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M IM  M  PERSONALITĂŢI
Miercuri, în sala de 

protocol a consiliului lo
cal al municipiului Hu
nedoara. a avut loc o 
festivitate aparte, în ca
drul căreia a fost confe
rit, conform prevederilor 

' art. 21, litera „v“ din Le
gea rir. 69/1991, privind 
.administraţia publică lo
cală, titlul de CETATE AN 
DE ONOARE AL MUNI
CIPIULUI UNOR RE

CUNOSCUTE PERSONA
LITĂŢI din viaţa spor
tivă şi medicală pentru 
contribuţia lor deosebită 
la dezvoltarea şi afirma
rea atletismului şi fotba
lului "românesc, a medi
cinii hunedorene. In pre- 

SABIN CERBU
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MARIETA ILCU — Cetăţean de Onoare al Municipiului Hunedoara.
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Pentru purtătorii uni, 
formei — a cărei culoare 
bleu jandarm defineşte 
instituţia căreia îi apar
ţin -- începutul toamnei, 
ziua de 1 Septembrie 
semnifică un moment, a- 
niversar.

l.a ceas sărbătoresc, rie 
plecăm cu smerenie frun
tea în faţă istoriei Jan
darmeriei Române, în a- 
mintirea eroilor jandarmi, 
a generaţiilor de înaintaşi, 
a trudei lor neprecupeţite 
pentru slujirea,- chiar cu 
preţul vieţii, a intereselor 
ţării, atât în timp de pa
ce, cât şi în timp de răz
boi, a idealurilor naţio
nale dc libertate; drepta
te şi unitate.
Jandarmeria română are 

o frumoasă şi bogată tra
diţie, ea contopindu_se în 
toate marile momente a- 
le istoriei, acoperind u -se 
de glorie nepieritoare în 
războiul de cucerire a 
independenţei de stat, în 
războaiele balcanice de la 
începutul secolului, în 
războiul reîntregirii na
ţionale, în cel cle_al doi
lea război mondial. Pu
tem spune despre jar- 
darmi că reprezintă o ca
tegorie sofciaiă care-şi 
perpetuează memoria şi 
fapţele, odată cu poporul 
care a zămislit-o.

Ca demnă urmaşă a u- 
nei instituţii ce a purtat 
nestinsă flacăra vitejiei, 
curajului, iubirii de neam 
şi ţară timp de peste un 
secol, jandarmeria ro

mână modernă, contempo
rană îşi consacră întrea
ga capacitate şi inteligen- 
ţă-pentru perfecţionarea 
pregătirii profesionale şi 
militare, pentru îndepli
nirea cu onoare, califi

cat şi prompt â mi- iunilor 
încredinţate.

în' baza prevederilor le
gale, şi a ordinelor, fiind 
prin excelenţă o structu.

. î-ă militară,, jandarmeria 
participă alături de alte 
organe specializate la 
executarea misiunilor pri
vind asigurarea şi menţi
nerea ordinii publice • şi 
respectarea regulilor de 
convieţuire socială, apă. 
rarea vieţii, integrităţii 
corporale şi libertăţii per
soanelor, avutului public 
şi privat, combaterea ma
nifestărilor de violenţă şi 
asigurarea desfăşurării 
normale a adunărilor şi t 
manifestărilor publice, - 
prevenirea şi- descoperi
rea infracţiunilor.

Aflată în plin .proces ţ 
de modernizare, de adap- ţ 
tare a mijloacelor şi rac. > 
todelor de acţiune la ce- \ 
rinţele impuse de amplul 1 
proces de transformări po- 1 
iitice, economice şi socia
le din ţară, prin modul 
cum şi-a îndeplinit atri- 
buţiunile, jandarmeria se 
afirmă ca un organism si
gur şi stabil, cu : o mare 
credibilitate în rândul ce
tăţenilor. Oamenii care 
slujesc această instituţie, 
gata oricând de sacrificii 
eroice, încălzind zilele şi 
nopţile când gânduri ne
gre îi apasă pe umeri, 
când vremurile sunt piz
maşe — putem spune că 
formează un adevărat 
corp de elită/'

Colonel OCT A VI AN 
STRATULAT 
Comandantul 
Centrului dc 

Instrucţie Jandarmi 
Orăştie

8 pagini, 200 lei — —-

PUNCTE DE VEDERE

Personal am salutat şi 
nu prea convins iniţiativa 
legislativă a Guvernului, 
din vacanţa parlamentară 
de vară a anului trecut. 
Iniţiativa, aţi ghicit, însem
na Legea privind accelera
rea privatizării. Aveam 
motivele mele care erau 
ale mai multor mii de ac
ţionari, care şi-au cumpă
rat, prin metoda de priva
tizare MEBO, societăţile 
comerciale la care lucrau. 
Nu puteam să o salut cil 
convingere, deoarece noi, 
cej câteva sute de mii, e- 
ram excluşi de la cupoa. 
neîe guvernamentale de 
privatizare. Această exclu. 
dere se petrecea, după ce, 
în * proprietatea celor pri
vatizaţi prin MEBO, trecu
se gratuit, pe bază de 
certificate de proprietate 
doar 30 la sută din capi
talul social, al societăţilor

de cumpărat, in timp. ce 
pe cupoane, guvernul trans
feră în proprietate gratuit, 
în cadrul programului de 
accelerarea privatizării, 40 
—6Cţ la sută din capitalul 
social al societăţilor de 
privatizat. Noi cei privati
zaţi prin MEBO ne.am plă
tit cu bani pin buzunar 70 
la sută din acest capital. 
Gă noi cei aproape 50* 000 
de români care am avut 
încredere nestrămutată că 
vântriF înnoirilor bate din
spre privatizare şi am ac
ţionat ca atare, nu am stat 
nici un moment la inima 
guvernului Văcăroîu, s-a 
văzut şi din strădaniile pe 
care le-au depus mulţi din
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• 1 dolar SUA : — 2072 lei t
• 1 marcă germană —  1403 Iei 5
• 100 yeni japonezi — 209* lei i
• 1 liră sterlină: — 3l99%i>
• 1 franc elveţian — 1708 lei 5
• 1 franc francez — 408 leiv
• 100 lire italiene — 127 Ici J

C u rs u r i de re fe r in ţă  ale B ă n c ii N a ţio n a l»  
a Românfet

„U C E N IC II j
C U N O A ŞT E R II"  |

Se află în curs de pregătire o nouă ediţie a pu- |

I blicaţiei „Ucenicii cunoaşterii" realizată sub egida |  
’ subredacţiei de pfesă-radio din cadrul Clubului co-J 

|  piilor şi elevilor Hunedoara. Această nouă apariţie |

I va fi dedieată deschiderii noului ari şcolar. Din cu- |  
prins consemnăm reportaje, interviuri, comentarii. Ie_ I  

|  gate de noua lege a învăţământului şi îndrăgita ru- |

Ibrică foto „Speranţa". (M.B.) I
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|  ■  Satul azi. Banpotoc 

I  din munte spre Mureş 

i  (pag. a IV-a) ■  Cosînzeana (pag. a V_a) 

|  mâna TV — TV satelit (pag. a Vl-a).

satul ce se scurge domol 
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restructurare.

Săptă.

©; Ansamblul ,,Pădu_ 
reanca“‘ în Franţa. An
samblul folcloric „Pădu
reanca" al Clubului Ele
vilor din Deva efectuea
ză în perioada 1—16 sep
tembrie a.c. un turneu de 
spectacole în Franţa, Din 
neasemuita cmnoară a 
folclorului Hunedorean, 
românesc în general, an
samblul prezintă 9 suite 
do dansuri, una mai fru. 
moaşă decât alta. An
samblul este însoţit de 
prof. Viorel Manolescu, 
directorul clubului, prof. 
Dumitru Lăsconi, core
graf, prof. Vasile Molo- 
deţ, directorul Centrului 
judeţean al Creaţiei Popu
lare. (M.B.)

© Dezinfecţie dc fân
tâni. La sfârşitul săptă
mânii trecute în localitâ-' 
tea Sântandrei a fost or
ganizată de către PriifJă- 
riâţSimeria o intensă ac-|  ria Simeria o -intensă ac- i

WAVW

ţiune de curăţire şi dez_ 
infecţie a fântânilor cetă
ţenilor acestei localităţi, 
fântâni care au fost a- 
fectate de inundaţiile pro
vocate de Râul-Cerna din 
perioada mai — iunie. 
Deşi de la inundaţii au 
trecut mai bine de două 
iutii, apa din fântânile ce
tăţenilor continuă să fie 
improprie pentru consu
mul casnic. Acţiunea de 
igienizare şi dezinfesţie 
a fântânilor afectate de 
Râul Cerna va fi reluată 
şi continuată şi în aceas
tă săptămână, până la po- 
tabilizar tuturor surse, 
lor de apa din gospQdării- 
le sătenilor. (C.P.)

© O idee unicat în ju
deţ. S_a redeschis, în cen
trul Devei, pe bdul 1 De
cembrie, unitatea privată 
„Bulevard". Fostă un bar 

sordid, unitatea actuală es
te foarte bine amenajată 
şi mobilată, oferind clien. 
ţilor un sortiment bogat 
de preparate culinare — 
ciorbă de burtă, hot-dog 
ş.a. — servite în condiţii

*— ♦  — *-

optime. De menţionat că 
aici nu se servesc băuturi 
alcoolice fără mâncare. 
Iată o idee foarţe bună, 
unicat credem, în judeţ, 
(Tr.B.)

© Unităţi comerciale. 
La finele anului 1994 (31 
decembrie), numărul ma
gazinelor în judeţul Hu
nedoara s-a ridicat la 
4221. Intre acestea ponde
rea o deţin magazinele a- 
limentare ■—■ 1461, şi cele 
mixte — 1013, urmate de 
cele nealimentare — 764, 
chioşcuri — 729, consigna
ţii ir- 249 şi a celor u- 
niversale, care se ridică 
doar la cinci unităţi. (C.P.)

Q Flagrant, O patrulă 
de Ordine’ şi pază din ca
drul Poliţiei municipiului 
Hunedoara a prins în 
flagrant pe Ioari Toma, 
Adrian Toma şi Daniel 
Bărboi. Ei transportau cu 
un cărucior ciment furat 
de la o firmă particula
ră. Contra a 8500 de lei, 
cei trei au fost ajutaţi de 
paznicul Gheorghe Apos- 
tu. (V.N.)

I

1 SEPTEMBRIE
0  + Cuv. Simcon .Stâlp, 

nicul şi mama sa (în
cep. anului nou biseri
cesc);

0  Ziua Jandarmeriei Ro. 
.mâne;

•  1/14 sept. — 9/22 .sept. 
1916. Are loc bătălia de 
la Merişor — Petroşani. 
Sub presiunea puterni
cei ofensive germano- 
austro-ungare, trupele 
române sunt nevoite să 
se retragă pe linia de 
frontieră;

0  S-a născut/ în 1847, 
folcloristul ' SIMION 
FLOREA MARIAN (m. 
1907); -

•  A murit, în 1944, scrii
torul LI VIU REBREA. 
NU (n. 1883), creatorul 
romanului românesc 
modern;,

•  Soarele răsare la ora 
6,30 şi apune la 19,50;

•  Au trecut 243 de zile 
din an; au rămas 122.
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(Urmare din pag. 1)

zenţa dlor Rcmus Mariş 
— primarul municipiului 
Hunedoara şi Ion Petru 
Albu, secretarul consi
liului local, s-âu înmânat 
înalte titluri cunoscutei 
atlete MAK1ETA ILCU; 
cea nyii mare atletă din 
toate timpurile a Hune
doarei, care a fost înso. 
ţită de antrenorul emerit, 
dl Ştefan Beregszaszy, dl 
Joan Ioniehente, preşe
dintele clubului sportiv 
.Siderurgica"; fostului 
mare fotbalist internaţio
nal român MJCHAEL 
KLEIN (post-tnOrtelt»), 
reprezentat de soţia sa, 

; Adriana Klein, şi dl 
in Nieşa, preşedintele 

clubului FC Cor vin ul; doc
torului ALEXANDRU 
SIMIONESCU (post-mor- 
tem), unul dintre cei mai 
buni mediei specialişti or- 
topezi din ţară, reprezen
tat de dna Maria Costa, 
director economie al Spi
talului municipal Hune. 
doara.

In referatele întocmite 
de serviciul administra
ţiei publice locale, se
cretariat şi protocol al 
primăriei, în alocuţiunile 
şi aprecierile unpr parti
cipanţi lâ festivitate s_au 
subliniat pregnant calită
ţile sportive, profesionale, 
morale Şi1 spirituale ale 
celor omagiaţi.

MARIETA, ILCU, Ma- 
estră Emerită a Sportu
lui, cea mai valoroasă a- 
tletă din Hunedoara, în 
cei 17 ani de activitate 
sportivă laborioasă a par
ticipat la un mare număr 
de competiţii interne şi 
internaţionale. Este pose
soarea unor însemnate ti
tluri, De 8 ori campioa
nă naţională a României 
ta săritura în lungime. A 
cucerit câte o medalie de
aur, argint şi bronz la 
Campionatele Mondiale 
de la Torent©. Budapesta 
şi Sevilla, 2 medalii de 
argint la Campionatele 
Europene la Split şi Ge
neva, câte o medalie de 
aur, argint şi bronz la 
Jocurile Mondiale Uni
versitare, a avut nume

roase alte participări şi 
clasări pe primele locuri 
la diferite concursuri şi 
competiţii din ţâră şi 
străinătate. Mulţumind 
pentru acordarea titlului 
de „Cetăţean de onoare", 
Maneta a spus printre 
altele că este fericită că, 
prin victoriile obţinute 
pe diferite meridiane ale 
globului $f în competiţiile 
interne, duce numele Hu
nedoarei. al României In 
lume; .,De fî c&re dată 
când am urcat pe po
dium, gândurile mele au 
zburat spre Hunedoara, o- 
raşuj meu drag, spre oa
menii acestor minunate 
locuri şi clubul meu „81. 
derurgiea**, care îmi asi
gură toate condiţiile de 
pregătire, pentru a evo
lua eu succes pe pletele 
de atletism. MS simt «*- 
noraţă, mândră, când pe 
stradă, în cele mai diverse 
locuri publice, oamenii 
mă recunosc, mă sahitâ, 
mă opresc ţi mi felicită 
pentru reuşitele mele. 
Diploma de onoare, cu 
titlul ce l-am primit azi, 
o voi aşeza lângă cupele 
şi medaliile mele dragi. 
O parte din această di
plomă (imaginari O voi 
oferi antrenorului: meu 
emerit, Ştefan Beregsza- 
szy, artizanul victoriilor 
mele".

MICHAEL KLEIN a
fost, fără îndoială, cel 
mai mare fotbalist al ju
deţului Hunedoara, care ” 
a îmbrăcat de 90 de ori 
tricoul naţionalei noastre 
de fotbal şf de 330 de 
ori tricourile cunoscutelor 
formaţii FC Corvtnul Hu
nedoara, Dirtamo Bucu
reşti, Aurul Brad şi Ba. 
yer Verdinger», din Ger
mania, Pe lângă calităţile 
sale native, de sportiv, 
pe lângă cunoştinţele teh- 
nieo-taetice, a fost un 
luptător de invidiat. Nu 
s-ar putea spune că. înu 
tr.ua singur meci (mă
car) Să fi tras Pe „dreap
ta", să se menajeze sau 
să se fi dat învins ? Hu- 
nedorenH, şl nu numai ei, 
l-au îndrăgit mult, fiind 
cel mal apropiat $1 adu
lat din rândul „interna

ţionalilor" . plecaţi de 
la Corvinul. Pentru că 
inima lui Mişa a bătut 
tot timpul oriunde s-ar 
fi aflat, pentru Huîiedoâ- 

j-a. Era decis sâ sg În
toarcă din Germania la 
CorVinul, lângă Gabor, 
Peteu, Nicşa şi ceilalţi ti
neri coechipieri. Mu :i-a 
fost dat. E bine că hune- 
dorenii nu-1 uită şi îi vor 
purta o vie amintire, ge
neraţii întregi, trilul de 
cetăţean de onoare, bus
tul său din bronz masiv 
din faţa stadionului ne 
vor aminti mereu de Mî- 
ŞAV. \

Dr. ALEXANDRU 81. 
MIONESCU a fost tilhp 
de 40 decani fft slujba 
sănătăţii oamenilor. £)e 
numele săt» se leagă în
fiinţarea centrului de Or
topedie la Spitalul Mu
nicipal din Hunedoara, 
pentru ea apoi, In 1972, 
secţia ortopedie să pri
mească din partea minis
terului competenţă de 
gradul I, de clinică uni
versitar3. Din 1957, când 
a venit la Hunedoara, s_a 
numărat printre cei mai 
valoroşi medici primari 
în ortopedie, făcând par
te apoi din Comisia mi
nisterială de acordare a 
gradelor I şi 'Ii la medi
cii primari ortopezi. La 
Hunedoara a introdus teh
nică. de vârf, în premieră 
naţională, în multe inter
venţii chirurgicale, cum 
sunt chirurgia fri scolio
ză (procedeul Hârriflg- 
ton), artroplastia (înlocui
rea articulaţiilor cu en_ 
doproteze) ş.a. Medicul de 
înaltă condiţie profesio
nală _ şi umană, OMUL 
Alexandru Simîonescu s -a  
legat sufleteşte de Hune
doara, de cetăţenii între
gului judeţ, mulţi dintre 
foştii bolnavi purtându-i
0 nepreţuită amintire. In 
semn de cinstire şi re
cunoştinţă, în anul 1993
1 s-a înmânat o medalie 
ca Membru de Elită a 
Ortopedie! Româneşti şi 
Ministerul Sănătăţii a 
dat numele doctorului 
Siml©nc»cu sălii de ope
raţii din spitalul hune- 
dorean.
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|  vetstutre, a avut nume- lat am ramau ,fimerna- dorean. ■

P. A. P. sau programul
a cce leră r ii

(Urmare din pag. t)

oamenii puterii, spre a 
compromite această meto
dă, S-a afirmat, nu o dată 
public, că MEBO * fost 
metoda prin care societăţi 
comerciale foarte profitabi
le au trecut iii proprietatea 
unui pumn de afacerişti ve- 
roşi. Eroare domnilor! La 
privatizarea prin MEBO, 
democraţia economică şi 
dreptatea socială a împărţe- 

' Hi; au funcţionat într-un 
mod aproape de optim. A- 
eeste societăţi Insă au scă-' 
pat programului guverna
mental de prostire accele
rată, a celor care cred că 
milionul lui Văeăroiu le 
va scoate sărăcia din case, 
cât ai bale diri palate. Câ
tă încredere as aceştia !n 
cuponul eu milionul o a- 
rată apariţia .rapid* a pie
ţei paralele a cupoanelor, 
chiar înainte ea noi cei 
mulţi sâ fi aflat cu ce Se 
mănâncă. Altceva mai grav 
ne-a sugerat însă titlul a- 
cestor rânduri.

Lista societăţilor comer
cial* privătfeabite pe cu
poane şl certificate din ju
deţul nostru numără 112 
unităţi. Din acestea, 35 au 
înregistrat lâ sfârşitul a- 
ttttlui de bilanţ 1994 pro
fit zero. Aşa că, zero lâ 
sută dintr.un milion în
seamnă oricum i-am suci.

tot zero. Eventual un ze
ro tăiat în 40, câte acţiuni 
în valoare de 25 00# re
prezintă milionul electoral.

Parşivismul strategiei In
să nu aici începe. Zero es
te oricum tot zero, şi nu 
trebuie să fii economisi să 
faci prea multe calcule de 
rentabilitate şi profit, ea 
să tragi concluzia că o a- 
semenea societate este de 
ocolit, atunci când trebuie 
sâ.ţi investeşti cuponul. 
Mai mult nu comentăm. 
Parşivismul Începe de la 
zero către profit. Nu vom 
invoca realităţi din lista 
generală, ci doar din cea 
a judeţului nostru. Intre 
cele 77 de unităţi cu pro
fit, privatizabile, care au 
mai rămas se află foarte 
multe al căror profit a 
fost încifrat probabil in 
bilanţuri, aşa cum ne de. 
clara nu demult un inter
locutor ; „ca' st poată ob
ţine In continuare credit de 
la bănci, ca să-şî poată du
ce zilele de pe una pe al
ta". Să vă oferim câteva 
exemple.

Ni se oferă spre privati
zare ACI Valea Jiului. O 
societate cu profil de con
strucţii (probabil indus
triale) care la o cifră de 
afaceri de 1666 563 006 
a obţinut anul trecut fam 
tasticul profit- de 287 000 
lei. Ni se mai propune so
cietatea comercială AC 
Cfişei.'rr, cu profil de -fa

bricaţie utilaj comercial şi 
piese de schimb. La 
o cifră de afaceri de 
3 521 436 000 a realizat un 
profit de %8 182 006 — o ral 
tâ de profit de 2,71 la SU- 
tâ. 0  altă . societate priva, 
tebilă de pe listă — Car- 
meiaplast — realizează o 
fată de profit procentual 
mai bună. — 3,03 la sută. 
f« schimb, COMIN Petrol 
şani. la o cifră de afaceri 
de peste 50 de miliarde 
realizează 754 523060 Iei 
Profit. Cifra absolută poate 
părea mare, dar societatea 
nu este dintre Cele de na
tură să ispitească rata sa 
de profir fiind de 1,49 la 
sută. O altă sară a ta, 
„Gonsmin" Petroşani,' rea. 
Iizează o rată şi mai mi_ 
că, .1,06 la sută. Şi exem
ple^ ar putea continua.

B«eă cineva va 0 *0* cu. 
noutatea Să mai foc* si
fm ™  ? le># de r im  săîmpartă la un miBett par
tea din capitalul , social 
privaţi za bilă gramit ac
ţionarilor, obţinând astfel 
numărul de acţionari, şi va 
împărţi la acesta profitul 
realizat, va ajunge la con
cluzii deloc încurajatoare. 
Nu vedem să fie întâmplă
toare nici introducerea pe 
listă a acelor societăţi care 
fac parte din „deservirea" 
industriei extractive de mi
nereuri şi cărbune; Sec- 
foaro-regii, subvenţionate 
de stat

La centrul de distribuire a cupoanelor din oraş»! Brad.
Foto PA VEL UZA

• * .  * • •  • * * •  » • :*■ «'* » jt , • > ♦  . o  . -e i *  « *. m ?.« • •  •

wt: SC:©?

6,3# Seriale, desene a. 
nimate; 10,08 Reluări se
riale; 1L0» Frumos şi bo
gat (s); 11,30 Vremea do
rinţei (s); 12,30 Duelul fa. 
ntilUior (cs>; 13,30 Sprîng- 
fietd Story (s); 14,15 San
ta Barbara <s); 15,05 Pa
siunea ei e crima (s.p.); 
16,00 Uona Christen talk. 
show; 17,00 Hans Meîser 
talkshow; 18,30 între no» 
(s); 19,08 Frumos şi bo
gat (s/r); 19,45 Ştiri, sport, 
meteo; 20,40 Vremuri bu
ne şi rele {#)! 21,15 Uei- 
gaşul de copil (psihotrl. 
IIer SUA 1993); 23,00 Or
hideea sălbatică (f.er. 
SUA ’89), cu M. RoOrkc; 
1,55 Cheers (siteom.); 2,25 
tîn act de piraterie (f.a.j.

CANALE 5
740 Ştiri; 10,30 Film;

12.30 O blondă pentru ta
ta (S); 13,00 Robinsonii
(s); 13,30 Casa Vianello 
(s); 14,00 Ştiri; 14,25 Lec
ţii particulare (show); 
14,40 Beautfful (s); 15,10 
A iubi (s); 16,00 Tata şi 
fetiţa (s); 16,30 Tata (*>; 
17,00 D a.; 19.00 OK, pre
ţul e corect (cs); 20,00
Roata norocu'ui (cs); 21,00 
Ştiri; 2125 Paperissima 
sprint (show); 21,40 Beau. 
tiful (s); 23,30 Ştiri; 0,00 

N.V.PJ), Blue (s); 1,20
Ştiri; 1 4 0  Target (mag.); 
2,09 Dream On (*>; 2;i0
Lecţii particulare (r); 2,45 
Paperissima Sprint <r>;
3.30 Cin-Cin (S/r).

1 ‘

6,30 Germania azi dimi
neaţă; 8,30 Bruncb TV 
(magazin TV); 10,30 Gim
nastica matinală; 11,00 
Insula fanteziilor (s); 12,00 
Hai ta medic (s/r); 13,00 
Medicei insulei (*); 14,Oo 
FalcOtt Crest (s); 15,00
Cagitey şt Lacey (s.p.);
16.00 Star Trek <s SF): 
„Prizcnierii trecutului**;
17.00 Baywatch (s.a.); „In 
baton"; 18,00 Să riscăm I 
(cs); 19,00 Totul sau ni
mic (cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului (cs); 21,15 Karate 
Kid 6Lâ, SUA 1986, p. II) 
cu Noriyuki Morita jr.; 
23,25 Han : fotbal fiundes- 
Wga et. 4; 0^0 Goliciuni 
ff.er. Anglia *74),

6JU) Ştiri NBC, cu Tom 
Brekaw; 7,00 la miezul 
afacerilor — ştiri; 7,30 Â- 
facer^la »l, Ştiri; 8,00 
Azi — informaţii şi bu
letin bursier; t&M Co
rner ţ TV; JL0O piaţa eu
ropeană; 15,00 Piaţa am 
ricană; 18J0 Pulsul al 
Cerilor aa»; 19,00 Azi *■— 
informaţii ia zt; 20,00 
Ştiri ITN; 2L0# Săptămâ
na în atletism; 2140 Da- 
tr line, sboW magazin; 
22,30 Destinaţii de vacan
ţă; 23,30 Show.al serii, 
cu Jay Leno —- talkshow] 
cu celebrităţi; 040 Real 
Personal — talkshow; 1,30 
Ştirile nopţii, cu T. Bro- 
kaw; 2,00 Basebait, Major 
League — In direct din 
SUA.

TfiO GpR. US PGA 
Tour; #4# Caiac-canoe. 
CM pe aPă curgătoare de 
ta Bala, Marca Brîtanie 
(r); 10,30 Enrofun: Mag, 
distractiv; 11,00 Caiac- 
canoe. CM de slalom de 
ia Nottingham,. Marea 
Brîtanie (d); 13,00 Triat. 
lon. Pro Taur Zurich (r); 
14,00 Schi nautic. CE de 
la Bourg en Bresse, Frâu- 
ţa (r); 15,00 Caiac-canoe, 

' CM de slalom de la H». 
ttingham, Marea Britanic 
(d); 17,30 Golf. Canon Eu
ropean Masters — turul 
2 (înreg.); 19,3» Mag. 
sporturilor cu motor; 20,30 
Buletin de ştiri 1; 21,0»
Aventură: The Trophy di» 
America Centrală (r).

o Casa Deschesm (s); 
î.30 Tcicdimlneaţa; «4»
Bibi şi prieţemf ţ« ; W.15 
•St cunaaşfem ştHnţa 
tl.15 Fa, Sî, La, a c 
11,45 Pegas (rtf l2^S 
pul prezent (rR 1M. 
mini te... (r); 14,30 Mag. 
medical; 1545 Totef 0 M. 
m  (r); 16,30. CaMU (s/r); 
17,30 Bibi şi prietenii săi 
(s/r); 18,15 Şansa cântece
lor; 18.45 Campionul (cs); 
& &  Jurnal TV5; 20,00 
Luminile Parisului; 204» 
Jurnal belgian; 21,00 Ctr- 
netrte aveniu» ierului
(mag.); 22,00 Enigjna de 
cristal (cs); 23,00 Jurnal 
F2; 23,45 Tarate**; 04» 

’ Ieşire liberă (mag.).

mm
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neamurile la lucru în câmp, 9 Oamenii sunt mândri 
de «aiul ţi gospodăriile lor, au un foarte acut simţ 
al adevărului şi dreptăţii pentru eare se bat cu în- 
crâneen-»re, deşi nu întotdeauna, mai ales in această 
perioadă de tranziţie, le ating.

Trei din multe 
altele

Dl Cornel Nieoară este 
— de altfel singurul din 
Banpotoc — consilier în 
consiliul local Hărău şi cu
noaşte foarte bine proble
mele cu care se confruntă 
oamenii din sat In aceas
tă perioadă atăt de tul- 
bure. înir-o discuţie mai 
lungă cu d-lui, l-am rtj- 
gat:

— Care sunt cele măi 
grele, dle consilier, din 
necazurile localităţii ? f

— Trei ar ii. Primul, eă 
nu s-a dat nici un titlu 
de proprietate asupra pă
mântului, deşi s-au făcut 
măsurători mai multe. Al 
doilea, nu s-a stabilit pă
durea car® să se dea celor 
ce au dreptul, vreo 123 
ha. Ocolul silvic'  Peăja 
ne-a repartizat un :trijp 
care are aproape 'Stfirafci 
tufărişuri t i  ' oamenii : nil 
l-au acceptat. Am o luptat 
mult, împreună cu prima
rul loan Pleter, până am 
obţinut un alt trup. Spe
răm ea în curând să tre
cem la măsurarea pădurii. 
Al treilea, nu avem pă
şune Am avut cândva, 
dar s-a împădurit. Am 
vrea s-o defrişăm, însă 
Ocolul Silvic Devp nu ne 
lasă,

Cuhi s-a stins 
un conflict

în toamna anului tre
cut, un număr de patru 
consilieri din Banpotoc au 
venit la redacţia ziarului 
nostru şi ne-au prezentat 
hotărârea lor de a demi
siona din funcţia ee o a- 
veau în consiliul local al 
comunei. La vremea res
pectivă, „Cuvântul liber" 
a scris despre aceţt fapt. 
Erau nemulţumiţi de mo
dul cura acţionează pri. 
măria în realizarea ■ Legii 
fondului funciar şi în alte 
domenii.

— Cum a evoluat con
flictul ? — am întrebat-o 
recent pe dna Natalia Spi- 
nea», secretara primăriei.

— După ee a «părut ar
ticolul în ziarul -dv., a 
venit la Hărău dl prefect 
Georgel Răiean, carc a 
încercat să stea de vorbă 
cu cei patru, Jf-a fost po
sibil Atunci la trei din
tre aceştia — celălalt şi-a 
retras demisia —■ li s-a a. 
profeat cererea, în locul 
lor au urcat alţii de pe lis
ta celor ee au candidat la 
alegerile trecute,

— Deci, conflictul s-a 
stins ?

— Aşa pare şi aşa cre
dem.

9  Dl Alexandru Duma 
bate in curând 90 de ani, 
dar lucrează de toate în 
câmp şi prin ogradă. Are, 
în prezent, necazuri cu un 
picior, dar nu se lasă.

• Pe drumul asfaltat ce 
traversează în lung satul, 
am văzut multe grămezi 
de nisip, piatră şa., semn 
că oamenii işi fac case, 
noi, ori le dezvoltă sau le 
modernizează pe cele ce 
le au. Foarte bine, numai 
că nu se face să le ţină pe 
drum, ci să le yâre în 
curţi.

Casă frumoasă, cinste cui te-a ridicai — familia Cornel Savu (Banpotoc).

I dssâfcş.':

Banpotocul coboară dinspre munte până aproape 
da râul Mureş, aşezat fiind pe valea pârâuiui de la 
care ţi-a luat numele,.sau poate viceversa. Iată câteva 
date despre această aşezare;

•  SaUd are in prezent în jur de 250 de gospodă
rii. fiind cel mai mare dintre localităţile ce alcătuiesc 
ooovuna Hărău •  Este aşezat intr-o vale de un pitoresc 
deosebit, pământul lui urcând pe pante de munte şi 
coborând până In buza Mureşului. •  Localitatea are 
casa toarte frumoase, bine rostuite, bogate în acare
turi. 9 pământul arabil al satului — foarte fertil, de 
altfel — se află în partea de jos a acestuia şi in 
lunca bătrânului râu. •  Populaţia satului se ridică 
la prezent la circa 700 de suflete, •  Recolta de cerea
le păioase a acestui an este considerată — pe real — 
un record, siîuându-se în jur de 4 000 kg/ha. •  Gos
podăriile banpotocaailor dispun în prezent de 300 de 
veci, 700 oi, 100 cai şi foarte-foarte multe gâşte şi 
ţaţe ce se scaldă în apele limpezi ate pârâuiui ce stră
bate localitatea sau se plimbă nestingherite şi foarte 
gălăgioase pe drumul pe împarte satul în două. 9 Cu 
mal mulţi ani in urmă în sat erau foarte mulţi lucrători 
la calea ferată — asta şi pentru că dictatura le-a luat 
pământul. în ultimii ani, mulţi s.au lăsat de calea 
ele fier, sau calea de ei, şf s-au întors la pământ, pe 
cared lucrează eu pricepere, hărnicie şi chiar cu dra
goste. O dovadă in acest sens sunt recoltele de care 
am vorbit şi porumbul foarte frumos din câmp. •  
Aproape fiecare familie are un pensionar, unele chiar 
mal mulţi. •  Ţinerii au plecat, mulţi, din sat, dar 
vta eu plăcere, în zilele libere, să-şi ajute părinţii şi 

lucru în câmp. • Oamenii sunt mândri 
au un foarte acut simţ

\

Căminul cultural din 
Banpotoc este o instituţie 
realmente impunătoare In 
perioada Următoare, pe 
măsură ce se vor obţine 
bani din încasările rezul
tate in urma organizării 
unor acţiuni culturale, se 
vor efectua şi aici lucrări 
de reparaţii, ne spunea 
dna Margareta Ocoli şan, 
harnicul director al cămi
nului cultural de centru, 
întrucât în căminul cultu
ral de aici se organizează 
nunţi, localnicii au soli
citat amenajarea tetei bu
cătării, fapt în sare s-a 
implicat df^a, începând 
cu procurarea materialu
lui necesar. Tot aşa cum

Instituţii
fundamentale

dna Margareta Ocoli.şan 
s-a implicat in lucrări de 
reparaţii la Căminul cul
tural din Hărău, în schim
barea uşilor distruse. Bu
nul gospodar a prevăzut 
reparaţii şi la alte aşeză
minte de cultură din co
mună.
. O instituţie îngrijită a

satului Banpotoc este Bi
serica Ortodoxă. Preotul 
paroh Petru Costa a pus 
mare suflet, atât In gos
podărirea lăcaşului sfânt, 
cât şi în efectuarea ser
viciului divin. La fel cum 
a pus în construirea Bi
sericii Ortodoxe din Chi- 
mindia, ce ţine de aceeaşi 
parohie, biserică aflată a- 
cum în stadiul de finali
zare a lucrărilor, dar pen
tru acest lucru mai e ne
voie de hani. Şi aceştia nu 
există deocamdată !

A trei* instituţie a sa- 
tufui Banpotoc este Şcoala 
primară, la fel dc bine în
grijită. Oameni mândri cel 
din Banpotoc !

Urştă cu zece ani, în 
satul Banpotoc, cooperaţia. 
de consum construia un 
.complex comercial con
stând din magazin universal 
şi bufet, extrem de necesa
re aprovizionării localnici
lor, Tot de atunci, de soar
ta complexului răspundea 
dna Gajenia Blaj care este, 
deopotrivă, gestionar şl u- 
nieui vânzător. Aprovizio
narea se efectuează prin 
cooperaţie şi este bună. 
Ceea ee se solicită se şi

onorează 1 Şi sc solicită 
ceea ce oamenii au nevoie. 
De aceea, vânzările sunt 
consistente, in condiţiile în 
care în sat mai există trei 
prăvălii particulare. Cele 
mai căutate mărfuri sunt o- 
rezul. uleiul, sarea, zahărul, 
alte produse alimentare şi 
de vestimentaţie.

Prin grija dnei Galenia, 
în magazin şi bufet este 
curăţenie, mobilierul se păs
trează în cele mal bune 
condiţiuni. „Se intră cu

cinste şi omenie în unitate, 
ne mărturisea dna Blaj, şi 
tot aşa este servit fiecare". 
Dimineaţa se deschide ma
gazinul universal, iar după- 
nrasă bufetul. Când au ne
voie de ceva Ia moment, 
oamenii cheamă gestiona
rul de acasă şi peste pro
gramul de lucru, în acest 
mod. localnicii simt că ma
gazinul este cu adevărat al 
lor. în fond aşa şi este, a- 
cesta construindu-se prin 
contribuţia lor.

în spaţiul fostului C.A.P. din Banpotoc s-a ame- 
. najat un cabinet medical prin grija Primăriei, unde 
I medicul se deplasează o zi pe săptămână pentru a 
; acorda asistenţă celor în suferinţă. Dar medicul sau 
1 asistenta medicală se deplasează ori de câte orj este 
1 nevoie, la fel cum se deplasează la Hărău, Chimin. 
j dia, sediul dispensarului uman aflându-se nu în cen- 
I trul de comună, ci la Bârsâu, unde în fiecare zi ss
• află un medic sau o asistentă medicală, pentru a in. 
| tervenj cu promptitudine. Stând de vorbă eu di doc- 
. tor Doinei Crişan, am aflat câteva lucruri. Cu ajuto- 
I rul primit din partea localităţii înfrăţite Vineoil
* (Franţa), ne spunea dânsul, a fost completată sub- 
1 stanţial dotarea dispensarului din Bârsâu (electrocar- 
I diograf, altă aparatură şi truse medicale de urgenţă).

I* S-a finalizat, de asemenea, în iurta aprilie, o insta
laţie de apă la acelaşi dispensar, înainte dându-se în 

'folosinţă o instalaţie similară la Şcoala .Primară din 
I localitate. Colaborarea cu cei din Vineoil se va ex. 
» tinde în perspectivă în plan cultural, agricol etc. Ne 
|  bucură asigurarea dată în finalul discuţiei de me- 
î dicul Doinei Crişan că pe raza comunei Hărău nu au 
1 fost şi nu vor fi probleme de asistenţă medicală.

I

•  Cu mulţi ani în urmă, 
satul avea mulţi boi, as
tăzi mai sunt două-trei 
perechi. Cea mai frumoa
să pereche este a dlui E- 
milian Filip. Iambor şi 
Mişca sunt animale de toa
tă frumuseţea, bine hră
nite şi îngrijite. Stăpânul 
lor ne spunea că boii săi 
trag carul încărcat atât de 
mult că te miri de ce pot 
duce.

•  Animalele ce sunt fo. . 
loşite la jug trebuie ne
apărat potcovite, deoarece 
asfaltul le strică co. 
pitele. De, asfaltul are a. 
vantajele, dar şi dezavan
tajele lui.

•  C ele  mai multe şi mai 
frumoase animale din sat 
le au Simion Popa, Gheor- 
ghe Cornea, Octavian Vlai- 
cu, Emilian Filip ş.a.

Pagină realizată de TBAIAN BONDOR, MINEL BODEA, PA VEL LAZA
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Trecom printr-o peri
oadă de intense încrân
cenări, renunţări, reve
niri sau ameninţări care 
atunci când răbufnesc în 
afară „cer“ din belşug 
cerneală tipografică. Mo
torul primordial al aces
tor manifestări îl consti. 
tuie precipitarea spre a 
prinde, cu orice preţ, o 
ultimă ciozvârtă din tru
pul încă consistent a ceea 
ce a fost cândva utopica 
„proprietate a întregului 
popor". Semnificativă 
este, în acest sens, pri
vatizarea firmelor din 
turism şî comerţ.
. Normele F.P.S. ce pre

văd divizarea acestui gen 
de firme pentru privati
zare au înfierbântat mul
te minţi. Şi nu pe degea
ba. Miza pusă în joc e 
colosală şi pentru unii 
scuză nelegalitatea mij
loacelor ce le aplică pen. 
tru a putea juca cartea 
-Câştigului. Vorbind de- 
•pre comerţ, magazinele 
Centrale, cu vad foarte 
bun, sunt o tentaţie forte 
care pentru a fi satisfă- 

. cută generează un veri
tabil „circ" cu numere 
de salturi peste legi, jon
glerii cu „pile" oculte şi 
între părţile care au ce
va de împărţit, comicării 
verbale spuse ca la Uşa 
cortului.

Spuneam că aceste di
vizări ale marilor firme 
comerciale de stat înfier
bântă multe minţi. Pe 
unele chiar foarte tare, 
dovadă fiind faptul 'că 
există solicitări de di
vizare chiar a unei fir- 
irie private, din partea a 
eirici S.R.L.-uri devene, 
chiriaşe ale acesteia. So
cietatea privată se nu
meşte S.C. ,„Venus“ S.A. 
Ea şi-a început existenţa 
ca firmă cu capital de 
stat printr-o hotărâre a 
Consiliului împuternici
ţilor Statului (CIS) de 
Ia S.C. „Ulpia" S.A., ho
tărâre emisă în luna fe

bruarie 1991. La 7 mar
tie' acelaşi an, s-a finali
zat lista spaţiilor comer
ciale ce vor aparţine so
cietăţii comerciale nou 
înfiinţate. In acest sens 
a fost încheiat un pro- 
ees-verbal în care este 
stipulat că patrimoniul 
societăţii „Venus“ se va 
forma prin predarea de 
către „Ulpia“ a spaţii

2 082 345 lei. Această di
ferenţă nepredată a făcut 
obiectul unui litigiu între 
S.C. „Venus“ S.A., repla- 
mant, şi S.C. „Ulpia“ S.A., 
pârât, litigiu Ce a durat 
mai bine de 2 ani. Rezul
tatul duelului judiciâr a 
fost net în favoarea so
cietăţii „Venus". Sentin
ţa civilă 6382/1993, a Ju
decătoriei Deva, Decizia

Cinci SRL-uri devene 
revendică divizarea unei 

societăţi privatizate
lor comerciale de la par
terul blocurilor J, K, 22 
şi 23. Tot îh acest pro- 
ces-verbal se mai men
ţiona că predarea aces
tor spaţii se va face con. 
form datelor financiare 
existente la 28.02.1991, o- 
dată cu contractele de 
închiriere aferente. „De 
aici însă, ne spune dl ec. 
Liviu Tudor, director şi 
preşedintele Consiliului 
de administraţie al S.C. 
„Venus" S.A., ilegalităţi
le s-au ţinut lanţ. Condu
cerea de atunci a S.C. 
„Ulpia", nerespectând ho
tărârea propriului C.I.S., 
cedează către „Venus“ 
spaţiile comerciale fără 
a preda însă şi contrac
tele de închiriere şi fă
ră să respecte datele fi
nanciare corecte".

Aşa se face că spaţiul 
comercial de la parterul 
blocului 23, care, con
form datelor financiare, 
avea valoarea reală de 
1 159 500 led, în anexa la 
protocolul de predare fi
gura cu valoarea de doar 
387 584 lei. La fel, par
terul blocului 22 valora 
1 564 700 lei, în timp ce 
valoarea din anexă era 
de 254 271 lei. Rezulta 
o valoare nepredată de

civilă 1260/1994, definiti
vă, a Tribunalului Hune
doara, precum şi Decizia 
civilă 1317/1994, irevoca
bilă, a Curţii de Apel 
Alba Iulia dau, toate, 
câştig de cauză societăţii 
comerciale „Venus".

în paralel cu acest ma
raton juridic, cei de la 
„Venus" se constituie în 
P.A.S. şi urmează toate 
etapele necesare în ve. 
derea privatizării prin 
M.E.B.O. „Ca toate lu
crurile să fie în regulă, 
am convocat atunci 
C.LS.-ul de la „Venus" 
şi pe baza actelor pe 
care le aveam, ne-am în
registrat la Registrul Co
merţului, cu spaţiile deţi
nute 1». valoarfeâ lor rea
lă. In concordanţă cu 
prevederile legale, ale 
privatizării, în normati
vul de prezentare, for
mularul F 13, am menţio
nat şi litigiul pe care îl 
aveam în acea perioadă 
cu „Ulpia". De asemenea, 
am obţinut şi titlul de 
proprietate asupra spaţii
lor pe care le deţineam" 
— ne-a mai declarat' dl 
Tudor. Aşa stând lucru
rile, la 3 februarie 1994, 
respectiv , la 3 martie 
1994, societatea „Venus"

a semnat contractul de 
vânzare-cumpărare de ac
ţiuni cU F.PJS. şi F.P.P. 
Acest lucru a pecetluit 
privatizarea firmei..

Şi a venit luna septem. 
brie 1994, ce a adus nor
mele F.P.S. privind pri
vatizarea firmelor din 
turism şi comerţ, odată 
cu conceptul de diviza
re. „Invocând aceste 
normative, cinci S.RX.-uri 
ce îşi desfăşoară activi
tatea în spaţiile noastre 
de la parterul blocurilor 
22 şi 23, cinci chiriaşi 
de-ai noştri, practic, soli. 
cită, nici mai mult nici 
mai puţin decât diviza
rea societăţii noastre şi 
intrarea spaţiilor respec
tive în proprietatea lor" 
— precizează dl Tudor. 
Şi mai adaugă: „Un lu
cru uită cei cinci între
prinzători. Din păcate, 
pentru ei, esenţial. So
cietatea „Venus", ai că
rei chiriaşi sunt, este o 
firmă cu capital privat. 
Deci, normele de divi
zare nu au asupra noas
tră nici o aplicabilitate".

Sigur, lucrurile iau 6 
întorsătură tot mai în
crâncenată. Refuzul celor 
5 S.R.L.-uri de a plăti o 
chirie majorată, hotărâtă 
de conducerea S.C.. „Ve
nus", a dus ca tot aduna
rea generală a acţionari
lor acestei firme să ho
tărască rezilierea contrac
telor de închiriere ale 
firmelor în cauză. Aces
tea contestă şi valabili
tatea privatizării socie- 

- tăţiî „Venus", deschizând 
acţiune judecătorească in 
acest sens. în încheiere 
dl Tudor'" a mai decla
rat: „Eu pentru, tot ce 
v-am prezentat am acte 
şi dovezi.. Lucrurile sunt 
cât se poafe de clare. 
Dacă există dreptate, a- 
tunci aceasta nu poate fi 
decât de partea noastră, 
a Societăţii comerciale 
„Venus" S..A." ’ '

ADRIAN SALAGEAN

• • i  */» • • * • * • * • * •  * • * • ♦ » * • ♦

Pulsul investiţiilor 
la Brad

Cursul investiţiilor în o- 
raşul Brad a constituit su
biectul dialogului pe care 
l-am avut cu dl. ing. Mihai 
Costina, viceprimarul loca
lităţii. In momentul de faţă 
este in curs de finalizare 
o investiţie importantă, ma
terializată în construirea â 
două noi puncte termice, 
precum şi în schimbarea 
unui kilometru din reţeaua 
termică a oraşului. Acest 
complex de lucrări a în
ghiţit în acest an 530 'mi
lioane lei de la buget fiind 
prognozată finalizarea lui 
în luna octombrie a acestui 
an. O altă investiţie o consti
tuie noua grădiniţă din o- 
raş, ce va fi dată curând 
în funcţiune. Ea va putea 
găzdui peste 100 de copii, 
fiind utilată cu toate cele 
necesare unei bune şi mo
derne grădiniţe. în cartie- 
Tul Micro I, cu ajutor fran
cez, materializat în peste 
100 milioane iei, o clădire 
a fost renovată şi modifica
tă corespunzător pentru a 
putea qazdui copii handica
paţi fizic. In grupe de câte 
12 copii ru handicap vor a- 
vea un regim special şi vor 
fi supravegheaţi zi şi noapte. 
Această grădiniţă cu carac
ter aparte îşi va începe ac
tivitatea la 15 septembrie a c, 

Pe lângă aceste investiţii 
aflate în derulare, nevoile 
Bradului reclamă încă mul
te alte eforturi învestîţip- 
na'e. Una din aceste nevoi 
o renrezintă o centrală ter
mică nrtuă, cea existentă 
acum la Brad fiind mai ve
che de 50 de ani. Susţinerea" 
financiară a noului edificiu 
presupune sume băneşti de 
ordinul miliardelor de lei.

până în prezent fiind întoc
mite studiile de fezabilitate.

După cum se ştie proble
mele alimentării cu apă a 
Bradului sunt dintre cele 
mai acute. Astfel apa rece 
curge doar câteva ore pe 
zi, în timp ce apa caldă „în
călzeşte” brădenii doar de 
două ori pe săptămână. Este 
deci stringent, ne spune dl. 
viceprimar Costina, să fie 
terminate lucrările de la 
barajul Mihăiieni, începute 
acum mal bine de 10. ani. 
Odată aceste lucrări termi
nate vor fi rezolvate şi ne
voile de apă în casele bră_ 
denilor S-au făcut, de ase
menea, studiile de fezabi
litate în vederea aprobării 
do către guvern a construi
rii magistralei de gaz me
tan Chişcădaga-Brad Va
loarea acestei investiţii se 
ridică, la preturile anului 
trecut, la cca. 2 miliarde 
lei. Se va trece, în perioa
da următoare. Ia etapa a 

-doua de reabilitare a reţe
lei- termice a -oraşului pre
cum şi la contorizarea a- 
gentului termic. Lucrările 
vor începe în luna septem
brie a.c. şi vor dura aproa
pe ,.doi ani. Programul de 
reabilitare cuprinde 8 kilo
metri de reţea termică. In 
fine, dar nu în Dfltimul rând, 
pe parcursul a mai multe 
etape, se va trece la ex
tinderea reţelei de canali
zare 3 oraşului Brad. Dar, 
ne spune di. Costina, ţi
nând de dezvoltarea
localii iţii. cea mai bună 
soluţie ar fi construirea u_ 
nej ceoâl-zărL .totalmente 
n 4 \-r rare să facă faţă Şo- 
li'-îtăr! r actuale ale urbei.

ADRIAN SALAGEAN
• * •

C O N C U R S U R I  CU P R E M I I

încotro s-o apuc în tranziţie ?
Foto: ANDREI SOC ACI, elev

Greu Ia deal, în tran ziţie, cu boiî mici 1
Desen de CLAUDlU COŢA, Deva

Abordând o serie de 
probleme specifice aplică
rii reformei în .agricultură, 
într-o discuţie pe care am 
avut-o cu dl, ing. Ioan Co- 
tuţiu, managerul S.C. Agro- 
mec S.A. Călan, interlo
cutorul. a subliniat cu in
sistenţă necesitatea schim
bării opticii în cazul noilor 
condiţii şi principii în 
care se desfăşoară activi
tatea pentru realizarea 
producţiei agricole, atât 
din partea proprietarilor de 
pământ, cât şi a presta
torilor de servicii pentru 
agricultură. In noua con
junctură, când proprietarul 
de pământ are alter
native'- de a alege 
plantele de cultură prefe
rate (care i se par mai 
profitabile), precum şi de 
a alege prestatorul de ser
vicii în situaţia că nu are 
mijloace proprii să efec
tueze lucrările mecanizate, 
apare firesc, în situaţia 
specifică a Agromecurilor, 
ca mecanizatorii să dove
dească un interes aparte 
pentru a-şi putea menţine 
clienţii câştigaţi — faţă de 
calitatea prestaţiilor şi de 
soarta recoltei în general, 
ştiind că se găsesc perma
nent în relaţie directă • 
rezultatele de producţie cu-

profitui firmei. Evident, _ 
remarca interlocutorul - fă
ră a trece cu vederea une
le neajunsuri din activita
tea proprie, nu poate ti 
âccepâtă nici părerea unor 
agricultori de ocazie, care 
practică această meserie 
numai după ureche, ne_

taţi să facă agricultură nu
mai după auzite;

Cu referire la activitatea 
concretă desfăşurată de că
tre salariaţii firmei în a- 
cest an, mariagerul socie- 

, taţii comerciale din Călan 
îmi spunea că, în colabo
rare cu proprietarii de pă_

consultându-so cu specia
liştii, ceea ce conduce a- 
proape în toate cazurile 
la compromiterea recoltei.

N-am insistat şi n-am 
intrat în prea multe detalii 
pe această temă, cele căr 
teva argumente invocate 
de interlocutor constituind 
argumente edificatoare în 
această privinţă, ele fiind 
constatate pe viu şi pe 
propria piele de către o 
parte dintre producătorii 
agricoli din zonă. Aşa se 
întâmplă când neprofesio- 
niştii şi amatorii sunt ţen_

mânt din zonă, au fost cul
tivate 560 de ha cu păioa- 
se, 230 cu iloarea soarelui, 
50 cu mazăre' şi 30 cu po
rumb. în general producţii
le au-fost bune, la floarea 
soarelui sperându-se depă
şirea celor 150 de tone 
contractate cu fabrica din 
Oradea. Folosirea unor se
minţe de calitate şi a- 
plicarea cu rigurozitate a 
tehnologiilor specifice au 
constituit factorii decisivi
.în obţinerea unor rezulta
te ‘notabile. Unele măsuri

„au fost luate şi în legătură 
ru pregătirea producţiei

din linul • viitor. Datorită 
grvU'.„ :>r financiare şi 
de uită natură care au e- 
xistai in acest aii, se pre
vede 6 restrângere a su
prafeţelor lucrate, neac- 
ceptându-şe compromisul, 
mai ales in privinţa rota
ţiei culturilor, evitând ast
fel riscurile scăderii dras
tice a producţiei.

Discutând despre privati
zare. |n condiţiile când 
s_a dorit acest lucru şi 
s-au făcut numeroase de
mersuri /rare nu au fost 
însă agreate, am desprins 
că s-a dus o politică per
manentă de subminare a 
Agromecurilor, aducându- 
ie acum in prag de fali
ment. fapt rezultat şi din 
listele cu societăţile pri- 
vatizabile, unde majori
tatea unităţilor de profil 
apar cu profit zero. In ase
menea condiţii, nu sunt 
prea multe temeiuri şi su
porturi care să dea loc 
Ia multe comentarii. Ră
mâne ca timpul să decidă 
care va fi viitorul acestor 
Agromecuri, unităţi care 
au dus multă vreme greul 
agriculturii, dincolo de 
lipsurile şi neajunsurile 
cu care s_au confryntat.
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CÂINELE SE ÎNTOAR
CE LA VĂRSĂTURĂ LUI 
şi porcul scăldat se tăvă
leşte în mocirlă (2 Petru, 
2, 22). •  Vorbind despre 
zădărnicia pocăinţei care 
se întoarce în păcat, Sf. 
Apostol Petru, în a doua 
sa EPISTOLĂ SOBORNI
CEASCA, recurge la acest 
citat cu conştiinţa evi
dentă că apelează la un 
cunoscut proverb. •  In
tr-adevăr, proverbul e 
foarte vechi, aflându-se 
atestat în Vechiul Testa
ment, in PILDELE LUI 
SOLOMON, carte care s-a 
configurat de-a lungul mai 
multor veacuri din isto
ria evreilor dinainte de 
Hristos. •  Ideea pe care o 
ilustrează Sf. Apostol Pe
tru prin acest, proverb a 
fost Anticipată de lisus, 
ţiul lui Sirah, trăitor în 
Ierusalim, la începutul se
colului II î.Hs.

„Ca un câine care se în
toarce unde a vărsat, aşa 
este omul nebun care se 
întoarce la nebunia lui".

Pilde, 26, 11
„Aşa omul cel ce pos

teşte întru păcatele sale

Radu Ciobanii

şi iarăşi merge şi face a- 
celeaşi. Rugăciunea lui ci
ne o va asculta ? Şi ce a 
folosit smerindu-se pe si
ne ?“.

Cartea înţelepciunii lui 
lisus, fiul lui Sirah, 34, 
28—29.

CÂNTARUL STRÂMB. •  
Expresie şi simbol al în
şelăciunii, nedreptăţii şi 
fărădelegii.

„Greutăţile pentru cum
păna ta să fie adevărate 
şi drepte şi efa ta (cca. 36 
litri) să fie adevărată şi 
dreaptă, ca să se înmul
ţească zilele ” tale pe pă
mântul pe care ţi-1 dă 
Domnul Dumnezeul tău 
de moştenire; că urâciu- . 
ne este înaintea Domnu
lui Dumnezeului tău tot 
cel ce face strâmbătate".

Deuteronom.nl, 25, 15—16

„Cântarul strâmb este 
urgisit de Domnul şi cân
tărirea dreaptă este plă
cerea lui".

Pilde, 11, 1
„Oare voi ierta pe cel 

cu cântare strâmbe şi cu 
greutăţi înşelătoare în 
sac ?“.

Miheia, 6, 11 
CANTATUL COCOŞULUI. 

•  După Cina cea de Tai
nă, referindu-se la prin
derea Lui, lisus le-a spus 
ucenicilor că încă în noap
tea aceea se vor risipi. 
Petru însă s-a legat să 
nu-L părăsească niciodată 
şi să-L urmeze pretutin
deni. Atunci lisus i-a pre
zis că se va lepăda de trei 
ori de EL încă înainte de 
cântatul cocosului. Ceea

ce s-a şi întâmplat. •  Se 
foloseşte ca referire la un 
termen fatidic, la o sca
denţă de neocolit.

„Zis-a Petru lui : Doam
ne, de ce nu pot să urmez 
Ţie acum ? Viaţa inea voi 
pune-o pentru Tine. lisus 
i-a răspuns : Vei pune via
ţa ta pentru Mine? A- 
devărat, adevărat zic ţie 
că nu va cânta cocoşul, 
până ce nu te vei lepăda 
de Mine de trei ori".

Ioan, 13, 37—38
„Iar după puţin, apro- 

piindu-se cei ce stăteau 
acolo, au zis lui Petru :. 
Cu adevărat şi tu eşti din
tre ei, căci şi graiul tău 
te vădeşte. Atunci el a în
ceput a se blestema şi a 
se jura : nu cunosc pe o- 
mul acesta. Şi îndată a 
cântat cocoşul. Şi Petru 
şi-a adus aminte de cu
vântul lui lisus, care zi
sese : Mai înainte de a 
cânta cocoşul, de trei ori 
te vei lepăda de Mine. Şi 
ieşind afară, a plâns cu 
amar".

Trei scrisori am scris pe nmp de liceu.
P>"„»a si'hiu ; iv>’ e, „ ' , .
Aceste cuvinte sunt singurul lucru ai meu 
Care va trece împreună cu mine, ai viefii prag,

A doua spunea : „Te admir. ." — 
între timp devenisem poel.
Sincer să fiu mi-ar trebui un clavir 
Să improvizez cu ele un cuplet.

A treia nici măcar nu era scrisă.
Poate nici'nu se numeşte scrisoare.
Poate e suportul pentru o viitoare Mona Lisă. 
Poate numai mi se pare.

Trei scrisori am primit pe timp de liceu.
Pe toate trei le.am expediat eu.

CIPRIAN NICKEL

J lettece tea
inst’ium enteia’t,

Flautul, bătrânul orb al orchestrei.
Povesteşte întâmplări dc alţii uitate.
Apoi viorile îşi aşază-n urechi cercei 
Şi dansează, cu arcuşul îm preunate.

Tobele aplaudă, aplaudă frenetic 
Şi pianului îi joacă dinţii în gură dc dans 
Timpanul vrea s-arate şi el că nu e peltic 
Bagheta e maestrul ceremonios al acestui balans.

O ghitară susură unei vecine
Cum toţi fanţii s.au îndrăgostit de ea
Azi vară, azi vară, vezi bine
Noapte de noapte privea spre altă stea.

Raţiune, nu ştii, mai e loc în astă sărbătoare 
Şi pentru colivii ? Ori pentru o privighetoare?

CIPRIAN NICKEL

Pauli na Popa, în marea 
sa sensibilitate de creator, 
vine la întâlnirea cu în
drăgiţii săi cititori mici 
cu o carte de buzunar tot 
atât de delicată ca şi fiin-

sigură, au o linie delica
tă, conferind gingăşie ideii 
exprimate. Şă nu uităm 
că Paulina Popa este de
ţinătoarea unui important 
premiu, pentru ilustraţie

„Un dar peintru mama“
ţa sa sau ca povestea Geor. 
gianei, pe care o include 
în această carte apărută 
la Editura Ametist ’92. 
Ceea ce conferă un plus 
de interes tipăriturii sunt 
desenele ce însoţesc fie. 
care secvenţă a povestirii. 
Desenele, extrem de reu
şite, executate cu o mână

de carte 1 Credem că toc. 
mai desenele sunt cele ca. 
re conferă calitate 'acestei 
publicaţii, creatorul, literar 
însoţindu-se fericit cu cel 
plastic, punând în valoare 
un talent adevărat, care 
merită a fi urmărit cu a- 
tenţie în evoluţia sa.

minei; bodea

0 carte de suflet
După şase ani de la a- 

parilia cărţii „Cel mai 
greu examen", în - care e- 
vocă minunate fapte de 
arme ale ostaşilor din De
taşamentul Păuliş, în tim
pul celui de.al doilea răz
boi mondial, autorul, pro
fesorul Dumitru Susan, re
editează intr-o formă nouă 
această lucrare memoria
listică, de astă dată sub 
titlul „Examen la Păuliş".

Responsabilitatea mora
lă şi simţul eticii interne 
au impus, după cum măr
turiseşte autorul, reluarea 
si prezentarea întregului 
conţinui din evocarea an
terioară în condiţiile spi
ritualităţii actuale. Struc
turata pe trei părţi şi două. 
zeci de capitole, cartea, 
după cum era şi firesc, nu 
aduce modificări şi noutăţi 
deosebite Autorul revine 
totuşi . mai mult asupra 
capitolului „Se schimbă- 
istoria", repunând în drep
turile sale adevărul legat 
de momentul 23 August 
15)44. A fost inserată în 
text Proclamaţia către ţa. 
ră a regelui Mihai, capi
tolul fiind intitulat în a- 
ceastă variantă „Un comu
nicat istoric". S-au elimi
nat, de asemenea, câteva 
aprecieri pe care astăzi 
istoria nu le mai acceptă.

A fost revăzută şi com
pletată iconografia cărţii, 
iar Addenda prezintă fi
gurile a doi mari generali 
români, Nicolae Macici, 
comandantul Armatei I, 
şi Gheorghe Avrămescu, 
comandantul Armatei a 
IV-a, eroi ai neamului în' 
cel de al doilea război 
mondial, care au fost apoi 
supuşi exterminării de că
tre regimul totalitar.

A scris frumos şi emo
ţionant profesorul Dumitru 
Susan despre faptele trăite 
în urmă cu peste 50 de 
ani de către acei tineri 
de la Şcoala de subofiţeri

din Radna. Faptele lor 
vor rămâne, cu siguranţă, . 
în istoria neamului nos
tru, pentru că ele confirmă 
celebrele cuvinte ale seri. 
itorului B. Şt. Delâvran- 
cea : „Patria nu e pămân
tul pe care trăim din în
tâmplare, ci este pămân
tul plămădit cu sângele, 
întărit cu oasele înainta
şilor noştri".

Citiţi şi recitiţi aşadar 
dragi iubitori de frumos 
această carte de suflet, care 
se prezintă într.o haină 
nouă şi atractivă şi care 
vă prelungeşte multe şi 
profunde meditaţii.
Prof. CORNEL CISMAŞ

, C andelă  de nise
Acum' ştiu cum ierburilc-au luat forma silabei, 
cum plânsul în seninul cald s-a transformat, 
cum lacrima e perlă în adâncuri 
şi lângă cruce ploi grele.au adăstat.

Acum ştiu cum din priviri ciudat fior 
cu toate întrebările ce-mi trec prin minte 
îmi umple pieptul cum fata un ulcior 
când însetatu.i cere jurăminte.

Acum-ştiu că e Candclă-n vise.
Atinşi de moartea Poetului senin 
căutăm prin noi< poemele promise 
amăgindu-ne cu o cupă de venin.

Acum ştiu cum să urc la mine,
Doamne, şi să plâng, 
dar prea îmi este teamă

de rănile din crâng !
PAULINA POPA

Şapte fotografii inedite despre

A ron D en su sian u
fami ia Densusianu

(1837-1900)
Aron Densusianu, cel 

de-al patrulea copil al 
preotului Vizante Pop, s-a 
născut la 9 noiembrie 1837. 
A studiat la Haţeg, Blaj 
şi Sibiu, devenind avocat. 
In toamna anului 1864 s-a 
stabilit la Făgăraş, unde 
şi.a deschis un birou de 
avocatură. Aici desfăşoară 
o intensă activitate pentru 
cauza naţională şi politi
că a românilor transilvă
neni. înzestrat cu o pute
re de muncă uimitoare, 
dar şi cu o stăruinţă re
marcabilă şi cu un orizont 
cultural larg, el se afirmă 
în dezbaterile publice oca
zionate de frământările 
ce preced încheierea pac
tului dualist austro-ungar. 
Participant la Conferinţe, 
le de la Alba Iulia (1866) 
şi Miercurea (1869), el a 
susţinut campaniile de 
boicotare a alegerilor din 
1872 şi 1875, remarcându-se

printre cei mai activi mem
bri ai pasiviştilor.
. Va. lupta din răsputeri 

pentru editarea unui ziar 
care să reprezinte proble
mele şi interesele, români
lor transilvăneni. Sub re
dacţia sa şi având cola. 
borarea lui Tcofil Frâncu, 
Ioan Lapedatu şi Nicolae 
Densusianu, apare la Bra
şov, în anul 1874, ziarul 
„Orientul Latin". Ziarul 
se voia a fi al întregii 
naţiuni române, propunân- 
du-şi să apere interesele 
românilor transilvăneni pe 
baza programului revolu
ţionar de la Blaj din 3/15 
mai 1848. în toamna anului 
1880, Aron Densusianu se 
stabileşte împreună cu fa. 
milia în România, iar în 
1881 ocupjLcatedra de Lim
ba şi literatura latină a 
Universităţii din Iaşi. Do
vedeşte o capacitate de

muncă deosebită, publicând 
„Istoria literaturii româ. 
ne" (1885), Năgriâda (1886) 
şi conduce „Revista critică- 
literară" (1893—1897).

în preajma procesului 
memorandiştilor de la 
Cluj, Aron Densusianu a 
publicat, în numele Sec
ţiei din Iaşi a Ligii cul
turale, un înflăcărat apel 
care chema la manifesta
ţie „spre a se afirma încă 
o dată simţămintele pa. 
triotice care ne însufleţesc; 
dovedind astfel că nu ne 
vom abate niciodată de la 
tradiţiunea străveche de a 
lupta pentru triumful marii 
idei naţionale". Chipul său 
este bine cunoscut din mai 
multe fotografii. Fotografia 
pe care o publicăm este 
inedită şi redă chipul Iul 
Aron Densusianu în jurul 
vârstei de 411 ani, mai pu
ţin cunoscut până acum.-

Prof IOACJIIM LAZAR
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? LUNI, 4 SEPTEMBRIE

: ■ . T VR I

13.00 Actualităţi: 13,10 Ecleziast '95; 
14,10 TVR Iaşi; 14,45 TVR Cluj-Napoca ; 
15,20 TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi ;

1 16,10 Avanpremieră; 16,25 Turism şi a-
groturism; 17,00 Emisiune în limba ma. 
ghiarft; 18,30 Desene animate; 19,00 De 
luni până luni. Retrospectiva evenimen
telor politice interne ale săptămânii; 19,30 
Fata şi băieţii (s); 20.00 Actualităţi, mc. 
teo, sport; 20,50 Baywatch ts); 21,45 
Transfocator; 22,10 Teatru TV; 23,50 Ac
tualităţi; 23,55 Cultura io lume; 0,35 Fra
gil

- T V R  1

13.00 Actualităţi; 13,10 Politica între 
ideal şi real; 13,40 Videoteca melomanu
lui; 14,10 Civilizaţia pe meridiane (do); 
14,55 Atlas (r); 15,15 Perla neagră (s/r) j 
16,08 Desene animate; 16,30 Pasiuni se.

) ; crete (s); 17,00 Măseaua de minte (emi
siune P«utru tineret); 17.40 Iubiri amă. 

( gitoare (s); 1840 In faţa dv.; 20,00 Arte 
7 vizuale; 2040 Tribuna nonconformiştilor; 
§ 2l,00 TVM Mesager; 21,30 Formula 3 (cs);

22,00 Santa Barbara (s); 22,45 Repriza a 
;; treia; 0,30 Jazz club.

MARŢI, 5 SEPTEMBRIE
T V H |

»
IflO Ea prima oră; 9,20 Santa Barba

ra (s/<1; 10,05 Lumină din lumină; 11,30 
Iubiri amăgitoare (s/r/); 12,20 Studioul
şlagărelor; 12,40 Desene animate; 13,10 
1001 audiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR 

7 Iaşi; 15,05 TVR Cluj-Napoca; 15,45 Do
cumentar; 16.00 Actualităţi; 16,10 Fii tu 
lăsaţii; 16,45 Convieţuiri; 18,00 Cazuri 

\ şi necazuri in dcagoste; 19,05 CUo; 19,30 
„ Desene animate: 20,00 Actualităţi, me- 
: teu, sport; 20,50 Film ; 22,55 Reflector; 

0,15 Gong * ; 0.40 Meridianele dansului.

I V H i
7.00 La prima oră; 9,2o Ora de mu. 

zică; 10.05 Magazin* satelit; 11,30 Desene 
animate; 12,00 Teatru TV (r); • 13,40 Iti
nerar» turistice; 14,00 Actualităţi; 14,10 
Ecran de vacanţă: desene animate, mu
zică, jocuri; 15,00 Poliţia intervine (s);
16.00 Desene animate; 16,30 Pasiuni se
crete (s); 17,00 23 de milioane <p. I); 17,40 
Iubiri amăgitoare (s); 18,30 23 de milioa
ne (P- II); 20,0® Cu cărţile pe faţă; 21,00 
TVMt Mesager; 21,30 Intre da şi nu ;
22.00 Credo; 23,15 Film.

MIERCURI, 6 SEPTEMBRIE 
_ r v h i

7.00 La prima oră; 9,2o Santa Barba
ra (sr); 10,05 Iubiri amăgitoare (s/r); 
11,40 Ecran de vacanţă; 13,10 1001 au
diţii; 14,10 TVR laşi şi TVR Cluj.N.;
16.00 Actualităţi; 1640 Magazin sportiv:
17.00 Autografe muzicale; 17,15 Alfa şi
Omega; 18,00 Teiodiscul muzicii popu
lare; 18,30 Desene animate; 19,00 Timpul 
Europei. Magazin de politică internaţio
nală: 19,30 Fata şi băieţii (s); 20,Ofl Actua
lităţi, meteo, sport; 2Q,5|) Serial; 21,45
Noi frontiere. Emisiune de ştiinţă; 22.25 
Totul despre muzică (cs); 22,53 Confluen
ţe; 23,45 întâlnirea de ia miezul nopţii; 
0,25 Jazz Alive Magazin,

7 TVR 2
7.00 La prima oră; 9,2fl Ora de mu. 

zică; 10,05 Magazin satelit; 11,30 Desene 
animate; -12,00 Gong 1 (r); 12,30 Calei
doscop muzical; 13,00 Caleidoscop; 13,45 
Ritmuri muzicale; 14,00 Actualităţi; 14,10 
Ecran de vacanţă; 15,10 Serialul seria, 
lelor; 16,00 D.a.; 16,30 Pasiuni secrete (s); 
1740 Mlnt-Eco; 17,40 Iubiri amăgitoare 
(s); 18,30 Em. în limba maghiară; 20,00 
Pro Memoria; 20,30 Turist duh; 21,00 
TVM Mesager; 21,30 Santa Barbara (s); 
2245 Tradiţii; 22,45 U« secai de cinema; 
23,45 Moda pe meridiane; 0,15 Teatru TV.

JOI, 7 SEPTEMBRIE
T V R  1

7.00 La prima oră; 9,20 Santa Barba
ra (sr); 10,05 Iubiri amăgitoare (s/r); 
10,55 Desene animate; 11,20 Vldeotexlcon; 
1240 Ecran de vacanţă; 1340 1001 audiţii;
14.00 Actualităţi; 4440 TVR Iaşi; 15,05
TVR Cluj-Napoca; 16,00 Actualităţi; 16,40 
Sub semnul întrebării; 17,40 Milenium; 
18,25 Desene animate; 19,80 Medicina pen
tru toţi; 19,30 Fata şi băieţii (s); 20,00

Actualităţi, meteo, sport; 2U40 Valea pă
puşilor (s); 21,40 Reflecţii rutiere ; 21,55
Studioul economic; 22,55 Simpozion. Re
vistă de literatură şi arte; 0,00 Poidark(s).

T V R 2
7.00 La prima oră; 9.2o Ora de mu

zică; 10,05 Documentar; 11.30 d a i 12,80 
Noi frontiere ţr); 133)0 Lumină din lumi. 
hă (r); 14,00 Actualităţi; 14,10 Magazin 
social; 15,00 Poliţia intervine (s); 15,50
Desene animate; 16,15 Pasiuni secrete (s);
17.00 Ceaiul de la ora 5; 19,00 Em. în lim
ba germană; 20,00 Muzica e viaţa mea 1; 
20,30 Cultura în lume; 21,00 TVM Me
sager; 21,30 Sfinx (cs); 22,00 Filmoteca 
de aur; 22,30 Stadion; 23,00 Cinematogra
ful de artă; film; 0,35 Divertisment mu
zical.

VINERI, 8 SEPTEMBRIE

T V R  1
7.00 La prima oră; 9,20 Santa Barba

ra (s/r, 2 ep.); 10,55 Desene animate; 11,20 
Curcubeu; 12,20 MTV Grcatest Hiţs ;
12,50 Ecran de vacanţă; Aventurile Iul 
Skippy (s); 13,20 1001 audiţii; 14,00 Ac
tualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 14,55 TVR Cluj. 
Napoca ; 13,45 Tradiţii; 16,45 Pompierii
vă informează I ; 17,00 Em. în limba ger
mană; 18,00 Pro Patria; |9,00 Edera (s);
20.00 Actualităţi, meteo, sport; 20,50 Te
zaur folcloric; 21,25 Film ; 23,20 MTV
Euro Top 20; 0,5q Cinematograful de
noapte: film.

TVR 2

7.00 La prima eră; 9,20 Ora de mu. 
zică; 103)5 Documentar CFI; 11,30 Dese
ne animate; 12,00 Cafeneaua literari; 
1340 Ritmuri muzicale; 1440 Varietăţi 
internaţionale; 15,00 Convieţuiri; 16,00 
Desene animate;. 16,25 Pasiuni secrete (s); 
17,10 Bursa invenţiilor; 1840 Iubiri amă
gitoare <*); 19,00 Concert simfonic: 21,00 
TVM Mesager; 2140 Oameni care au 
fost.,.; 22,00 Santa Barbara (s); 22,45 JHy- 
perion — revistă literară In imagini; 
23,45 Din viaţa romilor; 0,15 Film.

SAMBAŢA, 9 SEPTEMBRIE

T V R 1
7.00 La prima oră; 9,00 Feriţi-vă de 

măgăruş ! ; 10,00 Film serial pentru copii; 
Salty — Leul mării; 10,30 Pas cu pas. 
Emisiune de ştiinţă pentru tineret; 11,25 
Vârstele peliculei. Magazin de cultură

• . •

ite; 19,05 CUo; 19,30 TVR Cluj-Napoca; 16,00 Actualităţi; 16,40 măgăruş ! ; 10,00 Film serial pentru copii: în funcţie de eveni
)0 Actualităţi, me- Sub semnul întrebării; 17,40 Milenium; Salty — Leul mării; 10,30 Pas cu pas. Societatea' Română d
n ; 22,55 Reflector; 18,25 Desene animate; 1940 Medielna pen* Emisiune da ştiinţă pentru tineret; 11,25 îşi rezervă dreptul de
ridianeie dansului. tru toţi; 19,30 Fata şi băieţii (s); 20,00 Vârstele peliculei. Magazin de culturi nele modificări ale î

•  •  a  « •  ,  o ■ * • -  *  a  * •  ■* •  * •  * •  « •  « •  i  9  # a  # •  $ 9  # 9  « a  a  ,  a  .  a » a  « a  # a  » •  « ♦  * a  * o « #  * #  ,  a
, '' • ■ '' _ ; ..... :....... ~ * ... .....________________________________________________________________________________  • ' - : - v ' . •. 1.

cinematografică! 12,20 Spirale prin timp; 
12,40 Cuvinte potrivite; 1340 1001 audi
ţii ; 14,00 Actualităţi; 1440 De la Skopje 
la Bitola; 14,20 Ora 25 — Tranzit TV; 
1945 Teleenciclopedia; 20,00 Actualităţi: 
2040 Serial: Suspiciuni: 21,45 fVhitney 
Houston ia concert (I); 23,30 Actualităţi; 
2340 Whitney Ilouston în concert. (II); 
0,50 Tenis: finala feminină a marelui 
turneu „Flushing Meadovv", 1995.

T V R 2
7.00 întâlnirea de sâmbătă ; 12,00 MTV 

• Disco Dance; 13,00 TVR Timişoara: 13,30 
Est meridian magazin) 15,55 Desene ani
mate; 16,20 Serial; Pasiuni secrete; 17,05 
Spectacolul lumii; 17,30 Serata muzicală 
TV; 20,30 Pariaţi pe campioni; 21,00 
TVM • Mesager; 2140 Planeta Cinema 
— 100; 22,00 Serial; Santa. Barbara; 22,45 
Atletism; 2345 Interferenţe; 045 Jazz — 
-Alive show,

duminica, 10 septembrie

T V R  t *
8.00 Bună dimineaţa f ; 9,00 Abraca

dabra ; 10,00 Serial pentru copil: Salty — 
Leul mării; 10,30 Lumină din lumină; 
11,30 La o margine de ţară — un centru 
de românism; 12,00 Viaţa satului; 13,30 
Atlas; 14,00 Actualităţi; 14,lo Poşta TV; 
14,20 Video.magazin; 17,35 Serial S.F. : 
Star Trek — Generaţia următoare; 18,30 
Agenda Festivalului Internaţional „Geor- 
ge Enescu"; 18,45 A doua Românie; 19,15 
Rebingo; 20,00 Actualităţi; 2040 Film ar
tistic: Pentru dragoste sau bani; 22,25 
Tragerile Loto special 6/49 şi Noroc; 
22,35 Filme pe micul ecran: 22,40 Actua
lităţi; 23,00 Tenis.

T V R  2
7,00 5 x 2. Magazin duminical. Pro

gram al Studioului TVR din Iaşi; 13,00 
MTV * Greaţest Hits; 14,00 Desene ani
mate; 1440 Un zâmbet pentru vârsta 
a treia; 15.45 Magazin sportiv interna, 
ţional; 19,35 Festivalul internaţional 
„George Eneşcu"; 21,00 TVM; 21,30 Des
coperirea planetei 1; 22,00 Ritmuri muzi
cale; 22,15 La puterea a doua; 23,00 Se
rial ; Santa Barbara; 23,45 Campionatul 
(mondial de motociclism viteză.

în funcţie de evenimentele la zi, 
Societatea" Română de Televiziune 
îşi rezervă dreptul de a efectua li
nele modificări ale programului.

■Tt

m
6,40 Desene animate şi 

seriale ; 10,55 Disney &
Ca. — Festivalul verii; 
12,25 California Dreams 
(s); 1240 Prinţul din Bei» 
Air (s); 13,15 Casa plină 
($); 13,45 O familie pu
ternică (s); 14,10 Cine e 
şeful aici ? (s, 2 ep.); 
15,10 Knight Rider (5)7  
1640 A-Teâm (s); „Joc în 
apă“; 17,50 Beverfy Hills, 
90210 (s): „Foc şi ghea
ţă"; 18,45 Wcsterdeieh (s, 
ultimul ep:); 19,45 Ştiri, 
sport şi meteo; 20,10 Ex
ploziv — Weekend; 2145 
O nuntă de vis — show; 
23,00 Cum aţi spus ? 
(show); 0,00 Sâmbătă 
noaptea la RTL; 1,00 
iLuptătorii' libertăţii (SUA, 
1987). -

C A N A L E  5

7,00 Ştiri; 10,00 Casă, 
dulce casă (s); 12,30 Film: 
O blondă pentru tata (s);
13.00 Robinşonii (s); 13,30
Casa Vianello (s); 14,00
Ştiri; 14,25 Lecţii parti
culare (show): 14,30 Beau- 
tiful (s) ; 14,55 Film ;
17.00 Desene animate;
19.00 OK, preţul e corect 
(cs); 20,00 Casa Vianello 
(s); 21,00 Ştiri; 21,25 
Paperissiraa sprint (show); 
21*40 Inimi şi bani 
(show); 0,00 Ştiri; 0,30 
Film; 2,00 La locul de
lictului (s/r); 3,00 Chioş. 
cui de ziare; 3,30 Cin-cin 
(s); 4,30 Cei cinci de la 
etajul 5 (s).

S A T  1

6,50 La jumătatea ga
laxiei întorci la stânga 
(s. SFjf 740 Seriale şl de
sene animate; 9,00 înge
raşii (SUA, 1977); 11,20 
Supcrhuman Samurai ($);
11.50 Karate Kid II (f/r);
14,05 Catwalk (s); 1445
Cagney şi Lacey (s.p.);
15.50 Star Trek (s) ; 16,50 
Baywatch (s); 17,50 To
tul sau nimic (cs); 19,00 
Ran: fotbal (Bundesliga); 
20,30 Roata norocului 
(cs); 21.15 Mariandi se 
întoarce (Austria, 1962); 
2245 Nu-ţi uita periuţa 
(show); 0,15 Şcolăriţele 
(Germania, 1977, p. XI); 
1,35 Bestia cu scalpel 
(Anglia, 1977).

N . B . C .

6,30 Ştiri NBC; 7,00 
Hoţii şi afaceri (do);
8.30 Ilelle Austria, heliu 
Viena; 9,30 Europa Jour
nal; 10,00 Video moda; 
1040 Entertainment X- 
Press; 11,00 Rolonda 
(talkshow); 13.00 Maga
zinul ştirilor NBC; 14,00 
Azi — informaţii ; 15,00 
Baseball (magazin); 16,00 
Golf. Volvo PGA; 17,00 
Volei. AVP — Manhattan;
18.00 Magazin sportiv ;
19.00 Azi — informaţii:
20.30 Ushuaia (do. aven
tură); 21,30 Fotbal ame
rican. Notre Dame — 
Noeth Western (d); 1,00
Show.ul serii; 2,00 Epo
ca de nur a rock’n’roll-u- 
lui; 3,00 Real Personal 
(talkshow).

E U R O S P O R T

940 Vachting. Mag. 
Grand Prix (r); 10,30
Magazin olimpic; 11,00 
Atletism. IAAF Grand 
Prix ISŢAF *95, Berlin 
(înreg.); 13,00 Caiac-ca
noe. CM de slalom; fina
la ia caiac simplu şi ca. 
noe dublu femei (d); 14,30 
Caiae-canoc. CM (r); 15,00 
Caiac-canoe. CM de sla
lom (d); 16,30 Ciclism. 
Turul Spaniei *95; Pro
log — Zarpgoza (d); 18,00 
Golf. Canon European 
Masters de la Crans-sur. 
Sierre, Elveţia — turul 
3 (înreg.); 20,00 Atletism. 
IAAF Grand Prix ISTAF 
’95 de la Berlin (r); 21,00 
Patinaj artistic. Nebel- 
hom Trophy.,

T V  5

7,00 Reflecţii; 9,35 Bibi 
şi prietenii săi; 10,15 
Drumul vacanţelor; 10,45 
Teleturism; 11,15 Ce is
torie ! (cs) ; 11,45 Mag. 
sportiv; 12.45 Claire La- 
marche ,(r): 13,45 Jurnal 
F 3 : 1440 Taratata (r); 
1640 Mediteraneo (maga
zin) ; 17,15 Genii in iar. 
bă; 17,45 Descurcăreţii; 
18,45 Campionul; 1940
Jurnal TV 5 ; 20,00 Asta 
nu merge 1 (mag..) ; -2040 
Jurnal; 21,00 Necumpă- 
tărl (Franţa/Germania, 
1990); 22,30 Em. muzica
lă; 2340 Jurnal F2; 
23,40 Fa, Si, La, a cânta 
(div.); 1,10 Weekend plă
cut (div.); 140 Jurnal 
Le Soir 3.

6,30 Desene animate; 
8,00 Disney & Co. (r);
9.20 Seriale şi desene a- 
nimate; 10,50 Em.. reli
gioasă pentru copii; 10,55 
Team Disney (rep., d.a.);
12.20 înapoi în trecut (s);
13.10 Sunset Beat (s.p., 
SUA, ’90); 14,05 Cine e 
şeful aici ? (s); 14,35 Dă. 
daca (s); 15,05 Reportaje
le Disney; 17,10 Banditul 
prin ţară (SUA, ’93);
18.45 Academia de avia
ţie (Italia, 1987, ep. 1);
19.45 Ştiri, meteo, sport;
20.10 Highlander (s.a.,
Canada); 21,15 Switch 
(SUA, 1991); 23J5 SPie-
gel TV — Magazin ; 0,00 
Prime Time (rep.); 0,25
Eden (s).

7,00 Ştiri; 10,00 Aven
turile lui Wilheim Teii 
(s); 10,3o Film ; 12,45 Sţa- 
ne de ja o nuntă —» se. 
lecţiuni (show), cu D. 
Mengacci; 13,15 Supercla- 
sament (show), cu Gerry 
Scotti; 14,00 Ştiri; 14,30 
Gustul mărU (show), cu 
Massitno Boldi, Debora 
Caprioglio; 16,3Q Film ; 
1840 Film: 20,30 Casa 
Vianello (s); 21,00 TG 5 
— ştiri; 2140 Superjocul 
(show), cu Gerry Scotti; 
23.45 Film; 1,30 Ştiri; 
2,00 La locul delictului 
(s); 3,00 Revista presei; 
3,30 Cin-cin (s); 540
Arca iui Noe (do); 6,30 
Cuplul straniu (s).

7,20 Copiii şi Biblia; 
7,30 Catwalk (s/r); 8,20 
Baywatch (s/r) ; 8,55 Star 
Trek (s/r) ; 9,45 S-a năs
cut o stea (SUA, 1976); 
12,05 Cine a fost Buffalo 
Bili (Germania / Franţa, 
1964); 13,40 Regina Lulsa 
(Ger. *56); 15,3o Hanky 
Panky (SUA, ’81); 1740 
Nord şi Sud (SUA, 1985, 
ep. 3); 19,15 Roata noro
cului (cs); 20,15 Fotbal.. 
Rarissimo Bundesliga; 
2145 Infernul din noi 
(TV Germania, 1995); 
23,15 Discuţie în turn 
(talkshow); 0,30 24 de ore 
(rep.); 1,05 Soarele liber, 
taţii (Anglia, 1964); 2,55 
Nord contra Sud (sa/r).

640 Ştiri NBC? 7.00 
Afaceri internaţionale; 
11,00 Magazin NBC; 12,00 
Comerţ TV; 13,0® Ushu- 
ai» (do); 14,0q Entertain
ment X-Press; 1440 Des
tinaţii de vacante? 15,00 
Azi — informaţii; 16,00 
întâlnire eu presa; 17,00 
Grupul MeLaugltn—  in
form,. ; 17,30 Europa 2000 
(do)? 18,00 Baseball — 
mag. săptămânal; 18,39 
X Kulture — sporturi ex. 
treme; 19,00 Câiărie, Vai- 
kcnswaard; 20,00 Ştiri 
ITN; 2040 Destinaţii de 
vacanţă; 21,00 Videomo- 
da: Moda in America; 
2140 Frontal (mag.);'22,30 
TaUtin* Jazz; 2340 Coif, 
Andersen Consulting: 140 
Ştirile nopţii.

940 Caiac-canoe. CM 
de slalom, Notfinghapj 
(rez. zilei); 11,00 Moto. 
MP ol Naţiunilor de la 
Imoia —• încălzirea (d); 
11,30 Moto. MP al Na
ţiunilor de la Imola — 
sidecars (înreg); 12,00
Tractor Pulling, Cupa Eu
ropei de la Herning (r);
13.00 Moto. MP al Na
ţiunilor (d); 1640 Ciclism. 
Turul Spaniei ’95, et. 1: 
Zaragoza — Lograno (d):
18.00 Golf. Canon Euro
pean Masters — turui 4 
(înreg.); 19,00 Nataţle. CE 
*95, Viena, Finala femi
nină la sărituri de Ia 
trambulina de 10 m (în
reg.) ; 20,00 Schi. Sum- 
mer Skl Jumpling de la 
Stams (înreg.);

7,00 Campionii (r); 8,00 
Spaţiu Irancofon; 9,35 
Bibi şi prietenii săi; 10,15 
Planeta Muzică (cs); 
11,45 Lumea vă aparţi
ne (div.) ; 1345 Referin
ţă ; 13.45 Jurnal TV 5; 
1440 Necumpătărj (f/r); 
16,30 Dincolo de mări 
(magazin); 17,15 C. La- 
marche; 18,00 Şcoala fa- 
nilor; 18,45 Weekend 
plăcut (r) ; 1945 Cores
pondenţe estivale (r); 
1940 Jurnal TV 5 ; 20,00 
30 mii. de prieteni; 20,30 
Jurnal belgian; 21,00 7/7 
(mag.); 22,00 Secolul nos
tru (do); 2340 De la ie. 
reastra mea (do); 23,40 
Nesupusa Angelica (f/r); 
140 Jurnal Le Soir 3.
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AVANCRONICA SPORTIVA
Sâmbătă. 2 septembrie, 

ambele formaţii hunedorene 
din Divizia A, Seria a ILâ 
<— Corvinui Hunedoara şi 
Jiul Petroşani — v&f juca 
în deplasare. Hunedorenii 
ia FC Maramureş, iar pe- 
troşenenii la ASA Tg. Mu
reş. Reprezentantele noas
tre au de înfruntat două 
echipe cu vechi cărţi de 
vizită în fotbalul românesc. 
Sperăm într-o comportare 
bună a fotbaliştilor de la 
Corvinui şi Jiul.

Vega Deva, în etapa a 
3-a, de duminică, se de
plasează la FC Drobeta — 
al cărei antrenor, Reldea- 
nu, şi-a întărit echipa şi 
are ca obiectiv promovarea. 
Devenii, dacă var alinia 
formaţia „standard", le pot 
fia o replică pe măsUrâ. 
Minerul Certej primeşte 
vizita „ortacilor" lor de la 
AS Paroşeni. Dată fiind ex. 
perienţa competiţională a 
oaspeţilor, gazdele trebuie 
Să abordeze şi această par
tidă cu toată seriozitatea. 
Meciul are loc duminică, la 
ora i i

A treia etapă în Divizia 
C — judeţ are progra
mate câteva întâlniri aştep

tate cu interes din partea 
suporterilor : Constructo
rul Hunedoara — ASA Au
rul Brad. Dacia Orăştie — 
Minerul Bârbâteni, Mine
rul Ghelari — Minerul Te_ 
Ituc, Minerul Livezeni — 
Jiul Pefrila, jocuri ce se 
anunţă a fi echilibrate, dar 
viu disputate. La Ghelari 
şi Livezeni au loc adevăra
te derby-uri locale. Mi
nerul Teliuc, Jiul Petrila şi 
Minerul Livezeni Se nu
mără printre formaţiile ce 
vin puternic din urmă şi 
iată nu se sfiesc să „ata
ce" primele locuri din cla
sament. în această etapă, 
Victoria Călan, Minerul A- 
ninoasa şi Minerul Ştiinţa 
Vulcan — pretendente ia 
primele trei locuri, în cla
sament au (relativ) meciuri 
rriai uşoare în care se pot

Sâmbăta, fe 0ra 11, în 
sala sporturilor din Deva, 
începe şi campionatul Di
viziei B la handbal femi
nin» Remin Deva ce face 
parte din seria 0  primeş
te replica formaţiei Uni
rea Tg. Mureş. Un med 
de văzut.

SABIN CERBU

DIVIZIA NAŢIONALA
REZULTATELE ETAPEI: Inter — Poli. Timi

şoara 1—1; Ceahlăul — Oţelul 3—1; „U" Cluj — Poli. 
Iaşi 3—1; Sportul — Selena 3—0; Farul — Petrolul 
3—3; Steaua — FC Naţional S—I; FC Argeş — Univ. 
Craiova 2—0; Cl. Bistriţa—* Dinâmo 2—0; FC Bra. 
şov — Rapid 1—0.

C L A S A M E N T U L

(iţesc

1. steaua
2. Rapid
3. Gloria Bistriţa
4. Universitatea Craiova
5. Petrolul
6. Poli. Timişoara
7. F.C. Argeş
8. Spartul Student
9. Dinam»

10. Ceahlăul P.N. 
fi. Inter Sibiu
12. Farul
13. F.C. Braşov 
*4. „V- CIuJ-Napoca 
15. Selena Bacău 
1«. Poli. laşi
17. Oţetul Galaţi
18. F.CL Naţional

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0 0
0 1
0-1 
1 1

1 \ 2 
1 2 
1 2 
9 3 
0 3 
0 3 
« 3

14- 4 12 
IO— 2 0 
6— 2 
«— 3 
8—  0 
8—  8 
7— 4
7— 6
5— 5
6— 7 
5— 4 5
8—  8 4 
5— 8 
4— t
4— 7
5— 9
3— 8
4— 13

ETAPA VIITOARE, 9 sept. : Univ. Craiova — 
Faral; UUnamo — FC Argeş*, Rapid — Gloria; Poli. 
Timişoara — Poli. laşi; SeJerta — Inter; FC Naţional 
— Sportul; Petrolul Steaua; Ceahlăul»- „U"Cluj; 
Oţetul — FC Braşov.

DIRECŢIA DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE 
SOCIALA A JUDEŢULUI HUNEDOARA

Scoate la
.V.V.V.*.

/»WM»T.W.Wţy*,l Si®.
pentru data de 14 SEPTEMBRIE 

1995 posturile rămase neocupate la con- 
cursul ce a avut loc în data de 28 august 
1995 :

•2 post economist;
1 post maistru;
1 post tehnician;
1 post dactilograf ;
1 post contabil; 
î post f uncţionar;
1 post inspector de specialitate

(psiholog sau sociolog) pentru Oficiul for
ţe de muncă şi şomaj — biroul calificaref 
recalificare Deva; , j ‘ .,

* m 1 post inspector de kpeg&tâ&k 
pefttru Oficiul forţe de muncă şt şomaj 
Hunedoara. Studii i Facultatea 
Moare sau informatică;
; I posţ asistent medical

Informaţii suplimentare la Comparti- 
\ meniul personal al Direcţiei de Muncă şl 
1 Protecţie Socială a judeţului Hunedoara.

BANCA ROMANĂ PENTRU 
DEZVOLTARE

cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie nr. 23 
Vinde la

I

■ Casă cu grădină, situată fit Geoa- 
giu-sat, str. Romanilor, nr. 145, proprie
tatea lui Rîpan Ioan şi Elena;

Preţ de pornire : 26 000 000 lei
■  apartament cu două camere, depen

dinţe, str. Bejan, bl. 64, ap. 68, Deva, pro
prietatea lui Sonea Alexandru;

Preţ de pornire : 5 000 000 lei

■  casă cu grădină, situată în Certe- 
jul de Suş, nr. 258, proprietatea lui Po- 
ienar Leontin;

Preţ.de pornire : 4 500 $00 lei
■  casă cu grădină, situată in Orăştie, 

str. Unirii, nr. 65, proprietatea lui Lup 
Florin;

Preţ de pornire : 8 000 000 lei 
. ■  apartament, 3 camere cu dependin

ţe, situat în Hunedoara, str. Răndunicii, 
bl. 3, ap. 6, proprietatea lui Moldovan 
Gheorghe;

Preţ de pornire : 12 000 000 lei
Licitaţiile vor avea loc în data de 5. 

09. 1995, la executorul judecătoresc din 
Judecătoria Deva.

I
V % ,
l

I

T elefon : 322 -1-915' 
T e lefex ; 322  1049

W£ l A » f  MO UT Y0U S

" i m’“'~ ■ gr"-1 i ar1*' i a r  ii

.■.V.WOV.VAV. ̂ vwvywWtfsNVVWwvrrvvvvww vyvwuwwwwvvvwwwvww vv
t  y  > ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT GERMANIA
$ en r̂os ^  en detail la kg, în str. De-
> pozitelor, nr. 1, în curte la Coop. „Cau-
> V ; ciuculu, preţ avantajos. (7017)

DORIŢI SĂ CUMPĂRAŢI CEL MAI IEFTIN ? 
DORIŢI SA CONTRACTAŢI RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ?

Nimic mai simplu l 
Vizitaţi magazinul ECONOMIC ai

S .C . UNIVERSAL M P . EXP. 
ţ— M—  S.R.L. DEVA,
IMPOlţmlUlHI? str. Dacia, la parter, bl. P + 10 (turn).

Aici puteţi găsi: frigidere; congelatoare; maşini do spălat auto
mate şi simple din import şt româneşti; televizoare: ROYAL, THOM
PSON, PLATINIUM cu şî fără tcletext; telefoane: CITIZEN, PANA
SONIC; gresie; faianţă; obiecte sanitare (căzi de bale din poliacril, 
cabine duş); tapet supralavabll ; îmbrăcăminte etc.

Firma execută transport la domiciliu şl montaj pentru partea 
de construcţie,

E â r P O Z r n i C X J  V Â N fc A R g î . . . .
Automate de băuturi caMi (cafea, docolită, capucciuo, ceaiuri, 

JEBE MATIC — Suedia. Informaţii tel. 62 73 28. tSiîpeJ
i

S.C.Româno-Maghtefâ BERE KANI2SA SRL Satu Mare 

unic distribui tarat sortimentelor de bere 
DREHER fi HOF8RAU MUNCHEN

angajează^Dnetier
.£ a a t r

pentru Centrul Judeţean de Distribuire Hunedoara

-ŞEF CENTRU (cu gestiune) 
-OPERATOR CASIER (program CiEL)

CONDIŢII: •experienţă în domeniul comercial 4
.-spin! dinamic •' * .*■

Vă aşteptăm, joi 1995. ora 15. ia următoarea adresă: 
Str. 22 Decembrie Nr ?57(în incinta Tipografiei Polidavuţ)

■&* Informaşi suplimentare îa TEL.: 054-B25805
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VANZARI-CUMP yrari
V ,, ■ ■}?' .■■■'■<’<••..' !■■; ~
• Vând apartament 2 

camere faianţat, baie. bu
cătărie Tel. 626456

. “ ;:;155644>'
• Vând .Renault 9, anul

de fabricaţie 1984, neînma, 
triculat, ■ stare perfectă. 
Telefon 715242. (355645)
, •  Vând casă cu grădină, 

gaz sau schimb cu garso
nieră. apartament 2 came
re, microbuz marfă plus 
diferenţă. Deva, str. Aurel 
Vlaicu, 120 tel. 627784, 
614989. - ; (6855)

• Vând teren intravilan
Pestiş. la şosea. Informaţii, 
Cristur, 310. (6812)

•  Vând apartament trei
camere, etaj 2, telefon, îm
bunătăţiri, pavilion apicol 
48 familii. Tel. 615771. du
pă ora 20. (6839)
' •  Vând-avantajos apar

tament două câmerp, etaj 
1, Hunedoara. Informaţii 
tel. 62561», (6837)

•  Vând cotarea porumb,
'modernă, capacitate 95, 
■saci, ţranşportabilă, ne
gociabil; Ilia, 303. (6824)

■ • '  Vând acordeon, tele
vizoare . Sport şi Temp 
pentru piese. Bretea Strei, 
nr- 82, la şosea, familia 
Bărgăoan. (6062)
f » Vând casă, curte, â- 
nexe şi grădină în satul 
I.urica, corn. Băiţa, Relaţii 
Deva. tel. 621751 sau 621753.

/; (6058)
•  V ând garsonieră Goj-

du, bl. 0.4, ap. 37, relaţii 
după ora 16. (6836)
‘ •  Vând apartament 2 

camere decomandate, cu 
multiple îmbunătăţiri, De
va, Gojdu, str. Mărăşti, bl. 
D3, ap. 41. Informaţii la 
domiciliu, după ora 15,30.

16830)
• Vând apartament 2

camere decomandate, Deva, 
Gojdu, bl. K, ap. 27, infor
maţii la domiciliu, între o- 
rele 16—21. . (683g)

•  Vând Dacia 500 Lăs
tun, Deva, str. Orhideelor, 
nr. !. (6831)

• Vând BMW 316, fa
bricat 1983, 92 000 km, va
mă plătită. Informaţii Al
ba Iulia, 058-821114. (6829)

•  Vând Renault 21, in
jecţie benzină 1987, în
scrisă, tel. 672300. (6826)

• Vând vitrină frigori
fică orizontală, R. 21, 1986, 
4000 DM, televizor color 
Philips, cu teletext. 641518 
sau 641088. (6828)

• De vânzare ţiglă şi ca* 
zan pentru încălzire centra
lă cu lemne şi cărbuni. Si. 
meria, Libertăţii, nr. 40.

(6825)

•  Vând Casă în A- 
rad,.ultracentral, com
pusă din 8 camere, 
plus dependinţe, cil 
două pivniţe, suprafa
ţa construită 200 mp, 
cu posibilităţi pentru 
activitate bancară, se
diu firmă sau comerţ, 
ocupabilă imediat, preţ 
informativ 350 000 000 
lei. Informaţii zilnic 
la tel. 057, 251474, în
tre orele 7,30—15,30.

(6816)

•  Vând autoturism 
Mercedes 250 E, turbo 
Diesel,. executat la 
comandă, an fabricaţie 
1993 septembrie, 97 000 
km, culoare albă, preţ 
informativ 85 000 00g 
lei. • Informaţii zilnic 
la tel. 057/251474, în
tre orele 7,30—15,30.

-  . (6816)
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, •...Vând. apartament trei 
camere, Miliai Viteazul 
proiect privatizare,- tel. 
619557 (6823)

• Vând _ apartament 2 
camere. Deva, bdul Dacia 
3 bl. 33, sc. B, ap. 35.

(6821)
• ‘Vând garsonieră sau

schimb eu apartament, tel. 
619203, după ora 16 ;

/ ‘ (6820)
•  Vând tractor U-650,

cu remorcă, Certej, 667100, 
667129 ' . (6815)

• Cumpăr casă . trei-pa-_
tru camere, gaz, apă, cur
te în Deva, tel. 619167. o- 
rele 9—15. (6696)
.•  Vând Fiat Hitmo Tur

bo Diesel, fabricaţie 1986, 
Băcia . 94, tel. 672129.
..iri; (6156)

• Vând apartament trei
camere, bdul N. Bălcescu, 
Informaţii la tel. 621571, 
după ora 16. (6678)

•  Vând scuter Manet, 
stare bună tel. 628183.

(6692)
--• Vând Dacia 1304 ca

mionetă, înmatriculată, tel. 
611344. ; ' " - (6811)

•  Vând apartament 2
camere decomandate; par
ter, Deva, bdul Bălcescu, 
bl. .12, ap. 1, condiţii ex
celente privatizare.; Infor
maţii ia domiciliu, după 
ora 19. . (6805)

•  Vând urgent casă în 
Simeria, str. Horea, nr.
4, zona Ursu Negru. (7016)

•  Vând instalaţie cam.
pletă satelit, ora 16—20, 
tel. 611204. (6840)

•  Vând magnetofon Kas_
thari, masă rotundă, patru 
scaune, corpuri cameră de 
zi, tel. 619216. (6064)

•  Vând Volvo 740 TD, 
Fiat Tipo D Aro 243, ca
mionetă, tel. 668187. (6804)

•  Vând sau închiriez a-
telier tâmplărie, tel. 625115,. 
orele 16;—20. (6685)

• Vând 4 uşi interioare,
brad "uscat în tăblii. In
formaţii 616807, după ora 
17. (I.G.)

•  Vând cazan fabricat
ţuică nou, 300 litri, inf. 
Brad strada Herţe.şti .nr. 
12, Botoş. (6468)

•  Vând socieţate SRL, 
preţ negociabil, Orăştie, 
tel. 642716, după ora 16.

. ' . (5561)
•  Vând urgent Dacia

1300, 1982, caroserie uşor 
avariată, cu sau fără ta
lon. 647540. (5562)

•  Vând casă sau teren
construcţie Orăstie, strada 
Viilor, tel. 647il8. (5563)

•  Vând casă, pivniţă, 
curte,'grădină, avantajos. 
Govăjdie 74, familia Rusu.

~ * ■ (6201)
•  Vând hală industrială, 

100 mp, Călan, diverse ma-
' şini tâmplărie, aparat su
dură autogenă, trei butelii 
oxigen, presă vulcanizare 
germană, dulap Brad. Tel. 
712208, seară (6220)

•-Vând VW Golf, Die
sel, stare excepţională, fa
bricaţie 80 tel. 713461.

(6221)
• Vând apartament 2 

camere, zona teatru, preţ 
avantajos. Tel.'714344. . V

■ 7 ;  (6222)
•  Vând apartament - 2 

camere, Hunedoara, bloc 
45, ap. 21 (Mendi), vizibil 
Vineri, sâmbătă. (6225)

•  Vând fotoliu dentar,
Unit Kavo cu micromotoa. 
re, aspirator chirurgical. 
Tel. 069/211616. (6226)

•  Vând casă, grădină, 
apă, gaz, garaj, Hunedoara, 
LătUreni 86, tel. 721455.

■ (6227) ,
» Vând apartament 2 

camere, zona Ceangăi, bl. 
Kl. Tel. 711448. (6228)

•  Vând Renault 5,- stare
foarte bună, 3 milioane lei. 
Tel. 714446. (6229)

Vând garsonieră mo. 
bilată, zona cinema „Fla

căra" Hunedoara, relaţii 
la te!. 724161 sau 718480.

. (6230)
• “Vând urgent Opel .Re

cord Diesel. 1984, uşor a- 
variat 3500 mărci. Tei. 
714773. - Ş (6231)

•  Societatea agricolă Bo- 
janca Boş, municipiul Hu. 
nedoara, scoate la' licitaţie 
un grajd cu terenul nece
sar pentru activităţi speci
fice, în fiecare zi de joi, 
conform legislaţie». Infor
maţii la sediul unităţii.

L _ ”■ ■■ '-(6232) i
/ •  Vând apartament 2 
camere. Micro 3, str. Cer
bului,, tel. 717103. (6233)
./• Vând urgent aparta
ment 4 camere, central, 
tel. 618761, între orele 18 
—20. . 1 (6853)
-!; •  Vând casă, grădină, 
sat Bârşău, corn, Hărău, 
tel. 628343, după ora 16.

7; .t (6851)'

' diverse ' :
• Caut- asociat serios,

dispun de teren 1,7 ha, am
plasat pe DN 7, la intrare 
in Orăştie diryspre Alba, 
pretabil pentru construcţii 
şi amenajări cu destinaţie 
comercială. Tel. 642578, 
după ora 18, (7034)

ÎNCHIRIERI
• Caut pentru închiriat

garsonieră sau apartament 
plata valută. Orăştie, 
642269. ,Y'v;7". :• (5560)

• Cedez spaţiu central
Simeria. Informaţii tel. 
629326, zilnic 7—9. (6061)

•  Ofer de închiriat a- 
partament două camere

central, telefon. Informaţii 
629474, (5803)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Schimb apartament 3
camere (eu posibilitate- de 
privatizare), contra aparta
ment 2. camere. Telefon 
732455. ; (6224) ,

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie 

handicapat pentru călăto
rie, pe numele Veres Mă. 
tyas. Se declară nulă.

7  (6822)
•  SC Grand Nisar- Trans

SRL Deva a pierdut chi
tanţier fiscal de la seria 
0362751 — 0362800 inte
gral şi 03622801 — 03622851, 
folosit parţial până la seria 
03622835, pe care le decla
răm nule. (6059)

OFERTE DE SERVICII
•  SG Ramara angajează

tâmplar mobilă. Informa
ţii . magazinul de mobilă 
din Hunedoara, Micro 5, 
tel. 724026. (6624)

• Societatea Croi Com
SRL angajează o brodeză 
şi o croitoreasă. Relaţii 
la adresa str. Călugăreni, 
nr. 11, tel. 612841. (6814)
: •  SC angajează merceo

log (bărbat), cu carnet de 
conducere auto. Informaţii 
tel. 613201, zilnic între o- 
rele 8—15. (6666)

•  Asociaţia familiala Tu_ 
dor Deva transportă per. 
soane cu microbuz Mer
cedes, de 18 locuri, preţ 
negociabil. Vinde autotu
rism Mercedes 200 D. In. 
formaţii ţel. 628601. (6057)

DORIŢI SIGURANŢA ZILEI 
■ \  DE MÂINE ?

Ţ- 7 Companie internaţională specializată 
în vânzarea de produse de marcă ale con
cernului american WRIGLEY

Vă solicită pentru activităţi comerciale în PETRO
ŞANI, în calitate de agenţi dc vânzare.

Se aşteaptă tineri şi tinere, posedând permis de 
conducere şi autoturism propriu, sau cu acces la 6 
altă maşină. - % -

După angajare:
— se asigură un venit mediu lunar mult sporit 

şi eu şanse de creştere substanţială, în funcţie dc re
zultatele dvs.

—- se garantează continuitate pe termen lung.
NU EZITAŢI, sunaţi la numerele de telefon 069/ 

228279, 229665, între 9—15, în atenţia dlui T. TULBA, 
sau 069/481356, după ora 20, in atenţia dlui DAN 
BADESCU.

Şansa dvs. se numeşte : INTERBRANDS Marke
ting & Distribution SRL — ROMÂNIA (7030)

-REGIA AUTONOMA \
..POŞTA ROMÂNĂ“ {

Emite cerere de ofertă pentru tipări- j 
rea felicitărilor de iarnă şi cu caracter ge- » 
neral, cu plic. ‘ 1

Ofertanţii vor prezenta 20 de modele j 
diferite, la dimensiunile pe care le pot ti- * 
pări.

Oferta trebuie să conţină preţul de j 
vânzare unitar (felicitare + plic), parame- » 
trii tehnico-calitativi şi condiţiile de livra- l 
re. j

Predarea ofertelor se va face în 1-5 zi- - 
le de la apariţia anunţului, la sediul \ 
DECT - Rompresfilatelia, Călea Griviţeipt 
64, sector 1, Bucureşti (tel. 6507243),

F I R M A  D E  C O M E R Ţ  î N -  G R O S  A R T I C O L E r
\\ :

PAPETÂRIE A N G a J E A Z Â  ÎN CONDIŢII U O A U  j 

REPREZENTANT (AGENT) COMERCIAL. !

. * SALARIZARE ATRACTIVA. j
AL'TOBIOCRAEIE, FOTOGRAFIE, TELEFONIA# J.
. : • BUCUREŞTI % 00Kţ J

V
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Doriţi să va dotati locuinţa
!â standarde occidentale?*

Noi vă oferim:
* Televizoare
* Frigidere si congelatoare
* Maşini de spălat automate
* 0  gamă diversă de aparate 

electrocasnice
* Instalaţii de satelit 
♦Aragaze

QUASAR S.A.
Deva Bd.Decebal bl.R 

tel.611261,614983 
Hunedoara Bd.Dacia nr.20 

tel.723139
PLATA IN 6 RATE!!!

v ;  ̂ l.r ; - . ;

S C. „SIGMA PLUS" DEVA

autorizată de Ministerul învăţămân
tului organizează în Deva, începând din 
11. 09. 1995, o nouă serie de cursuri:

• operatori calculatoare
• contabilitate asistată de calculator. 
Plata se poate face şi în rate. Absol

venţilor li se asigură diplome recunoscute 
de Ministerul învăţământului.

Informaţii şi înscrieri la sediul firmei 
din str. M. Eminescu, nr. 2 (în clădirea 
Fundaţiei pentru Tineret), tel. 054 ■ -r- 
612661, de luni până vineri, între o- 
rele 10—17. (7020)

omser XEROX
Distribuitor
Autorizai

Noi nu avem nevoie 
de reclamă

i i S C. COMAT S.A. DEVA
Vinde următoarele sortimente de J 

ANVELOPE de import, marca Trayal: i 
' ' 70 400 lei\• 155x13, la preţul de

• 275 x 13
• 175x14
• 650x16

Preţul cuprinde şi TVA.

93 500 lei \ 
93 500 lei t 

143 444 lei \ 
\

— ------------  i

ARG Chermsystems SA Deva

LIDERUL C AU T ATU C O 5

°l• o

Anunţă că începând cu data de 4. 09. 
1995 încep livrările de la
■„FABRICA DE DIOXID DE CARBON

Alimentar« ocolişu mare,
S. ; JUDEŢUL h u n e d o a r a  _

Pentru detalii şi programări vă rugăm 
să: ne contactaţi la telefoanele 054 — 
& 9 3 2 : lt6 ă 4 -~ 7119951 ;

■ f
¥
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