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I • Sf. Sfinţiţi Mc. 
; I oca, Isaac şi Martin; 
i •  S-au născut: în
* 1873, matematicianul
• BIMITRIE PGMPEiy 
I Cm. 1954); în 1914, seri. 
*.itoarea ALICE BOTEZ; 
I ; •  Soarele răsare îa 
» ara 7,02 şi apune la 
| 19.11;
. . •  Au trecut 264 de
( zile din an; au rămas

101.

CURSUL VALUTAR
22, 23, 24 SEPTEMBRIE 1995

dolar SUA - — 2115 lei
marcă germană — 1129 Ici
yeni japonezi — 2040 lei
liră sterlină — 3276 lei
franc elveţian — 1777 lei
frâne francez — 416 lei
lire italiene — 132 lei

Cu rsuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
i României.

Prefectura Judeţului Hunedoara comunică:
La data de 20 septembrie a.c. din to. 

talul celor 433 755 persoane îndreptăţite 
potrivit Legii nr. 55/1995 au ridicat CU
PONUL NOMINATIV DE PRIVATIZARE 
un număr de 318 623 cetăţeni, adică 73,45 
la sută.

Direcţia judeţeană de poştă, prin cen
trele sale de distribuire, îşi manifestă 
disponibilitatea de a veni în sprijinul

celor care „nu şi-au ridicat încă cuponul 
de privatizare, organizând în zilele de 
SAMBAtA, 23 septembrie şi DUMINICA, 
24 septembrie a.c. deplasări la domici
liul cetăţenilor din municipiul Deva şi 
din celelalte localităţi ale judeţului, pen
tru îpmânarea cupoanelor.

Vă rugăm să-i aşteptaţi! Primiţi-vă 
cuponul pentru viitorul şi prosperitatea 
familiei dumneavoastră !
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ÎN DISCUŢIE LA PREFECTU RĂ

Baza materială a spitalelor, serviciile ambulanţei
Cu câteva zile în armă, 

dl prefect Georgel Răî- 
ean a convocat la o discu- 

, ţie pe directorii spitalelor 
municipale, şi orăşeneşti şi 
reprezentanţi ai conducerii 
Direcţiei sanitare privind 
baza tehnico-materială a 
spitalelor, activitatea sta
ţiilor de salvare, plecând 
de la faptul că la o şe 
dinţa de guvern s-au făcut 

- aprecieri pozitive la sta
rea sănătăţii în judeţul 
Hunedoara ceea ce i-a 
determinat pc dl prefect 

/ să declare la începutul 
dialogului cu distinşii- in
vitaţi că „...la ultima şe
dinţă de guvern am fost 

. evidenţiaţi că în judeţul 
.Hunedoara se stă foarte 
bine. Sigur treaba aceasta 

/ nu* Concordă cu. realitatea. 
iSii-aini pus întrebarea că 
cineva, pe linie de sănă
tate, informează ceea ce 
nu este adevărat. M.a fă
cut să mă gândesc foarte 

• mult şi m.a obligat să 
stau de vorbă concret, ca 
să . auzim de la fiecare 
conducător de spital care

este situaţia de fapt a 
stării bazei materiale din 
zona respectivă şi punctul 
doi, despre starea neclară 
a -salvării. La ora actuală 
nimeni nu conduce a* 
ceastă salvare, sunt într-o 
degringoladă -totală, în
cepând de la medici şi 
terminând cu cei care 
deservesc ~î şoferii. Nu 
se poate aşa. E o conclu
zie şi o idee â Ministeru
lui Sănătăţii care trebuie 
pusă în practică în mod 
obligatoriu. Dar, tiu pu
tem să rămânem aşa, să 
decurgă lucrurile la voia 
întâmplării,, Aceste două 
sunt motivele pentru care 
v-am convocat astăzi. Pen
tru că toată treaba tre
buie cunoscută în judeţ 
şi la nivel de ţară, de 
faţă se află corespondenţii 
principalelor publicaţii, 
inclusiv Rompresul. 6a 
să fie transparenţă totală. 
Aş ruga. dacă îmi este 
îngăduit să spun aşa, ca 
fiecare domn director să 
prezinte situaţia zonei 
respective. Urmând să eon-

1

în pas
La sediul U.A.C.G.V.J. Petroşani, a fost progra. 

mată ieri, la ora 10, o întâlnire între 
) federaţiei Miniere „Sfânta Var vara'

cluzionăm şi domnul Popa 
să-şi spună părerea in 
final, fiindcă materialele 
care se culeg astăzi se 
vor sistematiza ..şi îm
părţi ’ pe responsabilităţi 
pentru a rezolva ceea ce 
trebuie să facem".

Participanţii la dezbateri, 
doctorii Ion Ilieseu, , di
rectorul spitalului jude
ţean, din Deva, directorii 
spitalelor municipale, Ro
meo Stănescu (Hunedoara), 
George David (Petroşani), 
Ioan Ivaşcu —- Orăştie, 
Ionel Costina (Brad) şi 
al spitalului orăşenesc din 
Haţeg, Mircea ' ‘Marian, 
s_au oprit pe larg Ia te
matica abordată în această 
discuţie, organizată la 
prefectura judeţului, sub
liniind eforturile ce se 
fac de către conducerile 
spitalelor ca in această 
perioadă de tranziţie, când 
fondurile băneşti sunt 
destul de limitate  ̂ ca nu 
pot satisface toate cerin
ţele dezvoltării bazei ma
teriale1 rrr în unele spi
tale destul de precară — •

O INVITAŢIE. Azi,-22 
septembrie 1995, dnii Di
nu Patriciu şi Gheorghe 
Toduţ, deputaţi în Parla- 
meniul. României din par
tea Partidului Liberal ’93, 
sunt prezenţi în municipiul 
Deva pentru a participa 
la unele manifestări. în 
aceeaşi zi, la ora 17, la

să se facă faţă greutăţilor 
existente. In alocuţiunile 
lor, directorii spitalelor 
din Deva, Hunedoara, Pe
troşani dar şi de la O- 
răştie, Brad şi Haţeg au 
remarcat sprijinul care 
l-an primit din partea 
prefecturii, Consiliului ju
deţean. a primăriilor din 
aceste localităţi şi îndeo
sebi a unor mari societăţi 
comerciale, firme de presti
giu din industria minieră 
şi metalurgică. Cu ajuto
rul acestora, cu colabora
rea unor unităţi. s-au 
realizat o seamă de lu
crări de strictă necesitate, 
de însemnată importanţă 

. în întregirea bazei mate
riale a spitalelor, care să 
conducă la îmbunătăţirea 
asistenţei medicale în u- 
nităţile spitaliceşti reşpec- 
tive. ’ -• .

La spitalele din Deva 
şi Hunedoara s-a asigurat 
încălzirea centrală, . s-au

SABIN CERBU ■ f

(Continuare. în pag. a 2.a)

; delegaţii Con-V C,as? cultură din reşe.
« şi o Comisie ( dmfa J^deţulm, cei doi

ţ Guvernamentală trimisă în Vajea Jiului de primul? deputaţi se vor întâlni cu
i ministru dl Nicolae Văcăroiu. Tenţa : analiza situa- } ba int^ lre
1 ţiei cconomico-financiare a huilei în România, şi a 
\ societăţilor comerciale din Valea Jiului.
\ Cu o lipsă de respect, dcmiiâ de o cauză mai 
ţ bună, reprezentanţii guvernului şi liderii sindicatelor 
ţ miniere i.au lăsat în aşteptare pe cei care au fost 
i chemaţi — directori, ingineri şefi, specialişti, repre- 
i zentanţi ai sindicatelor, başca un pumn de ziarişti 
■ — vreme de două ceasuri, până au catadicsit să vină
. Ia rampă, cu lecţia bine învăţată, la consens.
1 Despre ceea ce a fost ** în ziarul nostru 3e 
l mâine.. ••
Iţ ' ' .DUMITRU GHEONEA . ‘J

invitaţi să participe toţi 
cetăţenii care doresc un 
dialog cu cei doi deputaţi, 

© „TIC-TAC". Nu, nu 
vă speriaţi. De dată a. 
ceasta Tiu este vorba de
spre un bar, ci de o cea. 
sornicărie. S.a deschis în 
cartierul Micro II din O- 
răştie, într-un spaţiu de 
Ia parterul blocului 5 şi 
aparţine Consumcoop. Spe
răm, împreună cu soliei. 
tanţii serviciilor acestui 
'atelier, că lucrările vor 
fi garantate. (E.S.)

•  Şeful o laudă pe 
noua sa secretară:

— Bravo! Aţi făcut 
numai 3 greşeli! Să 
trecem acum la cel 
de-al doilea cuvânt!

ta

Miercuri, 20 septembrie 
a.c., la Prefectura jude
ţului Hunedoara a avut 

, loc o întâlnire a condu
cerii, Ligii „Solidaritatea 
’92“ din cadrul R.A.C. De
va cu dl Georgel Răican, 
prefectul judeţului. Moti
vul principal al dialogului 

: 1-a reprezentat starea cri
tică ce derivă din progra
mul restructurării activi
tăţii miniere din perime
trul regiei, restructurare 
care are în vedere dispo
nibilizarea în şomaj a 4006 
de salariaţi. Programul de 
restructurare vizează două 
etape; în prima urmează 
a fi trecute la şomaj 1700 
de persoane, iar în cea de 
a doua 2400.

Dialogurile iniţiate până 
în prezent S-; inclusiv cu 
reprezentantul Ministeru
lui Industriilor —, n-au 
dus la nici o concluzie, 
fapt ce a determinat de
clanşarea conflictului de 
muncă între sindicate şi 
administraţie şi al cărui 
termen de graţie ,a fost 
stabilit pentru conciliere, 
la Direcţia Muncii, mier
curi, 26 septembrie.

Intre unităţile miniere 
cele mai puternic afectate 
de valul disponibilizărilor 
Se înscriu cele din zona 
Brad,. în mod special Bar
za. unde s-au întocmit 
deja liste pentru şomaj 
ce însumează 530 de per
soane. dintre care numai 
din subteran 133 de mi
neri, din aproximativ 650 
cât numără mina. Cifră 
totală a salariaţilor care 
vor lua drumul. şomajului 
la Brad se ridică la *723.

Situaţia ivită în cadrul 
R.A.C. Deva/' în opinia 
liderilor de sindicat, o 
reprezintă lipsa unei stra
tegii clare la nivel ma
croeconomic care sâ aibă 
în vedere ansamblul eco
nomici naţionale, corela
rea activităţii principa
lelor sectoare, în special 
cel al metalurgiei şi si
derurgiei cu mineritul, 
dublate de o protecţie so
cială şi o reconversie reală 
a forţei de muncă. Dispo
nibilizarea a 4000 de sa. 
lariaţi înseamnă implicit 
4000 de familii' care vor 
avea nevoie de protecţie 
socială.

Deşi a fost prima vară 
liniştită, când la regie 
nu s-au mai cântat sere
nade, nesoluţionarea con
flictului poate conduce, 
chiar dc săptămâna vii

toare, la oprirea lucrului 
în toate sectoarele miniere
— la o grevă generală —, 
cu efecte şi pierderi in
contestabile.

Hotărârea de disponibi 
lizare a personalului, luată 
de către consiliul de ad
ministraţie al R.A.C. Deva
— care este străin de a- 
ceste tărâmuri, cu excep
ţia directorului general 
—. contravine legii, în
trucât a fost adoptată fără 
consultarea sindicatelor, 
deşi disponibilizarea de 
personal, potrivit con. 
tractului colectiv de mun
că, se face după discuţii 
în prealabil cu sindicatele. 
•Investiţiile au decăzut de 
la zi la zi, anul 1995 pu
nând însă capacul acestui 
capitol. Starea de faţă a 
investiţiilor' periclitează e- 
xistenţa unităţilor miniere, 
Mina Deva fiind „printre 
primele care este pe du
că", întrucât nu s-au gă
sit resurse financiare pen
tru o galerie care să 
deschidă un alt zăcământ, 
unde cei 2008 de oameni 
ar putea să-şi continue 
activitatea.

O altă problemă supusă 
atenţiei celor de faţă a 
fost aceea a discrepanţe
lor mari dintre minerii 
din Valea Mureşului şi 
cei din Valea Jiului, a- 
ecştia din urmă se bucură 
preferenţial de multă dra
goste şi implicit de alte 
facilităţi: 0,25 de lei/kW, 
chirie simbolică etc., iar 
„persoanele care pleacă In 
şomaj iau doi saci de bani" 
(adică şase salarii şi fie
care dintre acestea peste 
000 000 de lei), s-a mai 
subliniat de către repre
zentanţii sindicatelor pre
zenţi la întâlnirea de lâ 
Prefectură.

Prefectul judeţului a 
luat act de doleanţele li
derilor de sindicat şi a 
propus o nouă Ihtâlnire 
pentru identificarea unor 
soluţii acceptabile peiîţru 
părţi, miercuri, 27 sep
tembrie, întâlnire la care 
este invitată conducerea 
R.A.C. Deva, precum şi 
dl Gîf Ioan Deac.

La dialog au mai fost 
prezenţi dnii Octavian 
Luca, secretar naţional al 
Gentralei Naţionale a Sin
dicalelor Miniere din Ro
mânia şi Iulian, Costeseu, 
subprefect al judeţului 
Hunedoara.

CORNEL POENAR

Ilunedoara.' Imagine din centrul vechi. Foto: PA VEL LAZ A



Baza materială
(Urmare dig pag. $)

. —  n'ii ;

creat condiţiile cerute la 
secţiile de neurologie, On
cologie şi psihiatrie din 
Deva. Aici, dar şi la spi- 
talele din Brad, Petroşani 
şi Hunedoara se află în 
derulare o seamă de alte 
lucrări deosebit de im
portante pentru întregirea 
bazei' materiale a spitale» 
lor şi crearea unor con
diţii superioare alinării 
suferinţelor bolnavilor. 
Da spitalul din Petroşani 
— aflat în mare suferinţă 
cu căldura Pe timpul ier
nii, când în sălile de o- 
peraţii sau maternitate, 
operaţiile şi naşterile au 
avut loc la temperaturi 
de 6—8 grade, cu spriji
nul direct al Regiei Auto
nome a Huilei din Petro
şani (ce va aloca 1-20 mi
lioane pentru achiziţiona
rea unor cazane de mare 
randament) se speră re
zolvarea acestei probleme 
acute, de mulţi ani, la 
vel mai mare spital din 
Valea Jiului. La Brad, 
inimosul dr. Ionel Costi- 
na face mari eforturi pen
tru crearea unei surse 
proprii de apă potabilă 
întrucât aici, noaptea — 
între 23,30—6,00 nu curge 
deloc apa, dar până acum 
s-a tot amânat aprobarea 
proiectului alimentării eu 
apă. dig sursă' proprie. Şi 
aici sunt probleme de 
Investiţii, spitah/1 nou 
prevăzut de mulţi ani a 
tămas . tot o promisiune. 
Poate acum, după ce Bra
dul a devenit municipiu...

Sigur, Ipţi participanţii 
s-au referit foarte 'puţin 
la Ceea' ce au făcut dum
nealor ca manageri şi au 
accentuat îndeosebi gre
utăţile ce le . întâmpină 
în ceea ce priveşte’ stările 
anacronice create în cir
cuitele improprii la spita
lele mai nou constririte 
la Deva, Petroşani şi Ha
ţeg. notând o singură ex
cepţie — la Orăştic — 
ceea ce creează necazuri 
mari în buna desfăşurare

a actului medical. A- 
proape unanimi au fost 
vorbitorii în ceea ce 
priveşte necesitatea strin
gentă a luării unor mă
suri din partea ministeru
lui pentru îmbunătăţirea 
dotării eu aparatură ra- 
diologică la Brad, Haţeg, 
Deva, Hunedoara şi Pe. 
troşani. In cele mai multe 
locuri aparatele sunt foarte 
învechite, sunt mereu 
„cârpite" cu mici repa
raţii, lipsesc piesele de 
schimb care sunt şi deo
sebit de scumpe, iar apa
ratele pentru radiografii 
nici nu mai pot fi folo
site şi chiar lipsesc cu 
desăvârşire! Toţi pârtiei, 
panţii şi-au manifestat ne
mulţumirea faţă de chel. 
tuielilo foarte mari la 
medicamente, foarte mulţi 
pacienţi solicitând * reţete 
compensate în timp ce 
datoriile spitalelor cresc 
odată cu sporirea şi a 
costului medicamentelor. 
Greu se descurcă spitalele 
din judeţ, dar şi celelalte 
cu tratamentul costisitor 
al diabeticilor, a staţiei 
de dializă (Hunedoara) şi 
a cheltuielilor legate de 
apă curentă, încălziri ş.a. 
S-a vorbit despre împovă
rarea spitalelor cu datorii, 
lipsa unor specialişti în 
Valva Jiului, slaba dotare 
a laboratoarelor cu apara
tură, cheltuielile mari pen
tru reparaţii Ia acoperişuri, 
rămânerea fără mijloace 
de transport a spitalelor.

Nu n fost nici un vorbi
tor care să nu îşi mani. 
feste regrşttil că, în con
diţiile actuale, crearea 
AMBULANŢEI nu a ’coh- 
dus la îmbunătăţirea ser
viciilor pentru ’jwtcienţi 
şi spitale, pi dimpotrivă, 
creează o seâmă de nemul
ţumiri în rândul acestora. 
Remarcând că Hotărârea 

, guvernului 144/’9!3 se a- 
plică, ş-au făcut o seamă 
de observaţii critice şi 
propuneri.

Evidenţiind în mod spe
cial calitatea profesională 
şi managerială a directo
rilor existenţi acum In

omser XEROX
Dislubuilui 
Autori zat

nu avem nevoie 
de reclama

G O G O N E L E  \
500 lei/fcg + TVA. j

S.C. „COM FRUCT* S A. DEVA J
Str. Depozitelor, nr. 17, teL 627783, (7751) j

spitalele hunedorene, dr. 
Alexandru Popa, directo
rul Direcţiei Sanitare Ju
deţene, a apreciat că în
tre directorii spitalelor şi 
conducerile unor societăţi 
comerciale există .0 bună 
colaborare, ei se implică 
cu multă stăruinţă şi răs
pundere în rezolvarea U- 
nor probleme stringente ale 
îmbunătăţirii bazei mate
riale prin eforturi pe plan 
local care, în general, în
truneşte condiţii bune. E 
drept, mai sunt încă u- 

. nele probleme nerezolvate, 
în unele spitale aşa cum 
a reieşit din cuvântul par. 
ticipanţilor. mai ales acolo 
unde se mal . păstrează 
vechiul sistem pavilionar. 
Cu toate că s.au făcut 
eforturi susţinute în pri
vinţa dotării cu aparatura 
necesară, în multe spitale 
aparaţura radiologică este 
învechită. înlocuirea ei 
este urgentă, dar presu
pune cheltuieli însemnate 
ce nu pot fi derulate din 
cauza bugetului restrictiv. 
... Referitor. la ambulanţa 
judeţeană, care cuprinde 
în totalitate asistenţa de 
urgenţă, vorbitorul a 
menţionat că se aplică 
Hotărârea de guvern 144/ 
1995, că relatările directo
rilor spitalelor din judeţul 
Hunedoara privind greu
tăţile ce au apărut în 
urma aplicării acestei ho
tărâri sunt reale şi că 
deficienţele la ambulanţă 
se vor putea estompa pe 
măsură ce se va rezolva 
problema spaţiilor, ma- 
nifestându.şi credinţa că 
şi pe mai. departe asistenţa 
medicală în judeţ se va 
desfăşura corespunzător e_ 
forturilor conjugate ale 
întregului personal medieo- 
sanitar.

Dl prefect, Georgel Răi- 
can, a concluzionat la 
sfârşitul şedinţei; „Aţi 
fost martorii adevărului 
care este în sănătate, la 
noi In judeţ, factorii cei 
mai deosebiţi au expus 
adevărata faţă a situaţiei. 
Nu âm decât să le mul
ţumesc, Vom sintetiza şi 
sistematiza materialul de 
aşa manieră încât îm
preună cu directorii de 
la sănătate să atacăm toate 
lucrurile care pot să dea 
un sprijin In depăşirea a- 
cestui moment deosebit..."

Şi noi rie manifestăm 
speranţa' că problematica 
ridicată la aoe«*ţă în
tâlnire, intervenţia dlui 
prefect pentru îmbunătăţi
rea bazei materiale a li
ni tăţilor spitaliceşti, a 
stării de sănătate în ju
deţul nostru: să dea '  re
zultatele scontate.

„Toamna muzicali M orean ă"
„Toamna muzicală hu- 

nedoreană" a ajuns la 
ediţia a XV-a. Pornind în 
1980 cu ajutorul unor 
formaţii de amatori din 
judeţ, manifestarea a 
câştigat în timp un pres
tigiu de necontestat. In 
cei 15 ani, prin partici
parea unor nume de re
ferinţă ale muicii de 
cameră româneşti, s_a 
demonstrat că şi în Hu
nedoara sc pot întâmpla 
evenimente culturale.

Condiţiile în' care s-a 
desfăşurat această ediţie 
au fost deosebite, totul 
fiind asigurat de S.C. 
LCJS.H. S.A. şi de Sin- ■ 
dicatul Independent „Con
structorul" al I.C.S.H. 
Dorinţa domnului direc
tor general ing. , Doru 
Gaiţa este ca toate ma
nifestările pe care le 
organizează S.C, I.CJS.H. 
SĂ. să fie marcate de 
calitate şi valoare, dezi
derate la care participă 
cu consecvenţă şi dom
nul îng, Dorel Florian, 
liderul sindicatului in

dependent ^Omstructorul"- 
; în prima zi a „Toam- 

* nei muzicale hunedorene" 
l a avut loc un recital ex- 
[ traordinar susţinut de

lectorul universitar la 
Academia de Muzică din 
Bucureşti, Camelia Pav„ 
lenco, voce, acompaniată 
la chitară clasică de 
prof. Corneliu. Voîeescu. 
Pentru a doua pară la 
„Toamna muzicală hune- 
doreanâ", cei doi artişti 
ne-au oferit o călătorie 
pe aripile melodiilor nu 
numai în spaţiul euro
pean, . ci şi trecând A- 
tlanlicul; nu numai în 
timpuri străvechi şi în 
romantismul german, ci 
şi în actualitatea veşnic 
Vie a folclorului lumii.

In . seara a doua, for
maţia de muzică veche 
Kâjoni Consort (Covasna) 
ne aduce în secolul al 
XVI-lea. Costumaţia de 
epocă, sunetul specific 
datorat atât instrumen
telor' cât şi înlănţuirilor 
armonice vocale ne-a 
făcut să parcurgem se
cole şi să trăim o seară 
renascentistă. Prezenţa 
pentru prima oară ia 
„Toamna muzicală hu- 
nedoreană" a acestei for
maţii a fost uri real 
câştig pentru manifesta
rea noastră.

Ziua a treia ne-a _ a- 
dus un recital de

excepţie. După două seri 
Învăluite în mister me
dieval la Castelul Cor- 
vineştîlor am' ajuns 'în 
atmosfera plină de pie
tate a Bisericii Catolice. 
A fost ziua cea mai va- 

- loroasă prin prezenţa 
marelui violonist Ştefan 
Ruha, venit pentru a ze
cea oară la „Toamna 
muzicală hunedoreană". 
împreună cu prof. Eca- 
teiina .Botar, care l-a 
acompaniat cu fidelitate 
şi simţire la orga: recent 
reparată, maestrul Şte
fan Ruha a încălzit su. 
fleţele numerosului pu
blic hunedorcau prezent 
în sală, transmiţând o 
parte din flăcările care 
îl mistuie pe marele ar
tist.

Ediţia a XV-a a „Toam
nei muzicale hunedorene" 
a fost incontestabil cea 
mai reuşită, oamenii de 
la S.C. I.C.S.H. S.A. şi 
Sindicatul Independent 
„Constructorul" al I.C.S.H. 
demonstrând în conti
nuare că îşi ţin pro
misiunile făcute şi că şe 
poate conta pe ei pentru 
a construi lucruri de 
suflet a,

MIRCEA GOIAN.

! SOCIETATEA COMERCIALA „METALUL** S.A. *
PEŞTIŞUL MARE — HUNEDOARA

N O T I F I C A R E

j PEŞTIŞUL MARE — HUNEDOARA

j N O T I F I C A R E  J

j PRIVIND INTENŢIA DE MAJORARE A PREŢURILOR ŞI TARIFELOR |

BENEFICIARI : Societăţi comerciale şi I 
populaţia din judeţul Hunedoara. ,

j SC. METALUL S.A.
| — Forma de proprietate: de stat 
* — Sediul: Peştişul Mare, nr. 363 
§ — Forma juridică : soc., com. 
k — Nr. din; Beg, Corn. J20/82/1991 
1 — Cod fiscal R 2125442/92
'* ' ■     — i"-.■in,-.,., ■ 1.'   ' 1.1 ■ ■ :|

I Denumirea produsului 
sau serviciului

U/M

J Produse metalurgice provenite de la S.C. 
|  „Siderurgica" S.A. Hunedoara 
I Produse metal de la diverşi furnizori din 
I ţară
I Alte produse Industriale 
i Produse alimentare

Adaos com. 
actual .1

Adaos com. 
notificat

Denumirea produsului 
sau serviciului

lI» '
I
1 Producţie cuie preţ maxim (pentru fie- 
* care sortiment calculul preţului se va 
|  face Pe bază de deviz, obţinându.sc pre-

% -8 20

% 15 30
% / 20v-v 30
% ■ V : 25 40

U/M Preţ fără Preţ fără TVA Preţ cu * 
TVA TVA 18 % TVA . I
actual -notificat notificat ’

ţul de livrare)» kg 1609 2263 407 2679
j Motivaţia majorării: Majorarea preţurilor şl tarifelor ia energie, combustibil, 
( transport, materii prime fi materiale cât şi majorarea amortizării ca urmare a 
J aplicării Legii 15/1994.
I Aplicarea majorării cotelor de adaos comercial şi a preţurilor la cuie se Va 
«face începând cu data de 1 noiembrie 1995. ' 68»)

«

te

Z•• m-. 
>

iflii • i  ^

6,30 Ştiri, seriale şi 
d„i.; 9,05 Springfield Sto- 
ry ■ (s); 19,05 Santa Bar
bara (s); 11.00 Frumos şi 
bogat (s); 11,30 Vremea 
dorinţei (s); 12,00 Preţui 
e fierbinte (show); 12,30 
Duelul familiilor (show);
13,30 Fetele de aur (sit- 
com); 14,00 Pasiunea el 
e crima (s.p); 15,00 Bar
bet Şehafer taikshow: 
t6,00 llona Christen talk- 
shovv; 17,00 Ilaus Meiser 
taikshow; 18,90 Jeopar- 
dyî (cs); 18,30 Intre noi 
(s); 19,00 O familie foar
te drăguţă <ş/r)r 20,40 
Vremuri bune — şi — 
rele (s); 21,15 Mini I’lay- 
back show; 22,15 . Co
lombo (f.p.).

~r

7JW Ştiri; 9,45 Show-ul 
lui M, Costanzo (r); 12,30 
O blondă pentru tata (s);
13.00 Kobinsonii (s); 13,30 
Casa Vianello (s); 14JH) 
Ştiri; 14,25 Cotidiene 
(show); 14,40 Bcautiful 
(s); 15,10 A iubi (s); 16,00 
Tata şi fetiţa (s); 16,30 
Dădaca (s); 17,00 Duş;
19.00 OK, preţul e co
rect (cs); fBfiO Roata 
norocului (cs); 21JJ0 Ştiri; 
21^5 Paperissima sprint 
(show); 21,40 Film; 23,45 
Ştiri; 0,15 Show-ul iul 
M. Costanzo; 2,30 Coti
diene (r); 2,45 Paperissi- 
ma sprint (r); 3,30 Cln- 
cin (s); 4,30 Cei cinci... 
(s); 5,00 Chioşcul de ziare.

6,30 Germania azi di
mineaţă; 8^0 Bruncb ŢV 
(mag. TV); 10,00 Cannon 
(s.p); 11J»0 Insula fante
ziilor (s); 12,00 Hai la 
medic (s/r); 13,00 Love 
Boat (s); 14,00 . . I alcon 
Crest (s); 15,00 Cagncy 
şi Lacey (s-p.); 16,00
Star Trek (s. SF): „Viol 
spiritual"; 17,90 Bay- 
wateh (s): „Cutremurul";
18.00 Să riscăm! (cs);
19.00 Totul sau nimic
(cs); 20,09 Ştiri, sport, 
meteo; 2030 Roata noro
cului (cs); 21,15 Ziua
şoimului (La.); 23,30 Ran: 
fotbal (Bundcsliga 7); 
030 Fete motorizate (ţ 
er.J; 1,30 Tigrul McGce 
(f.p.h

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 Iri miezul 
afacerilor; 7,30 Iloţil şiă- 
faceri (do); 8,00 Azi — 
informaţii financiare;
10.00 Comerţ TV; 11,00
Piaţa europeană; 15,00 a- 
mericană; 19,00' ’ Ştiri 
ITN; 19,30 Secolul lui 
Frost (do); 20,30 . Cete
mai mari case din lume 
(do); 21,00 Tenis. Cupa 
Uavis (d) — semifinale 
bărbaţi; 22,30 ŞHri ITN;
23.00 Tenis, Cupa Davis 
(d) — semifinale bSrljaţi; 
030 Atletism. Retrospec
tive şi interviari; 1,20 
Ştirile nopţii, buletin 
bursier; 2,00 Basehăll.' 
Major. Lepguc (d);
Talkin’ Blues.

9,30 Tenis. Magazin 
ATP; 10,00 Eurofun: Mag. 
distractiv (r); 1030 Sur- 
fing. PBA Tour (r); 11,00 
Schi nautic. CM de Ia 
Boqucbrune, Franţa (se!.);
12.00 Auto. CE de ra
liuri ’95; 13,00 Mag. 
sporturilor est motor;
14.00 'Auto. MP de For
mula i  al Portugaliei — 
calificări; (d); 15,00 Mag. 
sporturilor cu motor; 
1530 Tenis. Turneul Cam
pionilor. Indoor de la 
Basel (d); 18,30 Ciclism. 
Turui Spaniei *95 (d);
1730 Tenis. TurueuJ Cam
pionilor de la Basel (d); 
1930 Aiirto, MP de Fdr-
______ .al Portugaliei-
Pole Posiiion 1.

7,00 Caş., Deschcnes (S); 
7,20 "feledimineaţa; 9,85 
Bibi şi prietenii .săi (*);
10.15 Mag. ştiinţific; 1145 
Fa, Si, La, a cânta (cs); 
11,45 Cu ochii deschişi 
(r); 12,45 Telescop (r);
13,30 Compliment; 14,05

' Luminile... (r); 14,30 Vân
zarea secolului te); 16,00 
Teii Quei (r); 16,30 Casa... 
(r); 17,00 Jurnal TV 5:
17.15 Regiuni gurmande;
173Q Bibi şi prietenii 
săi (r); 18,15 Şansa cân
tecelor; 18,45 Campionul; 
1930 Jrirnai TV 5; -20,00 
Luminile Parisului; 3030 
Jurnal belgian;, 21,00
'Oferă-mi' bmociui (mag.); 
21,50 Monoclu (mag.);
22,00 Hebd6mâdâr (riţă|f.)i ̂."'•7 - -' ' Jj
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PETRU GROZA — u n  m are  
creştin  ş i  patriot

Ia ultima vreme am ci* 
tit îb cotidianul „Cuvân
tul tibet articole ţ o şi 
Cpntra memoriei lui Petrii 

îndeosebi in ce 
priveşte soarta statuii sale 
care a fost înlăturată de 
pş swriîl ?iir. Dc -
lMi

De mult timp aştept ca 
cineva să ridice - eu curaj 
scj.nts problemă. Ca 
|y**v* pensionar, ?<*e ui de 
«D dr ml, » am hotărât 

- să-mi exprim opinia tn a- 
lărarea celui care a fost 
tm mare om de stat, un 
Imn român şi un bun creş
tin.

Fiu al meleagurilor hu- 
ttcsăcmtie — s-a născut în 
stutl |884 in comuna Bi- 
cia. In familia preotului 
Jţjîkm Groza — a iubit de 
tânăr biserica. Un stră- 
btm al a fost Sfmion 
Groza, tribun al Iui A- 
v<"„ î lăncii, mă< ■ > irit, îm. 
preunâ cu luptătorii săi şi 
înmormântat ia Ţebea, Iri- 
t»  Mormântul lancului şi 
Gorunul lui Horea.

A făcut studii'la Cole- 
gtUÎ 1- format tlii .1 i .-.o 
ftpoi a urmat dreptul la 
Budapesta, Berlin şi Leip- 
zfg, cu rezultate excepţio

nale. A fost apoi ales 
membru în adunările e- 
parhiale, unde avea urt 
cuvânt greu de spus la nu* 
rt. •»*, episeopilor * >»«.•
tat la edificarea Catedra
lei Sf. Nicolae din Deva 
şi a altor biserici.

La 1 Decembrie 191& ia 
part© la Marea Adunare 
Naţională de la Alba Iu- 
lia, unda este ales. in Sfa
tul Tării. In 1933 înfiin- 

'ţează Frontul Plugarilor, 
organizaţie democratică cu 
atare succes în rândul ţă- 
ranil nr ’,m •''•I1. avea c r- 
ca un milion de membri). 
La 6 martie 1945 este nu
mit prim-mlnistru şi con
tribuie in mare măsură la 
realipirca Ardealului de 
Nord la patria mamă. Da
că ei nu era, România tre
buia să nască un Petru 
Groza. A fost omul zilei, 
absalu accesai pentru sal
vai ţă rii. cmc r tul Pe. 
tru Groza a trebuit să 
se adapteze şi să Sg plece 
ca trestia în bătaia vân
tului, ca să conducă patria 
şi poporul In acele împre
jurări, când crivăţul bă- 
tea foarte puternic de la 
Răsărit.

în fruntea României era 
nevoie de un român adevă

rat, patriot şi curajos, ca
re să dejoace încercările 
unora ea Ana Pauker şî 
Vasâe laica şi alţii de a 
vinde ţara la străini, şî 
datorită cărora R mânia 
m j i j  întreit datorii de 
război către U.K.S.S.

In acele vremi, când şi ■ 
eî era urmărit şi supra
vegheat de securitate, a 

4 m seoa ’ ssUtin - d 
numeroşi oameni cinstiţi, >

, şi - reoţimea din «adese 
ria dc „chiaburi". A dat ' 
astfel un ajutor excepţio
nal slujitorilor bisericii, 
ai Căror fii şi fiice nu im- 
teati al .el -» •-,» t .r şeoii 
superioare şi universităţi 
.i nu * se :libc au > lo- 
me. Oii acea ocazie, dr. 
Petru Groza i da ir ban- 
chef l« Bă ia, la care iu 
u i  dpat n ,r roşi p eoţ, 
care i-au mulţumit pen
tru sprijinul dat în mo- : 
mente grele.

Am citit în revista „Ma
gazin istoric” din mai 
1395 că în armi înăbuşirii 
revoluţiei din Ungaria — 
1955 — Groza a refuzat 
«&. trimită tţupe acolo. 
Pentru aceasta şi-a atras 
duşmănia unor conducă
tori comunişti, dar şi sim
patia şi recunoştinţa veci

nilor noştri, cu care tre
buie să trăim in pace şi 
prietenie.

Pentru tot ce a făcut în 
folosul ţării şi poporului 
om in j ’ii'. W3, la *> 
ir i după treeer a ... in 
lumea celor drepţi, 1 s-a 
ridicat • statuie în oraşul 
Deva 11 anul î 992, o; meni 
pă . aaşi, fără judec: tâ şi 
fără frica iul Dumnezeu, 

u  dat jo% statuia de p * 
soclu, pângărind memo
ria acestui mare patriot 
şi slujitor credincios al 
neamului românesc. înjo- 
sindu-l pe Groza ,au vrut 
să se remarce ei înşişi, 
lartâ-i, Doamne, că n-au 
ştiut ce fac 1 Iarlă-i şi 
dumneata, dragă Petrieă,’ 
de acolo din mormântul 
unde ţi dorm somn ti! de 
veci I Singuri au dovedit 
câ nu te merită I ,

Ca slujitor al bisericii 
ortodoxe române ş trăitor 
a! acelor vremuri grele, 
în care a guvernat Petru 
Groza, mă pronunţ fără 
şovăire pentru repunerea 
statuii sale la locul ei şi 
nu în altă parţe.

Preot dr..
KOMULUS IACOB, 

Deva

Nu văd ce rău a făcut Petru Groza
Vâ scriu sincer că am 

aşteptat cu nerăbdare ziua 
când se vor produce in 
presă -eontroverse ale opi
niei publice privitoare la 
personalitatea şî rolul lui 
petru GfOZâ In ’ istoria Ro- 
(nâiiiei. lată că această zi 
O spstt, prin publicarea în 

„Cuvântul li
ber", de miercuri, 30 au
gust- 1 1990, a articolului: 
„Cine pângăreşte memoria 
.lui Petru - Groza", sub 
semnătura dlui ioachim 
fcazăr. .

Doresc să mulţumesc 
dlui Ioachim Lazăr pentru 
ideea avută, precum şi 
ziarului'  cu adevărat inde
pendent, care a publicat 
articolul amintit mai sus. 
Afirm că sunt de acord 
în totalitate cu cele scrise» 

Aceleaşi fapte s-au pe
trecut şi Ia Orăştie, cu 
bustul lui Petru Groza; nu 
pot crede că Consiliul lo
cal Orăştie ar fi luat a- 
ceastă hotărâre, dar dacă 
totuşi s-a luat, cred că se

poate reveni (până nu vin 
alegerile).

Nu vreau să intru în a- 
mănunte, să arăt cât d-#* 
jutat Petru Groza oraşul 
nostru laptele sunt cunos 
cute, dar doresc să men
ţionez ce a declarat Petru 
Gţ-oza în 2 septembrie. 
194$, la inaugurarea cate
dralei din Orăştie, când 
a yenit,' împreună cu Gh.
- ■ u Dej, petre t' m-
sfăhtîneseu-laşî, cu alte 
personalităţi:

„Orăştia a fost şi va tre

bui să fie un focar pe a- 
ceste meleaguri al ‘ tutu
ror pornirilor spre o via- 
ţă < i> n i acestui f spor, 
ea a fost un simbol în 
toate vremurile pentru o 
luptă dreaptă*.

Cum se întreabă dl I. 
Lazăr, mă întreb şi eu : 
oare ce rău o fi făcut Pe
tru Groza poporului ro
mân ? ţ; ;

EMANOIL ŞIAEA, 
Orăştie

0  ID E E  B U N A
... După ce îşi exprimă mulţumirea faţă de modul 

în care a fost tratat la secţia in te rj a Spitalului 
Deva, dl Emil Glodean, din Deva, ori» în vârstă şi 
sufe i, face o sugestie interesantă.

1 ntri In -*i j,-a osi sili Aţi w materiale 
color A-ce doresc să scrie ziarului „Cuvântul liber", 
îndeosebi oampni bătrâni şl bolnavi — şi suntem 
foarte mulţi tn această situaţie, dar care vâ citim 
de ani de zile cu plăcere şi interes şi vrem să men- 
ţir e * în corii ni ar • îe jâ ura cu dv,’ am r iga sâ 
acceptaţi sâ depunem scrisorile tio ;tre, netimbrate, 
U agenţiile â ; icâ n icitatc p can î„ .-«ţi o- 
unde dv. să le ridicaţi în vreun feL Aceasta, deoa
rece timbrele sunt scumpe, ori nu se găsesc, iar sta
rea sănătăţii noastre nu ne permite deplasări prea 
lungi, timp mult dc umblat după timbre sau de mers 
la redacţie".

O idee foarte bună, dle Emil Glodean, pentru 
care vă mulţumim şi pe carp consideţaţl-a aplicabilă 
chiar din momentul apariţie* acestor rânduri. Difu
zării de ziare şi încasatorii de publicitate de la purica 
tele noastre din Deya. IIunedoara^Orăctie, Haţeg, 
Brad stau la disjjozîţie din aeCst punct de vedere oa
menilor în vârstă ori suferinzi din localităţile res
pective. (D.G.)

Cabana Costoşti

cu
S.C. „SIDERîlEET" S.A. CALAN •

ediul în Călan, Str. Furnalistulul or. 17, |  
judeţul Hunedoara ş

Organizează, în data de 18. 10. 13S5 con- s 
curs pentru ocuparea a |

•  4 posturi dc ECONOMIST *
Condiţii de înscriere: — studii superioarei 

1 economice. Dosarele de înscriere se depun pâ- I 
j nă îi# data d 9. 10. 1995. Relaţn suplimentare 1 
J la telefon 034/730560 — 551, iul. 525. j

# Ne facem ecoul fru- 
moaselor dv cuvinte, pă» 
rin te lOAClUM DAN- 
GlH. din AXmaşu Sec de 
Munte — comuna Bal* 
şa pc caro adre 
i>«|* valoros lui interpret 
4h populară ?«r-
î tenea *•» r 
Eteăg î Mu i* care,
prin snt r̂’n*. ,’,u< , jMj-

i lui nostru, vor ajunge cu 
siguranţă U inima cunos* 
cuiului rapsod popular. 

Totodată, vă mulţu-
ş nţim pentru felicitările 
' din rieSet şi preţuirea u* 

«jf colegi d© i» /itt'P 
nacbnt. c.m e în ar- 
tieoMe lor talent, dărui
re şl rinceritate, tăriin* 
du4 0  pe alţii aşa 
ciMăv.iemare«ti. t-  să tie 
i»n»ertţi acolo unde sunt 
riarişt ie .■ «vântul 

; liber".
Vom veni în curând în

Scrisori comentate

r

satul dv pentru a ne cu- 
noaşte — dacă cum vu 
manifestaţi dorinţa şi, 
Ia rândul nostru ţa ntriî . 
a vă cunoaşte, alături de 
oamenii pe care-i slu
jiţi cu credinţă de atâta 
amar de ani.
, •  Cineva se ascunde 

sub semnătura „UN 
GRUP DE LOCUITORI 
ai Oraşului Vechi Călan*

. . * .j i , >. 5 i dăr ’
pe dnii Mihai Dan — di
rectorul S. Q. „Metalo- 
terra*. SRL şi. Mihai Ne- 
gesc — primând oraşu
lui Călan, dar câ nu te - ' 
dăn , şi părţile ROgallve 
d' mur* iii b-s- r, ahxttt e 
câ -— spune curajosul şi 
atoatcştiutorulgriip -r .

„cu banii daţi de popu- 
■ laţi# - pentru gaz metan 
s-au făcut lucrări la Că
lan Băi* Apoi adaugă, 
în deplină cunoştinţă de 
cauză; „In ritmul-în care 
se lucrează la Oraşul 
Vechi Călan pentru iri. 
traducerea gazului me- 
tan, această lucrare nu 
se va termina nici în a- 
n-i* I99ft“.

Ca să fim cinstiţi cu 
noi şi cu dv, chiar daca 
nu aveţi curajul să sem
naţi, dar R aveţi pe,-ace-. 
la de a acuză fără ar
gumente, neam docu
mentat şi vă răspundem.

Mai întâi, o precizare: 
na l-am lăudat pe dnii 

"iŞKhaî ©a» şi Mihai Ne-

gesc, ei am scris, în spi
ritul realismului şi obiec
tivităţi! ce pe car#cteri- 
zeazâ, despre uneîe rea
lizări în dorPeniile în ca
re activează.

La Primăria Călan, Unii 
Mihai Negesc — primar 
şi Florin Şaptidei — vîce- 
primar, au fost in con
sens în precizarea pozi
ţiilor în legătură cu scri
soarea „Grupului de lo
cuitori". Mai Întâi, in 
privinţa afirmaţiei câ ba
nii pe care t-a» rte# oa
menii penirti Introduce
rea gazului metan tn O- 
raşul Veghi Călan au fost 
folosiţi la reamenajarea 
Băilor Călan. „Este ab
surd să creadă cineva

aşa ceva, ni s-a spus. Şi 
iată de ce. Primăria ’ nu 
este implicată material 
în nici un 'fel in inves
tiţia de la Călan Băi. A- 
poi, nu primăria înca
sează banii de la popu
laţie pentru plata execu
tantului lucrării de in
troducere a gazului me
tan, ci comitetul de ce
tăţeni şi, in funcţie de 
încasarea acestor bani, 
de înţelegerea oamenilor 
de a plăti sumele stabi
lite, lucrarea se va ter
mina mai devreme’ sau 
mai târziu. In Sireisân- 
giorgiu, introducerea ga
zului metan s-a execu
tat integral pe banii să
tenilor şi s-a făcut o 
treabă bună, lumea e 
mulţumită".

Credem că explicaţiile 
sunt edificatoare.

DUMITRU GHKONEA
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' La Bretea Mureşană,;
1 comun» Hia, aplicarea !
- Legii fondului funciar \ 
se '>-««t - i e r,s«4
iucâlceaiă. Un om rare ! 
ştie foarte bine pro- 

ne punea câ sa- 
i tul are cu circa 106 ha 
pământ mai mult decât 

‘ au dreptul oamenii, dar ;
■'rttftjetaî împărţit

‘ tu . Pe ce bază, nu se 
r ştie. De fapt, nici Prî- 
; mftrt» din Uîa nu cu- 
noaşte foarte bine d- 
tuaţia. Un domn din 

< conducerea Primăriei ne 1 
spunea că în Bretea 

; Mureşană s-an înmânat ] 
t uf.a îx m
' ţaţe" asupra pământu- < 
I tui, dar nu ţinea 
; te câte. CTr, B.)

1 M W / / M W ÎSWW V
...............An
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Com erţ în  slu jba  să n ă tă ţ ii
Societatea Comercială „Re. 

media" S.A. are ca obiect 
de activitate comercializa
rea, en gros şi en detail, 
de produse farmaceutice 
şi parafarmaceutice (apara
tură medicală, ceaiuri, cos
metice, faşe etc.). Pe lân
gă depozitul din Deva, fir
ma mai deţine 6 farmacii 
in localităţile Teliuc, Ghe. 
Iar, Vaţa, Ilia, Geoagiii Băi 
şi Valea Lungă, precum 
şi două puncte farmaceu
tice’ în incintele Baze? de 
tratament de la Baia Sărată 
şi a S.C. Siderurgica SA. 
Hunedoara:

Pe primele şase luni ale 
anului în curs fima, ce 
are 98 de angajaţi, a rea
liză o cifră de afaceri de 
pese' i , 4 miliarde lei, în 
tirtfp ce beneficiul este de 
ŞljŞ' milioane. Din cele de.

de dna fârinacist 
Vbiehiţa Popa, manager al 
soritetâţii, firma a cunos
cut în ultimii ani un curs 
ascendent al activităţii cu 
creşteri de beneficiu de la 
un ari la altul.

Comerţul CU medicamen
te are anumite particula, 
rităţi ţinând cont de ca
racterul aparte al acestui 
gen de marfă. In primul 
rând preţul tuturor pro
duselor farmaceutice este 
stabilit de către Ministe. 
rul Sănătăţii. Chiar dacă 
lă unele produse câştigu
rile societăţii Remedia sunt 
insignifiante, caracterul so
cial şi sanitar al acestui 
tip de comerţ obligă fir. 
rtâţ să se aprovizioneze cu 
toată gama de medicamente 
prevăzute în nomenclatorul 
în vigoare. _

Creanţele ‘societăţii, la 1 
septembrie a.c., se ridicau 
la suma de 1.03 miliajcjie 
iei în timp ce obligaţiile 
financiare către furnizori 
aveau valoarea de 1,1 mir 
liarde. Dna Popa s-a plâns 
de mecanismul" foarte gre
oi de circulaţie a fondu

rilor în acest domeniu vi
tal, care este cel al sănă
tăţii. Există un adevărat 
„lanţ al slăbiciunilor". Spi
talele nu au primit încă 
cotele' repartizate de la 
bugetul de stat. Aceasta 
face ca farmaciile private 
să nu îşi poată primi, con. 
form contractelor încheiate 
cu spitalele, deconturile 
corespunzătoare reţetelor

LA S.C.
„REMEDIA** S.A.

gratuite. Farmaciile nepri. 
mind banii, nu îşi pot plă- 
, ti angroşistul, In speţă 
S;G. Remedia S-A., care la 
rândul lui nu îşi poate plă
ti furnizorii, adică fabri
cile de medicamente.* A- 
ceastă lipsă acută de bani, 
de lichidităţi, constituie cel 
mai important neajuns al 
momentului din industria 
farmaceutică.

Fabricile de profil nu 
pot produce toate gama de 
medicamente cerute de no
menclator, societăţile de 
genul Remediei nu îşi pot 
face o aprovizionare rit. 
mică, toate acestea cu im
pact direct în imposibili
tatea procurării prompte

de produse farmaceutice 
de către cei aflaţi în su
ferinţă. Conform celor de
clarate de dna Popa o re
zolvare a problemelor se 
poate întrezări doar odată 
cu adoptarea Legii Asigu
rărilor Medicale, care, la 
fel ca multe alte legi im
portante, întârzie să apa
ră. ■
-Concurenţa nu constituie 

ci problemă pentru cei de 
la Remedia. Cu o preci- 

■ zare: să fie loială- Firma 
este bine ancorată în pia
ţă de medicamente locală 
şi dispune de dotări rela
tiv bune care-i permit să 
reziste în top. Referitor la 
privatizare dna manager 
crede că în prima fază a- 

; ceasta nu va fi un factor 
care să determine mari 
schimbări. Dânsa* face o 
invitaţie farmaciştilor, a- 
sistenţilor de farmacişti, 
precum şi altor cadre me.

; dieale să îşi subscrie cu
ponul la Remedia S.A., 
ţinând cont de natura ac
tivităţii acestei firme. Re
feritor la „atacarea" unor 
noi sectoare de activitate, 
ce ar putea aduce un plus 
de profit societăţii, aceas
ta probabil nu va avea loc, 
specificul medical impu
nând acest lucru.

T rei a n i fă r ă  cred ite
Unul din punctele de 

reper semnificative ale a. 
limentaţiei publice din mu
nicipiul Hunedoara îl con
stituia Societatea Corner, 
cială „Corvinul" S.A. A- 
ceasta dispune de 40 de 
spaţii comerciale (restau
rante, cofetării etc.), în o. 
raş, precum şi două incin
te în localitatea Teliuc. 
Din totalul acestor spaţii, 
ce însumează peste 18 500 
mp, doar zece sunt în ad
ministrarea directă a fir. 
niei CorVinul, restul fiind 
date în chirie sau în loca
ţie de gestiune.

Din discuţia, pe care am 
purtat-o cu dl Constantin 
Cârstea, managerul socie
tăţii, a reieşit că marea 
majoritate a dotărilor fir- 
mei(este vorba de utilaje 
frigorifice, galantare şi mo. 
bilier) sunt achiziţionate 
la începutul anilor *80. To
tuşi, 5 procente din aceste 
dotări sunt reprezentate de 
achiziţii ale firmei de ul
timă oră. Intră aici doza. 
toare de Bere şi băuturi 
răcoritoare; vitrine frigo
rifice, lăzi frigorifice, pre
cum şi anumite părţi -de 
mobilier.

Ţinând cont de specifi
cul activităţii societăţii 
Corvinul, alimentaţia pu
blică, blocajul financiar nu 
există pentru firma hune- 
doreană. „Noi nu avem 
nici creanţe nici datorii ■— 
ne spunea dl Cârstea. Mai 
mult chiar, în ultimii trei 
ani societatea Corvinul nu

S.C. „CORVINUL** S A . 
HUNEDOARA

a luat nici un credit pen
tru a-şi desfăşura activi
tatea. Cifrele care - oglin
desc această activitate pe 
primele şapte luni ale â- 
cestui an sunt următoare
le : cifra de afaceri se ri
dică la peste 381 milioa
ne lei, în timp ce benefi
ciul brut atinge valoarea 
de 7,9 milioane lei".

începând cu anul 1990, 
fluxul economic al firmei 
a cunoscut anumiţi; fluc
tuaţii. Anii 1990 şi 1991 
au fost foarte buni, cere
rea pieţei şi puterea ei d<r 
asimilare depăşind capaci
tatea de aprovizionare a 
societăţii. A urinat apoi un

0  ex p lo a ta re  m in ieră  cu  problem e
Conform declaraţiilor dlui 

Simion Mariş, director tCh- 
nie-produeţie în cadrul Re
giei Autonome a CuprUjtfii, 
40 la sută din totalul pro
ducţiei de cupru a acestei 
regii provine din sucursa. 
la minieră - Moldova Nouă. 
In ultima vreme, insă, a- 
ceastă exploatare nu-şi mai 
realizează programul decât 
în proporţie de 50 la sută. 
Care să fie cauzele aces

tui recul de producţie ? Dl 
Mariş ne-a răsţfems prin* 
tr.un singur cuvânt: ,jem> 
bargoul". Angajaţii exploa
tării îşi părăsesc zile şi 
săptămâni întregi locurile 
de muncă pentru a se de
da contrabandei cu com
bustibili înspre fosta Iu
goslavie. „Pentru nişte câş
tiguri incerte salariaţii dau 
cu piciorul slujbei care de 
bine de rău le aduce un ve

nit sigur" —. ne spune dl 
Mariş. Zona Moldova Nouă . 
a l deveniţ..un veritabil „El 
Dorado" al produselor pe
troliere. Pe 0 distanţă de 
46 de kilometri se întâi-' 
nesc peste 50 de staţii de 
combustibil. Conducerea 
R.A.C. a cerut în dese rân-. 
duri sprijin Ministerului 
Industriilor în vederea lu
ării unor măsuri ce âr re

media situaţia. „N.am pri
mit «iei ; un sprijin, ne 
Spitale dl "Mariş. Se pare 
că .interesele transportării 
dincolo de Dunăre a com
bustibililor îşi au izvorul 
în cele mai înalte fiefuri 
ale deciziei". Aşa stând 
lucrurile, soluţia ce se im
pune până la urina este 
aceea de disponibilizare a- 
minerilor deveniţi peste 
noapte „petrolişti".

recul ^puternic de-a lungul 
anilor 1992-—1993, marcat
de liberalizarea preţurilor 
şi ridicarea lor la cote tot 
mai inaccesibile * pentru 
consumatori. Cu toate aces
tea, începând cu sfârşitul 
anului 1993 şi pâhă în pre. 
zent, societatea Corvinul 
a cunoscut, de la an la an, 
un curs ascendent al pro
fitului înregistrat.

Firma este trecută .pe 
lista marii privatizări. 
L-am întrebat pe dl ma
nager Cârstea dacă con
sideră tentantă firma ce 
o conduce pentru deţină
torii de cupon. Dânsul con. 
sideră tentantă atât firma 
cât mai aleş obiectul ei de 
activitate. Numai că pri
vatizarea, în prjma fază, 
nu va aduce,, conform de
claraţiilor interlocutorului, 
„lapte şi miere" în econo
mia românească. Vor fi 
greutăţi în luarea decizii
lor, prin atomizarea acţio
nar iatul ui," precum şi o lip. 
să in continuare a lichi
dităţilor. Ceea ce se vă 
schimba însă şi care este 
considerat, ca de O foarte 
mare însemnătate este men
talitatea. „Aceasta, spune 
dl Cârstea, va trage după 
sine, odată schimbată, tot 
progresul de care avem 
atâta nevoie". .Ângajaţii- 
acţionari voi şti să-şi dea 
mai plenar interesul pen
tru bunul mers al firmei, 
vor suporta mâi uşor anu. 
mite""sacrificii care vor 
permite noi investiţii. Şi 
acestea sunt foarte nece
sare, începând de la mă- 
rtţtfţişnri şi până la reabi.

completă a unor 
spaţii ce în prezent surit- 
săpuse unei degradări ’ a- •*

Pagină realizată dc 
ADRIAN SÂLAGEAN

REP.: Dle manager, 
când spunem Feco, gân
durile tuturor se îndreap
tă spre combustibili şi 
spre staţiile omonime de 
distribuire a acestora.. A- 
şadar, spuneţi-ne care 
este, ca să zic aşa, struc
tura patrimonială a S.C. 
Peco S.A. Deva ? «

M.R,: Intr-adevăr, so- 
cietatea noastră are ca 
obiect de activitate des
facerea produselor pe
troliere, printre care sunt 
şi combustibilii. Deţinem 

, 6 depozite repartizate în
1 tot judeţul. Este vorbă 
i de oraşele Deva, Brad, 
.' Haţeg, Hunedoara, Orăş- 
1 tie şi Vulcan. Staţiile 
\ noastre de distribuire a

combustibililor acoperă,
’ de asemenea, suprafaţa 
ţ întregului judeţ, fiind 
i în număr de 12. Vreau 
’ să precizez că; această 
V activitate, de la staţiile 
ţ de distribuţie către popu- 
, laţie a combustibilului,
t are o pondere de ma
ri xim 20—25 la sută din 
ţ totalul activităţii. Majo-
i ritatea desfacerii produ-
1 selor petroliere o facem 
1 către marii agenţi econo- 
ţ mici ai judeţului.
t REP.: Din punctul de 
J vedere al gradului

G aranţia  unei a c t iv ită ţ i co n tin u e

de

uzură fizică şi morală, 
unde se pot îtic'adra do
tările materiale pe care 
le are societatea Peco 
SA.?

M.K.: Referindu-ne la 
rezervoarele pentru de
pozitare sau la instala
ţiile de vehiculare şi dis
tribuire a combustibililor, 
acestea sunt în uz din 
anii 1974—75. Dacă vor- 
bim despre parcul auto, 
ce cuprinde cisterne, 
transportoare de bute
lii etc., acesta este în 
proporţie de 60 la sută 
împrospătat cu achizi
ţii din anii 1993—94. Si
gur, după 1989, am tre
cut la înlocuirea vechilor 
pompe_ de distribuţie a 
combustibililor cu altele 
noi şi modeme, acţiunea 
fiind realizată în propor
ţie de 40 la sută. Am e- 
xecutat, de asemenea, e- 
lectronizarea capetelor 
de distribuţie la majori
tatea pompelor noastre.

REP.: Care ‘ suni** în 
prezent, creanţele şi de
bitele societăţii Peco 
S.A. ?

M.R.: Creanţele sunt 
în valoare totală de 3,5

miliarde lei- Principalii 
datornici fac parte din : 
sectorul siderurgic (1,5 
miliarde lei)-şi minier (1 
miliard lei). Fiind o ve
rigă de mijloc în lan
ţul producător-distribui- 
tor-benefieiar,. neîncasa-, 
rea banilor de la dei din 
urmă ne obligă- să averii 
datorii faţă de furnizo
rul nostru. Aceste dato-

30 miliarde . lei la cifra 
de afaceri şi 600 milioa
ne lei la beneficiu."

REP.:, Concurenţa vă 
face probleme ?

M.R.: Studii de prog
noză au relevat că până 
in anul 200'0 consumul 
de produse petroliere va 
creşte doar cu 3 procen
te. Deci, lupta pentru în
tâietate pe piaţă • devine

Dialog cu dl ing. MIHAILÂ IOAN RUS, 
manager al S.C. Peco S.A. Deva '

• rii se ridică, în prezent, 
la 2,5 miliarde lei.

REP.: Care sunt cifre
le ce oglindesc activita
tea firmei pe care o con
duceţi pe primul semes
tru al acestui an ? MS" 
refer la cifra de afaceri 
şi profit.

M.R. : Pe primele şase 
luni ale acestui an am 
realizat o Cifră de afa
ceri de 14 miliarde lei, 
la un beneficiu brut de 
250 milioane lei. Este, 
zic eu, un rezultat bun, 
având în vedere că pro
gramul pe care-1 avem 
pe întreg anul prevede

din ce în ce mai acută, 
în acest efort, de a ne 
păstra o anumită poziţie, 
să zic dominantă, pe a- 
ceastă piaţă a produse
lor petroliere avem, din 
păcate; de înfruntat două 
handicapuri.. Faţă de sec
torul privat, care îşi poa
te regla preţul după 
voinţă; In limite legale 
fireşte, noi suntem obli
gaţi să respectăm cu 
stricteţe preţul de cata
log ce ne dezavantajea
ză. Un alt handicap ar 
fi acela al cheltuielilor. 
Dacă particularul are 
2—3 oameni care fac tot

ce e de făcut, volumul 
nost.ru de desfacere ne 
obligă la cheltuieli mult 
mai mari, eu- personalul 
(221 angajaţi), cu trans
portul şj depozitarea. Or, 
aceste cheltuieli Se re
simt in preţul produse
lor.

REP:: Care a fost e- 
voiuţia firriiei de-a lun
gul ultiiriilor ani?

M.R.: Noi am avut 
profit In. permanenţă. S-a 
putut observa totuşi, în 
1993, o perioadă de re- 

. greş. Din a doua jumă
tate a lui 1994'până în 
luna mai a.c. s-a irista- 
lat o etapă de stabilita
te pentru ca ulterior să 
se înregistreze din nou 
un foarte mic regres. 
Oricum, în prezent pot 
Spune că firma evoluea
ză între . parametrii op
timi de rentabilitate;

. REP.: Dle Rus; in ca
litatea dvoastră de ma
nager, A consideraţi socie
tatea Pee<y SA. tentantă 
pentru deţinătorii de cu
poane?
■ M.R.: PCntrn că tot 
an»-- atriris cu discuţia la 
privâtizrir  ̂vreau să spun

I • V m *-*-'*-*-

următoarele lucruri. Pen
tru noi nu este încă su
ficient de bine conturat 
viitorul nostru sistem de 
organizare. Se prevede a 
se înfiinţa în curând 
Compania Naţională a 
PetroluRii, în care vor fi 
cuprinse' ramurile de ex
tracţie, prelucrare şi dis
tribuţie din care facem 
şi noi parte. Lucrul în 
sine ar fi buri, deoarece 
star putea face o diri
jare mai importantă a 
câştigurilor dinspre dis
tribuţie spre sectoarele 
de extracţie şi prelucra
re, cu stimularea inves
tiţiilor în aceste două 
ultime domenii. De ase
menea, unele din socie
tăţile Peco sunt gestio
nare alc resurselor stra
tegice ale statului. De 
aceea, trecerea noastră 
pe lista marii privatizări 
ne-a surprins puţin. Con
sider că firma este ten
tantă în măsura în care 
oferă garanţia unei ac
tivităţi continue. Priva
tizarea va oferi o liber
tate mai mare de miş
care, precum şi înfiinţa
rea a noi şi noi servicii 
ce vor include service 
auto, spălătorii auto, pe 
lângă distribuirea pro
duselor petroliere.
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Rada Ciobanu

6um viaţa societăţii 
este în primul rând ma
terială, este firesc să pri. 
nieze problemele econo
mice. Totuşi, nu intr-atât 
de firesc, încât să călcăm 
îh picioare dimensiunea 
vital-spirituală a indivi. 
dului in co-partlcipare 
(afectivă şi spirituală) cu 
ceilalţi. Poate că acest 
deziderat, pe care nu to
talitarismul, propaganda 
comunistă l-au descope
rit (ci istoria!), el fiind 
doar confiscat în scopuri 
propagandistice până la 
exces (şi devalorizare prin 
exces), demonetizare. A. 
cest deziderat, spun, s-a 
prăbuşit şi odată cu apa
tia, dispreţul, lăsarea la 
întâmplare etc, face să 
se strice însăşi fiinţă 
noastră, inclusiv viSâfVi 
de social şi de patrie!

E drept că în vreme 
ce teatrul, spectacolul de 
valoare, concertul (mai pu
ţin cel de rock) ş.c.l. lasă 
de dorit şi săbie desti
nate acestora sunt pustii, 
folclorul, în ultimii trei-pa. 
tru ani, a devenit cumva 
primadonna culturii noas» 
tre ! E bine ? E rău ? E bine 
că el menţine vie simţi
rea naţională, e rău, că 
anumiţi trepăduşi- cu: 
„faţă umană* (dar ce— 
conţinut 7); fac din fes. 
tivaluri, comemorări, mar
şuri prin munţi şi pe 
câmpii prilejuri de a 
manipula (horribile dic
tă!) politic in favoarea 
unor extreme.

Una e naţional, alta e 
naţionalismul extremist,' 
să fim răspicaţi I Ba, pri. 
vind folclorul, observăm 
că din enorma cifră .dis
ponibilă a valorilor folclo
rice*'interpretative, s.a a- 
JUrts la câteva „comando-

arta care

uri* care vor să-şi dispu
te, profitabil şi în mili
oane, turnee ale agoni
selii etc, întregul patri. 
moniu de resort I Nu am 
citit nici auzit de UN 
SINGUR solist de muzi
că populară care să cân- 
te gratuit (în scop filan
tropic), să' zicem pentru 
ostaşii din sţagiul mili
tar, ori pentru puşcăriaşi, 
de ce nu, ori pentru han
dicapaţi. Să fie omenia 
noastră proverbială doar 
de paradă, sau ocaziona, 
tă de Moş Crăciun, aco
lo, redusă la un reflex 
condiţionat, care ar mima 
doar : dăruirea creştineas
că a binelui 7 

Ştiu cu siguranţă câ
teva nume ‘ de mari cân
tăreţi superfluu, 'care 
strălucesc prin calitatea 
interpretării lor, pe care 
mulţimea^® adulează, dar 
care, după protocoale
le specifice petre caris- 
mului consacrat mai ieri 
(oarecum tribal şi me
reu trivialr spre final...), 
işi, cer cu fermitate răs
plata, dacă se poate nu 
pe state de plată.. Nu 
vorbesc vorbe, ci ştiu 
chiar cazuri penibile. Oa
re foamea? de băni să t. 
nece fiorul metafizic şi 
■geb-spiritual In aşa hal, 
că îi orbesc Cu totul ?

în fine,'cel puţin fii ju
deţul nostru, intens pro
letarizat şi în consecinţă 
având încă mult pentru 
0 autentică; trezire- în e- 
chilibrul receptării între
gului arsenal al valorilor -

artei, literatura celor din 
judeţ şi centrală, dar şi 
artele plastice (cu mici 
excepţii) suferă de alu
necare- în indiferenţă, a- 
tât din > partea celor ce 
le produc (cenzuraţi de 
scumpetea -zilei), cât şi 
'din partea, măi ales din 
partea marelui public. Se 
invocă de .către unii im
pactul suprasaturaţiei 

~ mass.media, videocasetei, 
â filmului şi ' T.V. prin 
cablu, dar nu de-ajuns. 
Adică nu este 6 soluţie, 
ci doar o justificare vi
novată. Cine ar trebui să 
redreseze incet, cinstit şi 
ziditor, aceste surpări în- 
lăuntrul culturii române 7 
In nici un caz partidele 1 
Ne va fân Dumnezeu de 
asta! Mai degrabă, mai 
sigur, cred că guvernul 
(guvernele), care, pe cât 
posibil, ar trebui să aibă 
ca o constantă ideea na
ţională viguroasă, nu dra
pată cu intenţii mereu 
retorice şi nici confisca- 
bile pentru bicisnica... 
opţiune la urnă.

Trebuie să-ţi iubeşti cu 
adevărat neamul şi cui- 
tură, spiritualitatea şi is
toria, pentru a lucra du
rabil îh acest sens. Ei 
bine, vă mărturisesc că, 
în Ultima vreme, ori de 

auţj,:;ant*iiţi
’deri politici care se agi- ' 
tâ în fraze cvasi-patrio. 
tice, îmi spun automat: 
„âdeVâful e‘ simplu, e 
exact inversul celor zise 
de ăsta !*. Poată mă în-, 
şei, dar inima nu prea :

înşeală.
Arta îmblânzeşte omul

şi eu cred că harul, ta
lentul (TALANTUL din 
parabola biblică) sunt în 
strânsă conlucrare cu lu
crarea supremă a Dum- 
hezeirii în omul actual. 
Cum presa miliardară 
prosperă tocmai pe sea. 
ma oribilei panorame a 
crimei, pornografiei, schi
zofreniei absurde şi de
primante, mă Întreb dacă 
nu cumva criza artelor 
cele Îmblânzitoare, mo
delatoare, educative (fă
ră „polonic!") este una 
din cauze, alături de de
gringolada . din învăţă
mânt, şi mai jos, în me
diul familial, care se zgâl- 
ţâie şi el pe valurile cri
zei economiei 7

Nu bravez când afirm 
că pentru mine, ca scri
itor, arta scrisului şi ce
lelalte arte sunt perfuzii 
permanente întru propriul 
meu echilibru. Scriu ca 
să nu înnebunesc, scriu 
ca să afirm ce e bun în 
mine/ noi, în dauna a 
ceea ce e rău în mine/ 
noi!!! însuşi faptul că nu 
accept să tac este o do
vadă că sufăr nu egoist, 
nu râvnind la îmbogă
ţirea sălbatică de 'vizavi, 
ci pentru a rămâne so
cial, pentru a nu mă săl
bătici în fiinţă. Evident, 
.arta respiră şî  dă respi
raţie adevărului, frumu
seţii, 'binelui, dar ea este 
şi armă de luptă împo
triva Răului satanic dez
lănţuit Jn lume. O lume 

: dacă
rămânem pe valuri, sti- 
hială şi devastatoare, dar, 
mare e timpul !,' pe care 
o cred în continuare 
viabilă! .

ROSTIRI BIRLICE
CEL CE SE ATINGE DE SMOALA SE VA 

MÂNJI o Variantă biblică a proverbului „Pe cel ce 
se amestecă în tărâţe îl mănâncă porcii“. •  in DEU- 
TERONOM este anticipat sub forma interdicţiei im
puse evreilor de a se amesteca în, vreun fel cu nea
murile închinătoare la idoli.

„Să hu te îricuscreşti cu ele: pe fiica ta să nu 
o dai după fiul lui şi pe fiica liii să nu o iei pentru 
fiul tău, că vor abate pe fiii tăi de Ia mine ca să 
slujească altor dumnezei şi se va aprinde asupra 
voastră mânia Domnului. şi curând te va pierde",

" ’* Deuteronomul, 7, 3—4
„Cel ce se atinge de smoală se va mânji şi cel 

ce se însoţeşte cu cel trufaş asemenea iui va fi“.
v , Sirall, 13, 1

CELE ŞAPTE VACI GRASE/SLALE. •  In timp 
cc losif este întemniţat pe nedrept în Egipt, Faraon 
visează şapte vaci grase care sunt devorate de şapte 
vaci slabe. Visul se repetă, a doua oară însă vacile 
fiind înlocuite cu şapte spice pline, mâncate de şapte 
spice goale,-fâscat'e. Sfătuit ’de; consilieri să-l consulte 
pe losif, care se dovedise ' înţelept tălmăcitor de 

'  vise, Faraon dispune eliberarea sa. Intr-adevăr, por
nind de la visul faraonic, losif preveşteşte şapte Ani „ 
de belşug, urmaţi de şapte ani de foamete şi îl sfă- ţ

I

I4
I■ 4 •:
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I

perioade de declin şi mizerie.
y „Iată pentru ce am spus eu lui faraon că Dum
nezeu a arătat lui cele ce voieşte să facă. lată, Vin 
şapte ani de belşug mare în tot pământul*' Egiptului. 
După ei vor veni şapte ani de foamete şi se vă lifta 
tot belşugul acela in pământul Egiptului şi foame
tea va secătui toată ţara. Şi belşugul de altădată fiu 
se va mai simţi în ţară, după foametea care va ur
ma, că va fi foarte grea. Iar că visul s-a arătat de 
două ori lui Faraon, aceasta Înseamnă că lucrul este 
hotărât de Dumnezeu şi că el zoreşte ca să-l pli
nească".

, ’ Facerea, 41, 28̂—32
CELUI DREPT 1 SE VA SOCOTI DREPTATEA 

SA. •  Principiu al răsplătirii fiecăruia după merite
le proprii şi, de asemenea, al pedepsirii fiecăruia < j 
după fărădelegile proprii. •  Enunţat şi reiterat apoi 
în diverse variante in Vechiul Testament.

„Sufletul care păcătuieşte, acela vă muri. Fiul 
nu va purta nedreptatea tatălui şi tatăl nil va purta 
nedreptatea fiului: celui drept i se va socoti drep
tatea sa, iar celui râu, răutatea sa*.

-•*. lezechiel, ÎS, 20

EUGEN EVU / |

Inima
Cine nu iubeşte cu toată făptura 

- Va cunoaşte pretutindeni doar ura ! 
Săriţi, voi, zăvoarelor groase,
De pe inima neagră ca mura !

Căci pe drumuri lăptoase ' - •
Pe oasele frânte, uscate şi roase 
Aleargă trăsura ;r.
Cu spiţele arse.

Ea pentru toate este măsura 
Inima, inima, ea este trăsura !

Nu-i simţi durerea,
Nu-i simţi arsura ?

Căci cine nu iubeşte cu toată făptura 
Va cunoaşte pretutindeni doar ură !

Rugăciunea ţlutuxzlui
Un deşert de forme, miresme, culori...
Aici nu te naşti şi nu mori.
Să aibă cine-mi asculta rugăciunile!
Aştepţi canonizarea unei fiori.

C1PRIAN N1CKEL

< - ;

Desen de PAUEINA POPA

în zilele de 4—5 octom
brie 1995 se împlinesc- 125 
de ani de când s-au desfă
şurat la Deva, în localul 
CASINEI NAŢIONALE, lu
crările . adunării generale 
de constituire a SOCIE
TĂŢII PENTRU CREA- 
REÂ UNUI FOND DE 
TEATRU ROMANESC IN 
ARDEAL. Cărturarii ro. 
mâni din Transilvania, ca 
şi fraţii lor din Moldova 
şi Ţara Românească, erau 
pe deplin convinşi de ne
cesitatea şi utilitatea pre
santă a unui teatru româ
nesc ca mijloc de educare 
moral-cetăţenească, patrio. 
tică şi culturală a maselor 
şi mai ales ca instituţie
de cultură : ...în -care să
se Oficieze cu grijă, price
pere şi evlavie cultul lim
bii naţionale, iu care stă-

125 de ani de la constituirea Societăţii neutru Fond de Teatru Românesc In Ardeal

Deva-mari momente ale culturii naţionale (I)
pânitorii dualismului nu 
pierdeau nici un prilej Să 
lovească**. în situaţia so
cial politică în care se a- 
fIau — lipsiţi de drepturi 
şi asupriţi în mod siste
matic — românii transil
văneni vedeau în limbă e- 
lementul principal de a. 
firmare etnică şi de dez
voltare a conştiinţei naţio
nale. De aici dorinţa tot 
mai evidentă, mai acută 
şi , mai fierbinte a lor de 
a întemeia un teatru na
ţional în care limba şi cu
getarea românească să se 
afirme cu toată plenitu
dinea şi vigoarea.

Preocupări pentru teatru 
s.au manifestat în Tran
silvania încă de la mijlo
cul secolului al XVIII-lea, 
concretizate prin spectaco*. 
le susţinute de elevii din 
centrele cu şcoli româneşti 
ca: Blaj, Oradea ş-a. Ea 
începutul secolului urmă
tor interesul pentru tea
tru sporeşte şi se intensi
fică mai ales începând cu 
deceniul al TV-lea, când 
în fruntea acestei acţiuni 
se situează neobositul ga
zetar, istoric, om politic şi 
animator cultural George 
Bariţiu.

Campania pentru Înfiin
ţarea unui teatru românesc 
în Transilvania şe dezlăn
ţuie cu toate forţele în de
ceniul al Vll-lea al seco
lului trecut, culminând în 
1870 eh înfiinţarea „Socie
tăţii pentru tond de tea
tru". In această campanie 
sunt angajate toate publi
caţiile româneşti ale pro
vinciei şi în mod special 
revista „Familia*, care de
vine tribuna principală a 
luptei pentru realizarea a- 
cestui deziderat.

Articolul intitulat: „Să 
fondăm teatru, naţional*,

publicat de losif Vulcan 
în Familia nr. 29 şi 30 din 
anul 1869, conceput în ter
meni entuziaşti şi mobili
zatori; cuprinde' un ade
vărat program de acţiune 
în problema teatrului şi 
un călduros apel adresat 
tuturor doritorilor şi sus
ţinătorilor teatrului româ
nesc din Transilvania.

In acelaşi început de an, 
printr.un fericit concurs de 
împrejurări, intervine în 
dezbaterea problemei tea
trului tânărul poet Mihai 
Eminescu, semnând artico
lul „Repertoriul nostru

teatral", publicat în Fi»* 
milia nr. 3 din 18/30. I. 
1870. Cu o impresionantă 
clarviziune el atrage aten. 
ţia asupra realizării unu® 
repertoriu sănătos şi a se* 
lecţionării şi formării ac
torilor, căci, spune el îh 
încheiere: „Dacă repertori 
riul este sufletul unui tea* 
tru, actorii, sunt corpul lui, 
sunt materia in care se în
trupează repertoriul**.

îp arena vieţii politice, 
deputaţii români din par
lamentul de la Budapesta 
desfăşurau ia începutul a- 
nului 1870 o legitimă şf 
înflăcărată luptă pentro 
drepturile culturale ale na
ţiunii române şi în spe
cial pentru înfiinţarea tea
trului naţional român.

Prof. DUMITRU SUSAN

-rf-
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LUNI, 25 SEPTEMBRIE 

TVR J
13,00 Actualităţi; 13,10 Ecleziast '05; 

144» TVR Iaşi ş| TVR Cluj N.; 15,20
TVR Timişoara; SfijO Actualităţi; 16,10 
Avanpremieră; <6,25 Ne-an» interesat 
pentru d n . ; I7.O0 Era., în limba maghia
ră; 1840 Apărătorii pământului (da.); 
l&OO..®e luni până luni; 19,30 Serial: Fata 
si băieţii; 2040 Actualităţi, meteo, sport; 
w Sţ Seri#: Baywalfcb; 21,45 Transfaca 
toc; 22,19 Teatru TV: „Capriciile Marian- 
neî* de Alfrcd de Musset; 23,35 A bătut 

la „Teatru TV*; 0,05 Actualităţi; 
*CaBwa în tune; 0,59 Frâgîl. '

T V R  2
..fŞţAO Actualităţi; 1340 PoUtiea întâe 

Ţ jd  real; 43*40 Serial: Shchauen — 
d»n depărtări {Canada, ep. IR 1440 
rar turistic: SUA: 1440 Atlas ţr); 

■fc.Terţa neagră <s/r); 15,50 Oa ;
....£âţ; Pasiuni secrete; 1745 Mă-
*e minte; 17,45 Serial: Iubiri ama

re; 18,30 In faţă dumneavoastră; 
fi,»» Arte vizuale; 20,30 Tribuna non- * 

conlormiştitor; 2145 Fotbal: Quccn’s
f*ărk Rangers — Tottenbara (d); 22,45
Serial: Stata Barbara; 2340 Repriza a 
treia; 040 Jazz Club.

MARTI, 28 SEPTEMBRIE 
TVR I

740 TVM Tclemutinal; 840 La prima 
Oră; 949 Serial ţr): Santa Barbara ; 
10,05 Limbi străine; 1140 Amintirea unei 
mari iubiri (f/r); 12,10 D a .; 13.10 1001 
audiţii; 1440 TVR Iaşi şi TVR Cluj-N. ; 
1646 Ri lu însoţii; 13,00 Convieţuiri; 
<8,06 Cazuri şl necazuri în dragoste; 
C%*0 Clin. Vetre de romanitate; 1940 A- 
părăforii pământului (da.); 20,00 Actuali - 
©fi, meteo, sport; 20,50, TelcCinematcca: 
Omul-orchcstră (Franţa|Italia, 1970). cu 
lb. de Epntîş; SUSP Reflector; 22,̂ 0 Mh- 
zlcorama; 23,15 Actualităţi; 23,33 Gong f ;

Feslivalul „G. Enescu" (sol.).

T V R 2
7.00 La prima oră; 9,20 Ora de mu

zică ; 10,05 Magazin satelit; H40 Desene 
animate; 1240 Teatru: Capriciile .Marian- 
nei“ (r); 1345 Ritmuri muzicale; 14,10 
Serialul serialelor; 14,55 Limbi străine (r); 
1545 D.a.; 1640 Serial: Pasiuni secrete;
17.05 23 de milioane (p. I); 17,45 Serial : 
Iubiri amăgitoare; 18,30 23 de milioane 
(P- H); 19,30 Festivalul „George Enescu"; 
20.00 Cu cariile pe faţă; 21,00 TVM Me-, 
sager; 2140 Intre da şi nu; 22,00 Credo; 
23,15 Film: Colorado (SUA, 1955),

MIERCURI, 27 SEPTEMBRIE
TVR 1

7.00 TVM Teiemaflmtf; 840 La prima 
oră; 9,20 Serial ţr): Santa Barbara;
10.05 Moda pe meridiane (do); 11,50 Se
rial : Iubiri amăgitoare; 12,49 Costa (d.a.); 
13,10 1001 audiţii; 14,19 TVR laşişl TVR 
Cltlj-N. î 16,10 Magazin internaţional; 
rrm  Alfa fi Omega; 17,45 De la tune 
adunate; (8,15 Apărătorii pământului 
(44.); 18,45 Baschet. Cupa Campionilor. 
ACltO Bucureşti — KoeacUr» Kazaitk 
(rep. II); 1940 Seriali Fata ?i Mfeţft; 29.90 
ActuaBtăţi, meteo, spori; 29,39 Serial : 
Dr. Qtrinn; 2145 Fotbal. Lig* Campioni
lor; JuVentţis TovlM Ăi Steaua; 28,40

.-afluente; - 0,1< Întâlnirea de la ndezut 
nopţii; 0,50 Jazaiau.

„ -TVR 2
7.00 La prima <w»; 9,29 Ora de ns-

. zică;. io45 Caleidoscop* «  > 11.30
04-; 1340 Gdwgf fr% 1249 Festivalul 
„G. Enescu*; 134o Ato-Balu-POrtOcafei 1; 
1340 Fifai: Secretul lui BruCe Lee; 15,25 
De Unguu latina; 1545 BA.; f#49 Serial: 
Pasiuni secrete; 17,05. Mfaf-eco* .17,45 Se
rial: iubiri amăgitoare; 16,30 Em. fa lim
ba maghiară; 2940 Pm Memoria; 29,30 
Turist-club;, 21,90 TV&f Mesager; 21,30 
Tradiţii; 22,00 Serial: Santa Barbara; 
22545 Un secol de cinema; 945; Muzica e 
viaţa mea !; 0,45 Documentar CFI.

JOI, 28 SEPTEMBRIE 
TVR I

.7,00 TVM, Telematirial; 840 La prima 
oră; 9,2# Serial (tf: Santa Barbara
10.05 Limbi străine; 11,95 Serial ţt): Iu
biri amăgitoare; 12,40 Costa (d.a.); 1349 
1001 audiţii; 1445 TVR laşi şi C!uj-Na- 
poca; 15,55 Fotbal. Cupa Cupelor; Petro
lul — Rapid Viena (d); *7,50 Mitcnium; 
1945 Apărătorif pământului (d.a.): 1840

>

Tragerile Loto; 19,00 Medicina penfru 
foţi; 19,30 Serial: Fata şi băieţii; 20,00 
Actualităţi, meteo, sport; 20,50 Serial i 
Valea păpuşilor; 21,40 Reflecţii rutiere; 
2145 Studioul economic; 22,35 MUzică 
populară: 22,55 Simpozion; 23,40 Actua
lităţi; 0,00 Serial : Poldark.

t v r  a i r
740 La prima oră; 940 Ora de mu

zică; 1945 Magazin satelit; 1140 D.a. 
12,00 Refrene muzicale; 13,15 Confluen
ţe (r); 13,45 Ritmuri muzicale; 1446 Mag. 
social; 1445 Limbi străine (r); 15,55 D.a.; 
16,2» Serial: Pasiuni secrete; 17,00 Ceaiul 
de la ora 5; 19,00 Emisiune în limba ger
mană; ; Tradiţii) 29,30 Cfatur» fa 
lume ţr); 2140 TVM jWesager; 2140 Sfinx 
(cs); 22,00 Film: Sub semnul iubirii ; 23,30 
Stadion. Liga Campionilor la fotbal; 040 
Colecţii „Ftrigit". ■

VINERI, 29 SEPTEMBRIE
r v s  1

7,09 TVM Telenupinal; 8.30 La prima 
oră; 9,29 Serial (r): Santa Barbara (2 ep.); 
1040 Curcubeu; 1140 MTV Greatest Bits; 
1249 Serial ţr): Iubiri amăgitoare; 1340 
1001 audiţii; 14,10 TVR laşi şi Cluj-Na- 
poc»; 1645 Pompierii vă informeaoă!; 
16,30 En». in limba germană; 1749 Pro
Patria; 1849 Viaţa parlamentară; 1940 
Serial: Ederţi; 1845 Urgenţe In agricul
tură; 20,00 Actualităţi; meteo, spori; 2940 
Tezaur folcloric;' 2140 Film: Reîncacna- 
rea (SUA, 1980); 23,15 Actualităţi; 23,35 
MrV Euro Top 20; '045 Cinematografii) 
de noapte: Dracula (Anglia).

TVR 2
-749 La prima oră; 9,20 Ora de mu- 

zică; 19,05 Iţim-rar francez; 1149 D.a.; 
1240 Cafeneaua literară; 13,45 Ritimiri 
muzicale; 14,10 Varietăţi internaţionale; 
1445 Convieţuiri; 15,55 D.a. ; 16,28 Serial: 
Paşi ani secrete; 17,05 Bursa invenţiilor ; 
18,15 Serial: Iubiri amăgitoare; 19,00 
Concertai Orchestrei Naţionale Radio ; 
2140 TVM Mesager; 21,30 Din viaţa ro
milor; 2240 Hy per ion; revistă literară în 
imagini; 2349 Oameni care au (ost; 23,30 
Serial : Sănia Barbara; 0,15 Bucuriile mu
zicii.

SAMBĂTA, 30 SEPTEMBRIE 
TVR 1

*,9U La prima eră; 8,50 Tip-top, mini- 
I ; 940 -Serial: Drumul spre Avon-

lca (Canada, cp. 1); 10,4(> Pas cupds (em. 
do Ştiinţă); ff,3#Ect^flSl*^^.); 1240
SpiifRe prin" timp;' î?4o Cuvinte potri
vite; 13,10 1001 audiţii; 14,10 Turnul Ba- 
bel: 9 D.a. •  Ce vrăji a.mâţ făcut ne- 
vastă-mea ? (s) •  Baschet masculin; Er- 
basu Buc. — CSU Ferest Sibiu (rep. II)
•  Liceenii îndrăgosti^ (s); 1845 Mapa
mond; 1945 Teleencteiopedia; 2040 Ac
tualităţi, meteo, sport; 2040 Serial; Sus
piciuni; 21,45 Măff succese ale micului 
ecran; 22,45 Serial: Perla Neagră; 23,55 
Muzică populară; 040 Camei Rbytm’95. 
East 17.

1VB 2
7.00 întâlnirea de sâmbătă, de Ia Cluj- 

Napoca; 12,99 MTV Disc© Ilance; 13,00 
TVR Timişoara; 1349 Est Meridian; 1545 
D.a.; 16,29 Serial: Pasiuni secrete; 17,03 
Spcctacolut lumii — văz uf de scriitirul 
Ioan Grigorcseu: Egiptul; 17,30 Setata 
muzicală TV; 2048 Pariaţi P» campion t 
ţes); 21.00 Fotbal: Real -Madrid — F.C. 
Barcelona; 22,45 Serial: Santa Barbara; 
23,30 Memento cultural; 940 Interferenţe; 
040 Jazz-Magazin.

DUMINICA, 1 OCTOMBRIE
TVR r

8.00 Bună dimiueaţa I ; 940 Arlechin*; 
10,88 Serial: Aventurile lui Skippy; 10,30 
Lumină din lumină; U48 Muzică popu
lară; 12,00 Viaţa sătulul; 1340 Atlas; lĂM 
Video-magazin: • l>-e •  Muzică •  Umăr
• Reportaje; 1745 Legământul Cu jpă-
mântuf; 17,59 Serial: Star Trel^ 18,45 A 
duna Românie; 19,15 Robingo 100 — ed. 
specială; 2040 Actualităţi, meteo; 20,50 
FIRn i Vizită la domiciliu (SUA. 1978); 
2240 Tragerile Loto; 22,40 Filmele săp
tămânii; 22,45 Duminica Sportivă; 23,95 
Actualităţi; 23,2» MTV; 23,50 Serial:
Anastasia; 04» Nocturna lirică.

TVR 2
7,90 5 X 2. Mag. duminical a! Studiou

lui TVR Iaşi; 12,49 MTV Greatest Ilits; 
13,40 Film: GHsşando (România, 1984); 
16,20 Serial: Pasiuni secrete; 17,05 Ma
gazin sportiv internaţional: Fotbal: Man- 
chester Utd. — Liverpool; Rugby: Anglia 

Nona Zeclândă; 19,45 Maeştri; 21,00 
TVM Mesager; 2140 Oraşe şi civilizaţii: 
Cracovia; 22,00 Ritmuri muzicale; 22,15 
La puterea â dana; 23,00 Serial: Santa 
Barbara; 23,45 Festivalul internaţional de 
circ de Ia Monte Carto. Gală laureaţilor.
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iccazuri in dragoste; .740 TVM, Telematirial; 840 Lg,' prima ' bS S . T iS A & e w e : gazin sportiv internaţional: Fort
de romanitate; 1940 A- eră; 9.2# Serial (r) : Santa Barbara ; . Santa Ilarbaya, 0,15 Bucuriile mu- chester utd. — Liverpool; Rugbj
îlui (dai.); 20,00 Actuali- 10,05 Limbi străine; 11,05 Seria! (t): Iu- — Noua Zeelandă; 19,45 Maeşt
; 2940 Teiecinematcea: biri amăgitcsire; 12,40 Uasfa (d.a.); 1340^ osMJtin’â TVM Mesager; 21,30 Oraşe şi «
Franţa/Italia, lS70j, cu 1001 audiţii; 1440 TVR lăş) şi CluJ-Na- , k » s  Crăgovia; 22,00 RRmuri muzics
20 Reflector; 22,50 Mu- poca; 15,55 Fotbal. Cupa Cupelor: Petră- - T VR 1 La puterea â doua; 23,00 Seri;
Actualităţi; 23,35 Gong î ; lui — Rapid Viena (d); 17,50 MHonium; 7,00 La prima oră; 8.50 Tip-top, mini- Barbara; 23,45 Festfvalul interna
I. Enescu1' (sel.). 18,25 Apărătorii pământului ţd.a.): *8,50 top! ; 940 Serial: Drumul spre Avon- circ de la Monte Carto. Gala la
• . • . * . • . * ,  • , * , * , • .  O « O,  , 1  r *  ,  * , i ,  »
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1 R | [ CANALE 5 SAT 1 N.B.C. EUROSPORT TV 5
îriale, descnp a. 7,Oo Ştiri; 9,45 de «40 La ju^M eă ga--.: «4» Ştiri NUC; 8.30 94» Aut». Pole Posi- 748 Reflecţii; 9.C045 Seriale,.-'Ifese^F ăa1 

nimate; 11.0# Ursnejr ® 
Co. •- Fes-: »aM .firii; 
12,25 Căliiffltto 
(s); l245 PrinţUl «fin 
Air (ri; • 13.25 G*sa pli
ni (s); 134» Automobi
lism MP de Formula 1 
al PertugaMjji; 15,05
Knight Rider (s>: 1640
A-Team (şk lj*t5 Pever- 
ly Ilills, M21» (s); 18,45 
Melrose Pb#^ («B. l$,&. 
Ştiri, sporit, meteo ; 28,10 
Exploziv ;4»:7. Wcelterilf i 
21,15 CSrie a făcut-o ? 
(show); 23,00 Cum aţi 
zis ? (show); 0,00 Sâmbă
tă noaptea da RTL; 1,00 
Ut — Călătoria morţii 
(SpritlIăMClAi 1989»; 2,25 
Ceasul ţipete tor 0t%  ;iW

CANALE 5
7,00 Ştiri; 945 3§ de 

?dre pentru viaţă (show); 
. 12,30 Forum (show); $440 
Ştiri; 14,25 Cotidiene 
(show); 14,40 30 de ore 
pentru viaţă (Show); f.6,30 
Dădaca (s); 17,00 Săllor 
Moon; Satul piraţilor; 
Mimi şi Naţionala de vo
lei ; Ilolly şi Ben ji  ̂Mi
nunata Creamy (d.a.); 
19,00 OK, preţul e cifrect: 
(cs); 2940 Roata norocu
lui (cs); 21,60 Ştiri; 21,25 
Paperissima sprint; 21,40 
30 de orc pentru viaţă 
(show); 040 Ştiri; 0,15 
30 iig org pentru viaţă 
(show); 1,39 Ştiri; 1,45 
Dream Ou (s); 2,3o Coti
diene (r). ....

SAT I
«40 La jumătatea ga

laxiei” întorci ta Sfânga 
(S.SF); 7»8« Seriale şi de
sene ăniriMe; F4liC0rit- 
bi» eondamnafitor (SUA; 
1953); 1145 Superliuman 
Samurai (s); 1145 Ziua 
şoimului (f/r); 14,05 Cat- 
walk (s); 1S4& Ctgney -fi. 
Lacey (s); 1S48 Star TrtM 
(s.SF); 16,50 Baywatch (s);

(cs); 21,15 Cfanul Annci 
Voss (Germ. *9ŝ ; MAS 
Nu-ţi uita periuţa de 
dinţi! (show); 048 Fal
sul doctor (Germ., 1980); 
145 DrianIi (SUA. 1987); 
8,5p Fete motorizate 
(film erotic, reluare).

N.B.C.
^38 Ştiri NUC; 8.30 

Bell» A u stria , helio 
Viena; *4# Câştigători* 
(do); 10,90 Ghidul plane
telor (do); 11,00 Ushuaia 
(do); 13,00 Vin Express 
(do, rifidoB: f3,30 Cele
mai riîări Case din lume
ţdo. arhitectura)); 11,00 
Videontoda; 14,30 Talkin’ 
Blues; 15,(W Baseball — 
magazin; 16,00 Teois. Cu- 
M Duvt»;0 k#° :Volei pe 
ffîaik"W m  <848 Golf 
european feminin — O- 
pen-nl «nglez; 19,00 Ştiri 
ITN; 19,M Fotbal ame
rican: Notre-Dame — Te
xas; 23,00 Ştiri ITN; 23,30 
Tenis. Cupa Davis se- 
mitmate bărbaţi (d>; 24»
Şbow-aiLserii, ^  ; .

94» Aut». Pole Roşi- 
fio» 1 (r>; 104» Şah. CM 
de îa New York; 1140 
Jocurile Olimpice ale 
handicapaţilor de la New 
IlaVen, Chnnecticuţ Rez.); 
12,00 Olimpism. Jocurile 
Preolimpice dc la Atlan
ta; 13,00 Aventură; 1440 
Auto. MP dc Formal* 1 
al Portugaliei — calificări 
(d); 15,00 Karting. CM, 
Valence (r); 16,00 Aut». 
MP de F 300o de la Es- 
torii. Portugalia (d); 17,15 
Ciclism. Turui SpMiei, 
1995, et. 21; 18,00 Ciclism. 
MP al Naţiunilor; 18,30 
Tenis. Turneul Campio
nilor de la Basel (iaregj; 
19,30 Auto. Pole-Pesition 
2; 2040 Aut». MP de F 
3000,

7,00 Itefiecţii; 9.05 Jur
nal canadian; 9,35 Bibi 
şi prietenii săi (s); 10,15 
Magazia economic; 10.45 
In obiectiv Europa; 11,15 
Ce Istoric t  (cs); 11,45
Sport In Africa; 12,45 C. 
Tjffirtăircfie (r); 14,05 Orii 
zonturi ; 14,30 Tarata ta
(r) ; 1545 Interior noc- 
tura; 16,30 Magazin aii: 
pin; 1748 Jurnal TV 5; 
17,15 Carne ttOe unui ai 
venturier; 18,15 Maga
zin turistic ; 18,45 Cam
pionul (eS); 19,30 Jurnal 
TV5i 204» Asta nu se 
discută troag); 21,00 Co
piii războiului (Franţa/ 
Polonia, 1991); 23,00 Juri 
nai F 2 ; 23,4» Concert 
Patrieia Kaas; 140 Jur
nal; 2,15 Reluări-

645 Seriale, desene a* 
nimate-, 840 Disney & 
CA (r); 940 Desene ani- 
■Mte; 1045 But. religioa
să pentru copii; 10,30 
Team Disney (d.a. & fil
me); 1140 finapoi fa tre
cut (s); 124» Monstrul 
mlaştinii (>); 13,4o Cine 
e şeful afci 7 (s); H,10
'Anto'mobilîsm. MP dc 
Formula f al Portugaliei; 
1745 Aute. Cupa ABAC
— Berlin; 1740 A-Team 
(s.a ); 18,45 Academfa de 
aviaţie (SA.); 19,45 .Ştiri, 
sport, meteo; 20,10 M. 
Sehumaeher (interviu); 
M.15 Fără pardon (Germ. 
1992): 23,10 Şpieget TV
— magazin; 23,55 Prime- 
Time; 0,20 Eden (sa*r.); 
0,5» Playboy Late Night

7,0» lfr,»0 Ave#
tUrile Iui WiXhclm Teii 
(s>; 1049 FUfa,; 12,45 
Scene dc: f i A «Mfi <*• 
seteefiuni (Show), cti Da- 
vide Mengaeci; 13,15 Şu- 
perclasamen» (show), ei 
Gerry Scolii; 14,00 Ştiri; 
144 » Bravo, -bravissimo 
(show/r) ; i#4» Film ;
1940 Forum — ediţie 
specială (show); 21, W 
TG 5 — şfiri: 2*40 Film; 
2340 Votează vocea 
(show); 0.00 NYPD (s); 
140 Ştiri: MS Dream Ori 
fs); 14» La locul delictu
lui ţs); 3 00 Revista pre
sei; 34» «ht-tfa <s); 440 

.Cei cinci de far etajai 5 
5,3» Arca teii Noc 

(do); 6,3» Cuplul stra
niu fs).

-HM Program peidru 
copii; 8.15 Reluări; 11,05 
T%ăttCU|3 dip Seyastopol 
(SUA. 1953); 124* Tre-
cătoarea apaşilor (SUA, 
1956); 1345 Mă întorc
acsttă (Gemu, 1962); 154» 
Nebun după fine (SUA. 
1985); 1740 Nord şi Şui 
(s); 19,15 Roata norocu
lui (cs); 204» Ştiri, sport; 
meteo; 28,10 Fotbal
(show); 2845 Clanul Aa- 
nei Voss (Clerm* 1995); 
2345 Discuţie in tura 
(tattafaow); »4* 24 dc ore 
(rep,): ^BgvMdi 4» di
rect"; 1315 Ultima ta şansă 
(SUA, $m  Nord şl
Snd (rfa 4,48 Nebun după 
tine R/r>- '

'/ 64» Ştiri NBC; 74» Afa
ceri internaţionale; 10,00 
Air Combat (do); 11.00
SftlM  fad Fros* (â@; 
12.8» Comerţ TV4; 13,0» 
Grupul McLaughlin; 13,30 
Buiopn 2890 (do); i4k0»
Viaţa noastră (em. ecolo
gică); 144» TaMttaMazz; 
15,00 Tenis. Cupa Davis; 
164» Baseball mag, 
săptămânal; 1640 X-Kul- 
tiu-o; 1740 Automobilism 
interaaţîonat; 184- 
mobfifetn. ABAC; 19,0»
ştiri r r t f ; t»,3» video- 
moda; 2*4» Tenis. - -Cupa 
Davis rn» semiftuato băr
baţi (d); 224» Ştiri ITN; 
23J» Tenis. Cupa Bnvis 
(d); «4» Golf. Anderson 
CousnUîng; &fi» Talkin’ 
Jazz.

9,30 Auto. Polc-Posi- 
tion 2 (r); 10,39 Arito. 
MP dp F i  ul Portugaliei 

încălzirea (d); 11,00
Auto. Mârâie Premiu de 
F 3000 de la Estor.il (r); 
12,80 Tractor Pullfag : 
Cupa Europei — Olanda 
(ri; 13,oo Auto. MP de 
Formula 1 al Portugaliei 
— încălzirea (r); 1340
Auto, Europa Trude Trial 
de la CftCInwo (r); 1440 
Aut». MP <tş Formula t 
st Purtagafîel de ta Es
teţi! («fi; 174» Mufa. MP 
al Argentinei de Ia Bue- 
nos Aires (d); 2040 Ci
clism. Torul Spaniei — 
ultima etapă; 21,30 Tenis. 
Turneul Campionilor de
fa Basri Aoreg-b >

7,00 Mag. sportiv ţr) ; 
840 Spaţiu franeaioa; 
945 Jurnal canadian; 945 
Bibi şi prietenii săi ţr); 
10,15 Muzici în inimi ; 
11,45 Lumea e a ta (cs); 
1345 Referinţă; 11,05 Veţi 
vedea totul (magazin); 
14,30 Copiii războiului (r); 
164» Dincolo de mări 
(mag.); 17,15 Claire La- 
marthe; 183)0. Şcoala fa- 
nttor; 18.45 Weokcnd plă
cut; 194» Ju r nai TV 5; 
28,0» 30 milioane de
prieteni; 2»4» Jurnal
belgian ; 214» 7 Pe 7
(rep.); 22,00 Trenuri ca 
şi oricare altele (de); 
Z3A0 Plaja copiilor jder- 
duţi (Maroc, 1991); 14» 
Jurnal.
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« BUDAPESTA, Cores
pondenţă pentru Rompres 
de la Sorin Petrescn: Co
tidianul ungar „Magyar 
Nemzct", din 16 septem
brie, a publicat un inter
viu acordat de Sute An- 
dras, în ' care preşedintele 
de onoare al Uniunii Mon
diale a Ungurilor a făcut 
o serie de aprecieri cu 
privire la noua Lege a 
învăţământului din Ro
mânia. După -ce a subli
niat că -emigrarea ma- 
ghiarimii din România se 
va intensifica, iar unul din 
factorii decisivi1 ai acesteia 
va fi noua Lege a învă
ţământului din România", 
Suto Andras a răspuns 
la întrebările publicistei 
ungare, . Locsei Gabricla._ 

î : — Cum poate inte
lectualitatea ungară îm
piedica — în ţara. mamă 
sau dincolo de hotare — 
ravagiile acestei legi ? 
Dacă se va concentra în

grupuri — partide sau dacă 
îşi va ridica glasul sin
gură 7

R : — Ravagiile acestei 
legi na pot fi oprite nici 
de către grupuri de in
telectuali, nici de plat
forme, asociaţii, nici de 
către deputaţi sau sena
tori. întreaga maehiarime 
din România trebuie să 
sc împotrivească forţelor 
care periclitează existenţa 
colectivităţilor etnice. Ea 
trebuie să depună eforturi 
ca, prin toate mijloacele 
posibile, legale, ale luptei 
politice, să creeze formele 
de autonomie care, figu
rează In progrâmul stra
tegic al UDMR. să-şi cu-, 
cerească dreptul elemen
tar de autodeterminare, 
punând capăt soariei Sale 
cu caracter de colonie. In 
această luptă, un factor 
decisiv a fost şi rămâne 
solidaritatea ţării — ma
mă, a naţiunii — mamă, 
a conducerii ungare poli
tice şi de stat, precum şi 
sprijinul democraţiilor oc
cidentale, al forumurilor 
internaţionale politice şi 
pentru drepturile omului.

* mmmm9 mmmmmmmmmmmmmmmm

S P O R T

In cupa României 
la fotbal

Constructorul 
Hunedoara-Corvinul 2-4

Meciul a . început pe 
ploaie, care nu i-a oprit 
insă pe spectatorii să vină 
In număr mare la Sta
dionul Constructorul din 
Hunedoara. A fost o par
tidă disputată, insă într- 
tin desăvârşit spirit de 
fair-play, ambele formaţii 
practicând un fotbal. teh
nic; curat. Cum era nor
mal. Corvinul a fost supe
rior în joc, pe întreaga 
durată a partidei, dar şi 
gazdele (Biv. C) au dat o 
ripostă frumoasă adversa
rilor. care s-au prezentat 
ia acest, ipc cu cea. mai 
bună formaţie (lipsind 
doar .cei accidentaţi), an
trenorul J. Petcu, încercând 
să ajungă la cea mai bună 
formulă de joc pentru 
întâlnirea de sâmbătă, pe 
teren propriu, cu Gaz Me
tan Mediaş.

Din primul minut, Cor
vinul atacă în trombă şi 
chiar în min, doi. Păcu
rar, scăpat de sub supra
vegherea apărării, înscrie 
primul gol şi apoi în min. 
5, Gabor ridică scorul la 
2—0. Gazdele reuşesc să 
reducă scorul în min. 20 
prin Simian. La .reluare.

în min. 56, Gabor majo
rează scorul la 3—1 şi 
apoi E.. Mitrică înscrie al 
patrulea gol al Corvinului, 
In min. 78. tn min. 8& 
ToderiţS de ie Construc
torul reduce din nou din 
handicap, şi stabileşte 
scorul final al acestei par
tide. 4—2 în favoarea Cor
vinului, ' ■ .

Pentru divizionare A a 
fost un reuşit test în care 
am remarcat pofta de joc 
a echipei, dar în special 
a ; lui Gabor, Bardâc, A- 
niţa, Ciorea şi E, Mitrică.

A ‘arbitrat brigada lîicu 
’ Lixandru Ia centru, Va. 

sjle Briţac şi Gh. Şiiţicso 
la linii.

CONSTRUCTORUL: Sas, 
Tortial Botezări, Bnjint, 
Pop. Simian, Postolâche, 
Toderiţa (74 Estina), Si- 
coe, Ureche; Strupilă (56

CORVINUL ; Petrei, D. 
Dăscâîescu, Haidîrier (71. 
Cireş), Sterean. Chezan, 
Bardac. Aniţa. Gabor, 
Păcurar (80 M, Dăscălescu), 
Ciorea, N, Mitrică : (E, 
Mitrică).

SABIN CEBBU

a a q p a a n a p q a n a D

AUTO SHOP DEVA
SÎR 2 2  DECEMBRIE 2 7 2  j N  INCINTA A U T O S E R V I »

♦  VOPSELE
♦  AUTO
♦
♦
♦

PENTRU PROFESIONIŞTI

.PRODUSE IMPORtPRffliRI ROMÂNEŞTI»

poziţia fermă împotriva 
purificărilor etnice, făţişe 
şi deghizate. Succesul lup
tei pentru existenţă a 
maghiarilor de peste ho
tare este inimaginabil fă
ră ajutorul naţiunii care 
trăieşte in cadrul statului 
ungar.

I.î — Cât de puternice 
■ sunt organizaţiile politice 
maghiare din România?

B:. — Oricât de puter
nice ar fi organizaţiile po
litice maghiare din Ro
mânia, ele rămân nepu
tincioase în faţa condu
cerii române- aetuale, Gu
vernul, care beneficiază şi 
de sprijinul partidelor ro
mâne fascisloide, poate 
aplica, fără nici o pro
blemă, deciziile care îm
povărează naţionalităţile, 
în Cadrul raportului de 
forţe actual, atât în Senat, 
cât şi în Camera Depu
taţilor sc poate vota orice 
lege antidemocratică. ...I- 
pocrizia bizantină, min
ciuna cinică, falsificarea 
faptelor, campionii dema
gogiei sunt tot mai mult 
Înlăturaţi din forumurile 
europene pentru drepturile 
omului. Iliescu nu mai

este crezut că România 
aplică politica cea mai 
exemplară- eu privire la 
naţionalităţi.

...Această Logo a învăţă
mântului —* -' afirmă in 
eoafiouare Suto Andras, 
in interviul publicat de 
-Magyar Nemzet" a
fost schiţată încă de pc 
vremea lui Ceauşescu, care 
spuneâ: „Să nu ne gră
bim. Dacă avem o stra
tegie bună timpul lucrează 
pentru noi".

• BELGRAD. Iugoslavia 
aşteaptă ca — în urma 
semnării acordului de re
tragere -a armamentului 
greu din jurul oraşului 
Saraievo de către sârbii 
bosniaci, care-şi respectă 
astfel obligaţiile asumate 
—* aviaţia, NATO . să sis
teze definitiv bombarda
mentele sale. iar comuni
tatea internaţională să 
acţioneze asupra croaţilor 
şi musulmanilor pentru 
a.i determina să-şi oprească 
ofensiva împotriva sârbi
lor din vestul Bosniei, 
a declarat preşedintele 
R.F. Iugoslavia, Zoran 
Milici.

jSL şt prezentat această 
opinie în cadrul întâlnirii 
avute, ta Belgrad, cu de
legaţia de parlamentari 
ruşi, condusă de Via. 
dinar- Lukui, preşedintele 
Comisiei de polithN» ex
ternă a Dumei de Stat de 
ia Moscova. Delegaţia par
lamentară rusă a sosit 
în spaţiul fost iugoslav Imc. 
diat după un alt grup de 
deputaţi ai Dumei de 
Stat, în încercarea de a 
impulsiona eforturile pro
cesului de pace in regiune.

O altă delegaţie parla
mentară de la Moscova, 
care va fi condusă dc 
preşedintele Dumei, Ivan 
Râbkin, este aşteptată la 
Belgrad şi în alte capitale 
din fosta Iugoslavie în 
perioada 1—3 octombrie, 
anunţă agenţia ITAR- 
TASS.

•  MOSCOVA. Actul te
rorist comis miercuri di
mineaţa la Groznâi dc 
combatanţii generalului 
Dudaev poate ft conside
rat un atentat la viaţa 
reprezentantului speciei 
al preşedintelui Eiţîn în 
Cecenia, Olcg Lobov, deşi

există unele inadvertenţe  ̂
au. declarat surse eeăupe* 
tente ate comandamentului 
trupelor ruseşti din zona 
de conflict, citate de ITABz 
TASS '/ j;i

Potrivit acestei surse» j 
pentru moment nu este 
clar dacă atacul l-a via 
zat doar Pe secretarul Con-i 
silfului Securităţii Rmtei, 
sau şi pe alţi respowzzbili 
aflaţi în coloana de aia- 
şini ce-1 însoţea pe emL 
sarul rus, respectiv vfite- 
premierul guvernului de 
renaştere naţională st Co- 
ceniei, Salambck Badjiev: 
şi preşedintele Comitetului 
de salvare naţională a 
Ceceniei, Umăr Avturha. 
nove ■/:-■ :> •

•  IERUSALIM, Elicop
tere militare isractiene au 
lansat miercuri un atac 
cu rachete asupra bazelor 
faitegriste şiite din sadul 
Libanului — a anunţat uni 
purtător de cuvânt mi
litar, citat de agenţia 
France Prcsse. Atât Poli
tia din Liban, cât şi «arte 
şiite din cadrul Hezboltab. 
au indicat că ticurile sui 
au provocat victime, 1

S.P.I. CARMETAPLAST S.A. DEVA
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A N G A J E A Z Ă
•  prelucrători prin aşchiere (strungari, 

frezori) categ. 2—4 pentru plăci cale ferată;
•  tineri absolvenţi şcoala profesională sau 

liceu în profil mecanic, pentru recalificare In 
meseriile de strungari, frezori, tratamentişti.

Personalul angajat beneficiază de permise 
CFR pentru ei şi familie, precum şi de abo
namente gratuite auto sau CFR dc la locul de 
muncă la domiciliu pe o distanţă de 50 km,

(505)

„METROPOL 
M. Emincscu,

S.A- DEVA
sc/ D, ap. 45str.

A n g a je a ză :
•  CONTABIL ŞEF — studii economice 

de specialitate, -vârsta până la 45 ani; /
AGENŢI ASIGURARE — pentru loca

lităţile judeţului Hunedoara — studii medii 
«au Superioare. încadrarea se face cu salariu fix 
de 100006 lei + comision.

Relaţii suplimentare la telefon Q54-C2Î995 
sau la sediul firmei, zilnic între ovele 8—16.

(7575)

I

£

CASA DE CULTURA DEVA 
UNIVERSITATEA POPULARA 

DIRECŢIA MUNCII A JUDEŢULUI HUNEDOARA
ANUNŢA:

Deschiderea următoarelor cursuri şi cercuri ăeh. 
n ico-oplicativc, începând cu data de 2 octombrie 1901:

•  Macaragii — grupele I şl IR — G luni; ; '
•  Foehîşti medic presiune — 11 toni ,,
•  Operatori laboranţi CT — S toni 
9  Stenodactilografie (secretariat) — 6 luni
•  Croitorie —*6 luni ţ
•  Operatori camere video — 3 luai
•  Taragot ist clarinet, saxofon — G toni
•  Depanatori radio.TV (cotor) — 9 tom
•  Cosmetică — S luni
•  Coafură — r. luni
•  Bucătar — 3 tuni
•  Ospătari — barmani — 3 luai .
•  Vânzători AP — 3 luni
•  Balet copii (7—14 aaD — Steni *
•  Gimnastică ritmică (copii 4—7 ani) —r 9 topi 
(fi Gimnastică aerobică — I  hmi m -fhi ' i  4
•  Artă plastică — G toni '
•  limba engleză — 9 toni
•  Xizzba germană *- 9 toni
•  Contabilitate — t i n d  -/•/.- *• /
B  R f f  dedrozkă — 9 luni
•  Canto, muzică uşoară, pop, rock — 9 lupjj
•  Ftoto color — * litoi ' ,3
La Înscriere sunt necesare următoarele acte; ari

de naştere, act de studii, act de căsătorie (copii' le
galizate), un dosar cu şină. Z poze tip buletin.

— Cursurile Încep la data dc~2. 40. 1995, ora M. 
în prima săptămână de curs sc va achita 1/2 Wn . 
tom» de şcolarizare,

— Certificatul deabsolVire se eliberează dc Di
recţia Muncii şi Protecţiei Sociale Deva.

• Înscrierile se fac iDeepând cu data de 7. #9| 
1995, după următorul program: zilnic . Intre (Rele 
8—13; » —19. ,|

Alte informaţii la telefon: 616882..

ÎN  ORICE

OCAZIE

PRIN
»»

LIBER"
ÎN

SPRIJINUL 

AGENŢILOR 

ECONOMICI 

. Ş I AL  

POPULAŢIEI.

I
!

DORIŢI SA CUMPĂRAŢI CEL M A I IEFTIN ? %
DORIŢI SA CONTRACTAŢI RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ 1

Nimic mal simplu ! 1 *■
Vizitaţi magazinul ECONOMIC al

8. 6. UNIVERSAL IMF. EXP. 
S.R.L. DEVA,

str, Dacia, la parter, bl. P + 10 (furaj. j 
2 ..." • " ■..  ’ ‘ ! 

Aici puteţi găsi: frigidere; congelatoare; maşini de spălat a«itoT |
mato şi simple din import şi româneşti; televizoare: BOYAL, THQM- j 

FSON, PLATINIUM cu şi fără teletext; telefoane: CITIZEN. PArfjl~ 
SONIC; gresie; faianţă; obiecte sanitare (căzi de bale din poliactll, I 
cabine duş); tapet supralavabll ; îmbrăcăminte, etc. I

Firma execută transport la domiciliu şi montaj pentru partea j 
de construcţie.  ̂ _ . J

EXPOZIŢIE CU VÂNZARE : î
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"VÂNZ ARI-CUMPĂRĂRI

•  Vând apartament 2 
camere, Deva, Scărişoara. . 
Tel. 627346, orele 9—19.

, • - . s • ,.(7555)
•  Vând casă,.,/' curte, 

gaz, apă, grădină, posibi
litate supraetajare. preţ 
Informativ 26 000 000 lei. 
Tel. 618908 sau Hunedoara,

i Severin, nr, 26. p (7527)
•  Vând apartament două

camere decomandate. De
va, Al. Armatei, bl. 7 G, 
ap. 18. (7532)

•  Vând urgent garso
nieră Haţeg. tel, 628603, 
după ora 17. (7534)

•  Vând Opel Kadett 1,3,
4 uşi. avariat dreapta, 
.pentru piese de schimb. 
Zam, tel, 157 A, după ora 
46. (7529)

■' •  Vând apartament 4
camere etaj 4, zona Asto-

1 ria, sau schimb variante.
! TeL '629716. (7526)
j # Vând garsonieră De- 
j Va, Dacia, bl. 6, sc. 4,
ap. 7. (.7524)

•  Vând apartament două 
eanifcre parter, posibilităţi

! ̂ privatizare, Gojdu, tel.
] 2627204. (7522)

•  Vând mobilă, aparta
ment 2 camere mobilat/ 
nemobilat, Deva, tel 620810.

(7523)
f* « Vând aparat pop corn 

american. Informaţii telj, 
611621. (7508)

I •  Vând apartament trei 
^camere, Liliacului, tel.' 
623874, după-ora 18. (7491)

•  Vând apartament cen
tral 4 camere, * decoman.

, , dat, etaj 1. Deva, infor
maţii tel. 613964, intre 
«rele 9—15. (6093)

•  Vând societate înre-
Istrată 12. 12. 1994. Re- 
aţii tel. 661548. (7504)

Vând TV izoterm stare 
rte bună. tel. 628141, 

atre oreje 16—20. ■ (7505)
•  Vând casă, grădină,

epmuna Ilia, str. A. Vlai- 
OU, nr. 1, tel. 101. (7516)

•  Vând linie, com
pletă de fabricat pâi» 
ho. Reiaţii "ia-- - tel-.* 
•69/433782. (7663/65)̂

0 Vând casă Sf. Gheor- 
tfhe, relaţii tei. 067/314363, 
după ora 18- , ,,(7450)

•  Vârîâ apartament două 
camere decomandate, tel. 
628951, după ora 17.

(7537)
0 Vând casă, str, Bre- 

telin nr. 24, tel, 666659.
. (7517)

•  Vând casă şi aparta
ment, tel, 614731, interior

2145," 9—17, '615133, după 
(7542)

•  Gunîpăr apartament
2 camere,, centrai, .. Deva, 
tel. 616348, orele 16—20.

•  Vând tractor U 455, 
semănătoare păioase, re-

: ‘morei 2 osii, 3 tone, o 
Osie, o tonă. Tel. 777432,' 
orele 16—20. (7070)

eU •  Vând pentru specia- 
congelatoare, corni 

bine frigorifice, frigidere,
i  |ta  preţuri foarte miei.' in
formaţii. tel, 712339,̂  (7251) 
<v •  Vând teren casă. Ste- 

arilor, 70, informaţii tel. 
T2313, orele 21—8 dimi

neaţa. (7237)
•  Vând spaţiu corner, 

^cial 88 mp, cu dotări com- 
ilete, alimentaţie publică 

‘apă, curent, gaze naturale), 
osibilităţi de en_gros. 
dul Libertăţii, între blo. 

fhurile nr, 8 şi nr. 11. in. 
|îormaţii zilnic orele 18— 
1:20, la sediu, sau la tel. 
C714706._ (7239)
.* •  Vând Fiat Fiorino, 
.1983, piese schimb, 5 
'milioane lei. Tel. 722686. 
m  ' (7240)

•  Vând Dacia 1300. preţ
convenabil, tel. 711955. 
zilnic, orele 8- 20. (7243)

•  Vând casă. * Hune
doara, strada Chizid, nr. 
55, inf. tel. 713380. 77244)

« Vând apartament 3 
camere, informaţii tel. 054/ 
721787. ' (7245)

0 Vând apartament 3 
camere, dependente, etaj 
1, zona Magnolia, Tel. 
722795. (7246)

•  Vând urgent aparta-
’ment trei carriere. Mine
rului, preţ avantajos, tel. 
622622. (7664)

•  Vând minibuz Fiat
Ducato D, Alpha Romeo 
75. Informaţii tei. '128283, 
după ora 14. (7389)

•  DANMAR 94 vin
de en gros îmbrăcă
minte import Austria 
pentru sezon toamnă- 
iarnă, CALITATE 
DEOSEBITA! Alba 
Iulia, str. ©. Vladi- 
mirescu, nr. 61 (incin
ta cinematografiei), tel. 
058/830795, 821106,

seara. (9980)
mmm* mmm r mmm "w 'mmm' m mm

DIVERSE
• Ofertă deosebită, mi

crobuz Ford Tranzit Die
sel 2500 cmc. 8 plus 1 
locuri, stare foarte bună,

. 87 000 km, 15 000 mărci, 
tel. 715857, 716842. (7248)

•  Societate comercială 
închiriază, eventual eum. 
pără. spaţiu pentru pro
ducţie (croitorie), zonă 
centrală. Informaţii tel. 
613281, între 8—20 sau 
622398. după ora 20.

. (7512)
•  Solicit profesor limba

engleză pentru clasa IV. 
Tel. 628582. (7530)

•  Salariu lunar deosebit,
eventual locuinţă pentru 
specialist agricol (de pre
ferat posesor auto), pentru 
administrarea a 7—8 ha de 
teren agricol in comuna 
Pul, Judeţul Hunedoara. 
Relaţii lâ tel. 01/3224059,. 
01/3237893, 054/720063 054/ 
723208. (7204)

- •  FEDERALCOOP De
va vinde prin licitaţie pu
blică Ferma din localita
tea Valea Bradului. In*' 
formaţii suplimentare • se' 
pof obţine la sediul u_

* rataţii, strada 1 Decetn. 
brie,' iir. 14, Deva şi la 
tel. nr. 611221. 614531,
614530. - (7539)

’« Banca Română pen. 
tru Dezvoltare, Sucursala 
jud. Hunedoara —— . Deva, 
vinde la' licitaţie: Audi 
80, cu nr. de circulaţie 
HD 01 BGH. ; proprietar 
Sandru Ioan; Renault' 
Fuego, cu nr. de circula
ţie 4 HD 4063, proprietar 

.Pup Marinei. Licitaţia va 
Avea Ioc -An data de 25. 
09. 1995 la sediul B.R.D., ' 
str. 1 Decembrie, nr. 23, 
Deva, la ora 9,

# Societatea GARANT 
GONSULTING Deva, 
tel. 054-616449,. inter- 

■ j mediază vânzarea — * 
cumpărarea — închi
rierea apartamentelor, 
caselor, . terenurilor.

CUMPĂRĂTORII 
SUNT SERVIŢI 

GRATUIT !

ÎNCHIRIERI 
-*—*—» —*—*—*—»—*

•  Ofer pentru în
chiriat spaţiu comer
cial sau depozit en_ 
gros, în Deva, Oituz, 
informaţii tel. 629331 
şi 622137. (7755)

-*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—
• Caut să închiriez gar

sonieră mobilată, în Hu
nedoara. Tel. 711099, în
tre orele 8—15. (7247)

• Ofer de închiriat a- 
partament două camere 
mobilat, Gojdu, tel. 628027,

(7538)
« închiriez garaj pen

tru depozit en* gros. In
formaţii tel. 622411, între 
orele 19—2L- (7661)

•  Ofer Spre. închiriere, 
termen lung, garsonieră 
nemobilată, zonă Centrală, 
preţ 100 DM, chirie anti
cipat. Deva, informaţii 
bdul Decebal bl. 15. sc.
1, ap. 72. (7525).

• PIERDERI

•  Pierdut carnet califi
care 3992, pe numele Ciur- 
la Vasile. Se declară hui.

• - .(7519)
• Pierdut legitimaţie de

serviciu pe numele Suba 
Mugurel loan. Se declară 
nulă, (7536)

OFERTE DE SERVICII

•  Angajăm inginer(ă) 
textilist vechime în mun
că 4 ani, vârsta între 
30—45 ani. Informaţii tel. 
613964 Deva, orele 10—15.

- (7432)
•  ÎMPRUMUTURI ÎN 

LEI primiţi la CASA DE 
AMANET „ARISTOCRAT** 
DEVA, str. Libertăţii bl.
2, etaj, tel. 614570. (7464)

•  SC Paşcondea SNG 
Balata, nr. 47 anunţă 
deschiderea magazinului 
îmbrăcăminte — încălţă
minte import, începând cu 
23 septembrie 1995. (7540)
- 0 SC Snack Tropicana 
SRL Deva angajează bă
ieţi distribuitori Coca- 
Cola. Relaţii la tel. 611121.

.ry) (7545)
• Caut femeie peste 45 

ani îngrijire copil 2 ani 
la domiciliu. Tel, 617624.

(7554)
W W W M W A W W
• SG Izocom SA 

Braşov, cu sediul în 
Braşov, str. Baba No
vac nr. 15 Ă anga
jează inginer, subin- 
giner. maistru — spe
cialitatea constructor 
industrial pehţm cou 
ordonare lucrări con
strucţii şi izolaţii în 
zonă judeţului Hune
doara. Reiaţi] tel. 
068/126933, Braşov, 
serviciul personali ,

. , , . .. ' (7535/
AVJVWVW.W/.W//M

« Importator direct caut 
'  agenţi comerciali pentru 

distribuţie maşini' de Spă
lat automatice, - folosite, 
informaţii tel. 712339.
... , . .. (7251)

COMEMORĂRI

• Soţia anunţă parastas 
de 40. de zile, duminică, 
24 septembrie, la Biserica 
Popa Şapcă, în memoria 
celui care a fost 
Ing. MOCUTA TRAIAN 

(7238)
DECESE

• ' Familia îndure
rată anunţă cu triste
ţe trecerea în ne
fiinţă a celui care a 
fost saţ, tată şi socru 
iubitor

OANCEA LIVIU
înhumarea va avep 

loc sâmbătă 23 sep
tembrie. _ *

Nu tc vom uita
--niciodată;̂ ^^(357126)^

« Familia profund în
durerată anunţă stingerea 
clin viaţă a dragei lor 

MARIA KOZMA 
în vârstă de 67 ani. în
humarea va avea Ioc la 
Cimitirul Nou Orăştie, 
azi, 22 septembrie, ora 14, 
de la domiciliul din str. 
Mureşului, bl. 16, ap. 9 
Orăştie. Nil te vom uita' 
niciodată! (7544)

•  Caldă compâsiune co. 
legului Sorin Ispas, la 
despărţirea de buna şi 
iubitoarea sa mamă 

ELENA ISI’AS
Dumnezeu s-o odihnească 

în pace.
Colectivul Direcţiei Ju

deţene a Drumurilor — 
R.Ă. Deva. (357128)

S.C. ARDAF S.A., SUCURSALA 
TRANSILVANIA

Cu contul nr. 4104017088906, deschis 
B.D.F, CIuj-Napoca. ,

la )

A N U N Ţ

. 0 Camitetul Director 
şi salariaţii SC Ghi. 
mica SA Orăştie sunt 
alături de familia ing. 
Bozdog Mihail — di
rector tehnic, la ma
rea durere pricinuită 

. de moartea mamei sale 
BOZDOG ELENA 

şi transmite pe a_ 
ceastă cale sincere 
condoleanţe.

Dumnezeu s-o odih
nească în pace.

s

0 Soţia Sabina, mama 
Floarea, f]ul Hemus, fiica 
Rodica, nora Minerva, gi
nerele Florin, nepoţii A. 
lin, Ovidiu şi Alina a- 
ntmţă cu nemărginită .du
rere încetarea din viaţă 
după o grea suferinţă a 
dragului lor soţ, tată, bu
nic fiu

fi;;: > , VINDUŢ ■. REMUS 
de 57 ani

înmormântarea — sâm. 
bătă, 23 septembrie, ora 
14, în Certejul de Sus.

Dumnezeu să te odih
nească suflet bun!

(357129)

Vineri, 15 septembrie 1995, COMISIA NA
ŢIONALĂ DE VALORI MOBILIARE a auto
rizat funcţionarea FONDULUI MUTUAL 
ARDAF si a societăţii de administrare, a aces
tuia S.C. SPOR S A.

FONDUL MUTUAL ARDAF este iniţiat 
de trei firme de prestigiu în lupica finanţelor 
româneşti, care nu mai au nevoie de prezen
tare si anume: S.C. ARDAF ASIGURARE — 
REASIGURARE DACIA FELIX SJ\., BANCA 
DACIA FELIX S.A., ASIGURARE DE VIAŢĂ 
FELIX S.Ă. -i. f:

FONDUL MUTUAL ARDAI -  F.M.A. e- 
mite printr-un prospect de emisiune continuă 
TITLURI DE INVESTIŢII ARDAF (T.I.A.) la 
valoarea nominală de 10 000 lei.

Pentru luni 18 septembrie a.c. preţul dc 
emisiune al unui T.I.A. a fost de 10 200 lei.

Distribuirea T.I.A. se face prin incintele 
sucursalelor Băncii Dacia Felix ca societate de 
depozitare şi agenţiile ARDĂF din întreaga 
ţară. ,

Răscumpărarea T.I.A. se face prin su
cursalele Băncii Dacia Felix.

O particularitate cu caracter de noutate a a- 
cestui fond o reprezintă faptul că deţinătorii a 
cel puţin 300 de titluri de investiţie beneficiază 
de o reducere de 10 la sută la încheierea po
liţei de asigurare de viaţă cu acumulare de ca
pital Felix din reţeaua de agenţii ARDAF.

LA DEPUNERE NU SE PERCEP COMI
SIOANE.

La răscumpărarea T.I.A. se percep urmă
toarele comisioane:

•  5 la sută din valoarea la zi a titlurilor 
răscumpărate dacă retragerea este făcută după 
o perioadă mai mică sau egală cu 90 de zile; 
dacă răscumpărarea este făcută după o perioadă 
mai mare de 99 de zile, comisionul este dife
renţiat în funcţie de numărul de titluri răscum
părate'-astfel: -

•  1 la sută din valoarea la zi a T.I.A. dacă 
se solicită răscumpărarea a mai puţin sau egal 
cu 10 titluri de investiţie ARDAF;

•  1,75 la sută din valoarea la zi T.I.A, 
dacă se solicită răscumpărareâ  a mai mult de 
10 titluri dc investiţie ARDAF/

CONSILIUL DE CONDUCERE 
AL FONDULUI MUTUAL ARDAF

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„AVRAM.IANCU“ S.A. BRAD

Str. Independenţei, nr. 1, bloc 17, parter.
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s S.C. CORALIS S.R.L. DEVA I
{ Str. N. Bălcescu, bl, 44 A/43, tel. 625110, | 
J 627327. j
I 0  Angajează personal pentru evidenţă con- | 
î tabilă, de preferinţă cu studii superioare. J 
• (357752) I

I- - - - r — 3 - r r r -r— —  i
\

CONSILIUL LOCAL ILIA
Anunţă concurs în 28 septembrie 1995.: |
Pentru ocuparea postului dc funcţionar, j 
Relaţii suplimentare la sediul Consiliului |

\ LICITAŢIE PUBLICĂ
” ţ deschisă, în data de 11 octombrie 1995, ora 

\ 10, pentru:
ţ •  Vânzare tractor U—650 cu remorcă,

preţ 7 000 000 lei.
Taxa de participare la licitaţie în sumă 

de 350 000 lei se achită la sediul societăţii în 
ziua licitaţiei, până la ora 9,30.

Informaţii suplimentare la telefon: 034/ 
651826.

• local, str. Libertăţii, nr. 56, Ilia. (508) ;

S.C. ROMCAMION S.A. DEVA 
Cu sediul în str. Depozitelor, nr. 17.

A N G A J E A IN
şoferi pentru autobasculante 

j •  şoferi pentru autotractoare cu şa — j 
J vechime minimă 3 ani I

•  electrician auto |
Relaţii suplimentare la serviciul Personal J

| —- telefon 613030.̂  J
\

\

\
\ 
\ 
\
s

X \ 

« 
)
\  
\

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
Cu sediul în Deva, str. I Decembrie, nr. 

35.
Organizează

în data de 29. 09. 1995, ora 9, la sediul acestuia

pentru vânzarea unui autobuz IKARUS 211.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la 

sediul Consiliului judeţean Hunedoara sau la. 
tel. 611350, int 244.

Taxa de participare la licitaţie va fi de 
30 000 lei care va fi achitată anticipat la ca
sieria Consiliului judeţean.
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