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Corupţia în dezbatere 
la Prefectură

Prefectura judeţului Hu„ 
nedoara a găzduit mier
curi, 15 noiembrie a.c. şe
dinţa Comisiei  ̂ judeţene 
pentru combaterea feno
menului de corupţie, feno. 
men de mare acuitate in 
această perioadă de tran
ziţie.

Reconsiderată de către 
noua :echipă a conducerii 
Prefecturii, în baza Legii 
69/1991, Comisia judeţeană 
pentru combaterea feno
menului de corupţie cu
prinde 13 membri, cadre 
de conducere de la Pre. 
lectura judeţului. Direcţia 
gcn'erâlă de finanţe. Poli
ţie,- Garda financiară, Poli
ţia * sanitar-veterinară, Di
recţia muncii şi protecţiei 
sociale, Direcţia » agricolă* 
F.P.S., Camera de comerţ 
şi industrie, O.P.C. şi va- . 
mă.

Din datele prezentate în 
cadrul dezbaterii, numărul 
abaterilor de 1a legalitate 
este te creştere, sumele 
confiscate la • buget nuniai 
de către inspectorii Di. 
redţiei de finanţe au crescut 
în acest an la 31 584 079 000 
de lei, cu 10 miliarde de 
lei- mai mult faţă de pe
rioada ianuarie — octom
brie ’94. 'De asemenea, în 
această perioadă abaterile 
de la legislaţie, constatate 
de către comisarii Gărzii 
financiare au însumat 1849 
de - cazuri, concretizate în 
amenzi de peste 253 mi. 
lioane dg lei, 96JJ de mi
lioane de lei sume con
fiscate, ceea ce reprezintă 
practic o dublare atât a 
sancţiunilor cât şi a su
melor confiscate la buget 
în perioada ianuarie — 
octombrie ’95, faţă de pe

rioada similară a anului 
trecut.

Şi din informarea pre
zentată în faţa comisiei de 
către dl. col. Mihai Stoica, 
locţiitorul şefului Inspec
toratului judeţean de po
liţie, a reieşit aceeaşi ten. 
dinţa de creştere a fapte
lor de corupţie. In peri
oada de referinţă. Inspec
toratul judeţean de poliţie 
â depistat 765 infracţiuni 
de corupţie, 263 traficuri 
de influenţă, 161 cazuri 
de dare de mită şi 21 de 
contrabandă. Deşi unii 
dintre membrii comisiei 
au acreditat ideea preve. 
nirii actelor şi faptelor de 
corupţie, prin div'erse ac
ţiuni — dialoguri cu u- 
genţii economici, întâlniri, 
dezbateri, informări etc. 
—, alţii au replicat că cea 
mai bună soluţie de a 
preveni este totuşi sanc
ţiunea, t agenţii economici 
au fost mult dădăciţi şi 
este vremea unor măsuri 
ferme. . '

între cazurile mai re. 
cente, finalizate de către 
Poliţie, îl reprezintă şi 
cel de la Siderurgica S.A. 
Hunedoara, unde s-au re
ţinut nu mai puţin de 32 
de infracţiuni de dare şi 
luare de mită, dosarul fi
ind înaintat spre soluţio
nare Parchetului de la 
Hunedoara.

Ultima perioadă de timp 
consemnează noi forme şl 
modalităţi de sustragere 
de la plata impozitelor şi 
taxelor datorate statului a 
opinat dl. Gheorghe Blaj, 
directorul • general al fi
nanţelor judeţului Hune
doara. Sunt multe socie
tăţi care înregistrează pier. 
deri prin sponsorizări "sau 
prin cheltuieli nelegale —

protocoale, deşi legea bu
getului stipulează foarte 
dar in ce condiţii se pot 
aloca fonduri în acest 
sens. Sau in alte situaţii 
s-au identificat deturnări 
de fonduri. Mulţi agenţi 
economici nu respectă le
gislaţia vamală, debitele 
înregistrate către Vama 
Simeria fiind de peste 
100 - de milioane, ceea ce 
situează această vamă pe 
locul patru sub aspectul 
recuperării ■ debitelor pe 
ţară, debite care sunt tra. 
tate cu uşurinţă de către 
bănci, deşi au fost sesi
zate cu aceste aspecte. U. 
nete unităţi au . debite 
enorme faţă de Ministerul 
MUncii, '  ceea ce creează 
mari dificultăţi' în sfera 
de protecţie 6 categoriilor 
defavorizate.

-în final, atât prefectul 
Judeţului Hunedoara, dL 
Costel Alic; cât şi cei pre
zenţi la dezbatere au Cei, 
terat ideesr ' colaborării' în
tre toate organismele a- 
bilitate să lupte împotriva 
fenomenului de corupţie 
întrucât „penuria dă naş. 
tere la speculă .-şi prohibi, 
ţia dublează consumul".

CORNEL POENAR

UNA PE ZI
Dialog între dowă co

lege:
— L-ai văzut pe noul 

patron?
— Da. Se.mbracă fru-

— Şi repede...

17 NOIEMBRIE

•  Sf. Grigorie Tauma
turgul;

•  Onomastică; Hor
tensia;

•  1561. A, avut loc 
lupta de la Verbia: Ia- 
cob Hcraclid Despot îl 
înfrânge pe Alexandru 
Lăpuşneanu şi va fi pus' 
domn al Moldovei până 
in martie 1562;

•  Soarele răsare la 
ora 7,14 şi apune ia 
<6,47;

•  Au trecut 320 de 
zile din an; au mai 
rămas 45.
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Miercuri, '15 noiembrie, 
dl. Gheorghe Dreghici a 
susţinut prima conferinţă 
de presă a domniei sale, 
în calitate de preşedinte al 
Consiliului judeţean.

Cum era şi firesc, dl. 
preşedinte şi-a asociat, 
pentru a răspunde la in. 
trebărilc ziariştilor cât mai 
concret şi pe cei doi vi-, 
cepreşediriţi — dnii Cor-

m m w. -w-

ţia de director general 
adjunct al Direcţiei pen
tru agricultură şi alimen
taţie?

Răspunsurile, în exclu
sivitate, „sună“ astfel:

1. în legătură cu disper, 
sarea investiţiilor, ea s.a 
datorat, după părerea mea, 
modalităţii greoaie în care 
se promovează azi o in
vestiţie, Se mai datorează
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C onferinţă de presă
* » ♦ •  * • * 0 * 0  * •  * o • • I

nel Burlee şi Xoan Uifă- 
leanu.

Conferinţa de presă a 
debutat cu punerea în te
mă a ziariştilor asupra 
preocupărilor imediate şi 
de perspectivă până la 
alegerile locale, ale proas
pătului preşedinte al Con
siliului judeţean.

întrebările adresate şi 
răspunsurile primite în 
exclusivitate pentru Cu
vântul liber au fost:

1. Ca principal ordona, 
tor de credite intenţionaţi 
să daţi o orientare nouă 
susţinerii financiare a in
vestiţiilor finanţate de la 
buget, în mod deosebit a 
construcţiei de locuinţe?

2. Ce carenţe mari cre
deţi că are Legea 69/1991, 
a adiministraţiei publice 
locale?

3. Care au fost adevă
ratele motive ale înlocuirii 
dumneavoastră din func.

opţiunilor locale, ca şi 
intereselor celor care vor 
exploata investiţia. în 
problema construcţiei de 
locuinţe, prea puţini bani 
s-au alocat cu acest titlu.

2. Principala carenţă a 
Legii administraţiei publice 
locale este'aceea că ea hu 
creează premisele pentru 
o adevărată autonomie io. 
cală, care nu poate exista 
fără autonomia de finan
ţare.

3. Motivul înlocuirii mele 
din funcţia de la Direcţia 
Agricolă a fost o reorga
nizare cerută de fostul 
prefect ,.pentru îmbunătă
ţirea activităţii în direcţie".

La insistenţele unui co. 
leg, dl. preşedinte a corni 
pletat răspunsul aştfeL 
„A mai fost şi refuzul 
meu de a semna o ade
ziune de înscriere intr-un 
anumit partid".

ION CIOCLEI
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SLOVACIA — ROMANIA O - 2

Un mare succes al fotbaliştilor români: .
Calificarea la Campionatul European ’96

Miercuri, 15 noiembrie 
va. rămâne ca o zi feri
cită ih istoria fotbalului 
românesc: reprezentativa
de fotbal a României a 
învins la Kosice, pe Slo
vacia cu 2—0, terminând 
cu brio lupta din grupa 
I a preliminariilor Cam. 
pionatului European de 
fotbal ce va avea loc a- 
nul viitor în Anglia! Este 
un mare succes al fotba. 
luiui, al sportului româ
nesc, care vine să con
firme încă o dată valoa. 
rea fotbaliştilor români, 
bine apreciată şi la Cam
pionatul Mondial din SUA 
— 1994.

Aşadar,, ne-am calificat

pentru turneul final al 
C.E. după 10 partide des
făşurate în compania unor 
cunoscute echipe in fotba
lul european şi mondial: 
Franţa, Slovacia, Polonia 
şi Israel. Reprezentativa 
noastră a condus tot tim. 
pul autoritar în grupa L 
a avut o singură sincopă, 
în meciul cu Franţa de la

Bucureşti, ce ne-a creat 
o stare de nelinişte. Iată 
însă că miercuri, băieţii 
noştri s-au ţinut de cu
vânt, demonstrând cât se 
poate de clar că această

SABIN CERBU

(Continuare în pag. a 2-a)

CLASAMENTUL FINAL AL GRUPEI I
1. ROMANIA 10 6 3 1 18— 9 21
2. Franţa 10 5 5 0 22— 2 20
3. Slovacia 10 4 2 4 - 14—18 14
4. Polonia 10 3 4 3 14—12 13
5. Israel 10 3 3 4 13—11 12
6. Azerbaidjan 10 0 1 9 2—29 1

IN ZIARUL DE SÂMBĂTĂ — DUMINICA 
PUBLICAM

#  Precizări privind activitatea notarilor 
publici.'

#  Lista notarilor publici şi adresele biro. 
urilor notariale.
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I H ll; t41 J Ui W ;1 ;
‘l 17, 18 şi 19 NOIEMBRIE
’l •  I dolar SUA — 2442 lei i
£ •  1 marcă germană — 1740 lei ţ
> •  100 yeni japonezi - — 1415 lei j
£ •  1 liră sterlină — 3803 lei J
E •  1 franc elveţian — 2153 lei;

1 franc francez — 563 lei;
| •  105 lire italiene — 153 lei ]

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale', 
a României
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I FLASH!
I .............
I •  Titluri de proprietate.

Până în prezent în Ju-

I deţul nostru au fost eli
berate 27 266 titluri de 

■  proprietate pentru su- 
I prafaţa de teren agricol 
■  şi cu vegetaţie forestieră 
I de 45 603: ha, ce repre-

( zintă 49,9 procente din 
totalul terenului. în ca.

i drul Comisiei judeţene 
de aplicarp a Legii nr.

I : 18/1991 s-a preconizat ca 
până la finele lui 1995,

I numărul de titluri eli
berate să ajungă la 30 000,

I ceea ce ar însemna 55 
la sută din total. (A.S.)

I  •  Unităţi turistice. In

( prezent în judeţul Hu
nedoara funcţionează 68 

I  de unităţi turistice. Din 
|  acest total ponderea <3 
I deţin hotelurile — 20, ca.

banele — 12, vilele tu. 
ristice — 12, restul de 
24 fiind champinguri, 
moteluri precum şi ta
bere de elevi şi preşco
lari. (C.P.)

•  Profit. „Consumcoop" 
Şoimuş se numără prin. 
tre cele mai mari uni. 
tăţi de acest fel din Ju
deţul nostru. Ea asigură, 
prin cele 26 de unităţi 
de desfacere cu amănun
tul şi cele 12 unităţi de 
alimentaţie publică, apro
vizionarea populaţiei din 
comunele Şoimuş, Bălţa 
şi Certej. Activitatea des. 
făşurată de la începutul 
anului in curs şi până 
în prezent a adus un 
profit net de peste 9 
milioane de lei. (Tr.B.).

•  Amenzi la Legea 10. 
Până în prezent gardie. 
nii publici . din oraşul 
Brad au apiicaţ 16 sanc
ţiuni la Legea 10, pentru

abateri de la ordinea şi 
liniştea publică, parcări 
pe zonele verzi, ruperea 
florilor din alei şi distru
gerea gardurilor naturale. 
Valoarea amenzilor » se 
ridică la 500 000 de lei. 
(C.P.)

•  Cine astupă gropile?
întrebarea de faţă ne.a 
fost adresată de mai 
mulţi locuitori din Deva 
care circulă pe strada 
G. Bariţiu. în imediata 
apropiere a Bisericii Re
formate au apărut, de 
câteva luni ,bune, mai 

multe gropi cş creează 
dificultăţi în traficul ru
tier. Noi credem că în- 
tr.o perioadă relativ 
scurtă gospodarul muni
cipiului Deva va re
zolva acest disconfort 
creat de mulţimea de 
gropi din zonă. (C.P.)

•  „Măiastră". A apă

rut „Măiastră", revistă I
de cultură a Liceului I  
Teoretic „Aurel Vlaicu" ■
din Orăştie. In sumar: I 
literatură, filozofie, isto- ■  
rie, artă, umor, ştiinţă, I 
muzică, informatică. O * 
revistă realizată de e_ 1 
levi, absolvenţi, alături 5 
de ei aflându.se Şi câţi. I 
va profesori inimoşi, cu |  
ajutorul unor sponsori: I 
S.C. Suinprod S.A., S.C. j  
Favior — Compania de I 
blănuri „Vidra", S.C g 
Optima Primex S.R.L.. I
S.C. Chimica S.A. — O- g 
ficiul de calcul Orăştie. |  
Tiparul executat în ex_ |  
celente condiţii de către |  
tipografiile „Polidava" I 
Deva şi „Daniele*’ I 

Orăştie. Vom reveni |
(M.B.) I

FLASH!



ţîN ZÂMBET DIN
colţul Buzelor

tn şedinţa de alegere 
a preşedintelui interimar 
al Consiliului judeţean, 
consilierii au hotărât să 
adreseze o scrisoare de 
mulţumire dlui Costel A- 
lic, pentru cei trei ani 

„ şl jumătate de activitate 
ca preşedinte al eonsi. 
liului. Frumos gest. Oa
menii trebuie să fie a- 
«enţi şi îndatoritori unii 
cu alţii. Când aplauzele 
după spieiul în recipro
citate s-au stins, cineva 
dinspre opoziţie a adău
gat: „Ceea ce a uitat dom
nul Costel Alic să ne 
Spună este că între timp 
a devenit tovarăş" — a- 
hizie fără echivoc Ia a- 
partenenţa şi susţinerea 
politică a acestuia, de 
către Partidul Socialist 
al Muncii-. remarcă la 
care proaspătul prefect 
de Hunedoara a zâmbit 
şugubăţ, pe sub mustaţă, 

ţ un .zâmbet care parcă ar 
t 11 vrut să însemne: „Păi 
j cum altfel, neicusoruie?"

NICI CHIAR PE 
ŞOPTITE

Am sesizat odată Că !n 
timpul şedinţelor in sala 
mare a Prefecturii ar fi 
bine ca acei ce au obiş
nuinţa fumatului să se 
abţină de la aceasta până 
la pauză sau la termina
rea . şedinţelor. N-am pri. 
mit de la fumători nici 
un reproş pentru această 
remarcă, constatând In 
schimb că, cel puţin con
silierii judeţeni, sunt 
oameni de bun simţ şi 
au înţeles respectiva ne
cesitate, ceea ce m.a 
bucurat. Acum ftltu.i ne
cazul. Sala în care ne 
ţin şedinţele consiliului, 
dar şi alte Întâlniri de iu- 
cr: cu participare mai lar
gă, au are o acustică 
perfectă, astfel ca vo
cile Vorbitorilor să'poată 
fi auzite de toată lumea 
din sală. Ba vocile unora 
se aud abia ca nişte 
şoapte, ceea ce prejudi
ciază evident mesajul 
comunicării. Ce mai la 
deal — la vale, este ne
voie de amplificarea vo- , 
cii în această sală* căci 
doar n-o costa bugetul o 
avere!

ION CIOCLEI

brAnişca. o nouă înfăţişare a
A CĂMINULUI CULTURAL

începute în urmă cu mai bine de un an de zile, lu
crările de reparaţii şi renovare la Căminul Cultural din 
Brănişca s-au finalizat de curând. Acest moment a fost 
marcat duminică, 12 noiembrie a.e., Începând cu ora 
I6r de către Primăria locală prin organizarea unui spec
tacol găzduit de sala căminului.

In deschiderea spectacolului, preotul comunei şi 
preotul satului Boz au oficiat o slujbă religioasă de 
sfinţire a aşezământului (tn noua sa înfăţişare), la cere
monie participând reprezentanţi ai autorităţii locale, 
ai Consiliulitii Judeţean Hunedoara, ai celor două firme 
care-au executat lucrările amintite, locuitori ai comunei. 
A urmat un spectacol folcloric susţinut de cunoscutul 
ansamblu de cântece şi dansuri populare „Getusa"

(G.B.)
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C o n tr a d ic ţii al© tr a n z iţ ie i
Potrivit unei logici e- 

lementare, ar trebui să 
existe o legătură directă 
între stabilitatea macro, 
economică şi creşterea 
nivelului de trai al popu
laţiei, ca o consecinţă 
firească a unor rezultate 
economice mai bune. In
să, contrar unor previ
ziuni optimiste, pe fon
dul creşterii economice, 
gradul de sărăcie a popu
laţiei se accentuează tot 
mai mult. Aşa cum a» 
rată datele furnizate de 
Institutul de cercetare 
pentru calitatea Vieţii, 
există peste 8 milioane 

' de români care trăiesc 
sub pragul de sărăcie, 
speranţele de a ameliora 
această situaţie fiind, ' 
deocamdată, sub semnul 
incertitudinii.

Fireşte că trebuie să 
ne întrebăm de ce nu 
reuşim să stăpânim me
canismele care, In pe
rioada tranziţiei spre 
economia de piaţă, să 
conducă, ja valorificarea 
nîai bună a resurselor, 
respectiv a potenţialului 
uman şl tehnic de care 
dispunem. Subiectul â- 
cesta este permanent in. 
citanţ şi controversat, de
valorizarea raportului 
leu-dolar constituind un 
semn că stabilitatea eco
nomică este destul de 
fragilă. Dacă avem în 
vedere . că la noi preţul 
combustibilului se men
ţine la un nivel mai scă.

zuţ, sub jumătatea celui 
practicat în unele ţări 
vecine, ar părea justifi
cată ultima majorare* 
chiar şi numai pentru 
motivul ca să nu mal 
„subvenţionăm" consu
mul celor ce fac mai a- 
vantajos aprovizionarea 
pentru ei din ţara noas
tră. Cel mai mare ne
caz provine însă din

vertenţelor, consecinţele 
fiind negative pentru 
întreaga economie. Rău 
este că, deşt sunt vizibile 
influenţele, nu se gă
seşte înţelegerea nece
sară pentru a corecta gre. 
şelile făcute.

Desigur că devaloriza
rea continuă a raportului 
leu-dolar avantajează, pe 
de o parte, oarecum esr*

O P I N I I

faptul că au crescut ne
controlat, în lanţ, preţu
rile şi la celelalte pro
duse, inclusiv la cele a- 
limentare, fără ca în a. 
ceeaşi proporţie să şe 
mărească şi salariile.

Cu toate că la vremea 
respectivă au fost sem
nale ce atrăgeau atenţia 
asupra nevoii de a se 
adiice corecturile nece
sare aturîci când s-âu 
adoptat unele acte nor
mative referitoare la sta
bilirea impozitului pe 
profit (care trebuie să 
fie mal flexibilă şi di
ferenţiată, în funcţie de 
natura activităţii), pre
cum şi a plafoanelor mi
nime pentru investitorii 
străini (pragul de mi
nim 50 milioane dolari 
nu este atractiv pentru 
orice obiectiv), nu s-a 
revenit asupra lor B»- 
scopul corectării inad-

portul de mărfuri, (dacă 
acestea nu se vând sub 
costurile reale), insă cel 
mai mar#* ’rfeâjuns îl 
constituie faptul că nu 
prea avem ce exporta şi 
nici pieţele de desfacere 
nu prea agreează mărfu
rile noastre, unele fiind 
sub nivelul standardelor 
cerute. Oglinda unei a- 
semenea situaţii o consti. 
tuie şi deficitul înre
gistrat de balanţa co
mercială a ţării, pe pri
mele 9 luni din acest an 
importurile depăşind ex
porturile cu peste un mi. 
liard de dolari. Pe de 
altă parte, devalorizarea 
la care ne-am referit 
constituie un serios han. 
dicap în .calea «tehno
logizării şi modernizării 
activităţii economice a 
firmelor, acţiune faţă 
de care există multe re
ţineri din partea poten

ţialilor investitori, atâta 
vreme cât nu se schimbă 
şi forma de proprietate.

ta ciuda unor aseme
nea stări de lucruri ne
favorabile şi apăsătoare, 
mai ales pentru omul 
de rând nevoit să tră
iască numai dintr-un sa
lariu, câştigat în mod 
cinstit, apar ca totul 
deplasate cele stabilite 
de parlamentari (sperăm 
să nu fie însă şi pro
mulgate), pentru a-şi acor
da pensii super majorate 
şi necuvenite, fixate pe 
alte criterii decât cele 
ce se iau în considerare 
pentru toţi contribuabilii. 
De asemenea se'constată 
că sunt foarte palide, în 
contradicţie cu declara
ţiile publice ce se fac, 
acţiunile în vederea com
baterii corupţiei, eva
ziunii fiscale (care se 
apreciază că reprezintă 
40 de procente din bu
getul anual de stat), cri. 
minalităţii economice şl 
a altor fenomene nega
tive, eu repercusiuni ne
faste asupra vieţii coti
diene. Desigur că elec
toratul va discerne şi va 
sancţiona orice promisi
une neonoraţâ, ori îricâji. 
care a unor principii şi 
norme ce trebuie să gu
verneze o societate, fie 
ea şi în tranziţie şl re
structurare, cum este cea 
românească, în perioada 
actuală.

NICOLAE TÎRCOB
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Calificarea la Campionatul European '96
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(Urmare din pag. I)

partidă a fost abordată cu 
toată responsabilitatea, toţi 
jucătorii ce au intrat pe 
teren făcându.şi datoria 
cu prisosinţă.

In primele minute de 
joc ai noştri nu s-au 
avântat, au luat „pulsul" 
adversarului ţi primul 
şut spre poarta lui Mol- 
nar a fost expediat de 
Gică Popescu, în min. 5 
şi apoi Hagi, în min. 9. 
Cu Hagi In - zi excelentă, 
românii încep să „urce" 
tot mai des In terenul gaz
delor şi atacurile lor sunt 
tot mai periculoase în mi
nutele 24 şi 37 când V. 
Moldovan are 2 bune o-

cazii de» a marcă.
Ţintind doar victoria, 

în repriza a doua, trico
lorii îşi înteţesc şi mat 
mult acţiunile la poarta 
adversă. Şi în min. 68 
Hagi, după ce trimisese 
balonul în bară cu 3 mi
nute mai înainte, intră 
în careu ca un bolid, este 
mai iute ca portarul Mol- 
nar şi şutează cu sete în 
plasă. 0—1! După numai 
două minute, Dubovsky 
scapă singur în careul 
nostru, şutează puternic 
şi Stelea trimite balonul 
peste barăl De pe margi
ne, Puiu lordănescu im
pulsionează mereu echipa 
să rămână în ofensivă 
conducându-se probabil

după concepţia sănătoasă, 
că „atacul e cea mai bună 
apărare" şi in min. 82 Do
rinei Munteanu stabileşte 
scorul fţnal, după o ex
celentă centrare de pe 
stânga a lui Hagi: 0—2. 
Tricolorii au obţinut o 
mare Victorie, ce a Um
plut de fericire şi bucu
rie inimile tuturor româ
nilor care au sărbătorit 
cu mare entuziasm succe
sul românesc de la Ko. 
sice, manifestându-Şi cre
dinţa că ai nOştri vor a- 
vea o evoluţie apreciată şi 
la turneul final din An
glia.

A arbitrat corect Jaap 
Milenberg (Olanda) iar 
slovacii şi-au apărat co

rect şansele, meciul des-; 
făşurându.se Intr.un spi, 
rit de fair-play. |n  ziarul 
de miercuri, in pagina 
Sport publicăm toate cla
samentele grupelor din 
preliminariile C.E.

Tricolorii au aliniat for-, 
maţia: Stelea, D. Petreşcu,

. Prodan, Doboş, Sclymeş, 
Gh. Popescu, Hagi, tonuţ 
Lupescu, Dorinei Mun.. 
teanu, Lăcătuş, V. MoldO- 
van. în ultimele minute 
au mai jucat Ilie Dumi- 
trescu, Panduru şi I. Ti-j 
mofte.

Tuturor jucătorilor, au.i 
trenorului principal An
gliei lordănescu şi ajutoa
relor sale, călduroase leii-, 
citări!
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6,30 Ştiri, seriale, d.a.; 
9,05 'SpringfiŞld Story 
(s); 10.05 Serial •  Santa 
Barbara (SUA); 11,00
Frumos şi bogat (serial): 
11,30 Vremea dorinţei 
(s); 12,00 Preţul e fier
binte (cs); 12,30 Duetul 
familiilor (show); 13.30 
Fetele de aur (sit. corn.); 
14,00 Pasiunea ei e crima 
(s,p.); 15,00 Sârbei Schafer 

talkshow; 16,00 Ilona Chris- 
ten talkshow; 17,00 Hans 
Mciser talkshow: 18,00 
Jeopardy! (cs); 18,30 In
tre noi (serial. Germania, 
•95): 20,40 Vremuri bune 
— .şi — rele (s); 21,15
Mini Playback Show; 
22,15 Secretul inimii (f.p.); 
2,55 Fantasma II (f. gr.).'

7,00 Ştiri; 9.45 Show-ul 
lui M. Costanzo (r); 12,30 
Forum (show); 14,00 Ştiri; 
l4<2ă Cotidiene (show); 
14,40 Beautiful (s); 15.15
Robinsonii (s): 15,45 Casa 
Castagna (show); 17.00 
Desene animate; 19,00 
O.K., preţul e corect (cs); 
20.00 Roata norocului 
(cs); 21,00 Ştiri; 21.25
Circulă zvonul (show); 
2140 Glumele la o parte 
(show); 23,45 Ştiri; 
0,15 Show-ul lui Mauri, 
zio Costanzo; 2,30 Coti
diene (r); 2,45 Circulă 
zvonul (show/r); 3,30 
Cin-cin (s); 4,30 Nu doar 
moda (mag.); 5,30 Target 
(mag.); 6,00 Un cuplu 
ciudat (s).

6,30 Germania, azi di. 
mineaţă; 10,00 Cannon 
(s.p); 11,00 Insula fan
teziilor (s); 12,00 Mac 
Gyver (s/r); 13,00

Love Boat (s); 14,00
Tenis. Campionatul Mon
dial ATP de la Frank- 
furt (d); 17,30 Totul sau
nimic (cs); 18.30 Ştiri
regionale; 19,00 Aşa-i 
Viaţa! (s); 20,00 Ştiri, me
teo. sport; 20,30 Roata 
norocului (cs); 21,15 Dr. 
Şnyder, medic texan (co); 
23,10 Fotbal (Bundesliga 
14); St. Pauli — Fortuna 
Dusseldorf ;Borussia 

Monchengladbach — Ham- 
burg SV; 6A0 Leonora 
(f. er.); 1,40 Fiii ploii
(La.); 3,25 Cannon (s/r).

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 Ştiri şi re
portaje ITN; 7,30 Hoţii şi 
afaceri (documentar);
8.00 Azi ~  informaţii ia 
zi; 10,00 Super Shop; 11,00 
Roata banilor: Europa;
17.00 Roata banilor: SUA;
18.30 Buletin bursier;
19.00 Ştiri ITN; 19,30 
Secolul lui Frost (doh
20.30 Show, Selina Scottf 
21*30 Mari case ale lu
mii (do); 22,00 Executive 
Lifesţyleş (do); 22,30 Ştiri 
ITN; 23,00 Show-ul se
rii, cu J. Leno; 0,00 Gil
lette World Sport Spe
cial; 0,30 Rugby. Hali of 
Faine; 1,00 Buletin bur
sier; 1,30 Ştirile nopţii;
2.00 Real Personal (talk
show).

7,00 Casa Deschenes (s); 
7/30 Teledimineaţa; 9,05 
Jnrnal; 9,35 Bibi şi 
prietenii săi (s); 10,15
Mag. ştiinţific; 10.45 
Vreau să ştiu (mag.); 11,15 
Fa, Si, La a cânta (cs);
11.45 Să nu visăm (r);
12.45 Fapt divers (r);
13.45 Jurnal F 3; 14,05
Luminile... (r); 14,30 jju. 
lie Lescaut (s/r); 16,05
Teii Quell (r); 16,30 Casa— 
(r); 17,30 Bibi şi prietenii 
săi (s/r); 18,15 Studio 
Gabriel; 18,45 Campionul 
(cs); 19,30 Jurnal TV 5; 
20,00 Luminile Parisului; 
20,30 Jurnal belgian; 21,00 
Fortul Boyard (cs); 22,30 
Carnetele unui aventurier 
(mag.); 23,40 Taratata 
(dlv.).

RAI UNO

7,0.0 Ştiri; 7,45 Unoma- 
ttina (mag.); 10,35 Inimi 
fără vârsta ($); 11,00 Di
mineaţa verde (magazin); 
11,15 Film; 13,35 Doam. 
na in galben (serial); 
14,30 Ştiri î 15.00 Sala 
de jocuri (cs); 16,45
Desene animate; 18-30 
Zorro (s); 1850 Azi în 
Parlament; 19,10 Scară 
italiană (mag.); 19,50 Luna 
Park (cs); 21,00 Ştiri, me
teo, sport; 21,40 A cre
de, a nu crede (mag*); 
23,40 Film; 1,00 Ştiri, 
meteo, zodiac* 1,30 A şti 
(mag.); 2,55 tn şoaptă 
(var.); 3,10 Atâta plăcere 
(var.); 455 15 minute
cu... (rep.); 4,55 Doc Mu. 
sic Club.
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lOTÂNTOL LIBER

Armonie eu... scântei
Vrând-nevrând vine un 

ceas al socotelilor.. După o 
perioadă de vreme, n-ai 
încotro, trebuie să spui in 
faţa oamenilor, în faţa ce
lor care ţi-au acordat în
crederea de a fi în frun
tea, dor, ce ai făcut din 
cele care le-ai făgăduit. O 
spui cu Vorba, dar va tre- 

■ bui arătat cu faptele, cu 
realizările cum te-ai în. 
vrednicit de încrederea oa- 

1 menilor. .Cum rândurile de 
faţă apar în preajma în
cheierii unei legislaturi ne 
vom opri la ceea ce ar 
putea figura în bilanţul pe 
car« îl vor face in faţa a- 
legătp'rilor aleşii noştri : 
consilieri, primari, vice. 

i primari.
s Cum îşi vor ticlui dum- 
, nealor rapoartele bilanţie- 

re, îi priveşte. Noi, oa- 
: menii de rând, indiferent 

că suntem trăitori in ca- 
pttaia judeţului, in mu.

; nicipii, oraşe, sate centre 
de comună ori cătune în
depărtate, vedem cu ochii 
noştri ce- ş-a făcut şi schim* 
bat in bine.

Departe gândul de a fi 
negativisti, dar vom spu- 

. ne că în drumeţiile noas. 
tre aproape zilnice prin 
aşezările judeţului am pus 
adeseori întrebările: „Ci- 
ne-i primar?11 „Dar vice- 
primar?" „Cum îl. chea
mă pe consilierul din car
tierul, satul dv?“ Nu au 
fost puţine cazurile când

a trebuit să notăm răspun
suri precum „Nu ştiu*. 
,-,Nu-l cunosc**, „N-am au
zit de el“ - 

Am stat şi ne.am gân
dit : Oare ce vor.:, raporta 
aleşii în faţa oamenilor, a- 
cum când ii se apropie în
cheierea unei legislaturi? 
în orice caz, grea treabă- 
ii aşteaptă. _ _

Continuând pe firul ce
lor culese din realitate vom 
scrie că sunt comune fă-

ÎN S E M H Ă R I

ra primar (Crişcior), fără 
viceprimari (Bunda, Cer. 
băl, Bucureşci), multe 
cu numărul consiiie. 
rilor descompletat. In 
asemenea situaţii cu
prinderea treburilor obştii 
s-a făcut cum s-a putut. 
Sunt multe comune (Geoa. 
giu, Dobra, Bâiţa, Boşorod) 
care nu au consilieri în 
toate satele. Apoi tot pe te
ren, Rtai cu seamă la co
mune, am întâlnit situaţii 
in care primarul, vicepri- 
marul, secretarul, consilie
rii trag fiecare încotro îl 
duce capul, răfuielile po
litice sunt mai presus de
cât treburile cu care se 
confruntă sătenii. N-o să 
vă vină să credeţi dar a- 
vem cazuri concrete când 
după zbateri îndelungate 
pentru obţinerea aprobării

macar sambâta

Multe gospodine căutau sâmbăta trecuta lapte 
proaspăt în hala închisă din Piaţa Devei. Au căutat 
în zadar. Nu era picătură de lapte. Nu veniseră gos
podinele din satele Tîrnâviţa, Xîrnava, Rovina, Boz, 
Furcşeăra -- toate din comuna Brănişca. Nici cele 
dinspre Gurasada, Burjuc. Iii zi de marţi era fapte 
proaspăt în Piaţa Devei. „De ce n-aţi venit sâmbă
tă?** — am întrebat o lăptăreasă din Tîrnăviţa. „Nu 
circulă autobuzele — ne-a răspuns. Cum să venim ?**. 
(GII. I. N.).

Prin investiţia de la Sibişel .

La Orăştie s-a rezolvat 
problema apei!

Dacă până nu demult, la 
Orăştie, apa potabilă era 
îrtcă O problemă pentru lo
cuitorii oraşului, prin da
ra» in folosinţa a investi- 
ţiei de la Sibişel alimenta-; 
rea cu apă s-a rezolvat in
tegral, la un consum echi
valent cu perspectiva anu
lui. 2005.

Luată în discuţie falcă din 
anii de dinainte de *90, in
vestiţia a fost reanalizată 
de Către Consiliul tocai şi 
conducerea R.A. „Activita
tea" din Orăştie, în anul 
1993, an când de altfel  ̂au 
Început lucrările efective. 
După doi ani, investiţia 
pentru sursa de apă de ta 
Sibişel este aproape la sta
diul de finalizare, supli
mentând reţeaua oraşului 
dă ta 120 de 1/sec la 200 
1/sec, debit ce asigură in-

S ral necesarul de ape po- 
ilă din municipiul Orăş

tie. -
Cum de altfel ne-a infor

mat $* dl ing. PETRE 
«HEORGHE ICODIN, di
rector general al regiei din 
OrâşRe, „Lucrarea este de 
hat» cantata debitul de a- 
pă este suficient In momen
tul de faţă, singura proble
mă nrepredia^a reţelele din 
oraş, care nu sunt dimen

sionate Ia necesarul cetă
ţenilor, ca urinare a creşte
rii substanţială a n u m ă r u 
lui de consumatori, compa
rativ eu anii când au fost 
proiectate şi realizate ac
tualele. reţele din oraş**.

Pentru optimizai- V ali
mentării oraşului, începând 
din anul 1996, R.A. „Acti
vitatea" Orăştie, * împreună 
cU Consiliul Local au în a- 
tenţie extinderea şi moder
nizarea actualei reţele stra
dale de apâ, reţele ce au 
un grad avansat de uzură 
si care, datorită dezvoltării 
oraşului, au dus la dezechi
libre în alimentarea cu apă 
a cetăţenilor oraşului.

De asemenea, se are; în 
vedere şi extinderea capa
cităţii staţiei de tratare, 
fapt ce va îmbunătăţi con
siderabil calitatea apei.

Noua investiţie de lâ Si
bişel, ce a fost deja pusă 
în funcţiune, va asigura 
integrai necesarul de apă 
al municipiului şi* va eli
mina orice suspiciune pri
vind calitatea acesteia, fapt 
pentru care a-a abandonat 
sursa de Ia Orâştioara — 
sursă de apă mult contro
versată în ultimii mia.

CORNEL POENAR

introducerii gazului me
tan. asfaltării unor dru. 
muri. construirii de cămi
ne culturâle ete., consilieri, 
chipurile din opoziţie {!), 
âu sărit ea arşi, „Ce ne tre
buie gaz metan?" „Ce ne 
trebuie drumuri asfaltate, 
cămine -culturale, chiar 
biserică?..."

întrebăm adesea cum 
colaborează parlamentarii 
(Consilierii) cu executivul 
(primar, viceprimar, se
cretar). De cele mai mul
te ori ni Se spune: „Foar
te bine*. „Nu sunt diver
genţe". „Ne mâl confrun
tăm in idei şl păreri, dar ' 
până la urmă ne în
ţelegem, principalul este 
ca treaba să meargă bine, 
Ja noi primează interesele 
Obştii, acţionăm In deplină 
ambianţă, in armonie.-"

Dar am văzut şi şedinţe 
ale consilierilor părăsite de 
primari nervoşi peste mă
sură, deşi nu era cazul, 
trebuiau doar să răspun
dă la întrebări şi interpe
lări _ Ne-am zis că nu-i 
nici un rău — armonie cu 
... scântei. Dar ele să a- 
prindă focul interesului 
pentru rezolvarea cât mai 
bună a treburilor cu care 
oamenii se confruntă în a- 
şezările lor, în fiecare zi.

GH.L NEGREA

BLOC DE 
IZBELIŞTE

In condiţiile actuale, 
când este destul de â- 
cută criza de locuinţe, 
apare paradoxală situa
ţia întâlnită Ia Is- 
croni unde, după 1989, 
un bloc cu 4 aparta
mente ce — ni s-a spus 
— aparţine de RAGCL 
Petroşani a ajuns într-o 

i stare de degradare jal- 
i nicâ. Primăria din Â- 
ţ ninoasa, pe teritoriul că

reia se află blocul res. 
pectiv, este dispusă să 
preta această clădire şi 
să o repună in stare 
de folosinţă. Întrebarea 
ce se pune este: se va 
găsi oare înţelegerea 

i necesară în acest sens? 
I (N.T.)

Aţi obtinut licenţele 
- pentru j

| produsele alimentare ? j
I* Această întrebare este adresată agenţilor econo- (

mici care se ocupă cu producţia de produse alimen- • 
J tare destinate comercializării. După cum se ştie, po- I 
I trivit prevederilor legale, cererile şi documentaţiile * 
« pentru obţinerea licenţelor respective trebuie depus» f  
I ia Comisia judeţeană pentru a nu cădea sub inciden- J 
'  ţa sancţiunilor până ia data de 30 noiembrie a.c. - 
j In legătură cu obţinerea licenţei, facem preciza- * 
'  rea că agenţii economici trebuie să plătească suma I
I de 500 000 lei pentru fiecare produs pentru care &StO * 

 ̂ nevoie şi se cere licenţa, aceeaşi sumă achitându-so |  
J distinct şi în cazul când acelaşi produs se fabrică in |  
I localităţi diferite, dar de către o singură firmă, ti# * 
" cazul asociaţiilor familiale taxa este de câte 250000 |  
|  lei pentru fiecare produs. «
* Cei interesaţi pot obţine orice alte relaţii de Ia I 
I biroul de industrie alimentară, din cadrul Direcţiei « 
I judeţene pentru agricultură şi alimentaţie, tofefoâ I 
; 618762. (N.T.). JI

Informaţii ° Note o Opinii
•  PREŢUL PORCILOR.

La largul de la Şoimuş, ca. 
re » avut loc la sfârşitul 
săptămânii trecute, cău
tând să luăm pulsul pre
ţurilor la carnea de porc, 
am aflat că acestea osci
lau, la porcii în viu, între 
2900 şi 3200 lei/kg, în func
ţie de greutate şl de rasă.

In ceea ce priveşte pe
rechea de purcei pentru

îngrâşarc şi sacrificare în 
anul viitor, costul era de 
100 000 lei Ia cei în vârstă 
de 8—9 săptămâni. în rest, 
ce să spunem, cam puţini 
cumpărători, poate şi din 
cauza frigului cam tăios, 
nu a preţurilor prea ri
dicate.

•  CRIZA DE VAGOANE.
Gu toate că nu mai sunt

Aeuzaţia era nedreaptă
„Subsemnatul Turc O- 

prean, din comuna Gura
sada, în legătură cu arti
colul, apărut în „Cuvântul 
liber", nr. 1504 din 3 no
iembrie 1995 — „Puţină 
bunâ-cuviinţă, domnule şo
fer t...“ — precizez că în
vinovăţirea este neadevă
rată. Sunt nemulţumit de 
acuzaţiile aduse de vete
ranii de război deoarece 
conducerea noastră ne-a 
pus in vedere să ii taxăm 
pentru că btletele specia
le de călătorie şi-au înce
tat valabilitatea începând 
cu 1. X. 1993.

Nu este adevărată nici 
acuzaţia cu luare de mită, 
pe motiv că la plecare eu 
i-am eliberat bilet. Plata 
lui nu o consider luare 
de mită. Numitul loan Si
mian a înflorit lucrurile 
cu luarea de mită şi de> la

alţi cetăţeni. Dacă lucrul 
era ̂  real trebuia să-i dea 
cu numele".

Dl Turc Oprean a ane
xat dreptului său la repli
că; şi o copie după actul 
încheiat între Ministerul'

Dreptul la replică

Transporturilor, Ministe
rul Finanţelor, Ministerul 
Apărării Naţionale şi A- 
soeiaţia Naţională a Vete
ranilor de Război, în care 
se precizează:

„în conformitate cu pre
vederile arh 11 ale Con
venţiei privind transportul 
veteranilor de război şi 
văduvelor de război cu
autobuzele aparţinând so
cietăţilor comereiale de

transporturi auto care e- 
xecută curse regulate in
terurbane, părţile contrac
tante de comun acord mo
difică prevederile art. 10 
din Convenţia sus-menţio- 
nată, care va avea urmă
toarea redactare :

Art. 10. Pe data semnă
rii prezentei convenţii se 
abrogă orice convenţie în
cheiată anterior.

Până la data de 30 sep
tembrie 1995 se admit la 
călătorie „biletele speciale 
de călătorie gratuită auto 
dus-întofs în contul vete
ranilor" (tipărite cu cer
neală albastră) pentru a- 
nul 1994.

După data de I octom
brie 1995 „biletele specia
le de călătorie gratuită au
to dus-intors în contul ve
teranilor îşi încetează va
labilitatea".

cantităţi foarte mari 
mărfuri care să facă obiec
tul transportului pe calea 
ferată, In această perioa
dă de sfârşit de an există 
firme care au, totuşi, sto
curi şi ar dori să le expe
dieze beneficiarilor, can» 
le aşteaptă, bineînţeles. 
Mărfurile. respectiv» . HM 
prea ajung însă deoarece 
se resimte o acută lipsă de 
vagoane. Aşa se explică, 
spre exemplu* de ce — 
caz concret — nici solici
tările de vagoane ale firmei 
SC Elis din Hunedoara nu 
au fost onorate la timp. Na 
este oare şi acesta un su
biect de meditaţie pentru 
mal marii CFR-ului.

•  GROAPA DIN AS
FALT. Birie . au făcut dhil 
de la RAGCL Deva că ad 
reparat stricăciunea produ
să, la conducta de apă de 
la intersecţia străzilor E. 
minescu, Văcărescu şi Spi
talului din municipiu; Rău 
este insă că a rămas o 
groapă destul de mare In 
asfalt, care, iniţial, a fost 
umplută cu pietriş. Din 
cauza circulaţiei autove
hiculelor, umplutura s-a 
golit, acum creând mart 
necazuri şoferilor. Speră* 
ca reparaţia străzii Să se 
facă totuşi definitiv, rut 
cu improvizaţii,

. ■ W. NICOLAB (i 
' MHl' ”
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Şcoala de lâ Brâznic este 
una cu copii mai puţină. 
Nici clasele nu s-au orga
nizat în totalitate din ca
uza lipsei elevilor. Func
ţionează doar clasele II- 
IH-1V. „Familiile tinere 
s-au stabilit la oraş, ne 
spunea dna înv. Rodica Go- 
ţiu. De la anul vom avea 
din nou clasa I".

Un accent însemnat se 
pUfte pe munca la clasă, 
pe educaţie. Un fapt mă
runt la prima vedere ne-a 
atras atenţia in timpul di
alogului cu învăţătoarea 
Rodica ©oţiu. Unul dintre 
elevi a dorit să iasă afară 
din clasă, ştiut fiind că la 
această vârstă elevii nu pot 
rămâne mult timp la locul 
lor. învăţătoarea a inter
venit corectându-1 pe cel 
mic cu „Vă rog frumos 
8fi-mi daţi voie". Şi tot de e- 
ducaţie, de dialogul învă
ţătoarei cu familiile elevi
lor ţine prezenţa regulată 
a acestora în şcoală. In

Şcoala rămâne tot şcoală“!
ua vizitei noastre era un 
timp mohorât, ploios, cu 
vânt ce anunţa ninsorile 
abundente care au creat 
atâtea probleme. Şi, totuşi, 
elevii erau cu toţii prezenţi 
la şcoală. Chiar şi famili

păşi frigul iernii, a fost a- 
dusă o cantitate suficientă 
de lemne. „Conducerea li
ceului respectiv d l1 direc
tor Ştefan Stănescu s-a 
implicat cât a fost cu pu
tinţă pentru desfăşurarea

ŞCOLILE PRIMARE DE LA SATE... 
NICIDECUM PE POST DE CENUŞĂRESE !

Zi-

ile cela mai modeste din 
sat înţelegând necesitatea 
trimiterii zilnice a copii
lor la şcoală!

Cu sprijinul Liceului Te
oretic „Silviu Dragomir" 
din Ilia, de care ţine Şcoa
la din Brâznic, deci cu bani 
de la buget şi cu meşterii 
liceului, şcoala a fost zu
grăvită şi reparată (să men
ţionăm că Şooala din Brâz
nic numără 80 de ani de 
existenţă). în sala de cla
să era cald. Pentru a de-

normală a cursurilor. Ceea 
ce de mulţi ani n-am mai 
primit ne spunea dna Go- 
ţiu, a fost materialul di
dactic. In aceste condiţii a 
trebuit să-l recondiţionăm 
pe c e l  care l-am avut. Am 
confecţionat planşe noi ca
re să răspundă cerinţelor 
prevăzute de reforma pro
cesului de învăţământ".

în condiţiile în care mun
ca la clasă, dar şl cea de 
gospodărire a şcolii, Impun 
o serioasă implicare a ca

drelor didactice, înv. Ro
dica Goţiu găseşte timp 
pentru propria pregătire 
profesională, ©radul didac
tic I care urmează să U 
susţină In acest #n este re
velator. Lucrarea ce ur
mează să a susţină este ga
ta, legată, aceasta aton; 
dând aspecte metodico-şti
inţifice privind „Definirea 
noţiunilor fundamentale de 
istorie a României — mo
dalităţi de optimizare a 
predării-învăţării acestui 
obiect la clasa a i  V-a*. In
diferent că este de la oraş 
sau de la sat „şcoala ră
mâne tot şcoală**. Preocu
parea cadrelor didactica 
este una de calitate. învă
ţătoarea din Brâznic se 
mândreşte cu faptnl că un 
copil pornit de aici a re
uşit la Liceul Auto din De
va — clasa de informatică. 
Alţii au ajuns Ia alte şcoli t  '
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„Nu suntem nici directori, 
dar nici manageri veritabili"

KEP.: Dle manager ge- profesională a constructo- REP.: Care sunt, în pre-
neral, firma de construcţii riior şi-a pierdut locul „la zent, creanţele şi datoriile
pe care o conduceţi nu mai vârf*', ocupând in prezent firmei, precum şi realiză-
are nevoie de nici o pre- o poziţie, mai degrabă, de rile pe primele nouă luni
zentare. Edificiile realizate mijloc decât de frunte, in ale acestui an ?
de Cpndor S.A. sunt cu- topul naţional al salari- OiC. : Am să vi le pre-
noscute şi recunoscute, ca zărilor. Care este poziţia zjnt' scurt. Creanţele
dovadă în acest sens fiind dvoastră referitor la a- sunt 1 5 miliarde lei,
locţa .I obţinut de societa- ceastă opinie ? în timp ce’datoriile se ri-
te in topul judeţean al fir- G.C.: Nu ştiu dacă un dică la 700 milioane. După 
melor pe 1994. Care sunt salariu mediu brut de cum poate vă daţi seama
principalele obiective la 300000 lei, cat avem noi - creanţei^ Sunt generate de
care lucraţi în prezent ? la firmă, este chiar un sa- lucrările efectuate cu fi-

G.C.: Aş începe cu lu- lariu de neglijat, ţinând n a ^ e dl la bugetul de
crările pe care le-am fi- cont de salariul mediu pe stat. Cifra de afaceri a fost
nalizat în ultimele trei economie. Este adevărat nen'tru nerioada nrecizată
luni. Este vorba, la Deva, şi că, pentru munca lor, de 13,6 ^miliarde lei iar
de noul sediu al sucursa- mai ales dacă ne compâ- beneficiul brut de’ 513,4
—- - ' ■■■ 1 ..1.11.1.1-.—. ..... s s  milioane lei.

Dialog cu dl ing. GHEORGHE CĂRĂBAŞ, rep. : Societatea corner-
manager general la S.C. Condor S.A. Deva cială Condor SA  este no-
1 -  ■—........ . 1 - 1 g minalizată pe lista marii

lei Băncii Comerciale Ro- răm cu câştigurile acelo- privatizări. Ce aşteptaţi de
mâne, sediul Direcţiei Ju- raşi categorii profesionale ,a schimbarea de proprie-
deţene de Poştă, rezervo- din străinătate, oamenii late ?
rul de apă de 10000 mc, la noştri câştigă puţin. Ori- G.C.: După cum ştiţi
Ilia, staţie de epuraţie, iar cum, conform Ordonanţei prin oferta publică din pri-
la Dobra am terminat o l a  guvernului, creşterile măvara acestui an, noi a-
lucrare de alimentare cu salariale sunt condiţionate vem deja privatizat 25 lâ
apă potabilă de care be- de creşterile productivităţii sută din capitalul firmei,
neficiază şi locuitorii Iliei. muncii. Deci,'este nevoie, Suntem trecuţi pe noua
Am terminat, de aseme- în primul rând, de investi- listă cu 49 la sută din ca
nea, blocuri de locuinţe la tori puternici care să poa- pital, dar nu ştim dacă in
Deva şi Crişcior. Dintre tă susţine financiar con- aceştia sunt incluşi şi cei
lucrările în curs aş aminti strucţii ce folosesc mate- 25 la sută ce sunt deja
doar: câteva : noul sediu al riale de mare , productivi- privatizaţi. Aşteptăm, în
sucuţsalei judeţene a Băn- tate.. Să fiu bine înţeles! prezent, un răspuns de la
cii Bomâne de Dezvoltare, Una este să faci un tavan FP.S. Ce va aduce priva
ta Deva, pe -care preconi- clasic şi alta să aplici un tizarea 7 O mai mare li-
zăm 'să-l finalizăm în pri- tavan aşa-zis fals. Acesta bertate şi viteză de deci-
mui .trimestru al anului din urmă, pe lângă func- zie. Noi nu suntem nici
viitor. Tot la Deva lucrăm ţîonalitate, aspect şi caii- directori, dar nici' mana-
la Palatul Administrativ, tâte net superioară, se poa- geri veritabili. Un mana-
unde îşi vor desfăşura ac- te realiza de câteva ori ger adevărat, atunci când
tivitâtea Prefectura,-Consi- mai repede decât tavanul găseşte oportunitatea, unei
liul judeţean şi banca Banc clasic. La fel sunt mate- afaceri bune, aaţionează.
Post. în prezent corpul riale şi tehnologii în con- Structurile existente în pre-
principal al acestei lucrări strucţii, care fac indepen- zent, insă,' obligă manage-
are .fundaţia turnată, lu- dentă această muncă de rul la consultarea şi ob-
crându-se la pereţii sub- starea vremii şi de ano- ţinerea de aprobări în că
soiului. Mai avem, ca iu- timp. Aşa numitele tehno- drul A.GA. Asta înseam-
crări'in curs. Casa de cui- logii uscate. Astfel clasicii nă timp pierdut, parteneri
tură de la Simeria, Primă- timpi morţi din construcţii de afaceri pierduţi şi co-
ria de la Haţeg, rezervo- ar putea deveni timpi, ac- optaţi de concurenţa pri-
rul de apă de 2500 de la tivi. Aceasta înseamnă bani vată. Aici aş mai adăuga,
Simeria, * sţaţie de epura- mai mulţi. în societate, iar referitor la adjudecarea u-
ţie la- Deva şi. sanatoriul pe fondul creşterii produc- nor lucrări, faptul că li*
T.B.C. de la Geoagiii. Aş tivităţii — salarii mai citaţiile care se organizează
avea un cuvânt de laudă mari. B clar şi argumen- sunt încă departe de con-
pentxu ^beneficţsrul liieră- tâţ. economic. Sigur sunt diţiile de fair-play şitrans-
rilorlde ja'Hsanaţoriu, pen- necesare şi dotări noi la parenţă optime. încă ihite-
tru grija lui permanentă nivelul utilajelor. Viito- restd mai poartă fesul şi
de a "asigura te; ţfanp hanii rul este al uneltelor de acest lucru £ de natură
necesari şi modul cum îşi mică mecanizare care suftt să' se repercuteze nl^şţiv
gospodăreşte edificiul. «. făcute să răspundă prompt : chiar şi asupra edificiilor

REP.: Dle manager, s-a oricăror necesităţi, inlocu- ce se vor construi.
tacetâţâpif:c4>irila prin ca- ind efortul fizic .al munci- ._  »
re, după 1989, categoria torului. _ ADRIAN SALAGEAN
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In sfârşit, după multe ter
giversări şi încercări nere
uşite, pe lista marii priva
tizări au apărut şi unităţi
le Agromec din judeţul 
nostru şi, bineînţeles, din 
întreaga ţară. Având in ve
dere situaţia lor specială, 
concretizată în faptul că 
majoritatea firmelor de a- 
cest profil au o carte de 
vizită nu tocmai favorabilă, 
în sensul că profitul lor, cu 
mici excepţii, este undeva 
în jurul cifrei zero, s-a con
venit adoptarea unor nor
me specifice în privinţa pri
vatizării. Pentru a afla no-

cestui proces, inclusiv pri
vind posibilităţile de divi
zare şi/sau fuzionare, fn 
funcţie de ofertele de cum
părare a acţiunilor. Fireşte, 
raportul de evaluare se în
tocmeşte pe baza unor in
strucţiuni ce se vor elabo
ra la nivel central.

Raportul de evaluare 
constă în evaluarea la zi a 
parcului de utilaje, cuprin
zând şi utilajele nefolosite 
şi neamortizate, care fac o- 
biectul art 22 din Legea 
nr. 55/1995. în baza acestei 
metodologii, rezultă că va 
deveni mai atractiv, în con-

oriăum, vor avea un rol de 
seamă în producţia agrico
lă, întrucât este de necon- 
oeput să se practice o agri
cultură performantă fără a 
beneficia de un grad ridi
cat de mecanizare a lucră
rilor agricole.

Importantă de reţinut es
te şi prevederea din Legea 
nr. 55 potrivit căreia pro
ducătorii agricoli au drep
tul de preferinţă asupra a 
până la 35 Ia sută din ca
pitalul social al Agrome- 
cufilor ca acţionari şi pu
tând să participe nemijlo
cit şi la deciziile ce se iau.

în sfârşit, se vor privatiza şi 
AGR0MECUR1LE!

Discuţie cu dl ing. IO AN MĂNIGUŢIU, director adjunct la Direcţia judeţeană 
pentru agricultură şi alimentaţie Hunedoara—-Deva

utăţile ce au survenit în formitate cu realitatea, ca- In privinţa diferenţei de 
legătură cu metodologia de pitalul social al societăţilor 40 la sută din capitalul so-
transferare a proprietăţii comerciale supuse privaţi- cial, cei interesaţi de cum-
pe bază de cupoane şi car- zării. părarea acţiunilor vor face
nete cu certificate de pro- In acelaşi timp, interlo- oferte în acest sens, aces-
prietate, precum şi prin cutorul aprecia că este bi- tea depunându-se la co-
cumpărare de acţiuni, l-am ne Venită şi măsura de a misia ce va funcţiona în 7
rugat pe di ing. Măniguţiu se putea diminua capitalul cadrul Direcţiei judeţene
să se refere la aceste as- social prin reducerea su- pentru agricultură şi ali-
pecte. prafeţeior de teren care nu mentaţie. în ' ‘context, dl

Normele specifice — pre- sunt necesare, aflate Măniguţiu ne spunea că,
ciza interlocutorul —. sunt *** incinta secţiilor de' ine- pe măsură ce vor apărea şi
cuprinse în Hotărârea Gu- canizare. De asemenea, în alte instrucţiuni, şi regie-
verziului nr hss/ iops m» .. cazurile când nu este cla- mentări specifice, comisia
prevăd modalităţile con- «ficat regimul juridic al le v a : face cunoscute prin. ;,
crete de privatizare a aces- unor terenuri, există şansa mass-media şi alte mijloace,. 
tor unităţi prestatoare de concesionării acestora. inclusiv privind modaiita-
servicii pentru agricultură. Referitor la privatizarea tea şi termenele de. depime- 
Potrivit acestor norme, ac- Agromecurilor, eSte de re- re a ofertelor, .precum şi
tivita tea de privatizare a marcat faptul că aceste so- desfăşurarea în sine a pro-
unităţilor Agromec va ît cietăţi comerciale sunt pre- cesuluj de privatizare,
condusă de către o comisie văzute în listă la transfe- Uin discuţie am reţinut
judeţeană, care este numi- rul proprietăţii prin cupoa- că, în prezent, în toate u-
tă de Prefectură. între ne şi darnete cu certificate nltăţile Agromec din -jude-
atribuţiile esenţiale ale co- pentru privatizare cu o tul nostru se lucrează la
misiei respective, enumerăm proporţie de 60 la sută din întocmirea documentaţiilor
şi pfe cea de întocmire a ra- capitalul social al fiecărei . ne5??aţe privatizării, cu- <
portului de evaluare a so- firme, producătorii agricoli, prinzând şi pe acelea care
cietăţii ce se privatizează, în special beneficiarii preş- vizează raportul de evalua-
precurrp-şi pe cea de reco- taţiilor mecanizate, putând re- -
mandare a modalităţilor opta să subscrie in favoa- Discuţie consemnată de 
concrete de înfăptuire a a- rea acestor unităţi care, NICOLAE TlRCOB

„Privatizarea ne-a seăpat de un imens lanţ birocratic"
Gine aude de societatea 

comercială „Fares" din O- 
răştie se gândeşte imediat 
la foarte popularele plicu
leţe cu felurite ceaiuri me
dicinale care, în'cutii mul-’ 
ticolore,' împodobesc galân; 
tarele ; magazinelor. După 
cum ne' spunea dl ing. 
Lucian Darie, director ge
neral lâ* Fares S.A., culti
varea, achiziţionarea şi pre
lucrarea plantelor medici
nale constituie obiectul 
principal de activitate al 
firmei.- : Pe lângă aceste 
ceaiuri ce ne aromează mi- 
cul-dejun, .la Fares se pro
duc uleiuri . esenţiale, folo
site în industriile alimen
tară, farmaceutică şi cos- 
metică, arome alimentare 
pentru concentratele de 
sucuri răcoritoare şi, în 
fine, băuturi alcoolice,. în 
special lichioruri şi lichio
ruri cremă.

Vorbind despre dotările 
societăţii, dl Darie a pre
cizat că, după 1989,, s-a 
reuşit o aducere la zi a 
fluxurilor tehnologice. Ast
fel vechilor utilaje li s-au • 
implementat repere moder
ne încât, în contextul U-, 
nei concurenţe tot mai a- 
cerbe, produsele firmei o- 
răştiene să poată întruni 
cele mai pretenţioase nor
mă de calitate în dome
niu. Anii ’90—’92 au repre
zentat un veritabil boom 
vânzărilor Faresului, în 
special la concentratele 
pentru băuturi răcoritoare. 
„După7 grelele privaţiuni 
ale epocii" anterioare, ~ pia
ţa era avidă, astfel încât 
în ’90 a fost o adevărată 
goană după sucurile con
centrate cu arpme exoti- 
ee“ — ne spune dl Darie.. 
De atunci, însă, pe fondul

saturării pieţei şi apariţi
ei unei concurenţe redu
tabile, volumul vânzărilor 
a scăzut stabilindu-se, în 
prezent, lâ o anumită co
tă. Din multitudine'^ de 
produse oferite de Fares 
grosul beneficiilor firmei 
le aduc ceaiurile la plicu
leţ şi băuturile alcoolice. 
Desfacerea este asigurată 
In toată ţara, prin reţea
ua proprie de depozite pe 
care Faresul şi-a format-o 
în ultimii ani.

Prinzând ultimul tren 
pentru privatizarea prin 
M.E.B.O., Fares S.A. evo
luează de câteva luni în 
regim privat. Această 
schimbare de proprietate a 
costat mult firma, în pri
mul rând datorită credi
telor bancare contractate 
pentru plata avansului că
tre F.P.S. Şi cum privati
zarea nu este o baghetă

magică care să elimine, 
dintr-o bucată, toate greu
tăţile, Faresul se confrun
tă . în continuare cu multe 
neajunsuri. Este vorba de
spre creanţe şi datorii ca
re, datorită ’ blocajului fi
nanciar, nu pot fi stinse. 
Producând şi băuturi al
coolice, accizele pe care 
Faresul trebuie să le plă
tească statului sunt foar
te mari, îngroşând dato
riile firmei. Apoi, dl di
rector Darie observă o 
schimbare foarte lentă a 
mentalităţilor salariaţilor 
ce au devenit şi acţionari.

„Se pot număra pe de
gete cei care au conştiinţa 
proprietăţii, a faptului câ 
deţin o părticică din a- 
ceastă societate. Mai exis
tă încă falsa părere că ba
nii vin oricum, indiferent 
de activitatea care se de
pune. Geea ce este cu to

tul fals". Interlocutorul a 
specificat că regimul pri
vat permite recompensarea 
doar a celor a căror acti
vitate, pricepere şi iniţia
tivă aduc un aport în bu
nul mers al societăţii.

Sigur, faţă de perioada 
anterioară privatizării, în 
prezent conducerea Fare
sului are toată libertatea 
de "a decide singură asu
pra măsurilor ce trebuie 
luate. „In prezent avem 
întreaga libertate de miş
care şi nu mai trebuie să 
cerem aprobarea nimănui 
pentru a întreprinde ceva. 
Privatizarea ne-a scăpat de 
un imens lanţ birocratic" 
— ne declara dl Darie.

Gu toate . greutăţile pe
rioadei de după privatiza
re rezultatele societăţii sunt 
încurajatoare. Astfel la 
nouă luni din anul curent 
Faresul a realizat o cifră

de afaceri de 6 miliarde 
lei, în timp ce beneficiul 
a atins 450 milioane lei, 
deci nişte rezultate care 
îi fac pe cei din firma o- 
răştiană să privească cu 
încredere înainte. Perspec
tivele, aşa cum ne-au fost 
prezentate de dl director 
Darie, presupun, pe lângă I 
multe altele, o revigorare 
a activităţii tradiţionale de 
la Fares, prelucrarea plan
telor, precum şi achiziţio
narea .de noi suprafeţe de 
pământ pe lângă cele 3 
hectare de care dispune 
deja societatea. Această a- 
chiziţie va fi în măsură 1 
să închidă lanţul produc
tiv al Faresului, conferin- •
du-i firmei o independen
ţă totală a producţiei.

ADRIAN SALAGEAN <
* . . .•

Anul VII •  Nr. 1514 __ 7_- I yineri, 17 noiembrie 1995



_  Anul VII •  Nr. 1514 Vineri, 17 noiembrie 199&

Viata mea e o realitate surdo-mută 
un fel de buletin meteorologic 
mototolind transparenţa ninsorii.

_ Să-ţi sprijini fruntea de 
geam şi să asculţi cum 
cade ploaia. Să închizi 
ochii şi să numeri în gând 
stropii care se lovesc de 
pervazul ferestrei. Şi-apoi 
să-ţi laşi gândurile să 
treacă dincolo de transpa
renţa sticlei, ca să se a- 
mestece cu ploaia ; ca ea 
să le spele, asemeni pie
trelor peste care se ros
togoleşte iureşul vreunei 
ape curgătoare. Şi-ai crede 
că astfel poţi să te puri
fici. Căci gândul ţi-ar fi 
acum curat şi limpezit 
de orice urmă de josnice 
nelinişti.

Dar mintea ta,, omule, 
va naşte peste-o clipă al
te gânduri, căci prin a-

GÂNDURILE NOASTRE
ceasta ai fost ridicat dea
supra celorlalte vieţuitoa
re. Ştiinţă spune că omul 
reprezintă cea mai înal
tă formă de organizare 
a materiei vii. Dar nu a- 
minteşte că, uneori, toc
mai asta îl poate coborî 
undeva foarte jos ; chiar 
jos de tot, acolo de unde 
nu răzbate decât duhoarea 
mizeriei şi unde paşii i 
se îneacă în mocirlă, zbă- 
tându-se fără folos să mai 
poată ieşi.

Deci de la gând plea
că totul? Sau ei e doar

o poartă de trecere ori, 
mai mult, o concretizare 
a ceva ce vine din altă 
parte, mai ascunsă şi mai 
aproape de oul fiecăru
ia ?... E partea din noi 
care poate pătrunde ne
stingherită oriunde, fără 
ca noi să fim nevoiţi a 
da socoteală cuiva (unui 
semen de-al nostru) pen
tru asta. Dar, în acelaşi 
timp, e partea din noi 
Care, dacă s-ar lăsa dez
velită în întregime celor
lalţi, ne-ar ajuta să ne 
apropiem mai uşor unii

de alţii ; sau poate, dim‘ 
potrivă, ne-ar determina 
să alegem singurătatea...

Şi-apOi nu e gândul cel 
care, cu puterea lui, o- 
preşte clipa-n loc, redân- 
d-o vieţii sub formă de, 
amintire ? Şi-apoi... . ,

Să nu renunţăm şi, 
mai ales, să nu devalo- ' 
rizâm condiţia noastră de 
posesori a ceea ce a fost 
creat mai bun şi com
plet în univers; cu 
atât mai mult cu cât în 
ultima vreme o aseme
nea avuţie, tinde să se ri
sipească aproape fără 
şansa de a o mai regăsi 
vreodată...

GEGRGETA BlRLA

Câtă plăcere să stai lângă foc 
şi să gigacaloriseşti cate o idee 
redând-o neantului...

...Şi crescând din carnea ta
iarba... ■

CONSTANTIN GIIEORGHE- NAlDlN

Q h e t s L m a f t i

Cunoscuta interpretă hunedoreană de muzică po
pulară, Ana Banciu, a fost o frumoasă prezenţă, prin 
repertoriu şi costumaţie, şi la ampla manifestare de 
la Curechiu, de unde s-a aprins flacăra răscoalei lui 
Horea, Cloşca şi Crişan de Ia 1784.

Lumini şi umbre se-mbrăţişau deodată, 
Vuiesc deasupra norii, jos lacrimă pământul, 
Măslini şi palmieri se-mpotrivesc la vântul 
Ce-mi caută zadarnic un trup să mă răzbată.

Prin voia Ta am curs rotund din rod de vie. 
Lumina am purtat-o prin neguri şi nevoi,
Am dezgropat iubirea târâtă prin noroi
Şi-am strâns din ochi povara durerii pământie.

Ei dorm, dar somnul lor. mi-c rană-nsângerată, 
Ispita care frige cuvântul de pe buze*
O vampă care arde prin carne fără scuze —•
O, tată, dă-mi puterea să sorb durerea toată 1

Eu nu mai simt — ei: trup din trupul meu, 
Dumicături de pâine, un număr : doisprezece. 
Care va creşte şi pe zi ce trece.
Te rog pc Tine Tată, sfinţeşte-1 Dumnezeu.

Mă rog ca lot să fie una, cum Tu —
tată, eşti in mine şi eu sunt în Tine
Şi pentru aceia care de acum sunt trup din mine
Şi pentru aceia care de-acum înseamnă Tu.

Iar ochiul meu să fie oceanul care spală 
Greşeala de pe trupuri zidite din ţărână, >■
Să Te cunoască Tată! — cu dragostea de mâni 
Sărutul să-l primesc, nu ca tâlhar, ca mială.

S-a liniştit pământul, iar lacrima se curmi ţ  r'
Sunt păsări şi sunt stele făclii de felinar.
Am să-i trezesc acum când n-au habar. ,
Când timpul meu se scurge pe drumul cel din Urmi.

LACRA — MEDA STROE 
Cenaclul de literatură şi artă 

„Ion Budai — Deleanu" 
(poezie distinsă cu premiul revistei 
„Steaua”, la Festivalul naţin al de 
poezie „Sarmis" (Deva, IMS) şi cu 
premiul I la Festivalul „Cristal de 

Armindeni" (Lonea, 1995).

CREŞTEŢI ŞI VĂ ÎN
MULŢIŢI! •  Menire pe 
care ie-a hărăzit-o Dum
nezeu explicit (1) primei 
perechi de oameni pe ca
re a creat-o, (2) lui Noe 
şi fiilor săi, salvaţi de la 
Potop şi (3) lui lacov, la 
stabilirea sa in Ţara Ca- 
naanului, când ila schim
bat numele in Israel. •  
Pe această menire se în
temeiază credinţa că cel 
ce n-a dat naştere la ur
maşi nu , şiM îndeplinit 
fostul pământesc, precum 
şi prevederea din drep
tul consuetudinar ebraic, 
legiferată apoi de Moise, 
după care, dacă un băr
bat murea fără să fi a- 

"vut copii, fratelui său ce„ 
libatar îi revenea obliga
ţia s-o ia în căsătorie pe 
cumnata sa rămasă vă
duvă, urmând ca întâiul 
lor născut băiat să fie 
considerat fiu al celui 
răposat, m Poruncă-în- 
demn divin, proclamând 
perpetuarea vieţii, ca 
scop primordial al Crea- 
ţiunii.

„Şi a făcut Dumnezeu 
pe om după chipul său; 
după chipul lui Dumne
zeu l-a făcut; a făcut băr
bat şi femeie. Şi Dum-

Peisajul- şi ceea ce îl 
„mobilează" (o casă, o 
biserică de lemn, o troi
ţă, un crâng, ţin fir de 
apă, un izvor, o cruce, o 
turmă, ̂ localnicii ş.c.l.) — 
are darul de a ne re-cO- 
prinde, anereintegra din 
însingurare. Tot astfel, un 
tablou lucrat,cu talent şi 
inspiraţie, tot astfel un 
poem sâu o carte, o că
lătorie, fie ea - Şi pe-aproa- 
pe. O ieşire din oraş, din 
ostenitoarea monotonie ’a 
zilei este şi o ieşire din 
împietrirea cane ne ame
ninţă făptura. Redevenim, 
oleacă, pruncii care se 
minunează curat de ori. 
ce.
; Reînvăţăm lumea, din 
amănuntele, din defilarea 
peisajului, din intrarea în

vorbă cu semenii necu
noscuţi. Ne redescoperim 
pe noi înşine 1 -

Poate că în acest fel 
îmi înnoiesc, ca scriitor, • 
mereu, tot mai rarul sân
ge. Nici o enigmă în ăs
ta ! Totul se reaşează, iâr 
şl iar, totul este zidire şi 
REZIDIRE IN FIINŢA. 
Nu în mitologiile asiati
ce, pe care noi, cei năs
cuţi aici, le simţim agre
sive, ne aflăm adevărul

cel profund, ci în credin
ţele, legile, datinile, ar
tele noastre, în logica lor 
ordonatoare, în principiile 
durabile ale făpturii celei 
mări, naţionale;

Nu resping nimic ce-i 
omenesc, dâr disting ce 
nu este omenesc ! ;;

Prin artă, ne reînteme- 
iem şi ne salvăm de la 
moartea-cu-zile. Desigur, 
un instinct trebuie să ai

bă omul în acest sens, 
dar e l , trebuie totodată 
să fie mereu întreţinut, 
îngrijit, cultivat. Aşa zi
sul „bun simţ" — cum îl 
numeşte poporul. II ai, 
sau nu-1 al Eu cred că 
bunul simţ face parte, 
iniţial, din codul gene
tic, deci trebuie sporit, 
cultivat, nu „ ignorat, nici 
tolerat şi lăsdtr" să lucre
ze -socialmente în rău. . ..

De aceea, cei care şe 
bucură de artă, nu „ fac 
decât'să t se bucure de si
ne, de sinea lor şi a se
menilor, a societăţii în
tregi, cu o bucurie care 
nu poate pieri," chiar da
că, uneori’ forţele răului 
6 lovesc. vr:y.

EUGEN EVU i

Radu Clobanu

ROSTIRI BIBLICE
nezeu l-a binecuvântat 
zicând: Fiţi rodnici şi 
vă înmulţiţi şi umpleţi 
pământul şi-l stăpâniţi 
şi domniţi peste peştii 
mării, peste păsările ce
rului, peste toate anima
lele, peste toate vietăţile 
ce se mişcă pe pământ 
şi peste tot pământul 1“ 

Facerea, 1, 27—28 
„Şi a binecuvântat 

Dumnezeu pe Noe şi pe 
fiii lui şi le-a .zis : Naş. 
teţi şi vă înmulţiţi şi um
pleţi pământul şi-l stă
pâniţi 1"

Facerea 9, 1 
„Aici, în Luz, se mai 

arată Dumnezeu lui lacov 
după întoarcerea lui din 
Mesopotamia, şi-l binecu
vânta Dumnezeu şi-i zise: 
De acum nu te vei mai 
chema lacov, ci Israel va 
fi numele tău. Şi-i puse 
numele Israel. Apoi Dum
nezeu' îi mai zise : Eu 
sunt Dumnezeul cel a- 
totputernic î Sporeşte şi

te înmulţeşte 1 Popoare şi 
mulţimi de neamuri se 
vor naşte din tine şi regi 
vor răsări din coapsele 
tale".

Facerea, 35, 9—11 
CU CE MĂSURA MĂ. 

SURAŢI, VI SE VA MĂ
SURA. 9 Sentinţă înte
meiată pe credinţa că 
Dumnezeu îi răsplăteşte 
fiecăruia după faptele 
sale. m A nu se confun
da cu Legea talionului 
(„Ochi pentru ochi..."), 
unde cei ce „măsoară", 
adică ambii termeni ai 
sentinţei, sunt de natură 
umană. In cazul de faţă 
insă, al doilea termen este 
de natură divină, iar sen- 
tinţa, rostită de lisus în 
PREDICA DE PE MUN
TE şi reluată de trei din
tre Evanghelişti, trebuie 
înţeleasă astfel: Cu ce 
măsură măsuraţi, vi se 
va măsura de către Dum
nezeu. 9 înspre această

interpretare ne conduc şi 
posibilele rădăcini aie 
acestei sentinţe, aflate în 
relatări ale Vechiului Tes. 
tament, precum cele din 
IOSUA şi JUDECĂTORI, 
unde replica divină eşte 
explicită.

„Şi a zis losua: Pen
tru că tu ai adus asupra 
noastră tulburare, să a- 
ducă şi Domnul necaz a- 
supra ta în ziua aceas. 
ta !“

losua, 7, 25
„Atunci Adoni-Bezec a 

zis: Şaptezeci de regi cu 
degetele mari de la mâl. 
nile şi de la picioarele 
lor adunau fărâmituri sub 
masa mea : cum ani fă
cut eu, aşa mi-a plătit 
şi mie Dumnezeu".

Judecători, 1, 6—7 
„Nu judecaţi ca să nu 

fiţi judecaţi. Căci cu ju
decata cu care judecaţi 
veţi fi judecaţi şi cu mă
sura cu care măsuraţi, vi 
se va măsura".

Matei, 7, 1—2 
„Şi le zicea : Luaţi sea

ma la ce auziţi: Gu ce 
măsură măsuraţi, vi se 
va măsura ; iar vouă ce
lor ce ascultaţi, vi se va 
da cu adaos".

Marcu, 4, 24

C U V Â N T U L  L I B E R

M S ,
Ca un vis
rochia albă de pichet.
Aurora — vitalitate
lângă dimineaţa cărţilor de vizită
din care înfloreşte poemul Constanţă.



LUNI, 20 NOIEMBRIE V 
T V R  1, ^  -

13.00 Actualităţi; 13,10 Interferenţe;
14,10 TVR laşi;. 14,45 TVR CIuj-Napoca; 
15,20 TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi; 
16,to /ivanpremieră; 16,25 Ne.am intere
sat pentru dvs.; 17,Oo Emisluhe în Ib. 
maghiară; 18,30 Grand Prix (d.a.); 19,00 
De luni până luni. Retrosp. evenimente
lor-politice, interne ale săptămânii; 19,30 
Fata şl băieţii fs); 20,00 Actualităţi, me
teo, sport; 20,50 Baywatch (s); , 21,45
Transfocator; ‘ 22,10 „Straniul Paradis" 
(teatru TV) de Constantin Dicu; 23,50 
Actualităţi; 0,05 Cultura în lume; 0,35 
Fragil, Formaţia Aiiimals.

t v  r  2  .
13.00 Actualităţi; 13,10 Politica între i- 

deal şi real; 13,40 Drumul spre Avonlea 
(s); 14,30 Gibraltar —• -giuvaerul Medite. 
ţanei (do., ZUF); 15,00 Peria Neagră (s/r); 
15,45 Filmele săptămânii; 15,50 Grădina 
ascunsă (da.); 16,20 Pasiuni secrete (s); 
17,05 Măseaua de minte (emisiune pentru

■ tineret); 17,45 Iubiri amăgitoare (s); 18,30 
In faţa dvs.; 20,00 Arte vizuale; 2030 
Tribuna nonconformîştilor; 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 Formula 3 (cs); 22,00 San
ta Barbara (s); 22,45 Repriza a treia (cm. 
sportivă de educaţie fotbalistică); 0,30 
Muzica e viaţa mea!.

MARTI, 21 NOIEMBRIE 
/ V R 1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; 11,05 Adevărata viaţă a lui An
tonio H., (f/r); 12,45 D.a.; 13,10 Muzica 
pentru toţi; 14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj- 
N.; 16,10 Fii tu însuţi!; 1730 Convieţuiri;
18,00 Cazuri şi necazuri în dragoste: Don 
Juan; 19,00 Medicina pentru toţi; 19,30 
Grand Prix (d.a.); 20,00 Actualităţi, -me
teo, sport; 20,50 Telecinemateca: film; 
'22,50 Reflector: A fi sau a nu fi; 23,40 
JGong! (actualitate teatrală); 0,10 Video- 
Art Top; 0,40 Magazinul notelor blues.

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

că; 10,05 Itinerar turistic: Pe Mississippi;
11,30 Apărătorii Pământului (da); 12,00 
Straniul Paradis (teatru TV/t); 13,40 Rit. 
muri muzicale; 14,00 Actualităţi; 14,10 Se
rialul serialelor; 14,55 Limbi străine (r); 
15,55 Grădina ascunsă (d.a.); 16,20 Pa
siuni secrete (s); 17,05 23 de milioane
(P,I); 17,45 Iubiri amăgitoare (s); 18,3o 23 
de milioane (p.II); 20,00 Cu cărţile pe 
faţă; 21,00 TVM Mesager; 21,30 între da 
şi nu; 22,00 Credo; 23,15 Van Gogh (f. 
Fr. ’91, p.l) cu J. Dutronc.

MIERCURI, 22 NOIEMBRIE
, T V R ?  - : .

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10.05 Mo-, 
da pe meridiane (do); 10,35 Videocascta 
muzicală; 10,50 VideolexicOn; 11,5o Iu
biri amăgitoare (s/r); 12,46 D.a.; Î3,i0
Muzica pentru toţi; 14,10 TVR Iaşi şi 
TVR Cluj-N.ţ 16,25 Festivalul „Young 
rock for youngs 1995* (sel.); 16,45 Ecle
ziast ’95; 17,30 De la lume adunate; 18,00 
Grand Prix (da.); 18,30 Poarta sărutu. 
lui; 19,00 Fata şi băieţii (s); 19,30 Ae- 
tualităţi, meteo, sport; 203o Fiica lui 
Mistral (s); 21,15 Fotbal. Liga Câmp.: 
Glasgow Rangers Steaua (d); 23,40 
Confluenţe; 0,10 întâlnirea de la miezul 
nopţii,

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

zică cit Cvartetul „Voces“; 10,05 Maga- 
zin.satelit; 11,30 Apărătorii. Pământului 
(d.a); 12,00 Gong! (r); 12,30 Armonii pre
clasice; 13,00 Ala-Bala-Portocala!; 14,10 
Răzbunarea (f); 15,25 pe lîngua latina; 
1555 Grădina ascunsă ((La.); 16,20 Pa
siuni secrete (s); 17,05 Minl_eco; 17,45 
Iubiri amăgitoare (s); 1836 Em. în Ib. 
maghiară; 20,00 Pro Memoria; 20,30 Tu- 
rist-Club; 21,00 TVM Mesager; 21,30 Tra
diţii; 22,00 Santa Barbara (s); 22,45 Un 
secol de cinema: Vivian Lelgh; 23,45 Bă
tălii aeriene în al doilea război mondial.

JOI, 23 NOIEMBRIE 
T V R  J

730 TVM Telematinal; 8,3o La primă 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; 11,05 Iubiri amăgitoare (s/r); 12,40 
Di».; 13,10 1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi; 
15,05 TVR CIuj-N.; 16,lo Tradiţii; 16,40 
Sub semnul întrebării; 17,40 Cuvinte po
trivite; 18,05 Grand Prix (d.a); 18,30 Tra
gerile Loto; 18,10 Milenium; 19,30 Fata

şi băieţii (s); 20,00 Actualităţi, meteo, 
sport; 20,50 Valea păpuşilor (s); 21,35 Re
flecţii rutiere; 21,50 Studioul economic;
22.30 Interpreţi populari: D. Fărcaş; 22,50 
Simpozion; 23,55 PoMark (s).

T V R 2 -
7.00 La prima oră; 9,20 Muzica pentru 

toţi; 10,05 Magazin-satelit; 11,30 Apară, 
(orii Pământului (d.a); 12,00 Varietăţi in
ternaţionale; 12,45 Curcubeu; 13,45 Rit 
muri muzicale; 14,10 Magazin social; 14,55 
Limbi străine (r); 15,55 Grădina ascunsă 
(d.a); 16,20 Pasiuni secrete (s); 17,00 Cea
iul de la ora 5, invitat: Dumitru Rucă. 
reanu; 19,00 Em. in lb. germană; 20,00 
Cultura în lume; 20,30 Sfinx (cs); 21,00 
TVM Mesager; 21,30 ' Fotbal. Rezultatele 
meciurilor din Liga Campionilor — eta
pa 5; 22,30 Film pe furate (f. Italia); 0,10 
Războiul lupilor: De la Helsinki la Malta.

VINERI, 24 NOIEMBRIE
T v  R - - - ’

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 930 Santa Barbara (s/r); 1050 Limbi 
străine; 11,20 MŢV Greatest Hits; 11,50 
Iubiri amăgitoare (s/r); 12,40 Confluenţe 
(r); 13,10 1001 audiţii; 14,lo TVR Iaşi. şi 
TVR Cluj-N.; 15,45 Din lumea afacerilor;
16.30 Em. în lb. germană; 17,30 Pro Pa
tria; 18,15 Viaţa parlamentară; 18,45 
Handbal. România — Ucraina (fem., re. 
priza 2); 19,15 Edera (s); 20.10 Actuali
tăţi, meteo, sport; 20,55 Tezaur folcloric; 
21,35 Infidelitate (f.a. SUA 1987) cu Kristie 
Alley; 23,30 MTV Euro Top 20; 0.30 Lu
na amară (f.a. Anglia/Fr. 1992)

7 V k  2 "■
7.00 La prima oră; 9,2() Muzica pentru 

toţi; 10,05 Mozaic Ido., Arte);'11,30 Apă
rătorii Pământului (da); 12,00 Videocase. 
fa muzicală; 12,30 Grădina ascunsă (d.a);
13,00 Moda pe meridiane; 13,30 Limbi 
străine; 14,00 Cafeneaua literară; 1530 
Convieţuiri; 1630 Pasiuni secrete (s); 17,05 
Bursa invenţiilor; 17,45' Oameni care au 
fost... Gaia Gaiaction; 18,15 Iubiri amă
gitoare (s); 19,00 Concertul Orchestrei 
Naţionale Radio; 21,00 TVM Mesager;
21.30 liyperion (revistă literară • în ima
gini); 2330 Din viaţa romilor; 23,30 San
ta Barbara (s); 0,15 Bucuriile muzicii.

SÂMBĂTĂ, 25 NOIEMBRIE 
T V R ;

7.00 Bună dimineaţa-. din banca în. 
tăi! (em. TVR Iaşi); 850 Tip-top, mini- 
top (cs. pentru copii); 9,50 Drumul spre 
Avonlea (s>; 10,40 Matineu muzical: Bach’r 
11,25 Pas cu pas (em. de ştiinţă); 12,15

Ecranul; 13,05 Pleiade: Unice Bucovină; 
14,10 Turnul Babei: Muzică; D a; Liceeni 
îndrăgostiţi (s); Handbal: România — 
Polonia (fem, repriza 2); 18,45 ’ Mapa
mond; . 19,15 Teleencidopcdia; 20,00 Ac. 
tuaiităţi, meteo, s0ort; 2050 Suspiciuni 
(s. SUA, eP. 15); 21,15 Invitaţie la Sina- 
îâ; 22,45 Perla Neagră (s); 23,30 Actuali
tăţi; 2350 Cdftcurstri „Crizantema de Aur" 
— Târgovişte *95 (sel.); 0,20 Povestea u- 
nei vieţi: Mireille Mathieu (var„ p.II).

- T V R t 2
7.00 .întâlnirea de sâmbătă de la Cluj- 

Napoca; 12,00 MTV Dîsco Dance; 13,00 
TVR Timişoara .- Medalion Traian Gro. 
zăveşcu; 1330 Est Meridian. Magâzin de 
sfârşit de săptămână af TVR laşi; 15,55 
Grădina ascunsă (d.a); 1630 Pasiuni se
crete (s); 17,05 Spectacolul lumii —. vă
zut de scriitorul loan Grigorescu: Afri
ca de Sud (ep. 3): „Alba-neagra' la: Ste. 
llenbosh"; 1730 Serata muzicală TV; 20,30 
Pariaţi pe campion! (cs); 21,00 TVM Me-

, sager; 21,3o-Planeta Cinema — 100; 32,00 
Santa Barbara (s); 22,45 Săptămâna spor
tivă; 23,15 Alfa şi Omega.

DUMINICA. 28 NOIEMBRIE
-■ 7 V R t  ; - 1

8.00 Bună dimineaţa!; 9,00 Ping-Fongi
(em. pt. copii); io,00 Aventurile iui: Ski. 
PP> <s): 10,30 Lumină din lumină; 11,30 
Muzică populară; 12,00 Viaţa satului; 
1330 Atl is. Realizator V. lonescu'; 1430 
Alo, Video-magazin-ul ?; 1750 Sfâr Trek 
(s.SF): „Darmok"; 18,45 A doua Româ
nie: Românii din Australia (p.II); 19,15 
Robingo (cs); 20.00 Actualităţi, meteo;
20,50 Vin de mai (La. StlA *90) cu Joanna 
Cassidy; 22.15 Tragerile Loto; 2235 Fil
mele săptămânii; 22,30 Handbal. Trofeul 
Carpaţi: România — Rusia (fem., rep. 
2); 23,00 Actualităţi; 23,30 MTV — 3 from 
1; 2350 Anastasia (s); 050 Nocturnă lirică.

7 V R 2
730 5 x 2 .  Magazin duminical al Stu

dioului TVR laşi; 13,00 MTV Greatest 
Hits; 14,10 Mofturi 1900 (f. România ’65) 
scenariul şi regia Jean Georgescti; 1535 
Un zâmbet pentru vârsta a treia : Tama- 
ra Creţulescu; 1555 Grădina ascunsă 
(d.a); 1630 Pasiuni secrete (s); 17,05 Fot
bal fără frontiere; 20,00 Opera în con
cert: „Porgy şi Bess" de Gcrshvvin (p.II);
21,00 TVM Mesager; 2130 Descoperirea 
pianetei: Itclia (do); 22,00 Ritmuri mu
zicale cu Pascal Sevran şi invitaţii săi 
(CM);. 22,15 La puterea a doua; 23,00 
Santa Barbara (s);

R U
6,35 Desene animate; 

11,05 Disney & Co. — 
Festivalul verii; , 12,40 
Eerie Indian (s): ~„Ore 
Pierdute"; 13,10 Din cu
lisele filmului „Pocahon. 
tas"; 13,4o Casa plină (s): 
„Vărul"; 14,05 O familie 
puternică (s); 1435 Cîne-i 
şeful aici (s); 15,05 Mon- 
strul mlaştinii (s); 1550 
*  şi T (s. 2 ep): flecul", 
^Martora"; 16.45 A-Tcam 

): „Ţinte mobile"; 17,45 
etrwy Hills, 96210 (s); 

IMS Melrose Place' (s): 
Scăpat de sub control"; 
89,45 $tlrl, sport, meteo; 
SKil Exploziv — Wee- 
kend; 21,15 Show.ul de 
190800 DM (cs); 23,00
Gri» aţi zis (show).

CANALE 5
7,30 Ştiri; 10,00 Casă, 

dulce casă (s); 10,30 Nu 
doar moda (mag,); 11,00 
Afacere încheiată (show) 
cu Giorgio Mastroto; 11,30 
O blondă pentru tata (s); 
.12,00 Avanpremieră; 12,30 
Forum (show) cu Rita 
Dalta Chlesa; 11,00 Ştiri; 
1435 Cotidiene (show); 
14,40 Prieteni (show); 
1636 Simpsohil (s); 17,00 
Dai.; 19,00 OK, Preţul e 
corect (cs); >̂,00 Roata 
norocului (cs); 2130 Ştiri; 
21,25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Corţda 
(show); 030 Ştiri; 0,30 
ff3E.P.D. (s.p); 130 Ştiri; 
LW Dream On (s); 230 
Cotidiene" (r); 2Ă5 Cir
culă zvonul (r); 3,00 |te- 
visfa prese» (r).

SAT 1
6,20 La jumătatea ga

laxiei întorci la stânga 
(s.SF); 6,50 Seria I e şi
d.a.; 930 Hai încă o da
tă (co. SUA 1975) cu 

Sidney Poitier, BilI Cosby; 
1130 Coeoşatul (f.a. Pr./ 
It. *67); 13,00 Aventurile 
lui John Charles Fremont 
(s.a. SUA 1986); 14,00
Tenis. Turneul ATP de 
la Frankfurt/Main — se. 
mifinale; 1750 Totul sau 
nimic (cs); 19,00 Fotbal. 
Bundesiiga — et. 14; 21,15 
Cât timp mai înfloresc 
trandafiri» (fa. Ger. 1956); 
23,05 Nopţile tHn Har- 
Iem (co. SUA *89) cu E- 
ddie Murphy, Redd Fox, 
R. Pryor; 1,10 Bărbaţii 
(f.cr. Ger. 1971); 2,25 Can- 
Can (f.muz. SUA *59).

N.B.C.
6,30 Ştiri NBC cu Tom 

Brokaw; 7,00 învingăto
rii (do); 830 Hello Aus
tria, Hei I > Vleri'a; 9,00 
Ştiri şi reportaje ITN;
10.00 Şcoala ciberneticii
(do); 11,00 Ushuaia (do);
13.00 Expresul vinului 
(do); 13,30 Mari case ale 
lumii (do); 1430 Video- 
moda; 1430 Talkin’ 
Blues; 15,00 Ciclism — 
SUA; 16,00 Golf. CM;
17.00 Triatlon. Iron Man 
Serie; 1830 Patinaj ar
tistic, Festival pe ghea
ţă; 19,00 Ştiri şi reporta
je ITN; 19,30' Air Corni, 
bat: „Piloţii"; 20,30 Seti- 
na Scott Show; 21,30 Da- 
teline Intemationat; 23,00 
Show-ul serii, cu Jay 
Leno; 0,00 NBC Super

TV 5
7,00 Reflecţii (actuprt. 

africană); 8,0o Sindbad 
(mag.); 8,45 Lecţii de 
franceză;. 9,05 Jurnal ca
nadian; 9,35 Bibi şi prie
tenii Săi (s); 10,15 Miza 
(mag. ec.); 11,15 Ce is
toriei (cs); 11,45 Mag. o- 
limpic; 12,15 ' Rugby 
(mag>); 1330 Despre SI
DA (mag.); 14,05 Orizon
turi (mag. şomerului); 
1430 Fortul Boyard (r); 
16,00 Carnetele Unul a. 
venturier (r); 1630 Alpi
nism (mag,); 17,15 Eva
darea (mag. turistic); 17,45 
Genii în iarbă (cs); 18,15 
Luna Park (mag.); 18,45 
Campionul (cs); 19,15 7 
zile îh Africa (rev. pre
sei); 20,00 Asta nu mer
ge (mag.).

RAI U N O
7,00 Ştiri; 8,00 Banda 

lui Zecchino (d.a); 10,00 
Copacul albastru (s); 1030 
Desene animate; 11,00 
Ziua a şaptea (em. relig.); 
1150 De vină e telefo
nul (co. Italia 1988); 13,25 
Ştiri; 1335 Doamna în 
galben (s); 14,30 Ştiri; 
15,00 Linia albastră (rep.); 
1630 7 zile în Parlament; 
16,50 D.a.; 19,15 Sviste 
(mag.); 1930 Familia ne. 
bună (s); 20,35 Ziua a 
şaptea (em. relig.); 2130 
Ştiri, sport; 21,40 Partem 
că...? (show); 0,05 Ştiri, 
zodiac, meteo; 1,30 întâl
nire la cinema; 135 Cu
loarea ochilor ei (ta. 
SUA 1991); 3,05 Invitaţie 
la vals (var.); 4,45 Doc 
Music Club.

636 Da.; 830 Disney 
ă  Cg Cd; 935 Tom ş» 
Jerry copii (da.); 1035
Trapeţii (sa.); 10,35 Team 
Disney (da. & filme); 
ILS0 Ba.; 1235 O călă
torie fantastică (s); 1335 
L.A. Machine (s.SF SUA 
1992. ep. 1): „Prototipul"; 
1430 Ctne-i şeful aici (s); 
1430 Dădaca (s); 1530
Reportajele Disney; 1650 
seaQuest DSV (sSF);
17.45 Eartti 2 (sEF): „Pro
misiuni*; 18,45 Miami 
Vite (sa., ultimul ep.);
19.45 Ştiri, sport, meteo; 
20,10 Duminica e deschis 
(s); 21,15 Mr. Bascball 
(co. SUA *92) cu Tom 
Sel'efe, K. Takakura; 23,15 
Spiegel TV — mag.; 0,00 
Prime Time; 0,20 Eden.

730 Ştiri; 10,00 Fron. 
tierete spiritului (em. rcli- 
găeasă); 10.45 Avanpre
mieră cu Florei la Piero- 

. berii 1135 In campania 
călătorilor (do) eh Llcja 

Cofa; 13,15 Supercfosament 
(show) cu Gerry Scotti. 
Martina Colombari; 14,00 
Ştoi; 1430 Duminică plă. 
cutii p  w) cu Lorella 
Cuccarini; 19,10 Norma 
şi FriUce (s); 2130 TG5 
— ştiri; 2130 O ştii pe 
ultima? (show) cu Gerry 
Scotti, Paola Barat 3; 23,40 
Target (mag.) cu Gaia 
De Laurentis; 0,10 Nu 
doar moda (mag.) cu l'a- 

brizio Pasquero; 0,45 Film; 
330 Revista presei; 330 
Nu doar moda (mag^r); 
430 Avanpremieră (r).

6,45 FWbal. Bundesiiga 
(r); 8,15 Hai încă o da
tă (f/r): 10,10 Castele de 
gheaţă (f.a, SUA 1978); 
1230 Omul din Nebraska 
(w. SUA 1953) cu Dennis 
Weaver, Lee van Cleef; 
IMS Frumoasa minci
noasă (co, Ger./Fr. 1959); 
15,00 Tenis. Turneul ATP 
de la Frankfurt/Main — 
finala (d); 19,15 Roata 
norocului (cs); 20,10 Fot. 
bal —• Show: VFB Stutt- 
gart —• FC Schalke 04; 
21,15 Sub jurământ (f.p. 
Ger., p.H); 23,10 Discu
ţie în turn (taikshow); 
030 24 de ore (rep.) 1,05 
Omul maraton (f.a. stfA 
1976) eu Dustin' Iloff- 
man, Laurence Olivier; 
3,38 Castele de gheaţă (r).

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 Săptămâna 
în afaceri; 730 Ştiri şi 
reportaje ITN; 1030 Air 
Combat (do); II3 O Seco
lul lui Frost (do); - 12,00 
Super Sfaop; 13,00 Gru
pul McLaughlin; 1330
Europa 2000 (do); 1430 
Executive lifestyles; 1430 
Talkin’Jazz; 15,00 Auto. 
Formula 1 (do); 16,00
Moto. Pro Superbikes; 
17.00 Auto. Cupa ADAC 
*95 (sel.); 18,00 întâlnire 
cu presa; 19,00 Ştîri ITN;
19.30 Videontoda; 20,00
Expresul vinului (do);
20.30 Selina Seoti Show; 
2230 Ştiri şl reportaje 
ITN; 23,00 Show-ul «Orii, 
cu Jay Leno; 0,00 Golf. 
Anderson Consulting.

7,00 Mag. olimpic (r); 
8,00 Spaţiu francofon 
(mag.); 8,30 Lecţii de 
franceză; 935 Jurnal ca
nadian; 935 Bibi şi prie. 
tenii săi (s); 10,15 Ma
gici în inimi (om. muz.);
11.45 Lumea e a voastră 
(cs); 13,15 Referinţă (In
tervin); 14,05 Am văzut 
totul (mag.); 1430 Fiicele 
tai Câlcb (s); 15,15 C. 
Lamarche (taikshow); 
1630 Festival la Ontario 
(em. muz.); 1630 Dinco
lo de mări (mag.);. 17,15 
Ceva picant (div.); 18,00 
Şcoala fonilor (em. muz-);
18.45 Week.end plăcut 
(div-); 20,30 30 mii. de 
prieteni (mag.); 2130 7 
pe '7. (actualit.); 22,00 
Timp prezent. “ ^ ^

7,00 Ştiri; 7,45 Lumea 
lui Quark (do); 830 D.a.; 
9,00 Copacul albastru (s); 
930 Banda tui Zecchino 
(da); 1130 Linia verde 
(rep.); 11,45 Sfânta litur
ghie (d); 12,45 Ziua a 
şaptea (em. relig.); 1330 
Linia verde (rep.); 14,30 
Ştiri; 15,00 Duminica îm
preună cu.„ (show). Con
duce Mara Venier, An
drea ROncato; 1630 Sport; 
19,10 Minutul 90 (mag. 
fotbalistic); 2130 Ştiri, 
sport; 21,40 Paciem că-.? 
(show) cu F. Frizzi, M, 
Carlucci; 0,10 Legeni iui 
Mr, Voîare (s); 1,00 Ştiri, 
meteo, zodiae; 130 Sera
ţ i  de gală (var.); 230
Film; 4,00 Anna Moffo 
Show; 5,00 Doc Music.
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; •  WASHINGTON. A. 
«lănarca audierilor, săli 
de şedinţe pustii, întrerup 
perea vizitării clădirii 
Congresului de citre tu. 
rişti, cantine închise — 
cu toate aceste senine ale 
crizei bugetare s-au con. 
jlruntat marţi parlamenta
rii d« pe colina Capito- 
fiului, ca urmare a veto. 
■lui impus de preşedintele 
SUA, Biir Clinton, împo
triva rezoluţiei bugetare 

'Şi a proiectului de lege 
privind ridicarea plafonu
lui datoriei publice, in
formează agenţia ITAR. 
XASS, care citează surse 
autorizate locale.

Tot ea urmare' a crizei 
bugetare şi a restrângerii 
activităţii executivului şi 
legislativului, 800 000 de 
funcţionari federali au 
fost disponibilizaţi, însuşi 
preşedintele Clinton fiind 
nevoit să-şi scurteze vizita 
In Japonia şi să anuleze 
unele întâlniri cu oficiali
tăţile prezente la reuniunea 
Ol’EC de la Osaka.

•  GENEVA. O anchetă 
privind asasinarea diplo
matului egiptean Alaa 
El Din Nazmi (42 de ani) 
la Geneva a fost deschisă 
marţi, după descoperirea 
cadavrului, în parcarea 
subterană a locuinţei a. 
cestuia, informează agenţia 
France Presse.

Potrivit procurorului ge
neral al Confederaţiei Hel- 
vetice, primele rezultate 
ale anchetei nu au furni
zat nici un indiciu privi, 
tor la autorul crimei şi 
mobilul acesteia.

După cum a declarat 
ambasadorul Egiptului in 
Elveţia, Mounir Zahran. 
actul criminal nu a fost 
revendicat, întrebat de 
AFP asupra posibilităţii 
unui atentat islamist. Zah
ran nu a confirmat dar 
nici nu a exclus o astfel 
de posibilitate. „Nu pu

tem să excludem nimic, 
nu putem să excludem 
pista teroristă, dar nici 
fiu putem să spunem cil 
aceasta este pista"*» a s» 
firmat diplomatul egiptean.

•  DAYTON/OIHO. Con. 
vorbirile de pace privind 
Bosnia continuă să stag
neze in pofida unei inter
venţii a secretarului de stat 
al SUA, Warren Cristop- 
her, care a permis o a. 
numită apropiere a pozi. 
ţiilor dar a lăsat nerozol- 
vate problemele majore.

•  LAGOS. In mai multe 
oraşe hlgeriene s-au sem. 
nalat demonstraţii in spri
jinul guvernului condus 
de generalul Sâni Abache, 
afirmă presa locală, sem
nalând exprimarea unor 
sentimente antioccidentale 
in condiţiile dezavuării, 
pe plan internaţional, a 
executării unor militanţi 
pentru drepturile minori, 
tăţilor.

•  RIAD. Medicii -con
tinuă eforturile pentru 
salvarea celor patru ame
ricani grav răniţi în ur
ma exploziei ce s.a produs 
la un centru militar al 
SUA din Riad, în timp 
ce un ’ indian rănit fn. 
cursul exploziei a încetat 
din viaţă marţi noaptea. 
Bilanţul victimelor se ri
dică astfel la şase morţi.

•  MADRID. Spania a 
anunţat că îşi rezervă drep
tul de a propune in mod 
oficial candidatura mi
nistrului de externe Javicr 
Solana pentru postul de 
secretar general al NATO.

•  CAPE CANAVERAt. 
Naveta americană „A. 
Han tis" a realizat cu suc. 
ces joncţiunea -cu staţia 
orbitală rusă „Mir" şl a 
avut loc o întâlnire între 
cele două echipaje.

I - CONSILIUL local RAPOLtU MARE I 
j A N U N Ţ A  ,
I Începând cu luna noiembrie 1095, orga-i 
|  nizează în fiecare a 4-a sâmbătă din lună ■ 
|  •  TÂRG DE ANIMALE. |

I" în lunile noiembrie şi decembrie intrarea ■
este gratuită. 8

I Locul de amplasare „Sub Măgură" — Ra-1

t e  __ - ______ I
BANCA AGRICOLA S.A. 

FILIALA CALAN
i Anunţă vânzarea la licitaţie a spaţiu- 1 
! lui comercial „Popas turistic-parcare“ j 
%DN 6&, cam. Pui, sat Băieşti. ■ ; 1
I Licitaţia se va desfăşura în zilele de |  

I 22. XI. şi 29. XI. 1995, la sediul Băncii |
I Agricole SA.., filiala Călan. (

Informaţii suplimentare se pot obţine ■
I ia sediul băncii sau la tel. 731076 sau |  
|  731063. 1

| ~ .............. : =  1 — f
1 A l e g e ţ i  c a l i t a t e a  ! ! !  {

« i

j BANCA „DACIA FELIX“ S.A. CLUJ-NAPOCA J
j .-:■ SUCURSALA DEVA j
• î
I ANUNŢĂ vânzare prin |
1 «

t
i .

I
l i !

i i

|
| Cumpăraţi televizoarele 1
i 
i
t
i 
i

iV
I*

N O K IA  i I
Prin  m a g a z in e le  QUASAR din : 
Deva T el.6 l 1261 614983  

HunedoaraJc]. 723139  

I Orăstie Tel.642397

l _  -

{ BANCA „DACIA FELIX" S.A. CUM-NAPOCA 
■  SUCURSALA DEVA

ANUNŢA vânzare prinI

li
lâ  următoarelor bunuri imobile:
|  •  Autoturism Fiat Regata, 1698 cmc, die-

Isel, înmatriculat, an fabricaţie 1984.
Preţ de pornire: 4 500 000 lei.

I #  Autoturism Audi 80 TD, 1588 cmc, tur 
■bo-diesel, înmatriculat, an fabricaţie 1990.
I Preţ de pornire: 15 000 000 lei.
I Licitaţia va avea loc în data de 20. 11. 
|1995, ora J.0, la sediul Băncii.
| Informaţii Ia sediul Băncii „Dacia Felix 
S.A. din Deva, str. N. "Bălccscu, nr. 34, unde 
autovehiculele sunt expuse sau la tel. 630796. 

I (5747)
1

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

Nimic mai simplu !
Vizitaţi magazinul ECONOMIC al

S. C. UNIVERSAL IMF. EXP. 
S.R.L. DEVA

li
ii

I%
I

str. Dacia, la parter, bl. P + 10 (turn), j 
Aici puteţi găsi: frigidere; congelatoare; maşini de spălat auto- * 

mate şl simple din import şl româneşti; televizoare: ROYAb, THOM- J 
PSON, PLATINIUM cu şl fără teletext; telefoane: CITIZEN, PANA* j 
SONIC; gresie; faianţă; obiecte sanitare (căzi de baie din poliacril, » 
cabine <*uş); tapet supralavabil ; îmbrăcăminte etc. 1

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

EXPOZIŢIE CU VÂNZARE •: J
Automate de băuturi calde (cafea, ciocolată, capuccino, ceaiuri, J 

supe) JEDE MATIC — Suedia. Informaţii tel. 62 73 28. |

ÎN ORICE 

OCAZIE

M
li

IN

SPRIJINUL

AGENŢILOR

ECONOMICI

$1AL

POPULAŢIEI

i i
;  iA

I%
I*
I. V
I*
Ih
Ih
I*
I%
I*
I-•%
l

\€’
I■
I

______________ I

i%.
i 
I 
I

a următoarelor imobile:
•  Apartament cu 3 camere, situat în Hu

nedoara, str. A. lancu. nr. 7, bl, 139, ct. 2, ap. |  
2i. ■ :

Preţ de pornire * 10 590 000 lei. |
•  Casă, curte şi anexe gospodăreşti, situate *

în Nălaţ Vad, ur. 34. jf:
Preţ de pornire: 13 000 000 Iei. ,
•  Apartament cu I camere, situat în llu- I 

nedoara, str. Mioriţei, nr 2, bl. 35. ap 24. Ir
Preţ de pornire: 7 000 000 lei, ;
•  Apartament cu 2 camere, situat în HU- |: 

nedoara, bdul Dacia,* nr. 41. bl. 47 R nj>. 32.
Preţ de pornire: 6 000 000 lef. J
•  Apartament cu 3 camere, situat in Hu- J

nedoara, str. Eliberării, bl. 5, ap. 41. «
Preţ de pornire: 5 000 000 lei. |
•  Casă cu anexe gospodăreşti, situată în*

localitatea Strci-PIopi, nr. 19. 1
Preţ de pornire: 17 000 000 lei. V ̂  î
•  Casă, curte,, grădină, situată in Hune- [ 

doara, str. Lătureni, nr. 11, Buîturî.
Preţ de pornire: 80 000 000 lei. |
•  Casă, curte, intravilan, situată în Hune-»

doara, str. Dorobanţi, nr. 23. |
Preţ de pornire: 33 000 000 Iei.
•  Casă, curte, intravilan, situată în Hu- f

nedoara, str. Dorobanţi, nr. 3. {
Preţ de pornire: 40 000 000 lei. Tţ
•  Apartament cu 2 camere, situat în Hu- Tr

nedoara, str. Şiretului, nr. 4, ap, 24. ? j
Preţ de pornire: 6 000 000 Iei. |
•  Apartament cu 3 camere, situat în Hu- j j

nedoara, str. Corvin, nr. 15, b1. H2, ap. 2. |  j
Preţ de pornire: 9 200 000 lei. .
•  Apartament cu 2 camere, situat în Hu- V

nedoara, str. A. lancu, nr. 6, bl. H4, ap. 42. | ;
Preţ de pornire: 8 000 000 lei. ;
•  Apartament cu 2 camere, situat în Hu- |

nedoara, str. A. lancu, nr. 6, bl. H4, ap. 44. »
Preţ de pornire: 7 700 000 lei. |
•  Apartament cu 2 camere, situat în Hu- * 

nedoara, str. Mureşului, nr. 4, bl. C41, ap. 53. 1
Preţ de pornire: 9 000 000 lei, -
•  Apartament cu o cameră, situat în Hu

nedoara, bdul Dacia, nr. 21, bl. 62, ap. 105.
Preţ de pornire; 5 000 000 lei.
•  Teren intravilan, situat în Hunedoara, |  

str. Ecaterina Varga, nr. 13.
Preţ de pornire: 2 500 000 lei. J
•  Apartament 2 camere, situat în Hune- |

doara, str. Runcului, nr; 2, ap. 38. j
Preţ de pornire: 5 000 000 leL .1
Licitaţia va avea Joc în data de 21. 11. |  

1995, ora 10, la sediul Judecătoriei Hunedoara, *! 
Biroul executorilor judecătoreşti.

Relaţii suplimentare Ia sediul băncii diiv % 
Deva, bdul N. Bălcescu, bl. 34, tel. 620796, sau |  
la Biroul executorilor judecătoreşti, tel. 712438. |

•ii 
!
!l-

I
f*!-
I•'-Vr

S.C. OSIRIS S.R.L.

m

!i Reprezentanţă a S.C. ULCOM INTERNA, 
j TIONAL S.A. SLOBOZIA.
*
I%
! •  Ulei floarea soarelui dublu rafinat sti
| ele 1/2: 1199 lei (inclusiv TVA).

Vrac 1 1: 1906 lei (inclusiv TVA).
J Depozit: str. Apuseni, nr. 1 (zona depozi
| telor).

Telefon: 054/623320, interior 46.
1 Fax: 054/622087.

|  Program:
| Luni — vineri

A
I

\
Sâmbătă

9—16
9—13
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ÎNŞTIINŢARE
; •  In perioada 17—24
jiftoiembrie, ora 18, vă in- 
| srităm la o serie de con. 
! ierinţe biblice şi medicale 
j Susţinute de Biserica Ad- 
I yentistă din Brad, str. U. 
;*jttirii, nr.: 15 (drumul spre 
i sanatoriu). Vă aşteptăm ! 
i (2410)

I VÂNZĂR1- 
CUMPARARl

! •  Vând casă, A. Vlaicu,
Lhr. 93. 89 000 000 Tel.
I *516366. (2366)

•  Vând motor ARO Bra. 
Ujov, efectuat reparaţie 
prapitală, şasiu complet 
jlÂRO 243 plus cutie vite- 
KZe şi Ford Sierra Com
aţi, pentru piese de 
r.schimb, preţuri foarte a.

ţ vantajoasc. Tel. G72197, 
după ora 16.

(2399)
' •  Vând Dacia 1310, an
l 1984 telefon 660075.
: ' .... (2400)

'*  Vând videqcameră 
: «arc- JVC tel. 629913.
•, - (2050)
;. #  SC. „Multimes“ S.R.L,
| ţBălan, strada Streisăcel 
[ 1, confecţionează şi vinde 
1 plapume, articole nou.
■ născuţi Tel 730102, 730294.

(022657)
,. •  Vând apartament cen-
■ te l. parter, 32 000 000, tel.

816366. - (2365)
•  Vând mobilă dormi- 

; tor, masă, scaune, aragaz 
i trei. ochiuri, lţnoleum, plăci

pane:, tel. 617602. (2412)
1 :• Cumpăr şilingi, tel.

(2410)
i Vând sobă teracotă 
i teemou'ută. tel. 618929.
I ţy. (2403)

•  Vând casă Călan, str.
| £2 Decembrie, nr. 6, curte,
! Jtădinâ, garaj, dependinţe,
) ţfiz. informaţii tel. 617224 
1 fi 730285. (2052)
i •  Vând vacă 6 arii şi 
; mânz Muran 7 luni, Bârcea

Mică nr. 54. (2416)
Vând urgent aparta

ment două camere zona 
Zarund, tel. 628682, 626856. 

f  (2419)
i •--Cumpăr garsonieră 
: *au apartament în Deva,
: tel. 625433.

•  Vând talon Alpha Ro_
oieo 75, tel. 618738, 629025, 
după ora 16. (2043)

! •  Vând Renault 21,
I ,t700, fabricaţie 1987, 7000 
i'DM, tel. 214477. ,. (2405)
! •  De vânzare 40 oi de
j producţie, Petrica Ileana, 

sat . liteu, nr. 45. comuna 
Petri ş. V (2408)

•  Cumpăr apartament 2 
camere, garsonieră, exclus

1 Dacia Micro, tel. 222228, 
i 313072. (2429)

•  . Vând garsonieră Bâl-
eescu, schimb apartament 
central cu ultracentral, tel. 
613255. (2413)

•  Vând — schimb eu 
orice tip auto neînmatri- 
culaţ Alpha Romeo, cutie 
viteze defectă, tel. 625959.

(2054)
'•  Vând apartament 2 

camere, Hunedoara, Oţe- 
larilor 2, bloc P 2/16. 

ţ  (7930)
•  Vând contract socie. 

tatg- comercială, talon O-
j pei Record, 1900, cu piese. . 

Vel. 729620, (7927)
•  Vând rcşKţrcă şi un 

dulap cu trei uşi. Tel.
. 625196.

•  Vând loturi intravilan,
construcţie locuinţă, par. 
celate». Orăştie, str; Mu
reşului, 641629. (1727)

•  Vând Renault 5 şi 
l iVW 1200 pentru piese, 
i 642860, după ora 15. (1729) 
i «-Vând apartament 2
■ Camere ultracentral, et.

2, zona Patria, Deva, 
611862. (2936)

•  Vând casă, pământ, 
sat Vaţa de , Sus, tel. 
650320, după ora 16. (6526)

•  Vând Renault 21 mo
torină, Renault 19 ben
zină, tel. 212487. (2433)

LICITAŢII
•  Consiliul local Unirea

organizează în data * de 
25. 11. 1995, ora 10, lici
taţie publică pentru în
chirierea spaţii din patri
moniul fostului CAP. Re
laţii tel. 770531. (951)

•  S.C. Prestatorul S.A. 
Haţeg anunţă scoaterea la 
licitaţie publică a spaţiu
lui din str. Progresului, 
nr. 2, (S.C. Sorin Impex 
S.R.L.) pentru închiriere 
în data de 27. 11. 1995.

(2295)

. ÎNCHIRIERI
• Caut apartament de

închiriat în Orăştie, tel. 
054/641932. (1725)

PIERDERI
•  Pierdut carnet de şo

maj pe numele Nicola E. 
lena. îl declar nul. (1728)

OFERTE 
DE SERVICII

•  S.C. V1VI BIAN-
CA IMPEX S.R.L.,
cu sediul în Şintu- 
halm, nr. 1, anga
jează de urgenţă car- 
tnangeri — mezelari 

, —ţ tăietori, curăţări» 
maţe şi femeie de 
serviciu. Salariu deo
sebit de - avantajos. 
Relaţii la tel. 621113.

(2398)

•  Societate particulară 
de construcţii angajează 
urgent zugravi, zidari, 
mozaicari, faianţari. In
formaţii la tel. 616795. în- 
tre orele 7—15.

(2396/2409)

•  Angajăm bucătari 
calificaţi, condiţii mi
nim 2 ani vechime în 
specialitate. Informa
ţii tel. 627543. Selecţia 
18 noiembrie 1995, 
ora 10, la Staţia de 
Produse Petroliere a 
S.C. Octan Petrocom 
S.R.L. Deva (vizavi de 
IPSRUM). (2389)

•  Caut femeie îngrijit 
copil, str. N. Bâlcescu, tel. 
622279/ după ora 16. (2414)

•  Societate particulară
angajează comisionar va
mal în următoarele con
diţii: cunoştinţe de operare 
pe calculator, vârsta 38— 
35 ani, domiciliul stabil în 
Simeria, Deva sau împre
jurimi, de preferinţă băr
bat cu maşină. Pentru 
informaţii contactaţl-jie 
la adresa: localitatea Tâm
pa, nr. 83 sau. la tel./fax 
0547660971. (2484)

•  Ofer împrumut în 
valută, dobândă 0,7 la 
sută, cu garanţii auto. 
Tel. 660349, după ora 20.

(2415)

MATRIMONIALE

•  Matrimoniala An- 
toaneta oferă femeilor 
gratuit, serios, şansa 
căsătoriei în Germa. 
rtia. Tel. 054/214388, 
orele 17—20. (2377)

DIVERSE

•  S.G. Inst Forest S.R.L.
anunţă intenţia de majo
rare a tarifelor de cazare 
la cabana Pietrele, înce
pând din 17 decembrie, 
1995. (2952)

•  Domnul Godja Ioan
din Sighetul Marmaţiei 
este citat la Judecătoria. 
Hunedoara în procesul de 
divorţ, din 28 noiembrie 
1995. (22954)

•  S.C. Panoramic Prod
Com S.R.L. Hunedoara 
majorează adaosul comer
cial ou sută la sutş, în. 
cepând cu data de 1 de
cembrie 1995. (7929)

•  Fac traduceri, inclusiv
tehnice, din şi în olan
deză, engleză, germană. 
Tel. 715006. (7924)

COMEMORĂRI

•  Cu aceeaşi durere în 
suflet amintim împlinirea 
unui an de la. trecerea în 
veşnicie a dragului nostru

LEONTIN BLAJAN
Parastasul sâmbătă 18 

noiembrie, ora 12, la Ca
tedrala Ortodoxă Deva.

Nemângâiaţi te vom 
plânge mereu. Familia.

(2427)
•  Familia Stoica îndu. 

rerată anunţă anul de când 
s-a stins din viaţă bunul 
şi dragul nostru

AMOS STOICA 
Doamne de ce bat vânturi/ 
De ce-i ger/De ce se lasă 
ceaţa deasă/De ce dorgân- 
duri/De ce pier/De ce puteri
le ne lasă/Un an de când 
tu Amos mamă/N-ai triai 
sunat la uşa mea/Măcar 
în vis/Ochii mă dor de. 
atâta dor, de atâta aştep- 
tare/Rugându-mă la Dum- 
nezcu/Să.ţi dea odihnă-n 
suflet şl alinare. Mama.

Comemorarea are loc 
sâmbătă, 18 noiembrie, Ia 
cimitirul Eminescu, Deva.

(7931)
•  Se îţpplinesc şase 

săptămâni când. a ple
cat dintre noi o soţie, ma-'

mă bună, bunică şi stră
bunică

ELENA ABRUDEAN 
din Dobra. Parastasul du
minică 19 noiembrie 1995 
la Biserica Ortodoxă din 
Dobră. Familia. (2390)

•  Cu adâncă durere 
copiii Gigi, Daciana 
şi Alex anunţă paras
tasul tatălui

igna e. george
sâmbătă la ora 11. 
Ceremonia va avea 
loc ia Cimitirul Or
todox din strada M. 
Eminescu. Mulţumim 
Pe această cale tutu
ror celor care au fost 
alături de noi la 
greaua încercare.

(2383)

DECESE

•  Gu durere în i. 
nimă anunţăm înce
tarea din viaţă la 
vârsta de 73 ani a 
domnului preot refor- 
mat ■

CZIRA B ALINT
Ceremonia funera

ră va avea loc la 
data de 18 noiembrie 
ora 14, din Biserica 
Reformată Deva. Fa. 
milia îndoliată. (2330)

•  Din partea familiei 
Kajtar Geza fiu, soţia 
Bimbi şi fiica Rita un 
ultim omagiu celui care a 
fost un om deosebit

CZIRA BALINT

•  Gu adâncă durere a- 
nunţăm încetarea din via
ţă a scumpei noastre soţie, 
mamă şi bunieă

REU IVIARIA .
Funeraliile vor avea loc 

sâmbătă 18 noiembrie de 
la domiciliul str G, E- 
nescu, bl. 4, ap. 4.
, Nu te vom uita nicio

dată! (822659)
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ginală în pungi între 5— 15 kg î

Cel mai mare 
distribuitor en gros 

din ţară, de

ÎMBRĂCĂMINTE 
BALOTATĂ 

IMPORT VEST

Vă oferă :

îmbrăcăminte sortată 
— ofertă bogată în sortimente 

sezon;
îmbrăcăminte nesortată, colectare ori-

I
I
I
I
I
I

cantitate minimă de vânzare |  
100 kg.

Ofertă noastră specială!

TÂRG EXTRAORDINAR DE IARNĂ !

9 Pulovere la preţuri excepţionale !

II
■
I
I
I
IPROFITAT! DE ŞANSA 

D VOASTRA UNICĂ !
Adresa birourilor : Cluj-N., str. |  

luliu Maniu, nr. 6. Telefon/Facc: ■ 
064— 194030 (luni-vineri: 8-16). J 
Orar depozit: satul Vlahaîntre lunii 
— sâmbătă, 8—16. •> |

p & m r m P E p $ . A ,

S.C. POINT P7VPER S.A.
D E V A

Angajează agent de vânzări, pentru 
municipiul Hunedoara.

informaţii la telefon 054/224549.
(2934)

în perioada 5—20 decembrie 1995.
FILIALA SILVICA DEVA VALORIFICA 

prin ocoalele silvice din judeţ.

•  POMI DE CRĂCIUN

i Informaţii la tel. 224599, 224649, 622481
(int. 17). (22924)

S.C. ROMĂNO-GERMANĂ ?
LEMACOM PROD S.RiL,

A N  U N  Ţ A
Deschiderea în perioada 

15 NOIEMBRIE — 24 DECEMBRIE 1995 
'în  cadrul celui mai renumit magazin 

de mobilă din DEVA, str. Minerului, nr. 
24, a expoziţiei :

„PARADISUL MOBILEI".
Vor fi prezentate ultimele noutăţi 

ale societăţilor : -
IM AR — ARAD ; CILDRO -  DROBE- 
TA-TURNU-SEVERIN ; MOPAL — BIS
TRIŢA -  '

precum şi mobilier din IMPORT.

— biblioteca ’ „CASABLANCA“
-— biblioteca „OANAa
— colţarul „GRETA!<
— colţarul „NlMO“

- — colţarul „ATENA"
Pentru ca' fiecare dintre noi să-şi 

poată înnoi locuinţa pentru a primi 
cum se cuvine sărbătoarea Naşterii 
D o m n u lu iîn  perioada 
15 NOIEMBRIE — 24 DECEMBRIE 1995 

Societatea nu aplică 
nici o majorare de preţ !
Pentru locuitorii oraşelor Deva, Hu

nedoara, Simeria, Orăştie, Sebeş, Alba- 
îulia şi zonele limitrofe Devei —, mo
bila se vinde şi cu plata în rate, cu un 
avans minim de 60 la sută din preţul ei.

INFORMAŢII — telefoanele : 618676; 
622282.

S.C. FULGER STOP AUTO S.R.L.

Reprezentat prin dispeceratul taxi non-stop
959

Vă oferă servicii taxi, tarife acceptabile, 
cartele cu patru călătorii plătite şi, una gra
tuit. i

Pentru convingere formaţi (
959.

După 4 servicii cu plată 
vă oferim un serviciu local QRflTUIÎ!

1 2
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