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Este în plină desfăcu- sori de cupoane şi cer- 
rare' acţiunea . de sub- . tificate.„ Au făcut-o pen-
scriere a - cupoanelor 
nominative de privati
zare ia societăţile comer
ciale cuprinse în pro
gramul de privatizare 
rapidă. Merge incet, ne- 
permis de încet, subscrie
rea deşi toţi cei impli- 

. câţi nemijlocit în desfâ-

tru că în lista societă
ţilor privatizate X apă
rea eă o societate foar
te tentantă. Cu ce se 
vor-alege cei‘5000, fie
care posesor a câte unui 
cupon şi un certificat in 
valoare de un milion î 
Cu câte 8 acţiuni a 25 000

cerea ei se dau de cea-, de lei fiecare," în loc de
sul morţii să ‘ imprime 40 de acţiuni, câte ar fi
acceleraţia necesară. ■ putut' obţine' dacă ' nu_ 
- Am -încercat la mai- mărul lor ar fi fost de 
multe compartimente şi 5 ori mai mic sa zicem, 
niveluri să aflăm către ; Este nevoie ca oame-
ee „merg" opţiunile ce- nil să :fie. periodic in-
tăţenilor. Am încercat 
aceasta cu convingerea 
că acţiunea trebuie cât 
de cât orientată prin 
informaţie. Cu toate 
strădaniile noastre, mai 
multe informaţii- de a- 
ceastă natură decât am

.formaţi asupra nivelu
lui subscrierilor la o socie
tate? Este. Cineva însă a 
decretat că,asemenea in
formaţii sunt secrete.

Să încercăm să dise
căm puţin' mecanismele 
aqestui embargou pe in-

•obţinut mergând din om formaţie, cu precizarea

OBSERVATOR
Desfăşurată cu câte

va luni In urmă, faza 
naţională a concursului 
„Brăţara de aur", orga
nizat de Liga Legendelor 
Lumii (Gnomes’Land), a 
prilejuit judeţului nos
tru situarea pe un meri
tuos loc I în ce priveşte 
rjumărul de participanţi 
lâ acest concurs. Propu- 
nându-ş.i să revitalizeze 
meserii , tradiţionale (pier
dute sau uitate de_a 
lungul vremii), care soli-, 
■Pită mai ales capacita
tea creatoare a copiilor, 
concursul „Brăţara. de 
aur" a avut ia ediţia din 
acest an 77 de premii, 
dintre care nu mai pu
ţin de 25 au fost obţi
nute de elevi ai şcolilor 
hunedorene.
! Festivitatea acestor pre„ 

mieri s_a desfăşurat marţi, 
5- decembrie a.c- în Sala 
festivă a Prefecturii, în 
prezenţa reprezentanţilor 
lăgii Legendelor Lumii,
a- conducerii Inspectora
tului Şcolar Judeţean, a 
câdrelor didactice şi, bine
înţeles, ■ a elevilor nomi
nalizaţi pentru aceste 
premii şi menţiuni. Lor 
le~au fost adresate feli
citări şl cuvinte de , ăi'
preciere de către "inspec
torul general al Inspec
toratului — dl Gheorghe 
Cîndea (subliniind şi 
performanţa, elevilor din 
judeţul nostru de a fi ob
ţinut peste 100 de pre- • 
răii" şi menţiuni la faza 
naţională a" olimpiadelor 
şcolare), de către dna 
Lucia Mărgineanu, profe
soară Ia Liceul de Artă

din 
fost
Nadina Rudeanu, 
şedinţa l.igiî ■ Legendelor 
Lumii, care pe lângă me
ritul elevilor, a apreciat 
şi. contribuţia Inspecto
ratului Şcolar Judeţean, 
a principalului sponsor 
din judeţ (FAVIOR şi 
Compania de blănuri „Vi
dra" din Orăştie), pre
cum şi sprijinul Centru
lui Regional de Protecţie 
a Mediului din Europa 
Centrală şi de Eşţ — Ofi
ciul local România. De 
altfel, mai preciza , dom
nia sa, rezultatele mun
cii acestor prgmianţi voi; 
D ju te a  fi cunoscut  ̂ şi In 
străinătate, prin interme
diul unor albume şi fil
me ce vor circula în lu
me. • T“

Celor 25 de premii şi 
menţiuni (7 premii I, .6 
premii II, şase premii III,, 
şi ,şase menţiuni) li se 
adaugă trei menţiuni 
speciale, obţinute de Şco
lile generale nr. 6 din 
Petroşani, nr. 5 din Pe- - 
trila şi nr. 6 ' din Hune
doara. I)e remarcat apor-, 
tul .elevilor de la Liceul - 
de Artă din Deva, care 
au „adunat" 13 premii, şi 
trei menţiuni, , eeiMţi • 
premianţi. reprezentând o- 
raşele Petroşani, Lupeni, 
Petrila şi Hunedoara.

O frumoasă reuşită a 
elevilor Judeţului , nostru, 
care nu face decât să 
confirme buna pregăti
re a acestora, în toa
ta. planurile, în. cadrul 
şfcolilor din care fac parte.'

GEOBGETA BÎRLA

Complexul statuar .Avram Xancu" din 
Baia de Criş. - Fotaa PAVEL LAZ A

Noul bir oh al C.D.R. H unedoara

- Zilele trecute a avut 
loc şedinţa consiliului 

. Filialei Hunedoara ii a 
Convenţiei Democratice 
din România.- Cu acest 
prilej a fost: ales noul 
birou în următoarea com
ponenţă : dr/ Constan- 

• tib Blejan (FNL) — 
preşedinte, ing. Ioan

Badea (PNŢCD) — vice
preşedinte, dr. Radu 
Rădulescu (PNL) • — se
cretar.

Astăzi, la ora 15, la 
sediul PNŢCD din Deva, - 
noul birou al CDR Hu
nedoara' va organiza o 
conferinţă de presă, 
(D. G.).

în om cu întrebarea 
,«la ce societate aţi sub
scris, la care aţi dori 
să subscrieţi" nu am 
obţinut. Ca într-o con
spiraţie a tăcerii, peste 
tot ni s-a răspuns : 
„Deocamdată nu avem o 
imagine clară",; „nu pu
tem da date de acest 
Ier*, sau ;< pur şi simplu 
„cifrele aeestea sunt sc- 

• crete".
. ■ Că există informaţii 
care nu trebuie să cir
cule ca pe bulevardul 
Paulista suntem de . a- 
cord şi' subscriem cu 
toată convingerea la 
menţinerea lor doar îti- 
tr-un cerc. restrâns. Bună
oară. informaţiile i pri- 

‘ vind apărarea ţârii. Ce-o 
fi însă secret în fap
tul că un număr de ce
tăţeni au subscris' pen
tru -o anumită societa
te comercială, este greu 
de înţeles. Dacă seereto- 
mania nu ar ,avea im
plicaţii asupra ritmului 
în . care se desfăşoară 
subscrierea treacă—mear
gă, dar are.

I Să admitem că; socie
tatea comercială ăre 
disponibil pentru priva
tizare un capital social 
de un miliard de lei 
şi că pentru privatiza
rea acestui capital : aui 
subscris S 000 de pose

dă la formularea op
ţiunii pentru o societate, 
deţinătorul de cupon nu 

>ste încorsetat ' între 
graniţele judeţului în 
care trăieşte.

Din lipsă de informa
ţie. „cuponarzii" • aglo
merează adolo unde merg 
cei mai mulţi. Se în
tâmplă fenomenul de
scris mai sus. ■ Rămâri 
în acest caz foarte 
multe Oferte neacope
rite cu cerere. - Aşa cum 
a existat o piaţă deri
zorie a certificatelor de 
proprietate, tot aşa ■ s-a 
născut o alta a cupoa
nelor kbmiffiftivfe Seneru 
eă . in lege s-a lăsat 
deschisă portiţa manda- 
tării. Asupra acestor 
oferte neacoperite - cu 
cerere vor năvăli ia îm
plinirea sorocului „man
dataţii", . adică cei . care 
au cumpărat la preţuri 
de nimic şi certificate de 
proprietate şi cupoane 
nominative de privati
zare

Este -vreo legătură In
tre secretul care se 
păstrează asupra op- 
jiuriUpr şi. această stare 
de lucruri ? Noi zicem 
că este. Şi nu una 
cinstită. Este o lucră
tură aici.

ION CIOCLEI -

IN ZIARUL DE ASTAZI:

una po

•  „Moldova nu c a mea, nu c a voastră, 
da' nici a ruşilor
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• Cuv. Patapie şi So- 
fronie; ^Sf. Ap. Sosteu, 
Apolo, Tihie şi Cezar ;

•  S-a născut, în 1876, 
scriitoarea HORTENSIA 
PAPÂDAT-BENGESCU 
(ra. 1953);

•  1925. S-a înfiinţat 
Institutul de Statistică 
Generală;

•  1846. S-a inaugurat 
noul local al Bibliotecii 
române din Paris, care 
va deveni sediul Socie
tăţii studenţilor români;

•  Soarele răsare la "
ora 7,38 şi apune la
16,36;

•  Au trecut 341 de
zile din an; au rămas
numai 24. * i

FLASH!
•  INVITAŢIE LA... 

TV. Emisiunea — con
curs pentru copii şi pă
rinţi „Feriţi-vă de mă
găruş," de mâine, 9 de
cembrie, ora 8,52, va 
găzdui o întrecere -în
tre hunedoreni. Copii şi 
părinţi din Aninoasa, 
precum şi o formaţie ar
tistică . a şcolii (revista 
muzical-coregrafică) ne 
vor fi, sperăm, agreabili 
oaspeţi în casele noastre, 
prin mijlocirea micului 
ecran. Aşadar, nu uitaţi: 
mâine dimineaţă la ora 

8,50 ! (L. &.).

•  CRESS EFECTIVELE. 
Din discuţia cu dl consi

lier Ioan Nistor, în 1995, 
efectivele' de bovine au 
crescut în comună Ve- 
ţel cu 15 la sută faţă de 
anul precedent. In pre
zent, numărul acesto
ra este de aproape 1 800 
do capete, numărul de 
ovine de 2400 capete, ăl 
porcilor de 1 400 capete, 
iar al cailor de 140. 
(Tr. B.).

•  FUZIUNE. Cu câte
va zile în urmă, urmare 
situaţiei necorespunzâ- 
toare de la Cooperativa 
de consum Brad, condu
cerea judeţeană „Federal- 
coop“ Deva a întreprins 
o primă măsură de- re
dresare a situaţiei, fu
zionând activitatea coo
perativei din • Crişcior, 
care are arondate co

munele Crişcior, Bucu- 
reşci, Blăjeni, cu cea 
din Brad. A fost numit, 
în funcţia de preşedin
te" domnul Nîcrilae Raţ, 
iar sediul' instituţiei nou 
înfiinţate vă fi la Criş- 
eior. CAI. J.).

•  A FOST ARESTAT. 
Nicolae Putuca, din Criş
cior, fără ocupaţie, a 
fost recent arestat pre
ventiv pentru faptul câ 
pe timp de noapte şi prin 
escaladarea gardului a 
sustras ,din cadrul E. Au
riferă Barza deşeuri de 
cupru. Valoarea mate
rialelor furate au fost 
evaluate la suma de 
J 256 008 lei. Un singur 
lucru nu-1 cunoaşte până 
în prezent făptuitorul. 
Cum îi va fi încadrată

fapta sa în Codul „ Pe
nal. (Al. J.).

•  A SFIDAT LEGEA. 
Pentru conducerea auto- - 
vehiculului pe .drumuri
le publice conducătorul 
auto trebuie să fie bene
ficiarul unui' perfttiâ. De 
această • obligaţie , Vjorel 
Biza. din Baia de Criş. 
nu a ţinut cont, sfidând 
legea. Astfel el a con
dus în mod repetat ma
şina, dar de curând a 
fost surprins de un echi
paj ai poliţiei rutiere 
în flagrant. Pentru 
eeastă faptă a fost ares
tat preventiv urmând să 
dea socoteală . în faţa 
instanţei. (Al. J.).
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C O M U N I C A T

Din partea Centrului militar Judeţean 
(municipal) Hunedoara

I Absolvenţii de Învăţământ superior cate au In- |  
! do in it serviciul militar cu termen redus înainte • 
I sau după terminarea studiilor superioare, precum |
* şi cei care au îndeplinit serviciul militar în ter- * 
lm en pot obţine gradul de ofiţer (subofiţer) In re- I
* servă. Acordarea gradului In rezervă se faee in *

* funcţie de nevoile Forţelor Armate. In raport cu |  
^rezultatele obţinute pe timpul serviciului militar, J 

î  precum şi a stării de sănătate a acestora. [
. f ■ ■ Solicitarea se va face direct la centrele mili- I 
i» taie, municip&le şi <âe sector, pe a căror rază au I 
I domiciliul eei interesaţi. 1 J
{ Col. ION DRAGOTESCU, I
|  Comandantul Centrului militar judeţean |
S - Hunedoara
l . _____  _____ ____

încă un atentat ' 
la parcurile oraşului?

Se va discuta In Co
misia de urbanism, a- 
menajarea teritoriului şi 
lucrări publice planul 
urbanistic de detaliu 
pentru amplasamentul 
complexului muzeal al 
Muzeului Civilizaţiei Da
cice şi Romane.

Din informaţiile pe 
cate le deţinem, două 
sunt variantele de am
plasare propuse de pro
iectant — „ASAR Grup" 
SRL. Unul dintre ele 
este terenul care In 
pansa „Cetate1* al De
vei este destinat pentru 
Joaca copiilor. ' Va să

zică, frică un atentat la 
parcurile oraşului, la 
locurile de joacă ale 
copiilor.

Cineva poate obiecta 
că alarmez lumea, a- 
semeni celor două femei 
cu drobul de sare de pe 
sobă. Dar nu »  dată, 
dintre mai multe seRb 
ţii, s-a ales cea măi fa
cilă şi in aceiaşi timp 
păgubitoare pentru con
figuraţia şi zestrea de 
util şi frumos a oraşe
lor. Rândurile de faţă 
se vor, deci, un aver
tisment. (I. C).
i ■*■**> «re- «ra»- .re— -m
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1 Datorită unor lucrări In sistemul de . 
I distribuţie, marţi, 12 decembrie 1995,, Intre | 
! orele 9—16, se va întrerupe {umilirea ga- j 
I zelor naturale in oraşul Simeria — Uroi. I 
? i

.* mt da
iarnă. Cerne uşor din 
înalt şf un strat alb, 
subţire de nea pudrează 
casele, strada, parcările. 
Pe zidul ce înconjoară 

. marele parc de la inter
secţia bulevardului ,,Da- 
cia“ cu strada Avram lan- 
cu (peste drum de tere
nul de- fotbal) cineva —; 
probabil un îndrăgostit — 
a înscris pe zăpada proas
pătă prenumele „Nicole- 
ta“. E linişte in jur - şi 
parcă pacea a coborât în 
suflete. Câte un bunic 
cu nepoţelul de mână, o 
mămică cu bebeluşul în 
cărucior, grupuri vesele de 
elevi păşesc cu grijă pe 
trotuarele ale căror co
voare - asfaltiee s-au cam 
zdrenţuit. Maşini diferite 
„stau*1 aliniate în parca
rea. din zona C.E.C..uM.

Restaurantul „Stadion" 
şi barul cu acelaşi nume 
găzduiesc doar câteva per
soane. Unii îşi încearcă 
norocul la jocuri meca
nice. alţii zăbovesc în faţa 
unei Ceşti cu cafea ori a 
unui pahar cu râcoritoa-

STRADA, AŞA CUM i  EA
re, dar şi cu dăunâtoa. 
rea ţigară aprinsă... „Nu, 
pe mine nu mâ treceţi ca 
numele" — spune ospăta
ră după ce încercăm, fără 
rezultat, să intrăm In 
vorbă, să aflăm impresii 
despre viaţa cartiesrtilui . 
şi. oamenii lui . (? 1).. N-o 
supărasem cu nimic dar 
parcă nu ne vedea odată 
plecaţi, iar gesturile şi 
tăcerea „vorbesc" sufi
cient uneori,- ;

La magazinul 66 al SXX 
„Cora", dle Demeter şi 
Drăgan sporiseră nota a- 
tractivă ă interiorului 
prin mulţimea de flori 
şi plante de ornament a- 
şezate in vitrine, Deşi , In 
aprovizionare se găseau 
„de toate", vânzarea era 
cam lentă. Cum spuneau, 
„clienţii sunt de obicei 
aceiaşi — locuitori din 
blocurile din jur, familii 
tinere de intelectuali, oa
meni respectuoşi, şi paş
nici".

Coborâm pe strada A- 
vram Iancu, stradă ce face 
legăturii intre două mori 
bulevarde aţa munici
piului jSacia* şţ „Repu? 
felicit". Spaţiile dintre 
blocuri şl trotuare sunt 
•cum acoperite cu cor 
voare groase . de frunze 
îngălbenite şi crengi us
cate, rămăşiţe ale bo
gatelor perdele şi cupole 
de verdeaţă ce acoperă 
In alte anotimpuri car. 
tierele. In stânga, mer
gând spre „Republicii", se 
aliniază unul câte unul 
chioşcuri particulare tn . 
care se vând cam ace
leaşi articole, iar de-a 
lungul trotuarului sunt 
parcate autoturisme. Pe 
dreapta, in faţa unui bloc 
(nu_s numerotate) cine
va scosese din aparta
ment grămezi de moloz 
şi cărămidă. (Probabil 
încă o modificare,, ca 
atâtea altele, la care a- 
sistăm fa ultima vreme,

care poate „atenta** la so '̂ 
lidJtataa construcţiei).

Cioturi de i£ftfă *«■ 
de centimetri pot fi ob-, 
servate printre frunzişul 
veşted, mărturii ale exis. 
tenţei unor copaci falnici 

r ce apărau cu ani in ur
mă locuinţele . ori ozonau 
atmosfera, semne lăsate de 
curajoşii de după revolu-i 
ţie care, fără jenă, fără| 
respect pentru truda ce
lor care i-au plantat, şi-au j 
însuşit lemnul pentru 
sine.

încă un aspect dezolanţi 
peste stratul vegetal, in 
multe locuri, puteau fi 
văzute pungi şi ambala
je de dulciuri, pachete 
goale de ţigări, alte res
turi. Cam aşa arăta o 
stradă din Hunedoara la 
început de iarnă. Să spe
răm că se va gări cine
va care să primenească 
locurile în care trăiesc, 
muncesc sau doar se plim

b ă ,  că nu ^or aştepta ca 
iarna, cu mantia-i bo
gată, să acopere urmele i 
tuturor neglijenţelor,

, ESTERA ŞINA '1

„ 0  TREABA D E .. . tt

Pe di Aurel AUc, pri
marul comunei Topliţa, 
l-am întâlnit de nenumă
rate ori — în clipe bune 
şi mai puţin bune, in 
momente de bucurie, dar 
şi de dificultate. Peste 
toate a trecut cu doza sa 
recunoscută de Optimism, 
dar şi de înţelepciune pe 
care i-o dau anii. Ia 
clipe bune l-am întâlnit 
în fruntea ansamblului 
folcloric din Dăbâea — 
Hăşdău atât,, de cunoscut 
în ţară, cât şi peşte ho
tare, ce a valorificat şl 
valorifică cu respect şi 

, pricepere o mulţime de o* 
biceiuri şi dafini care în 
ţinutul pădurenilor au o 
încărcătură ideatică şi un 
farmec aparte. Cântecele, 
mai ales doineU (ultima 
silabă a fiecărui vara" a-

lungită neaşteptat de 
mult — n.n.) te asculţi cu 
ochii măriţi de uimire. 
Spre deosebire de cânte
ce, dansurile sunt fan
tastice prin dinamismul, 
mulţimea figurilor,' tropo- 
titul la podea, prin acea 
spirală fără - sfârşit a 
Brânlul.,. Prin starea lor 
de spiritualitate prima
ră, pâdurehii au uimit lu
mea. L-am mai întâlnit 
pe primar alături de poe
ţii ţărani din judeţ şi din 
ţară. dovadă a neliniştii 
sale creatoare, sau dând 
explicaţii despre creaţia 
populare locală unor cer
cetători veniţi din întrea
ga Europă şj America.

Clipele de dificultate 
, sunt oferite de greutăţi
le de tot felul întâlnite de 
omul aflat în fruntea ob
ştii, greutăţi generate cu 
precădere de lipsa bani
lor. de şicanele câtorva 
consăteni. Sar lată- că 
In acest an banii au ve
nit după mult® eforturi. 
Primăria dini Topliţa a 
găsit înţelegere ia Con
siliul judeţean, consilierii 
î» frunte cn dă ing. Costel 
Alic, actualmente pre
fect cărora li s_a alătu
rat dl ioan Medruţ, di
rector general, şut alocat 
fonduri atât de necesare 
perttrU: reparaţii; • Iată fee

ne-a spus îţi acest sens 
dl primar Aurel Alic : 
„Am reuşit să rezolvăm o 
problemă care ne mâcina 
de mult timp şi anume re
paraţia capitali a Şcolii 
Generale Hăşdău unde s-âu 
efectuat lucrări la acope
riş, de tâmplărie (uşi, fe_ 
'restre) şi vopsitorie, ten
cuieli . şi zugrăveli, s-a 
mozaicat coridorul şi casa 
scării ş.a. Cred că acum 
copiii pot învăţa în con
diţii bune, ei şi profesorii, 
învăţătorii lor fiind mul
ţumiţi de ceea ce s-a 
făcut. Reparaţii s_au e_ 
fectuat ia Şcoala Primară 
din Dăbâea (acoperiş, grup 
sanitar,, tencuieli şi zu- 

'grăveli interioare şi ex
terioare). Aici lucrările 
continuă.

— S_a schimbat şi faţa 
dispensarului uman.

— Acum arată ca un 
spital. Şi aici s_a tencuit, 
zugrăvit interior şi ' ex
terior. Avem două doc
toriţe generaliste şi o moa
şă cu care ne mândrim 
pentru activitatea lor de 
asistenţă sanitară. Avem şi 
un cabinet dentar atât de 
necesar pentru zona noas- 
■. trâ mai izolată. Din 
păcate nu avem un me
dic de spedaîitate. Cre- 

sdem că vom fi ajutaţi în
aferat sen* de Direcţia

sanitară judeţeană şi Spl. 
talul municipal Hunedoa-, 
ra.

—ţ— Am uitat ceva, dle 
primar ?

— E bine să mai amin
tim reparaţiile efectuata 
la Căminul cultural din 
Hăşdău, la grajdul reproi 
ducătorului comunal. ■

— Dv Vă ocupaţi de
toate întocmai ca o... moa
şă comunală. V_am în
tâlnit nu o dată bătând 
cu pictorul drumul de la 
Dăbâea. unde locuiţi, la 
Topliţa. în celelalte sate 
ale comunei şi ne_ami 
gândit că poate acest lu
cru şi dragostea dv pen
tru Dădureni vă menţin 
mereu tânăr. ;

— Da şi mai ales pa
siunea pentru cultură. Aş 
vrea să amintesc că pe 
16 decembrie vom fi la 
Brad cu ansamblul fol
cloric pentru a participa 
la manifestările legat» d» 
declararea oraşului 'Brad 
municipiu. Le vom pre
zenta cu acest prilej mo
ţilor şi câteva dintre ceia 
mai cunoscute colinde 
pădureneşti, amintindu- 
le că se apropie Cră
ciunul, De Crăciun vom 
colinda Ja noi acasă ctuţa 
ne ştim din moşi-strămoşi. 
Păcat că de doi ani la 
noi n-au mai: -fost pruna. 
Altfel, toată treaba ar £1 
fost de... mătase !

MINEL BODEA’

DIRECŢIA MUNCII ŞI PROTECŢIEI j  
SOCIALE HUNEDOARA—DEVA I 

I OFICIUL FORŢE DE MUNCA ŞI ŞOMAT î 
*: ■ I
|  Organizează în data de 22. XII. 1995, ora ! 
J 9, Ia sediul D.M.P.S. din Deva, c o n g u r s |  
I pentru ocuparea postului de *

ij  ■  INSPECTOR DE SPECIALITATE Ja |
|  biroul forţe de munci şi şomaj Brad. I

şl a postului de |
■  CONDUCĂTOR AUTO (profesionist, j 

I cu o vechime de minimum 5 ani tn condu- J 
I cerea autoturismelor) la D.M.P.S. Deva. j 
I Informaţii suplimentare la sediul D.M.P.S. | 
■ Hunedoara—Deva. j

SOCIETATE COMERCIALA 
TTALO-ROMANĂ

fabrică şi vinde malaxoare şi cup
toare pentru pâine, pizza, friptură şi pa- 
ţiserie-cofetărie, cu capacităţi cuprinse 
între 5 kg/h şi 5000 kg/h, toate tn teh
nologie italiană şi la preţuri de apro
ximativ 50 la sută faţă de preţurile din 
occident. Informaţii suplimentare la te
lefon 01/8620298, (6888)

... '   mi.   II «-—— MM ■•Uliu
S.C. OCTAN PETROCOM S.R.L. 

î D E V A  -
Organizează în dgţd- 4&:M- -jS^cgn^e 

1995, ora 10, la restaurantul Octan 
Petrocom din iminta stăţiei de 'benztţtâ 
(vizavi de IPSRUM), pieseUtfig pentru 
angajare în funcţia de : ospătari,, bu
cătari, -

Salarii foarte avantajoase. Informa
ţii suplimentare la tel. 227543.

I
I

S.C. SIDERURGICA S A. HUNEDOARA

Anunţă înfiinţarea, începând cu data de 
|5  decembrie, a unul centru de subscriere a

I* cupoanelor nominative şi carnetelor cu cerţi?
ficate de acţionar Ia sediul societăţii (Sala de 

I şedinţe, bloe CFU) pentru angajaţii şi pensio- 
! narii societăţii, având program de lucru intre
I  orele 8 ^-16. "
, — ^ -------------------------------------------

|  SC. SUINPROD S.A. ORAŞŢJE

|  Str. Luncii, nr. 1, vinde la

I 
I

g g p îF s
1 1

1ÎA data de 12. 12. 1995, următoarele:
•  Dacra ÎŞI© — 1 buc.;

■  ’ •  Stalowa Wolla — 1 buc.)
I  Excavator — 1 buc.
I Licitaţia are loc la sediul societăţii, la data 
ide mai sus, ora 10. Informaţii suplimentare la 
|taL 641640 sau 642504. (6382)
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Despre edusaţie sau viitorul României
Abia în ultimii 5 .ani pu

tem constata, liberi de 
constrângeri şi în compa
raţie cu restul ţarilor, " ca
tastrofa . educaţională in 
Care neţ aflăm. Actele de 
vandalism din oraşe, par
curi, murdăria lăsată în 
Urmă de hoardele de „tu
rişti” cUn zonele de agre
ment, din munţi şi păduri, 
grupurile sanitare din lo
caluri sau Clădiri publice, 
îh care este imposibil să 
pătrunzi fără un profund 
sentiment de greaţă, şi enu
merarea (din păcate) poate 
OQnţimm.

Acesta este (trebuie ac
centuat) doar un fenomen 
de stare, ca atare trecător, 
apâţut car urmare a migră
rii forţate a populaţiei de 
la sat la oraş, în urma că
reia s-a creat o importan
tă pătură de dezrădăcinaţi,

, de oameni care au pierdut 
civilizaţia rurală (de mare 
valoare etică şi morală), 
dar nu au dobândit civi
lizaţia Urbană. Aceşti oa
meni au încetat să mai 
Sie producători responsa-
bilr, devenind consumatori
lipsiţi de răspundere şi de 
îtodatoriri, cărora „trebuie 
& li se dea” (loc de mun
că, salariu, servicii urba
ne, ca: apă, canal, căldu
ră, evacuarea gunoiului, 
-Curăţenia oraşului etc, fă
ră nici o contrapartidă). 
La fenomenul de irespon
sabili zare în masă a con
tribuit şi concentrarea, a- 
g^omerarea unui imens nu
măr de persoane în „ghe
tourile mizeriei", în acele 
cartiere formate din blo

curi eu „confort redus", 
care au devenit concentra
toare de incultură, de de- 
îincvenţă, de agresivitate, 
de murdărie fizică şţ mo
rală. . --

Pentru contracararea a- 
cestui fenomen se pot i- 
magina, desigur, mai mul
te metode dar, din păcate, 
majoritatea Ipr costă mult 
şi aduc rezultate în ter
men foarte lung. Or, în 
prezent România nu dis
pune nici de bani şi nici 
de timp, deoarece dorim 
cu toţii o creştere a ţării 
în Cel mai scurt timp (po
sibil) din toate punctele 
de vedere. Astfel, ne ră
mâne la dispoziţie o sin
guri metodă de interven
ţie, singura care postând 
foarte puţin are efectele 
cele mal largi* răsplhdin- 
du-şe rapid in toată masa 
populaţiei ţării şi cu efec
tele cele mai benefice pe 
termen foarte îndelungat: 
EDUCAŢIA.

Credem că este metoda 
prin care ajungem să pa
tern educa nu doar copiii 
din şcoli, dar şi pe pă
rinţi — prin intermediul, co
piilor, astfel neputând 
schimba mentalitatea pă
rinţilor, indiferent de su
mele aflate la dispoziţie, 
deoarece nu există meto
dă de a putea obliga ma
sele de oameni trecuţi de' 
vârsta şcolii să-şi schim
be felul de a gândi, felul 
de a fi şi felul de a se 
comporta.

Ca atare, propunem in
troducerea uniri curs obli
gatoriu de EDUCAŢIE (CI

VILIZAŢIE) in toate şco
lile şi toate clasele, de la 
grădiniţă şi până la liceu. 
Acest curs, trebuie să por
nească de la noţiunile cele 
irŞtiţ elementare de civiliza
ţii, la grădiniţă şi în cla
sele mici (comportamentul 
în diverse ambiente: oraş, 
sat, natură etc), până la 
comportamentul social, în 
clasele de liceu (regulile 
d|/poIiteţe, felul adecvat 
d« a se îmbrăca şi de a 
se comporte in cele mai 
diverse situaţii şi locuri 
etc). Aceste cursuri pot ii 
făcute Ţn mod eficient nu
mai pe bază de manuale 
tipărite, deoarece numai 
astfel putem fi siguri câ 
formatorii înşişi vor ţine 
pâstal cu elevii kw.

Această măruntă schim
bare a programei şcolare, 
presupunând cheltuieli mi
nime —i va avea însă e- 
feetul maxim — In terme
nul cel' mai scurt şi ne per
mite să fim siguri eă pes
te 3—4 ani vom putea ă- 
vea o ţară :curată şi - civi
lizată, in condiţiile reducerii 
cheltuielilor pe care astăzi 
suntem obligaţi să le efec
tuăm pentru curăţenia o- 
raşelor şi satelor noastre.

Nefiind vorba — In a- 
cest caz — de faimoasa 
„voinţă politică”, sperăm/ 
că Ministerul învăţămân
tului va avea bunăvoinţa 
de a lua setul minimal de 
măsuri — de care însă de
pinde In mare măsură vii
torul acestui popor şi viito
rul ţării noastre.

GRON GIÎEOKGIIE

Partidul Pensionarilor din România— 
o forţă electorală redutabilă

, De curând m-am inscris 
■ i In aoua formaţiune poli

tică — Partidul Pensiona
rilor din România. Am 

/  ibst la una din şedinţe, 
tţitrio sală arhiplină. Mi-am 
dat seama şi cu acest pri
lej câ vârsta a IlI-a re
simte cel mai grav gre- 

! şelsie guvernării. Este de 
riecqnoeput, dar realitatea 
o ateste: oameni de forţă

situaţii dificile in vederea 
depăşirh momentelor gre
le prin prestarea unor ser
vicii la domiciliul acesto
ra, procurarea de medica
mente. alimente etc;•  de
mersuri in scopul înfiin
ţării unui azil (pension) 
pentru bătrâni; * repro
filarea unui restaurant ca 
unitate dietetică ; » asi
gurarea ţinui sediu în care

care aă construit o Româ
nie modernă şunt daţi ui- 
tării, lăsaţi şă suporte mi
zeria, sărăcia, boala. In 
tjmip ce o mână de pro
fitori acaparează puterea 
financiară, se lăfăie în bo
găţii V şi lux. acompaniaţi 
îndeaproape de unii „aleşi” 
tentaţi de „dolce vita".

In limite strict democra
tice, rtoul partid, prin nu
mărul imens de membri 
pe care-i poate înregimen
ta, va influenţa îndrepta
rea legilor şi readucerea 
ţârii la o stare ‘de norma- 
Ştate. Se are in primul 
rând in vedere ca Parti
dul Pensionarilor din Ro
mânia să participe cu can
didaţi proprii la alegerile 
pentru organele puterii de 
la toate nivelele.

în discuţiile ce s-au pur
tat în cadrul şedinţei s-au 
conturat câteva propuneri 
printre care: •  crearea
unui fond bănesc pentru 
ajutorarea cu o sumă sub
stanţială a familiilor aces
tora, in caz de deces ; •  
ajutorarea celor aflaţi în

să existe cabinet meefieai, 
farmacie cU to«t#’ medlBa- 

• mentele din reţea, inclu
siv cele cu preţ compensat; 
•  acordarea de către pen
sionari calificaţi a asisten
ţei juridice gratuite pen
tru soluţionarea unor pro
bleme privind drepturile 
prevăzute de lege ; •  func
ţionarea, în sediul parti
dului; a unui birou cu no

tar public ; •  rezervarea, 
pentru membrii P.P.R„ a 
unor spaţii la bazarul cu 
obiecte de ocazie; •  re
înfiinţarea unui traseu de 
autobuz care să includă 
centrul municipiului Deva; 
» reducerea tarifelor ia 
tţanSpertul urban cu au
tobuzele proprietatea sta
tului. 1 -

Marţi; 28 noiembrie a.e, 
s-a constituit Comitetul ju
deţean al Partidului Pen
sionarilor din România. Au 
participat delegaţi din Hu
nedoara, Deva, Brad, Călan 

. şl comuna Tophţa. A fost 
ales tei comitet alcătuit 
<fin 21 membri Ga preşe
dinte a fost ales dl Iosif 
CJritntzte, iar ca vicepre
şedinţi drm Emil Sâlăjan 
şi Ntcokte CiObanu.

întrucât in Deva parti
dul nu are încă sediu, eei 
ce doresc să se înscrie In 
rândurile sale pot lua le
gătura cu «R loarr TRus 
Sârbu, la telefonul €12656.

IOACHIM LAZAR, 
pensionar, Deva

Şcoala din Mintia a fost recent renovată.
Foto: PA VEL LAZA

In Liga Campionilor
Steaua—Juventus 0-0

Timpul friguros (—5 grade), terenul 
un 'adevărat patinoar — şi-au pus 

amprenta, asupra desfăşurării ultimei 
partide 9  Stelei in compania binecunos. 
cutei formaţii Juventus, care şi în a- 
ceste condiţii a atras numeroşi supor
teri ai militarilor in tribune.

In aceste condiţii, când jucătorii erau 
preocupaţi sa-ji menţină echilibrul şi 
apoi să lovească mingea, spectatorii şi 
numeroşii telespectatori au putut să va
dă câteva foaie frumos lucrate de cunos. 
cuiU jucători italieni, dar şi de-ai:noş
tri, Jucând fără jucătorii titulari, in 
atac (Lăcătuş şi Adrian Ilie), Steaua a 
dat o replică bună valoroşilor ei ad
versari, fiind mai mult in posesia min. 
gii decât ' italienii, creăndu-şi şi trei o-

cazii foarte bune de a înscrie. Greul 
l-a dus apărarea, careta, fost de neîn
trecut nici de marile vedete RavanetU 
şi De Pieri.

Steaua a  aliniat formaţia: Stelea, 
Panait, Doboş, Prodan, Csiki, Pârvu, ML 
litaru, Gâlcă, R. Nagy, Filipescu, Via-, 
doiu. Au mai jucat in repriza a doua 
Roşu, Rădueanu şi Sabin Ilie. .

% CLASAMENTUL 
GRUPA C

1. Juventus
2. Borussia
3. Steaua
4. Rangers

6 4 1 I 15— 4 13 
6 2 3 1 8— 8 9 
6 1 3 2 2— 5 6  
6 0 3 3 6—14 3

{ F.C. Corvmul—Unirea Dej 3-0
După înfrângerea ne

tă de la Tg. Mureş (0—4) 
hunedorenii _ au reuşit o 
victorie reconfortantă în 
faţa Unei echipe cu o bu
nă evoluţie în seria 
a doua. După ce oaspeţii 
au. ratat chiar In debut 
prin FL Manca, în min. 
\ i  s-a deschis scorul: 
Mingea a circulat pe tra
seul Costăchescu — Te- 
tileanu — Păcurar, ultl- 
miil fiind bine;pfşişat şi 
l-=ră. ' Meciul are ritm, 

fazeie ăîteţrwTrd iie la o 
poartă la alta. în min. 
25 Popa respinge greu 
lovitura liberă executată 
de Estincâ, iar în min. ’ 
27, Păcurar şi Costăches
cu ratează din poziţii ex
trem de favorabile. Es- 
tinca îl mai pune o da
tă la încercare pe Po
pa (în min. 33) care res
pinge de la vinclu, iar 
în min. 45 Costăchescu 
de la 8 m a şutat în

portarul Ciucur. Repri
za a doua debutează cu 
un gol al gazdelor. în 
chiar primul minut Ani- 
ţa face o cursă irezisti
bilă pe dreapta, centrea
ză perfect şi de la şa

se metri N. Mitrică a 
reluat nu latul, majo
rând scorul la 2—0. Cor- 
viniştîi se mai ţin la 
cârma jocului şi ratează 
în continuare ocazii cla
re. In min. 57, Mitrică 
trimite o ghiulea de Ia 
2o m. Ciucur respinge 
în faţă, acelaşi Mitrică 
reia pe lângă. In, min. 73 
Costăchescu, singur la 
12 m trimite afară, iar 
Sn faza următoare Mo. 
eioi reia cu capul peste 
transversală. Totuşi, go- 
lul'3cadeîn min. 77, Mo-

cioi (transferat de la Sa. I 
du) îl găseşte cu o pa- »• 
să chiar pe Păcurar, ca- ' 1 j 
re îndeplineşte o atom ij  
plă formalitate: 3—6. 1;
Partida se încheie cu o fi 
nouă „şarjă" tonedoreaw aii 
nă, portarul Ciucur res. fi
pingând în corner şutul I 
lui Mocioi de la 18 m. 5 

Una peste alte, Victorie ; | 
incontestabilă a corviniş- .  
tilor, după un joc antre- 1 
nant, desfăşurat pe un te- ■  
ren acoperit cu un strat :R 
subţire de zăpadă. Par- a 
tida a fost condusă de * 
C. Miclea (Buşteni), aju- î  
tat de tuşierii Şt. Dobi I 
şi T. Boreian. ■

FC CORVINL’L : Po. I 
pa — Bordean, Petroesc, fi 
Sterean, Botezan (min. I 
21 Chezan), Aniţa, Teti- « 
lean (min. 35 Ciorea), I 
Bardac — Costăchescu. > 
Păcurar, N. Mitrică (min. |  
67 Mocioi). a

IOV BADIN I

Minerul

Jocul a fost aşteptat cu un interes jus- înlocui de Kăizer. După numai 3 mi- 
tificat de suporterii celor două formaţii «ute, gazdele reuşesc deschiderea sco- 
intre care rivalitatea sportivă creşte 'rulai: ia o nouă acţiune a înaintării, 
mereu, $  cu toate că ora începerii par- Aehim şutşază puternic din afara ca-/ 
tidei — 11,00 — a fost necpnvenâbîlâ retilui, Neagu se opune- şi tpiageaiese. 

-pentru, mulţi angajaţi Sn diferjfe.idciiri în c«rner. Execută„Şadi jri -Ungnreâffi»* 
de muncă, la meci a Venit im număr pe fază, din apropiere, înscrie fulgeră- 
fnsemnat de spectatori, care au aştep- tor cu capul: 1—0. După ce in min. U 
tat liniştiţi şl au urmărit, in mod spor- Pop şuteazâ balonul In bara din stânga 
fiv desfăşurarea partidei. Meciul în porţii iul Rahoveanu şi imediat Sădi 
schimb a început mai aprins, faţă de trimite de puţin pe lângă bara drn dreap- 
lînîştea din tribune. - hţ porţii devene, iar in min. 17 Achlm

Şi de această dată, Vega Deva n-a nu a profitat de o minge ce depăşise ft-, 
putut alinia formaţia de bază, din care pârarea oaspete. In mm. 32, se Înscrie 
Continuă să lipsească câţiva jucători de al doilea gol: Ungttreanu nimereşte ba. 
bază. Şl. s-a văzut şi pe teren, devenii ra porţii, mingea revine, la Borşa, care 
neputănd să-şi desfăşoare nici pe de- întoarce un apărător şi trage puternic 
parte, Ia valoarea lor, jocul la mijlocul în plasă de la 7—8 metri î 2—0. 
terenului şi mai ales la înaintare, unde în repriza a doua jocul a scăzut din 
s-au „legat" doar câteva acţiuni mai pe- punct de vedere tehnic şi tactic, gaz- 
riculoase Ia poarta gazdelor. De ceaîal- dele şi-au mai creat câteva ocazii pe, 
tâ parte, gazdele au reuşit — de la o atac. dar apărarea deveană în* frunteţ' 
etapă la alta să-şi întărească coeziunea, cu Luca (care a muncit foarte mult), 

.să-şi omogenizeze formaţia şi acum noii Fartuşnie, BUlgaru şi Neagu s-au opus 
veniţi Ohâi, Acliim, Borşa şi Sădi cu eficienţă la incursiunile gazdelor.
(de la Cugir) şi Murar cu Polvârea (de Slab arbitrajul lui V. ‘Român din: 
la Aurul Brad) împreună cu ceilalţi coe- Ploieşti. 
chipieri formează-o'-echipă ce poate e- MIN. CERTEJ : Groza; Murar, Strote, 
mite pretenţii la un ’oc bun hi clasa- Ohâi, Ciotlăuş (’71 Jurinsehi), Poivărea, 
ment, după o perioadă ee s-a cantonat Pop, Achim, Sădi (’88 Zalomir), Borşa, 
în subsol.: Ungureanu (’60 Matache). VEGA : Ra-
c i S  Pari r , S ^ . ^ r ™ t î f Î « , S  m»,do... )
ale terenului. Din păcate. în min. 4, la Sandor, Raducanescu,- Luca, Danciu (7 
o incursiune a lui Danciu spre careul Kaizer, ’35 Bulgaru), Voinea. Matei, 
de 16 m (lateral), acesta este accidentat Tănasâ.
de Ciotlăuş şi părăseşte terenul, fiind SABIN CERBU
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Marea privatizare la 8.C. Refractara Baru Mare
Titlul acestui articol 

ne-a fost sugerat de că
tre di ing. Ioan Mihuţ, 
directorul general al SG 
Refractara Baru Mare, în 
discuţia purtată pe a- 
peastă temă, discuţie la 
care a fost prezent şi dl 
ing. Daniel Ioan Pinti- 
lie, director economie al 
firmei. Oameni cu vechi
me şi experienţă bogată 
în muncă, cunoscători ai 
fluxurilor tehnologice şi 
ai evoluţiei economico-fi. 
nanciare a societăţii co
merciale,* cei doi interlo
cutori ne.au furnizat o 
serie de date ce îndrep
tăţesc opţiunea posesori
lor de cupoane nominati
ve şi de carnete cu cer
tificate pentru a deveni 
acţionari la o firmă a- 
flată în ascensiune eco
nomică şi cu un viitor 
asigurat în profilul său 
de activitate.

După cum se cunoaşte, 
SG Refractara SA din 
Baru Mare este cuprinsă 
In lista marii privatizări 
cu transferul gratuit a 
6# la sută din capitalul 
social, transferul de pro
prietate făcându-se prin 
subscripţia de cupoane şi 
carnete, ceea ce practic, 
valoric, înseamnă acope

rirea a clrcâ 8,4 miliar
de lei, fără a lua în cal
cul şi valoarea terenu
lui aferent întrucât, în 
ciuda demersurilor ce se 
întreprind pentru priva, 
tjzare de vreo trei ani 
încoace, nu s-a ajuns la 
obţinerea titlului de pro
prietate, din cauza unor 
neînţelegeri din partea 
vecinilor. •

Faptul că în anul tre
cut firma ă înregistrat un 
profit de 46 milioane lei,* 
nivel ce se estimează şi 
în condiţiile acestui an, 
reflectă, peste multe greu
tăţi şi necazuri ale tran
ziţiei, adaptarea produc
ţiei şi conjugarea preocu
părilor la cerinţele eco
nomiei de piaţă. De 
menţionat că principalii 
beneficiari ai produselor 
firmei sunt, în mod deo
sebit, combinatele side
rurgice din Hunedoara, 
Oţelul Roşu, Galaţi, pre
cum şi alte unităţi cti 
profil, metalurgie ! din 
Cîmpia Turzii, Tîrgoviş- 
te etc.

Important de relevat 
este faptul că nu s-a ne
glijai, deşj sunt greutăţi 
financiare generate de 
blocaj — firma având de 
încasat cu 200 . milioane

mai mult decât datoriile 
acumulate — o problemă 
ce vizează viitorul, anu
me investiţiile, ta' acest 
capitol, numai în 1995 
s-au realizat, cu forţe 
proprii, diferite moderni
zări şi dezvoltări care re
prezintă, valoric, mai 
mtilt de 500 milioane lei. 
Intre altele s.a pus ac
centul pe modernizarea 
utilajelor, respectiv a 
grupului hidraulic, . li
niei tehnologice a secţiei 
de teracotă, pe lucrări 
la vagoneţii pentru cup
toarele tunel, pe acţiuni 
de gospodărire internă, e- 
fectuarea acestora în re
gie proprie asigurând e- 
conomisirea unor impor
tante fonduri băneşti.

Pornind de la profilul 
de produ'cţie, in care pro
dusele refractare deţin o 
pondere de 70 la sută, 
urmate de plăcile termo- 
izolante, prafurile exo- 
terme şi teracota, s-au 
adoptat strategii clare, ba
zate pe studii de restruc
turare tehnologică apro
bate de FPS, vizând îm
bunătăţirea calităţii sub 
toate aspectele, ca o con
diţie esenţială pentru câş
tigarea şi menţinerea 
pieţei de desfacere.- Con
comitent se are în vede

re extinderea producţiei 
de teracotă şi a celei de 
cărămidă pentru pavaj 
exterior. Prin îndeplini
rea obiectivelor amintite
— apreciau interlocutorii
— viitorul firmei este 
foarte, sigur.

Unii paşi şi deschideri 
s-au făcut şi spre piaţa 
externă, pătrunzând cu 
produse, pentru început 
pe piaţă Ungariei şi Gre
ciei, dorinţa conducerii şi 
a salariaţilor firmei fiind 
aceea de a dezvolta ex
portul.

Creşterea producţiei cu 
aproape 10 la sută în ul
timii doi ani reprezintă 
o certitudine, că firma se 
găseşte pe un drum bun, 
că prezintă o garanţie a 
faptului că potenţialii ac
ţionari fac o alegere bu
nă optând pentru sub
scripţia la SC Refractara 
Baru Mare.

In context, pentru cei 
interesaţi, interlocutorii 
spuneau că sţ pot obţine 
orice alte informaţii la 
telefoanele 716916 sau, 
544231, iar- subscripţia , .o 
pot face la poşta din 
Baru, la centrele de sub
scripţie din întreg ju
deţul nostru.

NICOLAE TlRCOB i

Situaţia de economie a- 
flatâ în pragul naufragiu
lui are repercusiuni, din
tre cele mai nefaste asu- 

•pra! condiţiei Şi demnită
ţii salariatului român. 
Sunt şi situaţii. Insă, când 
acest salariat nici măcar 
nu-şi mai merită această 
titulatură, şomajul deve
nind pentru el o perspec
tivă atrăgătoare. O situaţie, 
de acest fel ara întâlnit 
mergând pe Urmele Unei 
epistole scrise in nume
le lucrătoarelor de la sec
ţia confecţie serie din ca
drul Cooperativei meşteşu. 
găreşti „Prestarea" din Si- 
meria. In scrisoare este 
prezentată starea dispera
tă in care se află aceste 
lucrătoare şi faptul că pre
şedintele cooperativei suş. 
pomenite, dl Petru Ocoli
şan, refuză orice fel de 
negociere şi înţelegere la 
problemele lor.

Pentru a ne: edifica la 
faţa locului asupra aces
tor aspecte, ne-am depla
sat la sediul cooperativei 
meşteşugăreşti „Prestarea*. 
Aici, la secţia confecţie se
rie, am găsit, lucrând, pa
tru croitorese. Este vorba 
de dnele Maria Bogdan, 
Roxana Pantea, Elena O- 
lar şi Maria Borody. Din 
cele declarate de interlo
cutoare s-a putut înjghe
ba imaginea» unei stări de 
lucruri deosebit de grele 
carC, având la origine o 
conjunctură economică ge
nerală nefavorabilă, poar
tă marca agravantă a u- 
nei lipse de înţelegere la 
nivelul conducerii coopera
tivei „Prestarea". Motivele 
ce nemulţumesc croitorese- . 
le de la „Prestarea" Sime- 
ria sunt numeroase. In pre
zentarea dumnealor a re
ieşit că, pe lângă faptul 
că manoperele sunt deo
sebit de mici, conducerea 
cooperativei nici măcar nu 
binevoieşte să facă cunos
cute lucrătoarelor valoarea 
acestor manopere atunci 
când se primesc noi co-

Nemulţumiri la Cooperativa
t i

menzi. Şi cum aceste co
menzi sunt tot mai greu 
de obţinut, sincopele de 
producţie câştigă teren fă
când ca salariile de cca. 
110 mii lei, negociate de 
cooperatoare, să fie pri. 
mite, lună de lună, în pro
porţie de doar 10—15 la 
sută. Aşa stând lucrurile, 
pare o urmare firească 
faptul că din 10—14 croi
torese câte avea secţia con
fecţii serie la finele anu
lui trecut, au mai rămas 
la lucru doar patru.

Câteva din lucrătoarele 
ce au părăsit cooperativa 
„Prestarea" au solicitat 
preşedintelui Ocolişan tri
miterea in şomaj. Femeile 
şi-au motivat cererea, în 
principal, pe faptul eă sunt 
perioade lungi în care nu 
au de lucru, câştigurile bă
neşti fiind, din această 
cauză, derizorii. Cererea

realizează normele pe ca
re lucrători din alte fir
me, in aceleaşi condiţii. Ie 
pot face. Sigur, ţinând 
seama că, anual, câştigul 
lucrătoarelor de la „Pres
tarea* se ridică puţin pes
te două «ute de mii de lei, 
ar fi explicabilă o lipsă de 
elan la îndeplinirea nor
melor. Gu toate acestea, 
croitoresele, pe care le-am 
găsit lucrând, s-au plâns 
că oricât s-ar strădui nu 
pot termina normele în 
timpul afectat programu. 
lui .de lucru.

• - Vorbind despre valoarea 
manoperei, dl Ocolişan ne-a 
prezentat p caleulaţie afe
rentă modului de formare 
a preţului la una din co
menzile de lucru primite 
de cooperativă. Relevan
te, studiind calculul, ni 
s-au părut două aspecte. 
In primul rând faptul că

ţia declarată de a dezvol
ta acest sector de croito
rie în cadrul cooperativei, 
Cste clar că între intenţie 
şi realizare trebuie avut, 
primordial, în vedere ob
stacolul imens al posibili
tăţii. In numele unvti vii
tor luminos nu e bine şi 
moral a fi ignorate greu
tăţile şi interesele prezen
te avute de cei. care sunt 
implicaţi efectiv în actul 
productiv.

Ge-i de făcut atunci? in-, 
cercăm să dăm un răspuns 
citând spusele dnei Maria 
Bogdan, cooperatoare cu 
o vechime de 20 de ani 
la „Prestarea" : „Dacă lu
crurile nu merg deloc bi
ne şi nu este de. lucru e- 
xistă şi posibilitatea re
nunţării. Suntem o coope
rativă in care toţi suntem 
parte şi dacă trăim să 
trăim toţi, iar dacă „mu
rim" s-o facem la fel,* cu 
toţii. Starea de fapt de 
acum însă,. In care unii 
câştigă, iar ceilalţi se a- 
leg numai cu lucrul, nu o 
mai putem tolera!"

ADRIAN SALAGEAN

»—•  l—•- I--• --• —■C'Ti.

0 cu
L-am abordat pe dl ing. 

Nicolae Vlad, director ge
neral al SG Tesma SA 
Lupeni, cu câteva proble
me specifice privind acti
vitatea acestei firme, pre
cum şi cu şansele ei rea
le de privatizare, Făcân- 
du-ne Un scurt istoric, in
terlocutorul ne-a spus că' 
unitatea respectivă a fost 
Înfiinţată în anul 1979, 
funcţionând ca secţie a 
fostei Ţesătorii de măta
se din Deva, secţia fiind 
dotată cu 200 de războaie 
de ţesut, capacitatea pro
iectată reprezentând o

liard de lei, fondurile fiind 
asigurate din credite de 
la FPS şi de la Departa
mentul minelor. Investiţia 
a fost materializată şi a 
permis deschiderea unei 
secţii de' croitorie şi â u- 
nei secţii de şnur de mi
nă, precum şi a unui ate. 
lier pentru producerea pla
sei de sârmă şi a cuielor. 
De asemenea, se găseşte 
în faza finală şi punerea 
în funcţiune a unei secţii 
de finisaj. Există, în ace
laşi timp, preocupări pen
tru a dezvolta în continua
re capacităţile de produc-

S. C. Tesma 
S.A. Lupeni

producţie de 100 milioa
ne mp ţesături pe an şi 
având 480 de angajaţi.

După' 1989 s-â făcut se
pararea de firma de la 

..Deva, întâmpinând însă 
numeroase greutăţi deoa
rece secţia" de finisaj a ră
mas. Ia întreprinderea de 
câre s-a desprins secţia din 
Lupeni. In aceste condi
ţii — ne-a spus interlocu
torul — a ttebuit ca noua 
societate creată la Lupeni 
să fie reprofilată numai 
pe ţesături crude, care au 
însă mai puţine cerinţe şi 
căutare pe piaţă. Ca ur
mare, gândirea a fost de 

. a asimila şi realiza unele 
produse cu desfacere pe 
plan local, cerute în Va
lea Jiului. Aşa se explică 
trecerea la fabricarea .de 
produse cu preponderenţă 
din bumbac sută la Sută, 
care sunt necesare confec- 

: ţionârii echipamentului de 
protecţie, in speţă a şa. 
lopetelor.

Concomitent s-au făcut 
diferite testări şi s-au ob
ţinut aşa-zisele ţesături 
tehnice necesare tuburilor 
de aerâj şi benzilor ; de 
transport minier.

Pentru reprofilare şi 
dezvoltarea producţiei, spu
nea dl Vlad, s-au făcut in
vestiţii de peste un mi-

ţie, având în acest sens 
promisiuni pentru obţine
rea unui împrumut de cir
ca 3,5 miliarde lei. Din 
fondurile respective se in
tenţionează să fie sporite 
producţia de echipament 
de protecţie şi de şnur de 
mină, precum şi realiza
rea unei secţii noi de ţe
sături medicale (de pansa
mente, leucoplast, feşe me
dicale elastice),̂  utilajele 
respective importându-se 
din Spania> Totodată, vor 

■' fi puse în funcţiune două 
războaie de performanţă, 
aduse din Italia, ce se vor: 
utiliza la confecţionarea; 
benzilor mihiere. ,.

Datele prezentate eviden
ţiază posibilităţi certe de 

- relansare economică in a- 
nul 1996, estimându-se ca 
numărul salariaţilor să 
sporeşsCă de la 136, in 
prezent, la 380, concomi
tent prevăzându-se o creş
tere valorică de patru ori 
a producţiei ce se va rea
liza prin îndeplinirea pro
gramului stabilit. Iată doar. 
câteva considerente care 
pledează in favoarea sub. 
scrierii cu cupoane -nomi
native şi cu carnete cu 
certificate de proprietate 
la o firmă cu viitor sigur.

NICOLAE TIRCOB

le-a fost .respinsă. Strict .. din munca celor patru croi- . »  
legal, dl Ocolişan are totese sunt acoperite toa- , §|

te cheltuielile aferente â- '**dreptate aici. Conform pre. 
vederilor Codului muncii 
trimiterea în şomaj a • sa
lariaţilor se poate face 
doar la iniţiativa firmei 
şau, în cazul de faţă, a 
cooperativei, dacă condu
cerea acesteia consideră 
că se impune o reducere 
de activitate. Din cele de
clarate de interlocutor s-au 
evidenţiat doar două po
sibilităţi legale de a ple
ca din - cooperativă: trans
ferul sau lichidarea. Re
feritor la starea de fapt 
prezentată, dl Ocolişan şi-a 
argumentat atitudinea pe 
faptul că croitoresele nu 
vor să lucreze şi nu îşi

telierului de confecţii se
rie şi conform declaraţiilor 
femeilor şi a altor atelie
re, în condiţiile în care 
lucrătoarele consumă doar 
o cotă minimă, spaţiile de 
producţie fiind în mare 
parte goale. Pe lângă a- 
ceasta, calculaţia a scos în 
evidenţă un aspect cel pu
ţin ţot la fel de interesant 
ca primul: la fiecare o- 
biect vestimentar confec
ţionat, cooperativa pierdea 
184 de lei. Cu alte cuvinte, 
la data când am fost a- 
colo, atelierul de confec
ţii serie lucra în pierde
re. Ghiar dacă dl preşe
dinte Ocolişan are inten-

Imaginea de faţă, receptată marţi, 28 noiembrie, în jurul orei 11, pe şo
seaua Brad — Oradea —» la Ociu — reproduce în linii mari cam ce se în
tâmplă în societatea româneasca actuală: unul munceşte si trei îl asistă.

Foto S PA VEL LAZA
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Colinda-element de continuitate si unitate româneasca
Vechimea şi răspândirea 

colindelor printre cele mai 
frecvente manifestări fol. 
dorice-etnograf ice. le coh- 
feră acestora valori şi po- 
tente peremptorii, de măr
turii ale unităţii şi conti
nuităţii populare româneşti. 
Aceste coordonate etnice 
pot fi surprinse şi anali, 
zate pe multiple planuri. 
_ I. Unitatea în varieta

te şi varietatea în unita
te sunt note distinctive ale 
componentelor etnografice 
(îndeletniciri, manifestări 
artistice) şi ele domină şi 
în ce priveşte colindele. 
Diversitatea tematică a 
motivelor, unitatea conţi- 
nutului, răspândirea pe în. 
treaga suprafaţă a ţării a 
unor colinde identice sau 
asemănătoare constituie un 
fenomen de osmoză spiri
tuală. E de ajuns să ne 
gândim de pildă ţa su. 
tele de variante ' ale mo
tivului Mioriţei, dintre 
care cele mai interesante 
sunt cele răspândite pe 
meleagurile hunedorehe.

CUI CU CUI SE SCOA
TE, lat. Cuneus cuneum 
trudit; fr. Un clou chasse 
l’autre ; it. Un chiodo 
caccia l’altro. •  Proverb 
de veche ţi largă circu
laţie, care fixează preg
nant ţi concis adevărul 
că soluţionarea unei pro
bleme se face prin mij
loace similare celor care 
au determinat-o. ' •  ./n 
BIBLIE nu e atestat ca 
atare,. ci într-o expresie 
puţin diferită de cea în 
care circulă şi azi, dar 
esenţa sa e aceeaşi.

„Fierul cli fier se ascu  ̂
te şi un om ascultă pe 
altul». . .. - .

' Pilde, 27, 17
CU NOI ESTE DUM

NEZEU. •  Deviză creşti
nă şi începutul unei ru- 
■g&kmni care-şi are ori. 
ginea- in Cartea profet 
lui Isaia, din VECHIUL 
TESTAM ENT - - 
- „Cu noi este Dumne
zeu, înţelegeţi neamuri şi 
vă plecaţi. Auziţi până 
la marginile pământului, 
cel puternici, plecaţi-vă. 
De vă veţi întări, iarăşi 
veţi fi biruiţi. Şi orice

II. Colinda menţine trea
ză conştiinţa naţională 
prin evocarea unor mo
mente istorice începând cu 
originile, continuând cu 
vânătoarea rituală şi in. 
temeierea statului feudal, 
apoi cu"evocarea figurilor 
marilor voievozi şi dom- 
nitori, ctitori de ţară: Şte
fan cel Mare, Neagoe Ba- 
sarab, Mihaf Viteazul. O 
frumoasă colindă vorbeş
te de un fecior care are 
trei ibovnicele/ ca trei flo
ricele/ Una cum se chea
mă/ Româna-i romană/ Al
ta cum se cheamă/ Alba-i 
mureşartă/ Alta cum şi-o 
cheamă/ Neagra-i târnăvea- 
nă“ (La luncile soarelui, 
p 232). Un impresionant 
număr de colinde evocă 
trecutul glorios de luptă 
pentru, eliberarea de sub 
jugul străin, în special oel 
otoman. ' ■■ .

III. In colinde se reflec
tă îndeletnicirile ancestra
le ale poporului nostru.

păstoritul, agricultura, vâ
nătoarea,' lucrul la pădu
re, însoţite de ceremonia
lul de rodire şi fecundare, 
de-a lungul ciclului lucră
rilor agrare.

IV. Colindele oglindeso 
cea mai veche organizare 
socială, a vechilor obşti 
săteşti şi relaţiile sociale 
de-a lungul Gp°cii feuda
le, iar în unele se reflec
tă. migraţia pastorală, 
transhumanta sau trecerea 
de la ocupaţia păstorească 
la agricultură, coborârea 
la „ţară» precum şi apa
riţia diferenţierilor socia
le care au dus la destră
marea comunităţilor ar
haice. Până .în zilele noas
tre, locuitorii ţinutului 
Pâdurenilor spun că ei co
boară de la pădure la ţa
ră, iar locuitorilor de aici 
ei le zic „ţăreni". Acest 
lucru este ilustrat şi de 
o colindă în care păcura, 
rul (însuşi Dumnezeu) um
blă „cu-o căciulă mâre-n 
cap/ Cu fluiera la tu- 
reatc"...

Sătul de iernatul şi vâ
râtul oilor, El se hotărăş. 
te să părăsească turma: 
„He, he, he, oile mele/ 
Pus-am gândul să vă vând/ 
Să mă duc în jos Ia ţa
ră/ Să mă fac o gazdă 
mare/ De copii şi de mu
iere, (culeasă din Baia 
Graiului, 1961) , '

V- Dacă avem în 
re mesajul colindelor, a- 
cestea se racordează la 
însuşirile psihico-morale a- 
le poporului nostru, la 
înaltele idealuri de pace, 
înfrăţire, umanism, curaj, 
dreptate, dragoste, omenie, 
dragoste de natură. Păstra, 
tă şi transmisă prin tr 
diţia orală, prin obicei 
datini, colinda este o 
„cronică sincretică», o cro
nică de istorie a poporu- 
lui, o expresie a coordo
natelor majore ale exis
tenţei noastre multimilena
re: continuitate şi unitate.

Prof. BENJAMIN BAS A

Radu Ciobanu

sfat veţi sfătui, risipi-l-va 
Domnul, şi cuvântul pe 
care-1 veţi grăi nu va ră
mâne intru vor, căci cu 
noi este Domnul".

Isaia, 8, 9—10 
CUVÂNT (puterea lui). 

:-<e Nume»: la singular, ar
ticulat şi cu majusculă, 
Cuvântul Semnifică cea 
de a doua persoană a 
Sfintei Treimi, Fiul, in
separabilă de Sfânta Tre
ime şi, prin aceasta, în
suşi Dumnezeu. Cuvân
tul este etern şi s-a ma
nifestat prin Creaţiune, 
prin crearea lumii, im
plicit a materiei, a Cos
mosului în deosebire de 
Haos. Iîsus Hristos este 
ipostaza întrupată a Cu. 
> vântului şt Ml ie-a ‘ ‘desco
perit oamenilor pe Dum
nezeu in toată complexi
tatea aspectelor Sale.

Dumnezeu-Cuvăntul este < 
lumină — ca singurul 
adevăr absolut — şi toto
dată drăgoste de oameni 

■ in expresia ei absolută,
•  Cit paradigma comple
tă, noţiunea de Cuvânt 
semnifică în BIBLIE, în
tr-o primă accepţie, ros
tirea iui Dumnezeu, in. 
văţătura dumnezeiasca 
menită „să dea rod" in 
conştiinţe. •  Intr-o. a 
doua accepţie, Cuvântul 
este-însăşi măsura omu
lui şi unul dintre crite
riile după care va fi ju
decat de Dumnezeu în 
ziua hărăzită judecăţii.
•  Etimologia sa se află 
în latinescul conventum, 
învoială, înţelegere, dar 
Sinonimele sale sunt la
tinescul verbum şi gre
cescul logos, cuvânt.
' „La început era Cu

vântul şi Cuvântul era 
la Dumnezeu şi Dumne
zeu era Cuvântul. Aces
ta era întru început la 
Dumnezeu. Toate prin El 
s-au făcut şi fără El ni
mic nu s.a făcut din ce 
s-a făcut. Intru El era 
viaţă şi viaţa era lumi
na oamenilor".

Ioan, 1, 1—4 
„Precum se pogoară 

ploaia şl zăpada din cer 
şi nu se mai întoarce 
până ce nu adapă pămân
tul şi-l face de răsare şi 
rodeşte şi dă sămânţă se
mănătorului şi pâine spre 
mâncare, aşa va fi cli- 
vântul meu care iese din 
gura mea; el.nu se îft. 
toarce către muie fără 
să dea rod, ci el face 
voia mea şl îşi îndepli
neşte rostul lui".

Isaia, 55, 10—11 
„Vă spun că pentru 

orice cuvânt deşert pe 
care îl vor rosti, oame
nii vor da socoteală . în 
ziua judecăţii. Căci din 
cuvintele tale vei fi gă
sit drept şi din-cuvintele 
tale vei fi' osândit».

Mntei 19 ţfi—rW

Eminentul critic Lau- 
renţiu Ulici, actualul 
preşedinte al Uniunii 
Scriitorilor, a tipărit re
cent primul volum din- 
tr-o vastă Istorie a lite
raturii române, preconi
zată' în VI volume, apă
rut la Editură- „Emines- 
cu», „Literatura Română 
Contemporană" (Promoţia 
’70) cuprinde 550 de pa
gini, înglobând parţial 
opera literară şi critică, 
a celor mâi importanţi 
scriitori români contem. 
porani. Capitolele; ordo
nate exigent pentru poeţi, 
prozatori şi critici repre
zentativi, includ şi doi 
scriitori din judeţul nos
tru, în ordine alfabetică: 
Valeriu Bârgşu şi Eugen 
Evu.

Primului, criticul îi 
prezintă primele trei vo. 
lume de versuri, citând 
semnificativ din acestea. 
Este remarcată ' „încor
darea spre relevarea li
rică a lumii industriale 
şi a corespondenţelor din- 
tre muncitor şi poet (ca.

, re a fost) repede curma
tă, de o tensiune de tip 
pantagruelic spre produ
cerea şi absorbirea de i- 
magini, metafore înlăn. 
ţuite cu fervoare, ...asocia-

ţiuni insolite, juxtapu
se...»

Lui Eugen Evu Ulici 
îi analizează sintetic pri
mele şase volume, re. 
marcând, calităţile pre
ponderente : „disponibi
lităţi variate, acurate
ţe a exprimării, libertate 
de mişcare in atitudinea 
lirică..."

„Deşi nu are obsesii te. 
matice, se apropie cu e- 
gală dezinvoltură de ori
ce motiv liric-. Există _ 
câteva nuclee semantice f 
care-1. atrag într-o mă- î 
sură mai mare: energe- I 
tismul ardelenesc, îm
blânzit de o undă ele
giacă şi patosul introspec
tiv, ţintind o identifica- 
re de sugestie mesianică; 
în ce priveşte evocarea 
matricei transilvănene 
dicţiunea e calmă şi gra
vă; In Spaţiul introspec
tiv tonul se schimbă, gra
vitatea ardelenească e 
însoţită de o fină acola
dă de Umor muntenesc—**.

Prezenţa acestor poeţi 
hun-edoreni în masivul 
volum critic al exegetului 
Laurenţiu Ulici este, ca
tegoric, un frumos suc. 
ces 1

HORIA VERNESCU

— Răscolind prin .pleava 
de best-seller-uri am dat 
peste acest bob care se nu
meşte „Goana după vânt», 
scrisă de Agneta Pleijel, 
carte apărută la Editura 
Univers Bucureşti 1995. Lu
crarea este distinsă cu Ma
rele Premiu Suedez. Tra

Căderea în viitor", prin 
care ■ autorul încearcă să 
ne convingă că „pârghiile 
mai pot fi apăsate în aşa 
fel încât să obţinem re
zultatul 'pe care ni-1 do
rim cu toţii...». Editura Ne. 
mira Bucureşti 1995, 3âft 
pagini, 6000 lei. Tot EkB-

ducere de Elena-Maria Moro- 
gan şi Dan Shafran. Pre
faţă şi interviu cu scriitoa
rea Gabriela Melinescu, 
300 pagini, 4500 lei.

— Memet Gafar „Odon- 
tologie — caria dentară", 
apărută la Editura Medi
cală S.A. Bucureşti 1995, 
250 pagirti, 10000 lei. '

— Din domeniul litera
turii politice semnalăm 
cartea lui Vladimir Paşti 
„România în tranziţie ,

tura „Nemira» pune la dis
poziţia cititorilor de lite
raturii SP un grupaj de 
titluri din care am reţinut 
pentru dvs : • ’

Roger Zelazny „Dom» 
al luminii" (Premiul „Htv 
go" 1968), traducere de 
Mircea Ştefancu, 300 pa
gini, 8500 lei. -' ■■ ' ’

— A.E. Van Vogt „Com
puter World» (vede, ştie, 
controlează totul), tradu
cere de Cristian Unteanu  ̂
220 pagini, 5000 ’ lei.

Penţru elevii superdotaţj, 
Editura „Nemira» a tipărit 
„Probleme alese pentru ed- 
pii aleşi" (magister — ma
tematică), autor Armând 
Martinov, mentor al mul
tor generaţii de participanţi 
la olimpiadele interna
ţionale de matematică. Lu
crarea se adresează elevi
lor de liceu şi conţine 500 
de probleme cu un ridicat 
grad de dificultate, 380 
pagini, 10000 lei.

— Intr-o formă originală 
şi deosebit de atractivă, 
Editura „Helicon" Timişoa
ra pune la dispoziţia ce
lor mici o carte de colo
rat, intitulată „Sărbători 
fericite». Versuri şi dese
ne: Paulina Popa, 16‘ pa
gini, preţ 1500 lei.

VLADIMIR POP 
MÂRCANU

Foto: PAVEL LAZA

i  Anul VII •  Nr. 1527 Vineri, 8 decembrie 1995



SĂPTĂMÂNA
T V

------------------- -• — -  - . r ^

LUNI, 11 DECEMBRIE 
T V R  I

13.00 Actualităţi; 13,10 Interferenţe: 14,10 
TVR laşi; 14,45 TVR Cluj-Napoca; 15,20 
TVR Timişoara; 16.00 Actualităţi; 16,10 
Avanpremieră; 16,25 Turism şi agrotu- 
rism; 17,00 Em. în limba maghiară; 18,30 
Grand Prix (d.a); 19,00 De luni până luni. 
Retro sp. evenimentelor politice interne a- 
le săptămânii; 19,3() Rata îi băieţii (s);
20.00 Actualităţi, meteo, sport; 20,50 Bay- 
watch (s); 21,45 Transfocaton 22,10 Tea. 
tru TV; 23,40 Actualităţi; 0,05 Cultura 
tu, lume; 0,30 Fragil.

1 V R 2
13.00 Actualităţi; 13,lo Politica între i- 

«leal şi real; -13,40 Drumul spre Avonlea 
<*/rt: 1440 Atlas (r); 15,00 Avanpremieră; 
KM» Perla Neagră (s/r); 1545 Filmele 
săptămânii; 16,©0 Grădina ascunsă (d.a); 
1640 Inimă Sălbatică (s>; 17.00 Măseaua 
de minte (em. pentru tineret); 47,40 Iu
biri amăgitoare (s); 183) în faţa dvs.j
60.00 Arte vizuale; 20,30 Tribuna noncon- 
iormiştiiOr; 21,00 TVM Mesager; 21,38 
Sfinx (cs); 22,00 Santa Barbara (s); 2245 
Repriza a treia (em. sportivă de actuali, 
tate fotbalistică); 0,30 Muzica e viaţa mea/
:C-

MARŢI, 12 DECEMBRIE
T V R  1 ,

7,00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
eră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 

f străine; 1145 Film (r); 1240 D.a,; 1340 
i Muzica pentru toţi; 14,10 TVR Iaşi şi 
-TVR Cluj-N.; 1640 Fii tu însuţi!; 17,00 
Convieţuiri; 18,00 Cazuri şi necazuri în 
dragoste; 19,00 Medicina pentru toţi; 19,30 
Grand Prix (d.a.); 20,00 Actualităţi, meteo, 

rfiaştî 20,50 Film: 22,30 Reflector; 22,50 
A .  fi sau a nu fi; 23,20 Actualităţi; 23,40 
Gong! (emisiune de critică şi actualitate 
teatrală); 040 Muzicorama; 0,40 Magazi- 

.0 Ul notelor blues.

T V  R 2
7.00 La prima oră: ştiri, d.a., dedicaţii 

muzicale, horoscop; 9,20 Ora de muzică; 
10,05 Magazin-sătelit; 11,30 Apărătorii Pă
mântului (d:a.); 1240 Teatru liric (r); 
13,30 Concert; 143) Actualităţi; 1440 Ma
gazin de călătorii şi descoperiri; ' 15,00 
Limbi străine (r); 16,00 Grădina ascunsă 
(d.a); 16,30 Inimă sălbatică (s); 17,00 213

■ de milioane (pŢ); 17,40 Iubiri amăgitoare 
($); 18,30 23 de milioane (P-H): 20,00 Cu 
cărţile pe faţă; 21,00 TVM Mesager; 21,30 
Intre da şi nu; 22,00 Credo; 23,15 Teatru 
TV; 040 Documentar (CFI).

MIERCURI, 13 DECEMBRIE

T V  R t
7.00 TVM Telematinal; 840 La prima 

oră; 9,20 Santa Barbara (S/r); 10,05 Mo
da pe meridiane (do); 10,35 Videoca’seta 
muzicală; 10,50 Videolcxicon; 11,50 Iu
biri amăgitoare (s/r); 12,40 Di.; 13,10 
Muzica pentru toţi; 14,10 TVR Iaşi şi TVR 
Cluj-N.; 16,00 Actualităţi; 16,10 Documen
tar; 16,45 Eţleziast ’95; 17,30 De Ia lume 
adunate...; 18,00 Grand Prix (d.a.); 1840 
Poarta sărutului; 19,00 Fata fi băieţii (s);'
20.00 Actualităţi, meteo, sport; 20,50 Midd- 
lemarcb (s); 21,45 Noi frontiere; 2240 To
tul despre muzică; 22,50 Confluenţe; 23,40 
întâlnirea de ta miezul nopţii.

T V R  2
7.00 La prima Oră; 9,20 Ora de muzică; 

1045 Itinerar turistic; 11,30 Apărătorii 
Pământului (dA); 12,00 GOngl (r); 12,30 
Compozitori români contemporani; 13,00 
Ala-Bala-Portocala!; 14,10 Ciclul de fil
me eu Bruce Lee şi alţi maeştri ai ar
telor marţiale; film; 1540 De lingua la
tina; 16,00 Grădina ascunsă (dn); 16,30 
Inimă sălbatică (s); 17,00 Mini-eco (em. 
de educaţie Juridică); 17,40 Iubiri amă
gitoare (s); 1840 Em. în lb. maghiară;
20.00 Pro Memoria; 2040 Turist-Club;
21.00 TVM Mesager; 2140 Tradiţii; 22,00 
Santa Raţbara (s); 22,45 Uh secol de ci
nema; 23,35 Jazz-fan; o45 Documentar.

'■■■■; j  ■ :jGI;%4/|ji^^

: . T V R  1
7.00 TVM Telematinal; 840 La prima 

oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; 11,05 Iubiri amăgitoare (s/r): 12;40 
D*a.; 13,10 1001 audiţii; 14,10 TVR Iaşi;

15.00 TVR Cluj-Napoca; 1540 Ritmuri 
muzicale; 16,00 Actualităţi; 16,10 Tradi
ţii; 18,40 Sub semnul întrebării; 17,40 Cu- 
vinte potrivite; 18,05 Grand Prix (dn); 
18,40 MUenium; 1940 Fata şi băieţii (s);
20.00 Actualităţi, meteo, sport; 20,5o Va
lea păpuşilor (s); '2l,3S Reflecţii rutiere; 
21,50 Studioul Oronomic; 22,50 Simpozion; 
23,55 Poldark (s).

T V R  2
7.00 La prima oră: ştiri; d.a., dedicaţii 

muzicale; 940 Muzica pentru toţi; 1045
• Magazin de călătorii şi descoperiri; 11,30 

Apărătorii pământului (d.a); 12,00 Va
rietăţi internaţionale; 12,45 Curcubeu; 13,45 
Ritmuri muzicale; 14,00 Actualităţi; 14,10 
Magazin social; 15,00 Limbi străine (r);
16.00 Grădina'' ascunsă (d.a); 4 6 ,30 Inimă 
sălbatică (s); 17,00 Ceaiul de la ora 5;
19.00 Em. în lb. germană; 20,00 Cultura 
în lume (r); 20,30 Enigma (cs); 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 Divertisment internaţional; 
22,01) Filmoteca de aur; 22,35 Cinemato
graful de artă: film; 0,15 Colecţia Fragil.

- VINERI, 15 DECEMBRIE ,

' ... . T V R  î '
7.00 TVM Matinal; 840 La prima oră;/ 

940 Sania Barbara (s/r); 10,50 Limbi străi
ne; 11,20 MTV Greatcst Ilits; 11,40 Iu
biri amăgitoare (s/r); 1240 Confluenţe (r); 
14,10 TVR laşi; 14,50 TVR Cluj-Napoca; 
15,45 Din lumea afacerilor; 16,05 Actuali
tăţi; 16,15 Pompierii vă informează!; 16,30 
Em. în lb. germană; 17,30 Pro Patria; 
18,30 Viaţa parlâmenlară; 1845 Edera (s);

' 19,45 La zi în agricultură; 20,Oo Actuali
tăţi, meteo, sport; 2040 Film; 23;55 Ac
tualităţi; 0.15 MTV Euro Top 24; 0,45 Ci. 
nematograful de noapte: film: (nerecoman
dat minorilor).

T V R  2
7.00 La prima oră; 940 Muzica pentru 

toţi; 10,05 Documentar (CFI); 11,30 Apă
rătorii Pământului (d.a); 1240 Video-art 
Top; 12,30 Grădina ascunsă (<La); 13,00 
Modax pe meridiane (do/r); 1340 . Limbi 
străine (r); 14,00 Cafeneaua literară; 1540 
Convieţuiri; 16,20 Ritmuri muzicale; 16,30 
Inimă sălbatică (s); 17,00 Bursa invenţii
lor; 17,40 Oameni care aU fost-.; 18,10 
Iubiri amăgitoare (s); 19,00 Concertul Or
chestrei Naţionale Radio; 21,00 TVM Me
sager; 21,3a Santa Barbara (s); 22,15 Ily-

perion. Revistă literară In imagini; 23,45 
Din viaţa romilor — tradiţie şi actuăţiţa- 
te; 0,15 Bucuriile muzicii.

-- SÂMBĂTĂ, 16 DECEMBRIE .

TVR  I
7.00 La p r im a  oră; 8,50 Şapte note for. 

mecate; 9,50 Drumul spre Avonlea (*): 
1040 Matineu muzical; 1145 Pas cu păs; 
12,15 Vârstele peliculei; 13,05 Pleiade;
14.00 Actualităţi; 14,10 Ora 25 — Tranzit 
XV; 19,15 Teleenciclopedia; 20,00 Actua
lităţi; 20,50 Suspiciuni (s); 21,45 Gala pre
miilor Grammy R); 22,43“ Perla Neagră 
(s); 2340 Actualiţăţi; 2340 Cântecele me
le; 0,20 Gala premiilor Grammy (Ti).

TVR 2
7.00 întâlnirea de sâmbătă; 12,00 MTV;

13.00 TVR Timişoara; 1340 Est meridian 
magazin; 16,00 Desene animate; 1640 Ini. 
mă sălbatică Cs); 17,00 Spectacolul lumii; 
1740 Serata muzicală TV; 2040 Pariaţi 
pe campion! (cs); 21,00 TVM — Mesa- 
gej; 2140 Planeta Cinema — MO; 22.00 
Sânta Barbara (s); 22,45 Săptămâna spor
tivă; 23,15 Alfa şi Omega; 0.15 Jazz-Aiive.

DUMINICA, 17 DECEMBRIE

T V R  1
8.00 Bună dimineaţa/; 940 Domino; 

.1040 Aventurile lui Skippy <s); 1040 Lu
mină din lumină;. 1140 Din albumul ce
lor mai frumoase melodii populare; 12,00 
Viaţa satului; 1340 Atlas; 1446 Actuali
tăţi; 14,10 Poşta TV; 1440 Video-maga- 
zin; 17,50 Star Trek (s); 18,45 A doua 
Românie; 19,15 Robingo (cs); 20,00 Acţua. 
lităţi; 20,50 Orice naş îşi are naşul (f); 
2240 Tragerile Loto Special 6/49 şi No
roc; 22,40 Filmele săptămânii; 22,45 Du
minica sportivă; 23,05 Actualităţi; 2340 
MTV; 23,50 Anastasia (s); 0,40 Avanpre. 
miera; 0,50 Nocturna lirică.

T V  R 2
7.00 5x2. Magazin duminical; 1340

MTV; 14,00 Actualităţi; 14,lo Moara cu 
noroc (f); 16,00 Un zâmbet pentru vârsta 
a treia; 16,30 Inimă sălbatică (ş); 1740
Fotbal fără frontiere; 20,00 Maeştrii; 21.00 
TVM Mesager; 21,30 Oraşe şi civilizaţii;
22.00 Ritmuri, muzicale; 22,15 La puterea 
a doua; 23,00 Santa Barbara (s); 23,45 
Billy Joel în concert.
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6,25 -D.a. şi seriatîy9,30 

Team Disney; 1145 Po
wer Rangcrs (s); 13,15 
Eerie Indiana (&); 13.40 
Casa plină (s); 14,10 Ci-; 
ne-i şeful aici? (s); 14,35 
O familie puternică (s); 
15,00 Prinţul din Bel- 
A ir (s); 1545 Monstrul 
miaştinii (s); 1540 T fi 
T (s., 2 eP-); 16.45 A- 
Teiun (s): „Probleme"; 
17.45 Bevcrly Bttls, 902HF 
(*): „In numele dreptă
ţii" ; 18,45 Melrose Place 
(»): „Femei slabe şi fe
mei puternice*; 20,10 Ex

clusiv  —- magazin; 21,15 
Otto (co. Gcrmama 1995);' 
2240 Box eXtaă; 23,65 
Box. CE la categoria grea; 
1,40 Karpte Tiger 5 (f.a. 
Hang Ifong *90).

CANALE 5
7,30 Ştiri; 10,00 Casă, 

dulce casă (s); 10,30 fiu 
doar moda (mag.); 11,00 
Afacere încheiată (show) 
cu G. Mastrota; 11,30 O 
bundă pentru tata ţS); 
1240 Avanpremiera; 1 2 4 0  

Forum (show) cu Rita 
Dalia Chiesa; 14,00 Ştiri; 
1 4 4 5  Cotidiene (show); 
14,40 Prieteni (show); 
16,30 Simpsonii (s); 1740 
D.a.; 19,00 OK, preţul e 
corect (cs); 2046 Roata 
norocului (cs); 2140 Ştiri;, 
2145 Circulă zvonul 
(show); : 21,40 CoYida 
(Show); o,00 Ştiri; 040 
N.Y.P.D. (S); 1,30 Ştiri; 
240 Dream On (sj; 240 
Cotidiene (show/r); 2,45 
Circulă zvonul (r).

SAT 1
640 Seriale fi «La.; 9,45 

Mnnsignor (fA  SUA *82); 
cu Criăopher Reeve; 11,50 
Aventurile Iul John 
Charles Fremont (s.a. 
SUA *8*B 1240 Singur a- 
casă (f/rR 1:445 Tenia. 
Grand Storn de la Mito. 
chen — semifinale; 1845 
Roata norocului (cs); 
19,00 Ran: fotbal (Bun- 
desliga 17): Fortuna Dii- 
sseldorf — -Bayern Miin- 
chen; Karişruhe SC —

VFB Stuttgart; Kaiserslau- 
t««i» — Leverkusep; 204® 
Pe aripile vântului (La. 
SUA 1939) cu V. Leigh, 
G  Gabie; 040 Hacald 
Schmldt Show; 1,40 Joe 
Cocker Llve — concert 
rock, Dortmund l992.

N .B .C
‘ 6,30 Ştiri NBC ,cu Tom 
Brokaw; 740 învingăto
rii (do); 8 4 0  Grupul Mc- 
Laughlto) 8 4 0  Hello Aus
tria, Hello Vieaa; 940 
Ştiri şi reportaje ITN; 
10,00 Şcoala ciberneticii 
(dO); l l ,0 0  Ushuaia (do); 
1240 .Super Shop; 1340 
Expresul vinului (do); 
1340 Mori case alo lu
m ii (do); H 4 0  Videomo- 
da; 1440 TaUdn* Blues; 
1540 Hochei p« gheaţă. 
NHL; 16,00 Golf. SkiUs 
ChaUaiwe; 17,00 Triation. 
Iron women '95; 1 8 4 0  

Patină). Festival pe ghea
ţă; 19,00 Ştiri şi repor
taje ITN; 1940 Air Com
bat (do); 2040 Selina 
Scott Show. *■

RAI U N O
7,00 Ştiri; 8 ,6 0  Banda 

lui Zecchino (d.a); 1040 
Copacul albastru (s); 1040 

t D.a.; 11,00 Louisiana (de); 
1145 Mari expoziţii (de); 
1140 Film; 134o Checle 
Up (mag. medical); 1 4 4 5  

Extragerea loto; « 4 0  
Ştiri; 1540 Linia albas
tră (rep.) cu P. Corona, 
M . Avalione; 1646 7 zi
le în Parlament; 1640 
Disney Club; Aiadin; T0- 
pollno, Faperino şi K - 
PPo (d.a); 19.15 Ziua a 
şaptea (cm. relig.); (940 
Luna Park (cs); 2140 
Ştiri, spori; 21,# Pariem 
că...? (show); 0.05 Ştiri, 
zodiac, meteo; 140 întâl
nire la Cinema; 1,35 Film; 
3,25 Invitaţie la  vals.

TV 5
740 Reflecţii (Info); 846 

Sindbad (mag.); 8,45 D o  1 

ţii de franceză; 945 Jur
nal canadian; »4S Bibi 
şi prieienii-zăi (s); MAS 
Miza (mag. ec.); 10,45 in  ' 
obiecţie Europa (mag.); 
11A5 Ce istorie fes); 11,45 
Mag. sportiv; 1340 Ma. 
gezto SIDA; 1345 Jprnal 
F3; 1445 Orizonturi 
(mag.); 1440 Fortul Bo- 
yard (r); 1640 Carnetele 
unui aventurier tr); 16.36 
Magazin ş^ jn ; 1740 Jur
nal; 17 J5  Evadarea (mag. 
turistic); 17,45 Genii m  
iarbă (cs); 1 8 j 5  Luna 
Park (mag,); 18,45 Cam
pionul (cs); 1940 Jurnal 
TV5; 20,00 Ari» nu mer
ge (mag ); 2040 Jurnal , 
belgian.
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6,55 D.a.; 8,10 Seriale 

şi dAi 11.35 Trupeţii (s.a. 
SUA 1994): „Salvaţi co
pacii" : 12,00 Beporteri' 
speciali (r); 12,50 Parada 
filmelor Disney:; Harry 
Iloudini (f. SUÂ *87); 
14,30 L.A. Madhine (s. 
SF): „Când Satana iubeş
te"; 1545 Box extra (r); 
16,50 seaQuest DVS (s. 
SF); 17,45 Earth 2 (s); 
18,45 Magazinul animale
lor; 19,45 Ştiri, meteo, 
sport; 20,10 Duminica es
te deschis (s): „Mai mul ' 
tă strălucire"; 21,15 Anul 
Nou cu Willy Wuff (co. 
Germania 1994); 23,15 
Spiegei TV — Magazin; 
0,00 Prime Time (rcp.); 
0,20 Playboy Late Night.

740 Ştiri; 1046 Fron
tierele spiritului (emisiu
ne relig.); 10,45 Avanpre
mieră cu FioreUa Pie
re bon; 11,05 In compa
nia călătorilor (do) cUl 
Licia Colo; 13,00 Super- 
clasament (show) cu Ge- 
rry Scotti,' Martina Co- 
lohnbari; 14,00 Ştiri; 1440 
Duminică plăcuţă (show) 

cu Lorelia Cuccarini; 19,10 
Norma şi Felice (s); 21,00 
TG5 — ştiri; 2140 O ştii 
pe ultima? (show) cu Ge- 

! rry Scotti, I’aola Barale;
. 23,40 Target (mag.) cu 
Gaia De Laurentis; 0,10 
Nu doar moda (mag.) cu 
Fabrizio Pasquero; 0,40 
Film; 3,05 Film; 5,00 Re
vista presei; 5,3 6  Arca Iui 
Noe (do) cu Licia Colo.

645 Sat 1: Fotbal <r);
8.00 Indienii din deba
ra (s a  SUA); 840 Mc- 
Gyver (s/r); 940 Grease 
4  (L muzical SUA 1981) 
cu MiCjfielle Pfeiffer; 1 1 4 0  

Puşca din Springfield (w. 
SUA 1952) cu Gary Coo-

' per, Phyllis Thaxter; 
13,10 Cântecel de rându
nică (f A  Germania 1956);
15.00 Tenis. Grand Slam 
de la Miinchen — finala; 
18,45 McGyver (s.a): „Par
teneri"; 2040 Fotbal Ka- 
nnisimo; FC Kdln — 
Ilansa Rosrock (et. 17); 
2140 FUXX 9̂5 — Ma
rele bairam al fotbalului 
(spectacol); 23,00 Liberta
te fără ' libertate (s); 0 ,0 0  

24 de ore (rep.); 0,30 Po
veşti din criptă (sgr.).

640 Ştiri NBG, CU Tom 
Brokaw; 7,00 Săptămâna 
In afaceri; 9,00 Ştiri fi 
reportaje ITN; 1140 Se
colul lui Frost (do); 12,00 
Super Şhop; 1340 Grupul 
McLaughlin; 1340 Euro
pa 2000 (do); 1440 Exe
cutive Llfestyles (do);
14.30 Talkin’ Jazz; 15,00 

: Auto. Formula 1 (do);
15.30 Legepde ale teni
sului; 16,08 Moto, Pro 
Superbikes; 16,30 Spor
turi extreme; 1740 Bas
chet NCAA finals; 18,00 
întâlnire cu presă;. 1940 
Vidcomoda; 2040 Expre
sul vinului (do); 2040 Se
lina Scott Show; 2246 
Ştiri şi reportaje ITN; 
23,00 Show-ul serii cu 
Jay Lcno; 0,00 Golf,;

740 Ştiri; 7.45 Lumea 
lui QUâirfc (do); 8 4 0  D.a.;
9.00 Copacul albastru (s); 
940 Banda lu i' Zecchino 
(d.a) cu Alessandra Be- 
Hinl, Marco Di Buono; 
H,Oo JLiinia verde (rep.);
11.45 Sfânta liturghie (d);
12.45 ZiBa a şaptea (em. 
relig.); 13,2o Linia ver
de (rep.); 1140 Ştiri; 15,00 
Duminiţa împreună cu... 
(show)., Conduce Mara 
Venier, Andrea Roncato; 
16,20 Sport; 19,10 Minu
tul 90 (mag. fotbalistic);
21.00 Ştiri, sport; 21,40 
Pariem că-.? (show) cu 
•F. Frizzi, M. Carlucci;

2240 Stele de mâine (var,); 
LOO Ştiri, meteo/ zodiac; 
140 Film; 3,15 Anna Mo- 
ffo Show.

7,00 Sport (r); 9,00 Spa
ţiu fmicofon; 8 4 0  Lecţii 
de franceză; 9,05 Jurnal 
canadian; 945 Bibi fi 
prietenii săi (s); 10,15 Şă 
ascultăm fi «Ol (em, 
muz.); 11,15 Ah, muzica 
(concert simf.); 12,45 Lu
mea e a voastră (dlv.); 
13,15 Referinţă (interviu); 
14,05 Am văzut totul 
(mag.); 14,30 Fiicele toi 
Caleb (s); 15,15 C. La- 

marche; 1640 Francofonii; 
16,30 Dincolo de mări 
(mag.); 17,15 Ceva picant 
(div.); 18,00 Şcoala fani- 
tor (div.); 18,45 Week- 
end piăcuţ (div.); 19,30 
Jurnal belgian; 21,00 7 
pe 7 (mag. politic); 22,00 
Telescop (rep,); 2340 Jur
nal F3; 23.40 Zan Boko.
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FARES S.A. ORĂŞTIE 

Organizează selecţie pentru postul de:

•  ŞEF SECŢIE BĂUTURI,
■, ■ 1- 

Responsabilităţi:

I

I
I

054

— coordonarea procesului de producţie. 
Condiţii preliminare:
— studii superioare;
— spirit dinamic;

bun organizator; |
— comunicativitate; *  I
— de preferinţă bărbaţi; i
— vârsta maximă 40 ani. J
înscrieri şi relaţii suplimentare la teL I
— €41940; 647573, interior 33 sau 35. |

!

DE SĂRBĂTORILE CRĂCIUNULUI ŞI 
ANULUI NOU 
In orice ocazie, '

UN CADOU ORIGINAL, 
realizat cu o grafică

excepţională, •

FELICITAM CU INSERŢII 
MUZICALA

de producţie americană, 
în chioşcurile proprii de difuzare ale 

ziarului „Cuvântul liber“ din 
Deva, Hunedoara, Orăştie

S.C. „CONDOR" S.A. .
|  D E V A  I

Organizează în ziua de 20. XII. 1995 j
I

I <___

I în vederea închirierii unor spaţii la I 
•  etajul IV, Căminul nr. 1, şi parter, Că- j 
J minul nr. 2, Aleea Crinilor, Deva, I 
I Informaţii suplimentare la sediul so-1  
icietăţii, Deva, strada Avram Iancu, bloc ! 
IH3,  sau la tel. 611960; 612060, interiorX
l ” «

1
I

m —  I
.  S.C. BANC POST S.A. |
I SUCURSALA HUNEDOARA—DEVA ,
j  I
■  Scoate la licitaţie publică următoa- f
Irele: ■
! •  autoturism, Renault Espace RN f 
|  microbuz; I
■  •  autoturism Renault 25 VGF 2849, i
J ambele proprietatea S.C. MIR AMAR ! 
I* S.R.L. Deva. I
|  Licitaţia va avea loc la sediul Jude-1

■: m

I.
I' ■% .
t

I*
I

\%
I

I.vtr
I. %
I

[
*

I:«S
I

\

S.C. OSIRIS S.R.L.
Reprezentanţă a S.C. ULCOM INTERNA

TIONAL S.A. SLOBOZIA

i cătoriei Deva, la data de 11. XII., ora 10. 1 
I Informaţii la telefoanele 219591, in- ■  
I terior 26, 212680 şi la executorul ju- [ 
|  decătoresc — 614332. |

I
I
I
I
•
I
I
I
I

i
ii
:
I

I

Cel mai mare ÎMBRĂCĂMINTE 
distribuitor m yrdf BALOTATĂ ■ 

din ţară, de IMPORT VEST

Vă oferă :
• **■

•  îmbrăcăminte sortată
— ofertă bogată în sortimente de 

sezon;

•  îmbrăcăminte nesortată, colectare ori
ginală in pungi între 5—15 kg
r— Cantitate minimă de vânzare 

100 kg.
Oferta noastră specială I 

TÂRG EXTRAORDINAR DE IARNĂ !

I
I
I
j
I
I
I
I
■
I
I

i

IA
I%
[
rA
I*» -
îh
1
A

i
\

I

•  Ulei floarea soarelui dublu rafinat sti
cle 1/3: 1199T Iei (inclusiv TVA).

Depozit: str. Apuseni, nr. 1 (I.C.R.T.I.). 
Telefon: 054/623320, interior 46.
Fax: 054/622087.
Program:
Luni — vineri 9—16
Sâmbătă 9—13

INT — TRANSAVIA Co. S.A. - 
cu sediul in Sibiu, str. Negruzzi, nr. 9 
Anunţă modificarea orarului de zbor pe

rata
U SIBIU — STUTTGART ~  S IT O  "
în lunile decembrie 1995 — ianuarie 1996, 

după următorul program 
— luna decembrie 1995, zilele: 8, 15, 22» 23, 

29 şi 30;
— luna*: ianuarie 1996, zilele: 2 şi 7.

Dra decolare din Sibiu* 12,30.
Informaţii si rezervări de locuri la tel. 

069/43 78 88.

Alegeţi ca lita tea !!! ,
C u m p ăra ţi te le v izo a re le

NOKIA
P r in  m a g a z i n e l e  Q U A SA R  d in :  

D e v a  T e l .6 l  1 2 6 1  6 1 4 9 8 3

H u n e d o a r a T e 1 .7 3 3 1 3 9  

O r â s t i e  T el .6 4 2 3 9 7

atf7îirar.ii
r # mmsmm # mmm # mmm m mmm m mmm emmmeâ

T A M t
Y E L L O W  C # I B

T A X IU R IL E  

G A L B E N E
CU CELE MAI MIC» TARIFfi
2 4  d e  e r e  d in  24,

la dispoziţia dumneavoastră!

RAPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului

T O T U L  L A  
T E L E F O N '

0 5 3
DEVA. str.

M Eminescu.nr.2 
Telefon: 616663

Unic distribuitor a! produselor
A R D O

pt.jud. Hunedoara, Aibă 
m Arad vinde EN  GROS

Sl prin magazinul ECONOMIC, 
situat in cart. Dacia, bl. P+10, parter:

Maşină de spălat A 400 
Maşină de spălat A 500 
Maşină de spălat A 800 
Maşină de spălat A1000 
Maşină de spălat vase 
Frigider 210 1 
Frigider 276 1 
Congelator 190 1 
Combină frigorifică 342 1

806 280 plus TVA 
857 916 plus TVA 

1343 724 plus TVA 
1 033 632 plus TVA 
1162 920 plus TVA 
754 475 plus TVA 
899 281 plus TVA 
899 268 plus TVA 
1 447140 plus TVA

Mărfurile au garanţie 2 ani. Servîce-ţ|I 
în garanţie şi post garanţie este asigurat de 
către firma noastră Nu uitaţi, practicăm şl 
vânzarea în rate i

S.C. FULGER STOP AUTO S.R.L. |
Reprezentat prin dispeceratul taxi non-stop 

959
Vă oferă serviţii taxi, tarife acceptabile, ( 

cartele cu patru călătorii plătite şi una gra
tuit.

Pentru convingere formaţi 
959.

După 4 servicii cu p la ta ; 
vâ oferim un serviciu lo ca l G R flft iiT )

1 2

3 4
i§

i
'-tKţ

! •

i
I

Pulovere la preţuri excepţionale l 
PROFITAŢI DE ŞANSA 
D-VOASTRĂ UNICĂ !

Adresa birourilor : Cluj-N., str. 
Iuliu Maniu, nr. 6. Telefon/Fax; 
064—194030 (luni-vineri; 8—16); 
Orar depozit: satul Vlaha, între luni 
— sâmbătă, 8— 16.

j L
■m
I 
I 
I
I 
I 
I  
I 
I 
I 
I

TEA (MCE CENTRI) DE SUBSCRIERE PUŢEIfc 
DEPUNE ACUM

CUPONUL NOMINATIV DE PRIVATIZARE Sl* 
CERTIFICATELE DE PROPRIETATE PENTRU 

Fondul Proprietăţii Private I 
“ Banat - Crisana” !

Hotarâti-va sa câştigau si mai ales 
' EVITATI RISCUL 

prin

-Lista centrelor de subscriere ale __
FPPI “BANAT - CRIŞANA” ia judriid-mbiEDOARA

2900 Arad Calea Victoriei 33-35 . 
Ţel: 057-234724 Fax 057-250165

Localitatea Nr. centru 'SVttda Nr.
BaiadeCrfs 190 Plopilor 5 ':l
Ba4* MT ; ftiiigjptta .102
Brad 91 Timişoara Bl. 8 2
Brad 192 Libertăţii 8
Calan 193' Independentei ap. 81 18-.
Deva 56 Decebal BL- 8
deoagiu 194 Romanilor®, 1
Haţeg 92 T Vtadimirescu Bl. 2 • u
Hunedoara 93 SuscaBI 17 G . * :
Hi» 19J Libertăţii 56
Orastie 94 Aurel Vlaicu 2

.Orastic 196 N BtAceşCtt 23
Petrosaro 197 1 Decembrie 1918 

Bl 76 P
Petroşani 9! Republicii 122 bis
Pui 19* Republicii 29
Samuzegctusa 199 Principala 1
Simen» 96 I Decembrie Bl. Al ■ *
vai» 97 P-te Moţilor Bl 12 . - -
Vulcan 200 Romanilor 6
Zairi 201 Republicii 180

i?
-si
' i i
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F ie c a re  m o to r a re

fee* M ie  mal exigente cerinţa 
km odem e, oferind avantajul 
Pis c a rb u ra n t' ■
TSabiri convenabiit. j

măsââSSi

(platforma CAP), vinde en 
eros portocale 2040 lei/ 
kg, ulei floarea soarelui 
(Oradea) 1/2 litri — 1212 
îet Preţurile includ TVA. 
Program 9—17.

(7996)

•  Transport auto 1,5 t, « S e  Împlineşte un an 
telefon 62Ş&94, 3Q0—350 de la „dureroasa deşpărţL.
lei/Rm. i <022676) re, pentru totdeauna, 'de

r. • “ ■ - pmul deosebit,-carie ~a fost
COMEMORĂRI . nicolae bitan J

(N1CU) . . /
Dumnezeu să.l odih

nească în pace I Familia,
•  S-au scurs 6 săptă

mâni de la decesul dra-

C ITVkN' £' U £ ■ I,I. ii li H
<XX.-CXjv»OCO<>-..500-r.*XX*C<X>.X«XX* JCV « »  •> • - *■ t

<1

CONVOCARE
• Şedinţa de constituire 

S CONVENŢIEI , D EMO- 
0RATICE din municipiul 
DEVA va âve* Joc luni, 
i l  decembrie 1995, ora 
17, la sediul PNL Deva, 
din Piaţa Victoriei, nr. 
2, etaj 4, camera 408. 
(IPH). (3002)

VANZARU 
/  CUMPĂRĂRI

•  Vând 5 ha teren a_ 
rabil, însămânţat, Ar- 
chia. Informaţii bl. 20, 
sc. IV, ap. 64, Dacia.

(3802)
•  Vând apartament 3 

camere din cărămidă. De
va, telefon 628517.

(3803)
•  Vând mobilă bucătă

rie, preţ negociabil 500 000, 
aragaz 250 000. Telefon 
824564. (3806)

•  Vând casă plus de
pendinţe. cu gaz, posibi
litate două rate. Simeria, 
5tr. Ciocârliei, nr. 14, tei 
«24564: . (3805)
/ j»--. Cumpăr acţiuni la 
societăţi caro se privaţi- 
zdazii, preţuri fără con
curenţă. Deva, str. Mărăşt», 
nr. 11. telefon 621331. - ;.-- 

- (2612)
> Vând plasă şârmă zin- 

oată 2500 lei/kg plus TVA, 
Autodubă Nissan 1 tonă, 
®EC 5 capete, 5 tuburi 
bioxid de carbon, . Te], 
612221, 612527. * * - “
: i - (2647).

•  Vând parbrize ,im- 
pentru toate tipu-

;do autoturisme . şi 
microbuze. Livrarea la 
domiciliu, tel. 065/124315, 
zilnic 10—17. ’ ’’ .

-  r - "  (3oii)
•  Vând tractor U 650,

remorcă 8 tone, telefon 
.731088, 16—22.
I  4* "• (3010)

•  Vând casă, Simeria,
(dependinţe, gaz, apă, te
lefon, grădină. Informaţii 
660095 (30Q8) ‘

•  Vând microbuz 8 lo
curi. benzină, înscris în 
ipirculatie. Tel. 660246, după 
ora 21. i V (3006)

•  Vând Dacia 1310i sta
re perfectă, cu carte de 
Identitate, an fabricaţie 
1986, preţ 2300 DM, ne
gociabil. Tel. 618491.

(2649) •
■ *  Vând ARO 243 Die
sel cu remorcă. stare 
perfectă, preţ convenabil. 
Informaţii, Orăştie, tele.. 
fon 642521. "

(2648)
•  Vând Nissan Patroi

(TD, 1985, înmatriculat, 
Shevrolet Caprice D, 1982, 
vama achitată, platformă 
auto, Mercedes neînma- 
trjcuiat, Renault 5 Aîpi2 
ne înmatriculat. Relaţii — 
Deva. 954/625325 *:• 054/
614930 x (2646)
■ •  Vând casă cu grădi

nă, în comuna Balsa, nr. 
166 (1759)

•  Vând mobilă sufrage
rie, preţ convenabil Re-- 
laţii telefon 614628

(6379)
•  Vând Citroen. Tel.

712313 (8000)
•  Vând garaj si grădi

nă, 15/15, 1 500 000, ur
gent. Hunedoara, str. 
Toamnei, nr. 21, zona cen
trul vechi. (7999)

■  Vând casă cu etaj, 
confort, pentru două fa
milii, !a eheie.Tel, 718101.

(7997)
•  Societate comercială, 

punct lucru Sîntandrei

•  vând vw ous, sta
re perfectă de funcţiona
re, între orele 8—19, tel. 
717910. (7995)

•  Vând cazan încălzi
re centrală, pe cărbune, 
tip Ploieşti. Tel. 621363.

(7994)
•  Vând casă şi loc 

casă, Zam. Informaţii tel. 
713115, 711383.

(7993)
•  Vând Volkswagen 

Passat, neînmatriculat, cu 
talon sau schimb cu Da_

Combi. Tel. 661105, 
Simeria, Biscnria 102.

(2645)
•  Vând apartament 2 

camere, Orăştig, central, 
str. Bariţiu, nr. 2, pentru 
firmă, preţ T0 000 DM, 
Telefon 069/214006.

(2095)
... • .  Vând apartament 3 
camere decomandate, cu 
îmbunătăţiri, str. Seme- 
nic, nr. 6, ap. 9, Timişoa
ra, zona Medicină, Tel, 
056/138057. (2622)

•  Vând Volkswagen 
Transporter, fabricaţie’ 82,

’ stare perfectă,' negociabil. 
Tel. 660075, Simeria.

(2641)
•  Vând apartament 2—

3 camere. Aleea Crinilor, 
bl. fi 13, ap. 51, et.. I, 
Deva.. ' . (2638)

•  Consiliul local Cârjiţi
licitează In ziua de 28 de
cembrie, ora 9, spaţiul 
comercial-din. satul Almşşu 
Sec. Relaţii la telefon 
625919-şi la sediul Con
siliului local. 5

(2635)
•  Vând casă Baru, str.

Gării, 366. -Informaţii' — 
Isarie Vasile, sector fo
restier. (2958)

•  S.C. „Âmbiţion" SRL 
vinde mese de biliard’ cu 
accesorii tip Anglia, la 
preţul de 1600 DM, sau 
echivalent în lei, Ia cursul 
valutar ; al zilei.' Telefon

. 059/464253, Oradea, orele 
9—16. -  .(022681)

DIVERSE

•  începând cu data de
10 ianuarie 1996 vom ma
jora tarifele cu până ia 
100 la sută la prestări 
servicii , Ia Floria 'Auto 
Deva. (2650)

•  Casa do amanet 
„Aura" Deva, Împăratul 
Traian, bl. 17, telefon 
211440, Hunedoara, Poli
clinica cu plată, telefon 
724130, vă oferă împru
muturi în bani cu cel mai 
mic comision. “

(2595)

/SCHIM BURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament
două camere Gojdu cu 
apartament 3—4 camere, 
zonă centrală. Telefon 
213387. (3801) -

•  Schimb apartament 2 
camere eu apartament 3 
camere, plus diferenţă, in
diferent zona. informaţii
tel. 629960.

(7152)

OFERTE

DE SERVICII ‘

T R A N S P O R T  A U T O

•  CU'CAMIOANE iNCHISE 
DE 3-1S TONE

•  GARANTAT PREŢ MINIM

•  TELEFON 054/647529

gei noastre
GOTTSCHLING

EVGHENIA
Parastasul — sâmbătă, 

ora 11, Cimitirul Bejan. 
Familia. (022683)

•  Au trecut 3 ani 
de când

LELU
dragă ai plecat dintre 
noi. Domnul să te, 
aibă în pază 1 Fie ca 
dragostea'ta să ne fie 
sprijin în viaţă/Soţia 
Irina şi fiul Ciprian 
Marlş. ~ * ~ v~ "*«-->,■ 1

/  . (022684)

, •  Dragul meu nepot 
VIQREL MARI$ 

la trecerea celor; 3 ani 
de când m_ai părăsit, a- 
mintirea ta a rămas la fel 
de vie în sufletul meu.
. Dumnezeu : să te odih
nească ! Unchiul Cornel 
Rotea.

»/i ir-- -  (022684)

•  Astăzi se împlinesc 
3 ani de când dragul 'naş ..

VIQREL MARIŞ • 
ne-a părăsit, luând cu el 
pentru totdeauna o parte 
din fiecare 1 Dormi în 
pace! Fipii fam. Pan- 
duru.
V - (022684) '

•  Familia irig.. Nicolaie 
Codreanu aminteşte ce
lor dragi lui

VIOREL MARIŞ r 
că au trecut 3 ani de când 
printr-o ' 16vjtură a sorţii 
a plecat prematur .dintre 
noi, • FÎe-i ţărâna uşoară !

(022684)

•  Azi, .se. itnpiitiese 3 
ani de lâ despărţirea de 
scumpul nostru frate 

'•' VIOREL MARIŞ 
Dumnezeu să-l odih- 

nească-n pace l Fratele 
Emil, s<5ţia 'Tâtiana si fiul 
Flayius. (022682)

•  La împlinirea unui an 
de când Tsiua iernii fri
guroase a rupt firul vieţii 
tale, ai lăsat în urma ta 
numai lacrimi, dOr şi 
jale,

IOAN ADAMESCU
Nu te vom uifa nici

odată. Familia, (3007)“

•  Lacrimi amare, ne
sfârşită durere sufleteas
că însoţesc. împlinirea a 
şase luni de la trecerea în 
eternitate a celui care a ' 
fost ■■ '■/

DOREL MORARU 
Parastasul de pomenire 

va avea loc duminică, 10 
decembrie 1995, la Bi
serica ortodoxă Mihăieşti. 
Amintire şi recunoştinţă 
veşnică. Dumnezeu sâ-1 
odihnească in pace! Fa
milia. (3811)

odih- 
Familia. 
(1760)

•  Cu aceeaşi durere 
în suflet, anunţăm că 
se împlineşte un an, 
azi, 8 decembrie, de 
la trecerea în eterni
tate a celui care a 
fost un minunat soţ, 
tată şi bunic

col. (r)
MIHAI IHHJBAŞA

,v Amintire .şi recunoş
tinţă veşnică. Dum
nezeu să_l odihnească 
în'page!

- «Familia.'- ~  ... x ■
(3804)

' •  'S-a scurs un an 
de durere de când â 
plecat dintre noi dra
gă!' nostru soţ. tată 
şi bunic - „

ANGHEL AUREL
Parastasul va avea 

loc sâmbătă, 9 de
cembrie 1995, ora 42,30, 
lâ Cimitirul Ortodox 
din str. Emfaieseu. 
Dumnezeu să-l odih
nească • în pace I •

- .1 - - , (3005), .

. Sg. împlinesc, şase 
liînj de lâ trecerea în 
eternitate a ' *  

ing. HJRAIAN BOLD
Parastasul va avea 

loc la cimitirul Be- 
jan, în 9 decembrie 
1095, ora 11. Veşnică 
pomenire. Familia;
„L si— /  (»44)

>1 II t . . .  I.I»

•  Cu aceeaşi, dure
re 1ţ» 'suflet, „amintim 
eă aizi, 8 /decembrie; ’ 
se împlinesc 6 luni de 
când moartea nemi
loasă a smuls de lângă 
noi pe cel care a fost ’  

soţ, tată, socru şi bu
nic deosebit,
«ng. REDL ANDREI

Dumnezeu să-i odilv 
nească sufletul lui 
bun/ Familia.

(2639)
________ ________ 1.

DECESE

•  Colectivul Filia
lei Silvice Deva este

„alături de familia Stân
ele Aug ustirt în greaua 

‘pierdere pricinuită de 
trecerea în nefiinţă a 
tatălui său,

STANCIU 
AUGUSTIN " 

Sincere condoleanţe 
imiliei îndoliate. 

Dumnezeu să_l odih
nească în pace ! I 
. ‘ . . .  (3015)

•  Un ultim omagiu 
celui care a fo s t

FODOR - 
LAURENŢIU i

din partea finilor, 
Gina şi Benonc Lozfci. 
din Hunedoara. .

; ' (7998)

DIRECŢIA MUNCII ŞI PROTECŢIEI 

, SOCIALE — HUNEDOARA 

O.F.M. — DEVA

SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCA 

VACANTE LA DATA DE 5,. XII. 1995
■ Meserie Tir. locuri Instalator ' 'V. ; 3

•. Jurisconsult r - . . »' 3
Agent pază 50 Laborăint, fizică 1
Arhitect 2 Macaragiu * ’ * 1 «
Asistent medical _ 9 ' Maistru constructor ' % /
Asistent medical— 4 ' Manich.; pedich. - 1
Barman ' 5 Mecanic auto 13
Bucătar 1 Mozaicar s i
Casier. 2 Referent 1 “
Cbafeză ■ 2 Revizor contabil 2

h Cofetar pali.se r 4’ Sing. construcţii . - t
Contabil şef . 4 Şofer 2

.1 Cosmetician 1 Şofer auţoambulanţă * -|
Croitor , 135 . Şofer autobuz 5 iDesenator tehnic 1 Strungar

2Economist 9 .Sudor cu gaze 5 1
Electrician auto 
Faianţar 
Farmacist 
Fierar-betonist 
Frezor <
Frizer
Funcţionar economic 
Ing. c-ţii hidro 
Ing. CFDP - 
Ing. construcţii 
Inspector
Inspector asigurări

1 Tâmplar 10
5 Tinichigiu auto 10
2 Vânzător 6
2 Vânzător ambulant 6
3 Vopsitor auto • 2
2 Vulcanizator 2
4 Ziarist • 1
4 Zidar 16
1 Zidar 4
2 g.ugrav . - 7

iL i£ /v //: ■> ;/ / / / / / : '
75 TOTAL

din gama C A R TER  corebpu'-d c f te r i i lo r  
impuse de standardele ii'irefns'rionale.

Nici un kilometru im C&RRIER I
S C  I VI ONDO T R A D f  S R f .  

t e l : 0 ‘S 4 / 6 P f , . 3 / 2

•  Cu adâncă durere 
anunţăm dispariţia din 
mijlocul nostru a celui 
care a fost

HALGA I. M IRC EA 
Te vom plânge mereu. 

Soţia, fraţii, copiii şi ne
poţii. înhumarea afo loc 
azi, 8 decembrie, ora. 15, 
la cimitirul M. Ertiinescu.

(3016)'

ROMANIA

în data de 

14 Decembrie 

la 1 eatrul C.Tănaşe 
tacolului 

Parisul*

Pentru participanţii la Tombolă - intrarăă'g'ratuiî /̂ 
Lista câştigătorilor va fi publkată
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