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14 I FLASH! t ?plet instalaţiile. S-au! 
procurat, de asemenea, 1 
contoare pentru măsura- a 
rea consumului energiei I

• •.. , • . ,, ... termice, a apei calde $i ■scripţie pentru privatizare ^  aparâte ^ are se V9*r |
© Termenul dc sub-

se _ prelungite. Potrivit mcmta 7 llele acestea pe j 
sursa principală de in* J 
trare în spital. (E.S.) j
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A nins în tot judeţul

pe trotuare şi
A nins — în prima zi a 

acestei săptămâni — nu 
cine ştie ce — dar a aşe
zat pe pământ, pe case şi 
şosele, uri strat de omăt 
gros' de câţiva cm. Teo
retic, treaba asta nu era 

„un motiv să perturbe cir
culaţia pe trotuare şi şo
sele, practic însă a creat 
probleme celor ce s-au 
urcat la volan şi pietoni
lor. De ce? Fiindcă edilii 
oraşelor şi comunelor, ca 
şi cei ce au îri grijă cir
culaţia rutieră, au fost 
surprinşi de. căderea ză
pezii şi au acţionat cu 
destulă întârziere. Ne spu
nea dl. Francisc Nagy, 
viceprimarul municipiului 
Hunedoara, marţi, 12 de_

, cembrie a.c.
— Am acţionat. încă din 

primele ore ale zilei. S.a 
pus zgură pe pante, pe 
trecerile de pietoni şi în 
faţa şcolilor.

— De ce numai acolo, 
dle viceprimar?

— Fiindcă la topirea
zăpezii, zgura se depune 
în canalizarea municipiu-' 
lui’.' ■ ■

In Hunedoara sa circulă 
pe străzi foarte precaut. 
Maşinile rulau cu viteză 
mică, pe dramurile pe care 
gheaţa era ca sticla: Pe 
trotuare, oamenii păşeau 
cu grijă întrucât acestea 
erau adevărate derdelu- 
şuri. Marţea trecută, la

ora 10, trotuarul din faţa 
Primăriei era' curăţat de 
zăpadă, ca şi în faţa mul- , 
tor magazine din centrul 
vechi al municipiului. Se 
curăţase zăpada şi pe 
trotuarul podului c'e peste 
Cema, dar numai pe o 
parte. Trotuarul de peste
drum, din faţa Primăriei,
era necurăţat. Este ade
vărat că în multe locuri 
se pusese sare — lucru 
interzis i — sau zgură şi 

, se ,lucră la spargerea ghe- . 
ţii. Nu era mai bine dacă 
zăpada se măturai înainte 
de a o călca oamenii, ta- 
sând-o ?

în ziua care am men
ţionat-o — marţi, 12 de
cembrie a.c. — am plecat 
din Deva cu o maşină. 
Drumuiera *— cum am mai 
zis — ca sticla. Se cir- 
cula cu viteză mică. In 
Deva, pe carosabil; nu se 
pusese încă nimic. De la 
Sîhtuhalm încolo, se a. 
runcase, din loc în loc, 
nişip. în Hunedoara se 
împrăştiâse nisip dOar pe 
pasarela de lângă Lami
norul de 800 mm şi la u- 
nele intersecţii importante. 
Nu ştim câte evenimente . 
neplăcute s-au - întâmplat 
în ziua aceea în domeniul 
rutier, dar credem câ nu 
puţine. r

Am plecat, tot cu ma
şina, spre Teliuc. Şoseaua 
ce ducea într-acolo era

acoperită de zăpadă şl 
gheaţă. Până la ieşirea din 
municipiul Hunedoara, 
drumul era relativ bun 
pentru circulaţie, întrucât 
se aruncase' nisip. Dincolo 
însă de tăbliţa ce marca 
ieşirea din localitate, dru
mul a devenit din nou pe
riculos, întrucât nu se pu
sese nimic pentru a îm
piedica patinarea cauciu
curilor. De la tăbliţa ce 
anunţa intrarea în co
mună, se împrăştiase pe 
şosea nisip, dar numai 
din loc în lbc. Pe raza 
comunei Teliuc, şoseaua 
de interes judeţean era 
circuiabilă, întrucât se pu
sese material antidera
pant.

Nu ştim care au fost 
condiţiile eîreulaţiei rutiere 
în alte părţi ale jude
ţului .înclinăm însă să 
credem că nu s-au deo
sebit de cele de pe ruta 
Deva — Teliuc. Am putea 
să tragem o Concluzie, dar 
n-o facem, întrucât iarna 
•*-> cu zăpadă şi ger -r- 
abia a început şi sperăm 
ca cei ce au în grijă cir
culaţia pe drumurile pu
blice să se ocupe de a- 
ceastă treabă cu maximă 
răspundere.

TRAIAN BONDOR,
Gh. IGNAT, 

CORNEL POENAR

a — Şi cum se simte 
I soţul dumitale în căsni
cie? -

— De, om de modă 
veche.- Se simte feri
cit:

t I
! I

ÎN ZIARUL

DE A Z I :

■  Cosînzeana
■  Programe TV-

hotărârii adoptate de 
-Senatul României, (în; 
şedinţa de mjercuri, 13 .
decembrie a.c.), .termenul încălzirea. In aţ"
prevăzut de Legea 55/ ceste, zile geroase de | 
1905,privind privatizarea, -iarnă, la punctele de” 
respectiv subscrierea cu- lucru - de pe tronsonul I 
poanelor nominative şi ai- >Simeria' — -prăştie, unde! 
carnetelor cu certificate se continuă reabilitarea |  
da proprietate, se pre- Şi modernizarea şoselei,» 
lungeşte până la 31 mar- se Pierde destul timp cu J . 
tio 1996 pentru depune- încălzirea " oamenilor la ■  
rea acestora la 'centrele focurile care ard' cât |  
de subscripţie pentru so- este ziuă df mare. No-■ 
cietăţile comerciale pri- rţic că procurarea lem_ |  
vatizabile şi până la 30 nelor nu Constituie o j  
aprilie 1996 pentru de- problemă, deoarece o - 
punerea la F.P.P. (N.T.) mulţime de pomi au fost j  , 

, - scoşi sau tăiaţi de la i
O, Conferinţa de presă. rădăcină, nedându-li-se I 

diala judeţeană a Par- nici 0 pită utilizare, deo- ■ 
tulului Romania Mare caracfată (NT.) I
organizează sâmbătă, 16 .' ■
decembrie a.c., în sala O Construcţii. Dnul I 
mică a. Primăriei numi. inginer Mihai Alexandru ■  
cipiului Deva, o - confe- Staicu, patronul S.C. „Al- I 
nnţă de presă la care ma Construct“ S.R.L. De- J 
va lua parte şi dl. Ioan va, cu o formaţie de I 
Hortopan, deputat P.H.M, lucru, în ciuda timpului! 
în parlamentul României. friguros din această pe- 8 
Manifestarea — la care rioadă, lucrează la ridi- I 
sunt invitaţi să participe careu clădirii noului se- * 
ziarişti din presa locală, hiu al C.A.Ii—ului su- I 
precum şi corespondenţi cursalei miniere Brad, - 
ai presei centrale — va situat"'în apropierea pri- I 
începe la ora zece. (Tr.B.) măriei. Până în prezent Z

s-a .turnat fundaţia, s-au Io  Modernizări, dotări. fixaţ stalpii si placa . 
Cum aflam de la dna pentru primul nivel. E- I 
Ileana Baianţ, director xistâ!K, posib:iitâii fi- S 
economic la Spitalul ora. .mnciar st, preconizează I 
şenesc* ţJrad. m prezent câ investiţia- - Va fi ter-! 
se - efectuează lucrări de-minată şi* pedală bene. |  
modernizare a secţiei de ficiarult,[ in vara viitoare. |  
interne. Prin dezafecta- (̂ 1 ; , ' I
rea unor spaţii s-au creat 
cinci saloane a câte două 
paturi, la grupurile sa
nitare fiind înlocuite com- FLASH!! j

Un m od original d e  a  p e rcep e

Cazul la care ne refe
rim în rândurile ce ur
mează este strict auten
tic. După ce a subscris 
cuponul şi carnetul cu cer. 
tifieate la Societatea co
mercială al cărei manager 
este dl. I.R., posesorul cu
ponului nominativ de pri
vatizare şi al carnetului, 
un om în etate, trecut 
de 70 de ani, s-a prez 
zentat la conducerea fir
mei în cauză şi a zis :>■ 
„Mi-am băgat cuponul

Ia dv. şi v-aş ruga să-mi 
daţi banii ce mi se cu
vin; vedeţi, eu sunt des
tul de în vârstă şi aş 
vrea să laş ceva bani 
copiilor, să aibă pentru 
cele veşnice".

Ascultându-1, cu ' răb-~ 
dare şi explicându-i pe 
îndelete cum devine cu 
împărţirea dividendelor, 
bătrânul a priceput caro 
cum se va derula acti
vitatea, când şi în ce. 
mod se va face împărţi
rea părţii din_profit ce

se repartizează sub for
mă de dividende. Gân
dind că termenul sca
dent este cam îndepăr
tat, acţionarul a propus, 
totuşi, Un compromis: 
„dacă aş putea lua mai 
devreme banii, vă pot 
lăsa gratis câteva acţiuni,, 
că n-o fi foc din asta". 
Este Şi acesta un mod 
Ceva mai aparte, origi
nal am putea spune, de 
a percepe privatizarea. 
Nu ? (N.T,)

.v .vzA V .-.v.'.v .'.w z.v.vw r.'rtV A ’ZM

„VACANŢĂ
Este titlul unei atrac

tive cărţi de colorat pen
tru copii, ce va fi lan
sată astăzi, 15. decem- 

' brie a.c., la ora 13, la 
Casa cărţii din Deva.

Apărută într-o grafică 
deosebită, su_b semnătura 
lui Vladunir Pop Măr- 
canu — versuri, Dan Ion 
„Cârjoi — desene şi Ho_ 
ria ’ Grişăn — consilier 
editorial, cartea repre
zintă o fărâmă fascinam

LA BUNICI**
tâ pentru iubitorii fitîlo-j 
rilor.

Premiera volumului1 
„Vacanţă la bunici" este j 
urmată de o seară de 
colinde, prin lansarea ca
setei audio „Onreunde po 
pământ" de Florin Să- 
sărman, sub directa a- 
sistenţă a dnei Cornelia 
Tuţă, director la S.C. 
Alethea Bistriţa Năsă- \ 
ud, editorul casetei. (C.P.) (

,g;.. ; • .  15 decembrie
• 1 dolar SUA
• 1 marcă germană '

100 yeni japonezi ’ ‘
1 liră Sterlină r 

S •  1 franc elveţian'
1 franc fraiiccz 

100 lire italiene
Cursuri de referinţă 

a României.
W A W .-M W

— 2557 ici
— 1764 lei
— 2514 lei i
— 3919 le i , 

t  — 2172 lei ]
— 510 lei! 
— 160 Iei

ale Băncii Naţionalei

Bucurie marc! Copii la săniuş In parcul oraşului Deva Foto: ANTON SOCACJUI



„CINE CITEŞTE .
CUNOAŞTE* 1

A fost genericul con- \  
cursului organizat de i 
către Biblioteca comu. ' 
nală Orăştioara de Sus 
(bibliotecar dna Euge- i s 
nia Trosan) pentru cei 
mai mici cititori, elevii 
claselor I—IV din io- t 
calitate. Acţiunea a 
fost sponsorizată de că
tre Cooperativa de 
consum, prin preşedin
tele acesteia, dl. Cornel 
Mihăiesfcu, cu dulciuri şi 
jucării in valoare de 
100 000 de lei. De a- 

. ceste daruri au bene
ficiat toţi micii cititori 
şi in mod deosebit câş
tigătorii concursului : 
AncUţa Napău, Mirela 

! Curiban, Cristina Oco- 
iţan, Rareş Damian. 
(M.B.)

PâMANTUL TA 
stapanii lui

In comuna Baia de 
Criş au existat patru 
CAP.uri şi toate satele 
au fost cooperativjzate, 
Mobilizându-se Comi
sia comunală şi cele să
teşti au reuşit să in. 
cheie aplicarea Legii 
fondului funciar în sa
tele Cărăstău, Lunca, 
Ţebea, şi în localitatea 
de reşedinţă, fiind în
mânate cetăţenilor peste 
800 de "titluri de 
proprietaţe. La măsu
rarea pământului mun
cesc cu spor Elena Şte
fan, Maria Pilip şi Ga_ 
briela Bota de la 
OCQT Deva, precum' şi 
maiorul Cornel Viâşu. 
(Tr. B.)

j O fertă sp e c ia lă !
■MAGAZINUL UNIVERSAL „ULPIA“ deva

* VA OFERĂ ea ocazia sărbătorilor de iarnă 
|  o gamă completă de produse prin raioanele

(specializate din incintă.
ORAR SPECIAL PENTRU LUNA DE- 

|  CEMBRIE:

I
Zilnic 8—19, sâmbăta 9—17 si duminica 

13.
I '...................... —: - ■ ■ -
I  GENERAL STAR WEST COMPANY 
1 IMPORTATOR DIRECT
I

I
l «  
I

VĂ OFERĂ

UTILAJE PENTRU CONSTRUCŢII

Buldoexcavatoare BOREX cu ciocan^
|  hidraulic —- Ucraina. 
| Buldoexcavatoare 
eţuri ETC —  Ucraina 
* Auto excavatoare 
I UDS — Slovacia

săpătoare de şan I  

I
cu braţ telescopic^

|  încărcătoare universale tip UNO I

^DETVA — Slovacia I

I Compactoare cu cilindri vibratori |  
STAVOSTROJ —  Cehia 1

I Maşină de desfundat canale CAK & ■ 
JL7AZ—  Slovacia \ j

I Orice alt tip  de u tila j la comandă, I  
inclusiv SECOND HAND. |

! •  PIESE DE SCHIMB ŞI ACCESORII |  
|  PENTRU ALTE UTILAJE ?
•  APOMETRE — contoare de apă rece I  

- ■ şi caldă. ~ |
I ORADEA, ştr. Atelierelor, nr. 8. 1 
| Tel. 059/425224, Fax 059/425225. I

I

Z ia r  ed ita t  de
CASA DE PR ESĂ  Ş t E D IT U R Ă  

k,C U VÂN TU L L IB E R ” DEVA  

societate pe acţiuni cu capital privat
înmatriculată la Registrul Cornelului Deva, cu 
nr. J/2M618/1991. Cont: 4072613<10 B.C.R. Deva. 
Cod fiscal: 2116827

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
Dumitru Gheonea preşedinte (redactof şef). Tiberiu 
Istrate vicepreşedinte (redactor şet adjunct). Sabin 

î Cerbu, Minei Bodea, Nicolae Târcob.
întreaga răspundere pentru conţinutul 

] articolelor o poartă autorii acestflM. Adresa 
] redacţiei: Deva, 2700, str. 1 Decembrie, nr. 35, 
i judeţul Hunedoara. Telefoane 611275, 612157» 
1 611269, 625904. Fax 618061.
) Tiparul executat la S.C. „Polidava" S.A. Deva?
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15 decembrie

e +  Sf. Sfinţit Mc. 
Elefterie Suzana şi 
Vah cel Nou;
e Onomastică: E- 

telca;
e S-a născut, în 1888, 

CELLA DELAVRANCEA 
(m. 1991);
e Soarele răsare la 

ora 7,45 şi apune lâ 
16,36 luna la -perigeu:

e Au trecut 348T de 
zile din an; au mai 
rămas doar 17.

r w w w w vwWWWlftS

S -a  încheiat cam pionatul ş l în 
Divizia N aţională

Miercuri, 13 decembrie, 
s-a consumat şi cea de-a 
21-a etapă din „prelungi. 
riie“ Campionatului DL. 
viziei Naţionale de fotbal. 
S-a- jucat aşa cum s-a 
prevăzut, în multe locuri, 
.pe, terenuri acoperite de 
zăpadă sau gheaţă. O 
mostra a fost partida 
F.C. Naţional — Steaua, 
fără un pic de „sare şl 
piperi*. In afară de gheaţă 
şi lehamite de joc, nu

s-a văzut mare lucru. 
Singura victorie în depla
sare a obţinut-o Sportul 
Studenţesc la A.S. Bacău 
iar ,,U“ Cluj-N. a cucerit 
un punct la altă echipă 
aflată !ntr_o situaţie dis
perată, Poli Iaşi. Victorie 
la limită a Naţionalului 
în faţa liderului şi la scor 
a Politehnicii Timişoara 
în întâlnirea cti Inter Si
biu.

Dar iată rezultatele com-; 
plete în meciurile de 
miercuri: Poli Timişoara, 
«■> Inter 5—1; Oţelul Ga. 
laţi — Ceahlăul 2—Q; Poli 
Iaşi — „U** Cluj-N. ft-0j 
AS. Bacău — Sp o m i 
0—1; Petrolul — Parul 
2—0; U. Craiova F A  
Argeş 2—I; Dina mo 
Gi Bistriţa 2-1; Rapid 
— F.C. Braşov 3—0. (S.C.)

!

. PROGRAM UL B
O NOUÂ EMISIUNE DE TITLURI DE 

(PARTICIPARE 
IA  CARE

SUBSCRIEREA ÎNCEPE DE LA 
5 .0 0 0  LE!

Vbloanea nominală de referinţă a  titlurilor .dOiparticipere d e tir i  
8  este  de 100,000 lei.

.Subscrierea se  poate face cu orice sum â care depăşeşte '6.000; , 
lei/existând posibilitatea operării cît fracţiuni de titluri. Practic 
oferă posibilitatea Investirii di retragerii pricerei şum e^de banl: 
p e^ iip ăşe s ţe5 .0 0 0 leia

lDlverslfic€iireă^portofotiului>prfn. efectuarea' de plasam ente si. 
tranzacţii de acţiuni, obligaţiuni si alte titluri d e  valoare, alătur»! 
«de-, plasam ente p e  plat»; 'cr\pnetarâ, va, aduce câştiguri; 
a upl bnantarn.

.începând euv °\S'.*5) §0HPlpcetea*ă ernisiunea( actuală de
titluri de tip A, eu valoarea nominală de 10.000 tei.' ' 
(Deţinătorii de titluri de tip A pot opta pentru: r

. • . • p ă s t r a r e a  titlurilor în  p ro g ram u l A  beneficiind  
(Tri c o n tin u a re  d a  f ru c t if ic a r e  p la sa m e n te lo r  a fe re n te  a c e s ta , 
'program .-ţ.

v ;•  transferul gratuit al valorii investiţi»),aferente 
■programului A fn cadrul programufui B, concomitent cu 
^ ş e r ie ra a  pa carnetele de tip B,

•  răscumpărarea titlurilor de tîpAţ!)

C I R O  d ă  v a l o a r e

o a n H o r l d u m n e a v o a s t r a  4
OFEWATtuNlCESE I k c t u e a DTla o hiseelebAn c u p a c ia f e lIx, 
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630 Ştiri, seriale, dzu; 

10,05 Santa Barbara (s);
11.00 Frumos ţi bogat (s);
11.30 Divorţuri (s); 12,00 
Preţul e fierbinte (show);
12.30 Duelul familiilor; 
1330 Fetele de aur (sit 
com); 14,00 Pasiunea ei 
e crima (s.p.);, 15,00 Bar. 
bel Schafcr talkshow;
16.00 Ilona Christcn taik- 
shew; 17,00 Bans Mciscr 
talkshow; 18,00 Jeopardy! 
ţes); 18,30 Intre- noi (s);
19.00 Bună Seara (mag. 
landurilor); 20,40 Vre
muri buhe *-* ţi — rele 
(s); 21,15 Hercuie (sla.); 
23,45 Robo Cop (s); 0,30 
O familie drăguţă (sit 
com); 1,25 Incredibilul 
diavol.

iS i*
1fi0 Ştiri) 945 8n«>w- 

ui lui Mauriaio Cir.’uu»
(r) ; 12,30 Fo'um iH ru) 
14,00 Ştiri; 1423 Cotidi
ene (show); fAlt Beauti. 
ful (s); 15,15 Robinsonii
(s) ; 15,45 Casa Castagna 
(show); 17.00 Desene a. 
minate; BMW OK, preţul 
e corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (es)î ZtftO Ştiri; 
21,25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Glumele la 
o parte (show); 0,00 Ştirii 
0,15 Show-ui lui Mauri- 
zio Costanzo; 2,30 Coti
diene (Show/r); 2,45 Cir
culă zvonnl (show/r); 3,00 
Revista presei; 3̂ 10 Cin 
Cin ($; 4,30 Nn doar 
moda (maj./r); 5,30 Tar
get (mag./r).

6,30 Germania azi di
mineaţă; 10,00 Cumcn 
(s.p.); 11,00 Insula fante , 
ziilor (s); 12,00 MacGy. 
▼er ifihh 13,00 Love 
Boat (s); 14/10 Trapper 
John (s); 15,00 Star Trek 
(s. SF); 16/» MacGyver 
(s); 17/» Totul sau ni. 
mte »cs); 18,00 XXO (cs): 
18,30 Ştiri regkmale; 19/» 
Aşa-i viaţa! (s); 19,30 
Ştiri, sport, meteo; 20,00 
Roata norocului (cs); 
21,00 Scarlett (la.); 23,00 
Boris Recker (do.inter. 
viuri); 0,00 Die Harald 
Schmidt Show; 1,00 Ca. 
nana încinsă (f. er.); 2,35 
împreună la Paris (co).

N BC J
6.30 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw; 7,00 Ştiri ţi re
portaje ITN; 7.30 Hoţii 
ţi afaceri (do); 8/» Azi 
— informaţii Ia zi; 10,00 
Super Shop; 11/» Roata 
banilor: Europa; 15,30 
Ultimele rvnnuri bursie
re; 17,00 Roata banilor: 
SUA; 18/)0  Buletin bur
sier; 19,00 Ştiri ITN; 
19,30 Secolul lui Frost 
(do); 20,30 Show Setina 
Scott; 21^0 Mari case ale 
lumii (do); 22,30 Ştiri şi 

reportaje ITN; 23,00 Show
ul serii, cu J. Leno; 0,00 
Gillette World Sport 
Special; 0,30 Rugby 
Hali of Fame; 1,00 Bu
letin bursier; 1,30 Ştirile 
nopţii eu T. Brokaw.

7,00 Femei inimoase (s);
7.30 Teiedimineaţa (mag.);
9,05 „ Jurnal canadian; 
9,35 Bibi ţi prietenii săi 
(s); 10,15 Să cunoaştem 
ştiinţa Omag,); 10,45 Des
coperirea fi); 11,15 Fa, 
Si, La a cânta (cs); 11,45 
Să nu vi.îm (r); 12,45
Turbulenţa Ir); 13,45 Jur
nal F3; 14,35 Luminile
Parisului (r); 14,30 Julic 
Lescaut (s/r); 16,00 Teii 
Quel (r); 16,30 Femei i- 
nimoase fi); 17,00 Jur
nal; 17,15 Mag. culinar;
17.30 Bibi şi prietenii săi 
(s/r); 18,15 Studio Ga. 
briei (div ): 18,45 Cam
pionul (cs); 19,30 Jurnal 
TV5; 20,00 Luminile..;
20.30 Jurnal belgian; 
21/» Fortul Boyard (cs).

r
7/)0 Ştiri; 7,45 Un»-

mattina (mag.); 10,33
Film; 12,15 Dimineaţa 
verde (magazin); 13,23
Ştiri; 13^5 Doamna in 
galben (s); 1430 Ştiri;
15.00 Sala de jx.ori (cs),
16,45 Solietico (mag. co
piilor); 16.50 Desene ani
mate; 1830 Zorro (s);
18.50 Azi in Parlament;
19.50 Luna Park (cs);
21.00 Ştiri» aport; 21,40
Film; 23,50 Tara sirene
lor (var.); 1,00 Ştiri, zo
diac, meteo; 1,30 A şti 
(mag.); 2/» fi» şoaptă
(var.); 2,15 Film; 3,40
Atâta plăcere (var.); 5,10 
Doc Music Club; 530
Universitatea TV.
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AJUTOARELE SOCIALEI

latre certitudine 
şi speranţă

'A
i

i 
\

Insuficienţa fondurilor — Dle director gene. ţ 
de ia buget a creat, în ral,. foarte mulţi dintre i 
ultima perioadă, nume- cei care» beneficiază de1 
roase dificultăţi la nive- ajutorul social îşi fac 
iul consiliilor locale, pri- mari speranţe cu aceste 
rind plata ajutoarelor so- sume de bani, mai ales 
«Sie, pentru persoanele că ne aflăm în pragul 
care îndeplinesc condiţiile sărbătorilor- de iarnă. Ce 
prevăzute de lege. se poate spune, în acest

Pentru a informa pe sens, despre plata luni- ' 
cei care beneficiază de lor restante? - 
aoeste sume de la buget _  pţata lunii noiem-' 
«i mai ca seamă de a le brie încearcă sa se facă 
da cel puţin o speranţă jn acest an, în funcţie de 
in pragul sărbătorilor de disponibilităţile fisearut 
lamă, ne-am adresat dl ui COnSiliu local, iar plata 
Gheorghe Blaj, director pentru luna decembrie 
general la Direcţia Ge- sg va face doar în luna 
neralâ pentru Finanţe a ianuarie, anul viitor. în 
judeţului Hunedoara, ca- această lună se achită di- i 
•se ne-a precizat: „Aşa ferenţele pentru iuniie * 
cum se prevede în Ho- octombrie şi noiembrie, 
târârea Guvernului nr. _  Deci (nj al,- cavm.

sUpl“H!"‘ te se poate miza pe su. tarea bugetelor- locale mej aferente lunilor oc- 
pentru acest an, pentru fari noiembrie ? 
plata ajutorului social, „  . .
potrivit legii, s-a aprobat • — ^ 01 a?a dorim, 
suplimentarea sumelor de- Să mai notăm că Direc- \  
falca te din impozitul pe ţia Generală a Finanţe- ţ 
salarii în anul 1995, pen- lor Publice Hunedoara a , 
tru judeţul nostru, cu 600 solicitat suplimentarea 1 
de milioane de lei, sumă fondurilor cu 1,4 miliar-ţ 
aferentă pentru trimes- de de lei, sumă ce repre-1 
trul IV, Aceste fonduri au zintâ necesarul pentru a- j 
fost împărţite prin direc- chitarea integrală a plă-ţ 
ţia noastră, a trezoreriei, ţii aferente acestui _ an, i 
în funcţie de solicitările pentru ajutoarele sociale, |  
făcute de către consiliile iar în dcest sens, pentru 1 
locale din judeţ în cursul verificarea modului de  ̂
Săptămânii trecute, '  de stabilire şi plată a aju- : 
când, de altfel, s-a înce- toareior sociale, specia- 1 
put şi plata acestea- aju- lişti de la finanţe şi Di- ţ 
toare. Bineînţeles că măi recţia muncii vefifică ă 
este necesară o sumă su- corectitudinea acestor o- / 
ptimentarâ pentru plata penaţii. i

CORNEL POENAB |
lunilor noiembrie şi de
cembrie.

formarea de noi 
PARTIDE ESTE IN

INTERES NAŢIONAL ?
• Asistăm indiferenţi sau 

indignaţi la apariţia a noi şi 
noi partide, care se vor poli
tice, create pe interese de 
grup, breaslă profesională, 
etnie, vârstă etc, etc.

A luat fiinţă Partidul 
pensionarilor. Iniţial aces
ta fusese, ca şi alte gru
pări, o asociaţie fără ca
racter politic, menită să 
apere interesele pensiona
rilor. A-cum, este partid 
politic. Oare nu avem noi, 
pensionarii, suficienţi re
prezentanţi în parlament ? 
Nu arată mereu televiziu
nea cum „se odihnesc", bi
ne mersi, pe băncile insti
tuţiei parlamentare, repre
zentanţii vârstei noastre? 
însuşi preşedintele ţării 
este la vârsta majorităţii 
pensionarilor.' Poate aeesţe 
instituţii fundamentale ale 
statului ar trebui întine
rite, nu îmbătrânite.

Faptul că fiecare grupa
re apără interesele unei a- 
numite categorii sociale, 
etnice, sindicale şi poare, 
cine ştie, în viitor chiar 
religioase, face să dispară 
interesul naţional, fapt ca
re se vede atât în viaţa 
socială, cât şi în cea po
litică. Dar lupta este nu -- 
pentru interesul public, ci 
pentru cel propriu — cio- 

■ lanul.,
Domnilor* pensionari, ta 

vârsta noastră," ar trebui 
Să ştim că atât dmp cât 
munca este desconsidera
tă şi produsul naţional sca
de, pensiile noastre nu vor 
creşte, chiar de vom for
ma un parlament ai pen
sionarilor. Dacă noi am 
muncit, la vremea noastră, 
trebuie să înveţe şi cop-ii

şi nepoţii noştri, că şi ei 
ău datoria de a munci şi 
a asigura progresul Româ
niei şl implicit, creşterea 
bunăstării cetăţenilor ei. 
Formând mereu partide şi 
partiduleţe, * nu cred că le 
oferim un exemplu bun. 
Politica este o muncă ne
productivă şi uneori poate 
fi chiar un dezastru pen
tru naţiuni Şi popoare. Cu 
cât se face mai multă po
litică, cu atât se munceş
te mai. puţin. Noi avem 
mulţi, foarte mulţi poli
ticieni şi suntem o naţiu
ne săracă. Alţii au pu-, 
ţinl politicieni, dar sunt 
bogaţi Reflectaţi domni
lor!

PETRU BUTAŞ, 
pensionar, str. A. Vlaicu, 

nr. 58. Deva.

SFIDÂND
CONSUMATORII

Am fost în ziua de 10 
decembrie 1995 în satul 
Visoa, ia cuscri. Am intrat

pe la buticul din sat, situat 
la căminul cultural (?!). 
Am comandat două sucuri 
şi un sfert de lichior, ca
re se găsea în vânzare la 
sticle de jumătate, la pre
ţul de 2 285 lei sticla. Vân- 
zătoarea Dana Miclâuş m-ă 
„servit*1 fdacă procedeul ei 
poate fi numit servire) 
într-o sticlă de suc al că
rei conţinut îl băuse ci- - 
neva mai înainte. In
plus, mi-a încasat pe
sfertul , de lichior 1 500 de 
lei. Când am atenţionat-o, 
mi-a replicat într-un mod 
surprinzător • de obraznic. 
Da că-şi recunoştea greşeala 
şi dacă-şi cerea scuze, n-aş 
fi venit la ziar să cer pu
blicarea acestor rânduri. 
Dar dumneaei persistă în 
astfel de „greşeli”. Condi
ţiile de desfacere sunt de. 
parte de a fi igienice : nu 
este apă curentă, nu sunt 
pahare. Vă invităm să ve
deţi realitatea pe viu.

DOREE MARC,
Bueeş-Vulcan

Zilele trecute, când 
a plouat, am trecut în
tâmplător pragul dtelie- 

\ reior de reparaţii radio 
l Tv şi de croitorie din 
’ Gurabarza, aparţinând 
1 cooperativei „Moţul" 
 ̂Brad. Surprinderea a 

1 fost mare când în am- 
/ bele secţii, pe duşumea,; 
i erau plasate vase In ca- 
ţ re se capta apa ce 
i curgea Prin planşcu.
, Ambii şefi de secţie — 
i dnii Liviu Galea şi loan 
|'Sicoc, îşi manifestau ne- 
i mulţumirea pentru si- 
’ tuaţla de fapt, care se 
\ prelungeşte de multă vre- 
\ mc. iar iarna prin fluc

tuaţia anotimpului va
amplifica situaţia care , 

1 le creează o stare proas- 
 ̂ţă. Poate după apari- ’ 

i ţia acestor rânduri pra- j 
’ gui celor două unităţi 
I va fi trecut şi .,de dnii i 
| din conducerea coopera- 1 
. tivei ce vor lua măguri / 
? pentru repararea şi In- J 
| treţinerea tavanelor ce- I 
 ̂ lor două secţii. (AL-f.j. |

\ !

«FORMAŢII o HOTE o  0P9KI
,AC>AR'U?b

Lazăr CMtf din satul Mintia, comuna Veţel, numără 
8| de aui, are o minte limpede precum cristal ui şi o 
v*eba iute. Zice că despre viaţa lui sar putea scrie un 

a Sau mai multe. Căci a trecut şi prin multe ia 
so. Tatăl lui l.a dezmoştenit l*e vremea când era 
ş| l-an crescut bunicii. La vârstă fragedă a intrat 

stegă la « n i  care l-a pus să aducă lapte la Deva. După 
aceea a fost slugă la un om din Batiz. Când a ajuns la 
maturitate, a Intrat la Căile Ferate Române, unde a mun
cit ea acar vreme de 83 de aşi. A  avut doi copil — o 
fată care trăieşte la Deva şi un fecior ce stă în Mintia, 
cu care locuieşte în prezent. A venit într-6 zi îâ dl Petru 
Popa, primarul comunei Veţel, să întrebe când i se va 
da titlul de proprietate asupra pământului ce l-a primit, 
in conformitate cu Legea fondului funciar. I s-a promis 

i că în foarte scurt limp.

A
REFERENDUM ?

In activitatea actuală a Filialei judeţene a Uniunii 
Democratice a Maghiarilor din România se află mai 
multe probleme, iar una dintre cete mai importante este 
recuperarea căminului cultural din cartierul Devei, nu
mit Ceangăi. In ce priveşte reinstalarea pe soclu a sta
tuii lui Petru Groza, filiala UDMIÎ sugerează Consiliului 
local al municipiului ■ reşedinţă de judeţ organizarea unui 
referendum.

NU E PACE PE ALEEA PĂCII

Pe Aleea Păcii din cartierul Gojdu al Devei nu este 
deloc— pace şi linişte. De ce? Fiindcă aici sunt parcate 
tot felul de mijloace de transport ce nu au ce căuta în 
zonă : maşini mari, buldozere chiar, la care se adaugă,, 
firesc de altfel, maşinile mici ale celor, ce locuiesc aici. 
Doamna care ne-a reclamat această situaţie ne-â spus 
că doi şoferi care locuiesc în blocurile A 4 ş| B4 vin acasă 
cu maşinile mari pe care lucrează şi pe Care le accele
rează la ere foarte Mici, dimineaţa. (TA8.1

Cu „forţe serioase” la curăţatul zăpezii... Foto: PA VEL LA2A
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Vin In judeţul nostru, 
invitaţi fiind de filialele 
sau organizaţiile judeţene 
ale formaţiunilor politice 
foarte numeroase în Ro
mânia, t«t felul de domni 
ce iau parte la evenimen
te politice, Organizează con
ferinţe de presă sau, pur 
-şi simplu, pentru a cunoaş
te meleagurile hanedore- 
ne. Fenomenul este cât se 
poate de firesc în condi
ţiile democraţiei ce se con
struieşte în . ţară» Că yin —ţ 
cum zice ardeleanul — nu-i 
bai — şi trebuie subliniat 
că majoritatea dintre oas
peţi sunt politicieni de 
primă mână, minţi de ta
lie înaltă, fiind foarte cu
noscuţi pe plan naţional, 
iar discursurile dumnealor 
sau răspunsurile date* în 
conferinţele de presă sunt 
sincere, interesante — cum 
au dovedit şi relatările pu-- 
blicate în ziarul „Cuvântul 
liber11:

Printre cei ce vin in ju
deţ însă se numără şi 
domni care hr fi mai bine 
să n-o facă, deoarece vor
besc şi cuvântează despre 
treburi de care habar n-au 
sau la care se pricep foar
te puţin. Ba chiar mai 
mult, spun nişte bazaco
nii înalte cât Munţii Re
tezat, jignind cunoştinţele 
şi simţămintele celor ce 
vieţuim în acest judeţ al 
patriei. Ziarul nostru a re
latat despre acel-musafir

NEAVENIŢII
din Capitală care, la o con
ferinţă de presă, a vorbit 
despre relaţiile dintre ro
mâni şi maghiari şi care, 
întrebat fiind dacă cunoaş
te Ardealul, a spus că da, 
întrucât a fost în câteva 
excursii în această boga
tă şi frumoasă provincie 
a prii. De curând am tră
it-Încă oexperienţă de a- 
cest fel, dacă nu chiar mâi

re pe mulţi din cei pre
zenţi i-a supărat, ba chiar 
i-a enervat prin inepţiile 
ce te-a cuprins. După ce 
dl V.E.G. a declarat că 
este român-român de cea 
mai curată speţă, vorbito- 
rul a abordat o sumedenie 
de aspecte ce aveau tan
genţă cu mişcarea ecolo- 
gistă; într-o mică sau mai 
mare măsură, dar şi mul

Puncte de vedere
amară şi o să citiţi în con
tinuare care.

Am participat — şi am 
scris despre eveniment — 
ia Conferinţa judeţeană a 
Partidului Mişcării Ecolo-. 
gîste din România, ce a 
avut loc la Orâştie. In fi
nalul lucrărilor conferinţei 
a urcat la tribună un domn 
firav de constituţie, netuns 
şi nebărbierit de foarte 
multă vreme, adică dl Vic
tor Eduard Gugui, preşe
dinte P.M.E.R.

Domnul respectiv a vor
bit vreme de două ore şi 
25 de minute, dar nu lun
gimea este problema cea 
mai mare a cuvântului său, 
ci conţinutul acestuia, ca

te ce nh se potriveau de
loc cu manifestarea res
pectivă, sărind de la unul 
la altul, precum unii domni 
de la un partid la celălalt. 
El a dat vina pe părinţii 
noştri,- pentru că ţara a 
ajuns unde este acum, de 
aceea merită tot - blamul 
nostru ; a spus că în po
litică — ce este cea. mai 
mare afacere -- nu se pri
cep decât acei oameni care 
gândesc, nu cei ce n-au 
minte deloc, cum sunt cei 
mai mulţi dintre oamenii 
din România; că un om 
politic nu are mamă. nu 
are tată. nu are copii şi 
nici . neamurică lozinca 
ecologiştilor nu . trebuie şă

fie „apa; acrul şi fraierul", 
ci schimbarea zilnică a 
chiloţilor, cămăşii şi cio
rapilor ; că «1 ar vinde co
losul siderurgic din Ga
laţi oricui cu o mie de 
lei; că lan cu de Hunedoa. 
ra nu ar fi fost român de 
origine că istoria nu tre
buie venerată; că la cam
pania electorală el ar pu
ne afişe peste tot, inclusiv 
pe faţa poliţistului şi chiar 
pe fundul fiecărui om; că 
în România este mai bine 
să fii. ungur' sad neamţ 
decât român ; şi că, dacă 
vreţi să fiţi informaţi la 
zi cu ceea ce se întâmplă 
în ţară şi în lume, abona- 
ţi-vă la săptămânalul „Me
ridian" care este al lui.

Cele. punctate mai sus. 
sunt numai câteva dintre 
aberaţiile debitate de dl 
V.E. Gugui In vreme ce 
domnia sa vorbea şi nu 
mai termina, i-am văzut 
pe cei din sală foindu-se 
pe scaune unii chiar au 
părăsit încăperea, evident 
deranjaţi şi nemulţumiţi 
de bazaconiile emise de 
omul de la’ tribună. Alţii 
stăteau consternaţi de ceea 
ce le era dar să audă. ;

Cum ziceam, vin: mulţi 
în judeţul nostru. Asta nu 
e rău, numai că unii — 
precum Victor Eduard Gu
gui sunt — prin ceea ce 
spun — neaveniţi.

TRAI AN BONDOR
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CUVÂNTUL LIBER
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Q şansă pentru producătorii agricoli
Ditpă o perioadă de de

clin, generată de căderile 
din agricultură, activita
tea Societăţii comercia
le Devii S.A. Deva (fosta 
întreprindere de industria
lizare a laptelui) a înce
put să se relanseze, în- 
scriindu-se în mersul fi
resc pe - drumul econo
miei de piaţă. Discutând 
cu dna ing. Mariana Cio- 
banu, manager general al 
firmei, despre probleme
le actuale şi cele de per
spectivă care privesc soar
ta unităţii respective, am 
desprins faptul că există 
o seamă de preocupări 
pentru a dezvolta, reteh- 
nologiza şi diversifica 
producţia, pentru a răs
punde nevoilor reale de 
consum, asigurând toto
dată şi protecţia necesa
ră ou produse alimenta
re ale populaţiei judeţu
lui nostru, urmărind, în 
acelaşi timp, şi desfăşu
rarea unei activităţi pro
fitabile.

Cum este şi firesc, o 
atenţie aparte este acor
dată şi privatizării, fir
ma fiind cuprinsă în lis
ta pe ţară la nr. 1774, iar 
în cea pe judeţ la nr.46, 
unde figurează cu tui ca
pital social ce depăşeşte 
3 miliarde lei, cu o cifră 
de afaceri mai mare de'

2 miliarde lei, precum şi 
cu un profit de aproape 
90 milioane lei (date co
municate la sfârşitul a- 
nului trecut). Referindu.se 
la prezentul şi la viito
rul firmei, dna Ciobânu 
afirma că (dat fiind spe
cificul industriei alimen
tare, ale cărei produse au 
totdeauna căutare şi des
facere asigurate) toţi cei

precum şi alţi deţinători 
de cupoane şi carnete. 
Producătorii agricoli ar 
fi în primul rând intere- 

- saţi de o asemenea op
ţiune, având în vedere 
că ei au toate motivele 
să “participe ca acţionari 
la luarea deciziile? şi la 
repartizarea dividendelor 
firmelor care le valori
fică producţia ce o rea-

Subscripţia pentru privatizare la 
S.C. DEVIL S.A. Deva

ce vor deveni acţionari, 
prin subscriere de cupoa
ne nominative de priva
tizare şi carnete cu cer
tificate de proprietate — 
transferul de proprietate 
făcându-se gratuit sub a- 
ceastă formă pentru 601a 
sută. din capitalul Social 
—, vor avea numai de 
câştigat dintr-o asemenea 
afacere. Câ urmare, pe 
lângă salariaţii proprii, 
pot opta să devină ac
ţionari şi pensionarii foşti 
salariaţi ai unităţii, cât 
şi producătorii agricoli, 
proprietari de animale, 
care au relaţii economi
ce în calitate de furni
zori âi materiei prime 
(respectiv - ai laptelui),

lizează în gospodăriile 
particulare.

Cu privire la preluă
rile de lapte, îmbucură
tor este că, până la în
ceputul; lunii decembrie 
a.c., cantitatea provenită 
de la gospodăriile popu
laţiei a sporit cu mai 
mult de 23 de procente, 
comparativ cu perioada 
corespunzătoare din anul 
trecut. Ca urmare, des
facerea, inclusiv prin ce
le 9 magazine proprii din 
judeţul nostru, a înregis
trat semnificative creş
teri la laptele de consum, • 
la produsele proaspete 
(sporul la acestea fiind 
de peste 102 la sută), pre
cum şi la îngheţată (unde

creşterea este de 83 la 
sută). Concomitent se es
timează o cifră de afa
ceri substanţial crescută 
şi obţinerea unui profit 
la nivel dublu faţă de 
cel din anul anterior, ceea 
ce atestă şi o atractivita- 
te mai bună pentru po
tenţialii acţionari.

Important de relevat 
este că s-au îmbunătăţit 
simţitor şi relaţiile cu 
producătorii agricoli, in
clusiv sub aspectul plăţii 
producţiei preluate, deşi 
uneori mai există unele 
întârzieri în privinţa a- 
locării primelor venite de 
la buget. De asemenea, 
este potabil că în acest 
an s-au făcut noi dotări 
cu maşini de ambalat 
profluse şi cu mijloace 
de transport, iar activi
tatea de preluare a lap
telui s-a extins şi în unele 
judeţe limitrofe Arad, 
Alba şi Gorj.
, Având în vedere date
le prezentate, dna Gio- 
banu consideră că firma 
S.C. Devii S.A. Deva re
prezintă o bună şansă 
pentru participarea pro
ducătorilor agricoli şi a f 
celorlalţi posesori de cu- 1 
poane şi carnete la marea / 
privatizare. 1

Dinamica activităţii — 
armă redutabilă pentru 

succesul de piaţă

NICOLAE TARCOB

Roadele" producţiei şi micul întreprinzător românVI
Parafrazând un cunoscut 

proverb, aş spune că roa
dele producţiei sunt dulci, 
dar rădăcinile ei sunt a- 
mare. Chiar dacă nu in 
toate . cazurile, acest lu
cru este sigur valabil pen
tru întreprinzătorul par
ticular romă». Acesta, p%, 
nă să guste din dulceaţă 
roadelor, este pe îndelete 
confruntat cu gustul a- 
mar al lipsei oricărui spri
jin şi cu tulburările unor 
vremuri;* în care anomalia 
economică este legiferată 
şi poartă giruţ mai ma
rilor zilei. Că aşa stau.lu
crurile a reieşit şi din dia
logul pe care 1-ăm purtat 
cu dl ing. loaii Urşeanu, 
asociat unic la SC Marmo 
Art SRL Simeria, firmă 
specializată pe prelucrarea 
marmurei, . •'

Afacerea a fost începu
tă de dl Urşeanu in anul 
1990. De atunci, elanul în
ceputului s-a dizolvat în- - 
cet-încet în zgura .marii 
lehamite” De bine, de 
rău, Marmo Art si-a creat 
până acum o bază mate. 
rială, dacă nu nouă şi 
modernă, cel puţin com
plexă. Se pot executa la 
ora actuală prelucrări in 
marmură care au ca fi
nalitate baluşţri, repere de 
ornamentaţie interioară şi 
exterioară, coloane sau 
şemînee de orice comple-_ 
xităte şi formă. In prin
cipal patrimoniul firmei 
se compune dintr-o incin
tă de producţie, 3 strun
guri, 3 maşini de frezat, 
un motostivuitor şi mul
te, multe unelte de mână. 
Lucrul cu aceste utilaje se 
face destul de anevoios, 
ele fiind îh majoritate desti
nate prelucrării în metal. 
Marmura este mai pre- 

. tenţioasă. ~
Dl Urşeanu are un vraf

de broşuri publicitare 
în care sunt prezentate 
performanţele unor utilaje 
occidentale specializate pe 
prelucrat marmura. Deţi
nerea unor as*lei de instru
mente de lucru ar creşte 
mult productivitatea şi ar 
reduce la minim riscul ca 
lucrarea să fie distrusă de 
caracteristicile construc
tive ale utilajelor aflate 
în lucru şi care, după cum 
spuneam, sunt specializa
te pe metal. Unde mai pu- * 
nem că prelucrarea mar
murei cu aceste utilaje re
duce, durata de viaţă 
a acestora de câteva ori. 
Din cele spuse de între
prinzătorul simerian a e- 
manat obsedant ideea că 
posibilităţile sale de a in
vesti în tehnologii moder
ne sunt, practic, inexis
tente. „Producţia, mai 
mult ca orice alt dome
niu, reclamă investiţii, ne 
spune dl Urşeanu. Cum 
micul secţor privat .din 
România este vitregit de 
întreprinzători care pro
duc, ar fi fost normal ca 
statul că tot mergem spre 
economia de piaţă, deci 
stalul să găsească modali
tăţi de ajutor şi sprijin 
pentru cei ce riscă şi se 
pricep să facă - mai mult 
decât comerţ. Nu ne sim
ţim ajutaţi în nici un fel, 
din păcate”. Interlocutorul 
susţine ideea acordării u- 
nor credite cu dobândă re
dusă ,care să permită a- 
morsarea şi dezvoltarea u- 
nei afaceri cu caracter 
productiv. Dobânzile ce. se 
aplică acum mai mult des
curajează iniţiativa priva
tă, conchide dl Urşeanu. 
Şi cum creditul este-,sau 
âr trebui să fie un mijloc 
Curent de lucru în lumea 
afacerilor, renunţarea Ia 
acesta lipseşte întreprin
zătorul de elanul necesar

afacerilor de largă anver
gură şi succes.

Fiind o firmă de produc
ţie, până acum Marmo 
Art s-a aflat în perioada 
de scutire la plată a im
pozitului pe profit Având 
în vedere agresivitatea 
fiscalităţii in România, în
treprinzătorul aşteaptă, cu 
sumbre previziuni, anul 
ce urmează şi marchează * 
sfârşitul perioadei de gra
ţie. Chiar fără plata im
pozitului pe profit, bene
ficiile activităţii de pro
ducţie ale firmei au fpst 
minimale. Nepermiţâpdurşi 
contractarea de credite, 
Marmo Art trăieşte lup
tând continuu pentru co
menzi. Cu sprijinul 6.C.I. 
Hunedoara — Deva pro
dusele firmei simeriene au 
putut fi admirare la ex
poziţia MARMODEV ’95 
care a avut loc la Deva 
cu câteva luni în urmă, 
Reperele de marmură au 
fost apreciate cu bune ca
lificative de cei care au 
vizitat exponatele.

Din cele declarate de dl 
Urşeanu a reieşit că au 
fost făcute tatonări, pen
tru un eventual export de 
produse finite în vest. I- 
niţiativâ s-â dovedit a fi 
fără perspective din cau
za preţurilor foarte mici 
pe care angrosiştii occi
dentali le oferă, preţuri de 
3—4 ori mai mici decât 
cele de pe piaţă vestică, 
la aceeaşi calitate. Ca 
firmă particulară Marmo 
Art SRL are relaţii de a- 
faeeri dintre cele mai bu
ne* cu alte firme particu
lare. „Necazul începe, pre
cizează interlocutorul, când 
pe traseul economic una 
din verigi este o societate 
comercială de stat. Atunci 
apar blocajul financiar şi 
nerespectări de termene.

Aşa stând lucrurile, eu lu
crez cu firmele de stat 
numai cu banii jos. Nu pot 
risca neîncasarea banilor 
la timp, In concttţi&e în 
care aceşti bani îmi start - 
necesari în onorarea altor 
comenzi".

După cum mi-am dat 
seama satisfacţiile unui 
producător din sectorul 
mic al privatizării nu sunt 
numeroase şi nu* sunt în 
nici un caz predominat 
materiale. Una din mul
ţumirile dlui Urşeanu â 
fost încărcată atunci când 
la expoziţia de la Deva 
şi-a putut admira, expu. 
se, produsele realizate, 
trăind bucuria simplă a 
celui care dăinuieşte.

ADRIAN SALAGEAN

Prima dintre concluziile 
care au fost relevate în 
urma dialogului purtat cu 
dnii Alexandru Niculescu, 
manager general la S.C. 
Retezatul S.A. Deva, şi cu 
Gheorghe NicolaC Huieţ 
preşedinte A-G.A. la ace
eaşi firmă, a fost aceea dă, 
pentru supravieţuirea în 
actualele condiţii a unei 
firme de comerţ en-gros, 
se impun cote ridicate ale 
dinamicii în activitate.

Retezatul este specializa
tă pe comerţul en-gros cu 
produse' alimentare. Firma 
dispune de importante spa
ţii de depozitare la Deva, 
Hunedoara, Petroşani, Brad, 
Lupeni şi Vulcan, spaţii 
ce depăşesc 17 mii de mp 
în suprafaţă.- Sigur, faţă 
de perioada anterioară lui 
’89, în prezent gradul de 
utilizare fizică a acestor 
megadepozite este consider 
rabil diminuat. Acest lu
cru se datorează, indirect, 
şi concurenţei private care 
tinde să ocupe tronsoane 
tot mai importante de pia
ţă- : , - -

Firmele private de pro
fil, spre deosebire de so
cietatea „Retezatul”, sunt 
specializate pe desfacerea 
strictă a unui anumit pro
dus, fiind constituite, în 
principal, ca reprezentanţe 
în teritoriu ale unui pro
ducător sau altul. Pe lângă 
această specializare, firme
le particulare au şi chel- 
ţuicii mult mai mici, com
parativ cu firma de stat 
Retezatul, lucru care per
mite acestor firme să se 
bucure de beneficii -mult 
mai mari.

Vorbind despre specifi
cul muncii de angrosist, 
dl Niculescu a precizat că 
este nevoie de o anumită 
reglementare a limitelor 
între care comercianţii pot 
avea statutul de vânzători 
en-gros. Acest gen' de “co
merţ presupune o dotare 
materială specifică, condi
ţii de deppzitare deosebite 
şi nu în ultimul rând mij
loace şi căi de transport 
cu ramificaţii până fa uşa 
spaţiului de depozitare. 
Toate acestea societatea

„Retezatul” le are. In plus 
este dotată şi cu un la
borator de verificare a ca
lităţii mărfurilor pe care 
le comercializează. Şi, to
tuşi, toate acestea în actua
lele vremuri, deşi necesare, 
nU mai sunt suficiente pen
tru bunul mers al firmei.

După cum spuneam la 
începutul articolului se im
pune un dinamism Sporit 
al activităţii. Totul este să 
se găsească modalitatea 
practică de a se realiza a- 
ceâstă dinamizare. Cei,de 
la Retezatul au gândit un 
mpd mai rapid de a-şi 
rula marfa prin crearea 
unui lanţ de spaţii comer
ciale proprii. In prezent 
societatea dispune, în tot 
•judeţul, de 30 de magazi
ne prin care, cu adaosuri 
comerciale comparabile cu 
cele ale en-gros-ului, este 
vândută o cantitate iim- 

1 pdrtşntă de marfă. Cu 
toate acestea lipsa acută 
de lichidităţi, generată pre
ponderent de întârzierile 
la plată ale beneficiarilor, 
face ca afacerea Retezatul 
să fie departe de „înalta 
performanţă”. Astfel, la 10 
llini, la o cifră de afaceri 
de i0,9 miliarde lei, bene
ficiul a fost de doar 10,7 
milioane lei. De asemenea, 
firma se află îiţtr-o con
tinuă campanie de lichi
dare a strânsorii cleştelui 
financiar, prin dobândirea 
celor 1,4 miliarde lei, cât 
reprezintă creanţele socie
tăţii şi plata datoriilor care 
în prezent se ridică la cca 
2 miliarde iei.

Societatea comercială 
Retezatul este nominaliza
tă pe lista marii privati
zări. Din cele prezentate 
de Interlocutori a reieşit, 
că eţapa Ce va fi începută, 
dacă schimbul de proprie
tate va fi făcut prin ac
tuala campanie de priva
tizare, va fi grea şl plină 
de necunoscute. Orice va 
aduce viitorul, cei de la 
Retezatul sunt hotărâţi să 
facă • privatizarea pentru 
că au certitudinea că for
ma de proprietate privată 
este singura în măsură să 
asigure succesul deplin in

ADRIAN SALAGEAN

Unul arcS mereu. Iar 
soarta; ;

altul tel coboară. Aşa Ie-a fost scris, aşa le este 
Desen ie  LA VINI A BRATEAN
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Dle George Ţărnea, 
iată-vă din nou ■ la Deva, 
către sfârşit de an, împreu
nă cu Ştefan Hruşcă şi cu 
Minunatele noastre colin
de. Vă rugăm să spuneţi 
cititorilor ce-a mai făcut 
iii ultima vreme poetul, 
omul George Ţărnea?

t-  Am avut grijă de ei, 
mai puţin-de mine ; fiindcă 
ei îmi sunt foarte dragi, 
mai puţrrr-eu îmi sunt drag, 
mai ales în - ultima vreme. 
Aş fi vrut să-izbutesc să 
am în noiembrie, când am 
împlinit 50 de ani, cele ! 
două cărţi promise de mai 
multă -vreme, dar, în cele 
din urmă. „ajutat*' de prie
teni fiind, - cărţile promise 
ri-au mai apărut

— Despre ce cărţi este 
vorba, dle Ţărnea ?

— Cărţile se intitulează 
—- una — „Era muzicii le
jere. Cântece de petreca
nie", şi cealaltă — „Poeme 
supărate rău. Fals tratat 
scatologic de bună purta
re". Din cea de-a doua, de 
altfel, ofer cititorilor hu- 
nedoreni, în exclusivitate şi 
in premieră, o mostră de 
trotil sau- de dinamită (ori
cum un explozibil poetic): 
„Egloga legiuitorilor oneşti" 
— „Distinşii noştri dregă- • 
tori/ Se cam îneurcă-n zi- 
cători/ Şi-n legături, şi-n 
duşmănii,/ Notificând ano
malii/ Drept legi normale, 
care scot/ Din biata ţară 
untul tot/ Ca dintr-o vacă 
rea la muls./" Şi-apoi, cu- ,

prinşi dc-un vag impuls,/ 
Olimpian şi foarte cult,/ 
Ne cer să-i respectăm 'mai 
mult/ Mai diafan şi mai 
direct./ Adică sâ-i pupăm 
în rect/ Pentru ce fac de 
capul lor/ Sub găuritul 
tricolor".

Să se-aştepte cititorii de 
la această mostră că res
tul este şi mai dur, şi mai 
adevărat, şi mai dureros; 
deci ofurile lor, preluate 
de poet, se vor regăsi în
tre copertele celor două 
cărţi.

— Cu cc amintiri, cu cc 
trăiri se-nloarce poetul-cu- 
legător de folclor, dc co. 
linde, după ce a străbătut 
zonele Apusenilor, Bihoru
lui, Maramureşului, unde 
există un nepieritor tezaur 
al tradiţiilor populare ? •

— Gândindu-mă la înain
taşii mei. Lucian Blaga şi 
Vasile Voiculescu, care vor
beau despre sat — primul 
— ca vatră a veşniciei iar 
al doilea — ca fericire a 
sa, personală, pot spune că 
am avut şi eu această fe
ricire, să mă nasc la ţară, 
intr-un sat din zona Vîlcei. 
Şi cred că poetul anonim 
român a fost de o forţă 
uluitoare. Pe mine m-a ui
mit, de exemplu, această 
sintagmă a ziurelului 
de zitirel —, descoperită 
într-o colindă diri judeţul 
Alba. Ziurelul de ziurel nu 
este altceva decât definiţia 
începutului firii. Pentru că 
noi ştim că la ora zero 
noaptea începe ziua urmă
toare. Dar niciodată n-am 
încercat să definim acea 
secundă, acea câtime care 
nici măcar ■* secundă nu 
este, care desparte un timp 
de alt timp. întunericul de 
lumină. Şi iată că a ve
nit poetul nostru popular, 
uitat undeva, care a scris: 
„ziurel de ziurel", adică 
zorii zorilor, zorilor, zori
lor..., până când te duci la 
limita ̂ ultimă. Ei, cum să 
nu fii "cutremurat de o a-

semenea forţă poetică, de 
o asemenea forţă de ima
ginare în spaţiul metafi
zic?..; Asta a fost bucuria 
mea' şi de asta am vrut să 
stau lângă Ştefan Hruşcă 
pentru proiectul care este 
foarte vast.

— Ne puteţi spune ce 
cuprinde acest proiect ?

— Este vorba de un al
bum în care vor fi incluse 
colindele Carpaţilor, ple
când din zona Izvernei, • a 
Mehedinţilor, de la Dună
re, trecând prin Pădurenii 
Hunedoarei, apoi zona 
Vrancei, Ceahlău, întor- 
cându-ne acasă, în Pietrosul 
şi Cutinul de Maramureş, 
Ar mai fi şi opţiunea unui 
alt album — „Colindele 
Dunării"—cu colinde care 
însoţesc Dunărea de la ih. 
trarea în ţară şi până la văr
sarea în marc ; şi probabil 
vor urma colindele apelor, 
ale râurilor... Aşa încât 
Ştefan Hruşcă ne va pro
pune o hartă a României, 
nu România cea cu grani
ţe, ci România de grai, de 
limbă. română. Şi eu cred 
că lucrul acesta - merită 
înfăptuit. ■

— Probabil cel mai bine 
vor aprecia asta cei care 
vor beneficia dc un ase
menea efort spiritual. Pen-, 
tru ei, pentru oamenii de 
prin aceste locuri, care sunt 
gândurile poetului George 
Ţărnea acum, înaintea Săr. 
bătorilor de iarnă?

-t Fiindu-mi atât de 
dragi hunedorenri şi pen
tru că tatăl meu îşi doar
me. somnul de veci în pă
mântul acestui judeţ (la 
Vulcan), n-aş putea să spun 
altceva huriedoremlor. de
cât . că-mi ' sunt atât de 
dragi încât niciodată n-am 
să-i pot uita şi să le spun 
„Crăciun fericit 1", cu să
nătate şi cu • blândeţe în 
suflete) -7Ţ

Interviu realizat de
GEORGETA BÎRLA

DACA DRAGOSTE NU-E, NIMIC NU E. •  Ros
tire devenită foarte populară în cultura română gra. 
ţie romanului CEL MAI IUBIT DINTRE PAMAN- 
TENI dc Marin Preda, care se''încheie cu această fra
ză. Este 'inspirată din NQUL TESTAMENT, deşi a- 

l colo nu apare in această formă. Reprezintă, de fapt, 
l o parafrază după cuvintele Sf. Apostol Pavel din 
I întâia sa EPISTOLĂ CĂTRE CORINTENI. •  Capi. 
ţ toiul 13 al acestei Epistole, unic in literatura univer- 
l sală prin profunzimea şi frumuseţea sa, este un e-
V logiu al iubirii in accepţia ei spirituală (grecescul 
y AGAPE), spre deosebire de iubirea prietenească, tan- 
l dră, delicată dar mai puţin profundă (grecescul FILIA)
} sau de cea senzuală, trupească (grecescul EROS).
V „De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor,
ţ iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi 
i chimval răsunător. 'V
I Şi de aş avea darul proorociei şi tainele tale lemş 
\ cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă 
l încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu
r  S U ri t.
1 Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da 
| trupul meu ca să fiu ars, iar dragoste nu am, nimic 
i nu-mi foloseşte'1. ; .
} — 1 Corinteni, 13, 1—3
I- DANSUL SALOMEEI. •  Irodiada a fost nepoata 
lui Irod cel Mare. Femeie ambiţioasă, crudă şi destră
bălată, s-a căsătorit cu unchiul ei, Filip I, cu care a 
avut o fiică, pe Salomeea. Îşi părăseşte apoi soţul 
pentru a trăi în concubinaj cu celălalt urichi, Irod 
Antipa.Dezavuată public de Sf. Ioan Botezătorul pentru 
desfrău şi incest, ea. îl decide pe Irod Antipa să-l în
temniţeze pe acesta, iar în cele din urmă, la un os
păţ, cu complicitatea Salomeei, care-l seduce pe Irod 
Antipa cu dansul ei, obţine de la el uciderea prooro
cului. m Cu acest titlu, celebra pictură de Gustave 
Moreau (sec. X.IX) şi, pe aceeaşi temă, opera SALO-* 
MEEA (1907), de Richard Strauss. • Dansul Salomeei i 
e o sintagmă care simbolizează până azi mijloacele - 
seducătoare folosite pentru atiUgerea unor scopuri 
odioase, ■■■■■■

„Iar prăznuind Irod ziua lui de naştere, fiica Iro- 
diadei a jucat în faţa oaspeţilor şi a plăcut lui Irod. 
De aceea cu jurământ i-a făgăduit să-i dea orice va 
cere. Iar ea, îndemnată fiind de mama sa, i-a zis: 
Dă-mî, aici pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul, Şi j 
regele s-a întristat, dar, pentru jurământ şi pentru 
cei care şedeau cu el la masă, a poruncit să i se dea.
Şi a trimis Şi a tăiat capul lui Ioan în temniţă. Şi 
capul lui a fost adus pe tipsie şi a fost dat fetei, iar 
ea l-a dus mamei sale". •

. Matei, 14, 6—11
DĂ CELUI BUN DAR NU AJUTA PE CEL PĂ

CĂTOS. •  Reflecţie conclusivă din bogatele medita
ţii asupra răutăţii omeneşti, aflate în VECHIUL TES
TAMENT, îndeosebi în CARTEA ÎNŢELEPCIUNII 

|. LUI ISUS, FIUL LUI SIRAH. Numeroase variante* 
circulă în paremiologia popoarelor orientale şi medu 
teraneene. •  Spre deosebire de acestea, NOUL TES
TAMENT, învăţătura lui Iisus Hristos, propovădui 
ieşte iertarea şi generozitatea faţă de tmeâă făptura* 

„Fă bine celui smerit şi nu da celui nelegiuit. 
Ţme pâirtile lui şi nu-i da, ca nu cumva acela să se 

, întoarcă asupra tâ. Că îndoite răutăţi vei afla în ta®.' 
te bunătăţile ■ pe: căre i le vei face. Căci şi Cel Ptferi* 
înalt a urât-pe,cei păcătoşi-şi celor nelegiuiţi va răs
plăti cu pedeapsă. Dă celui'bun şi nu ajuta, pe cel 
păcătos”.

Sirah, 12, 5—9

. ■ ' ţ ' t r l r k ir*4Nrâr-**■*: * -+++ ■+**

NO TE DE LECTURA

, „Adevăr din ascunzişuri4"
După cum mărturiseşte 

în capitolul de deschidere 
a cărţii, intitulat „Cine 
sunt eu?", di Cristodor Cu- 
ciureanu (n. 1921) este tră
itorul unei vieţi interesan
te şi complexe : la ţară şi 
la . oraş, în armată, în răz
boi, în prizonierat (URSS), 
iarăşi pe front (cu Divi
zia „Horea, Cloşca şi Cri- 
şan''); căsătorit, deblocat 
din armată, calificat elec
trician, devenit inginer, 
autor de lucrări tehnice, 
autor.de proză şi versuri, 
divorţat, recăsătorit, iarăşi 
divorţat — azi veteran de 
război şi pensionari reflec
tând îndelung asupra ava
tarurilor existenţei sale, pe 
care promite să le evoce 
'în romanul autobiografic 
„Frunze şi flăcări". în a- 
ceeaşi parte ' intrdductivă 
a volumului „Adevăr din 
ascunzişuri", autorul preei- 
zează că lucrarea eu acest 
titlu este o TRILOGIE, a 
cărei primă parte „...tra

tează problema veteranilor 
de război...", a doua este 
închinată „...rolului unor 
personalităţi (...) L-am ales 
pe mareşalul Antonescu...", 
iar a treia „...prezintă «Câ
te ceva despre economia 
de piaţă»" (p. 5—6).

Cititorul volumului de 
faţă cdnstată că autorul 
şi-a trădat oarecum inten
ţiile mărturisite chiar în 
subtitlul de pe coperta in
terioară- : „Cartea întâi": 
„Despre veteranii de răz
boi", deoarece în -cele 9 
capitole numai unul tra
tează situaţia veteranilor de 
război (cap. 6), fiind intitulat 
„Glorificarea eroilor şi ve
teranilor de război", la ca
re se mai poate adăuga 
anexa lucrării, care cu
prinde textul Legii nr. 
44/1994, „...privind vetera
nii de război, precum şi 
unele drepturi ale invali
zilor şi văduvelor de răz
boi" (p. 77—88), Aceasta 
nu însemnează că lucrarea

este lipsită de, interes, de 
idei, informaţii, păreri şi 
sugestii privitoare îndeo
sebi la problematica isto
rică a României, începând 
cu anii dinaintea celui 
de-al doilea război mondial 
şi până in zilele noastre, 

Sub dominanta cinismului 
pactului „de neagresiune" 
încheiat la 23 august 1939 
între Hitler şi Stalin s-a 
circumscris şi situaţia dra
matică a României, soma
tă la 26 iunie 1940 să pre
dea Rusiei Sovietice în 24 
de ore Basarabia, Bucovi
na de Nord şi ţinutul Her- 
ţei, iar în septembrie a a- 
celuiaşi an să predea Un
gariei hortiste, din' porun
ca lui Hitler şi Mussolini, 
Ardealul de Nord. Auto
rul derulează in conţinu., 
are întregul film al eveni
mentelor istorice în care 
a fost implicată România, 
el însuşi participând la des
făşurarea acestora în cali
tatea ce o ăvea de ofiţer

de artilerie în armata ro
mână. Stilul evocativ este 
antrenant1, cald şi pătruns 
de febra trăirilor.

în ţesătura evocării eve
nimentelor autorul îşi co
munică propria atitudine 
faţă de acestea şi, desigur, 
faţă de personajele isto
rice ale timpului. Noi nu 
ne îngăduim să comentăm 
ipotezele de mai sus şi nici 
Celelalte întâlnite in lucra
rea menţionată. Dl Cristo
dor Cuciureanu are drep
tul să-şi expună ideile şi 
părerile personale, drept 
stipulat în Constituţia ţă
rii, dar opinăm că ar fi 
bine şi necesar chiar ca 
toate problemele legate de 
complexele Situaţii prin 
care a trecut ţara şi popo
rul nostru în perioada res
pectivă să fie minuţios stu
diate, decantate şi limpe
zite cu profesional itatea 
cuvenită de către istoricii 
României.
Prof. DUMITRU SUSAN

IN LIBRĂRII
. : •  Deşi cu foarte mare pun la dispoziţia publi- |  
întârziere, dar totuşi e cuiul din România prin « 
bine că în sfârşit a apă- intermediul Editurii „An- I 
rut, la Editura didactică tet". Traducere deMihnea J 
şi pedagogică, „Istoria ro- Columbeanu. Cartea are |  
măriilor de la 1821 până 380 de pagini şi preţul I 
în 1989", manual pentru 8500 lei, ’ j
clasa a XII-a, autori: •  „Cadastrul şi cartea |
Mihai Manea şi Bogdan funciară", o lucrare mult * 
Teodoraşcu, 401 pagini, aşteptată, a apărut la E- |  
2 500 lei. , ditura ALL,'autor: Mirceă «

•  „Război şi anti-răz- Miclea, 350 pagini, 9 900 |  
" (supravieţuirea în lei.boi”

Izorii secolului XXI) e
titlul lucrării pe care VLADIMIR POP
Alvin şi Heidi Toffler o MARCANU |

y mmm #  mmm #  âmmm * •  mmm a mmmmrn mmm m mmm • — »  '* mmm» » mmm »  m m  *

PRECIZARE \
în urma apariţiei în pagina „Cosînzeana", de-vi-| 

neri, 8 decembrie a.c., a ziarului nostru, a notei mti- \  
tulate „Un succes literar", îri care semnatarul Horia i 
Vemescu menţionează prezenţa în primul volum ,al / 
„Literaturii române contemporane", autor criticul \  
Laurenţiu Ulici, apărut de curând la Editura „Emi- i 
nescu", doar prezenţa poeţilor Valeriu Bârgău şi I  
Eugen Evu, revenim, la intervenţia scriitorului Radu I 
Ciobanu, cu precizarea că primul volum al „Litera- \  
turii române contemporane" de Laurenţiu Ulici in
clude şi pe prozatorul Radu Ciobanu eu comentariul 
de rigoare asupra creaţiei sale. Autorul notei publicate 
în ziarul nostru exprimă regrete sincere pentru a-

( ceasta omisiune.
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! LUNI, 18 DECEMBRIE
: ; t v r i

13,00 Actualităţi; 13,10 Lumină din lu
mină (r); 14,10 TVR Iaşi; 14,45 TVR 
Cluj-Napoca; 15,20 TVR Timişoara; 16,00 
Actualităţi; 16,10 Avanpremieră; 16,25 
Turism şi agroturism; 17,00 Emisiune 
ta limba maghiară; 18,30 Grand Prix 
(d.a); 19,00 De luni până luni. Retro
spectiva evenimentelor politice interne 
ale săptămânii; 19,30 Fata şi băieţii ($);
20.00 Actualităţi, meteo, sport; 20,50 Bay- 
watch (s); 21,45 Transfocator; 22,10 „Cum 
vă place" (teatru TV) de William Sha- 
kespcare; 2340 Actualităţi; 23,40 Cuitu- 
ra ia lume; 0,10 Fragil.

T VW 2
,  13,00 Actualităţi; 13,10 Politica între

ideal şi real; 13,40 Drumul spre Avonlea 
(s/r); 14,90 Atlas (r); 15,00 Avanpremie- 
' ră; 15,10 Perla Neagră (s/r); 15,55 Filme
le săptămânii; 16,00 D.a.; 16,3o Inimă
sălbatică ts>; 17.00 Măseaua de minte 
(em. pt. tineret); 17,40 Iubiri amăgitoa
re (s); 18,% In faţa dvs.; 20,00 Arte 
Vizuale; 20,36 Tribuna nonconformiştilor; 
2L80 TVM Mesager; 21,30 Sfinx (cs);
22.00 Santa Barbara (s); 22,45 Repriza a 
treia (em. sportivă de actualitate fotba
listică); 0,30 Muzica e viaţa mea 1

MARŢI, 19 DECEMBRIE 
I V H I

740 TVM. Telematinal; 8,30 La prima 
eră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10.05 Limbi 
străine; 11,05 Adevărata Viaţă a lui An
tonio H. (£/r); 12,40 D.a.; 13,10 Muzica 
pentru toti; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR 
laşi; 15,os' TVR Cluj-N.; 15,50 Thailanda 
— ţara celor liberi; 1640 Actualităţi;
46,10 Fii tu însuţi!; 17,00 Convieţuiri;
18.00 Cazuri şi necazuri in dragoste; 19,00 
Medicina pentru toţi; 19,30 Grand Prix 
(<La); 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 20,50 
Pe lacul auriu (LSUA 1981) cu Henry 
Fbnda, Janc Fonda; 22.50 Reflector; 23,20 
Actualităţi; 0,20 Gong! (actualitate tea
trală); 0,40 Magazinul notelor blues.

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

'10,05 Magazin CFIf 11,30 Apărătorii Pă
mântului (d-a); i5.Şa-. .„Cum„ Vă place" 
(teatru TV/r); 13,10 La căpătui Pămân
tului; 14,00 Actualităţi; 14,10 Serialul se
rialelor;., 15,Oo Limbi străine '  (r); 16,00 
Grădina ascunsă (d.a); 16,30 Inimă săl
batică (s); 17,00 23 de milioane (pil); 17.40 
Iubiri amăgitoare (s); 18,30 23 de milibâ- 
ne (p.II); 20,00 Cu cărţile pe faţă; 21,00 
TVM Mesager; • 21,30 Intre da' şi nu;
22.00 Credo; 23,15 „Birlic" (teatru TV) 
de T. Muşatcscu.

MIERCURI, 20 DECEMBRIE 
TVR |

7.00 TVM. Telematinal. 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Mo
da pe meridiane; 10,35 Videodiscoteca 
TV; 10,50 VideolexicOn; 11,50 Iubiri a- 
măgitoare (s/r); 12,40 D,a> 13,10 Muzica 
pentru toţi; 14,lo TVR Iaşi şi TVR Cluj- 
Napoca; 16,10 Anul sportiv 1995 (retro
spective); 17,00 Videofeca muzicală: L. 
Groza; 17,15 Ecleziast ’95; 18,00 De la 
lume adunate.-; 18,30 Grand Prix (da);
19.00 Sensul schimbării; 19,30 Fata şi 
băieţii (s); 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 
20,50 Middiemarch (s); 21,50 Noi frontie
re; 22,30 Totul despre muzică; 23,00 Con
fluenţe; 23,30 Actualităţi; 23,50 întâlni
rea de la miezul nopţii; 0,50 Nocturna 
de balet.

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

că; 10,05 Mag. Deutsche Welle; 11,30 Da.;
12.00 Gong/ (r); 12,30 „Moarte şi ţransfi- 
guraţie" (poem simfonic); 13,00 Ala-Bala- 
Portocala!;' 14,Oo Răzbunarea dragonului 
(f); 15,30 De lingua latina; 16,00 Da;
16,30 Inimă sălbatică (s); 17,00 Mini.eco;
17.40 Iubiri amăgitoare (s); 18,30 Em. în 
1b. maghiară; 20,00 Pro Memoria; 20,30 
Turist-Club; 21,00 TVM Mesager; 21,30 
Tradiţii; 22,00 Santa Barbara («); 22,45 
Un secol de cinema; 23,35 Jazz-fau; 0,15 
Bătălii aeriene în al 11-lea război mond.

JOI, 21 DECEMBRIE
T V R ?

7.00 TVM. Teiematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
sirâine; 11,05 Iubiri amăgitoare (s/r);
12.40 D.a.; 13,10 1001 audiţii; 14,00 Ac. 
tualităţi; 14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj- 
Napoca; 16,00 Actualităţi; 16,10 Tradiţii;
16.40 Sub semnul întrebării; 17,4o Cu
vinte potrivite; 18,05 D.a; 18,30 Tragerile 
loto; 18,4o Milenium: Europa Centrală şi

de Est; 19,30 Fata şi băieţii (s); 20,00
Actualităţi, meteo, sport; 20,50 Valea pă
puşilor (s); 21,35 Reflecţii rutiere; 21,50 
Studioul economic; 22,30 Jocuri pericu. 
loase; 23,00 Simpozion (rev. do literatu
ră şi arte); 23,45 Actualităţi; 0,05 Pol- 
dark (s). .

’ TVR 2
7.00 La prima oră; 9,20 Muzica pentru

toţi; .10,05 Itinerar turistic; 11,30; D.a.;
12.00 Vedete in recitai la „Cerbul de 
Aur"; 12,45 Curcubeu; 13,45 Ritmuri mu
zicale; 14,10 Mag. social; 15,Oo Limbi 
străine (r); 16,00 Grădina ascunsă (d.a);
16.30 Inimă săibatigă (s); 17,00 Ceaiul de 
la ora 5. Invitat: Moş Crăciun; 19,00 Em. 
In lb. germană; 20,00 Cultura în lume (r);
20.30 Enigma (cs); 21,00 TVM Mesager;
22.00 Moş Crăciun <f. SUA 1982); 2345
Pe urmele incaşilor (do); 0,20 Concert 
de Jazz. . * ; . - -

VINERI, 22 DECEMBRIE
f V h i

7.00 TVM. Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,50 Limbi 
străine; J1.20 MTV Greatest Hits; 11.50 
Iubiri amăgitoare (ş/r); 12,4o Confluen. 
ţe (r); 13,10 Concert de Crăciun ip.l);
14.00 Actualităţi; 14,10 TVR laşi; 14,55
TVR Cluj-Napoca; 15,45 Din lumea afa
cerilor; 16,05 Actualităţi; 16,15 Pompie
rii vă informează!; 16,30 Em. în lb. ger. 
mană; 17,30 Pro Patria; 18,30 Retrospecti
va anului politic ’95; 19,00 Ederafs);
20.00 Actualităţi, meteo, sport; 2040 Paşi 
spre adevăr; 22,15 Furtună în deşert (f. 
SUA, 1991) cu Danny Baldwin; 23,40 
MTV Euro Top 20; 0,40 Ave Caesar (fc 
SUA).

TVR 2
7.00 La prima oră; 9,20 Muzica pentru 

toţi; 10,05 Caleidoscop; 1JA0 D.a.; 12,00' 
Vedete în recital la „Cerhitl de aur";
12.30 D.a; 13,00 Moda pe meridiane (do);
13.30 Limbi străine (r); 14,90 Cafeneaua 
literară; 15.20 Convieţuiri; 16,20 Ritmuri 
muzicale; 16,30 Inimă sălbatică (S); 17,00 
Bursg invenţiilor; 17,40 Oameni care au 
fost...; 18,10 Iubiri amăgitoare (ş); 19,00 
Concert extraordinar; 21,00 TVM Mesa
ger; 21,30 Ilyperion (rev. Jit.); 23,00 Din 
viaţa romilor; 23,30 Santa Barbara (s);; 
0,15 Bucuriile muzicii.

SAMBATA, 23 DECEMBRIE
T VR 1

7.00 Bună dimineaţa de la Iaşi; 8,50 
Tip-Top, Mini.Top; 9,59 Drumul spre A- 
vonlea (s); 10,40 Matineu muzical; 11,25

Pas cu pas (em .de ştiinţă); 12,15 Ecra. 
nul (mag.); 13,05 Pleiade. Repere isto
rice; 14,00 Actualităţi; 14,10 Turnul Ba
bei : D.a; Magazin muzical; Premierea 
celor; mai buni sportivi pe anul 1995;
18.30 Secvenţe japonezo; 18.45 Mapamond;
19.15 Teleenciclupedia; 20,00 Actualităţi,' 
meteo, ^porţ;f 20.59 Şantajul (s. Italia, 
ep. 1) cn Mâssiţno Ranieri, Fernando Rey;
22.30 /Zodiac Astro-Shovv (p.l): săgetă
torul"; 22,40 Perla Neagră (s); 23,25 Ac
tualităţi; 0,25 Zodiac Astro-Shoiv (p.II);
1.10 Şlagăre argentiniene.

r V K - 2  y  .
7.00 întâlnirea de sâmbătă de la Cluj- 

Napoca; 12,00 MTV Disco Dan ce; 13,00 
TVR Timişoara; 13,3o Est Meridian de ~vv. 
sfârşit de săptămână. Program ai TVR
Iaşi; 16,00 Da.; 16,30 fnimă sălbatică (s);
17.00 Spectacolul lumii — văzut de scrii
torul loan Grigorescui Africa de Sud:-
17.30 Serata muzicală TV; 20,30 Pariaţi 
pe campion! (cs); 21,00 TVM Mesager;
2f,3o Planeta Cinema — 100; 22,00 Săp. 
tămâna sportivă; 22,39 Santa Barbara (s);
23.15 Alfa şi Omega — Ştiinţă şi reli
gie; 0,15 Jazz Alive.

DUMINICA. 24 DECEMBRIE 
T V R |

8.00 Bună dimineaţa la Moş Ajun!;
9.00 ping-pong!; 10,00 Aventurile lui Ski- 
ppy (s); 10,30 Lumină din lumină; .11,30 
Noi umblăm să-colindăm-. 12,00 Viaţa . 
satului; 13,30 Atlas; 14.00 Actualităţi;
14.10 Poşta TV; 14,20 Video-magazin: Vi
ne, vine Moş Crăciun? • Muzica; Umor;
Desene animate; 16,55 Scoală gazdă, din 
pătuţ.- Gala UNlCEF, 1995; 1745 Star 
Trek (s.SF): „Jocul"; 18,35 O .ce veste 
minunată! Interpretează cOrul „Preludiu";
19.15 Robingo... de Ajun (ed. spgrială);_
20.00 Actualităţi, meteo; 28.45 Bună sea- x 
ra Moş Ajun! (p.l); 21,45 Măria din Na, 
zaret ţi) de Jean Delannoy, cu Myriam 
Muller; OM Bună seara la Moş Ajun!
(P-ll).

T V R  S • ~
7.00 5x2. Magazin duminical al stu

dioului TVR laşi; 13,00 MTV Greatest 
Hits; 14,00 Păcală (f. România 1974); 16,05 
Grădina ascunsă («La); 16,301 Inimă săi. 
batică (s); 17,00 Arena A.S. (em. sparţi- x  
vă); 20,00 Concert de colinde şi datini;
21.00 TVM Mesager; 21,30 Oraşe şi civi
lizaţii: Sărbătorile iernii in Peninsula 
Italia; 22,00 Colinde... Colinde; 2340 San
ta Barbara (s); 0,00 Concert Enrico Ma. 
cias Ia Olympia. : >- : , /
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RTl

6,30 Seriale şi «La; 9,30 
Team Disney (d.a. rep.);
11.45 Om; 13.15 Eerie, 

Indiana (s); 13.40 Casa 
plină (s); 13,55 Cine-i 
şeful aici (s); 14,15 O 
familie puternică (s); 14,40 
Prinţul din Bel Air (s); 
153)5 LA. Machino (s); 
1545 T şi T (s, 2 ep.): 
„O afacere încheiată"; 
„Conspiraţia"; 10,45 A- 
Team (s); 17,45 Beveriy 
IHtls, 90210 (*): „Surpri
za dc Crăciun"; , 18,45 
Mei rose Place (s); 19,45 
Ştiri, sport, meteo; 30,10 
Exploziv — Weckend;
21,15 O nuntă de vis 
(show); 23,00 Cum aţi 
zis? (show); 0,00 Sambă- . 
tă noaptea la RTL; 1,00 
Lovitura directă (f..a.).

CANALE 5
7,00 Ştiri; 10,00 Arnold 

(s); 1040 Nu doar moda 
(mag«); 11,00 Afacere în
cheiată (show); 11,30 Un 
tată de prima pagină (s); 
12,05 Avanpremieră; 12,30 
Forum (show) cu Rita 
Dalia Chiesa; 14,00 Ştiri;
14.25 Cotidiene (show);
14,40 Prieteni (show);
16,30 Simpsonii (S); 17,00 
D.a.; 19.00 OK, preţul e 
corect (cs); 29,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri;
21.25 Circulă zvonul 
(Şhow); 21,40 Corida 
(Show); 0,00 Ştiri; 0,35 
Două destine în joc (f.p. 
SUA 1992); 2,00 Dream 
On (S); 240 Cotidiene (r);
2,45 Circulă zvonul (r).

SAT I
640 John Ross (s); 7,20 

Seriale şi da; 10,00 Vă 
arunc pc toţi In aer (f.p. 
Ger. 1967) cu W. Barnes; 
11/50 Viaţa cu tata (f.e®. 
SUA 1947) cu W. Poweil;
14.00 Star Trek (s.SF): 
„Momeala umană"; 15,00 
Star Trek (s.SF): „întoar
cerea lui Ro Loren“;
16.00 Time Trax (s.SF);
17.00 MacGyver (s.a); 18,00 
Totul sau nimic (cs);
19.00 Gladiatori interna- 
ţienaii (cs)* 20,00 Singur 
acasă 2: Pierdut in New 
York (co. SUÂ 1992) cu 
M. Cuklin; 2240 Baira. 
mul lui Gottschalk (show);
0,00 Harald Schmidt 
(talkshow); 1,00 Barry 
VVhite în direct din Gent.

N.B.C, ■
640 Ştiri NBC; 7,00 In 

vingătorii (do); 840 He- 
Ilo Austria, Ucllo Vlena;
9.00 Ştiri ITN; 10,00 Şcoa. 
la ciberneticii (doi; 11,00 
Ushuaia (do); 13,00 Ex
presul vinului (do); 13,30 
Mari case ale lumii (do);
14.00 Vîdeomoda; 14,30 
Taikin’ Blues; 1540 Ho
chei pe gheaţă NHL; 
1640 Golf. SkiUs Cha- 
llange; 17,00 Tricon, 
-Iron Man Serîes; 18,00 
Schi. Regele Munţilor;
19.00 Ştiri şi rep, ITN;
19,30 Air Combat; 2Q,30< 
Selina Scott Show; 21,30 
Datelino International;
23.00 Show-ul serii; 0,00 
Auto. Cursa Campionilor 
de raliuri *— 1995.

RAI UNO

7,00 Ştiri; 8,00 Banda 
lui Zecchino (d.a); 10,00 
Fantastica lunţe a lui 

. Richard Scarry (d.a); 
1040 Bijuteriile Caraibe- 
tor (do); 11,20 Mari ex
poziţii (do); 11,58 Aven
turierele (w. Fr. 1971); 
1340 Check-Up (mag. 
medical); 1440 Ştiri; 1540 
Linia albastră (rep.);
16,15 7 zile In Parlament;
16,45 Pariem că...? (show, 
p.l); 19,15 Ziua a şap
tea (em. relig.); 1940 Pa. 
riem că...? (shew, p.II);
21,00 Ştiri, sport; 21,40 
Pariem că...? (show, p. 
III); 0,15 Ştiri, zodiac, me
teo; 040 Faptele voastre 
(show); 345 Caruso’(do).

TV 5

740 Actualit. africană;
8,00 Vise în 'Africa; 9.05 
Jurnal canadian; 945 
Bibi şi pri«ten|l săi (6;
10.15 Miza (mag. ec.);
10.45 In obiectiv Europa 
(rep.); 11,15 Ce istorie 1 
(cs); 11,45 Mag. olimpic;
12.45 Sport in Africa;
1340 Mag. SIDA; 14,05 
Orizonturi (mag.); 1440
Fortul Boyard (r); 16,00 
Carnetele unui aventu
rier (r); 1640 Alpinism;
17.15 Evadarea (cs); 18,15 
Luna Parfc (mag.); 18,45 
Campionul (cs); 1940 Jur
nal; 20,00 Asta nu mer. 
ge (mag.); 21,00 Sărbă
toarea taţilor (f. Franţa, 
p4);_ 2240 Cinemateca 
(mag.).

y

• V

640 D.a.; 9,3o Ţeam 
. Disney (d.a, rep,): „Dis
tracţia de duminică";
11.05 Gargoyles (d.a); 
11,55 Trupeţii (S); 12,15 
O călătorie fantastică (s);
13.05 L.A. Machine (s.
SF); 13,55 Cine-i şeful 
aici (s); 14,25 O familie 
foarte drăguţă (siteom); 
15,30 Parada filmelor 
Disney: Aventurile lai 
Winnie Punh (f.d.a SUA 
1974); 16,50 seaQuest DSV 
(s.SF); 17,45 Earth 2 (s. 
SF): „Inamicul"; 18,45 
Magazinul animalelor; 
19,45 Ştiri, sport, meteo; 
20,10 Duminica e deschis 
(s): „Cine e crezut1?";
21,15 Banditul cu mâna 
uşoară (thrillcr Ger. ’95) 
cu Phillip Doll.

740 Ştiri; 10,00 Fron- 
tiercle spiritului (em. 
relig.); 10,45 Avanpremie
ră cu F. Pierobon; 11,05 
In compania călătorilor 
(do) cu L, Colo; 13,15 
Superclasament (show) cu 
G. Scoţii, Martina Co- 
lombari; 14,00 Ştiri; 14,30 
Duminică plăcută (show) 
cu Lorella Cuccarini; 
19,10 Norma şi Felico (s); 
21,00 TG5 — ştiri; 21,30 
O Ştii pe ultima? (show) 
cu G. Scotti, Paola Ba. 
rale; >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 
Revista presei; 540 Ar
ca lui Noc (do).

7,10 MacGyver (r); 840 
Stai/ Trek (f); 9,40. Vân
zătorul de păsări (f.a. 
Ger. 1953) cu lise Werner; 
11,20 Trei rivali (w. SUA
1955) cu Clark Gabie, 
Jane Russell; 1340 Chris- 
tel de la poştă (f.a. Ger.
1956) cu Gardy Granass; 
15,25 La zdup (co. SUA 
1985) cu Jeff Altman, D. 
Young, R. Mulligan; 16,55 
Michael Jackson în con
cert la New York; 18,45 
MacGyver (s): „întors din 
cimitir"; 19,45 Ştiri; 20,00 
Numai dragostea contea
ză (cs); 21,00 Medic de 
munte (fa  Ger. 1993); 
22,45 Discuţie în turn 
(talkshow); 0,00 24 de o. 
re (rep.);. „Arta, Londra, 
I'ausf.

740 Ştiri NBC; 8,00 
Săptămâna în afaceri; 
940 Ştiri şi rep. ITN;
10.00 Air Combat (do/r);
11.00 Secolul iui Frost 
(do); 1240 Super Shop;
13.00 Grupul McLaughlin; 
13,30 Europa 2000 (do);
14.00 Executive lifestyles 
(do); 14,30 Taikin’ Jazz;
15.00 NBC Super Sports 
(do); 16,00 Moto, ‘ Pro 
Superbikes; 17,00 Bas
chet NCAA; 18,00 întâl
nire cu presa; 19,00 Ştiri 
şi rep. ITN; 19,30 Video- 
moda; 20,00 Maeştrii fru.

> museţii; 2040 Selina Scott 
Show; 2140 Mag. ştirilor 
NBC; 2240 Ştiri şi rep. 
ITN; 23,00 Show-ul serii; 
0,00 Golf. Anderson Con» 
sulting.

7,00 Ştiri; 7,45 Lumea 
• lui Quark (do); 8,30 D.a.;
9.00 Copacul albâstru (s); 
9,30 Banda lui Zecchino 
(d.a) cu Alessandra Be- 
llinl. Marco Di BnOno;
11.00 Linia verde (rep.); 
11,45 Sfânta Liturghie 
(d); 12,45 Ziua a şaptea 
(em. relig.}; 13,2o Linia 
verde (rep.); 1440 Ştiri;
15.00 Duminica împreu
nă CU... (show). Condu, 
ce Mara. Venier, Andrea 
Roncato; 16,20 Sport; 
19,10 Minutul 90 (tnag. 
fotbalistic); 21,00 Ştiri, 
sport; 21,40 Fantastica 
(show) cu P, Bonolis; 
0,15 Ştiri, meteo, zodiac; 
A,30 Film; 3,10 Anna 
Moffo Show.

7,00 Mag. olimpic (r);
8.00 Spaţiu francofoa 
(mag.); 9,05 Jurnal cana
dian; 945 Bibi şi prie
tenii săi (s); 10,15 Muzici 
în inimi; 11,45 Lumea e 
a voastră (cs); 13,13 Re
ferinţă (interviu); 144® 
Fiicele lui Caîeb (s);
15.15 Claire Lamarche 
(talkshow); 16,00 Fran- 
cofonii (em. muz.); 16,30 
Dincolo de mări (mag.);
17.15 Ceva picant (div.);
18.00 Şcoala fanilor (div.); 
18,45 Week-end plăcut 
(div.); 19,30 Jurnal TV5;
20.00 30 miL de prieteni
(mag.); 2140 7 Pe 7 (in- 
fo.); 22,00 Timp prezent;
23.00 Jurnal F2; 23,40
Dincolo de viaţă (f/r).

J

Anul VII •  Nr. 1532 ... •  Vineri, 15 decembrie 199j



CUVÂNTUL LIBER

\
h

\

I

Cea mai mare societate mixtă din România, producătoare şi distribuitoare de auto
turisme, caută personal adecvat în vederea angajării ca reprezentant al deporta- 
meniului de vânzări în oraşul Deva.

D A C Ă :

w aveţi între 25 şi 35 ani
•  sunteţi absolvent de învăţământ - superior (tehnic sau comercial)
•  vorbiţi fluent limba engleză
•  aveţi experienţă comercială (de preferat îndomeniul auto)
•  posedaţi permis de conducere 
• domiciliul stabil în Deva

TRIMITEŢI URMĂTOARELE DOCUMENTE

(redactarea în limba română şi traducerea în limba engleză)
•  curriculum vitae (scris ie  mână şi dactilografiat, incluzând telefonul unde 
f i  contactat precum şi o fotografie tip  paşaport)
•  copii după diploma de absolvire şi foaia matricolă
•  referinţe asupra activităţii profesionale

PE ADRESĂ:
S.C. „ DACIA SERVICEa S.A. DEVA, str. 22 Decembrie, nr. 26Î.

& LA ORICE CENTRU DE SUBSCRIERE PUTETb 
DEPUNE ACUM

CUPONUL NOMIN ATIV DE PRIVATIZARE SI 
CERTIFICATELE DE PROPRIETATE PENTRU 

Fondul Proprietăţii Private I 
“Banat - Crisana” 1

Hotarâu-vasa câştigau si mai ales 
EVITAŢI RISCUL 

prin

- Lista centrelor de subscriere ate 
FPPI “BANAT - CRIŞANA” ia judetul-HUNEDOAlUi

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

Localitatea Nr. centru Strada Nr.
Baia de Cri* 190 Plopilor S
Baiu 191 Principala K>2
Brad 91 Timişoara BL 8 ,, 2 '
Bad 192 Libertăţii 8
Calan Independentei ap 81 ■ 18
Deva S6 Decebal Bt. 8 ; \

LGwfeu 194 Romanilor Bl. 1
.«Uffi . . 92 T Vladmurescu Bl t
Hunedoara 93 Sosea B l 17 G
Uia 195 Libertăţi 56

, Drastic 94 Aurel Vţaicu -■'l i
Orattie '  196 N Balceso» 23 ,
Petroşani 197 1 Decembrie 1918 

Bl 76 P
Palrwam 95 Republicii i22bis
Hm 198 Republiew 29

199 Pnncipala 1
Soneria «6 1 Decantui Bl AI
Vata 97 P-U Molilor Bl 12 ■ ' ’ yL .
Vukan 280 Romanilor 6
Zair 201 Republicii 180

I
I
I
I
I
I
I

\
I
I
I
I

C FABRICA DE LICHID» 
ALCOTECH

localitatea Cristeşti, str. Gării, nr. 509, 
judeţul Mureş, tel. 065/121498

Ponte la dispoziţia angrosiştilor şl tutu 
tot comercianţilor o gamă foarte variată de 
lichior. Căutăm distribuitori.

S.C. SUPERMARKET S.A. DEVA
Bdul Decebal, bl. 5, parter.
Telefon fax: 214246, 213445.

ANGAJEAZA:
•  Muncitori: încărcători-descărcătorl.
Vârsta; 18—30 ani.

\  Selecţia va avea loc în data de 18 decem
brie 1095, la sediul firmei, era 11.

Informaţii suplimentare la telefon sau la 
sediul firmei. (6308)

eoop.
Semite la

PROGRESUL DEVA

w B  j

I !
I !%

rA '
I

. *
1- A
r. V-
\

următoarele mijloace fixe:
•  Tractor U 445
•  Autofurgoneta Dacia 1410

/ Lin 29. 12. 1995. '
— Faza a Il-a în 5. 01. 1996.
Licitaţia va avea loc la sediul coop. în com

plexul meşteşugăresc din strada Cuza Vodă, 
nr. 37, ora 10. \

Informaţii la telefon 613129.

LICEUL TEORETIC »AUREL VLAICU“ 
ORĂŞTIE

Organizează concurs
pentru ocuparea unui post de muncitor între
ţinere, fer ziua de 4 ianuarie 19%. V ^ 

Relaţii suplimentare Ia tel. 641196. 086)

1

BANKCOOP S*A. HUNEDOARA — DEVA 
FILIALA HUNEDOARA

Vinde la licitaţie publică următoarele:

:

•  Autoturism Dacia 1310, an de fabricaţie 
1987; nr. înmatriculare HD—01—FMZ.

Preţ de pornire; 3 000 000 lei.
•  Casă 2 camere, hol, bucătărie, curte şi 

anexe, situată în Hunedoara, str. ZIasti, nr. 
40 A.

Preţ de pornire: 3 000 000 lei.
: •  Spaţiu comercial 352 mp, situat în Hu

nedoara, str. 22 Decembrie, nr. IA. w  
Preţ de pornire: 12 000 000 lei.
•  Spaţiu comercial (carmangerie), situat 

, ÎU Hunedoara, ştr. Romanilor, nr, 25.
Preţ de pornire: 32 800 000 Iei.
•  Casă 3 camere, dependinţe, situată în

Hăjdat, nr, 82. i
Preţ de pornire: 5 000 000 lei. -  I
•  Apartament 2 camere şi anexe, situat 

în, Hunedoara, str. Avram Iancu, nr. 2, bl. 112, 
ap. 35.

Preţ de pornire: 4 200 000 lei.
•  Apartament 2 camere şl anexe, situat 

, în Hunedoara, str. Dacia, nr. 35» bl. 20A, ap.
/ 38. ;
|  Preţ de pornire: 2 600 006 lei. 
i •  Apartament 2 camere şi anexe, situat 
/ în s». Viorele, nr. 6, bl, 7. se. C*
! ap. 82.
I Pr^ de pornire: 2 000 000 leL

•  Casă, eurte şi grădină, situată în Hune
doara, str. Victor Babeş,. nr. 46.

Preţ de pornire: 30 000 000 lei. .
•  Apartament 4 camere şi anexe, situat 

în Hunedoara, str. Mieriei, nr, 2, ap. 8.
Preţ de pornire: 10 000 06» lei.
•  Spaţiu comercial, situat in Hunedoara,

■ bdul Dacia, nr. 4—5.
I Preţ de pornire: 40 000 000 Iei.

•  Casă, situată în Călan. sat Crişeni, nr.
_ 108, compusă din 3 camere şi anexe, 
ţ Preţ dje pornire: 6 000 000 M. 
ţ •  Casă. curte şi grădină, situată în Călanul

Mic, nr. 112. \
Preţ de pornire: 30 000 000 Iei.
Licitaţia va avea Ioc la sediul Judecătoriei|

|  Hunedoara, Biroul executorilor judecătoreşti, 
|  in data de 20 decembrie 1995, ora 10. (583)

S.C. OSIR1S S.R.L.
Reprezentantă a S.C. ULCOM INTERNA 

TîONAL S.A. SLOBOZIA

w i m m m

A

•  Ulei floarea soarelui dublu rafinat sti
cle 1/2: 1199 Iei (inclusiv TVA).

Depozit: str. Apuseni, nr. 1 (I.C.R T.L). 

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

Program:

Luni — vineri 9—16 '
Sâmbătă 9-13

Alegeţi calitatea!!!
Cumpăraţi televizoarele

NOKIA
Prin magazinele QUASAR din: 
Deva Tel.611261 614983 
H u n e d o o ro T e l.723139 

Tel.642397

'm**1 wri». W0Ţ. iUp“ «*** «*»
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ABONAMENTUL 

LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“
j Abonamentul este calea cea mai siau- 
ră şi mai avantajoasă de procurare a zia
ru lu i nostru. C o s t u l  abonamentului 
pe luna ianuarie 1996 este de 2 500 de lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la Chioşc, care ar 
costa 4000—4200 de lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1 500 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie. " ‘ '

r Ziarul apare zilnic în 8 pagini i

A bonamentele şe pot face la oficiile 
poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
ianuarie puteţi face abonamente în tot 
cursul lunii decembrie. „ - .

TOMBOLA

::
i

Pentru c ititorii care se abonează pe o 
perioadă mai îndelungată (3 luni, 6 
luni, un an), redacţia oferă posibilita
tea efectuării abonamentelor în luna de
cembrie a.c.. la preţul de acum (2 500 de 
lei pe lună), fără a mai percepe majo
ră ri (eventuale) de preţ în cursul anului 
1996. ' , y ; . .

Cititorii care se abonează în această 
lună vor participa la o tombolă, la care, 
prin - tragere la sorţi, se vor atribui -

- -  *  1 PREMIU I  — 300 000 LEI unui 
cititor abonat pe întregul an 1996;

•  1 PREMIU 11 — 200 000 LEI unui 
cititor abonat pe primele 6 luni din anul

. ♦  1 PREMIU IU — 100 000 LEI unui
cititor abonat pe primele 3 luni din anul, 
1996.

■> ;;-a- ; /
Tragerea la sorţi va avea loc joi, 18 

ianuarie, iar câştigătorii vor f i  anunţaţi 
prin ziar, i

CADOU OE 
SĂRBĂTORI

De Sfintele sărbători ale Crăciunu
lu i şi Anului Nou 1996, redacţia oferă 
cadou tuturor abonaţilor ziarului im 1

GAUNDAR I??Â
tipărit color, pC hârtie fină, care va f i  

dus la domiciliul abonaţilor de către fac
torii poştali, împreună cu ziarul în 
preajma Crăciunului.

M & Ă  PUBLICITATE
— .

Cu -Jpcaa||* ieşirii i

inginer îfadă Nicolai, 
şef serviciu norrnştre.- 
colegii din cadrul RE. 
NEL _  FRE D?v^ îi 
urează multă sănătate, 
fericire şi Un căldu
ros „La mulţi anil“.

(3033)

•  Vând garsonieră ul.
tracentral, parter, posibi
lităţi privatizare, tel. 
217218. (3038)
• • • • • • •  •  •  •  •  •  •  •

•  Cumpăr grâu pa
nificaţie orice canti
tate. Vând tărâţe ■ şi 
Opel Ascona, tel. 058/ 
830198. (3076)

# # • • • • • • • • • • ' • »
•  Vând apartament două

camere. Deva, Zamfirescu 
D3/24. (3053)

• Vând intravilan 0,19 
ha, ultracentral, 12 000 
DM sau lei. Şoimuş 332,

(3021)
•  Vând staţie voci 200 

W cu ecou, tel. 731324.
(3034)

•  Vând mantou (50) şi
scurtă nutrie (46), noi, tel. 
612535. (3079)

•  Vând apartament trei 
camere, cartier Dorobanţi, 
relaţii la tel. 628752.

(3066]
•  Vând apartament două 

camere, Micro, tel. 626139.
'.V:>v; (3071)

« Vând apartament De
va, două camere, tel. 
660304. (3969)

•  Vând talon cu carte
de identitate Volkswagen 
Passat cu 4 uşi, benzină, 
tel. 661105. (3068)

« Vând Ford Escort 
1989, înmatriculat, , tel. 
627927 sau 612250. (3067)

« Cumpăr VW Golf 
1, cu două uşi. şi avariat, 
cu talon sau talon, tel. 
624780. (3078)

•  Vând mobilă sufrage
rie, tel. 623783. (3820)

« Vând loc de casă In 
Sîntămărie Orlea, tel. 
770836. • (3055)

•  Vând casă şi anexe,
livadă 60 ari, Gurasada, 
nr. 73. (3077)

•  Vând haină nouă nu
trie, culoare bej. Deva, 
tel. 218651. (3822)

'« Vând Peugeot 505 
Diesel şi Peugeot 505 
benzină, . tel. 661115. (3823)

•  Vând porc gras 150 
kg, Deva, str. A. Vlaicu,

. nr. 85. -- . -(3824)
•  Banc Post S.A. -— Fi

liala Orăştie, vinde la 
licitaţie imobilul , din O- 
răştie, str. Dealu' . Mic, 
nr. 42. Licitaţia va avea 
loc la sediul Judecătoriei 
din Orăştie, la data de 19 
decembrie 1995, ora 10. 
Preţ de pornire 23 mili

oane lei. Informaţii 647473.
> ̂  - - - (1775)

•  Vând tractor China,.
15 CP. Informaţii • Orăş
tie, teL 647065. (1771)

•  Vând două garsoniere 
Orăştie, Mureşului 19 şi 
Titulescu, 83. Tel. 647065,
, ’ ,ţ ,, (1772)
. . .« Vând două case Do- 
bra şi un VW Passat neL 
înscris, tel. 633177. (3086)

•  Vând Skoda 
100 S cu motor 120 
L, stare perfectă, preţ 
convenabil şi două 
huse Cielo. TeL 622654, 
după ora 16. (6406)—• —■*—*—*
• Vindem societate co

mercială, scutită impozit 
3 ani. Tel. 711947. (2719)

•  Vând Mercedes mo
del 115, stare excepţiona
lă, 2000 mărci. Tel. 723080.

' (2716)
•  Vând apartament Si-

meria, Piaţa Unirii, bloc 
21, se. B, ap. 20. (2715)

« Vând rulotă, • Piaţa 
Obor, tel. 718699. (2720)

« Filiala Electro- 
centrale Haţeg orga
nizează în data de 
20. 12. 1995, ora 11, 
la sediul Filialei din 
Haţeg, str. Progresu
lui, nr. 38 bis, licita
ţie pentru - vânzarea 
unei caroserii Dacia 
1310. Informaţii la tel. 
770782. (cec)

mmm a'mmm  .-ir m ^m  m mmm •  mmm» m mm

•  S.©. „Aorta Exim“ şi 
„Lamy Trade Serv“ S.R.L. 
Wor majora preţurile la 
prestări servicii şi co
merţ, începând din ianua
rie 1996. (022692)

« S.C. Klara Serv. Com 
S.R.L. anunţă adaos co
mercial cuprins între zero. 
— 500 la sută, începând 
eu data de 20 decembrie 
1995. (2718)

TRANSPORT AUTO
•  CU CAMIOANE iNCHIŞE 

DE 3-1 «T O N E

•  GARANTAT PR E Ţ  MINIM

•  TELEFON 054/647529

•  S.C. „Napotrans“ 
S.R.L., angajează ur
gent comisionari va
mali. Informaţii la 
tel. 054/660971 sau la 
Sediu — Ioc. Tîmpa, 
rir.Jtt. ^  (3083)

« S.C. Luar Comexim 
S.R.L. Hunedoara declară 
pierdut certificat de în
matriculare la Administra
ţia Financiară judeţeană 
Hunedoara cu nr. 1781/ 
1991. Se declară nul. (3074) 

•  Caut îngrijitor ani
male, de preferinţă sdţ- 
soţie. Asigur gospodărie 
complet, zona Poiana Rus-

^  ■ S.C. ALIMENTARA S.A. DEVA
Cu sediul ih Deva, bdul Decebal, bl. F 

parter, organizează în ziua de 28 decembrie 
1995, ora 10, , ^

pentru închirierea următoarelor spaţii:
#  Spaţiu îri suprafaţă de 900 mp, situat

în Complexul Comercial Central, corp R, etaj 
II. ; t y y C - L ' - ;

— preţ de pornire —- 15 000 Ici/mp. 
■ i>*- garanţie — T 350 000 îşi.

•  Spaţiu în suprafaţă de 86 mp, situat în 
strada Horea> nr. 113 (măcelărie Viile Noi).

preţ pornire — 4 096 lei/mp,
.--- ' A -  garanţie — 34 400 Iei.'
Taxa de participare — 10 000 lei.
Sumele vor fi depuse la casieria societăţii. 

... ' v (356406)
« • • « •  mmm mm m mm »  m m m  mm mmm

căi, negociez retribuţie. 
Informaţii la tel. 673104, 
după ora 18. (3072)

•  Casa de Amanet Aura 
Deva Împăratul Tra- 
iah, bl. 17, tel. 211440. 
Huneddara Policlinica 
cii plată, teL 724130, j #  
ofeiră ImprUinutufi' în bani~ 
cu cel mai mic comision.

. « ŢŞ.C. Proexcom S.R.L. 
cu sediul în Deva, anunţă 
intenţia - de majorare a 
adaosului comercial cu 
I—300 la sută, începând 
cu data de 1. 01; 1996.

(3075)
COMEMORĂRI

•  Se împlinesc 2 ani 
de când a plecat pe dru
mul fără întoarcere 
cel care , a fost un soţ, 
tată şi bunic de o deose
bită omenie si bunătate 
Col. (r) MOISA LIVIU
Slujba de pomehire va 

avea loc la 16 decembrie 
în biserica de pe strada 
Eminescu din Deva.

Veşnic te • vom plânge 
şi nu te vom uita niciodată. 
Soţia, copiii şi nepoţii.
. ' ; ~ (022695)

•  Tristă aducere a- 
minte la împlinirea a 
doi ani de la trecerea 
în nefiinţă a celei care 
a fost o dragă, soţie, 
mamă şi bunică

DOMNICA 
FILIPESCU >

Comemorarea va avea 
loc duminică, 17 de
cembrie 1995, la Bi
serica Ortodoxă din 
Orăştioara de Jos. Fa
milia. (3065)
« Soţia şi fiul cu su

fletele pustiite de durere 
readuc pentru o clipă în 
memoria Celor care l-au 
cunoscut pe

EMIL COBLIŞ .
că se împlinesc 6 luni de 
la deces. (3060)

• Se împlinesc doi ani 
de la dureroasa despărţire 
de un soţ deosebit 

MARCU OVIDIU DAN 
Comemorarea, sâmbătă, 
16 decembrie 1995, la Ca
tedrala Sf. Nicolae .Deva. 
Dumnezeu să.l odihnească. 
Soţia.: . (3047)
. « Pustie ne este casa, 
îndurerat ne este sufletul 
şi triste ne sunt zilele de 
când in urmă cu un an 
a plecat dintre poi un 
minunat soţ şi tată - .

HUTTER CAROL 
Parastasul va avea loc' în . 
data de 17 decembrie 
1995, la Biserica ortodoxă 
din Haţeg. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! Fami
lia. ‘ ' ' (2961)

•  Au- trecut şase 
luni de când a plecat 
dintre noi

SAB1N-NICOLAE 
' BANCIU 

acela care a fost un 
soţ, tată şi bunic 
iubitor. Parastasul va 
avea loc sâmbătă, 16 
decembrie, ora 10, la 
Catedrala Ortodoxă
din bdul Libertăţii 
Deva. *% (3081)

DECESE
‘ •  Cu adâncă durere în
suflet anunţăm încetarea 
din viaţă a scumpei noas
tre mamă şi bunică 

STOICA VALERIA 
de 73 de ani. înmormân
tarea, sâmbătă, 16 decem
brie, ora 13, de Ia domi
ciliu. .

Dumnezeu s-o odihnească 
în pace, ' (022697)

•  Anunţăm cu durere 
încetarea din viaţă a ce
lui cari? a fost soţ, tată 
şi bunic.

ADRIAN NISTOR
înmormântarea va avea 
loc sâmbătă, -ora 11, la 
cimitirul did Vălişoara. 
Familia. (3085)

•  Familia Drăgoiu 
Virgil şi Laura anun
ţă cu nemărginită du
rere încetarea din 
viaţă la numai doi 
ani a fiului lor

ADRIAN LUCIAN 
DRAGOIU

Vei rămâne veşnic în 
memoria noastră , îh- 
durerată. înmormân
tarea azi, 15 decem
brie, la Cimitirul din 
strada Eminescu, Deva.

(3080)
« Mama Elena, tata 

Ioan, soţia Nela, fiica 
Andreea, conşternaţi 
de durere, anunţă tre
cerea fulgerătoare In 
nefiinţă, în urma unui 
tragic accident, a dra
gului şi nepreţuitului 
lor

IOAN BEXA,
în vârstă de numai 
39 ani.

înmormântarea va 
avea loc în comuna 
Băiţa.

Nimeni şi nimic nu 
te va putea înlocui 
In sufletele noastre, 
Nelu dragă! Dumne
zeu să te odihnească 
în pace! (3(387)

• Consternaţi de 
durere, deplângem tre
cerea în nefiinţă a 
celui care a fost un 
bun şi distins prieten

IOAN BEXA 
Dumnezeu să-l ierte. 
Familia Furdui.

’ ■ (3087)

•  Suntem alături de 
Nela şi Andreea la 
incredibila despărţire 
de dragul şi minuna
tul nostru prieten, cel 
care a fost

IOAN BEXA 
(NELU)

Vei rămâne veşnic 
viu în inimile noastre.

Rugăm pe bunul 
Dumnezeu să aibă 
grijă de sufletul tău 
buri. "/:■ r/ ' ;'/

Adio, dragă. Tex. 
Familia Pachner.

(3087)

•  Un pios omagiu
la dispariţia fulgeră
toare din viaţă a ce
lui mai bun prie- 
terr :y .

IOAN BEXA . 
Dumnezeu să te odih
nească în pace. Fa
milia Angalita.

(3087)
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