolo, dar 

* şi printre M ie  blocuri, 
în scuaruriie din veehile 
cartiere, pe străzi, unde 
nici nu te aştepţi, tn ho_ 
Iutile tuturor gărilor sau 
te mările rnâgaMne, peh- 
tru ca părinţii să-şi poa- 

rfi laee tlt^uieliîe în lî* 
nişte. Toate sunt realiza
te cu mijloace simplissi.

minime, 
funcţie»

- nftraşti, fără aprobări L.
- ■ nalte, ■ fără aşteptarea u*

«el legislaţii speciale, 
©eter ea inventivitate, cu 
tftultă imaginaţie, eu dra» 
gsste pentru lucrul bine 
făcut ţi C« respect efec- 
|lv, «u demagogic, pen
tru copilărie. Vâs^ad a- 
custte locuri, îţi dai sea» 
mg p@ dată că sânt pro
teicul unor oameni cărtt» 
fa le umblă mintea, de* 
prinşi sâ gândească sin. 

te dublă perspectivă, 
iţionalâ şi estetică. 

Ţpăte paratele" sunt 
, perfect întreţinute, fru»

LA ALŢII (I)
moaşe, ingenioase, toate 
funcţionează nimeni au 
le fort, nu îe dezmem_ 
brează, nu le devastează.. 
Când e sub cerul liber, 
locul e aşternut cu nisip, 
cu rumeguş « eu deşeu 
mărunt de cherestea saU, 
în marile parctirl, eu gâ*

sul lumii ' halul fără 
de fel al locurilor dG 
joacă. Din Bucureşti, de- 

, sţgmr, .fiindcă nu te seară 
în care televizia să nu ne 
fericească cu un nou e- 
pisOd dirt „Mteferjile Aii*
eiit ş̂aîsri*, fGB f i ' ; cute
nu nc-ar ajunge ale hoas-

MENTALITĂŢI
tete cu bugete
fâră eonclavuri

Sonul acela, al lor, fără 
de moarte. Şi sub fieca-t 
re „aparat", câteva dale 
de ciment sau anvelope 
uzate, 'pe- jumătate în. 
gropate, pentru * preve
ni fermarea - .gropilor- şi’ 
băltirea apei de ploaie. 
<Să fie asta o idee atât 
de genială - Încă! . numai - 
in Occident se putea naş
te ?

MUatn început retro. 
specUva CU acest detaliu ' 
aparent minor, pentru că, 
îndată după ce m-ant în. 
tete, Un ^Teleobiectiv'* a 
adus In discuţie şl în vă-'

tre 1). Au participat Ia 
„dec batere” fel •persoane 
tasetnnăte, K psiholoâgă, 
directori Bl domeniului 
public, vieeprimari. S-au- 
dat, WiteîrtţeîeS, ..eXpli. - 
«aţii** şl S-au promis „o
serie de măsuri*, dar mai
rar S-âU putut auzi atâtea
inapţii debitate pe & t ■„
m« aţâţ de simplă, de la 
psihaioaga oare ne-a ex* 
plîcât doct % va sâ zi
că Joaca, până Ia directo
rul care a susţinut ca lo
curile deplorabile ,£ căror 
imagine o aveam în faţă 
erau ddăf o părere â re

porterului. O vedenie, 
cum s-ar zice. Pentru ca 
un Vicepritnar, o fosilă ce 
ie  mult trebuia trimisă 
lâ repaus, să afirme cS 
trebuie sâ ne apărâte ®_.
piii .de „occidentalizarea" 
prin mijloace de tip Dis- 
neyland, ca să nu-i ru. 
pem, vezi, Doamne, de 

glia strămoşească.. Că „glia 
strămoşească” se vedea 
împuţită de gunoaie, bân
tuită de câini vagabonzi 
şi plină de „aparate" ru* 
ginite, stricate, devenite 
ele; Insele iih pericol, nu*l 
tulbura. Pe el îl tulbura 
pericolul „Ocoidentiliză. 
rii” t
1 indivizi de teapa aces
tora, în grijă Cărora â 
încăput grija pentru di
vertismentul copiilor, ar 
trebui încărcaţi în autoca
re şl puşi să îacă turul 
Occidentului, #  âe p6c. 
Cidentalizeze*' puţin, doar, 
doar s-or mai Citirăţi d# 
rapănul birocraţiei şl al 
lenei de gândire. Poate 
âr înţelege astfel, măcar 
in ceasul al doisprezece- 
tea, că a fi legat de 
„gto strămoşească” mi 
f, , dospi 2̂ ,’hl:
mit îîi propria suficienţă, 
te a te strădui să-ţi a- 
duci ţara în rând cu lu
mea civilizată.

intr-o Singură mi, pe rol' 
la Tribunalul judeţean s-au 
«Hat (uei mai mult, nici 
-Mâi puţin decât 14 proce
se civile, de aveau ca 
«uter aceeaşi Unitate: 
Credit Danii Deva. Banca 
respectiva a dat în jude
cate diferite societăţi co- 
m «-etate priv te, i-are au 

- luat credite •*“ . unele de 
multe milioane de lei — 
şf cltenţii respectivi. ău 
dispărut cu banii. Iată ca
re sunt clienţii ce s-au 
îndatorat la banca respec. 
t! «?S şî a s v - i ut 
pfpeum un anumit animal 
iii Ceaţă, uliându-şi de ra
tele scadente şi de toate 
Cefe: S.C. „FUlcontact”,
â f t  „Luminiţa Impex“, 
833. „Aurel Viaicu*, s.o. 
„Pelin Prodcom", S.O. 
„Coetpex lfnpexR. S.C. „Co-' 
reiig îfiipex*1, S.O. „Ro- 
mtta fttipex", S.O. „Alina 
feti®*, IT.C ,,C erata Im. 
pe'*, 5 îl , LIMltUa Prod- 
comex", S.O. „Vîrlan Prod- 
mm&F, S. 0. „Pantea Im. 
pex“, S.G. „tinda Prod. 
coih“ şi S.G. „Corniro".

SlgUr, tribunalul jude-

Şl CU BANU LUAŢI
ţean II Va obliga pe cei 
ce au luat credite să plă
tească băncii banii luaţi, 
plus dobânzi ş.a>, dar mai 
interesant este ciim s-a a- 
juns la această situaţie. în 
majoritatea cazurilor, cam 
în felul uţ-mător: anumiţi 
domni sau doamne şi-au 
întemeiat societăţi private 
dându-şi sediul la hotelul 
cutare, camera numărul 
cdtare. Unii au prezentat 
băncii adeverinţe elibera
te de conducerea hotelu. 
lUi respectiv, din care re
ieşea că au închiriat Spa
ţiul CU pricina pe termen 
lung. Unii şi-au dat şi do
miciliul stabil. Ei bine, pe 
această bază, banca le-a 
dat bani, iar acum Credit 
Bank s-a trezit Că socie
tăţile respective s-eu in. 
fiinţat, dar numai cu nu. 
mele. în orice caz, respec
tivele s-ati pierdui sau 
şi-au mutat sediul, toc
mai pentru a nu fi găsite. 
Tribunalul judeţean va da, 
credem, o sentinţă în fa-

In Delta Dunării
Aproape douăzeci de' 

pensionari din Sitneria 
, au efectuat 6 excursie în 

Delta Dunării pe timp 
, de o săptămână, exCur- .

ste desfăşurată sub e- 
„s, da Case * jutov 1. - 

ciproc a pensionarilor 
ii Sin aria. Cu a est 

i fc'-j, j.t fost vizitate di
ferite obiective turistice 
din zonă. Astfel, la Tul- 
cea, a lest vizitat Mu. 
zeul Deltei unde Oaspeţii 
au putut să-şi facă o 
in* '-*1* i prem gătoa 
asupra Deltei, a păsări
lor, peştllftr Sau anima. 
Ictor CU Cfrre aveau să 
Sc întâlnească după a- 
ceca la... faţa locului. 
BirieifrţeleS, a fost vizitat 
Oraşul cu centrul său 
arhitectural modem.

Lăsând In urmă .poar
ta de intrare'* — Tulcea, 
grupul nostru a fost

trânsportat cu un vapo
raş până la Sulină. Găz
duirea s-â făcut Ia Oase 
pescăreşti... Unde s-a 
Mâhrtt peşte fîmlt, peşte 
bun şi ieftin, preparat 
aşa cum numai gazdele 
puteau sâ o facă.

In. zilele petrecute aici 
s-au făcut plimbări pe 
canalele naturale ale 
Deltei Cu bircl pască - 
reşti care ne-au purtat 
printre nuferi, aproape 
de păsări şi de alte vie
tăţi, stufărişuri şl cui
buri. printre năvoadele 
pline' ale pescarilor. S-au 
vizitat cherhanale. Cei 
pasionaţi S-au întrecut 
cu ei înşişi, pescuind. 
Ne_a fost dat să aVem şi 
o surpriză; datorită a. 
mabilităţii comandanţi, 
lor am fost primul grup 
de turişti români oare au 
vizitat modernul vas de

Voarea păgul tei bănci, 
asta va dura in timp, căci 
datornicii tş! au reşedinţa 
hi localităţi indeţ>ărtate, 
iar unii dintre datornici 
nici nu ştiu că au fost daţi 
în judecată. Alţii au în- 
tins.o, poate, pe alte me
leaguri ale acestui bătrân 
glob pământesc., De remar
cat că banii respectivi *- 
nu ştim despre ce sumă 
este vorba — nu produc 
sau nu produc în favoa
rea celor cărora le apar
ţin.

Cunoaştem un ca* si mai 
inierefaiil,:: tel -legat de ac- 

’ tivitateă Unei ■ bănii din 
Deva. Un domn dintr-Un 
sat situat în ipcopierea 
Devei a luat bani de la 
bancă şl d r# t garanţie a 
pus o casă a bunicii sale, 
deşi el dispunea de o (te
te te ° gosjmdârîe de tete. 
tă frumuseţea. Casa ce a 
pus-o drept garanţie era 
una veche, ce nu acope-

intervenţie „Albatros 1" |  
din Galaţi, aHat la Su- *

■ liftă -' iapa e cufsa în j;- 
. Fâcifie. tlft adev*rat „ho. J 
tel" dar şl' ® «devărâtă » 
„Ufiite", de te iabiha J 
căpitanului până la sala | 
motoarelor. Intr.una din J ' 
zile s-a vizitat „Satul de • 
vacanţă” de îa Lacul I 
ROŞU, Laâul ROşuleţ ş.a. |

La Suîiha, unii au fă- I 
cut ptejS, alţii s-Sd | 
îndeletfîieit eu pescuitul | 
(3“*4 kg de peşte pe zi). * 
S.au făcut vizite la caso f 
pescăreşti. s.au fegat ' 
prietenii, s-ău efectuat | 
schimburi de adrese. Âu , 
fost, cu adevărat, zile de I 
t  . “jtt ! < Impui şed 
rîi în Deltă; soaţele ne.a I 
îftsoţit pmuîlndeni. , Şi, J 
poate, Şi de aceea, ex. i 
cursia noastră în miri- * 
flca Deltă a fost extra. | 
ordinară! I

■ IOSIF MERCEA, ; I
1 Sîmeria «

rea nici jumătate din im. 
pruthut. Ti-eăba asta a des-: 
Copefit.d bancă abia atunci. 
câftd s-a dUâ să eSeeute poli. 
ţele şi a Scos hardughia res- 
peeiivă la licitaţie. r o du 
tins jttrist ' ne.ă spus: ■

**. Căzurile respective se 
datoresc şl faptului că nu 
există experienţă încă .ta
ce priveşte activitatea ban. 
cară, dâr Şi faptului că 
agenţii bâncari nu se a- 
sigură că cei ce iau Cre
dit au de unde să-l dea 
înâpOi. :

Aşa este, de aceea Cre
dem Că cei Ce daU bani 
cu împrumut e bine să 
fie eu ochii în patru; Să' 
ne amintim de acei pro
verb care «ice că rine nu 
deschicte ochii deschide 
punga, Altfel spus, >e tre- 
aesc... şi eu banii luaţi. _

TRAIAN BONDOR 
- • • •

]  SERBARE CREŞTINĂ I
f  ' Duminisâ, 27 august a.c., ora 15, la Sarmizcge_ |

I" tusa va avea loc o serbare creştină la care vor I 
participa şi unii membri din Parlamentul Romă-1 

- nici. • |
I
I
I

S.C. „CERNATKUCr- S.A.
h u n e d o a r a  .

I
I
I

I" str. Carpaţi, nr. 92 |
Organizează în data de 30.08. 1995, era 10 te SC- I 

» diui societăţii LICITAIE ÎNCHISA (în pUc), peft- 1 
1 tru selecţionarea ofertelor în vederea încbeteril ie  4

I CONTRACTE DE ASOCIERE IN PARTICIPAŢIUNE. I 
cu agenţi economici, pentru exercitarea obiectului 4e I

(activitate, in spaţiile comerciale din Hunedoara, C&- I  
lan, Haţeg, Teliuc ş! Ghelari. I

( Taxa de participare de 50 000 lei şi garanţia I 
de participare dc 800 000 lei Se var depune la ca- J

Isierta societăţii, până in ziuă licitaţiei, inclusiv. I 
Caietul de sarcini se poate procura, contra cest, de!

Îla casierie. I
Relaţii suplimentare — telefon 054/715402. !

<»3te) I
: S.C; POLIDAVA S.A. DEVA - 
ANUNŢĂ ORGANIZAREA f *

_ pentru vânzarea dtrar ttiljţâţteă 
SĂntard Maşini phnteir tipar îateli f
1 Licitaţia se va ţinu în fiecare jgl 
[idra 10, Ia sedini şocietâţU, str, 22 DtebriSmlib,* 
nr... 257. . ,̂fe |

Lista mijloacelor fixe şi a bbieteeWf del 
inventar se află la sediul societăţii. . ‘ J 

Infntthaţli sttplimentare te teMeâ f3iî8ft,| 
int, 127. |

I 

I 
I
1

I
I
1
I
I
I

REGIA AUÎONOMA MUNICIPALA W  
GOSPOOARIE COMUNALA ŞI LOCATTVA 

- HUNEDOARA

A N U N Ţ A
Organizarea licitaţiei.directe în zittâ de 141

i

septembrie 1905, ora 8, la sediul fegiel, pentru I 
I închirierea spaţiului- comercial situat în HunC-! 
B doafa, Bdul 1848, nr. 5, având profilul ţte ăc-1 

tivitateî comercializarea produselor agroaîimen-1

i tare.

I

ATENŢIE PĂRINŢI, 
ATENŢIE COPII

Copiii sttnt în plină vacanţă. Desigur, 
ei ştiu cel mai bine acest ittcrit. tâ  fol 
şi părinţii şi nu în ultiiftut rând C(WI- 
ducătdrii auto. Pentru aceştia din artaă, 
dar nil numai pentru ei, sCHu ârtiCOÎul 
de faţă, în dorinţa dc a atrage atenţia 
asupra tragediilor rutiere in câre Sttnt 
adesea implicaţi cel mici. Am Vrea Sâ 
prevenim, atât cât ne stă in putinţă, du
rerea şi toate celelalte necazuri atrase In 
general dc un âecidcnt de circnlaţic.

Pentru accASta nc.am pfttpus te vă pre_ 
zentăm, stiiHaţi cititdri, S sctlrtă trecere 
In revistă a accidentelor ruiiere ce au. 
avut ca victime copii, mai mari sau mai 
mici, înregistrate pc raza judeţului 
Hunedoara.

în oraşul Pctriia, minora I'RS ALE. 
NANDRA, de 6 ani, a fost lăsată ne- 
supravegheată în stradă de către părinţi. 
Joaca i.a test de scurtă durată. Ajunsă 
într-o zonă- eu circulaţie intensă, â tra.

• versat strada, in fugă şi fără să se asi_ 
gure. A fost lovită de autoturismul nr. 
IÎD—01--DVP, condus de DtMlTRlCA

I In caz de neadjudetatc 1 spaţiului, licitaţi3 1 
I se va repeta în fiecare zi de joi, ora 8. * |

Relaţii suplimentare se pot obţine îâ se- ■  
.  diui RaMGCL Hunedoara, Udul Republicii, nr. I 
|  5, telefon 711554 sau 712007, <470) |

SORIN, din Craiova, şofer profesionist. 
ÂLENANDftA a deceda! in urma : Ie_' 
2iunilar suferite. Regretele saftt tkrzii, 
atât pentru părinţi, cât şi pentru cel a- 
propiaţi fetiţei. ..

în ultima zi 4 lunii iulie, trt mini. 
ciplut Iluiifedoara. str. M. Viteâzw» DKAG 
HOBErT LtClAN, tot de fe ffttl. B fost 
accidentat grav de atttoturisfflttj hr. 1— 
DB—9192, condus de. ÎM̂ LlCDAND HIA_ 
RIDS-MlIIAt Âcceâşi cattte: Heategu. . 
rarea la traversare. .

■Nu ştim dacă putem vorbi n  «rfcsi. 
gurâre la trăversare în 64401 BBester câpiî. 
Âu realizat dâre ei periColftl Străm? Le_a 
vorbit oare einCVâ dCSfere ăCeâstâ? .

BADEA PAtfeitlA, de i i  S0S| elevă 
în clasa a Vl-a la $c04ta tîCfterBfâ Nr. t  
din Deva, a fost adCidefitâtâ fltev de 
autoturismul Iltt*—29—AfiÂ. CîâBiâ a fost 
aceeaşi, neillgJifăM îâ trâvetsâfe.

Tot din această caute, părinţii au 
pierdut _o pe DANA ORADAN, dp 7 ani, 
din judeţul Arad. Mînorâ Şe Bila îm
preună cu ei in trecefe de lâ Brâd Spre 
Câmpeni tKntr_0 parcare i f I* opri. 
seră autoturismul, DANA, stepată do sub 
supraveghere, â ajuns îtt faţa autotu
rismului nr. ItD—01—WNP, cate' a lo
vit-o în plin. In drttta ^»re. Spital a 
decedat.

Am exempIiDcat doar CâteVa câzuri 
care trebuie să tte dea de gândii, nouă 
părinţilor (fi de Ce nu?) şi . ector care 
conduc autovehicule. .

Maior MIRCDA NtiGMJ, 
Inspectoratul de Pbliţie 
al judeţului Httnedoaira
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REFORMĂ
Sub zodia restructurării

La fel ca întregul mi
nerit românesc, sub tăvă
lugul tranziţiei .se zbate şi 
Sucursala Minieră Brad, 
odată cu unităţile de pro
ducţie componente : cariera 
■Valea Morii, Uzina de 
preparare Gura Barza şi 
mina Barză. La sediul a- 
cestei sucursale miniere 
stăm de vorbă cu dnii ing. 
Silviu MacUvei, director 
tehnic şi ing. Grigore Ver. 
deş, inginer şef:

REP.: Dle Macavei, care 
este, în clipa de faţă, ca
drul conjunctural în care 
evoluează' activitatea Su
cursalei Miniere Brad?

S.M.: Pi-obâbil' Ştiţi foarte 
bine că problemele cu 
care se confruntă mineri
tul românesc sunt dintre 

: cele mai gresie în prezent. 
Activitatea ne este sufo
cată de blocajul financiar, . 
de creşterea continuă a 
preţurilor la materiale pe 
fondul tendinţei de scăde
re â Subvenţiei de la bu
get, precum şi de multe 
alte neajunsuri. Intre în. 
caşăiAşi cheltuieli se cas
că o prăpastie tot mai 
mare care nu mai poate 
fi în nici un fel umplută 
cu sumele băneşti tot mai 
mici ale subvenţiei,

REP.: Şi aşa stând lu
crurile, aţi început să vă 
restructuraţi; Ce înseamnă 
concret acest lucru ?

S.M. :Pentru reîncadrarea - 
In normativul de personal 

■ şi Urmărind o echilibrare 
. a balanţei de venituri şi 
cheltuieli am disponibili- 
ssat, începând cu 15 august 
â.c., o primă tranşă, de o 
sută de salariaţi, atât din 
extracţie cât şi din prepa
rare'. Vreau să spun că a- 
cesie disponibilizări sunt 
Strâns corelate,.cu nivelul 

^producţiei, fiind, o oglindire 
a realizării acesteia doar 
In proporţie de 80 la sută 
faţă de programul stabilit.

REP.: In afară de cauze

le generale care stopează 
producţia, blocajul finan
ciar, creşterea preţurilor 
la materiale, aveţi şi pro
bleme specifice care con
cură la antiproducţie ?

G.V.: Ar fi câteva. De 
exemplu, neres'pcctarea teh
nologiilor prevăzute, pen
tru excavarea minereuri
lor este generatoare de 
mari pierderi. Apoi ne mai 
confruntăm cu un neajuns. 
A scăzut foarte mult gra
dul de calificare a oame
nilor noştri. Imediat după 
revoluţie a avut loc un val 
masiv de pensionări, care

SUCURSALA 
MINIERA BRAD

ne-a privat de cei mai ex
perimentaţi şi buni lucră
tori ai noştri. A trebuit să 
încadrăm personal tânăr, 
cu putere de muncă, dar 
fără experienţă. în lipsă 
de cadre de conducere la 
nivelul echipelor şi forma
ţiilor de lucru, în câteva 
luni s-au făcut avansări 
pentru care altădată se aş
tepta ani de zile. Pe iân. 
gă acestea, lipsa fonduri
lor. a dus la o aprovizio
nare cu materiale în sal-. 
turi, cu efecte dintre cele 
mai negative. Unde mai 
punem că, deşi plătim bani 
grei pentru aceste" mate
riale, calitatea lor parcă 
este din ce în ce mai 
proastă.

S.M. r  Şi mai este un 
aspect. Aşa-zişii bolnavi 
închipuiţi, care, ascunzân. 
du-se după un certificat 
de concediu medical, înca
sează salariul pe luni de 
zile. Am încercat pe mai 
multe căi să eradicăm a- 
cest fenomen, dar nu am 
reuşit în totalitate.. Unii 
din salariaţii noştri, pe 
boli inventate, îşi scot "cer
tificate de concediu me

dical pe luni de zile, în
casând, neeuvenit, salariile 
aferente perioadei. Şi aces
ta nu este un fenomen izo
lat Ca • ultimă măsură 
pe care am luat-o pentru 
a stârpi această piraterie 
salarială a fost analizarea 
foilor de boală a celor ce 
au peste 50 de zile de con
cediu medical. Dacă se 
dovedeşte că angajatul este 
vinovat, el va fi disponj. 
bilizat fără drept de apel.

REP.: Ge vor face an
gajaţii pe care i-aţi dispo- 
nibilizat deja ?

■S.M.: Intră sub protec
ţia socială instituită de Or
donanţa 13 a guvernului. 
Au, adică, ceva avantaje 
materiale. Primesc salariul 
pe şase luni de zile, au 
anumite facilităţi pentru 
a porni afaceri pe cont 
propriu, cum ar fi scuti
rea de impozit pe venit 
timp de doi ani de zile.

REP.: înţeleg că dacă 
lucrurile vor decurge pe 
acelaşi făgaş, vor avea loc 
noi disponibilizări de per. 
sonal. Unde credeţi că se 
va opri actualul declin SI 
mineritului din zonă ?

G.V.: Este greu de spus. 
Dar dacă nu se va face 
nimic pentru ameliorarea 
situaţiei, perspectivele sunt 
din eele-mai sumbre, chiar 
funeste, pentru mineritul 
de aici.

REP,: Regia Autonomă a 
Cuprului (R.A.C.) vă aju
tă ? \'y" ■ ■

G.V.: Noi ne aflăm sub 
permanentul control şi în. 
drumare a celor de la 
R.A.C. Ei au interesul ca 
lucrurile să meargă bine, 
deşi nu prea reuşesc în
totdeauna să găsească so
luţii la problemele noas
tre. Ştiţi cum este, minele 
au existat şi funcţionat şi 
fără regie pe când regia 
fără mine este un non
sens.

ADRIAN SALAGEAN

* * * * •  • •  * *, •  * •  * •  * •  I •  « •  «.• •  ş fţ

Printre cele peste 3900 
societăţi comerciale ce ur
mează să fie privatizate 
conform Legii nr. 55/1995, 
sunt cuprinse şi Agrornecu- 
rile din ţară, în care nu a 
fost înfăptuit, până acum, 

■acest proces. Urmărind lis
ta cu firmele date publici-, 
tăţii, vedem că toate Agro- 
mecurile din judeţul nos
tru, fără nici o excepţie, 
figurează cu profit zero, 
fapt ce le face mai puţin, 
atractive ca ofertă pentru’ 
potenţialii acţionari, ■'

Nu punem în discuţie ca
uzele ce au determinat o 
asemenea situaţie, fiind cu
noscut că după 1989 aceste 
unităţi au fost decapitali- 
zate cu bună ştiinţă, ele ne- 
maiputând ţine pasul cu 
nevoile de înnoire a bazei 
materiale. Ca urmare a 
blocajului financiar, uni
tăţile Agromec au fost ex
cluse ■ de la obţinerea de 
credite bancare, ele fiind 
categorisite ca neavând vo
caţie-in acest sens. Fireşte, 
în astfel de condiţii nu au 
existat resurse proprii pen
tru susţinerea dotării cu

■tractoare şi utilaje agrico- 
le noi.

Pornind de la starea pre
cară a acestor societăţi co
merciale prestatoare de 
servicii pentru agricultură, 
în Legea accelerării priva
tizării se prevăd unele mă
suri cu caracter specific, 
între altele, este de men* 
ţionat că există posibilita
tea divizării lor pe baza u- 
nui raport de evaluare, ca
re cuprinde şi utilajele ne
amortizate şi nefolosite, 
conform art. 22 din Legea 
55/1995. Pe lângă cele a- 
rătate, s-a mai stabilit ca 
producătorii agricoli deţi
nători de pământ să bene
ficieze de dreptul de pre
ferinţă pentru a participa 
în limita unei cote de până 
la 35 la sută din capitalul 
social al respectivului A- 
gromec. *

în context, * mai este de 
reţinut şi faptul că în ca
zul privatizării societăţilor 
comerciale care au ca «- 
biect de activitate prelucra
rea şl industrializarea pro
duselor agricole (în spe
cial lapte şi carne), produ-

•  mm mmmmmmmmmmmmmm mm mmm mmm mmm*
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„Întreprinzătorul" mare il înghite pe cel mic. 
Desen de LA VINA BRÂTESCU, elevă. Deva.

cătorii agricoli care deţia 
teren şi care întreţin reia-- . 
ţii contractuale cu caracter 
de continuitate cu firmele: 
respective, beneficiază, la 
rândul lor, de dreptul âeţ 
preferinţă ' în limită unei 
cote de 20 la sută din capi
talul social al respectivei 
societăţi comerciale.

Deşi s-au făcut numeroa
se demersuri, inclusiv din 
partea Agromecurilor din 
judeţul nostru, pentru a 
salva de la faliment aceste 

" upităţi, care îşi menţin to
ca un rol însemnat- în rea
lizarea -producţiei agricole, 
acestea nu au găsit ecoul 
cuvenit la factorii de deci
zie, acum născându-se 
multe semne de întrebare în 
legătură cu privatizarea lor 
efectivă, arătându-se scep
tici majoritatea manageri
lor societăţilor comerciale 
respective, în .condiţiile 
când nu se întrezăreşte o 
posibilitate certă de a rea
liza o capitalizare reală a* 
lor. »

Apoi mai trebuie avute 
în vedere şl discriminările 
ce se fac, in sosul că par
ticularii posesori de trac
toare şi utilaje agricole nu, 
sunt plătitoriîde TVA. de
zavantajând pstfcd serios • 
unităţile prestatoare, care 
sunt obligate să- perceapă 
tarife mai ridicate la lucră
rile agricole pentrtra-şi pu. 
tea acoperi cheltuielile ce 
le efectuează.

Să sperăm c&: amenda
mentul făcut -du lege, in 
cazul Agromeearilor, pri
vind posibilitatea'divizării
lor pe baza raportului de 
evaluare', va constitui, to. 
tuşi, un motiv-, pentru ca 
salariaţii şi alţi acţionari 
să opteze şi -pentru aceste 
societăţi comerciale, prin 
Investiţiile ce se vor face 
acestea putând - să devi 
realmente viabile. >-

N1COLAB TIRCOB

Perioadă de reformă şi 
tranziţie este străbătută 
nu fără dificultăţi, şi de 
către fermele cu profil 
zootehnic, care resimt, la 
Tândul lor, impactul des
tul de dur cu economia 
de piaţă. Cele care au re
zistat avântului demola, 
tor din primii ani de du
pă 1989, au ajuns să-şi 
stabilizeze şi să-şi con
solideze baza de produc
ţie, înscriindu-se cu o în. 
semnată contribuţie la a- 
provizionarea populaţiei 
urbane a judeţului nos
tru cu lapte, carne şi al
te produse.

Având oameni cu a- 
devărată chemare pentru 
producţie — cum îi pla
ce dlui ing. Ioan Bolog 
să spună despre cei 40 
de salariaţi ai fermei nr. 
10 din Bîrcea Mare a 
S.G. Agrosim S.A. Sime. 
ria, pe care o conduce 
cu competenţă şi profe
sionalism de mai mulţi 
ani '•— această fermă şi-a 
dimensionat parametrii 
funcţionali în raport de 
posibilităţile reale de 
dezvoltare. Deşi ca spa

Anul VII ■  Nr. 1454

ţii productive mai exis
tă o serie de capacităţi 
disponibile, creşterea e- 
fectivului de bovine este 
limitată de suprafeţele a- 
ferente bazei furajere, a- 
vând în vedere că tere
nurile aflate în proprie
tate reprezintă abia 12 
ha, iar diferenţa de pă
mânt, până la 450 de ha, 
aparţine acţionarilor. Dis
cutând despre situaţia e- 
fectivelor, am notat că 
ferma are 650 de bovine, 
din care 300 vaci si ju_ 
ninci. Punând accentul 
pe buna organizare a re
producţiei şi selecţiei s-a 
reuşit să se asigure men
ţinerea în efectiv numai 
a exemplarelor din rasa 
Bălţata românească, eu 
potenţial productiv ridi
cat. Ca şi în anul an
terior, există premise ca 
indicele de natalitate în 
1995 să depăşească 86 de 
procente.

De menţionat că pro
ducţia de lapte şi de car
ne este livrată beneficia, 
rilor tradiţionali, respec
tiv la S.Q. Devii S.A. De
va şi S.C. Decebal S.A.

Deva, cu care s-au men
ţinut relaţii bune de co
laborare, în special cea 
de.a doua firmă aminti, 
tă asigurând cu promp
titudine plata animalelor 
preluate pentru sacrifi
care. Vorbind despre în- 
grăşare, şeful fermei spu
nea că în prezent are 50

. chime la ferma respec
tivă. Discutând despre 
plata muncii, am reţinut 
că salariul lunar este cu
prins între 150 000 şi 
300 000 lei, în funcţie de 
rezultatele obţinute de la 
loturile de animale pe 
care fiecare le are în în
grijire, nivelele superioa

Cu o influenţă însemnată, 
decisivă chiar, în costu
rile produselor se regă
sesc preţurile mari ale 
energiei, combustibilului 
şi altor materiale ce pro
vin din industrie (piese 
de schimb, îngrăşăminte, 
pesticide ş.a., necesare a- 
griculturii). Chiar şi tă-

Cu accent pe
de masculi care se gă
sesc la diferite greutăţi 
şi vor fi livraţi în vederea 
sacrificării. :

Condiţiile de obţinere 
a producţiei zootehnice 
sunt destul de vitrege, 
aici activitatea fiind cu 
foc continuu, adică pe 
tot parcursul anului este 
nevoie de prezenţa oa
menilor în fermă, fie că 
sunt zile de lucru sau 
de sărbătoare. Acestui 
specific aparte de muncă 
îi răspund oamenii cu 
dragoste de animale, "ma
joritatea lucrători cu ve

re fiind atinse în special 
de către mecanizatori în 
perioadele de vârf de 
lucrări.

întrucât toate realiză
rile se cântăreşc prin 
prisma rezultatelor finan
ciare, în ciuda greutăţilor 
inerente de ordin obiec
tiv, determinate de fap
tul că se urmăreşte o 
protecţie a consumatori
lor prin menţinerea con
trolului asupra preţurilor 
la o serie de produse de 
origine animală, există 
strădanii ca activitatea 
fermei să fie profitabilă.

râţele au ajuns la 190 
lei / kg, y fapt ce a deter
minat renunţarea, în mul
te cazuri, la utilizarea lor 
în hrana animalelor, , 

Pentru a diminua pe 
cât posibil cheltuielile, o 
atenţie aparte este acor
dată producerii furajelor 
din producţie proprie. în 
structura nutreţurilor cul
tivate, ponderea o deţi
ne porumbul pentru  ̂ si-, 
loz, care Ocupă 145’ de 
ha, existând condiţii, ca 
pentru perioadă de . iar-' 
nă să fie realizate circa 
4 000 tone nutreţuri su-

... eulente. De asemenea, a* 
teriţia cuvenită este acor
dată şi celorlalte sorti
mente de furaje’ in struc
tura fibroaselor un loc 
important ocupându-1 le
guminoasele, care acope
ră o mare parte din can
titatea' de proteină ne
cesară. Fireşte că, in ra
port de opţiunile deţină- 
torilor de pământ, pentru 

'' aceştia se asigură culti
varea -şi' * obţinerea pro
duselor solicitate.

Continuând • materiali
zarea intenţiei de.. a asi
gură valorificarea mai 
bună a potenţialului fer
mei;' în sensul de a 
face şi ' o prelucrare 
a producţiei de car
ne, există 'preocupări pen
tru creşterea unui efec. 
tiv de. peste 140 porci, în 
vederea realizării prepa- 

. ratelor, pregătirile la a- 
batorizare fiind în stadiu 
avansat. în acest mod, 
estimând şi producţie fi- 

1 niţă, se asigură şi con
diţii de a oferi consuma
torilor produse mai iei. 

' .tine şi de calitate.
NlCOLAE TIRCOB

■ TSf : -A
Vineri, 25 august 1895



CUVÂNTUL LIBER

CĂMAŞA LUI 1ISUS. 
m Detaliu asupra căruia 
Sf. Evanghelişti Matei (27, 
35) şi loan insistă în mod 
special când' relatează 
răstignirea lui Iisus. • 
Ostaşii romani care aveau 
misiunea să vegheze asu
pra execuţiei şi-au îm
părţit între ei hainele lui ' 
Iisus, iar cămaşă Sa şi-au 
atribuit-o prin tragere la 
sorţi. Episodul a fost re
ţinut ea fiind demn de 
detaliere, întrucât este 
prevestit întocmai în Ve
chiul Testament. •  Moti
vul cămăşii lui Iisus a 
fost dezvoltat epic de 
pastorul american Lloyd 
Douglas în romanul cu 
acelaşi titlu, scris în ănii 
’30, best-seller tradus în 
întreagă lume creştină 
şi care se bucură încă 
de nenumărate reeditări.

„Că m-au înconjurat 
câini mulţi, adunarea ce
lor vicleni m-a împre
surat. Străpuns-au mâi
nile mele şi picioarele 
mele. Numărat-au toate 
oasele mele, iar ei pri
veau şi se uitau la mine.

R a d u  C io b a n i i

ROSTIRI BIBLICE
Impărţit-au hainele mele 
loruşi şi pentru cămaşa 
mea au aruncat sorţi".

Psalmul 21, 17—20
„După ce au răstignit 

pe Iisus, ostaşii au 
luat hainele Lui şi le-au 
făcut patru părţi, fiecărui 
ostaş câte o parte, şi căma
şa. Dar cămaşa era fără 
cusătură, de sus ţesută 
în întregime. Deci au zis 
unii către alţii: Să n-o 
sfâşiem, ci să aruncăm 
sorţi pentru ea, a cui să 
fie; ca să se împlineas
că Scriptura care zice: 
împărţit-au hainele Mele 
loruşi şi pentru cămaşa 
Mea au aruncat sorţi. 
Aşadar, ostaşii acestea au 
făcut".

loan, 19, 23—24.
CĂMILA PRIN URE

CHILE ACULUI. • Un 
tânăr l-a întrebat -pe 
Iisus ce trebuie să facă . 
pentru a dobândi viaţa

veşnică, Iisus i-a răspuns 
că dacă a respectat toate 
poruncile DECALOGU - 
LUI, nu-i mai rămâne 
decât să-şi împartă a- 
verea săracilor şi să-L 
urmeze. Fiind foarte bo
gat, tânărul s-a întristat, 
iar Iisus le-g spus uce
nicilor, ca pe o morală 
a întâmplării, că mai cu
rând va trece cămila 
prin urechile acului decât 
bogatul în împărăţia lui 
Dumnezeu.- •  La toţi cei 
patru Evanghelişti, reto
rica lui Iisus se carac
terizează printr-o deose
bită pregnanţă ce-şi are 
sorgintea în concreteţea 
figurilor de stil pe care 
le foloseşte, îndeosebi 
comparaţii, metafore, a-. 
legorii, avându-şi mai 
întotdeauna coresponden
tul în realitatea tim
pului său. •  în cazul ros
tirii,de faţă, o compara

ţie, de fapt, Iisus se re
feră la una dintre porţile 
cetăţii Ierusalim, vestită 
pentru îngustimea ei şi 
numită de aceea Poarta 
Acului sau Urechea A- 
cului, prin care cămilelor 
le era imposibil să trea
că. •  Cămilă se mai nu
meşte însă şi o anume 
funie groasă de corabie 
şi Iisus s-ar fi putut re
feri şi la aceasta. De a- 
ceea, în unele traduceri, 
în loc de cuvântul cămi- 
lă, apare „funia corăbi
ei" : „mai lesne este să 
treacă funia corăbiei prin 
urechile acului".

„Gi auzind cuvântul a- 
cesta, tânărul a plecat 
întristat, căci avea multe 
avuţii. Iar Iisus a zis u- 
cenicilor Săi: Adevărat 
zic vouă că un bogat cu 
greu va intra în împă
răţia cerurilor. Şi iarăşi 
zic vouă că mai lesne 
este să treacă cămila prin 
urechile acului decât să 
•intre un bogat în împă
răţia lui Dumnezeu".

Matei, 19, 22—24
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99G etusa“ la  Sarvar
De curând, ansamblul 

folcloric ,;Getusa“ al Cen. 
trului. Judeţean al Crea. 
ţiei Populare Hunedoara 
s-a întors de la Festiva
lul folcloric internaţional 
de la Sarvar (Ungaria), 

• inclus circuitului de ast
fel de manifestări, ini
ţiat de I.O.V. Perioada de 
desfăşurare a festivalu
lui: 14—21 august a.c.
Colectivul care a repre
zentat judeţul şi Româ. 
nia-a fost alcătuit de fapt 
din două grupuri : „Ge- 
tUsa“ şi „Ardeleana" (Si- 
derurgistul). După cum 
ne-a mărturisit dl Mir- 
cea Ocoş, maestru core
graf. formaţia a prezen

tat spectacole în fiecare 
zi, deschiderea festivă a. 
vând loc la Sarvar, după 
care a urmat Csepreg, 
Sarvar, Vasvar, Şopron, 
închiderea festivalului or- 
ganizându-se din nou la 
Sarvar,

în compania şi în în
trecere cu formaţii din 
Anglia, Austria, Belgia, 
Cehia, Indonezia, China, 
Germania, Sardinia, Si- 
cilia (Italia), Suedia, USA, 
Ungaria, ansamblul hune. 
dorean s-a bucurat de un 
deosebit succes, fiind a- 
preciat ca Cel mai bun 
colectiv artistic. Pe lân
gă materialul folcloric 
prezentat, atât de auten

tic şi, deopotrivă, spec
taculos (dansuri şi melo
dii de Bistriţa.Năsăud, 
Banat, Bihor, Moldova, 
Oaş, Codru, Hunedoara), 
costumaţia a impresionat 
cu totul aparte prin fe
ricita îmbinare a culori, 
lor, motivelor şi • marea 
ei varietate. Au lăsat o 
frumoasă impresie, prin 
talentul lor, soliştii in
strumentişti Voicu Stă- 
nescu şi Petrică Lupaş, 
iar realizatorul spectaco
lului, Mircea Ocoş, a fost 
numit de sicilieni şi sar- 
dinieni — „un grande co
regraf".

Urmând Festivalului 
f o l c l or i c  internaţio.

nai „Sarmizegetusa”, or
ganizat de judeţul nos
tru, unde oaspeţii s.au 
bucurat de cele mai bu
ne condiţii, festivalul de 
la Sarvar, din lipsa ba
nilor, a fost organizat de 
un grup de inimoşi pa
troni locali. S-a dansat 
mai mult pe stradă, în 
faţa magazinelor, în cam. 
pinguri. Programarea 
spectacolelor nu era în
totdeauna clară, totul 
fiind la latitudinea unor- 
patroni locali. Formaţiile 
participante s-au aflat 
mai- mult pe drum, pen
dulând între o localitate 
şi alta.

MINEL BODEA

Universitatea de stat 
„1 Decembrie 1918“ 

Alba lulia autorizată
— în anul 1991 a fost 

înfiinţată Universitatea 
,,1 Decembrie 1918“. Re
cent, Comisia Naţională 
de Evaluare, Acreditare 
Academică (C.N.E.A.A.) a 
acordat acestei tinere in
stituţii de învăţământ su. 
perior autorizaţia provi. 
zorie de funcţionare. Ce 
reprezintă acest fapt-?

— Acreditarea constă 
din mai multe etape. Pri
ma etapă o reprezintă 
primirea autorizaţiei de 
funcţionare provizorie, e- 
tapâ trecută şi de către 
Universitatea de stat din 
Alba lulia. Aceasta în
seamnă că G.N.E.A.A. a 
constatat că există con
diţiile materiale şl de 
cadre necesare pentru

CULTATEA DE ŞTIINŢE 
cu profilele: a) Istorie 

40 locuri; b) Filologie 
(Lb. şi lit. română — 
lb. şi lit. franceză) — 25 
locuri ; c) Ştiinţe ‘juridice 
(Drept) — 40 locuri. 2. 
FACULTATEA DE TEO
LOGIE cu profilele a) 
Teologie ortodoxă pasto
rală — 25 locuri; b) Teo
logie ortodoxă — Asis» 
■teraţă socială — 25 locuri. 
3. COLEGIU UNIVERSI
TAR, durata 3 ani, cu 
profilele: a) Economic- 
Gontabilitate şi gestiune 
financiară — 50 locuri |
b) Economic-Gonducerea 
unităţilor comerciale şl, 
de turism — 50 locuri ţ
c) Muzeologie-Tehnici -de 
'cercetare şi conservară

Interviu cu dl. prof. univ. dr. IULIU PAUL, 
rectorul Universităţii

buna funcţionare a aces- a patrimoniului, arheolo- j 
teia şi, deci, ea poate gic şi muzeal — 25 lo- 
declânşa examenul de ad- curi. în total Universita- 
mitere. Etapa de acredi- tea din Alba IUIia va pri- 
tare propriu-zisă se fina- mi, pentru noul an unl- 
lizează pentru noile uni- versitar, 280 de studenţi, 
versităţi după trei ani, — In acest ân la Uni- I 
timp în care absolvenţii versitatea „1 Decembrie 5 
acestora vor da exatne- 1918" din Alba lulia nu 1 
nelc de licenţă -la univer- se organizează concurs de |  
sităţile existente până în admitere pentru învăţă-1 
anul 1989 şi care sunt mânt economic de lungă S 
socotite ca acreditate. Da. durată. Pornind de la a-/S 
că' în aceşti trei ani 51 ceacţă situaţie, doresc ţ# * 
la sută din numărul ştu. vă întreb dacă. «IwaCUrtBi  
denţilor înscrişi promo- instituţiei, aşa ccriir câte 1 
vează examenele de li. aprobată» va rămâne tft j 
cenţă, înseamnă că au continuare aceeaşi sau in-' 
fost îndeplinite condiţiile tenţionaţi, în' anii urmă-2 
fazei a doua şi se con- toii, modificări ale aces-' 
sideră că ele sunt acre- teia ? 
ditato. Depăşită şi aceas- — Facultatea de ştiin
ţă etapă, instituţiile de ţe economice, ca şi sec- j 
învăţământ superior în. ţia de Lb. şi lit. română I 
fiinţate după 1989 pot da — lb.. şi lit. italiană din 1 
examene de licenţă pro. cadrul-Facultăţii de ştiin» j 
prii şi pot organiza în- ' ţe nu au primit autori- 
văţământul postuniversi- zaţie de funcţionare i£a-j 
tar. torită faptului că nuafl  .

— Ca urmare a pro- întrunit criteriile legate S
cesului de evaluare şi a- fie de baza materială, fie f 
creditare academică, In de corpul profesoral. In J 
structura Universităţii anii- următori se vor fa- I  
„1 Decembrie 1918" au ce -demersurile necesare S 
apărui unele modificări, pentru obţinerea acredi- I 
Ce structură a fost a pro- • tării. Anul viitor * inten- ;  
bată pentru anul univer. ţionăm să reveniră cu |  
sitar 1995/1996 ? completările de rigoare 1

— Pentru viitorul an pentru o nouă evaluare 2
universitar, în luna sep. atât la profilul economic, |  
tembrie la universitatea cât şi la alte facultăţi şl J 
noastră se va organiza specializări pe care le a- J 
concursul de admitere, vem în vedere. *
cursuri de zi, la urmă- Interviu realizat de I
toarele facultăţi: 1. FA- MINEL BODEA -

Ş a p te  fotografii inedite d esp re  familia P en su sian u

CEORCE DENSUSIANU (1833-1887)
Cel de-a] doilea fiu al preotului Vi- 

zants Pop, George, s-a născut în satul 
Densuş, în anul 1833.- îşi începe învăţă
tura acasă sub îndrumarea tatălui său. 
Urmează şcoala la Haţeg şi Blaj, îmbră
ţişând cariera preoţească. După moar
tea tatălui său, la 1 mai 1857, se punea 
problema scoaterii la concurs a paro
hiei Densuşului şi familia Densusienilor 
pusă pe drumuri. La intervenţia lui Şte
fan Moldovan, canonic în Lugoj, epis
copul Alexandru Dobra rezervă parohia 
pentru George, care o şi ocupă în anul 
1858, după terminarea studiilor.

George Densusianu se căsătoreşte cu 
Tereza şi întemeiază o familie puterni
că prin .cei 7 copii: Romul, Alexandru,

Emilia, Cornelia, Sabin, Octavian, şi 
Aurelia. George Densusianu a avut per
manente probleme cu sănătatea, ceea 
ce îi creează permanente probleme în 
procurarea celor necesare traiului şi în
treţinerii copiilor prin şcoli. Este obli
gat să apeleze deseori la fraţii săi, mai 
ales Ia Beniamin şi Nicolae, pentru di
ferite sume de bani. Cu toate eforturile 
sale» numai 4 din cei 7 copii pot fi în
treţinuţiprin şcoli, ceilalţi după o su
mară educaţie fiind obligaţi să rămână 
economi (ţărani) în Densuş.

în august 1874, George Densusianu 
participă la adunarea generală a As- 
trei de la Deva, devenind membru al 
ei. Se va abona la numeroase ziare şi

reviste şi participă intens la viaţa pu
blică din comitatul Hunedoarei. George 
Densusianu a slujit cu devotament şi 
credinţă în parohia Densuşului, până 
la moartea sa, survenită în anul 1887. Deşi 
a avut o viaţă mai puţin spectaculoasă 
decât fraţii săi şi în cazul lui se ma
nifestă „spiritul densuşienesc". Colabo
rează la ziarele „Gazeta Transilvaniei" 
şi „Federaţiunea" şi depune îndelungi 
şi stăruitoare eforturi pentru obţinerea 
de fonduri necesare reparării bisericii 
din Densuş. Fotografia de familie, des
coperită de noi, redă pentru întâia oară 
chipul preotului George Densusianu.

Prof. IOACHIM LAZÂR
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: . LUNI, 28 AUGUST
TVR 1 - --?■/-:;--

Actualităţi; 13,10 Ecleziast ’95; 
*4,10 TVR Iaşi; 14,45 TVR Cluj-Napoca; 
ISA» TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi ; 
*640 Avanpremieră; 1645 Turism şi a.

17,00 Emisiune în limba ma- 
18,3® Desene animate; 19,00 De 

luni; 19,30 Fata şi băieţii (s); 
Actualităţi, meteo, sport; 20,50 Bay- 

(s); 21,45 Transfocator; 22,10 Tea- 
TV s „Transfer de personalitate" ; 
Actualităţi; 0,05 Cultura în lume; 

045 Fragii. Formaţia Ves. /
TVR 2

*346 Actualităţi; 13,10 Politica între 
Meat ş> real; 13,4® Videoteca melomanu
lui; Mii® Civilizaţia pe meridiane (do); 
IMS Atlas (r); 15,15 Perla neagră (s); 

, NUNI Pepene animate; 10,30 Pasiuni se- 
Crete (s); 17,80 Măseaua de minte («a, 
pentru tineret); 17.40 Iubiri amăgitoare 
P); 1848 In faţa dv.; 20,00 Arte vizua
lei «K» Tribuna nonconformiştilor; 21,00 
TVM Mesager; 21,30 Formula 3 (cs); 
R 4 t Fotbal • Black bum Rovers — Mau. 
Wweter United (d); 23,15 Santa Barbara 
(*) i 6,3® Jazz club.

-V tÂtl Marti, 29 august 
,1,0 ■ >•' ■ '■ W V8 I

. 740. TVM TeJematinal; 840 La prima 
Oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Iu
biri amăgitoare (s/r); 11,00 Desene anî- 

■ aude; 11.15 Milagro — Război şi sece- 
■' ‘W m tii 13.10 1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi 

fî TVR Cluj-N. ;I640 Fii tu însuţi 1; 17,00 
, jg00 Agenda Festivalului

.Cerbul de Aur"; 18,30 De> 
Şnimate; 19,00 Clio, Călătorii în 

Istorie; *940 Fata şi băieţii (s): 20,00 Ac- 
ttalită|t meteo, sport; 20,50 Tclecîncma- 
tetU; Succesul (SUA, 1969); 22.55 Reflec
tor; 23,25 Meridianele dansului; 0,15 
Şoflf! ; 6,45 Vraja muzicii.

TVR 2
La prima oră; 9,20 Ora de mu. 

~  * *• « •  * •  « •  ♦  »  *I * •  * •  » • *

zică; 10,05 Mag." satelit; 11,30 D.a. • 12.00 
„Transfer de personalitate" (teatrU/r); 
13,40 Itinerar turistic; Hong Kong şiViet. 
natn; 14,00 Actualităţi; 14,10 Ecran de 
vacanţă;, 15,00 Pfiliţia intervine (s. BBC);
16.00 Desene animate; 16,30 Pasiuni se
crete (s); 17,00 23 de milioane (p. I); 18,00 
Fotbal: Inter Sibiu — Poli, Timişoara (d); 
19,50 Muzică; 20,00 Cu cărţile pe faţă;
21.00 TVM Mesager: 21,30 Intre da şi nu;
22.00 Credo; 23,15 La anul, la aceeaşi da
tă (SUA, 1978),

MIERCURI, 30 AUGUST 
TVR 1 ....

7.00 TVM Telematinal ; 8,3o La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Iu
biri amăgitoare (s/r); 11,40 Ecran de va
canţă: Jocul morţii (SUA); 13,10 1001 au
diţii; 14,10 TVR laşi şi TVR Cluj-N.; 16,10 
Magazin internaţional; 17,00 Aceşti păti
maşi minunaţi; 17,15 Alfa şi Omega; 18,00 
Agenda Festivalului Internaţional „Cer
bul de Aur“; 18,30 Desene animate; 19,00 
Timpul Europei. Magazin de politică in
ternaţională; 19.30 Fata şi băieţii (s); 20,00 
Actualităţi, meteo, sport; 20,35 Festivalul 
Internaţional „Cerbul de aur"; 22,10 Or. 
Quinn (s); 23,30 Festivalul internaţional 
„Cerbul de Aur".

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

zică; *0,05 Magazin satelit; 11,30 ILa.;
Gong! (r); 12,30 Pagini beetfcove-

13,00 Caleidoscop; 14,00 Actuali
tăţi; 14,10 Ecran de vacanţă; 1540 Seria
lul serialelor; 16,00 Ha.; 16,30 Pasiuni 
secrete (s); 17,00 MIni.eco; 17,40 Iubiri
amăgitoare (s); 18,30 Em. Ia limba aia- 
glii ară; 20,00 pro Memoria; 20,30 Turist 
Club; 21,90 TVM Mesager; 2L30 Santa 
Barbara (a); 22,15 Tradiţii; 22,45 Ua se
col de cinema; 23,45 Moda pe meridiane; 
0,15 „Tren de plăcere" (teatru TV).

JOI, 31 AUGUST 
TVR

7.00 TVM Telematinal; 8,3® La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Iu
biri amăgitoare (s/r); 10,55 Desene ani-, 
maţe; 11,20 Videolexieon; 12,20 Ecran de 
vacantă; 13,10 1001 audiţii; 14,1Q TVR 
laşi şi Cluj-N.; 15,45 Călătorie prin Ma. 
laezia; 16,10 Sub semnul întrebării;. 17,10 
MUenium; 17,55 Agenda Festivalului „Cer. 
bul de Aur"; 18,25 Desene animate; 19,00 
Medicina pentru toţi; 19,30 Fata şi băieţii

(s); 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 20,35 
Festivalul internaţional „Cerbul de Aur“; 
22.05 Valea păpuşilor (s); 23,00 Festiva
lul internaţional „Cerbul de Aur".

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

zică; 10,05 Magazin satelit; 11,30 D.a.;
12.00 American Music Shop» in» concert;
13.00 Lumină din lumină (r); 11,00 Ac
tualităţi; 14,10 Magazin social; 15,00 Po
liţia intervine (s); 15,50 D.a. ; 16,15 Pa
siuni secrete (s); 17,00 Ceaiul de la ora 5;
19.00 Em. în limba germană; 20,00 Muzi
ca e viaţa mea 1 ; 20,30 Cultura în lume 
(r); 21,00 TVM Mesager; 21,30 Sfinx (cs);
22.00 Filmoteca de aur; 22,30 Stadion ;
23.00 Iubire (f. Ungaria).

VINERI, 1 SEPTEMBRIE

t v r
7.00 TVM Telematinal; 8,3fl La prima 

oră; 9,20 Santa Barbara (s/r, 2 ep.); 10,50 
Desene animate; 11,20 Curcubeu; 12,26 
MTV Greatest Iiits; 12,50 Aventurile lui 
Sbippy (s); 13,20 1001 audiţii; 14,10 TVR 
Iaşi şi TVR Ctuj-N.; 15,45 Tradiţii: „Lu- 
gojana", 1995; 16,45 Pompierii vă infor
mează; 17,00 Em. în limba germană; 18,00 
Agenda Festivalului internaţional „Cer
bul de Aur"; 184(1 Pro Patria; 19,00 Ede. 
ra ($); 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 
20,35 Festivalul internaţional „Cerbul de 
Aur"; 22,45 Peria neagră (s); 23,40 Fes
tivalul internaţional „Cerbul de Aur",

7.00 La prima ară; 940 Ora de mu. 
zică; 1045 Documentar CFI; 11,30 Dese
ne animate; 12,00 Cafeneaua literară;
13,30 Ritmuri muzicale; 14,10 Varietăţi 
internaţionale; 1540 Convieţuiri; 16,00 
Desene animate; 1645 Pasiuni secrete (s); 
1740 Bursa invenţiil&r; 1840 Iubiri antă. 
gitoare (s); 19,00 Concert simfonic; 21,00 
TVM Mesager; 21,30 Oameni care au 
fost; 22,00 Santa Barbara (S); 22,45 Hy- 
perion; revistă literară în imagini; 23,45 
Din viaţa romilor; 0,15 Film; Dracula 
(Anglia, p. 1).

SÂMBĂTĂ, 2 SEPTEMBRIE 

, ®VR t  .
7.00 Bună dimineaţa de la... Iaşi!; 9,00 

Prietenie fără frontiere; 10,00 Salty — 
Leul mării (s); 10,30 Pas cu pas (em. de 
ştiinţă); 11,25 Ecranul; 12,20 Spitale prin

•  * •  * •-* * » •  * •  * • >  •  » •  * •  » • , • » • • • » • <  e , i

timp; 12,40 Cuvinte potrivite; 13,10 1001 
audiţii; 14,10 Turnul Babei: •  Da. •  Ce 
vrăji a mal făcut nevastă-mea, Şaman, 
tha ? (s) • Liceeni îndrăgostiţi (S); 18,45 
Mapamond; 19,15 Teleenctelopedîa; 20,00 
Actualităţi, meteo, sport; 20,35 Festivalul 
internaţional „Cerbul de Aur“; 23,05 Sus
piciuni (s, ep. 3); 0,05 Festivalul interna
ţional „Cerbul de AUT",

■ TVR 2

7.00 întâlnirea de sâmbătă de Ia Cluj. 
Napoca; 12,00 MTV Disco Danee; 13,00 
TVR Timişoara; 13,30 Est Meridian. Mag. 
de sfârşit de săptămână al TVR laşi; 
15,55 D.a.; 16,20 Pasiuni secrete (s); 17,05 
Spectacolul lumii văzut de scriitorul 
loan Grfgorescu; 17,3o Serata muzicală 
TV; 20,30 Pariaţi pe campioni (cs); 21,00 
TVM Mesager; 21,30 Memento cultural ;
22,oo Santa Barbara (s); 22,45 Săptămâna 
sportivă; 23,15 Interferenţe; 045 Dracula 
(Anglia, ultima parte).

DUMINICA, 3 SEPTEMBRIE

TVR 1 "

8.00 Bună dimineaţa!; 9,00 Abraca
dabra!; 10,06 Salty —* t eul mării (s);
10.30 Lumină din lumină; 11,30 Muzică 
populară; 12,00 Viaţă satului; 1340 Atlas; 
14,20 Video-magazîn: o Muzică o Umor 
•  D.n. * Reportaje • Sport; 18,00 Fes
tivalul internaţional „Cerbul de Aur";
17.30 Star Trek (s, SF); 18,25 Festivalul 
internaţional „Cerbul de Aur"; 26,00 Ac
tualităţi, meteo; 20,35 Festlvalui interna
ţional „‘Cerbul de Aur"; 22,35 Anastasia 
(s); 23,5o Festivalul internaţional „Cer. 
bul de Aur*.

TVR 2

73)0 5 X 2. Magazin duminical al Stu
dioului TVft Iaşi; 13,00 - TVM Greatest 
Bite; 14,00 Blestemul pământului (Româ
nia, 1980, p, I); 15,50 Un zâmbet pentru 
vârsta a treia; 16,2o Pasiuni secrete (s); 
17,05 Magazin sportiv; 20,00 Maeştrii tea
trului românesc; 21,30 Santa Barbara (s); 

; 22,15 La puterea a doua; 23,00 Oraşe şi 
civilizaţii; 23,30 Arma secretă (SUA, 1990).

In funcţie de evenimentele lâ zi, 
Societatea Română de Televiziune 
îşi rezervă dreptul de a efectua 
unele modificări ale programului.

* * * •

” --
1 1

RTl
6,45 Seriale, desene ani

mate; 1045 Disney & Co, 
— Festivalul verii; 12,15 
California Dreams (s); 
12,40 Prinţul din Bel-Âir 
fs); 13,05 Casa plină (s); 
13,35 O familie puternică 
(s); 14,00 Automobilism. 
MP de Formula 1 al Bel
giei; 1545 Cine e şeful 
aici (siteom); 15,35 Knight 
ltider (s); 16,25 A.Team
(s): „Uila de golf"; 17,25 
Beverly Ililis, 90210 (s); 
18,50 Westerdeich (s); 
19,45 Ştiri, sport, meteo ; 
2040 Exploziv — Wee- 
bend; 2145 Incredibila 
răpire a lui Mrs. Stone 
«SUA, ’86); 23,10 Cum aţi 
zis ? (show); 0,10 Sâmbătă 
noaptea la RTL; 1,10 Şoi
mii nopţii (SUA, ’80).

CANALE 5
7,00 Ştiri; 10,00 Casă, 

dulce caisă (s); 10,30 Co- 
misarul (Franţa, 86); 
12,30 O blondă pentru 
tata fs); 13,00 RObinso- 
nii (s); 1340 Casa Via- 
nello (s); 14,00 Ştiri;
14.25 Lecţii particulare 
(show); 1440 Beautiful 
(s); 14,55 O familie pen
tru Gregory (SUA, ’93); 
17,00 D.a»; 19,00 OK, pre
ţul e corect (cs); 20,00 Ca. 
sa Vianello (s); 21,00 Ştiri;
21.25 Paperissima sprint 
(show); 21,40 Inimi şi 
bani (show); 0,00 Ştiri ; 
0,30 Mici crime între prie
teni (magazin); 0,35 Pen
tru un pumn în ochi (co. 
Italia, 1964).

6,45 La jumătatea gala
xiei întorci la Stânga (s); 
7,20 Seriale şi desene a* 
nimate; 9,5® O viaţă pa
sională (SUA, 1988); 12,00 
Superhuman Samurai (s); 
12,30 Karate Kid (f/r);
14.50 Catvvalk (ş); 15,45
Cagney şi Lacey (s); 16,45 
Star Trek (s, SF); „Prt. 
mul contact" ; 17,45 Bay- 
watch (s); 19,00 Ban: Cu. 
pa Germaniei; 19,10 Totul 
sau nime (cs); 2040 Roa
ta norocului (cs); 21,15
Mariandl (Austria, *61);
22.50 Ou! de aur (cs); 0,20 
Şcolăriţele (Germ. 1975, 
p. X); 1,40 Răbdătorul 
Sternberg (Austria, 1987); 
340 Fantasy (r). /

N.B.C.
7,00 Ştiri NBC; 8,30 

llelio Austria, Hello Vie* 
na; 9,30 Europa Journal; 
10,00. Videomoda; 10,30 
Entertainment X-Press;
11.00 Rotonda tâlkshow;
12.00 Comerţ TV ; 13,00 
Magazinul ştirilor NBC;
14.00 Azi — reportaje pe 
glob; 15,00 Fotbal ame
rican; 1640 Golf. PGA — 
Opcn.ul ceh; 17,00 Volei 
Pe plajă. AVP; 18,Oo Golf 
european feminin: Open, 
ul' britanic; 20,00 Ştiri 
ITN ; 20,30 Usbuaia (do); 
2140 Datcline — show. 
magazin; 2240 Talkin’ 
Jazz; 23,30 Show ul serii; 
0,30 Late Night; 1,30 E- 
poca de aur a rock-ului; 
2,30 Show-ul serii — 
tâlkshow.

EUROSPORT
940 Etirdfun; Mag. dis. 

tractir; 10,00 Canotaj. 
C.M. de la Tampere — 
finale (d); 13,00 Caiac-
canoe, CM Pe apă curgă
toare de la Bala, Marea 
Britanle (d); 1440 Auto. 
MP de Formula 1 al Bel
giei — calificări (d); 15,00 
Caiac-canoe. CM pe apă 
curgătoare de ta Bala» 
Marea Britanle (d); 17,00 
Nataţto. CE de Ia Viena 
— finale înot (d); 18,30 
Atletism. IAAF Grand 
Prix. Memorialul IVO 
Van Damnte de la Bru. 
xelles (înreg.); 20,0® Au
to, MP de Formula 1 al 
Belgiei — Pole Position 
2; 21,00 Golf. Volvo Ger. 
mau Open, Stuttgart — 
turul 3 (înreg.).

TV 5
7,0e Reflecţii: 9,05 Jur

nal, canadian; 945 Bibi şi 
prietenii săi (s); 10,45 Te- 
leturism; 1145 Ce isto
rie 1 (cs); 11,45 Magazin 
sportiv; 12,45 Claire La- 
marche (r); 13,45 jurnal 
France 3; 14,05 Orizon,
tuci; 14,30 Taratata (r); 
15,45 Miez de noapte €**); 
16,30 Mediteranco (mag,); 
17,00 Jurnal. TV 5; 17,45 
Descurcăreţii; 18,15 Car
netele aventurierului-; 
1940 Jurnal TV 5; 2040 
Nu se potriveşte (mag,); 
21,15 Lionezul (TV Fran
ţa ,p. V); 22,30 Când ai 
16 ani (do); 23,00 Jurnal 
F2; 23,40 Varietăţi; 2,15
Reluări.

6,30 Seriale, desene a. 
'  nimate; 8,00 Disney & 
Co. (r); 9,15 Desene ani-- 
mate; 10,50 Em. religioa
să pentru copii; 10,55 
Team Disney (d.a, & fil
me); 12,15 înapoi in tre
cut (5); 13,05 Sunseat Beat 
(s.p.); 14,00 Cine e şeful 
aici? (s); 14,30 Automo- 
bilism. MP de Formula 1 
din Belgia; 16,50 Super- 
Touren-Wagen Cup ’95; 
*7,00 Smokey şi banditul 
(SUA. *86); 18,45 Wester
deich (s); 19,45 Ştiri, sport, 
meteo; 20,10 Highlander 
(SUA); 21,15 Zborul 174 
(dramă SUA» 1995); 23,15 
Spiegel TV — magazin ; 
040 Prime Time; 040 E- 
den (s.er.); 0,50 Playboy 
Late Night (mag.).

7,00 Ştiri; 10,00 Aventu. 
rile lui Wilhelm Teii (s);
10.30 Film; 12,45 Scene 
de la o nuntă — selecţiuni 
(show), cu Davide Men- 
gacci; 1345 Superclasa- 
ment (show), cu Gerry 
Scotti; 14,00 Ştiri; 14,30 
Gustul mării (show), cu 
Massimo Boldi, Debora 
Caprioglio; 1640 Film ;
18.30 Film; 2040 Casa 
Vianello (s); 21,00 TG 5 — 
ştiri; 2140 Supcrjoeul 
(show), cu Gerry Scotti; 
23,45 Film; 1,30 Ştiri; 
2,00 La locul delictului 
(s); 340 Revista presei;
3.30 Cia-ci« (s); 5,30 Arca 
lui Noe (do); 6,30 Cuplul 
straniu (s).

7,00 Vacanţe ideale; 
Suedia; 7,25 Catwalk (s/r); 
845 Baywatch (s/r); 9,05 
Star Trek (s); 945 Gang. 
steri & giuvaeruri (An
glia, 1968); 11,45 Cei 5
desperados (SUA, 1967); 
13,4o Mărirea şi decăde
rea lui Ludovic al II-Ica 
(Gor,, 54); 15.35 Echipa 
specială (SUA, 1968); 
17,30 Nord şi Sud (SUA, 
1985, ep. 2); 19,15 Roata 
norocului (cs); 20,00 Ştiri, 
sport, meteo; 2045 Ranis- 
simo: fotbal — show ; 
21,15 Natalie e în pericol 
(dramă TV, Ger. 1994); 
2340 Discuţie în turn 
(tâlkshow); 040 24 de ore 
(rep.); 1,05 O fată groza
vă (SUA, *65).

6,30 Ştiri NBC; 7,00 
Afaceri internaţionale;
11.00 Magazinul ştirilor 
NBC; 1240 Comerţ TV ;
13.00 Ushuaia; 14,00 En
tertainment X-Press; 1440 
Destinaţii de vacanţă;
15.00 Azi — informaţii;
16.00 întâlnire cu presa;
17.00 Buletin bursier; 
1740 Europa 2000 (do);
18.00 Automobilism. — 
ADAC- — runda a VI-a ;
19.00 Baseball. — mag. 
săptămânal; 19,30 X-Kul. 
ture — volei de plajă;
20.00 Şftri ITN; 20,30 Des
tinaţii de vacanţă; 21,00 
Videomoda; 2140 Aus- 
lands Journal (mag.); 
2240 Talkin* Jazz; 23,30 
Golf european.

9,30 Auto. Pole PositiOh 
2 (r); 10,30 Auto. MP tfe 
Formula 1 al Belgiei — 
încălzirea (d); 1140 Ca
notaj. CM de la Tampere 
— finale (d); 13,0o Ca
iac-canoe. CM pe apă 
curgătoare de la Bala, 
Marea Britanie; 14,30
Auto. MP de Formula 1 
al Belgiei de la Spa Fran. 
corchamps (d); 17,00 Na. 
taţie. CE de la Viena — 
finale înot, polo pe apă 
masculin şi feminin (d):
20.00 Atletism. IAAF 
Permit Meeting, Londră 
(înreg.); 21,00 Golf. Vol
vo German Open, Stutt
gart — turul 4 (înreg);
23.00 Auto. MP de F 1 al 
Belgiei (r); 040 Nafaţie. 
CE — Viena (rez,).

740 Magazin sportiv
(r) ; 840 Spaţiu franco* 
fon; 9,05 Jurnal canadian; 
9,35 Bibi şi prietenii săi
(s) ; 1045 Planeta Muzică
(cs); 11,45 Familie, te iu. 
besc 1 (magazin); 13,15 
Referinţă; 14,05 Am vă
zut totul (mag.); 14,30
Lionezul (f/r); 16,30 Din
colo de mări (do); 18,45 
Weekend plăcut; 19,15
Corespondenţe estivale; 
19,30 Jurnal TV 5; 20,00 
30 milioane de prieteni; 
2040 Jurnal belgian; 
21,00 52 pe 1; 22,00 Prin. 
ţul Harfang (do); 23,00
Jurnal France 2; 23,40
Angelica şl regele (Fran
ţa); 2,15 Reluări,
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\ S.C. INFQMIN SA .
I* D E V A
j Organizează, începând cu data de 28
\ august 1995, cursuri de iniţiere în utili- 
j zarea calculatoarelor ÎBM—PC.
. Durata cursului este de 5 săptămâni.
; Relaţii se pot obţine la tel. 613915.
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REGIA AUTONOMĂ 
„MONITORUL OFICIAU*

. anunţă licitaţie publică în vederea înche
ierii contractului de difuzare a publicaţiilor şi 
colecţiilor pentru anul 1996.

Taxa de participare este de 10 000 lei» care 
se va depune In contul nr. 300812301» deschis 
ia B.C.R. — S.M.B.

Caietul de sarcini şi regulamentul de or
ganizare'a licitaţiei se ridică de la sediul Regiei 
Autonome „Monitorul Oficial" din Bucureşti 
Palatul Parlamentului, str. 13 Septembrie, sec. 
•tor.5, interior t56.’ ■';

S.C. „IVONICIU S«
D E V A

angajează
•  operatori PC v ̂
•  măcelar!
VINDEM

» ARO camionetă cu dubă autorizată sanitar- 
veterinar. an fabricaţie 1993.

Telefon 025110.

OFERTĂ 
a c  IMAB SJ%. ARAD 

Calea Aurel Vlaicu, 14, tel. 057-244815, 
057-247905. fax 057289029 

Comercializează prin magazinul propriu: 
Mobilă de bucătărie import Italia, echi

pată integral cu frigider, congelator, aragaz, 
hotă, chiuvetă inox, produse de renumitele 
firme WHIRIPOOt, REX, ARISTON. STAR.

Opţional:- maşină de spălat vase. livrarea 
pe bază de precotnandă, în componenţa, cu
loarea şi dimensiunile alese, de dvs. Asigu
răm montajul gratuit la domiciliul

Vă aşteptăm zilnic la expoziţia noastră cu 
caracter permanent, din Calea Aurel Vlaicu, 
14, deschisă între orele 8-16.

MCA PUetiCITAÎE

Vând apartament 2 
camere, Băleeseu, bloc 
KU, telefon 625553, 

*<353832)
m-‘ Vând societate corner» 

cială cu întregul patrtmo„ 
niu constând din: moară 
grâu, dotată eu birouri, în 
Rărău: măgărie, ziduri că. 
rămidă si şarpanta ţiglă, 
tiv suprafaţă de 290 'mp; 
teren, proprietate Intabula, 
tă. în suprafaţă de 3000 
mp, cu Împrejmuire. In. 
formaţii ia telefoane!® nr. 
612487 şl 6I33I6, Deva, du. 
pă ora 16, <65750

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere d©comanda, 
te, Simeria, Piaţa Unirii, 
bl, 21, se. B, ap. 20, preţ 
negociabil. (6577)

•  Vând casă mare, curte, 
macre, grădină taare, mul
te dependinţe (se lucrează 
la instalaţia de gaz). Vând 
combină frigorifica, uşi, 
terestre. Săuleşti. nr. 13.

(6537)
•  Vând apartament 9.

camere, amenajat cu două 
băi, Gojdu. 618232. <6590)

•  Vând apartament 3
camere eentral (zona Lilia
cului), etaj 2, Deva, tel. 
62MÎ4. (6046)

•  Vând Dacia, 1094, preţ
foarte avantajos. Telefon 
627630, in Autoservice De
va, ’ . (6338)
7 • Vând spaţiu corner.

eial şi vitrină frigorifică, 
strada Prieazului, telefon 
642416 ■ <552:027).

•  Vând toate tipurile
Dada, ARO Şl Olteit. Tel. 
034/647455, <5523) ■

•  Vând cosă, 2 camere,
dependinţe şi grădină, 
Banpotoe, nr. 212. Irtfor. 
mativ 10 milioane. Ne
gociabil. Informaţii la nr, 
216. (5524)

% Vând aparaturii teh. 
nleâ dentară, completă şi 
materiale necesare. Brad, 
strada Frunză Verde, nr. 
48. <6462)

•  Vând apartament 4 
camere, două băl, două 
balcoane Orâştle, Mure_ 
sulul, bl. l3, ap. 34 Tel

REGIA AUTONOMĂ 
„POŞTA ROMANA"

emite cerere de ofertă pentru tipărirea de 
cărţi poştale Ihistrate.

Ofertele trebuie să conţină minim 20 de 
modele diferite, cantitatea ce se va tipări ur
mând să fie de minim 5 Q00 bucăţi pentru fie
care model, pe carton de calitate superioară, la 
dimensiunile de 10,5/14,5 cm.

Predarea ofertelor se va face In termen de 
15 zile de ia apariţia anunţului, la sediul Di
recţiei de editare şi comercializare a timbre
lor, calea Grîviţei 64-66, sector 1, Bucureşti 
(telefon 01-6507243). ;

I

!

i !

641679,
•  -Vând' eăţaâ

(5331)
_ Ciibâ,

nesq german (alsacian) 8 
lupi, rasă pură, preţ in. 
formativ 1596 DM. Orăş_ 
tic, telefon 642471.

(5533)
•  Vând material diti 

brad pentru o vilă 3 ca. 
mere, 4 x 4, Hlăjeni, Vul. 
ean, nr. 2, Brad.

(6463)
•  Vând apartament 3

camere, parter, Micro 3, 
motor Mercedes 240 D, Fiat 
128/131 Mirafiori, Dacia 
1310. T©1. 718810.

(6185) .
•  Vând casă Boş $1, preţ 

negociabil, 14060000 lei, 
Informaţii la domiciUu.

. (6184)
~tr Vând teren intravilan .

S.C. MICIA SINDPREST S.R.L. 
D E V A

DISTRIBUITOR UNIC ÎN JUDEŢUL 
HUNEDOARA

DE PRODUSE ALIMENTARE ITALIENE

Oferă la desfacere prin depozitul en gros 
o gamă variaţi de patiserie ambalată în vid. 
napolitane, biscuiţi, sucuri din gama Vera; de
tergenţi, produse electrocasnice. Ia preţuri 
unice stabilite pe ţară

Contactaţi-ne îâ sediul din Deva, str. Pie
troasa, bl. 2, parter (lângă piaţa rusească) sau 
telefon 621099. (9343) j

------ — — T-------?---------------------- *-------- )
SJC. s a r m is s .a, V

d e v a  I
Vinde prin licitaţie publkă mijloace fîxeH

disponibile: : 'r. V
•  utilaje frigorifice (dulapuri şi conge- \

latoare) ţ
•  aparatură electronică (casetofon, mag

netofon)
•  maşini de scris - r
•  mijloace de transport (microbuz, dubă
'■ izotermi)

•  alte mijloace fixe.
Lista completă şi preţurile de pornire sunt

afişate la sediul societăţii, hotel Sarmis» piaţa 
Victoriei, nr. 3, .telefon 642020.

Licitaţia are loc In ziua de joi,, în fiecare 
săptămână, până la vânzarea completă a a- 
cestora.

Totodată societatea anunţă majorarea ta
rifelor la prestări servicii, începând eu luna 
septembrie 1995.

Hunedoa-pentru garaje. li 
ra, telefon 730426.

(6183)
•  Vând maşina Citroen

BX IA culoare roşie, $ta_ 
re perfectă, Tel 7U326, 
dup! ora 19. (6188)

•  Vând casă In Dîncu
Maia, preţ 7 000000, ne_ 
godabll. Zilnic, telefon 
723084 (6181)

•  Vând convenabil mobi
lă'cameră combinată Caro. 
llna. Hunedoara, Mut Tra. 
ian, 16/68, zilnic 15—20.

©179)
•  Vând Dada 1310 TLX, 

Polonia, 1990. Tel. 721361, 
între orele 17—19. (6177)

•  Vând easâ şl anexe, 
teren, ştr, Lătureni, 11. 
Tel, 714620, zilnic 19—23.

(6142)
•  Vând apartament 2

camere, confort I sporit, 
Vad şl pentru privatizare. 
Telefon 724907. (8160)

•  Vând arme de vână_ 
toare, calibru 16 şt cali
bru 5,6. Tel, 723248.

(6168)

•  Vând VW Fassat, fa_ 
brîcaţie 1987, înmatriculat, 

3800 DM (negociabil). Hu. 
nedaara, str. Sălci. 3,

(6166)
•  Vând Renault Trafic,

suprainălţaţ, benzină, 6500 
DM, negociabil. Telefon 
716738. (6175)

(Continuare în pag. * t-a)

S.C. CHIMICA 

S.A. ORAŞTIE

* anunţă pe toţi eetă- j 
ţenii care au depus |

\NC POST pen- ) 
tru oferta publică j

s
carnete cu certifi
cate de proprietate £ 

să se prezinte la se- ) 

diui societăţii din ţ

Qrăştie, str- Codru-

\

lui, nr. 24, cu bule- j  
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S. C. „DECEBAL1 S.A. \
D E V A  j

Organizează LICITAŢIE in zimţ de 4 ! 
septembrie 1995, ora 10, pentru vnehi- |  
rierea imobilului situat în Haţeg, str. S 
Râu Mare, 24, cuprinzând clădiri (bi- « 
rouri) şi anexe (grajduri, magazii), apar- ţ 
ţinând fostului Centru de preluări ani 
male. : ['■■■.; f')

Informaţii suplimentare la telefon [ 
054—613322.

A. .
I

S.C.

i

■ Î - :

ANUNŢ IMPORTANT 
GENERAL SIMPREST* SA .

S1MERI/ ,
(fostă R.A.G.C.L. Simeria) 

anunţă şi pe această cale pe toţi locui- [ 
lorii, asociaţiile de locatari şi agenţii eco- * 
nomici din oraşul Simeria care au âato- l 
vii faţă de societatea noastră, pentru aer- i 
viciile prestate, să-şi achite aemte da 
toni până kt data de 15 septemhriet(uc.

în cazul neachitării debitelor C.U O ve 
ehime mai mare de 30 de zUe gl S 
de anticipaţie de către agenţii 
mici şi asociaţiile de locatari lg 
rea acestui termen, vom fi nevoi# 
ţâm prestaţia tuturor serviciilor $®&ueăt i 
S.C „GENERAL SIMPFEST« S.A. m  află ! 
în imposibilitatea achitării faeturfţpr că- I 
tre furnizorii săi de apă. energia eăec- Ş 
trică şi gaze naturale, precum fi 4 ăfee- 5 
tuârii lucrărilor, de reparaţii si întreţinere I 
a centralektr termice. |

Menţionăm că la ora actuală debitele î 
datorate unităţii noastre pentru s&mfefţ- |  
îe prestate sunt de : 155 264 252 lei, «Un | 
care : 87 750 515 lei sunt datoriile aso- ! 
cipţiilor de locatari x |

Redăm mai jps o parte dintre debito- |  
rii cu datorii mai m ari: S. C. „REVAtt * 
SA . (? 176 324 lei): S.C. Siderurgica SA . I 
(1131819 lei); S.C. ARTEX SJLL.i 
(11 501 778 lei): S.C. SIMET PROB. COM ! 
S.R.L. (1 573 198): S.C. COMSfM S. A. I 
(483 0Q8); S.C. Nistor SNC (787 765); S.C. \ 
PREST. SERV. CRIZANTEMA S.R.L. * 

06); S.C.C.F. Timişoara (681 530) ;  I 
FARMACOM SPERANŢA SJtJL-J 

(1 570 416); Asociaţiile de locatari »jr. I ţ  
(2,0 mii. lei); nr. 2 (4.6 mii lei); nr. 3 î 
(4.7 mii); nr. 6 (4 7 mii): nr. 7 (2,0 mii. J 
tei); nr. 10 (4.3 m ii lei); nr. 11 (1,3 mii. |  
lei); nr. 12 (7 5 mii. lei): nr. 13 (1,7 mii. ţ  
leii; nr. 15 (13.2 m ii lei I: nr. 16 (12,1 ; 
mii. lei); nr, 17 (6.9 m ii lei); nr. 19(2,9 |  
mii lei); nr. 21 (2.2 m*I fril: nr. 22 (9,8 ! 
mii. lei). î

Este inexplicabil cum aceşti agenţi e- [ 
comunici şi asociaţii de focntari ered, că j 
mei pot beneficia de servicii fără aft ţă&- ! 
tetmă'Măta timp cât societatea noastră nu |  
este scutită de plata anei energiei elee- î 
trice şi a gazului metan care trebuia whi- * 
tate la termen către furnizori, respectiv |  
R.A.G.C.L. Deva. R.A.F.— RENEL Deva, ! 
IRIDGN Deva '

Cu toate măsurile şi demersurile In- | 
treprinse de S.C. General Simprest S A . j
(adrese, som tţU. acţiuni mâecăfâmşti  j 
etc,} aceste debite sunt in continuă Greş- |  
tare, fapt pentru care cnnd ncerea recietă- |  
ţii a hotărât sistarea prestaţiilor de ser- ! 
meii şi acordarea termenului $mătă de |  
plată a datoriilor până la 15 septembrie > 
1995. v !

Anul VII ■  Nr. 1454
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« Vând case in Deva, 
Batiz şi Dacia 1380. Tel. 
619224. (6345)

•  S.C-. vinde tablă zin- 
cată fi,4—0,5 şi zincată 
cutată- 0,6 — 0,75 — 0,8. 
Telefon 715942, după ora 
20. (6610)

rVând convenabil loc 
intravilan, zonă centrală, 
Săcărâmb, caroserie cu şa_ 
siu ARO 240, parbriz, ra
diator, videorecorder Phi
lips, combină Akây. In
formaţii 667123, după ora 
19. (6606)

•  Vând excepţional so
cietate producţie 1994. Tel. 
618494. (6605)

« Vând Şl ari teren a- 
rabil în Şoimus Telefon 
611529, 617832.

. (6604)
« Vând convenabil ate

lier complet tâmplărie, ma
şini scule. Sibişel, fir. 
10,- Barbu Simion 

(6602)
«. Vând casă, grădină, 

garaj, apă,' gaz. Hunedoa 
ra, str. Lătureni, 86. Tel. 
721455. (6601)

« Vând casă, grădină, 
15 ari, Simeria, str. Păcii, 
ttr. 2. (6598)

« Vând combină recol
tat, motor Diesel, masa 
2,6. Informaţii Băita, tel. 
171. (6590)

•  Vând apartament 4 
camere, confort 1, parter 
sau schimb .cu două came
re în Gojdu. 622176.

(6594)
•  Vând urgent casă, a- 

partament două camere, 
parter, patru terenuri, 
(i'umpăr apartament trei 
camere. Telefon 616885.

(033.7)
« Vând scule de fie

rărie. sat Totla, nr. 12.
(6604)

•  Vând casă cu de
pendinţe şi 1,5 ha pământ 
arabil la şosea, sat 
fcuncoiu de Sus. Infor
maţii Lupeni, str. Negoiu 
(Carolina), nr 13, fami
lia Radu.

, . (0383)
•  Vând intravilan Zlaşti,

12 ari, posibilităţi gaz, 
apă curentă. Tel. 615315, 
orele 19—20. (6571)
• « Vând casă, garaj, gră
dină, Orăştie, posibilităţi 
privatizare, depozitare. 
Vând cherestea răşinoa_ 
se uscată. Relaţii telefon 
620041, după ora 18.

' (6597)
• Vând Dacia 130# din 

1991 (nepregătită) şi re
morcă rusească înmatricu- 
labilâ. Telefon 615189, 
după ora 16.

(6592)
« Vând . pădure un ha, 

A Uriaşii Mic, telefon 673231.
(6340)

• Vând dozator sucuri
american, marca Cornelius, 
5 posturi, preţ convena
bil, Arad, t'elefon 057/ 
248325. (0339)

• Vând apartament 2 
camere parter, Simeria, 
posibilităţi privatizare, str. 
Cloşca, bl. 16, ap, 36 şi 
apartament similar în De
va. informaţii tel. 622360, 
orele 19—-22.

(6573)

•  Vând apartament ul
tracentral deasupra ma
gazinului Flamingo. Re _ 
laţii la telefon 617861, 
după ora 18.
\  ' ; .. (9342)
• Vând urgejjt sau

schimb apartament ame
najat ca spaţiu cu apar
tament 2 camere. Vând
vagon pentru albine nea
menajat. Relaţii zilnic la 
615390, între orele 8—11.

(6334) ’
• Vând urgent VW Golf

Diesel 1980, - motor 1500, 
înmatriculat, preţ 3 600 
DM. Tel. 724953, după
ora 17. (6576)

• Vând spaţiu comercial 
36 mp, amenajat, pentru 
comerţ şi depozit en gros, 
condiţii avantajoase. Tel. 
620850, Deva.

(6558)

• S.C. Migrând SRL 
Constanţa oferă spre 
vânzare orez import. 
Relaţii la tel.fax 041/ 
652790. Contactaţi în
cepând cu data de 25 
august 1995.

. (6608)

• Societatea GARANT • 
CONSULTING . Deva, 
tel. 616449, interme
diază vânzarea ■« — 
cumpărarea — închi
rierea apartamentelor, 
caselor, terenurilor. 
Cumpărătorii sunt ser
viţi gratuit!

- (5661)

•  Executăm la comandă 
cabane din lemn semiro- 
tund. -Deva, tel. 615341.

‘ (6325)

• S.C. Transurban S.A., 
cu sediul în Orăştie, str. 
Pricazului, nr. 7, anunţă 
scoaterea la licitaţie pu
blică a mijloacelor fixe 
cuprinse în listele care se 
află la sediul unităţii. In
citaţia va avea loc în fie
care joi, la ora 9. Infor
maţii telefon 647059.

(5530)
• S.C. TRANEXCOM

SRL Peşteniţa 51, anunţă 
intenţia de majorare ne
limitată a adaosului 'coi . 
mercial, începând cu L 
09, 1995. (7851)

• S.C. Multiservice SRL •
Hunedoara anunţă majo
rarea adaosului comer
cial practicat la 200 la
sută pentru alimentaţie

publică şi 50 la sută pen-, 
tru desfacere cu amănun
tul. (6182)

• S.C. Unicom Impex
SRL Hunedoara anunţă
majorarea adaosului co
mercial practicat pentru
alimentaţie publică la 200 
la sută. (6182)

« S.G. Dangherom Im
port Export SRL Batiz 
anunţă majorarea adaosu
lui comercial pentru des
facerea en gros la 50 la 
sută şi marfa importato
rului ia 200 la sută. •

(6182)

• S.C. Agromec S. A, 
DEVA anunţă intenţia de 
majorare a tarifelor de 
plată la lucrările agricole 
mecanizate, începând cu 
25. 09. 1995."

(6599)

omser XEROX
Distribuitor
Auionz.it

Noi nu avem nevoie 
de rectamS

• CONSUMCOOP ILIA 
anunţă intenţia ele majo
rare a preţurilor la pâine 
şi produse de panificaţie, 
Începând cu data de 1 
septembrie 1995. Majora
rea se face ca urmare a 
modificării preţurilor ia 
faină, combustibil, ener
gie şi transporturi,
' - ■ (6386)

' •  Spitalul orăşenesc Brad 
organizează licitaţie. O- 
bieetivul de licitaţie: o 
reabilitare dispensar me
dical comunal Blăjeni; en. 
titatea, achizitoare : Spital 

, orăşenesc Brad; sursa “ de 
finanţare : bugetul local ; 
organizatorul licitaţiei : 
Spital orăşenesc Brad, str. 
Spitalului, nr. 10, telefon 
651,600. Termenul limită 
de depunere a ofertelor 
— 25 septembrie 1995, ora 
14. Deschiderea licitaţiei 
publice — Primăria co
munei Blăjeni, în data de 
26 septembrie 1995, ora 
10. Documentele licitaţiei 
se pot cumpăra de la 
Spitalul orăşenesc Brad, 
preţ 31 000' lei. Vizitarea 
amplasamentului: zilnic în
tre orele 8—15. Condiţii 
de participare : orice o - 
fertant romgn autorizat 
în domeniul execuţiei cu 
activitate do construcţii- 
montaj.

(6464)

' « Închiriez teren 184 mp; 
spaţiu comercial, zona pia
ţă. Obor, Hunedoara. Ir,-' 
formaţii, telefon 712486.

(6176),

« Găsit breloc cu 7 chei, 
zona Turnuri. Telefon 
716152 ' (6178)

• Pierdut legitimaţie de.
serviciu, eliberată de 
RAGCL Deva, pe numele 
Rusu 'Eugenia. Se declară 
nulă. (6603)

•  Pierdut carnet şomaj, 
pe numele Lădar loan So. 
rin. Se declară, nul.

'(6341)

• Schimb apartament 2 
camere, .Gojdu, bl. A6, ap. 
57, eu. garsonieră confort 
I, exclus Dacia şi Micro, 
-plus diferenţă.

(6336)
« S. C. DKVATRANS 

S.A. DEVA, str. Depozite
lor, nr. 2, angajează şo
feri categoria D.

(6612)
• S.C. MAREŞ.TUR SRL

ORĂŞTIE organizează în 
data de 5.09. 1995, excur,. 
sie ' pentru meciul Româ
nia—Polonia, care se âîs-' 
pută în data de 6. 69. 1995 
(la Cracovia).:■ Preţul ex
cursiei este de 160 000 lei, 
în care este inclus trans. 
portul, biletul la meci şi 
o cazare. Relaţii la se
diul firmei din str. UNI
RII, nr. 5, si la tel. 054/ 
641446, 054/647442. Vă
aşteptăm!

(6593)
•  Studentă caut de 

închiriat apartament sau 
garsonieră. Informaţii tel. 
616223 sau 615121.
Vv,;-,: , (6607)
« Societate particulară de 

construcţii angajează ur
gent: zidari; mozaicari; fa- 
ianţari; dulgheri; ingineri 
— subingineri construcţii. 
Informaţii lă tel. 616795, 
între orele 7 -15.
• ’ (6611)

/:'«: CASA DE AMA
NET AURA, str. îm
păratul Traian, bl. 17, 
telefon 611440, oferă 
posibilitatea de a vă 
împrumuta bani, cu 
cel mai mic comision.

- (5687) ■

•  ÎMPRUMUTURI IN
LEI primiţi imediat la
casa de Amanet aris
tocrat DEVA', str. Li
bertăţii, bi. 2, etaj. Tel. 

614570 (5842)

COMEMORĂRI

« Soţul Ţiti, fiica 
Carmen şi nepoţica 
Miruna amintesc cu 
durere în suflet tu
turor celor care au 
cunoscut-o şi stimat-o, 
că se împlinesc 6 luni 
de când drâga noastră 
soţie, mamă şi bunică, 
fostă salariată la Re
gionala Căi Ferate Ti
mişoara

G1IEORGIHU 
VALERIA ’ . 
• vAlica

născută în Nevoieşî --f 
Lunca, a trecut în e- 
tornitate'.

Draga noastră Vali- 
şor, te vom iubi, te 
vom plânge mereu 
şi nu te vom uita, 
niciodată, păstrându-te 
vie în memoria noas
tră.

Comemorarea va a- 
vea loc sâmbătă, 26 
august 1995, ora 10, la 
Catedrala Metropoli
tană din Timişoara.

Dumnezeu să te o- 
dihnească în pace a - 
lături de părinţii tăi 
dragi Rozalia şi Sabin 
şi de bunica ta Ana:

. : (9348>

•  Familia Marian a_ 
nunţâ cu tristeţe îm
plinirea unui an de 
la trecerea în eterni
tate a celei care a fost 
draga noastră

BOZAN CORNELIA 
(NELICA)

Chipul tău drag şi 
blând/ E eu noi pe-a_ 
cest pământ/ Acum, 
când pentru a câta 
oară/ Venim la tristul 
tău mormânt/ La cru
cea ta vom presăra/ 
Covor de. lacrimi: în
florit/ Ca semn că nu 
te vom uita/ Cum 
ar putea să nu ne 
doară/ Că trupul tău 
zace_n mormânt./ Aş 
vrea măicuţă dragă ca 
să-ţi scriu / Dar a_ 
dresa nu ţi-o ştiu/ 
Poştaşul din pământ 
nu vine/ Şi mi_e dor 
mamă de tine.

7 '(355637)

« Nemângâiaţi, cd-dure
re în suflet şi ochii înlă
crimaţi, plecăm -capul n_ 
şupra mormântului tău. 
soţia, fiicele, ginerele, ne
potul, cuscrii anunţă lm'-r.

plinirea, a şase săptămâni 
de când- ne-a părăsit 
pentru totdeauna

ADRIAN IORDACUE 
Parastasul- de pomeni

re în 26 august, ora li; Ia 
cimitirul din str. JVJ. Emi- 
nescu Nu te vom uita 
niciodată.

(355638)

•  Familiile av. Mun
tean Octa.vian şi Em.a- 
noii- anunţă cu adân
că durere împlinirea 
unui an de la decesul 
părinţilor
MUNTEAN EMANOIE 

şi FLOAREA
Parastasul va avea 

loc sâmbătă, 26 au
gust 1995, la cimitirul 
din str. M. Eminescu, 
din Deva, ora 11. Nu 
vă vom uita niciodată.

(6621)

•  Incredibil de re
pede s.au scurs 6 săp
tămâni de tristeţe şi 
dor de la moartea pre
matură şi neaşteptată 
a celui care a fost di
rector comercial la 
S.G. BADPS S.A. De
va,::;

sing.
IONEL BRÂTEANU
Atâţia ani am trăit 

cu speranţe, visuri, 
no.am făurit planuri 
strălucitor de noi, dar 
toate au coborât ca 
nişte umbre pastelate 
în adâncul întunecos 
şi rece al unui trist 
mormânt. Parcurg a- 
cum distanţa înapoi 
până în însorita pri
măvară a anului 1974, 
luând cu mine amin
tirea şi absenţa ta. 
Ţi.am cunoscut ge
nerozitatea, bunătatea 
sufletului tău, ţi-am 
aprecia) inteligenţa, 
farmecul şi capacita
tea profesională. Da
rul dragostei tale este 
real -- copiii noştri — 
împreună cu care înalţ 
o fierbinte şl sinceră 
rugă spre cer pentru 
liniştea sufietului tău. 
Dumnezeu să te odih
nească In pacel Soţia

•  Flori înlăcrimate 
şi neştearsă amintire 
pentru tati, de a cărui 
dragoste şi ocrotire 
ducem lipsă. A fost 
cea mai tristă vacan
ţă, fără tine tati, ne.a 
lipsit delta, - marea, 
pescuitul... Fiecare 
drum făcut la ţară ne 
aminteşte de tine. Lu- , 
mina din ochii tăi a 
pălit prea cur.ând, 
ne.ai lăsat singuri, pe 
noi’, pe manii, pe moşu 
—în faţa. atâtor lu
cruri ce_şi aşteptau re
zolvarea. Sufletele 
noastre curate de copii 
îţi vor păstra neştear
să amintirea bunătă
ţii şi nobleţii sufle
teşti. Dormi în pace 
tati! Mihai şi Cosmin 
Brăteanu.

(6609)

- * Â trecut un an de 
durere şi lacrimi, de 
dor nesfârşit, că ne-ai 
părăsit fulgerător, dra
gul nostru v

AURICA DOGAR
îţi scăldăm mormân

tul cu lacrimile noas
tre. Soţia, fiica, gi
nerele, surorile, fraţii, 

cumnaţii şi nepoţii. Go. 
memorarea sâmbătă, 
26 august, ora 14, la 
Cimitirul •BejSh, De
va. Acum când pen - 
tru-a câta oară/ Ve. 
nim la tristul tău mor- 
mânt/Cum ar putea să 
nu ne doară/ Gă 
trupul tău zace-n 
mormânt/ Am vrea 
Aurică ca să-ţi scriem. 
Dar adresa -nu ţi-o 
ştim/ Poştaş din pă
mânt nu vine/ Şi ne e 
dor Aurică de .tine. 
Familia. Neli, Sabin, 
Ionel, Mateş.

(6584)

DECESE

« Soţia Silvia şi fiul 
Adi, cu sufletele pline 
de durere, anunţă în
cetarea din viaţă după 
o grea suferinţă a 
dragului . lor soţ şi 
tată

ROMAN IOAN
în vârstă de 49 ani. 

înmormântarea are loc 
azi, 25 august 1993, ora 
14, la cimitirul orto
dox din str. Mihai E- 
mincscu, Deva. Dum
nezeu - să-l ierte şi 
să-l odihnească!

(7005)

•  Tatăl loan, suro
rile Veronica şi Ma
riana, fratele Nicolae 
împreună cu familii
le lor, cu inimile 
zdrobite de durere, 
anunţă încetarea ful
gerătoare din viaţă a 
dragului lor fiu ’ şi 
frate, n

ROMAN IOAN
Dumnezeu să-l' ier. 

te şi să-l odihnească 
în pace!

(7005)

• Familiile Andri- 
oaei, Sevastian, Sav, 
Cosma sunt alături 
de Silvia Roman, Ia 
greaua durere prici
nuită de decesul dra
gului lâr cumnat şi 
unchi

ROMAN IOAN
Dumnezeu să-l ier

te! (7005)

• Suntem profund 
mişcaţi şi regretăm 
mult trecerea în eter
nitate prea timpurie 
a celui care a fost 
un bun coleg

ROMAN IOAN ... 
şi ne exprimăm în
treaga compasiune fa
miliei greu încercate. 
Colectivul de la S.C. 
„ME'rAL - EXPRES" 
SRL DEVA.

(6616)-
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