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CHESTIUN
Ca nici unul din peri

oada post-decembristă a
ce, în prealabil, vor Ii f 
verificate de o comisie ţ

României, acest sfârşit parlamentară". Moţiunea ţ 
de an este extrem de bo- este semnată de 300 de ’U« au cowt cauvu» uv wv- v-?w evuiuaţa u ţ ow uv. .

•gat pentru parlamentul parlamentari, din aproape 1 
ţăriL Şi nu atât în acte toate formaţiunile poli- ţ
legislative, cât mai ales tice, inclusiv dePDSR, şi i 
în... moţiuni. Iată, opo- are ca scop final faptul ca 'U I . . .  U i v ţ t u i u .  i m u i

ziţia înaintează un nou nici. un fost agent infor- ) 
asemenea document, după mator să nu mai poată 4 
ce anteriorul a rămas ocupa posturi importante ? 
fără rezultat. Pregătită în stat, urmând ca acest i 
îndelung, cu un text con- lucru să fie reglementat ţ 
creţ şi cuprinzător în printr-o lege, al cărei i 
cele nouă puncte ale şale proiect se propune a fi 7 
— moţiunea de cenzură dezbătut în regim de ur- V 
a Convenţiei Democratice, genţă. 1
la care s-a raliat şi Par- O altă moţiune, fără ! 
tidul Democrat (nici nu precedent până acum în » 
se putea altfelî), îi chea- practica noastră paria- ) 
mă pe toţi senatorii şi mentară, a fost iniţiată 
deputaţii să-şi exprime de partidul de guvernă- 
nelncrederea în actualul mânt (PDSR), fiind sem- 
executiv şi să caute so- nată de 72 de deputaţi- 
Iuţii pentru alcătuirea u- din respectiva formaţiune 
nei noi echipe guverna- politică şi din partide care . 
mentale, cu un program susţin puterea (PSM, BRM, 
clar şi dinamic pentru PUNR). Ea este îndrep- ‘ 
redresare şi restructurare tată împotriva fostului 
economică, scoaterea ţării tovarăş de drum al

PSDR — până nu de 
mult —, respectiv a PD, 
ai cărui lideri, în con-

din criză, stoparea 
cirii poporului.

De bună seamă,

sără-

ţara

s
întreagă constată politica cepţia semnatarilor do- 
eeonomică şi socială fa- cumentului, au încălcat

*

limentară a actualului 
guvern, neputinţa sa

normele de conduită ci. 
vilizată, au agresat for-

de a stopa inflaţia şi co- ţele de ordine şi militarii
\ rupţia, lentoarea în pro- în uniformă la sărbăto-

*
cesul reformei şi al pri- rirea Zilei Naţionale a
vatizării şi consideră României de la Alba
strict necesare afirmaţiile Iulia, din 1 Decembrie 
din finalul moţiunii de a.c. Această moţiune
cenzură. Că un nou gu- surpriză, venită din par- J 
vern va rezolva mâine tea unui partid împotriva \ 
toate problemele cu care altui partid, pentru mo- 
se confruntă ţara este, tive discutabile, aşa.zis 
de asemenea, greu de patriotice, toarnă şi mai 
crezut. Dar, vorba ro- mult gaz pe vâlvătaia 
mânului, „încercarea dintre „trandafirii" spe-
moarte n-are". ranţei noastre, agravează 

Aceasta ar fi moţiunea disensiunile dintre par- 
de cenzură a opoziţiei, lamentări. Şi, în plus.
Acestea ar fi 
sale." Urmează 
mântui să le dezbată şi

rosturile consumă timp preţios în 
ca paria- parlament, care ar pu

tea fi afectat dezbaterii
\ să decidă măsurile ce se şi adoptării atător legi

s impun. urgente ce-şi aşteaptă

S
A doua moţiune — cam de mult verdictul.

s
\

poate nu chiar a 
ca importanţă — 
din partea senatorului 

Ticu Dumitrescu (PNŢCD) 
şi cere „publicarea liste, numărul unu al 
lor agenţilor informatori 
ai securităţii sau ai al
tor servicii străine (din

doua Şi a mai fost o mo. 
vine ţiune, tot simplă, poate 

şi mai surprinzătoare, ve
nită din partea aliatului 

PDSR

DUMITRU GHEONEA

ţ perioada 1945—1989), după 'Continuare In nat- •  t-e)

|ntr-o conferinţă rostită 
în 1987 la Bistriţa, N. 
Steinhardt pleda pentru a- 
devărul că anumite con-
cepte-perechi, precum cul- 
tură/civilizaţie, etic/este- 
tic; ordine/libertate, nu pot 
fi gândite decât împreună, 
ele neaflându-se în relaţii 
de adversitate, ci, dim.

Contrapunct

Ordinea şi libertatea

potrivă, de complementari
tate şi condiţionare reci
procă. „Se chezăşuiesc re- 

" ciproc", zicea N. Steinhardt, 
imaginându-şi că, pentru 
a nu fi arbitrar separate, ele 
ar trebui chiar scrise îm
preună — culturăcivilizaţie 
— după modelul lungilor 
cuvinte ale limbii germane 
sau sanscrite. Numai că 
spiritul limbii române, se 
opune unor asemenea ino
vaţii.

Dintre toate acestea, pe 
noi, cei care aniversăm şi 
totodată comemorăm împli
nirea a patru ani de la 
tragica şi încă enigmatica 
noastră Revoluţie, pentru 
noi deci, de un maxim 
interes sunt acum tocmai 
conceptele inseparabile or
dine/libertate. Unde duce 
supralicitarea unuia în de
favoarea celuilalt am vă
zut prin propria experienţă

a ultimilor cincizeci de 
ani: ordinea fără libertate 
se anchilozează în tiranie; 
libertatea fără ordine ex
plodează în anarhie. Prima 
variantă am cunoscut-o în 
timpul comunismului. Nos
talgicii acelei epoci, când 
invocă ordinea de atunci, 
trec sub tăcere că ea era 
o ordine în absenţa ori
cărei dintre libertăţile 
fundamentale ,o ordine po
liţienească, impusă prin 
teroare mai mult sau mai 
puţin disimulată şi tot
odată o ordine aparentă, 
căci corupţia, bunăoară, era 
la fel de înfloritoare ca 
azi. Atâta doar că, fiind 
dintre subiectele tabu, nu 
avea publicitatea de acuin 
şi, în absenţa libertăţii, 
aria ei de manifestare era 
mult mai redusă. Să în
semne aceasta că „înainte 
era mai bine"? Nu poate 
însemna aşa ceva decât 
pentru mentalităţile anci
lare, nărăvite a se simţi 
la îndemână doar sufc dic

tatul unui „partid, iubit 
părinte"-. Ceea ce nu în
seamnă nicidecum că abo
lirea ordinii poliţieneşti, 
fără a aşeza în locu-i or
dinea unui sistem legisla
tiv complet şi înţelept duce 
neapărat la „bunăstarea 
şi fericirea întregului po
por". Dacă acum, ia pa
tru ani de la Revoluţie, 
societatea românească a 
dobândit aspecte anarhoide, 
aceasta se datoreşte nu
mai supralicitării populiste 
a libertăţii, în dispreţul 
ordinii, a rânduielii, cum 
zice ţăranul ardelean. De 
aceea, revoluţia a fost ur
mată la noi nu de evolu
ţie, ci de o năucitoare in
voluţie. Dar, pentru a re
veni pe coordonatele fireşti 
ale evoluţiei, e nevoie’ să 
aşezăm corect în ecuaţie 
-cei doi termeni: ordinea 
şi libertatea. Libertatea 
am cucerit-o şi trebuie 
lăsată cum e. Decisivă e 
acum** instaurarea ordinii

în primul rând prin I 
plutirea sistemului legisla 
tiv corelată cu reala 
parare a puterilor în stat. 
E posibil? Aşa cum se în
făţişează lucrurile acum, 
nu cred că e posibil. Cu 
un partid de guvernământ 
care se complace • într-o 
monstruoasă coaliţie cu va
leţii travestiţi ai Ceauşeşti- 
lor, cu un legislativ care 
legiferează doar când i s.a 
isprăvit apa din piuă, cu 
un executiv mitoman, pre
ocupat doar de paiul din . 
ochiul predecesorului, fără 
a suflă însă o vorbuliţă 
despre bârna din dotarea 
proprie, cu o justiţie tem- 
porizantă, fără personali
tate şi prestigiu, sub nasul 
căreia corupţia joacă ne- 
stjnghcrită muşamaua, cu 
o autonomie locală sublimă 
dar inexistenţă etc. etc., 
nu, fireşte, nu se poate 
ieşi din marasm. Revolta 
mocneşte surd, guvernanţii 
sunt tot mai strâmtoraţi. 
Să sperăm că, în această 
situaţie, nu vor confunda 
ordinea de drept cu or
dinea poliţienească.

RADU CIOBANU
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Chelner, servit* calea rece? 
Desigur, domnule!
Încălzeşte-mi atunci şi mic una... ,

i FtASH ! FLASH! !
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17 d e c e m b r ie

V Au trecut 350 de 
zile din a n ; au mai 
rămas 15.

•  SI. Prooroc Danii! 
Anania, Azarie şi Mi
sa ii.

O 1830. S-a născut 
JULES CONCOURT <m. 
1870), scriitor francez, 
exponent marcant al 
naturalismului.

o IMS. S-a născut 
DUMITRU BAGDASAR 
(m. 1948), neurochirurg, 
creatorul şcolii româ
neşti de neurologie.

O 1903. S-a născut 
ILARIE VORONCA (m. 
1948), scriitor şi publi
cist

O 1912. A murit SPI- 
RU HARET (n. 1851), 
cunoscut matematician, 
pedagog, sociolog şi om 

I politic român. Jn calita
te de ministru al in. 
strucţiunii a rcorgnni- 
zat pe bale modeme ţ  
învăţământul de toate' 
gradele.

* — * — * — «— * — * — * — * — * — * —  * — *

La patru ani de la Revoluţia din Decembrie ’89

•  TIMIŞOARA. De la 
trimisul nostru special.

începând de ieri, la 
Timişoara se desfăşoară 
ample manifestări dedi
cate omagierii Revolu
ţiei române din decem
brie 1989. Oraşul simte 
febra importantului eve
niment ce a schimbat ra
dical faţa şi imaginea 
ţării, eveniment istoric 
ce, după cum se ştie, 
a început aici, pe ma
lurile Begăi.

înainte de a intra în 
detaliile manifestărilor, 
trebuie să spunem că, 
cu prilejul împlinirii a 
patru ani de la declan
şarea Revoluţiei Române, 
Timişoarei i-a fost adresat 
un mesaj din partea pre
şedintelui ţării, dl. Ion 
Iliescu, Intre altele, în 
mesaj se spune că, dato
rită Timişoarei, care a 
aprins' flacăra luptei pen- 
tru libertate, dând pildă 
de eroism şi sacrificiu — 
întregii naţiuni — a fost

posibilă victoria revolu
ţiei.

Să mai spunem apoi 
că, la Timişoara, 17 de
cembrie 1993 a fost ho
tărâtă „Zi de doliu".

Deschiderea oficială a~ 
manifestărilor s-a petre
cut în sala mare a Con
siliului judeţean şi Pre
fecturii, la care au par
ticipat reprezentanţi ai 
prefecturii, consiliilor ju
deţean şi local Timişoara, 
ai unor asociaţii de par
ticipanţi la Revoluţie din 
judeţ şi din ţară, în  me
moria celor căzuţi în de
cembrie ’89 s-a păstrat 
un moment de reculegere 
şi s-a rostit Tatăl Nostru.

Cei care au luat cu
vântul, reprezentanţi ai 
organelor locale şi aso
ciaţiilor participanţilor la 
Revoluţie au evocat cu 
emoţie contribuţia şi jert
fele Timişoarei la de
clanşarea şi victoria Re
voluţiei din Decembrie 
’89.

Tot ieri, în memoria 
celor căzuţi, în „Piaţa 
Traian" s-a dezvelit un 
monument închinat mar
tirilor Timişoarei, iar în 
faţa hotelului „Continen
tal" s-a dezvelit un alt 
monument comemorativ. 
De asemenea, la Muzeul 
„Banatul" a avut loc ver
nisajul expoziţiei „Revo
luţia română din De
cembrie 1989 — Timi
şoara".

Manifestările din 16 
decembrie au continuat 
cu un marş pe traseul
bdul ,,16 Decembrie 1989“

Biserica Reformată — 
Piaţa Maria, Bdul Regele 
Ferdinand — Bdul 20 De
cembrie 1989 —- Piaţa 
Victoriei şi s-au înche
iat cu un miting In Piaţa 
Victoriei, având drept te
mă „Decembrie 1989 —
decembrie 1993 — spe
ranţă şl realitate*.

VALENTIN NEAGU
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■  A SOSIT MOŞ CRĂCIUN. Încărcat de daruri 
Moşul mult aşteptat a sosit şi pentru cei 192 copii 
ai salariaţilor de la S.C, „Coratrans" S.A. Deva. Con
siliul de administraţie, împreună cu sindicatul, au 
alocat importante sume de bani, încărcându-1 pe Moş 
Crăciun cu 102 pachete, fiecare în valoare de peste 
9000 Ici. Osteneala Moşului a adus mare bucurie co
piilor! (Gh. I.N.)

■  CONCERT. Corala centenară a Catedralei Or
todoxe „Sf. Nicolae" din Deva, dirijată de dnii Tra. 
ian Giura şi Gheorghe Bercca, prezintă duminică, 19 
decembrie a.c„ tradiţionalul concert de colinde dedi
cat sărbătoririi Crăciunului. Concertul arc loc la ora 
17,30, sub cupola Catedralei. (M.B.)

■  PENTRU AGRICULTURA PRIVATA. In acest 
an agricultura privată a  primit (numai prin S.C. 
„Aprotera“ S.A. Simeria) tractoare, diverse utilaje a- 
gricole şi îngrăşăminte chimice a  căror valoare de
păşeşte un miliard de lei. Există disponibilitate şi 
premise ca în 1994 să fie amplificate colaborarea şi 
livrările. (N.T.)

|  COLUMBOFILĂ. De la dl ing. Ioan Horvat 
(preşedintele Filialei judeţene a columbofililor), mul
tiplu campion naţional şi vicecampion mondial, am 
aflat că în zilele acestea arc loc, ia Bistriţa, o Expo
ziţie naţională în acest profil, la care participă, la 
clasa sport şi reprezentanţi ai filialei şi cluburilor 
d in" Judeţul Hunedoara. (N.T.)

■  STUDII DE PREFEZABILITATE — au fost 
elaborate pentru întocmirea documentaţiilor necesare 
racordării Ia reţeaua de gaze naturale a localităţilor 
Lupeni, Uricani, Anlnoasa şi Petrlla. Toate aceste 
documentaţii premergătoare sporesc şansele de cu
prindere a lucrărilor respective în programul de in
vestiţii pe 1994. (I.C.)

•11 DEBITE, La 12 000 000 de iei se ridică suma 
totală pe care Regia Autonomă .Activitatea" Orăştie 
o are dc încasat de la unele asociaţii de locatari din 
oraş. Cele mai mari debite le-au acumulat asociaţiile 
nr. 8, 7, 9 şl 10. (I.V.)

■  LOGIC ŞI NECESAR. Din motive logice de 
rizibliitatc şi siguranţa circulaţiei, o serie de panouri 
de informaţie turistică au fost înlăturate de pe ve
chile amplasamente. Dar pe traseele turistice este 
nevoie de această informaţie. Se simte deci necesi
tatea unei acţiuni corelate pentru asigurarea ei. Cine 
îşi asumă rolul coordonator? (I.C.)



„Căluşerui transilvănean11 
a ajuns la  a  XXV-a 
ediţie. O vârstă  venerabilă 
pentru  care organizatorii 
săi, Inspectoratul Jude
ţean pentru  C ultură ţi 
Centrul Judeţean al Crea. 
ţiei Populare m erită tot 
respectul. Ediţia din acest 
an aduce în prim -plan 
form aţiile căluşereşti de pe 
raza comunei M ărtineşti 
(Dâncu Mare, M ărtineşti, 
Dâncu Mic, Tăm ăşasa) care 
îm plinesc un  secol de ac

tiv itate neîn treruptă. Pentru  
a onora form aţiile cente
n a re  m ărtineştene, sâm 
bătă, 18 decem brie a.c., 
ora 16, la' Căminul Cul
tu ral din Dâncu Mare va 
avea loc o m anifestare a- 
niversară. Este vorba de că- 
luşerii din Vâlcele (Bretea 
Română). Şcqala de A rtă 
Cluj-Napoca, Zăvoi (Ca- 
raş-Severin), Iaşi — co
m una Recea (Braşov), Hă. 
şinari (Sibiu),. Săliştea 
(Alba), Turdaş, Tămăşasa, 
Dâncu Mic, Mărtineşti,

Dâncu Mare. Vă urm a 
muzică populară susţinută 
de apreciatele soliste vo
cale M ariana Angliei, Le- 
nuţa Evsei, M ariana Deac, 
Artă Banciu.

Duminică, 19 decembrie 
a.c., ora 10, la  O răştie va 

avea loc în trecerea propriu . 
2isă din cadrul Festivalu
lu i „Căluşerui transilvă
nean", precedată de o pa
radă a portului popular. 
Pe scena Casei de Cul
tu ră  vor evolua form aţii 
din judeţele Cluj, Caraş- 

Severin, Braşov, Sibiu, Alba; 
H unedoara (comunele Bo- 
şorod, Geoagiu, O răştioâra 
de Sus, Beriu, Balşa, Ro- 
mos, M ărtineşti). In reci
ta l vor evolua din nou 
solistele mai sus am in-, 
tite, precum  şi ansam blul 

, folcloric „Doina M ureşului" 
al Casei de C ultură Orăş
tie. Va urm a festivitatea 
propriu-zisă cip înm ânarc 
a premiilor.

„Cele mai 
frumoase colinde"

MINEI, RODEA

j

MOŢIUNI, CHESTIUNI
(Urmare din pag. I)

— l-am  num it pe zglo
biul PSM — la adresa

guvernului Vucăroiu. Sem
natarii, puţin i la  nu m ăr
— unii fiind plecaţi cu 
treburi prin  s tră inătă ţi — 
cer guvernului un pro
gram  anticriză, antiinfla- 
ţionist, care să ducă la 
dim inuarea şom ajului şi 
relansarea creşterii n i
velului de trai al popul 
laţiei. Şi asta intr-un 
tim p record de numai 
două săptăm âni, cu a- 
m eninţarea că, îri caz con
trar, PSM îşi va retrage 
sprijinul • parlam entai 
pentru actualul guvern. -

Acest docum ent apare 
ori ca o gluma, ori ca o 
diversiune, o ri ca o ne
cunoaştere a forţei şi 
com petenţei barjei gu
vernam entale, care, ori
cât a r  - încerca, într-o 

jum ătate .de lună nu  poate 
face minuni. Ea — mo
ţiunea — răm âne însă 
un sem nal logic şi nece
sar pentru  executiv, în 
d irec ţia  revigorării pro. 
priei activităţi, a  înnoirii 
echipelor m inisteriale şi

oferirii unei suprafeţe de 
ma bine poporului ro
mân.

Sigur, toate aceste do
cumente — moţiuni, sim
ple sau de cenzură — 
atestă durita tea luptei 
politice din parlam entul 
ţârii.

Pe de a ltă  parte, mo
ţiunile sunt constitu ţio 
nale ş-i necesare, ele sem
nalând guvernului gre
şelile pe. care le .'săvâr-: 
şeşte, atenţionându-1 de 
obligativitatea schim
bării, înnoirii, restructu 
rării, apărării libertăţii şi 
scoaterii ţării din criză. 
Din păcate, guvernul, 
unii d in tre  m em brii săi, 
nu văd, nu aud. Mai 
mult, anum iţi reprezen
tan ţi la vârf ai execuţi, 
vuiţii sş  infatuează, .cla
m ează c ă .a  fost stopat, 
declinul -economic şi căi 
ţara  merge din bine în 
mai bine — ceea ce . toată 
lum ea vede că nu-i aşa. 
Şi atunci m oţiunile a- 
tenţionează şi asupra mă-, 
surii, suprem e: schim ba
rea acestui guvern cu 
altul. O fi bine, o fi rău? 
Poate la prim ăvară vom 
afla. ■

■s
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Acum, în preajm a săr
bătorii Crăciunului, cu
noscutul compozitor şi 
d irijo r devean Ştefan Ră- 
duţ a scos de sub tipa
ru l Im prim eriei G uten. 
berg o splendidă culege
re de colinde însoţite de 
urarea  „Cu bucurie şi 
.sănătate". Aşa qum preci
zează în tr-un  pream bul 
părin tele protopopi A lexan
dru  H o tă ra n : „în cartea 
de faţă  au fost adunate 
colinde cunoscute aproa
pe pretutindeni în tre ro
mâni", punând la „înde
mâna tinerilor rom âni creş
tini, a tu tu ro r iubitori
lor de colinde, această co
lecţie însem nând tex t şi 
muzică scrisă pe portativ  
spre a lăuda şi a prea
mări astfel în grai şi cân
tec străbun  pe cel ce în 
peştera din Betleemul Iu 
deii s-a născut".

In culegere sunt cu
prinse colindele „O, ce 
veste m inunată", „A stăz i' 
s-a născut Hristos", „Moş 
Crăciun", „Noi* um blăm  şi 
colindăm", „Trei păstori",' 
„în seara de Moş Ajun", 
„Sus la poarta Raiului"... 
Lor li se adaugă : „O brad 
frumos", „Afară ninge li
niştit". „Noapte sfântă". 
„Colo sus şi mai in sus", 
precum  şi „Pluguşorul".

U tilitatea culegerii este 
ev iden tă : mai întâi ofe
ră un repertoriu bogat dc 
colinde, iar in al doilea 
rând pune la dispoziţie 1 
t raaspunerea mu zicală.

Bătrâneţe, griji, speranţe

MINEI, RODEA

In tr-o  audienţă la redac
ţie, dl. G.C. din Deva ne 
povesteşte de. situaţia  m a
terială  şi m orală grea a 
Anei Fiijp, din Valea B ra
dului. La 62 de ani, sin
gură, cu o pensie mică, 
are . în îngrijire pe bă
trâna ei mamă, în  vârstă 
de 92 de ani, paralizată 
şi oarbă, fă ră  nici un ve
nit. Jn plus, fiica i-a lă 
sat în g rijă  şi 3 copii, res. 
pectiv nepoţii Anei F. 
Cum să se descurce, cine 
a r  putea să o aju te? Am 
încercat să aflăm  cât a- 
devăr sau câtă exagerare 
este în această poveste.

...La 7 km d istan ţă de 
Brad, satul se întinde pe 
o u liţă  asfaltată, paralelă 
cu valea care i-a îm pru
m utat numele. După ce se 
term ină asfaltul, ajungem  
la căsuţa cu nr. 131. Este 
cea mai m icuţă şi mo
destă construcţie compa
ra tă  cu cele din jur. După 
o bătaie în  poartă, îşi 
face apariţia  o femeie 
mică de statură. Ne invită 
înăuntru. In încăperea de 
aproxim ativ 3/3 m — sin 
gura cam eră ce serveşte 
acum, iarna, şi de bucătă
rie, că în micul antreu 
deschis nu se mai poate 
găti — se află două pa
turi aşezate lateral, o 
masă şi o sobă de încăl
zit, O bolnavă vârstnică, 
care încă mai respiră, dar 
nu ■ recepţionează aproape 
nimic, se odihneşte în tr
una! din patu ri şi un bă
iat tinerel stă  lângă soba 
care dă puţină căldură. 
„El este Marius şi a re  17 
ani. N-a mai mers la şcoală.

că dacă Ca, fiică-mea. nu 
s-a mai interesat de ei... 
E tare dureros pentru  a- 
eeşti copii" — spunea Ana 
Filip.

— Dar ceilalţi unde 
sunt? Am înţeles că aveţi 
trei nepoţi.

— De fap t am patru. 
Că a tâ ţia  copii â avut 
fiică-mea. D ar ea a plecat, 
i-a părăsit. La nun ta  fii
cei ei, Ela (cea mare), s-a 
cunoscut cu un partener. 
Acum locuieşte în  Brad... 
Irina  are doar 15 ani. N-a 
in tra t la  liceu. E aici, *- 
casă... D ar cine să se mai 
intereseze de ea? Şi mai 
e Nicoleta (16 ani), elevă 
la liceul din Gurabarza.

In  vecinătate, într-o  casă 
m ult mai ară toasă şi con
fortabilă — care adăpostise 
cu doar câţiva ani în u r 
m ă o fam ilie cu 4 copii — 
o găsim  pe Irina. La che
m area bunicii, se apropie 
cu oarecare sfială. Este 
încă un  copil, o fe tiţă  cu 
ochi albaştri şi trişti.

— Ce făceai Irina?
— Ascultam  o casetă.
— Bunica spune că m a

ma ta  a  plecat.
— Da. De doi an i a ple

cat mama, şi nu m ai vine 
deloc.

— Dar ta tă l tău?
— Tata stă  mai m ult 

cu noi.
— Vă aju tă?
— Da, el lucrează la

mină. Acum şi-a făcut 
dosarul pen tru  pensie.

„N-am m ai văzut aşa
suflet de mamă, intervine 
bunica. Eu am  huiduit-o, 
că m -a duru t de copii. Să 
ştiţi că şi cel cu care stă 
are soţie şi copil".

Centrul de recuperare, pregătire şi integrare soeioprofesională de la 
Peşteana. Copiilor internaţi li sc explică atent, cu răbdare, din tainele învăţă, 
furii. Foto: PAVEL LAZA

Pregătiţi-vă pentru  ma
raton. Nu cel cinstit de 
42 km, ei unul de sute ş i"  
şute de km, al necinstei. 
Un parcurs ce dovedeşte 
că leul, a tâ t cât este el de 
jigărit, pătează feţe bine 
rase şi întreţinute. Chiar 
fardate. D orinţa unor câş
tiguri uşoare generează în 
cazul de faţă un lan ţ de 
ilegalităţi în care sunt 
atraşi alţi şi alţi ‘ inculpaţi 
şi învinuiţi. Relaţii să fie. 
că în rest...

Iar Presecan le are din 
plin. Inclusiv in rândul 
celor din , conducerea Re
giei Autonome a Huilei, 
Jn tre  aceştia este şi Da
niela Ciocodeică, , şeful 
serviciului financiar care, 
între altele, are  g rija  şi 
de - finanţele firm ei lui 
Presecan. Aşa se face că, 
la scurt tim p după ce şe
ful finanţelor com unică la 
D îlja subvenţiile pentru 
plasa de sârm ă, aici se şi 
prezintă Presecan pentru 
a încheia afacerea. Mai 
m ult chiar. Ciocodeică îi 
comunică contabilului şef, 
Nicolae Andrei, şi denu
m irea firm ei particulare 
care beneficiază de aceste

subvenţii, căci exista o în
ţelegere în tre Presecan şi 
Ciocodeică.

P rim a firm ă care intră 
concret în hora nelegiuiri
lor este S.C. Transcom — 
Impex O anţă S.R.L. — : 
reprezen ta tă  prin cei doi 
patroni: Ionel Cornel lo-

cu prim irea întregii can
tită ţi de 25 tone.

Făcând .însă nişte soco
teli, cei doi patroni îşi dau 
seam a că . banii răm aşi 
în cont (fără cele două 
milioane ce trebuiau p lă
tite lui .Presecan). nu le 
vor ajunge pentru a  achi

ţi te . frăţeşte în tre  şeful 
de secţie şi Dorina Chio- 
rean, şefa de depozit. Nu 
s-au gândit ei niciodată 
că subvenţiile statu lu i pen
tru  m inerit vor ajunge şi 
în buzunarele lor. D ar 
dacă to t au ajuns, la pro
punerea lu i Ionel Ionică,

AFACERI TENEBROASE CU SUBVENŢIILE STATULUI

nică şi M arcel Oanţă, O- 
dâtă ce in contul lor in tră 
prim ele 6 775 000 de lei, 
cei doi încep să caute
furnizori. D tfîa  S.C. Asting 
S.A. Alba lu lia  şi , de la 
alte firm e din judeţul Ca- 
raş.Severin cu m p ără ,  16 
tone plasă de sârm ă la 
p reţuri cuprinse în tre
120—235 lei/kg. O predau
ia E.M. D îlja fără  întoc
m irea sau prezentarea vre
unui document. Gestiona
rul. depozitului îşi • notează 
doar cantitatea, urm ând cn 
recepţia să se facă odată

ziţiona d iferenţa până la 
25 tone de plasă. îl con
tactează deci pe Ioan To- 
toianu, şeful secţiei îm 
p letituri de la  S.C. Asting 
Alba lulia, propunându-i 

să livreze sârm a la  p re 
ţu ri m ai mici. Nu-i o 
problemă, mai ales că în 
depozit există un plus din 
acest produs. Aşa se face 
că la D îlja mai ajung cinci 
tone, dar care nu figu
rează în  nici un docu
m ent de gestiune la  Alba 
lulia. Cele 600 000 de lei 
p lă tite  sunt însă îm păr-

Totoianu este de acord cu 
gestionara D orina Chio. 
rean  să completeze un a- 
viz fals din care să rezulte că 
S.C. Asting S.R.L. a  livra t 
firm ei din Petroşani 25 
tone p lasă, de sârm ă la 
p re ţu l de 235 lei/kg. La 
rândul lu i, în baza acestui 
fals întocmeşte un a lt fals 
aviz de expediere d in  care 
reiese că S.C. Transcom  — 
Im pex S.R.L. a  liv ra t E.M. 
D îlja 25 tone p lasă de 
sârm ă la  p re ţu l de 271 
lei/kg, cantitate şi p re ţ ce 
acoperă suma înscrisă în

fila CEC ce i-a adus banii 
în  cont. în tortocheate mai 
sunt cărările fărădelegilor! 
Şi treaba încă nu-i gata. 
Mai trebuie rezolvate pro 
blemele şi la  depozitul de 
m ateriale al exploatării. 
Dom’ patron se prezintă 
aşadar la  gestionarul Ni
colae Moga pentru  a în 
tocmi nota de recepţie. O- 
mul însă nu vrea. Moti
vul? C antitatea de plasă 
nu a fost liv ra tă  la  data 
înscrisă pe aviz. O face 
însă la  in tervenţia dlui 
director Carol Schreter, 
deşi cunoştea că nu s-a 
predat întreaga cantitate de 
plasă de sârm ă către Uni
tate.

N u vom încheia aceste 
lan d u ri fără  a mai spune 
că, practic, la  E.M. D îlja 
s-au liv ra t 21 598 kg plasă, 
în loc de 25 tone. P re ju 
diciu: 925 465 de lei. De 
asemenea, p rin  falsurile 
întocm ite la  preţuri, un i
ta tea a m ai p ierdut 
1 375 288 de lei. Şi suntem  
încă doar la  început, când 
Gheorghe Presecan a în 
casat prim ele 2 000000 de 
lei!

VALENTIN NEAGU

Ana Filip nu mai est 
tânără. Ea a avut doi co 
pii, o fată  şi un băiat, pi 
care i-a crescut cu trud  
(ne spune că a divorţa 
în ’79). A lucrat 15 an 
Ia Uzina de preparare şi 
după ce s-a îm bolnăvit, i 
fost nevoită să renunţe 
Are acum o pensie d 
32 000 lei (după cum n 
spune). A jutoarele ocazio 
nale prim ite pen tru  bă 
trâna ei m am ă, p rin  ser 
viciul de asistenţă social 
al prim ăriei, au  fost bine 
venite, d a r câ t pot ele a 
coperi din nevoile vieţi 
de zi cu zi? Se zbate a 
cum să-i întocmească ui 
dosar, sperând la  un ve 
n it sigur ori la  aju toar 
din partea Asociaţiei ne 
văzătorilor d in  Alba Iu 
lia.

In  p riv in ţa  fam iliei des 
trâm ate, e ta rd iv  să ir 
tervenim . Ana Filip n 

. spunea că cei cărora s- 
plâns în  legătură cu iap 
tu l că fiica dumneaei n 
vine acasă, la  copii, i-a 
sugerat să se adreseze cc 
tidianului judeţean, per 
tru  a o atenţiona a tâ t p 
ea cât şi pe actualul „pai 
tener" (cum îl numis 
A.F.) — care la  rându. 
şi-a părăsit familia. Pi 
rerea colegelor de la creş 
din Brad, unde e*te sale 
r ia tă  M .F., (mama copiilor 
este că aceasta îşi aju! 
m ult copiii. Nu poate îns 
locui la  Valea ' Bradulu 
de vrem e ce este divorţat 
Condiţii de locuit, pentr 
a-i aduce lângă ea, nu ar 
De asemenea, rela ţia  înti 
Ana F. şi propria fi ic 
n-a fost niciodată de ii 
vidiat.

Şi noi, ce să mai cn 
tjem, q e 's ă 'm a i facem?

E S T E J ftjls lN A

Piaţa forţei
de muncă

la data de 14|l2|9
Meserie Nr. locu
Admin. cam. cantina 1 
Automacaragiu 1
Bobinator 3
Bucătar 3
Cofetar-patiser l
Contabil 1
Contabil 1
Contabil şef 1
Croitor 83
Dansator 20
Director * 1 2

Dulgher 8
Economist ' 6
Fochist 4
Frezor 6
Ing. mecanic 2
Ing. mine 1
Ing. energetic 1
Ing. prel. lemn. 1
Ing. sistem 2
Instalator 6
Jurisconsult 5
Lăcătuş 2
Legător manuale 1
Lucrător gestionar 6
M, necalificat '34
Mecanic auto 4
M. necalificat 2
Mozaicar 2
Ospătar 13
Pantofar 1
Paznic 3
Secret, dactilograf 1
Şofef 2
Strungar 3
Strungar lemn 2
Sudor 2
Tâmplar ' 19
Tehnician 1
Tricoteur 10
Vânzător 9
Zidar - 12
Datele sunt furnizate de I 

recţia de Muncă şi Prev 
deri Sociale.
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Continuând o bună tra 
diţie, S.C. „Aprotera" S.A. 
Sim eria (fostă Baza nr. 20 
specializată pen tru  apro 
vizionarea agriculturii) îşi 
m enţine profilu l de acti
vitate, punând accentul pe 
satisfacerea în condiţii cât 
mai bune a cerinţelor a- 
genţilor economici.

Ponderea în  cifra de 
afaceri o deţine asigura
rea pieselor de schimb 
pentru  tractoare, maşini 
agricole, autocamioane, 
autoturism e de teren, acu
m ulatorilor, anvelopelor şi 
a ltor m ateriale utilizate la 
reparaţii. P rin tre  benefi
ciari se num ără şi o serie 
de agenţi economici din 
judeţele lim itrofe (Arad, 
Timiş, Bihor şi Caraş-Se- 
verin), ceea ce reliefează 
preocuparea deosebită pen
tru  o perm anentă şi bună 
aprovizionare cu cele ne
cesare agriculturii. Dl ing. 
Romulus Timaru, directo
ru l societăţii, ne-a mai 
precizat că firm a este 
d istribu ito r unic pentru  
partea  de vest a  ţâ rii la 
anvelopele fabricate la 
„Danubiana", pentru  uleiu
rile de motor şi lichid de 
frână * „Unii" din im porţ 
(Belgia). în  acelaşi timp, 
venind în  sprijinul agri
cultorilor, în ' special al 
particularilor, societatea a- 

: sigură şi vinde tractoa
re şi utilajele aferente de 
toâte tipurile, precum  şi 
îngrăşăm inte chimice.

In legătură cu prestaţii-

cu renume
le asigurate ani reţinu t 
câteva m enţiuni, care me
rită  să fie cunoscute de 
către cei interesaţi. Prim a1 
şi cea mai im portantă se 
referă la faptul că firm a, 
pe baza docum entelor eli
berate beneficiarilor la  
cum părare, oferă garanţie 
la toate produsele livrate. 
P en tru  a preîn tâm pina si
tuaţii nedorite, trebuie p re 
cizat că au ex ista t cazuri 
când unii clienţi au venit 
la  schimb cu anvelope 
cum părate de pe p ia ţă  sau 
de la  alţi agenţi econo
mici, deşi ele sunt decla
sate, cu seria ştearsă, pen
tru  acestea neputându-se 
acorda garanţie.

. De asemenea, dovedind 
solicitudine şi operativita
te, societatea prim eşte de 
la  agenţi economici şi 
persoane fizice precomenzi 
pentru orice u tilaje  agri
cole, m ateriale şi piese 
de schimb, term enele de 
liv rare  stabilindu.se la 
data em iterii comenzii.

Răspunzând unor nece
sităţi reale ale ţă ran ilo r 
particulari, S.C. „Aprotera" 
va continua acţiunea de 
aprovizionare a comunelor 
cu îngrăşăm inte chimice, 
la bază stând listele în 
tocmite la centrele agri
cole locale. Detalii con
crete în  legătură cu pro 
cedeul vor fi date prin  
ziarul nostru, începând 
din luna ianuarie 1994.

NICOLAE TÎKCOB

NEMULŢUMIŢII
La relativ  puţină vreme 

după ce a fost ales, dl 
Horia Romeo Farcaş a 
intenţionat să-şi i dea d e 
misia din funcţia de p ri
m ar al comunei Baia de 
Criş.

— De ce vreţi să dem i
sionaţi ? — l-am întrebat 
atunci.

— Fiindcă nu pot să 
realizez pen tru  comună 
ceea ce mi-am propus când 
am  candidat. Şi nu pot 
fiindcă nu avem bani.

Dl. H. R. F. n -a dem i
sionat şi-b ine  a făcut, iar 
acum, la un  an şi jum ă
tate de la alegerile locale, 
în Baia de Criş s-au rea 
lizat unele lucruri. Sigur 
că nu s-au făcut cine 
ştie ce minuni, d a r câteva 
reuşite pot fi consemnate. 
A ltfel — ca să ne referim  
la cea mai im portantă ac
ţiune a  consiliilor locale 
— în priv in ţa aplicării 
Legii fondulu i- funciar 
se poate spune că oam e
nii şi-au prim it, în ge
neral, păm ântul la  care 
au dreptul. In  satul Ţebea 
s-au d istribu it deja ' 100 de 
titlu ri de proprietate. în  
Baia şi Lunca Moţilor, lu 
crarea este, de asemenea, 
înaintată, ceea ce dove
deşte strădaniile depuse 
de comigia com unală şi de 
cei ce efectuează m ăsurăto
rile — cpt. Ionel Via- 
nu, ing. A rgentina Voicu 
şi dna M aria Filip. Se 
consideră că până în  pri
m ăvară îm părţirea păm ân
tului se va apropia de 
final, în m ulte sate ale 
comunc-i.

S-au realizat câteva lu

cruri • şi in ce priveşte 
gospodărirea comunei. A st
fel, a fost asfaltată strada 
Florilor. De m enţionat că 
bordurile au  fost tu rnate 
la fa ţa  locului, evitându- 
se cheltuielile pentru  pro
curarea acestora. S-au 
m ontat piloni pentru  pro
te jarea trotuarelor, s-au 
astupat gropile apăru te în 
şoseaua ce străba te  comu
nă. S ta ţiş  de autobuz din 
satul R işculiţa a fost re 
parată. S-au efectuat lu
crări de în tre ţinere la 
şcoli, căm ine culturale şn .

Cum ziceam, realizările 
de la Baia de Criş nu 
sunt spectaculoase, de a- 
ceea a tâ t prim arul, cât. 
şi viceprim arul, dl. Ioan 
Brusturean, nu  sun t m ul
ţum iţi de ceea ce au reu 
ş it până acum. ; Faptul 
acesta nu este chiar rău, 
fiindcă, se ştie, oamenii 
nem ulţum iţi de ceea -ce 
au făcu t până la un  mo
m ent dat au puterea de a 
îndrăzni mai mult, de 
a-şi am plifica eforturile, 
infatuaţii nefiind capa
bili d e  aşa ceva. Este şi 
acesta — nem ulţum irea 
adică ■ — un semn că cei 
doi se vor înhăm a mai 
mult la treabă, lucru po
sibil dacă se vor aşeza 
— în sfârşit — lucrurile 
în  ce priveşte autonomia 
financiară. Căci este vrem ea 
ca P uterea să aşeze tre 
burile în  m atca lor fi
rească, autonom ia locală 
fără cea financiară nefiind 
altceva decât o m are vor
bă, d a r goală de orice 
conţinut.

T ltA lA N  BONDOK

Oferă spre vânzare 
agenţilor economici

IM PORT
de origine europeană

{ la preţul de 
150000 lei/t, plus TVA

CONSTANŢA, str. Depozite, nr. 22. 
TELEFOANE: 091/618200, 615466.
FAX 01/3121476.

S.C. MAGIKA ■— IMPEX S.R.L. BRAŞOV 

PROGRAMUL PLĂJILOR ÎN CADRUL 

^SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

•  Vineri, 17 decembrie — rhitantele nivj 
4561—4581;

•  Sâmbătă, 18 decembrie — chitanţele nra 
4582—4605.

Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura"! 
din Haţeg.

-x>+*4

SAMBATA, 18 d e c e m b r ie  
. RTL -

7.00 Seriale şi desene. animate; 12,15
Ţestoasele Ninja (s. da); 13,40 O casă 
plină (s); 14,10 Prinţul Bcl-Air (s); 14,40
Major Dad (s); 15,10 Ottifanten (da); 15,45 
Knight Rider (s); 16,45 Â—Team (s.a.): 
„Rechinii”; 17,45 21, Jiimp Street (s.p.): 
„Victima eroilor”; 18,45 Ilcights (s): „Vise 
frumoase”; 20,15 Beverly Ililis, 90210 (s): 
„Prea mic, prea târziu”; 21,15 Teatru 
popular; 22,00 Fotbal 'SUA — .Germania 
(d); 0,00 Noaptea veselă (div.j; 1,00 Cy- 
borg ff.a. SUA 1989); 2,15 Box; 3,20 Cum 
să. scapi de soţie pentru o amantă (co. 
li, ’78); 5,00 Magazinul bărbaţilor. '

' . '..SAT 1
6,20 Seriale, filme, d.a. (r); 9,45 Mup- 

pets-ii de Crăciun; 11,20 Să vezi Veneţia 
ca moştenitor (co. SUA 1966); 13,35 Co
linde din Bocmia; 13,45 O zi fără sfârşit 
(f.a. Germania 1959); 15,30 Adio, domnule 
Chips (f. Anglia 1968); 17,45 Puncte,
puncte (cs); 18,20. Totul sau nimic (cs);
19,00 Fotbal. Naţionala Germaniei; 19,25 
Minunăţiile naturii (do); 20,30 Gala roţii 
norocului (cs); 22,10 Festivalul şlagărelor 
germ.; 23,10 10 Jux & Dallerei (show); . 
0,00 Ce ştiau fetele (şi nu credeau pă
rinţii) (f. erotic Ger. ’75); 1,10 Ilanul 
desfrânatelor (r); 3,05 Ce ştiau fetele... (r).

TNT & TOONS
7.00 Desene animate (s); 21,30 Un slip 

special... (f. 1932); 22,20 Clown-ul de circ 
(f. 1934); 0,35 Alibi Ikc (f. 1935); 1,00 Co
medie wrestling (f. 1931); 2,30 Polo Joc 
(f. 1936); 3,45 Pompieri, salvaţi-mi copi
lul! (f. 1932); 5,00 Sub arme (f. 1936).

M TV
Cele mai bune emisiuni '93. 9,00 MTV’s 

1993 Video Music Awards; 12,00 Marele 
ecran cu Ray Cokes; 12,30 Yo! MTV Raps;
14,30 Videoelipuri în premieră; 15,00 Festi
valurile verii '93 la MTV; 17,30 Muzică 
de dans; 18,30 Marele ecran; 20,00 MTV’s 
Braun European. Top 20; 22,00 Sâmbătă 
scara în direct; 22,30 Denis Leary în con
cert; 23,00 Muzică soul şi reggae; 0,00 Vi- 
deoclipuri în premieră; 0,30 Bal inaugu
ral: mtlzieă rock; 3,00 BcaVis & Butt- 
head (d.a.); 3,30 V.J. Marijne.

DUM INICA, 19 DECEMBRIE  
R T L  ■ .

7.00 Seriale şi d.a.; 11.00 Femeia mi
nune (s. SF); 12,00 înapoi în trecut (s. SF):

„Vocea din adâncuri”; 13,00 Căldura tro
picală (s.p.); 14,00 Duelul familiilor (cs);
14.30 Familia Munstcr (s); 15,00 Parada 
filmului Disney; 17,3(1 Piedone la Hong 
Kong (corn. Italia 1975); 19,45 Actualităţi;
20,10 Mini Playbaek Show; 21,15 Munţi 
de vis; 22,55 „Spiegel” TV — magazin; 
23,40 Prime Time: „Zona morţii”; 0,00 
Eden (s. erotic/17); 0,30 Playboy Late Ni- 
ght; 1,00 Kanal 4: videoarta* (do).

SAT. 1
7,15 Fotbal, seriale şi d.a. ’ (r); 9,10 O 

zi Iară sfârşit (r); 11,00 Baschet NBA;
12.00 Magazin politic; 12,55 Colinde com
puse de Bach; 13,05 Muntele (do); 1.3,30 
Sănătatea Dvs (do); 14,00 Zorro (s); 14,30 
Fulgerul negrii (s.a.); 15,05 Epilogul celor 
şapte mdgnifici (w. SUA 1972); 16,50 Mup- 
pets cuceresc Manhattanul (co. SUA 198#; 
18,35 Salvămârul (s.a.); 19,30 Fotbal; 20,30 
Roata norocului (cs); 21,15 Vibcş sau pi
ramida magică (co. SUĂ 1987); 23,10 Dis
cuţie în turn;* 0,40 24 de ore; 1,20 Epi
logul celor 7... (r); 3,10 Vibcs sau pira
mida... (r). *: ' - •- w  -

TNT & TOONS
7.00 Desene animate (s); 19,00 Ediţie ; 

specială: Prunul,Crăciun al iui Jogi; 21,30 
încercarea (f. 1955); 23,05 Răscumpărarea 
(f. 1956); 1,05 încercarea (r); 3,10 Răscum
părarea (r); 5,10 Tânărul cu idei (f. 1953).

M T V
Cele mai bune emisiuni ’93. 9*00 Meci 

de fotbal cu staruri; 10,00 în intimitatea 
Iui Paul Mc Cartney; 12,00 Marele ecran 
cu Ray Cokes; 12,30 MTV’s Braun Euro
pean Top; 14,30 Videoelipuri în premieră;
15.00 Sport Ia MTV; 15,30 Lumea reală: 
întâmplări adevărate (II); 16,00 Madonna 
la Paris; 16,30 Seară cu Bon Jovi; 18,00 
Conversaţie* între manechine, moderator 
C. Crawford; 19,30. MTV la sfârsit de an;
20.00 MTV’s US Top 20; 22,00 120 mi
nute cu Paul King; 0,00 Bea vis şi Biltt- 
head (d.a.); 0,30 Ileadhangers Băii. ,

LUNI, 20 DECEMBRIE 
R T L

7.00 Magazin matinal şi seriale; 11,30 
Bancuri de pretutindeni; 12,00 Preţul e 
fierbinte (cs); 12,30 Duelul familiilor (cs);
13.30 Springfield Story (s); 14,20 Califor
nia Clan (s); 15,10 Vremea dorinţei (s);
16.00 Ilona Christen (show); 17,00 Hans 
Meiser (show); 18,00 Cine e şeful aici? 
(s, co.); 18,30 O afacere de familie (s);
19.00 Chemarea inimii (s); 20,10 Expjoziv 
— magazin; 20,40 Vremuri bune, vremuri 
rele; 21,15 O fafnilie de giugiulit; 23,15 
O familie foarte drăguţă (s); 23,45 11 fără 
10 — magazin cultural; 0,40 Berlin Break (ş).

S A T . 1
7.00 Bună dimineaţa cu fotbal; 13,25 

Umbrele pasiunii (s); 14,10 Trapper John, 
M.D. (s); 15,10 Vecinii (s); 15,40 Bonanza 
(s.w.); 16,40 Star Trek (s. SF): „Delfinul";
17.45 Să riscăm! (cs); 18,20 Totul sau ni
mic (cs); 19,30 De 5x5 (cs); 20,30 Roata 
norocului (cş); 21,15 Doctorul de la munte 
(s); 22,20 Prezintă-te! 23,10 Hunter (s): 
„62 ore de terodî-e"; 0,00 News & Stories: 
Portretul cineastului Eckhart Schmidt; 0,45 
Star Trek — noua generaţie (r); 1,35 Sal- 
vamărul (r); 2,50 Ora cineastului: „Aurul".

TNT & TOONS
10.00 Desene animate (s) Medalion I- 

rene Dunhc; 21,30 Secretul doamnei Blan- 
che (f. 1933); 22,35 Stâncile albe dc la 
Dover (f. 1944); 1,00 Dulcea-Adeline (f. 
1934); 2,45 Balalaika (f. 1939); 4,45 Sol
dăţelul de ciocolată (f. 1941).

M T V
8.00 Matinal, cu V.J. Rebecca; 11,00 

. V.J, Ingo; 14Îbo Mari hituri cu Paul King;
15.00 Vjr. Simone; 17,30 Coca Cola Re
port; 17,45 Noutăţi cinematograticc cu Pipp 
Dann; 18,00 Ştiri; 18,15 3 din 1; 18,30
V.J. Eric — ringul de dans; 19,00 Topul 
Marii Britanii; 21,00 Soul Asylum în con. 
cert; 22,00 Muzică non-stop; 23,00 Mari 
hituri, cu Paul King; 0,00- Coca Cpla Re. 
port; 0,15 Noutăţi cinematografice; 1,00 
Ştiri; 1,30 Rock Block cu Pipp Danii; 3,00 
V.J. Marijne.

M A R Ţ I, 21  D E C E M B R IE  

R T L
7.00 Magazin matinal şi seriale; 12,00 

Preţul c fierbinte (cs); 12,30 Duelul fa
miliilor (cs); 13,30 Springfield Story (s); 
14,20 California Cian <s); 15,10 Vremea 
dorinţei (s); 16,00 Ilona Christen (show);
17.00 Hans Meiser (show); 18,00 Cine e 
şeful aici? (s. eom.); 18,30 O afacere de 
familie (s); 19,00 Chemarea inimii (s);
19.45 Actualităţi; 20,10 Exploziv — maga
zin; 20,40 Vremuri bune, vremuri rele;
21.15 Colombo: „Somnul de veci”; 22,45 
Quiney (s): „De-a lungul liniei”; 23,45 
Dirk Bach. Show de Crăciun; 0,15 Crima 
e pasiunea ei (s.p.) „Incident în Lot 7";
1.15 Legea si ordinea (s.p.).

• V S A T  1
7.00 Bună dimineaţa cu fotbal; 13,25 

Umbrele pasiunii (s); 14,10 Trapper John, 
M.D. (s); 15,10 Vecinii (s); 15,40 Bonanza 
(w/s); 16,40 Star Trek (s. SF): „Molima”;
17.45 Să riscăm! (cs); 18,20 Totul sau ni
mic (s); 19,30 De 5x5! (cs); 20,00 Ştiri, 
sport, meteo; 20,30 Roata norocului (cs);
21.15 Parada şlagărelor; 22,10 Salvatorii

(do); 23,00 Ulrieh Mcyer show; 0,00 Spic. 
gel TV — reportaje; 0,40 Electric Blue 
(S; erotic); 1,20 Mann — O — Mann (r)ş
2.10 Star Trek (r); 3,25 Hunter (r); 4,45 
Istoria automobilului (IV).

TNT & TOONS
10.00 Desene animate (s); Filme eU

„mari”; 21,30 Marele be(iv (f. 1950); 22^3 
Marea casă (f. 1930); 0,15 Marele Jaek (4 
1949); 1,55 Marele învins (f. 1934); 3,09
Marca închisoare de femei (f. 1971); 4,54 
Marele, sportiv (f. 1953).

M T V
8.00 Matinal; 11,00 V.J. Ingo; l^Qtt Pul

sul modei; 14,00 Mari hituri, 15,00. V.J. 
Simone; 17,30 Cola Report; 17,45'Noutăţi 
cinematografice; 18,15 3 din 1; 18,39 To
pul MTV al telespectatorilor; 19,00 Mu
zică soul şi reggae;. 19,30 Muzică non-stop}
21.00 Crăciun foarte special (I); 21,30 Ma
donna la Paris; 22,00 în căutarea Met. 
donnei; 23,00 Mari hituri; 0,00 Coca Cola 
Report; 0,15. Noutăţi cinematografice; 0,45 
3 din 1; 1,00 Ţopul UK.

' MIERCURI, 22 DECEMBRIE f 
' R T L

7.00 Magazin matinal; 10,10 Clânul W- 
pilor (sj; 11,00 Bogat şi frumos (s); 11,30 
Bancuri de pretutindeni; 13,00 Magazinul 
amiezii; 14,20 California Clan (s); 15,10 
Vremea dorinţei (s); 16,00 Ilona Christen 
(show); 17,00 Hans Meiser (sho\V); 18,00

.Cine e şeful aici? (s. co.); 18,30 O afacere 
de familie (s); 19,00 Chemarea inimii (S))
20.10 Exploziv — magazin; 20,40 Vremuri
bune, vremuri rele; 21,15 Ucigaşul de 
copii (f.a. Germania/Italia 1991); 23,1Q
Stern TV — magazin; 0,15 Cea mai mo
dernă afacere; 1,00 Alaska (do); 2,00 Re
luări. » .

TNT &TOONS
10.00 Deşene animate (s); 21,30 Fata 

care â  avut totul (f. 1953); 22,20 Fata în 
alb (f. 1952); 0,05 Fata din Missouri (*.
1934) ; 1,30 Fata de pe strada nr. 10 (f.
1935) ;2,50Om bogat, fetiţă săracă (f. 1938#
4.10 Fata din provincie (f. 1936).

MTV
8.00 Matinal, cu V.J. Rebecca; 11,60 

V.J. Marijne; 14,00 Mari hituri; 15,30 V J. 
Simone; 17,30 Coca Cola Report; 17,45 
Noutăţi cinematografice; 18,15 3 clipuri 
pentru un artist; 18,30 Topul telespecta
torilor; 19,00 Muzică soul şi reggae; 19,30 
Muzică non-stop; 21,00 Lumea reală (II);
21,30 Sport la MTV; 22,00 Meci de fotbal 
cu staruri; 23,00 Mari hituri; 0.15 Noutăţi 
cinematografice; 1,00 Lumea post-modernă;
3.00 V.J. Marijiie.



CUVÂNTUL LIBER
Hm

»
W â.

a n i v e r s a r i

! •  Dragă Marcel, cu o-
cazis zilei de naştere, îţi 
dorim multă sănătate şi 
fericire. Părinţii Aron şi 
Ana. (1062102)

v,
VANZARI-

CUMPARA3I

•  Vând Audi 80 LS, 
stare tehnică bună. Tele
fon 625170.

•  Vând casă cu e- 
tai. Deva, tel. 613282.

(1062305)

•  Vând Dacia 1410, cinci- 
Viteze, 34 000 km parcurşi, 
motor motoretă rusesc, 
nou, semicursieră Sputnik. 
Informaţii tel. 618114.

(1061987)
• ' Cumpăr garsonieră, ă- 

partament două camere, 
central. Deva, tel. 611868, 
622853. (1061786)

•  Vând (schimb) con
venabil două camere de
comandate, confort I, etaj 
II, cărămidă, zonă liniştită 
Hunedoara, cu garsonieră, 
Deva. 614888, orele 9—17.

(1061944)
•  Vând convenabil VW 

' Passat C.L. 1800 cmc
combi, alb. Tel. 617427.
' ' (1062310)
•  Vând PC—AT 286.

Tel. 096/617296. (1062302)
•  Cumpăr garsonieră sau 

’ apartament două camere,
; vând grâu, preţ negocia

bil. TeL 642889. (1061877)
•  Vând urgent Opel As- 

cona Sport, motor 2000 
cmc, injecţie, consum 6,5— 
7, stare excepţională, preţ 
convenabil. Relaţii la tel. 
624886 sau 614220.

(1062303)
•  Vând Volkswagen

Transportor. Tel. 617379, 
ora 8—22. (1062304)

•  Vând microbuz Volks
wagen Turbo Diesel, stare 
impecabilă. Informaţii tel. 
620277, 621773. (1062309)

•  Vând Oltcit Club 11 
RM, 1989, convenabil. Tel.* 
625962, orele 17—21.

(1061949)
•  Vând schiuri Fischer,

Blizzard cu legături Mar- 
ker, clăpari Koibach, nr. 
39—40, stare foarte bună, 
formulare emigrare Austra
lia. Tel. 617988. (1061921)

•  Vând apartament două
camere Gojdu, tel. 618701, 
613357. (1062323)

•  Vând Aro 244 cu re
morcă. Haţeg, tel. 770115.

(1061939)
•  Vând porc, 90 kg. Tel.

622305. (1062317)
•  Vând convenabil casă 

Simeria. Tel. 661516.
(1062315)

•  Vând amplificator'
Acoustic 125 W, Fiat 600, 
neînmatriculat. Tel. 731324, 
Călan. (1061942)

•  Vând Fiat Panda —
benzină, 1985; înmatriculat, 
vând Ford Sierra GL Diesel 
1989, stare perfectă, gea
muri electrice, uşi auto
mate, servo.direcţie. Tel. 
625707. (1062707)

•  Vând haină vulpe po
lară 3/4, nouă, splendidă. 
Tel. 614319. (1062332)

•  Vând motor auto
Honda, informaţii Peştişu 
Mare, nr. 103. (1062101)

•  Vând Audi 105 S, 
BMW 320, stare perfectă, 
preţ negociabil. Tel. 712229.

(1062097)
•  Vând Ciobănesc ger

man (Lup), aspect deosebiţ, 
preţ 250 mărci, 9 luni şt 
certificate de proprietate, 
15 000 lei bucata. Tel. 
722357. (1062105)

•  Vând F^rcl Taunus,
stare ireproşabilă, preţ 
foarte convenabil, Opel 
Ascona, fabricaţie ’83, piese 
de schimb. Hunedoara, str. 
Sarmizegetusa, nr. 1, tel. 
721224. (i062109)

» Vând apartament două 
camere, Gurabarza (dea
supra magazinului Uni
versal), etaj 2, sau - schimb 
cu - similar - Brad. Tel. 
095/656384. (1061945)
, •  Vând urgent aparta
ment patru camere deco
mandate, ultracentral. Tel. 
616746. (1061918)

•  Vând convenabil casă. 
Deva, Călugăreni, nr. 21. 
Tel. 622218.

(1061928/929)
•  Vând apartament pa

tru camere, etaj I, Doro
banţilor. Tel. 62-368, 
623838. (1061894)

PIERDERI
•  Pierdut carnet şomer 

pe numele Acasandri Ion. 
îl declar nul. (1062103)

ÎNCHIRIERI
•  Tânără caut gazdă

pensionară, zonă centrală. 
Tel. 617137. (1061941)

•  Căutăm de închiriat
spaţiu comercial, central, 
minim 20 mp. Deva, tel, 
616614. (1061935)

COMEMORĂRI
•  Cu inimile zdrobite de 

durere soţia Lenuţa, socrii 
Gheorghe şi Aurica anunţă 
împlinirea a 6 săptămâni 
de când a plecat pe dru-

Preiurile piefei libere
Miercuri, 15 decembrie, în piaţa din Deva am 

notat următoarele preţuri: usturoi — 2800 sau 3000 
lei/kg; peşte proaspăt — 1000 lei/kg; crap sărat — 
1500 lei/kg; un coşuleţ cu imortele — 1700 lei; ga
roafe — 400—450 lei/bucata; cartofi — 180—200 lei/ 
kg; morcovii 200—250 lei/kg; zarzavat asortat (mor
cov, pătrunjel, păstâmae) — 400 lei/kg; ceapă roşie
— 350 lei/kg; varza — *50—60 lei/kg; laptele — 350— 
400 iei/litrul; telemea de oi — 2500 lei/kg; ouăle — 
180—200 lei/bucată; smântână — 700 lei/borcanul de 
440 grame; brânza de vaci — 800 lei/bucată; nucile
— 960 lei/kg; sâmburii de nuci — 3000 lei/kg; faso
lea uscată — 600 lei/kg; merele — 100—120—180 lei/ 
kg (in funcţie de mărime şi calitate); perele — 250
lei/kg; o mătură — 1000 lei; făina albă — 400 lei/kg; 
bradul argintiu — 8000 lei/bucata; molidul — 1500 
sau 2000 lei (in funcţie de mărime); o plasă de rafie
— 1008 lei; lâna toarsă — 5 500 lei/kg; lâna toarsă şi 
vopsită — 6500 lei/kg; un set de cergi „de Săpânţa" 
(cuvertură plus două huse pentru fotolii — 40000 Ici). 
(EJ5.)

mul fără întoarcere dra
gul şi inegalabilul nostru 

NELU TRIPON 
Parastasul de pomenire 

duminică, 19 decembrie. 
Dumnezeu să-ţi dea veş
nică odihnă, să-ţi ierte su
fletul tâu tânăr. (1061933)

•  S-a împlinit un 
an de la trecerea în 
nefiinţă a celui care a 
fost un bun soţ şi tată
Ing. IQSIF MABZA 
Parastasul de pome

nire, sâmbătă, 18 de
cembrie, ora 9, la Ca
tedrala Sfântul Nico- 
lae din Deva. Soţia 
Viorica şi fiicele Ioana 
şi Raluca. (1061930)

•  Se împlinesc 2 
ani de la plecarea de 
la noi a

Ing. ION 
ŞTEFANESCU 

Păstrăm vie In su
fletele noastre amin
tirea lui. Parastasul de 
pomenire va avea loc 
duminică, 19 decem
brie, ora 12. Familia.

(1061922)

•  Sâmbătă 18. 12. 
1993 se împlinesc 6 
luni de când a plecat 
dintre noi

DAN VICOL 
Dorul, lacrimile şi 

durerea ne vor fi de 
acum veşnic în sufle
tele noastre. Vlăduţ, 
Violeta şi părinţii. Pa
rastasul va avea loc 
la cimitirul din str, 
Eminescu, Deva.

•  Azi se împlinesc 
patru ani de lacrimi 
şi dor nestins de la 
dispariţia prematură a 
scumpului nostru
Erou-martir OVIDIU 

MUNTEANU 
Veşnic nemângâiate 

te vor plânge mama, 
soţia şl micuţa Ale
xandra.

•  Nu te vom uita 
niciodatâ/Că ne-ai fost 
mâna cea dreaptă/ 
Domnul Dumnezeu cel 
Sfânt/Să-ţl dea odih- 
nă-n mormânt/iară 
maica lui cea bună/ 
Să îţi dea multă lu
mină, iubita noastră

ILEANA SECIIELI
Comemorarea sâm

bătă, 18 decembrie, ora 
9, la Biserica orto
doxă din str. A. Iancu, 
Deva. (10612312)

•  Cu nemărginită 
durere, familia îndo
liată- anunţă împlini
rea a 6 săptămâni de 
când a plecat pe dru
mul fără întoarcere 
scumpa noastră soţie, 
mamă şi fiică 
SICOE LIGIA ANCA

Parastasul de pome
nire va avea loc sâm
bătă, 18 decembrie, ora 
9, la Biserica •rtodoxă 
Sfântul Nicolae din 
Deva.

Dumnezeu să odih
nească sufletul ei bun. 
Lacrimi şi flori pe 
mormântul tău!

(1062301)

•  îndurerate gân
duri însoţesc trecerea 
unui an de când a 
plecat pe drumul fără 
întoarcere

CHIŞ ESTERA 
din Bârcea Mică

Ne rugăm lui Dum
nezeu să se odihnească 
în pace, iar lacrimile 
noastre să-i încăl

zească mormântul. San. 
dor, Alexandru, Gvion- 
gyi şi nepoatele Mo- 
nica şi Bobi. (1061915)

într-o zi de toam
nă târzie, când nimeni 
nu se aştepta, moar
tea l-a răpit dintre 
noi pe cel care a fost 
un bun soţ, tată şi 
bunic

IO AN CIOSA
Chipul lui va rămâne 
veşnic în inimile noas. 
tre. Parastasul de po
menire va avea loc 
în data de 19 decem
brie 1993, la Biserica 
Ortodoxă din Roşcani, 
corn. Dobra. Durrţ- 
nezeu să-l odihnească 
în pace! Soţia şi co
piii. (1062325)

DECESE

•  Un ultim omagiu 
pentru, cel care a fost 
un om deosebit
Dr. JX RCA NICOLAE. 
din partea colectivului 
Secţiei Neurologie Spi
tal Deva. (1061412)

•  Azi, 17 decembrie, 
ne vom despărţi pen. 
tru totdeauna de cel 
care a fost bunul 
nostru prieten

MARIUS CRIŞAN
Condoleanţe familiei. 

Tineretul din Rovina.
(1062333)

•  Soţia Gerda, co
piii Mariana şi Dorel 
nepoţii Tudi şi Vali 
anunţă cu adâncă du
rere încetarea din 
viaţă a dragului lor 
soţ, tată şi bunic

LAZĂR ABTENIE 
înmormântarea, vi
neri, 17 decembrie 
1993, ora 13, de la 
Casa Mortuară Deva. 
Nu te vom uita nicio
dată. (1062324)

■  , S.C. CREEAMOD S.R.L. DEVA î
VA AŞTEAPTĂ

I Începând de luni, 20 decembrie, ora 15, la I 
I MAGAZINUL deschis în holul Hotelului SAR- I 
I MIS. |
I •  Puteţi cumpăra CONFECŢII DE LUX I 
I cu un adaos comercial de numai 8 la sută. I 
J PRIMELOR 20 CLIENTE J
I firma le oferă gratuit o bască model Jessica. (800) I

S.C. AVIS PHOENIX-TRANS
j Cu sediul in Timişoara, str. C. Rădulescu, 1 
! nr. 1 (spatele bisericii Kut 1). J

I......... .....
i W  *
%

I
I%
i%
I

•  AUTOTURISME FIAT UNO şi ALFA 
ROMEO de mic litraj, în Următoarele condiţii:

— taxe vamale achitate;
— omologare la Registrul Auto Român;
— numere provizorii;
— dosar pentru înmatriculare definitivă, 
Programul: luni-duminică, inclusiv, între

|  orele 10—17. Telefon: 096 — 111264; 096 
118177. (1062008)

Cu sediul în Deva, str. Horea, nr. 12—14. 

Organizează în data de 21 dec. 1993, ora 8,

I

pentru vânzarea unei remorci de 3,5 to, tip 
RPF 57. (900)

F R E S  C O

£ s r  n r

I

prin reprezentanţa 
H U N E D O A R A

k superconcentrate sucuri 
k dozatoare, maşini îngheţată 
k linii — componente snack-bar 
k mini-cuptoare pizza 
I espresso cafea, frlpteuze gri 11 
►  maşini paste făinoase, clătite 
I maşini tocat carne 
k hârtie imprimantă A 3 
HUNEDOARA, str. N. Bălcescu, nr. i. 

[ Policlinica cu plată, et. 3, teL 095/712832.
* VÂNZARE ÎN RATE! (1061999)

i
FILIALA DE REŢELE ELECTRICE 

D E V A

Anunţă toţi agenţii economici — societăţi 
comerciale, S.R.L., &N.C. ş.a, — că tn eonf. 
cu NOTA DE NEGOCIERE nr. 3209/13. XII. 
1993, încheiată între Ministerul Industriilor, 
RENEL şi Ministerul Finanţelor, începând cu 
data de 15. XII. 1993, preţul energiei electrice 
s-a stabilit ia 69,7 lei/kWh plus TVA pentru 
consumatorii alimentaţi la 380 V sau 220 V.

Pentru abonaţii casnici rămâne preţul e- 
nergiel electrice actual pentru populaţie — 
28 lel/klVh. (1062010)
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___ Doriţi să vă aprovi-
n  zionaţi cu articole eât mai 

ieftine, cât mai atragă 
• I  * 1p  toare şi de calitate şi mi 

ştiţi unde să mergeţi mai 
întâi 7 !

“O NOUA ADRESA vă poate satisface pre
ferinţele pentru MOBILA:

MAGAZINUL S.C. PRODAGROCOM S.R.L.
D E V A

din str, M. Eminescu, nr. 85
Nu aveţi cu ce să transportaţi măria

aleasă ?
Doriţi prestări servicii de montare Ia do

miciliu a mobilei?
Apelaţi tot Ia
S.C. PRODAGROCOM S.R.L, DEVA I

(1Q62009)
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