
LIBER
A ,  M .  P R E S S  

T R A N S M I T E

Anul VIII •  Nr. 1554 •  Vineri, 19 ianuarie 1996 8 PAGINI •  200 LEI

S cr iso r i c o m e n t a t e  |
. ------------:----- =------  \

Ne respectăm firma i
„Vă scriu pentru a mă mânui e o naţie de oa- \ 

edifica dacă respectaţi meni care au „calitatea" l 
firma de; „Cuvântul li- de a putea fi pfostiţi de ? 
ber“, îşi începe o epis: mai multe ori faţă de t 
tolă lungă dl Nicolae alte naţii pe care nu le \  
Gherman, strada ' Aleea poţi prosti decât o sin- i 
Păcii nr. 5, din Deva. teu gură dată". Opţiune pă. ' 
sunt. un pensionar puţin guboasă a dlui Gherman, \ 
mai sclerozat aşa că v-aş pe care tot dânsul o corn- i 
fi recunoscător dacă nu bate cu o întrebare: „Oa. / 
aţi băga in seamă orto- re noi avem cap de be- ţ 
grafia dacă toate pune- tem şi nu putem gândi V 
tele şi virgulile sunt bi- sau anticipa cum ne-ar ! 
ne puse că până la ur. fi mai bine? Nu văd cum 

cemdeâzâ măi mult ar putea fi mai rău ca 
conţinutul de idei". acum pentru pensionari

Ii facem voia cores- când dintr-o pensie cei 
pondentului nostru, dacă mai mulţi fiind bolnavi 
«la te punctele şi virgu l ,2 .» cheltuieşte ţa me 
Iile < »'■?■>», pentru âi linentt iar‘1/2 „•» 'V*~ 
a4 dovedi că ne. respec-, tuiejlşi mânşafet^re, de 
tăm firma, ' însă i—' din ofte mai multe d*i pen. 
cauza spaţiului tipografio tru cei ce stău la b4o- 
redus — nu vom putea curi este o ciorbă de 
publica integrai scrisoâ. oase", 
rea sa. Sperăm să ne in- Şi-i dft înainte, tot a- 
ţeleagă. şa, dl Nicolaş Gherman,

După ce ne spune că cu faţada fragilei noas. 
are 39 de and de servi, tre democraţii „în dosul 
ciu- că meseriaş de lnal. căreia se ascunde dicta
tă calificare şi că expe- tura camuflată a preşe- 
rienţa v . învăţat că ,dl- dintelui Ilies ,, are * 
ploma esţe o simplă foa. să croşeteze numai , in
ie de hârtie, că progre- tr.un singur fel: una pe 
ŞUT omenirii este împins faţăşi dbu$' pe dos", cu 
Inaintd de autodidacţi nu discursurile sile, „care 
de papagali, fie ei ori- ascultându-le, te ung la 
cât de coloraţi", dl Ni- inimă, dar te şi apucă 
colae Gherman serie: plânsul cât e ei de in-

„Noi, pensionarii cu teresat să ne meargă 
cine vom vota' in acest nouă mai bine, dar nu 
an' electoral?-." Şi îşi a făcut nimic", cu re- 
răspunde M* zic că vom Secţia r.ă s rw  bin® să 
vota »*s şi pscâ acum cu ai mai mulţi pensionari 
groparii da stan. decât măi mulţi şomeri
ga pentru că nu-i aşa „care s-ar revolta şi ar 
o» pensionarii ia aici ş* „u*mâ na  oe ciomege

LA ŞC. GEN. NR. 6 DIN HUNEDOARA 
AM AFLAT, PRINTRE _ ALTELE, ŞI CA

M in is te ru l în v ă ţă m â n tu lu i 

nu m a i ş tie  so co ti

de aiurea 1? gen, >*c sunt si s-ar duce la Cotroeeni, 
mai conservatori şi nu pe când pensionarii se ' 
minra schimbările bA»f luptă mai m at eu boli
te ca şi cum le-ar răs. le" etc. etc. etc. 
o"tl reumatismele vre- Sub un pensiona 
mea rea. Get mai mulţi rul nostru revoltat şi de- 
aşa var face. Dar cei- rutat ne . scrie:' „Să-mi 
lalţi din celelalte catego. daţi de veste şi să-mi 
rii sociale ce vor face? v
Vă spun eu... Vor face DUMITRU GHEONEA 
şi ei cel mai mulţi tot — - — — . .
la stânga pentru eă ro- (Continuare în pag. a 2-a)

Aşa am putea deduce 
din faptul pe care dna 
Rozalia Gherghina, direc_ 
tor adjunct al şcolii, ni_l 
aducea la-gunoştinţă nu 
cu mult timp în urmă. In 
cadrul unei convorbiri pe 
care am purtat-o cu con. 
ducerea şcolii generale 
nr. 6 din Hunedoara- — 
discuţie la care a fost 
prezentă şi dna Alice Pre. 
da, directoarea acestei 
unităţi şcolare. Este vorba 
despre o simplă numă
rătoare a săptămânilor ce 
sunt cuprinse in structu
ra anului şcolar 1985— 
96. întocmită de Ministe. 
cui. învăţământului, con
form căreia trimestrul I 
ar dura 14 . săptămâni, 
trim. al II_lea 11 săp
tămâni, iar trim. al III- 
Ica -L- 9 săptămâni; atâta 
doar că incontestabilul ca
lendar arată' că din 8‘ a_ 
prilie până in 14 : iunie, - 
cuni sunt comunicate ' de ■; 
la minister datele pentru 
trim. al . IlI-lea, ' sunt 
exact zece săptămâni, în 
Iod de cele nouă menţio-. 
nate. Aşadar, o . săptă. . 
mână de şcoală în' plus,

ori una de vacanţă mai 
puţin ?...

Indiferent însă de săp_ 
tămâna eu pricina, cei 
582 de elevi şi dascălii de 
la secţiile română şi ma
ghiară ale Şc. Gen. Nr. 
6 işi văd în continuare de 
treabă. Şi treabă ar fi 
destulă, mai ales că in 
această • perioadă se desfă_ 
şoară ampla lucrări de 
reparaţii şi zugrăveli in
terioare în şcoală. Prece
date de remedierea Şi 
punerea la punct a insta
laţiei de termoficare a 
şcolii (bare a funcţionat la 
parametri » normali doar 
câteva săptămâni), lucră
rile,. amintite *. au început 
în urmă cu o lună de zile

* şi se preconizează a fi 
terminate' Ia sfârşitul lu
mi febra i i<. îtapc a ir 
este că până la urmă s_au 
găsit şi banii necesari, 
fiind alocafi prin Centrul 
de execuţie bugetară 
până. la . 30 milioane lei 
în acest scop.

„Rămâne în , continua.
GEORGETA BtRLA

. (Continuare în pag. a 2-a)

Rolul politic al grupării 
„Un viitor pentru 

România*'
Dl. Vladimir Paşti, fosr 

consilier prezidenţial şi 
vicepreşedinte al grupării 
„Un viitor pentru Româ
nia", a declarat unui re
dactor A.M. PRESS că 
„la noi Revoluţia nu a 
avut duşmani". Contesta
rea Revoluţiei, prin „sce
narii" se poate explică, a_ 
firmă dl Paşti, prin faptul 
că anumite grupuri au în
cercat să o folosească pen 
tru interesele proprii 
„Eu cred că 'a fost. totuşi, 
cel mai important eve 
niment din toată istoria 
modernă a României, în 
momentul de faţă. re
sursele economice şi fi
nanciare sunt gestionate de 
două mari structuri biro
cratice — cele administra
tive şi cele economico- 
industriale. Mai important 
este cine îi controlează 
pe cei care deţin puterea 
şi cine controlează cum 
se gestionează resursele 
Rolul politic al Grupării 
„Un viitor pentru Româ
nia" va deveni efectiv 
în anul 1996“, a mai de_. 
elarat dl Paşti

Membrii 
comisiei 

de* coordonare 
şi control 

a activităţii SR1 
nu vor mal face 
declaraţii publice

Comisia de coordonare 
şi control a activităţii 
SRI Va reexamina în pe
rioada imediat următoare 
toate dosarele şi docu
mentele . ar--’ vizează p 
Virgil Măgureanu, directe. • 
rul acestui serviciu, afir
mă surse, din cadrul co
misiei. Membrii comisiei 
vor analiza şi legalitatea' 
obţinerii şi publicării a- 
cestui dosar, dar mai ales 
oportunitatea cererii de 
destituire *a actualului şei 
al SRI. Până când nu 
vor fi reaudiaţi; directo

rul Măgureanu şi ceilalţi 
factori implicaţi în acest 
scandal, membrii comisiei 
au convenit să nu mai 
facă declaraţii! publice 
sau în presă

Dl. Viorel Sălăgean
caută o formaţiune 

politică 
de centru

Viorel Sălăgean, senato
rul demisionat din PUNR, 
nu va înfiinţa un nou 
partid. Dl Sălăgean a de
clarat agenţiei A.M. PRESS 
că va căuta un partid se
rios, neparlamentar, ca 
„să nu se creadă că ser
veşte fripturi de_a gata". 
Viitoarea sa formaţiune 
trebuie să fie obliga
toriu de centru, „exact de 
centru", şi să aibă „o 
idee doctrinară aparte". 
Deocamdată, Viorel Sălă
gean s_a' gândit la Parţi

alul Noua România

Campania 
electorală 
a F.D.S.R. 

va fi îndreptată 
şi împotriva 

partidelor de stânga
Conducerea PDSR a sta

bilit că este necesară o 
campanie mult mai sus
ţinută împotriva partide
lor de stânga, afirmă 
un membru marcant al 
conducerii PDSR. Pentru 
că din 19*2 PDSR a fost 
sprijinit de formaţiunile 
de stânga, ofensiva pre
electorală a acestora „a 
surprins partidul de gu
vernământ cu garda jos 
pe stânga". De aceea, vii
toarea campanie electorală 
va pune accent şi pe pro.

, gramul socialiştilor, pe care 
îl; vom cataloga ca „nostal
gic > • unîşti ‘ . .restau
rator dictaturii 
nişte", a mai precizat $ur„ 
') ci i.i 'O altă moda
litate va fi escaladarea 
conflictului PS — PSM, 
precum- şi cea a promi
siunilor ' identice, - care si' 
dejoace. orice”: tentativă de 
alianţă. -

1

ÎN ZIARUL 

DE AZI :
• Tribuna „Cuvântu

lui liber"

• Ajutoare pentru si
nistraţi

•  întoarcerea la pâ_ 
mâţii

• Cosînzeana

• TVR şt TV satelit

VWWWWiWA/WV’W
Recent inauguratul Centru de forţă de muncă şi şomaj din oraşul Si. 

meria oferă servicii de calitate. Foto: PA VEL LAZ A

una pe zi
— Cum poate fi mai 

rău decât să găseşti 
un vierme în mărul pe 
care-1 mănânci ?

— Să găseşti jumă
tate de vierme!

-* ~ m i m i

•  Prima căsătorie â anului, 
în amil recent încheiat, la Bi
roul stării civile a Consiliului 
municipal Brad au fost ofi
ciate - 123 căsătorii. Tuturor 
tinerilor familii „Casă de piatră 
ou copii sănătoşi şi frumoşi" 1 
Dar şi începutul acestui an s_a 
dovedit a fi sub bune auspi
cii în acest domeniu, căci 
prima căsătorie s_a oficiat şi au

realizat-o cunoscuta şi îndră
gita interpretă a cântecului 
popular românesc, Lenuţa.Dorina 
Evsei cu dl Vasile Ruiu. Dum
nezeu să Vă lumineze casa iar 
clipele fericite să vă însoţească 
la orice pas in viaţă! (Al. J,).

•  p.U.N.R. la un nou sediu. 
Printr_o hotărâre a Consiliul!» 
local âl municipiului Deva, Fi
lialei judeţene a partidului Uni 
tăţii Naţionale Române i-a fost 
repartizat un spaţiu pentru se
diu. Acesta este situat în De
va, str. i Decembrie, bloc nr

5, parter, telefon .614335 (lângă 
cafeneaua AMIGO), Aici func, 
ţionează şi biroul parlamenta* 
al deputatului PUNR de Hune
doara, dl Petru Şteoiea. (V. N.)

•  Planuri urbanistice. In
prima şedinţă pe acest an, Co
misia judeţeană de urbanism 
amenajarea teritoriului şi lu
crări publice a luat în dezbateri 
Planul urbanistic general — 
etapa a doua — al comunei Ve- 
ţel şi o scrie de planuri ur
banistice de detaliu pentru : sta
ţie de distribuţie carburanţi la 
Haţeg, lotizare căsuţe de va

cântă la Lupeni, sediu pentru 
Banca Comercială Română la 
Deva, sediu pentru primărie 
si monument pentru cinstirea 
eroilor din cele două războaie 
mondiale la Sîntămăria Orlea 
etc. (I. C.).

•  Olimpiade şcolari*. Vineri. 
19 ianuarie a.c. se desfăşoară 
în judeţ olimpiade şcolare. în
trecerile sunt organizate astfel: 
pentru elevii de şcoală gene
rală se organizează faza pe 
localităţi la disciplinele limba 
şi literatura română, fizică, 
iar pentru elevii de liceu 
faza pe şcoală. (M. B.).



M in is te ru l în v ă ţă m â n tu lu i 

nu m a i ş tie  so co ti (Urmare din pag. 1)
f , (Urmare din pag. t)
I ~  v,-„ ---- ---- —  '
1 re ca obiectiv — preci

za dna directoare A. 
Preda — amenajarea ex_ 
tenorului şcolii, atât a rlă_ 
dirii propriu-zise cât şi 
a curţii; mai cu seamă a 
gardului ce lmprejmuieş_ 
te sau, mâ rog, ar tre_ 
hui să împrejrrmiască 
şcoala, pentru a nu face 
din curtea acesteia un 
permanent toc de tra
versare sau teren de fot_ 
bal pentru toţi amatorii 
din cartier. Ca să nu mai 
vorbim de numeroasele 
geamuri sparte... Căci 
asta se întâmplă de când 
o bună parte a plasei dc 
sârmă din care este eon_ 
stituit gardul şcolii a 
fost furată (şi ulterior 
parţial recuperată, cu a_ 
jutorul poliţiei) de unii 
binevoitori" — conchidea 
cu amărăciune dna Preda.

„pin păcate, toată a_ 
ceastă perioadă de tranzi. 
ţie se resimte )n scoală 
dureros — este de părere 
dna R. Gherghina. înce_ 
pând de la problemele fi
nanciare mari, care aduc 
pe unii copii In situaţia 
de a nu avea ce îmbră
ca sau îneălţa, până la 
aspectul orientării profe
sionale. Ca argument vă 
aduc exemplul de anul 
trecut, când am avut mulţi 
copii cu rezultate foarte 
bune, dar majoritatea s-au 
Îndreptat mai degrabă 
spre o şcoală profesio

nală decât spre un, liceu 
teoretic sau chiar indus_ 
trial ; tocmai pentru că 
părintele se gândeşte ca în 
primul rând copilul lui 
sa aibă asigurat un toc 
dt muncă... . 7

- Consideraţi că în a- 
ceastă perioadă are de 
suferit şi calitatea educa_ 
tiei elevului, a copilului 
de muncă...

7- Eu cred că educaţia, 
mai precis educabilitstea 
copilului, va fi o proble_ 
mă . din ce în ce mai 
nţare. Pentru că, mai ales 
în ultima vreme, există 
dezinteres inclusiv din 
partea părinţilor; or, şcoa_ 
la Au va putea niciodată 
suplini educaţia de acasă. 
L>e altfel, noi încercăm să 
introducem în şcoală acea 
disciplină responsabilă. în 
dorinţa de a atenua pe 
cât posibil neglijenţa şi 
nepăsarea unora dintre 
elevi ce apar în modul 
lor de a se comporta 
faţă de bunurile ce *e 
află in dotarea şcolii, de 
exemplu: •

Am mai reţinut din 
spusele celor două doam_ 
ne directoare şi alte 
aspecte — cum ar fi pro_ 
blema autonomiei şcola
re, cea a programelor 
supraîncărcate ale elevi_ 
lor» ori cea a viitorului 
examen de capacitate de 
ia sfârşitul clasei a VIiI_a 
şa., afecta ce pot fi re
luate şi intr-un pR con
text; '

spuneţi că nu puteţi pu. 
blica aşa ceva pentru că 
nu sunt un mare cărtu
rar, şi că nu am stil etc.

j Ne respectăm firma I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
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şi dv. pn şut In fund ial 
pensionari care nu-şi mari 
pot permite să dea lai 
mica publicitate să-şi mail 
vândă orece de prirl

, . . .___ .... ____ _. casă, să poată trăi de aziI
etc. că atunci sunt pe pe mâine. Vă mulţumim!"! 
deplin edificat ai cui N.R. li înţelegem dispe-fi 
sunteţi şi că umblaţi şi rarea diui Nicolae Gher-| 
voi cu ct.'.iia vopsită ca man, am semnalat şi noii 
toţi ceilalţi care se gu- în coloanele ziarului u, I 
dură ca, câinii pe lân- n vie dintre durerile sa-l 
gă putere". 1 le, ale pensionarilor ini

Iar sub un alt P.Ş„ a. generai, insă am îndrăz- l  
daugă: ptm mai uitat 
ceva să vă spun de mi
ca publicitate care a cam 
dispărut din acest ziar 
prin faptul că aţi umflat 
tarifele la incredibila su
mă de 1000 lei cuvântul 
deşi nu-1 deloc rentabil 
pentru publicaţia dv. şi'

ni sâ-i recomandăm să I 
mai mediteze in privin.* 
ţa alegerilor din acest! 
an chiar la insrebarea pe J 
care şi-o pune: „Oarei 
noi avem cap de beton ■  
şi nu vora putea gândi i 
sau anticipa cum ne-ar! 
fi mai bine?" . Asta este. I
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CONTORIZARE.

In oraşul Simeria a 
început şi se desfăşoară 
în ritm grăbit contori- 
zarea livrării de apă, Lu. 
era rea se. faoe eu , fon
durile asigurate de Pri
măria locală. Ia paralel, 
se acţionează pentru 
contorizarea apei calde 
pe centrale termice. Prin 
cele două activităţi se 
vpr apropia sumele ce 
te vor plăţi beneficiarii 
de apă de costurile reale 
făcute cu acestea

p Amantul
REVINE CELOR > 

IN DREPT

An’.carea Legii fondu
lui funciar se apropie de 
final în comuna Veţel — 
cum am reţinut din dis_ 
cuţia cu dl Petru Popa, 
primarul localităţii. Până 
în prezent, au fost în
mânate circa 609 de. ti
tluri. iar încă 200 pro
cese verbale sunt înche
iate şi trimise la QGOT, 
pentru completarea ti
tlurilor. La măsurarea 
pământului şi la Întoc
mirea actelor. neclare . 
punerii Iii posesie 6 MM- 
tribuţie de seamă o au 
specialiştii Florian Gre
cii, I. Davidovici, M. Ro_ 
setj şi maiorul Valen
tin Daniel.

Întârzieri

Mal mulţi primari 
ne-au spus că livrarea 
către tocalităţi a sume
lor destinate ajutorării 
oamenilor necăjiţi se 
face cu multă întâr
ziere. Din această prici, ţ 
nă achitarea acestora se 
face cu circa două luni 
mai târziu decât este 
firesc. Aşa s_au petrecut 
lucrurile şi în decembrie 
anul trecut, când unii 
oameni In drept au pri
mit ajutorul după Cră
ciun. vL “i

SCUMPIRI

Tot şi toate devin, 
pe zi ce trece, tot mai 
scumpe. Să ne referim 
astăzi la presă. Pe ne
pregătitei ziarele centra
le şi revistele îşi ma
jorează preţurile de 
vânzare. „Evenimentul 
zilei" costă 400 de lei, 
„Ziua" 506 lei ş.a. par 
cel mâl spectaculos s-au 
scumpit cele două săptă_ , 
mânate ale Partidului 
România Mare — „Româ
nia MSre* şl „î%ttttea“ I 
au -sărit de la 700 tel la , 
1ă©0 tei. In ateste Con
diţii, cine Iţi' M l per. I 
mite sâ citească presa 
eenlralâ?

t r a ia n  bo n bo b

întoarcerea la pământ
| Fără doar şi poate, cea 

mai frumoasă casă din 
Valea Singiorgiului şi, 
credem, chiar din împre- 
iurimi. este cea a fami
liei Olaru Este a clă
dire cu parter şi etaj. 
proaspăt tencuitâ şi vop
sită. eu multe ferestre, 
acoperiş de ţiglă, cu uşă 
de intrare masivă. cu 
mai multe frontoane 
etc. Am discutat cu dl 
Jan Ienăşescu Olaru chiar 
în poarta casei al cărei 
stăpân este, Am deschis 
discuţia cu întrebarea:

— Câte încăperi are 
casa ?

— Pă; gă vedem. Aşa 
la v parter... , te etaj.. 
Deci, în total 15 camere 
şi 5 holuri.

— Cine a început-o?
— Socru-meu, în roşu 

si eti acoperiş. El a de
cedat si eu am continuat.

— Câţi membri are fa
milia Olaru ?

Trei. Eu. soţia si 
un băiat in clasa a IH_a.

— Si ce faceţi cu aşa o 
căsoaie 7

— Păi ce să facem ? 
Etajul încă nu este gata 
trebuie să_l tencuim In 
interior şi apoi să-l zu
grăvim. Dacă clădirea a 
font ridicată, nu se, fă
cea S-O lăsăm neter
minată ■

— Cu ce vă ocupaţi, 
dvoastră şi soţia?

— Suntem subingineri 
şi am muncit la C.S. Hu
nedoara.

— Aţi muncit, ziceţi. 
De ce vorbiţi la trecut?

— Fiindcă ne-am lă
sat amândoi.

— De ce ?
— Avem 9 ha pământ 

şi pământul cere multă 
muncă. In anul trecut 
am avut plantat cu varză 
1 ha de teren pe care 
l_am udat mereu — că 
am cumpărat o moto, 
pompă şi o instalaţie de 
stropit — şi ara avut o] 
recoltă bună. Varza a 
mers foarte bine, pe pia-i 
ţă şi am făcut bani 
frumoşi.

— Numai cu varza ?
— Numai. Anul ăsta1 

şi In continuare vrem să 
punem mai mulţe sorti
mente' de legume. Că_ 
lanul este aproape şi le
gumele au mare căutare 
Celălalt pământ îl culti
văm cu grâu, porumb, 
cartofi ş.a Recolta ce 
ne prisoseşte o vindem 
pe piaţă

— R grea meseria de. 
ţăran ? -

— Este, dar poţi trăi 
din ea şt focă destul de 
bine. Cu o condiţie fosă:' 
s_o faci cu pricepere şi
dragoste.

TRAIAN BONDOS

TÂX' YELLOW CfiB
TA XIURILE 

G A LB EN E
CU CELE MAI MICI TARIFE
2 4  de o re  d in  2 4 , ,

ta d ispoziţia  dum neavoastră?

IEFTIN - COMOD
T a x a re a  se fa c e  d in  m om entu l 

h : p re luării c lien tu lu i

TOTUL LA 
TELEFON

DEVA. i'tr.
M. ETOinBscţf.rtf.2
Tetelor». 616663

W»—• 
K 
<

W

7,00 Ora 7, bună dimi
neaţa!; 8,30 Capcana tim
pului ts/r); 9,15 Sport la 
minute 9,30,. Paradise 
Beach( r); 10,06 A cage
aux foile (f/r): 12.00 Sport;
13.00 Oameni in toată
firea (s/r); 13,30 Cracker 
(s/r): 15,00 Sport ma
gazin ; 16,30 Pi-
radisc Beach (s); 17,00
M.A.S.H. (s/r); 17.30 Cap. 
cana timpului (s); 18,15 
S p o r t  •  Magazin:
19.00 Oameni în toată 
firea (s): 19,30 Ştirile 
Pro TV; 21,00 Film a 
Red Dawn (SUA, 1984);
23.00 Aventuri în Casa
Morţii (s); 0,05 Sport la
minut • Ştiri sportive; 
0,30 Erotica (sj,

>—■
... . ■:«<<:

6.30 Germania azi di
mineaţă; 10,00 Cannon 
(s.p.): 11,00 Fără cuvinte 
(cs); 11,30 Băiat, damă, 
rege (cs); 12,00 Kerner
(talkshow); 13,00 Love 
Boat (s): 14,06 Trapper 
John, M.D. (s); 16,00 Star 
Trek (s. SF); 16,00 Mac 
GyVer (s.p.); 17,00 Totul 
sau nimic (cs); 18,00 
XXO (cs); 19,00 Aşa.i 
viaţa (s);. 19,30 Ştiri, me
teo, sport; 20.00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Film 
•  Wall Street (SUA,
1987); 23,15 A.S. (s.p.);
1,00 Soarele roşu (w. 
Franţa/Italia 1971)'; 3,00
Star Trek (s/r); 3,50
MacGyvcr (s/r).

7,00 Ştirii şi reportaje 
ITNs 7,3© Steals 4 Deals;
8.00 Azi — Informaţii Ia 
zi; 16,00 Super Shop;
11.00 Roata banilor •  
Europa; 15,30 Ultimele 
zvonuri bursiere; 17,00 
Roata banilor •  S.U.A.;

-18.30 Buletin bursier;
19.00 Ştiri ş| rep, ITN;
19.30 Secolul lui Frost 
(do/r); 20,30 Selina Scott 
Show (set.); 21,30 Mări 
case ale lumii (do); 22,00 
Executive lifestyles (do);
26.30 Ştiri şi reportaje;
23.00 Gillette World Sport
Special; 0,00 Show_uî 
serii, cu Jay Leno; 1/W 
Late Night (cs); 2,00
Later (cs).

7,00 Femei inimoase ;
7.30 Teledinlneaţa ; 9,05
Jurnal; 9.35 Istoria ştiin
ţei; 10,3© Descoperirea 
(r); 11JW Ştiinţa la în
demână (mag.); 11,35 Si 
nu visăm (r); 12,30 Strip- 
tease (r); 13,35 Jurnal
F 3; 14,00 Luminile Pa
risului (r)î 34,30 Medicii 
(f/r); 16,00 Teii Qucl <r);
16.30 Femei inimoase (r); 
17,15 Bibi— (r); 17,45 Fa, 
Si, La.„ (cs); 18,15 Studio 
Gabriel (div.); 18,45 Cam
pionul (cs); 19,30 Jurnal 
TV5: 20,00 Luminile Pa
risului; 20^0 Jurnal bel
gian ; 21,00 Fortul Boyard;
22.30 Magazin turistic.

——l.amu
7,00 Ştiri; 9A5 Show

ul lui Maurizio Costanzo
(r) ; 12.30 Forum (show); 
14JM Ştiri; 14^5 Cotidi
ene (show); 14,40 Beauti- 
fui (s); 13,15 Robinsonii
(s) : 15,45 Casa Castagna 
(show); 17.06 D.a.; 19J00 
OK, preţul e corect (cs);
20.00 Roata norocului
(cs); 21,00 Ştiri; 21.25
Circulă zvonul (show);

21,45 Glumele Ia o parte 
(show/sei.); 0,00 Ştiri; 
0,15 ShoW-ul lui M. Cos
tanzo; 2,30 Cotidiene 
(show/r); 2,45 Circulă 
zvonul (show/r); 3,06 Re
vista presei; 3,30 Cin Cin 
(s); 4,30 Câinele Boomer; 
5,36 Arca Iui Noe (do);
6.00 Un cuplu Ciudat (s).

9,30 Snowboarding a 
Cupa Mondială (r); 10,00 
Schi alpin a Magazin 
(r); 10,30 Mag. interna
ţional ai sporturilor ea 
motor (r); 12,00 Schi
alpin a Cupa Mondială, 
Italia, coborâre, feminin; 
13,15 Schi alpin a Cupa 
Mondială, Wengen, Elve
ţia (d>; 15.00 Tenis a
1996 Ford Australian O- 
pen, de la Melbourne, 
ziua 5 (d); 20,00 Fotbal
a Cupa Africii pe Na
ţiuni, grupa C, Durban; 
Zair — Ga bon (d); 
22,00 Fotbal a Cupa 
Africii pe Naţiuni. Ghana 
— Tunisia (Inreg.); 23,00 
Tenis •  Ford- Australian 
Open (inreg.); OfiO Box 
a Meciuri internaţionale.

J
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NICI NOI NU AM PRIMIT 
CALENDARUL COLOR

Familia mea face abona- 
> latent în fiecare lună Ia 

darul „Cuvântul liber" şi 
U mai multe publicaţii. 
In numerele din luna de
cembrie ne-aţi comunicat 
că vom primi, un calendar 
color 1996, care ne va' fi 
trimis odată cu abdnamen- 
tţd, la-sfârşitul aftulul. 
pot aduce la cunoştinţă că 
riu a primit acest calendar 
idei o familie din locali
tatea Bălata. Vă rog să-mi 
răspundeţi cine este vino
vat. (GiioRCETA Morar. 

, localitatea Bălata nr. 14, 
com. Şoimuş).

N.R.; Redacţia ziarului 
nostru a realizat calenda
rul color la „Polidava" 
Deva şi l-a pus Ja dispozi
ţia compartimentului difu
zare presă — din cadrul 
Direcţiei de Poştă Hune
doara —, prin angajatul 
său de specialitate. Mai 
departe... aşteptăm şi noi 
răspuns. Mai ales că situ
aţia întâmplată la Bălata 
cu calendarul editat de nea - 
nu este singulară Na-au 
scris şi' ne-au telefonat a- 
bonaţi din mai multe lo
calităţi. £

POŞTA RUBRICII
’ I0A.N BORCAN — pen
sionar, Simcria- Interviul 
pe care îl realizaţi cu dv., 
pe patru pagini mari de 
hârtie, şi cu un scris mă
runt, adresându-vă între
bări în numele unui repor
ter al ziarului nostru (cine, 
când, unde ?!) şi răspun
zând în calitatea dv. .ie 
ips* deţinut politic cu 
întreaga istorie a fărădeie- 
gi-'Or comise de part dul 
comunist —, nu întruneşte 
Etici criteriile profesiunii de 
Ziarist, nici calităţile unui 
articol de Ziar. ţâsaţi â- 
Ceastă treabă pi» seama zi
ariştilor, a istoricilor.

MlHAl VOICA — Rapol- 
tu Mare'. Vă mulţumim

pentru aprecierile la adre
sa ziarului nostru, însă 
ne-a întristat nedreptatea 
ce vi s-a făcut, tnmiţlndu- 
vă un calendar rebut şi nu 
unul bun, frumos. Aşa este 
curo spuneţi; când dăru
ieşti un cadou unei per
soane nu contează valoa
rea acestuia, câţ mai ales 
aspectul, frumuseţea lui, 
ceea ce nu puteţi spune 
despre calendarul promis 
de noi şi trimis de poştă 
la sfârşitul anului 1993. 
Regretăm gestul şi vă ex
pediem un calendar... nor
mal. Sperăm că va fi aşa 
cum ne scrieţi : „Acest fapt 
nu mă va determina să nu 
rămân şi în continuare un 
fidel abonat al ziarului

Ajutoare pentru 
sinistraţi

Prezentarea în câteva seri 
pe Postul Naţional TV1 
a inundaţiilor care au 
fost la sfârşitul anului 
trecut în unele localităţi 
din zona municipiului 
Brad i-a determinat' pe 
mai mulţi oameni de bi
ne să se gândească- şi la 
aceşti încercaţi şi necă
jiţi locuitori care au su
ferit diverse pagube ma
teriale. Astfel, la Crişcior, 
pe lângă ajutoarele pri
mite pe linia prefecturii, 
care a trimis cizme, pu
foaice, cearşafuri, pături, 
şube şi alimente, s-au 
primit bunuri donate în
calece xui alimente şi îm
brăcăminte pentru 7,0 
gospodării de la Parohia 
Oteşan, judeţul Vâlcea ; 
Parohia nr. 3 din Saţul 
Nou, comuna Padina, 
care a distribuit unui nu
măr de 140 persoane fă
ină aibă şi de mălai. Din 
satul Ciula Mare — co
muna Răcbitova s-au pri
mit legume, Zarzavaturi, 
cereale şi o sumă de 
bani. Parohia satului Căs- 
tău şi Primăria Beriu au 
adus făină albă, produse 
Agricole şi alimentare. De ' 
la Bard Mare s-a primit 
un ajutor bănesc de. 
700000 lei, care au fost 
împărţiţi la 10 familii cu 
gospodăriile afectate de 
ape care se încadrează 
în gradele II şi III de 
afectare. Mai multe co
misii formate din agenţi 
de asigurare şi reprezen- 
tanţi ai primăriei eva
luează pagubele din gos
podăriile sinistrate pentru

a putea acorda ajutoare 
materiale. La Brad, pri
mii care au întins o mâ
nă de ajutor persoane
lor sinistrate, distrjbuin-j 
du-le ajutoarele primite, 
câ pâine, conserve, apă 
minerală, au fost elevii 
din grupa de Cruce Ro
şie din cadrul Liceului 
Avram lancu din loca
litate, condusă de dl Mi- 
haj Oprea, secretarul fi
lialei. De te Prefectura 
Hunedoara se va primi, 
conform tabelelor faitoo- j 
mite, alimente constând 
in 50 kg cartofi, 10 kg 
rădăcinoase, 10 kg ceapă, 
ulei, făină, zahăr pentru 
fiecare familie foarte a- 
fectatâ de năvala apelor, 
pre etan şi pături, ciorapi, 
cizme, cearşafuri ş.a. 
Este in plină/desfăşura
re acţiunea de evaluare 
a materialelor necesare 
refacerii construcţiilor ca- i 
lamitate pe care o face 
o comisie de experţi din 
cadrul judeţului, împreu
nă ou reprezentanţi ai 
Consiliului municipal 
Brad.

Din păcate această ac
ţiune profund umanita
ră este umbrită de une
le persoane de culoare 
care au început să vân
dă în piaţa de vechituri 
articolele primite drept 
ajutor pentru sinistraţi. 
Culmea este că unii din
tre tuciurii — văzuţi joi 
în Piaţa din Brad — nici 
n-au fost afectaţi de ape.

ALEXANDRU JUROA, 
corespondent

dv.“ Vă mulţumim încă 
o dată şi vă întoarcem ura
rea „La mulţi ani >•“

MIHAELA CIUNCU — 
16 ani. Apreciabil efortul 
tău, Mihaeta, lăudabilă în
drăzneala ta, aşa cum măr
turiseşti, de a scrie o poezie 
despre marele nostru poet 
Mihai Eminescu. Din păca
te, versurile, scrise cu sin
ceritate şi sensibilitate, nu 
întrunesc condiţiile publi
cării. Cât priveşte manu
scrisul, el se păstrează la 
redacţia noastră. Cum scri
em în aproape fiecare nu
măr de ziar, manuscrisele 
(publicate sad nu) nu se 
înapoiază autorilor.

S E M N A L..,

/ Vreau să vă semnalez 
Un fapt care nemulţumeşte 
locuitorii comunei Ghelari. 
La noi in comună este o 
fabrică de pâine cu renu
me pentru calitatea pâinii 
pe care o face, dar modul 
în care este distribuită 
clienţilor lasă de dorit. 
Pâinea se vinde în staţia 

'de autobuz unde clientul, 
stă în ploaie sau ninsoa
re pentru a' o cumpăra. 
Sau este vândută într.un 
birt unde se fumează, se 
bea şi pâinea miroase a 
fum, :ar magazinele ali
mentare stau fără pâine 
ori sunt obligate să adusă 
pâine de la privatizaţi din 
Hunedoara. Se tot vorbeş
te de ridicarea standarde
lor servirii la nivelul ce
lor europene. Oare în Oc
cident tot aşa sunt serviţi 
tietăţenii sau noi ne în
toarcem la epoca de plă
tiră? Cine se face vinovat 
de aceste situaţii? în spe. 
rânţa că dv. veţi rezolva 
această enigmă.- (Nicolae 
Munteanu, comuna Ghe- 
lârik

COMPLEXUL MUZEAL DEVA
Pe ordinea de zi a ace

leiaşi şedinţe de lucru a 
Consiliului judeţean mai es
te înscris Proiectul de ho
tărâre pentru aprobarea 
Planului urbanistic de de
taliu privind realizarea la 
"Deva a unui Complex Mu
zeal. Şi despre acesta, d. 
arh. Ion Constantinescu şi 
dşoara arheolog Adriana 
Rusu — director al Muze
ului civilizaţiei dacice şi 
romane Deva ne-au infor
mat:

D. arh. ION CONSTA1N- 
TINESCU: Amplasamen
tul Complexului muzeal es
te situat în spatele actualu
lui Muzeu judeţean, in cur
tea castelului Magna Curia, 
încercându-se obţinerea a- 
ici a unui complex muzeal, 
prin realizarea unor legă
turi funcţionale între clă
direa existentă şi cea pro
pusă. .Dat fiind situarea 
amplasamentului şi în i- 
mediata vecinătate a dea
lului cetăţii, ne gândim să 
propunem d-lor consilieri ai 
Consiliului judeţean ca la 
faza următoare de proiec
tare a Complexului muze
al să se cuprindă şi mă

suri pentru punerea în va
loare a dealului cetăţii; 
în aceşt şpop vom prezen
ta spre eXplicitare studiile 
elaborate in anul 1973 de 
Institutu) de arViecturâ 
„Ioan Mincu“ din Bucu
reşti pentru valorificarea 
turistică a dealului cetăţii 
precum şi reanalizarea po
sibilităţilor de realizare 
a unui telescaun de la co
ta oraşului în vârful ce
tăţii care şă permită tu
riştilor un acces rapid că
tre cetate Ne gândim ca 
pentru alegerea soluţiilor 
optime de organizare a 
Complexului muzeal şi ce
lelalte măsuri privind ce
tatea, să propunem Con
siliului judeţean aproba
rea unui Concurs public 
în proiectare. Noua clă
dire va trebui să fig in
tr-o arhitectură neutră, 
metal şi sticlă pentru a 
nu afecta personalitatea 
castelului Magna Curia.

Dşoara arheolog ADRIA
NA RUSU: In patrimoniul 
muzeului nostru se află 
peste 220 000 bunuri, din 
care 40 270 constituie va
lori aparţinătoare patrimo

niului cultural naţionali 
etalarea acestui valoros 
patrimoniu intr-un spaţiu 

„adecvat se impune 'de mai 
mulţi ani. Noile spaţii pro
puse vor cuprinde săli 
pentru expoziţii, conferin
ţe şi pentru organizarea 
unor activităţi de profil; 
laboratoare de restaurare, 
conservare; lapidariu; bi
bliotecă documentară şi 
sală de lectură; ateliere; 
depozite: cabinete de lu
cru pentru specialişti pe 
specialităţj; spaţiu-proto- 
col şi spaţii parcare auto. 
Actuala clădire monu
ment. Magna Curia, după 
restaurare, urmează să 
găzduiască expoziţia de 
bază a perioadelor evului 
mediu, modernă şi con
temporană, precum şi co
lecţia de artă plastică şi 
decorativă.

Circulaţii lejere, CU ilu
minări adecvate şi spaţii 
de odihnă, vor putea asi
gura o înfăţişare moder. 
nă viitorului complfex mu
zeal.

A consemnat
ION ClotLEI

ESTE GREU SA TRĂIEŞTI LA HAŢEG FARA
CĂLDURA IN APARTAMENTE

O situaţie fără soluţii?
•  O serie de asociaţii de 

locatari din oraşul Haţeg, 
cu peste 1400 de aparta
mente, se plâng că, Unele 
de mai mulţi ani, nu au 
iarna încălzire •  Cât timp 
durează remontul la o cen
trală termici ? •  La blo
cul A 3 există 50 de apar
tamente ale căror bucă
tării nu au fost încă ra
cordate la gaz metan •  S-a 
cerut sprijiâul Consiliului 
judeţean pentru ieşirea din 
impas.

De curând ne-au parve
nit la redacţie o serie de 
documente care poartă 
semnătura administrato
rilor şi/sau contabililor a-

cestora, ele atestând fap
tul că mai mult dş 1400 
de apartamente nu bene
ficiază de agent termic 
(încălzire) pe timpul iernii. 
Aşa cum se arată în ade
verinţele respective, unele 
blocuri sunt lipsite de căl
dură de mâi muiţi ani, u- 
nele din 1991 sau chiar 
din 1990. Spre edificare 
cităm din adresa în care 
se spune că : „Prin pre
zenta se adevereşte că la 
asociaţia de locatari nr. 17, 
compusă din Î10. aparta
mente, nu se. furnizează 
energie termică din anul 
1990, când a intrat în re- 
mont Centrala termică nr.

Stadiul grajdului în m omentul cumpărării.

2 Haţeg. Asemănător se 
prezintă situaţia şi la aso
ciaţia de locatari nr. 3, ca
re cuprinde 150 de aparta
mente, aici găsindu-se şi 
blocul A 3, unde 50 de a- 
partamente nu au nici ,lâ 
ora actuală făcute racor
durile bucătăriilor la gaz 
metan.

Nu, redăm, din lipsă de 
spaţiu, conţinutul tuturor 
adreselor, în esenţă aces
tea evidenţiind aceeaşi ma
re durere a locatarilor — 
lipsa căldurii pe timpul 
iernii. în lipsa -agentului 
termic, 'fiecare se descur
că cum poate, încălzind 
locuinţa cu energie elec
trică, cu lemne procurate 
şi pe plan local (ba tăind 
o bancă, un copac orna
mental) sau cu fel de fel 
de improvizaţii.

Fireşte, asemenea proce
dee nu pot dura la ne
sfârşit. Dacă soluţia de în
călzire prin centralele ter
mice este compromisă, şi 
în suferinţă de atâta vre-, 
me, oamenii ar dori să li 
sş acorde posibilitatea să 
li se intVodueă şi al doilea 
foc cu gaz metan pentru 
încălzire în apartamente. 
Ei speră intr-un ajutor 
concret şi eficient din par
tea Consiliului judeţean, în 
acest sens adresându-se şi 
cu un memoriu. Credinţa 
lor este că, cel puţin în 
iarna viitoare, nu vor mai 
întâmpina greutăţile de 
până acum In privinţa 
încălzirii locuinţelor. (N.T;J

Ameninţările domnului primar

I
I
I
I
I

Acesta este subiectul u- 
nei scrisori destul de de
taliate pe care ne.a a- 
dresat-o dl Petru Butaş 
din Deva. La ce se refe. 
ră. In esenţă, petentul?

După ce arată că in 
luna decembrie a anului 
trecut a fost chemat Ia 
primăria din Zam pen
tru a clarifica situaţia u- 
nui teren, dl P.B. ne spu
ne că dl Nicolae Mun. 
teanu, primarul localită
ţii, a profitat de fapt de

ocazia respectivă pentru 
a-i aduce la cunoştinţă, 
în mod indirect, câ ce
tăţenii comunei intenţio
nează să-i intenteze un 
proces în legătură cu 
cumpărarea unui grajd 
(care arăta ca în foto
grafia alăturată), din pa
trimoniul fostei CAP din 
localitate. Motivul? Lici. 
taţia ce a avut loc in 
1991 ar fi fost măsluită 
de către dl P.B., împreu

nă cu comisia de lichi
dare- ..

In discuţie sunt aduse 
şi alte acuze legate de 
prestaţia petentului în 
fosta CAP, precum şi 
ideea unor săteni, de a 
folosi materialele recupe
rabile de la grajdul res
pectiv. pentru eonstrucţia 
unei biserici, adUcân- 
du-se şi o serie de_ ar
gumente, verificabile, po
trivit cărora cel în cau
ză' a lucrat şi în CAP.

precum şi oferta sa ce 
a făcut-o, dar la vremea 
respectivă a fost refuzat, 
de a vinde grajdul, fă
ră nici un câştig, în 
fâ\ oarea celor .are a. 
cum îl solicită 

Dincolo de alte comen
tarii, d. P.B. îi urează 
dlui primar un an nou 
fericit şi doreşte să rtu-i 
mai fie adresate amenin
ţări socotind că aseme. 
nea practici sunt numai 
de domeniul trecutului. 
(N.T.)

I
I
I
I
I
I
I
1
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e mari au
Privatizarea societăţilor 

comerciale cuprinse în lis
tă este un proces care, în 
majoritatea cazurilor, ridi
că încă unele semne de, 
întrebare, având în vede
re, pe' de o parte, indeci
zia posesorilor de cupoa
ne şi parnete cu certifi
cate de proprietate, iar pe 
de .alta, insuficientele ele
mente privind datele asu
pra ofertelor ce le au la 
dispoziţie. Fără intenţia de 
a influenţa decizia poten
ţialilor acţionari, este de 
subliniat faptul că există 
o serie de societăţi comer
ciale care datorită profi
lului lor de activitate, pre
zintă un interes aparte 
(mai ales dacă se ţine sea
ma de nevoile reale ale 
economiei), ele devenind 
firme cu viitor sigur, cu 
cifre de afaceri atractive 
.şi cu posibilităţi de a re
partiza acţionarilor însem
nate fonduri ca dividende, 
în rândul acestora se în
scrie, fără îndoială, după 
cum o arată şi topul al
cătuit, pe criterii obiecti
ve pentru firmele din ju
deţul nostru cuprinse în 
lista privatizării de masă 
— Societatea comercială 
C.I.F. S.A. Deva — unita
te cu profil de construcţii 
şi de îmbunătăţiri funcia
re. . ...

Discutând cu dl. ing. 
Salvador Stângaeiu, mana
ger general şi cu dl Petru 
Crişan, contabil şef la so
cietatea amintită, am des
prins câteva din obiecti
vele care pledează în fa
voarea opţiunilor pentru 
subscripţia la această fir
mă, în vederea privatiză
rii. Dacă asemenea- multor 
societăţi comerciale, după

0 măsură 
bineventă

In sfârşit, iată că Gu
vernul se mai gândeşte Şi 
la o măsură care ‘este de 
multă vreme aşteptată, 
pentru a reglementa pla
ta cu bani-gheaţă. Por
nind de la constatarea că 
a devenit aproape o prac
tică la modă, în multe si
tuaţii aceea ca circulaţia 
banilor „cu sacul" în nu
merar intre agenţii econo
mici să nu mai cunoască 
limite, s-a anunţat inten
ţia Guvernului de a între
prinde o iniţiativă legisla
tivă constând în emiterea 
în acest sens (în următoa
rea perioadă) a unei or
donanţe, care va încadra 
ca evaziune' fiscală plata 
în numerar peste un anu. 
mit plafon.

' Faptul că între sancţiu
nile ce se vor aplica pen
tru încălcarea prevederi
lor ordonanţei respective 
se va merge până la pe
deapsa cu închisoare es
te de natură să pună or
dine în efectuarea unor 
astfel de plăţi, măsura a- 
vutâ in vedere fiind me. 
riită să aducă schimbări 
importante in viaţa eco- 
nomico-finan; ; vro a agen
ţilor şi oamenilor de afa. 
ceri. (N.T.)

1989 s-a înregistrat o că
dere accentuată a cerin
ţelor pentru lucrări şi, 
respectiv, a prestaţiilor în 
domeniul construcţiilor 
pentru agricultură şi al 
îmbunătăţirilor fuheiare, 
mai ales ca urmare a lip
sei de fonduri băneşti ă- 
locate în acest scop din 
partea beneficiarilor de 
lucrări, în ultimii doi ani

fi omise din lista obiec
tului de activitate nici o- 
fertele existente pentru 
confecţii metalice (fiind 
posibifă, în acest sens, şi 
o cooperare cu parteneri 
străini), pentru prefabri
cate din beton, cât şi pres
taţiile diverse ce se pot 
face cu utilajele din do
tare. ‘

Ţinând seama de con-

S.C. C.I.F. S.A. DEVA — O FIRMA 

CU VIITOR SIGUR

se resimte vizibil o relan
sare sigură a întregii ac
tivităţi, rata profitului şi 
rentabilitatea acţiunii pla
sând firma respectivă în
tre cele mai atractive din 
judeţul nostru.

Concludente în acest sens 
sunt o serie de argumen
te, între care şi ofertele 
de lucrări ce se vor deru
la în acest an. între cele 
cu pondere, notabile sunt 
continuările la construc
ţia Liceului Nr. 1 şi Ia 
reabilitarea unor străzi din 
municipiul Hunedoara, a 
lucrărilor de la sediul nou- 
al Registrului Auto Român 
din Deva, lucrările de 
combatere a eroziunii . so
lului în zonele Boşorod, 
Grid, Vata. Romos şi Zei- 
cani, desecările de la Ilia 
şi altele. în raport de a- 
locarea fondurilor necesa
re, este de reţinut că do
tarea tehnică permite să 
fie luate în execuţie şi al
te lucrări de genul celor 
enumerate. Fireşte, nu pot

dîţiile specifice judeţului 
nostru, există un volum 
apreciabil de lucrări ce 
trebuie executate în pri
vinţa combaterii eroziunii 
solului, desecărilor, iriga
ţiilor şi construcţiilor hi

drotehnice, însă cuprinderea 
lor în program şi mai ales 
realizarea depind de asi
gurarea fondurilor buge
tare. Cum există unele 
semne că lucrurile pe an
samblul economiei încep să 
fie readuse pe un făgaş 
normal, în special pe mă
sură ce se înfăptuieşte pri
vatizarea şi se consolidea- 
ză bugetele locale, există 
şi speranţa că se vor crea 
condiţii spre - o activitate 
performantă şi în cazul 
S.C. C.I.F., firmă pentru 
a cărei privatizare au op
tat, prin subscripţiile fă
cute până acum, salariaţii 
şi foştii salariaţi, precum 
şi alţi deţinători de carnete 
cu certificate de proprie
tate şi de cupoane nomi
native de privatizare. Cei 
interesaţi pot obţine alte 
detalii şi informaţii de- 
spre această firmă, fie di
rect la sediul unităţii din 
str. Dorobanţilor, nr. 6, 
Deva, la telefon 612608, 
sau fax 621856.

NICOLAE TtRCOB

In numerar

Desen de LA VINI A BATESCU, Deva.

După ce o bună perioa
dă de timp, asta probabil 
şi datorită unor schim
bări 1n conducerea FPS, 
Legea 55/1995 a stat blo
cată, fiind vorba, practic, 
nu despre accelerare ci 
despre frânare, iată că aU 
apărut şi listele societăţi, 
lor comerciale care se scot 
la vânzare prin licitaţie 
publică, fără preselecţie. 
Aşa după cum s-a putut 
lua la cunoştinţă şi prin 
intermediul ziarului nos
tru, pe una din liste (nr. 
2), apare că FPS scoate la 
vânzare şi pachetul de ac
ţiuni contra numerar de 
la Societatea Comercială 
Metalul S.A. Hunedoara. 
Din numărul total al ac. 
ţiunilor, care este de 
232 537, sunt puse în vân
zare 93 815, preţul ,de por
nire a licitaţiei fiind de 
36 759 lei pentru o acţiu
ne, plata făcându-se in
tegral pentru pachetul ad-; 
judecat. :j. ' LoVa

Potrivit anunţurilor fă
cute, licitaţiile fără pre
selecţie. vor avea loc în zi. 
lele de 25 şi 30 ianuarie, 
precum şi în 6 februarie 
a.c, sp-.rându-se ca prin 
mărirea ofertei de socie
tăţi comerciale ale căror 
acţiuni sunt scoase la vân
zare să fie atraşi cât mai 
mulţi investitori, inclusiv 
străini, cu V bineînţe. 
Ies.

Vorbind despre cumpă
rarea. acţiunilor, există şi 
părerea potrivit căreia,

prin Normele Metodologi
ce şi prin prevederile Re
gulamentului de licitaţie, 
nu sunt favorizaţi numai 
salariaţii, aceştia fiind lip. 
siţi de posibilităţi mate
riale în majoritatea cazu
rilor, ci şi ceilalţi poten
ţiali Investitori, care sunt 
interesaţi, potrivit proce. 
durilor actuale, să contri
buie cât mai puţin la ca
pitalizarea firmelor. De 
asemenea, senşlhe de în
trebare se ridică şi in ' le. 
gătură cu alocarea celor 
până la. 60 de procente 
din banii încasaţi, care. 
să rămână > la dispoziţia 
societăţii comerciale Ce se 
privatizează, pentru plata 
eventualelor datprii în
registrate de firma respec
tivă. întrebarea ce se pu
ne este: in cazul că fir. 
ma nu are datorii,, aceasta 
poate sau 'mi să benefi
cieze de suma ce i se cu
vine pentru a face reteh- 
nologizări sau pentru a 
aduce alte îmbunătăţiri în 
procesul de producţie? A. 
ceastă chestiune rămâne 
la latitudinea FPS în con
diţiile prevederilor actuale.

Pe măsură ce se vor de
rula licitaţiile contra nu
merar, vom putea să ve
dem de câţi bani dispun 
românii şi ce interes ma
nifestă faţă de privatiza- 
rea firmelor cuprinse în 
listele date până acum pu
blicităţii.

NICOLAE TlRCOB

Puterea amorsârii unul alt început
Lucru cunoscut, Valul 

de schimbări declanşat în ' 
decembrie 1989, a consti
tuit startul unei curse de 
mare viteză ce a avut ca 
finalitate, desfiinţarea fos
telor centre de calcul. Sub 
impactul invaziei masive 
pe piaţa românească a cal. 
culatoarelor personale, din 
ultima generaţie, invazie 
ce a mutat prelucrarea in
formatică a datelor' de' la 
nivel central la sediul fir
melor, multe din ex-cen. 
trele de calcul a'u fost ne
voite să-şi întrerupă ac. 
tivitatea. Totuşi, unele, rea
lizând un veritabil tur de 
forţă, au reuşit nu numai 
să supravieţuiască la im
pactul cu noile rigori, dar, 
în prezent, transformate 
în societăţi comerciale, 
sunt susceptibile de a in
tra în sfera unor avansate 
rentabilităţi. în această ul
timă ipostază se regăseşte 
şi SC Infomin SA Deva, ‘ 
fostul centru de calcul al 
actualei Regii Autonome 
a Cuprvflui.

Desprinderea din corpul 
regiei în 1992 a găsit fir
ma încorsetată de mari di
ficultăţi ce păreau, pe mo. 
ment, insolvabile. Pătrun
derea tot mai pregnantă

a P.C.-urîlor în dotările 
exploatărilor miniere ale 
R.A.C. a dus la o scăde
re continuă şi abruptă a 
volumului de muncă in 
noua societate comercială, 
în opinia dlui matemati
cian Ioan Manea, manage
rul firmei, ceea ce a sal-" 
vat Infominul a fost, pre
ponderent, calitatea profe. 
sională - deosebită a spe
cialiştilor firmei. Pentru 
a putea face faţă concu
renţei, intr-un timp foar, 
te scurt, s-a'reuşit repro- 
iectarea întregului top de 
aplicaţii originale ale In. 
fominuluî, astfel încât a- 
cestea să poată fi rulate pe 
noile tipuri de calculatoa
re. Acest lucru a creat po
sibilitatea comercializării 
acestor softuri specifice 
pentru activitatea din ex
ploatările miniere odată 
cu câştigarea de către fir
mă a dreptului de a asi
gura asistenţa tehnică în 
exploatarea acestor aplica
ţii informatice.

Principala tactică aplica, 
tă pentru a scoate Infomi- 
nul din depresiunea eco
nomică în care se găsea 
a fost aceea a diversifică
rii activităţii. Câştiguri 
însemnate au fost obţinu.

te din taxele percepute bei 
neficiarilor cursurilor de 
instruire informatică, pe 
care Infominul a început 
să le organizeze. La aces
te câştiguri s-au adăugat 
cele obţinute din corner, 
cializarea, instalarea şi 
service-ul echipamentelor 
de tehnică de calcul şi 
electronice. întreg profitul

LA S.C. INFOMIN 
S.A. DEVA

obţinut începând cu anul 
1992 a fost investit1 astfel 
încât, in prezent, firma 
dispune de dotări de cea 
mai înaltă performanţă: 
calculatoare personale din
tre cele mai puternice, sea- 
nnere, imprimante laser, 
plotere şi digitizoare. Deşi 
desprinsă de R.A.C., regia 
a rămas principalul bene. 
ficiar al serviciilor Info- 
minului. Noile dotări au 
permis şi activităţi de e- 
ditare şi tehnoredactare 
computerizată. Aşa se fa
ce că în prezent uţiica re
vistă de specialitate româ
nească cu specific minier

_ intitulată „Revista mine-' 
lor“ este tehnoredactată şi 
editată la Deva de SG -In- 
fomin SA.

Un sector specific şi deo. 
sebit de important al ac
tivităţii firmei este imple
mentarea, în colaborare cu 
Cepromjn SA, a autbmati- 
zării fluxurilor tehnologi, 
ce de preparare a mine
reurilor din cadrul uzine
lor, de preparare ale re
giei. Astfel de automaţi.' 
zări, cu titlul de premie
re naţionale în minerit, au 
fost puse in operă de spe
cialiştii de la Infomin în
că de la înfceputul anilor 
’80. După ’90 au fost in. 
stalate, in colaborare cu 
Gepromip, alte noi siste
me automate de conducere 
şi supraveghere la exploa
tările miniere de Ia Mol
dova Nouă, Roşia Poieni 
şi Certej, cu rezultate bu
ne. „Totuşi, precizează dl 
Manea, chiar dacă imple
mentarea sistemelor noas
tre informaţionale repre
zintă tehnici de ultimă o. 
ră, din cauza nivelului de
păşit tehnologic al utila
jelor pe care calculatoare
le Ie controlează se întâm. 
plă că nu întotdeauna sim
bioza poartă marca per

fecţiunii". Dl manager a 
ţinut să precizeze şi fap
tul că, ţinând cont. de 
valoarea specialiştilor de 
la Infomin şi de potenţia. 
Iul acestei firme de a se 
implica pe cale informaţi, 
că, în a satisface o pale
tă largă de cerinţe speci
fice activităţii din inine. 
rit, conducerea R.A.G. îm- 

1 preună cu factori de. de
cizie de la Departamentul 

. Minelor şi Geologiei ce 
fiinţează în cadrul Minis
terului Industriilor au a. 
vut tot timpul o atitudine 
de ajutor şi sprijin pen
tru firma deveană. în pre
zent Infominul este pe ca
le să pună în funcţiune un 
nou sistem informaţional 
la nivelul R.A.C., ee va 
rezulta din interconecta, 
rea reţelelor de calculatoa
re existente la exploatări
le miniere cu cea care 
funcţionează la sediul 
R.A.C. Această lucrare a- 
re un caracter de noutate 
absolută în mineritul ro. 
mânesc şi va fi baza ce 
va permite o fundamenta
re mai exactă şi mai ra
pidă a deciziilor la nive
lul regiei.

ADRIAN SALAGF.AN
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p b t i d i ă n l i i i d e ^ h d e h t M V

Am. omagiat o carte 
veche românească — 

mBiblia de la Blaj, de la 
a cărei tipărire s-au îm
plinit 200 de ani. Ieşită 
de sub tiparul blăjean,în 
anul 1795, tradusă fi ti
părită sub îngrijirea lui 
Samuil Micu Klein, a- 
ceastă însemnată carte 
de religie, dar fi de cul
tură, şi-a împletit desti
nul cu cel cd oamenilor 
fi locurilor pe unde a 
umblat. Cartea noastră 
veche, in general, a ră
mas solidară omului, i-a 
însoţit drumul sinuos în 
vremuri tulburi. De mul
te ori,, ea a jost scânte
ia care a aprins flacăra 
în sufletul cehii care ă 
scris-o dar mai ales în 

. al celui care a citit-o. 
Prin predosloviile lor şi 
îndeosebi prin însemnă
rile de pe marginile fi
lelor tipărite, cartea ro
mânească de demult ne 
ajută acum să cunoaştem 
viaţa trecută, în multitu
dinea , aspectelor sale.

Printre cărţile de altă
dată, Biblia de la Blaj 
se detaşează întrucât în- -- 
truchipează ideea de u- 
nire intre români. NU 
putem disocia, în acest 
sens, cartea de traducă
torul ei. Deci, intelectu
al format în epoca ilu
minismului, Samuil Micu 
Klein avea credinţa că 
doar prin carte, prin cul
tură, nedmul său îşi poa
te reocupa locul de frun
te în rândul popoarelor 
europene. Şi-a făcut cu-

B IB L IA  D E  L A  B L A J
nescut crezul său prin 
scrierile in care a docu
mentat • ştiinţific originea 
română a poporului ro
mân fi originea latină a 
limbii noastre. De ase
menea, 'Samuil Micu a 
colaborat la elaborarea 
marelui act politic ,̂ Supp- 
lex Libellus Valachorum" 
— memorandumul prin 
care erau revendicate

tăia traducere a fost Bi
blia de la Bucureşti 
1688), „carte care repre
zintă şi acum un monu- 
'ment de artă tipografică 
In cuvântul său către ci
titori, Samuil Micu îşi 

motiva traducerea: „Scrip- 
tura sfântă, românele 
tălmăcită în anul 1688 in 
Bucureşti, s-au fost tipă
rit, dar cu foarte intu-

O CARTE VECHE ROMANEASCA

drepturile politice ale ro
mânilor transilvăneni A- 
cest cărturar transilvă
nean este autorul primei 
cărţi româneşti, tipărită 
cu litere latine, „Carte 
de rugăciuni", Viena 1779, 
a scris cărţi de gramati
că, logică, filozofie, dic
ţionar, dar pentru a l- 
lustra din nou ideea cr 
riginii comune a tuturor 
românilor, descendenţa 
noastră romană, Samuil 
Micu a scris cărţi de is
torie: „Istoria şi lucruri
le şi - întâmplările româ
nilor" sau „Scurtă cu
noştinţă a istoriei româ
nilor“.

Nume pregnant în cul
tura română, şi-a pus 
condeiul in slujba nea
mului său şi a reuşit, tra
ducând a doua oară în 
limba română Biblia (în-

necată, şi încurcată aşe
zare şi întocmire a graiu
lui românesc şi mult o- 
sebit de vorba cea de 
acum obicinuită- şi mai 
ales de graiul fi stilul 
cel din cărţile bisericeşti,

■ care in toate bisericile 
româneşti se ceteşte de 
aceea pretutindene, tutu
ror fi de toţi este cunos
cut fi înţeles ba pe alte 
locuri tocmai fără înţe
les iaste, care • lucru ma
re pagubă sufletească e- 
ra neamului şi bisericii 
Românilor, Afară de a- 
ceasta, acele vechi Bi
blii atât s-au împuţinat, 
cât foarte rar, să nu zic, 
bun credincios creştin 'şi 
preot iaste la carele se 
află, şi nici cu foarte ma
re preţ, fără de mare . 
trapăt şi osteneală nu se 
află".

Biblia de la Blaj a a- 
vut drept model Biblia 
de la Bucureşti (1688), 
deci iată cum prin ea 
cartea sfântă a făcut 
legătura spirituală intre 
locuitorii acestei provin
cii fi cei de peste munţi.

In (predoslovia) prefa
ţa Bibliei sale, Samuil 
Micu deci ciÂdenţia i- 
deea necesităţii tipăririi 
cărţilor româneşti ■ pe în
ţelesul tuturor (ştiut fiind 
că secole la rând s-au 
folosit in biserici cărţile 
în slavonă, neînţelese de 
români).

Această mare carte, şt 
la propriu şi la figurat 
(format in folio), rămâne 
un monument de înaltă 
spiritualitate româneas
că, atât prin frumuseţea 
textului tipărit, care mai 
face trimitere la cărţile 
de dinaintea ei: Palia de 
la Oră ştie, 1582, Noul 
Testament de la Bălgrad 
1648, Biblia de la Bucu
reşti 1688, cât şi prin î- 
naltul grad de erudiţie 
al traducătorului ei, Sa
muil Micu.

Biblia de la Blaj din 
1795 a lui Samuil Micu 
Klein rămâne deopotrivă 
un . document sufletesc. 
Prin ea ne ridicăm până 
acolo de unde putem ve
dea în urmă, putem în
ţelege zbaterile marilor 
noştri înaintaşi, • pentru 
a-i uni pe toţi românii 
la un loc. .

Prof. MARIA BASARAB
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DRAG AN MUNTEAN —j voce de aur a cânte
cului românesc. Foto : PA VEL LAZA

EXPOZIŢH 

DE CARTE

Pentru a-1 omagia ' pe 
poetul nepereche al lite
raturii noastre, în prima 
jumătate a lunii ianuarie, 
Biblioteca orăşenească'din 
Orăşţie a organizat expo
ziţia de carte „Eipinescu' 
—- poetul de ieri, de azi, 
de totdeauna". In expozi
ţie au fost reurtite, volume 
din creaţia eminesciană, 
studii critice, albume care 
s-au -bucurat de larg in
teres.. ■

Acum, aceeaşi bibliotecă 
a organizat o nouă expo
ziţie de carte dedicată de 
această dată Unirii Prin
cipatelor Române, prilej 
de a canaliza interesul 
publicului cititor asupra 
evenimentului remarcabil 
al istoriei naţionale petre
cut la 24 ianuarie 1859.

(M.B.)

Dle Vasile Ciunganu vă 
mulţumim pentru frumoa
sele cuvinte adresate re
dacţiei ■ ziarului nostru, 
pentru munca colegilor. In 
legătură cu cele două poezii 
pe care ni le-aţi trimis, vă 
putem spune i apreciem 
căldura gândurilor şi sen
timentelor dv pentru ora-

Mai trimiteti!
şui în care trăiţi, mai ales 
când este vorba de ceta
tea Devei. „Poărta Cetăţii,' 
o ruină solemnă/ Deşi ar
cul ei ros e de timp,/ Ce 
tainic imbold mă îndeam- 
nă/Să calc piatra tocită, 
visând un Olimp" (Ceta
tea Devei), sau „Descope
rit în mijloc de Ardeal/ 
Mă fascinezi de când eram 
copil,/ Tot ai crescut la 
tâmpla unui deal/ încon
jurat de un mister subtil". 
Ce vă rugăm este faptul 
să încercaţi a concentra 
ideea poetică. (M.B.).
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•  „Oratorul de Crăciun", 

autor Gdran Tunştrom, 
lucrare apărută la Edi- 

'tura „Univers" în colec
ţia „Romanul secolului 
XX", traducere din lim
ba suedeză de Elena Ma-
ria Morogan, 300 pagini, 

, 6 000 lei.
•  „Dicţionar poliglot

explicativ". Termeni u- 
zuăli îri economia de pia
ţă redactaţi în română, 
germană, engleză şi fran
ceză. Un util instrument

în  l ib r ă r i i
de lucru pentru facilita
rea comunicării între a- 
genţii economici români 
şi stăini, având ca autori 
pe Maria Mihalciuc, Lau- 
ra Mureşan, Gabrlela 
Stănciulescu şi Sorin V. 
Stan. Apărut la Editura 
Enciclopedică Bucureşti 
1995, 2000 pagini, 6 000 

•  „Dicţionar practic al 
limbii române" (explica

tiv, etimologic, frazeolo
gic şi enciclopedic). Edi
tura „Floarea darurilor", 
Bucureşti, 1995. Autori: 
Elena Ciobanu, Magdale- 
na Popescu-Marin, Maria 
Păun şi Zizi Ştefănescu- 
Goangă. Peste zece mii 
de cuvinte, 450 de pagini, 
preţul 8 800 lei.

•  Printre instrumente
le de largă utilitate sem

nalăm şi „Constituţia, 
României, 1991“, apărută 
la Editura „F" Craiova, 
1995, la preţul de 1900 
lei.

•  într-o ţinută grafică 
atrăgătoare* Editura „Co
rint" a tipărit „Călăto
riile lui Gulliver, de Io- 
nathan Swift, în româ
neşte de Petronela Nego- 
şanu, 200 pagini, 5 406 lei.

VLADIMIR 
POP MÂRCANU
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FRUNZA DE VIŞIN

Ilai, să ne închipuim începutul lumii, 
o să ne strceurăm pe sub pleoapa cerului 
ca râul pe sub anotimpuri, 
o să copiem toate visele, 
meticulos, punând in evidenţă 
delta şi golfurile
unde s-ar putea retrage această zi.

Dacă închizi un fluture 
într-o idee,
îşi va căuta ieşirea printr-un sentiment, 
marginile lumii sunt subţiri 
ca nervurile frunzei de vişin, 
când tu visezi
rezemată de trunchiul nesfârşit.

ECHILIBRU PE O FLACARA
Sub gânduri germinează imponderabila 
sămânţă,
dacă rămâi drc0t, în picioare,

' rădăcini îţi vor creşte, 
ochii, precum fructele, 
caută echilibrul zilei 
pe o flacără.

Cuibul de piatră
este instinctul migrării
afară din timp,
dar este-n inima ta
un loc unde vin lucruri pe ascuns
şi se schimbă la faţă.

celalalt mal

Nu adormi, iubito,
ziua îşi lasă pe umerii noştri tristeţile, 
sar greieri din ierburi 
şi fac din genunchii tăi monastiri, 
nu adormi,
pune-ţi tâmpla pe o secundă de noapte, 
lasă cuvintele nerostite să vină la tine, 
timide insecte încearcă luna 
cu antene.subţiri ca două iuhiri, . 
nu adormi, iubito, nu adormi, 
râul va căuta în somnul tău 
cclălat mal.

CONSTANTIN STANCU.
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Un c u v â n t 

ca o r ic a re  a ltu l
„Moşie" este un cuvânt 

ca oricare altul din dic
ţionarul limbii române, 
care a produs anumită 
alergie unor tovarăşi ce 
doreau cu tot dinadinsul 
„Să facem unul mare, // 
Din măruntele ogoare"... 
Poate, împotriva prigo
nirii vremelnice a cuvân
tului cu pricina, el a fost 
mult folosit în limba şi 
literatura română, având 
calitatea de a exprima 
sensuri multiple, dintre 
cele mai nuanţate şi 
semnificative pentru bo
găţia semantică a limbii' 
române. După părerea 
lingvistului Lazăr Şăinea- 
nu cuvântul „moşie" vi
ne de la albanezul „mc.ş", 
care înseamnă; bătrân, 
bunic, iar odinioară era 
folosit şi pentru a numi 
o fâşie de pământ stă
pânită de un moşnean. 
Toate dicţionarele atri
buie -cuvântului moşie 
sensurile : de: pământ 
moştenit, pământ stră
moşesc, avere moştenită, 
mare proprietate 'de pă
mânt culţivabil obţinut 
prin moştenire, donaţie, 
cumpărare etc.* ţară stră
moşească, patrie,
; Am ţinut- Să stăruim 
asupra acestui cuvânt 
— moşie — tocmai pen
tru a atrage atenţia a- 
supra sensurilor variate 
pe care le are şi care 
sunt întâ’nite în nume
roase opere literare în 
contexte diferite, con
ducând şi concurând la 
realizarea sau sugera, 
rea linei anumite semni
ficaţii, atmosfere sau a 
unor anumlfe stări emo
ţionale. Jn acest sens yom

menţiona doar câteva e- 
xemple prezente în, ope. 
re literare de mare no
torietate, cu care s-a fă
cut cunoştinţă încă din 
anii de -şcoală. Astfel, în 
romanul „Răscoala" .al 
lui Livitl Rebreanu, prin 
remarca făcută de Titu 
Herdelea ,,— Mi-ai arătat 
atâtea moşii boiereşti, 
moşii peste moşii, mari 
şi frumoase. Dar pămân
turile oamenilor unde 
sunt?",-autorul a folosit 
cuvântul în ccl mai o. 
bişnuit sens al său, de 
mare proprietate de pă
mânt, în timp ce Emi- 
nescu, în cunoscutele ver
suri din „Scrisoarea III": 
„N-avem oşti, dară iubi
rea de moşie e un. zid // 
Care nu se-nfiorează de-a 
ta faimă, Baiazidl". prin 
„moşie" sugerează: ţara, 
patria, neamul. istoria, 
independenţa.. ‘ar Oc- 
tavian- Goga ilustrează 
prin acelaşi cuvânt mica 
proprietate ti ţăranului: 
„C.a trecut şi postul. ma
re, // Şi moşia mi-e ara
tă,// Şi erâşmaru-i dus 
la târguri...// Foaie verde* 
foaie lată!". Pentru fru.' 
musetea contextului ; în 
care este îngemănat cu
vântul „moşie" mai men
ţionăm doar strofa:.„Lim
ba noâstră-i o comoară // 
în adâncuri înfundată,// 
Un şirag de piatră rară // 
Pe moşie revărsată", din 
poezia „T.imba noastră" 
de Alcxei Matecvici, lă
sând cititorului plăcerea 
de a reflecta asupra pro
fundei şi generoasei sale 
semnificaţii.

Prof. DUMITRU SUSAN
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S Ă P T Ă M Â N A

t LUNI, 22 IANUARIE
T V R 1 •

13.00 Actualităţi; 13,10 Interferenţe. Re. 
ligie şi societate; 14,10' TVR Iaşi, TVR

.Cluj-Napoca şi TVR Timişoara; 16,00 Ac
tualităţi; 16,25 Turism şi agroţurism. 
Gospodăria ţărănească amenajată agrotu- 
ristic la Breaza; 17.00 Emisiune în limba 
Maghiară; 18,30 Grand Prix (d.a.); 19,00 

1 De luni până luni; 19,36 Fata şi băieţii 
Js); 20,00 Actualităţi, meteo, telcsport; 
20,50 Baywatch (s); 21,45 Transfocator; 
22,lo Pe marginea prăpastiei; 22,30 „Don 
Carles" (teatru TV, p. II); 23,25 Actuali- 
făţi; 23,40 Cultura în lume; 0.05 Fragil; 
#,45 Tenis. Australian Open (rea.).

T V R  . 2 .
13.00 Actualităţi; 13,10 Politica între 

Ideal şi real;'13,40 Drumul spre Avonlea
i/r); 14,30 Atlas (r); 15,00 Perla Neagră 
i/r); 15,45 Filmele săptămânii; 15,50 D.a.; 
16,25 Inimă sălbatică (s); 17,05 Măseaua 
te minte (em. pentru tineret); 1Î.45 Iu- 
>iri amăgitoare (s); 18,30 In faţa dvs.; 

&),0O Arte vizuale; 20,30 Tribuna non- 
conformiştilor; 21.00 TVM Mesager; 2130 
Sîinx (cs); 22,00 Santa Barbara (s);_ 22,45

£epriza a treia. Emisiune dedicată fot- 
iiului; 030 Muzica e viaţa mea. ,

MARTI, 23 IANUARIE V.'
T V R  1

-îi 7,00 TVM Telematinal; 83o La prima 
Oră; 9,2o Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
Străine: engleză, franceză; 11,05 Sub 
semnul Scorpionului (f/r); 12,40 D.a.;
«3,i0 Muzica pentru toţi; 14,00 Actuali, 
lăţi; 14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj-Napo
ca; 15,5o Actualităţi; 16,00 Fii tu însuţi!; 
«6.45 Convieţuiri; 17,40 Da.; 18,05 Cazuri 
şi necazuri în dragoste; 19,Oo Medicină 
pentrtt toţi; 19,30 Tarzan (s. SUA 1993, 
ep. 1); 20,00 Actualităţi, meteo, telespert; 
2030 Tuşea şi junghiul (f. Rom. 1992); 
2235 Reflector; 23,05 Actualităţi; 23,25 
Magazinul notelor blue; 23,55 Gong! (em. 
if# actualitate teatrală); 0,25 Tenis. Aus. 
frai ian Open frez.).

• T V R 2
\> 7,00 La prima oră; 9,20 Ora de muzică;

tv.

«0,05 Documentare-satelit; 1130 Dau;
12.00 „Don Carfos" (teatru TV/r); 12,55 
Mozaic-satclit; 14,00 Actualităţi; 14,10 Să 
nu ne facem iluziil; 14,55 Limbi străine 
(r); 15,55 D.a.; 16,2o Inimă sălbatică (s);
17.05 23 de milioane (I); 17,45 Iubiri 
amăgitoare fs); 1830 23 de milioane (II);
20.00 Cu cărţile pe faţă; 21,00 TVM Me. 
sager; 2130 Intre da şi nu; 22,05 Credo; 
23,15 Funeralii la Berlin (f. Anglia 1967) 
cu Michael Câine;

MIERCURI, 24 IANUARIE 
T V R 1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Mo
da pe meridiane (do); 10,35 Videodisco- 
ieca TV; 10,5o VideblexicPn; 11,50 Iubiri 
amăgitoare (s/r); 12,40 D.a.; 13,10 Muzi
ca pentru toţi; 14,10 TVR Iaşi şi TVR 
Cluj-Napoca; 16,lo Magazin internaţional;
17.00 Aceşti pătimaşi minunaţi!; 17,15 
Ecleziast '96. Psalmul 122; 18,00 Tele- dis. 
cui muzicii populare; 18,30 Timpul Eu
ropei (mag. politic); 19,00 Grand Prix 
(d.a.); 19,25 Animaţi de aceleaşi simţiri;
20.00 Actualităţi, meteo, telesport; 20,45 
Patinaj artistic. CE, Sofia: proba de pe. 
Cechi; 22,00 Anna şi cele cinci oraşe (S, 
ep. 1); 2255 Universuri paralele; 23,35 
Actualităţi; 23,55 întâlnirea de la miezul 
nopţii; 035 Tenis. Australian Open (tex;),

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

10.05 Mag. satelit; 1150 D.a.; 12,OO Gong/
(r) ; 12,25 Viziuni interpretative; 13,00 Ala- 
Bala-Portocalal; 14,00 Actualităţi; 14,25 
Sentimente (s); 15,25 De lingua latina;
15.55 Da.; 16,2o Inimă sălbatici (3); 17,05 
Zodia Balanţei; 17,45 Iubiri amăgitoare'
(s) ; 18,30 Em. în lb. maghiară; 20,00 Pro 
Memoria; 20,30 Turist-Club; 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 Tradiţii; 2250 Santa Bar
bara (s); 22,45 Un secol de cinema; 23,45 
Jazz-fan; 0,15 Bătălii aeriene (do. NBC),

Joi, 25 ianuarie ■
T V R 1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (ş/r); 10,05 Limbi 
străine: italiană; 11,05 Iubiri amăgitoare 
(s/r); 12,40 Dj.; 13.10 1001 audiţii; 1450 
Actualităţi; 14,lo TVR laşi şi TVR Cluj- 
NapOca; 16,00 Actualităţi; J6.10 Tradiţii; 
16,35 La orizont economia de piaţă; 17,30 
Cuvinte potrivite. Puncte cardinale;
17.55 Grand Prix (d.a.); (830 Tragerile 
Super Loto 5/40; 1830 Milenium; 19.15 
Tânărul Indiana Jones (s, ep. 1); 26,00

Actualităţi, Meteo; 20,45 Patinaj artistic. 
CE — individual masculin; 22,00 Nord 
şi Sud (s, ep. 2); 23,00 Reflecţii rutiere; 
23,15 Simpozion. Eminesciana; 2355 Ac
tualităţi; 0,10 Tenis. Australian Open: 
semifinale feminin (rez.).

T V R  2
7.00 La prima oră; 930 Muzica pentru 

toţi; 10,05 Documentare-satelit; 1130 Da.;
12.00 Varietăţi internaţionale; 12,45 Cur
cubeu; 13,45 Ritmuri muzicale cu Pascal 
Sevran şi invitaţii săi; 14,00 Actualităţi; 
14,10 Reportaj ’96; 15,00 Limbi străine (r);
16.00 D.a.; 16,15 Inimă sălbatică (s); 17,00 
Ceaiul de la ora 5; 19,09 Em. în lb. ger
mană; 20,00 Cultura In lume (r); 20,30 
Enigma (cs); 21,00 TVM Mesager; 2130 
In memoriam Nichita Stănescu; 22,30 
Oraşul femeilor (f. Italia 1980); 045 Co
lecţia „Fragil".

VINERI, 26 IANUARIE
' ;■■■ T V R  l  •

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima
oră; 9,2o Santa Barbara (s/r); 1050 Limbi 
străine: spaniolă; 11,20 MTV Greatest 
Hits; 1150 Iubiri amatoare (s/r); 12,40 
Confluenţe (r); 13,10 Lumea operei de 
la Monteverdi la Enescu (II); 1440
TVR Iaşi şi TVR Cluj-Napoca; 15,30 Rit
murile Indiei; 15,45 Agenda consumato
rului; 1645 Lege şi fărădelege!; 16,30 
Emisiune In limba germană; «7,30 Pro 
Patria; 18,30 Anul politie. Retrospectivă;
19.00 Edera (S); 20,00 Actualităţi, meteo; 
20,45 Paţinaj artistic. CE — proba de 
dans; 2250 Albumul de familie (L SUA 
*94, pl); 23,3o Actualităţi; 2359 Paris, 
Franţa (f. Canada 1993); 1,40 Tenis. Aus
tralian Open: semifinale masculin (rez.).

T V R  2
7.00 La prima oră; 930 Muzica pentru 

foţi; 1055 Caleidoscop; U5o Da; 12,09 
Div. internaţional; 12,30 D.a.; 1350 Mo
da pe meridiane (do); 1330 Limbi străi
ne (r); 14,00 Cafeneaua literară; 15,20 
Convieţuiri; 1639 Inimă sălbatică (s); 
1755 Bursa invenţiilor; 17,45 Oameni ca. 
re ap fost... Spiru Baret; 1845 Iubiri a- 
măgltoare (s); 1950 Concertul Orchestrei 
Naţionale Radio; 21,00 TVM Mesager; 
2130 Hyperiau; 2350 Din viaţa romilor; 
2330 Santa Barbara (s); 0,15 Bucuriile 
muzicii.'

SAMBATA, 27 IANUARIE
T V R 1

750 La prima oră; 850 Tip-Top, Mini- 
Topi; 9,50 Film serial pentru copii 9 Dru

mul spre Avoalea; 1049 Matineu muzi
cal; 11,25 Pas cu pas; 12,15 Vârstele pe
liculei; 13,05 Pleiade; 14,00 Actualităţi; 
1440 Ora 25 — TranziG-TV; 19,15 Tele. 
enciclopedia; 2050 Actualităţi; 20,50 Film 
serial •  Inamicul inamicului (coproduc
ţie internaţională, 1993, ep, 1); 223# Un 
vis ca la Hollywood; 23,30 Actualităţi; 
23,45 Film serial 9 Peria Neagră; 0,39 
Anii trec, anii vin._ dar romanţele ră
mân; 1,05 Tenis. Primul mare turneu al 
anului; Australian Open.

T V R  2
7.00 întâlnirea de sâmbătă; 12,00 MTV 

•  Disco Dance; 13,00 TVR Timişoara;
13.30 Esţ Meridian Magazin; 15,55 Dîa.; 
16,20 Film serial, •  Inimă sălbatică; 17,05 
Itinerare spirituale; 17,30 Serata muzicală 
TV; 2030 Pariaţi pe campion!; 2159 TVM 
e Mesager; 2130 Planeta Cinema — 100;
22.00 Săptămâna sportivă; 22,3o Film se
rial •  Sanţa Barbara; 23,15 Alfa şi Ome. 
ga; 045 Jazz Alive Show.

DUMINICA, 28 IANUARIE 
T V R  1

8.00 Bună dimineaţa!; 9,00 Ping, Pongt;
10.00 Film serial pentru copii •  Aven
turile lui Skippy; 10,30 Lumină din lu
mină; 11,30 Din albumul celor mau fru
moase melodii populare; 12,00 Viaţa sa
tului; 13,30 Atlas; 1450 Actualităţi; 14,10 
Campionatele Europene de patinaj artis
tic; 17,00 Video-Magazin; 1750 Serial SF 
o Star Trek; 18.45 A doua Românie; 19,15 
Robiugo; 20,00 Actualităţi; 2050 Film ar
tistic • Album dp familie (SUA, 1994);
22.30 Filmele săptămânii; 2355 Actuali,
tăţi; 2339 Film serial o Vioara de aur; 
0,45 Tenis, Primul mare turneu ai anului: 
Australian Open. - -

T V R 2
7.00 5 x 2. Magazin duminical; «4.00 

Actualităţi; 1449 Film artistic: Ecrani
zări după schiţele lui IX. Caragiale şi 
Tudor Arghezl; 15,10 Un zâmbet pentru 
vârsta a treia; 1630 FUm serial 0  Inimă 
sălbatică; 17,05 Magazin sportiv; 20,00 
Maeştrii; 21,00 TVM •  Mesager; 2130 O- 
raşe şi civilizaţii; 2250 La puterea a 
dona; 22,45 FUm serial •  Santa Barbara;
23.30 întâlnirea de la miezul nopţii.

In funcţie de evenimentele la zi, 
Societatea Română de Televiziune 
îşi rezervă dreptul de a efectua 
unele modificări ale programului.

ti:
PRO TV

850 D.a.; 930 Flipper 
(s); 1050 Double Indem- 
nity (i/r); 12,00 Sport ex
trem; 12,30 Motor Sport 
Magazin; 13,00 Fotbal. 
Magazin; 14,00 Stelele O- 
lympiei; 14,30 Fotbal 
„Made in England"; 15,00 
Lumea rugby-ului; 15,30 
Fort Boyard; 1639 Do
sarele X (s/r); 1730 Ducii, 
man (s. d.a.); 18,00 Sea- 
quest (s); 19,00 Ciudăţe
niile lumii; 1936 Ştirile
Pro TV; 19,55 Doar o 
vorbă să-ţi mal spun...; 
20,00 Ennemie: a Love 
Story ff); 22,09 NYPD 
Blue *— viaţă de poliţist 
(s); 23,00 Lege şi ordine 
(s); 059 Ştirile Pro TV; 
0,05 Sport la minut: ştiri 
sportive; 030 Fotbal.

6,40 Kerner (talkshow); 
730 Căluţul meu mic 
(da.); 735 Da; 10,49 
Wall Street (f/r); 13,00 
Liceenii îndrăgostiţi (s); 
1450 Star Trek (s. SF 
SUA 1966): „Femeile doc
torului Mudd“; 15,00 Star 
Trek; Spaţiu 9 (s. SF 
SUA 1993): „Cardassieni"; 
16,00 Time Trax (s.SEj: 
.Ambasadoarea"; 1759 
MacGyver (să): „încer
carea"; 18,09 Totul sau 
nimic (cs); 19,00 Kan: 
fotbal; ,1935. '"Stan fun. 
Sport comedy; 21,00 DC. 
Zhivago (La. SUA 1965) 
cu Omar Sharif, Geral. 
dine Chaplin; 23,25 Goţt- 
scbalks Ilouse Part!/ 
(show); 039 Ilarald 
Schmidt Show.

N.B.C.
7,00 învingătorii (do); 

850 Grupul McLaugalin; 
8,39 Hetio Austria, Ile- 
Uo Viena; 9,9# Ştiri ITN;
10.00 Şcoala ciberneticii;
11.00 TBA (do); 12,00
Super Shop; 13,09 Maeş
trii frumuseţii (do); «339 
Mari case ale lumii (do);
14.00 Videomcla: „Youth 
Quake“; 1430 Talkin* 
Blues; «5,99 Hochei pe 
gheaţă NHL; 1650 Golt 
US-PGA Tflnr; 17.00 Schi. 
US Pro Skiing; 1730 Au
to. Formulă 2 Champion- 
ship (set.); «9.09 Ştiri; 
1939 Air Combat (de); 
2930 Selina Scott Show; 
21,30 TJateline Internatio
nal; 23,09 NUC Super 
Sports.

TV 5
7,00 Reflecţii (info.); 

8,09 Sindbad (mag.); 9,05 
Jurnal canadian; 935 
Bibi şl prietenii săi (s); 
«039 Miza (mag. ec.); 
1150 fn obiectiv Europa 
(mag.); 1135 Mag. olim
pic; 13,15 Mag. MDA; 
1335 Jurnal; ««59 Ori
zonturi (mag.); «430 C. 
Lamarche (talkshow); 
«545 Mag. iii.; 1850 Mag. 
alpin; 1639 Carnetele ri
nul aventurier (r); «745 
Francofonii; 17,45 Gonii 
în: iarbă (cs); l6,15 Lună 
Park (mag.); 1845 Cam
pionul (cs); «935 Jurnal 
TV5; 2050 Asta nit mer. 
ge (mag.); 20,30 Jurnal 
belgian; 2150 Medicii 
(s); 22.30 Cinemateca;
2355 Jurnal F2.

CANALE 5
759 Ştiri; 1050 Arnold 

(s); 1159 Afacere înche
iată (mag.); 1130 Un ta
tă de pagina intâl (s); 
12,00 Avanpremieră; 1230 
Ferm  (show); 14,00 Ştiri; 
1435 Cotidiene (show); 
14,4# Prieteni (show); 
163# Simpsonii (s); 17,00 
Da.; 1959 OK, preţul 
e corect (cs); «556 Roa
ta norocului (cs); 215# 
Ştiri; 21,23 Circuli zvo
nul (show); 21,40 Flltt; 
«50 ŞUri; 0,20 Film; 230 
Cotidiene (r); 2,45 Circu
lă zvonul (r); 359 Qrioş- 
eul de ziare; 330 Avan
premieră; 430 Câinele 
Boomer (s); 530 Arca lui 
Noe (do).

EUROSPORT
939 Baschet. M 'g. 

FlBA; 1959 Sbow-boar- 
dlng. World Pro Tour 
•95/m (r); «030 Tenis 
«996. Ford Australian O. 
pen — ziua 6 (înreg.); 
«259 Schi alpin., CM. 
«ţplia — coborâre femi
nin, manşa 2 (d); 1339 
Schi alpin. CM, Wen^n 
— coborâre masculin, 
manşa 2 (d); «550 Tenis 
1996 Ford Australian O- 
pen, Meiboume — ziua 
S (inreg.); 2950 FotbaL 
Cupa Africii pp Naţiuni, 
grupa B, Bloemfontein; 
Zambia — Burklna Faso 
(d); 2250 Fotbal. Cupa 
Africii p« Naţiuni grupa 
A, Johannesburg: Africa 
de Sud — Angola (înreg.); 
23,00 Tenis.
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8.90 D.a,; 930 Flipper 
($); 10,90 Film românesc; 
1250 Scaquest (S/r); «250 
Doar o vorbă să-ţi mai 
spun... (r); 1255 Ştirile 
Pro TV; 13,00 Divertis
ment; 1336 Gesturi în- 
scihnate (s); 1430 Bas
chet NBA; 15,30 Fot
bal II Calcio (d); 1730 
Faţă în faţă cu iile Şer- 
bănescu (talkshow); 18,30 
Beverly Ilills (s); 1930
Ştirile Pro TV; 19,55 
JDoar o vorbă să-ţi mai 
spân-.; 20,00 House of 
Cards (f. SUA 1993) cu 
K. Turner, Tommy Lee 
Jones; 21,55 Ştirile Pro 
TV;- 22,00 Verdict: cri. 
mă! (s); 23,00 Fotbal II 
CalciO; 0,00 Ştirile Pro 
TV; 0,05 Sport la minut.

7,45 MacGyver fr); 835 
Ster Trek (s.SF SUA '66/ 
r); 9,25 Star Trek (s.SF 
SUA *93/r); 10,15 Tarzan 
Magnificul (La. Anglia 
1957) cu G. Scott, J. Ma- 
honey; 11,45 Omul din 
Laramic (w. SUA 1955) 
cu James Stewart, Arthur 
Kennedy; 13,35 Nebunia 
pădurii (La. Austria ’62); 
15,15 Aventurile rabinu
lui Jacob (co. Franţa ’73) 
cu Louis de Funes; 17,05 
Prinţesa Fantaghiro (ş.a. 
Italia); 19,00 Hunter (s.p.); 
20,00 Numai dragostea 
contează (show); 21,00 
Copoiul din Tolz (s.p. 
Ger. 1995); 23,00 Discu
ţii in turn (talkshow); 
0,00 24 de ore (rep.); 0,30 
Poveşti din criptă (s.gr.).

7,00 Inspiraţii; «9,00 
Ştiri şi rep, ITN; «03° 
Air Combat (r); «L30
Profiluri (do/r); 12,00 Su. 
per Shop; 13,00 Grupul 
McLaughlin; 1330 Euro
pa 2000 (do); 14,00 Exe
cutive Lifestyles (do); 
1430 Talkin’ Jazz; 15,00 
Motociciism. Itot Wheels;
15.30 Rugby. Hali of 
Fame; 16,00 Moto. Pro 
Superbikes; «630 Snow. 
boarding Chamrouse; 
17,00 Auto. Formulă 3. 
Championship (sel.); 18,00 
întâlnire cu presa; 19,30 
Voyager (r); 2030 Selina 
Scott Show; 21,30 Video- 
moda; 22,00 Maeştrii fru
museţii (do): „Benetton";
22.30 Ştiri şi reportaje 
ITN.

8.00 Spaţiu francofon; 
9,05 Jurnal canadian; 
9,35 Bibi şi prietenii săi 
(S); 10,15 Muzici în Inimi 
(em, muz.); 11,35 Fortul 
Boyard (es/r); 13,00 Re. 
ferinţă; 13,35 Jurnal F3;
14.00 Mag. cteinar; 14,39 
Fiicele lui Caleb (s/r); 
16,15 Ceva picant (mag.);
18.00 Şcoala fanilor (div.); 
18,45 Weekend plăcut 
(div.); 19,15 Coresponden
ţe; 1930 Jurnal TV5;
20.00 30 mii. de prieteni 
(mag.); 21,00 7 pe 7 (ac
tualii. politică); 22,00 
Timp prezent; 2330 Pri
zonierii (f/r); 1,20 Feme
ia din tramvai (scurt- 
metraj); «,30 Jurnal le 
Soir 3.

f ,00 Ştiri; «6,90 PUbn- 
tterele spiritului (em. 
religioasă) cu Gianfranco 
Ravasi, : Maria Cccilia 
Sangiorgi; 10,45 Avanpre. 
mieră; 11,00 Galapagos 
(do); 12,00 în compania 
exploratorilor (do); 13,15 
Superclasamenţ (show); 
«4,90 Ştiri; 143® Dumini
că plăcută (show, p.I). Cu 
Lorella Cuccarlni; «940 
Norma şl Felice (s) cu 
Gino Bramieri, Franca 
Valeri; 19,40 Duminică 
plăcută (show, p.II); 21,00 
Ştiri; 2130 Film; 0,00 
Target (mag.); 030 Film; 
3,00 Chioşcul de ziare; 
3,30 Cin cin (s); 430 Câi
nele Boomer (s); 5,30 Ar
ca Iul Noe (do). .•' ■: ■- V

9,30 Schi. Sărituri de 
Ia trambulină. CM, Sa. 
pporo (r); «93o Schi al
pin. CM, Italia — Sla
lom uriaş feminin, man
şa 1 (d); 11,15 Scbi al. 
pin. CM, Wengen — Sla
lom masculin, manşa 1 
(d); 12,45 Schi alpin. CM 
Italia — Slalom uriaş fe
minin, manşa 2 (d); 14,15 
Schi alpin. CM, Wengen 
— Slalom masculin, man
şa 2 (d); 15,00 Tenis *96 
Ford - Australian Opea  ̂
Melbourne — ziua 7 (d)j 
20,00 Fotbal. Cupa Afri. 
cli pe Naţiuni, gr. C, Dur- 
ban: Nigeria — Liberia 
(d); 22,30 Fotbal. Cupa A- 
fricil pe Naţiuni, gr. D, 
Port Elizabeth: Coasta de 
Fildeş — Mozambic.
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CUVÂNTUL LIBER

|  PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
|  COMANDAMENTUL PENTRU INUNDAŢH

I Ajutoare expediate în localitatea SimeriaI
I
I
VIi
I
Ii
i
I
I
II

în data de 13 ianuarie 1996

I
3
I
l

li-
3
»
I
I
I
I
I

i r

LEGENDA j 1 — Cartofi Z — Ceapă 3 — Zarzavat 4 — Fasole
5 — Ulei 6 — Zahăr 7 — Făină

t Nanele şi prenumele 1 1 u$ •O .!
•/

. t» •o®
: «e m

s « 
0*8 a 2 3 , * 1 5 0 7 ^

i. Moldo van Pavei Simeria - 0 2 140 16 10 0 0 •o 0
2. Bulbucan Salonic Simeria 7 3 260 «6 10 ' 9 0 0
2. Pandrea Elena Simeria t 3 260 IO 10 * m 0 ,;-V ’
4. Popa Iuliana Simeria 1 1 50 10 10 0 ■ 9 0
5. Dada Silvia Simeria 7 3 390 10 10 • 9’ ă 9
ăi Sama Paraschiva Simeria 6 3 180 10 10 » • ”9” 9
7. Bejănar Cornel Simeria 3 2 120 16 10 0 9 9 - ŞfrvSV
a Sama Petr* Simeria 2 2 100 10 10 6 9 0 *
9. Faur Gahriela Simeria 5 2 220 10 10 0 « 0 9 .

10. Merlan Maria Simeria 4 » 140 10 10 9 ■' 0 0 9 . - -
u. Ssran Ana Stmeria-; 2 a s 10 10 -0 0 0 0

•. *2. Saran Domiţian Simeria 5 2 *6 10 0 9 6 0;
*3. Domţiu Gbe. Simeria 19 3 290 10 10 0 0 0

' ; 14. Moldovan Minai -Simeria 6 2 870 10 10 0 0 0 0
15. Zvanca Floarea Simeria 5 , 2 220 io 10 0 0 0 0 . '
16. Strună Ghe. Simeria 2 * 109 ao 10 0 0 9
17. Lăcătuş Stela Simeria ■i ■■' ■■ ■■ 2 a 100 to 10 9 0 0 '
18. Trifu Petru Simeria 4 2 200 10 10 0 0 0 0
1». Avram Aurel Simeria 10 3 440 10 10 6 0 9 : 0
26. FttrtUnă Iile Simeria 6 3 180 10 10 0 0 0 0
21. Mitrache Tanto Simeria ‘ 5 3 190 10 10 0 d 0 0
22. Părău C .'ir Simeria 5 2 22» 16 10 0 0 0 0

:• M l Conta» Nkoiae Simeria 4 a 170 IO ■0 r 0 9 0
24. ŞUaghi V asiie Simeria 3 a 120 10 10 0 0 0 0
25. Grăuruş Nicolae Simeria 2 a 100 10 10 9 0 i 0 ,
*«. Pădurea» Glie. Simeria - ; i i

s s
10 10 * 9 9 V *:;-■

27. Ctratau Victor - Simeria 8 a 10 10 0 9 0
28. lacob Ghe. Simeria 5 a 220 10 10 • r  ■ 0
29. CllWiau» loan ^ Simeria 1 i 50 10 10 0 9 0 0
30. Ahie CrisUna Simeria- a a 50 10 10 0 0 9 0

l im it a  Kamos Siiaeria - 5 a 220 10 10 0 0 9 0
a MM» Maria 

MWdtova» Viorel
. Simerîa a a 50 10 10 0 0 0 0  j

, §
î a . 50 10 10 0 0 0 0Simeiiji 2 a aoo 10 10 i f  ' 0

88. S . u o ^ a
Simeria
Simeria

e
2

a
i

M0
aoo

N
: I r

io
19 1 1 t 5 "37. Zahariuc Ion Simeria e 4 100 10 ■ r IU’"W i 9

. 99. Ctmptrrean V: Simeria 2 a aoo
$

10 I i 0 :
39. Stei loan . Şimeria.. » a 100 10 i  ■s®. . 9 9
40. Oeos AHHft ■ SâNtandrol ' 9 a ISO 1° 10 A ' W’- 0 *

S-au mal distribuit în Simeria
""«ir

Numele şt pronumele A d r e  s a
s «  o

J
s f 1 1  i i

I

-/Îţ»• ' '  Silvia
2. SmStW LăcrătWoar»
3. Tomuţa Berna»
4. L ic ita , Letiţia
5. Canşţaritmescu V,

■ 9. Bacbf Sabtn
,.fŞ S a v e t »

a. H m  Trata»
9, Şandor Maria
10. M w ^ a r  D o r i a n  ■
11. Blaţb Dumitrii
12. Crîşan Petrii
l.T CAmpuroanu Virgil

s«r. r. Stevid, »r. ! 
Str. Pievnei, nr. 35 
Str. Griviţ<£ ta. 35 
Str. G riviţet, ar. 29 
Str. G rîvitei, nr. »  
Str. G rtviţei, nr. 19 
Str. P lcviiel, nr. 17 ' 
Str. G rlvfţei, nr. 32 
Str. P tevnel >.
Str. Plevnei nr. 15 
Şoseaua tfaţionalâ, nr 
Str. Al. Vlafaută

8 « t t t
w 1 ■

■U '- f ’R ,
0 ■: 9 100

l ' 2 t t f ( • 0 ■00
1 0 1 ’ i  , 3 I 6 0 100

■ i A ■ 3 1 | r' :; 9  ’ 0 MO
R 2 ■ t l 0  ’ 1 I i 9. ■ r 100

2 ; 9 i 9 a I 1 i 100
I 1 i 3 » 0 9 0 50
1 * 4 3 ft 9 0 0 100
i i i 3 1 t 0 0 IOD
■ • a 3 ■ J':' 1 0 0 100
1 i 1 3 1 0 0 100

7 9 a ft. 3 4 « 0 1 100
0 e 0 0 0 0 6 , 0 150

% I 
I

S.C. AGROTUR S.R.L. DEVA — ŞOIMUŞ

lmm l m p - - »  j
I. BAZA DE AGREMENT ŞOIMUŞ: 4

• Clădire restaurant + spaţii cazare în su
prafaţă de 500 mp;

• Beci + magazii în suprafaţă de 400 mp; 
' • Parcare şi alei betonate în suprafaţă de

1500 mp;
• 2 staţii de pompe + anexe;
•  Terasă — construcţie metalică şi sticlă 

în suprafaţă de 200 mp;
• Bazin de înot
• Teren în suprafaţă de 1.7  ha — ame

najat pentru activităţi de agrement.
Preţul amenajării — 1 500 000 000 lei 

ÎI. FERMA ZOOTEHNICA — BARAU :
• Patru grajduri animale — amenajate 

pentru creşterea a 2000 capete porcine;

• Silozuri;
•  Fanare
• Platforme betonate
•  Cântar auta
•  împrejmuire 'din panouri metalice şi 

beton;
• Teren împrejmuit In suprafaţă de 2,7 

ha si alte amenajări.
Preţ — 1 200 000 000 lei.

UI. MAGAZIN COMERCIAL OITUZ — 
DEVA:

< t  Spaţii comerciale în suprafaţă de 400 mp 
,' • Magazii

•  Platforme îneărcare-descărcare 
Preţ — 500 000 000 lei.

IV. CABANA TURISTICA COSTEŞTI — 
COMUNA ORAŞTIOABA DE SUS:
• Cabană parter +  2 nivele
• Cabană spaţii bucătărie 4- bufet
•  Drum acces de la şosea
• Parcare autoturisme

.V.VAV.W /.W .’i

BANCA „DACIA FELIX,‘ S.A. ‘ ?
^ CLUJ-NAFOCA :•
J SUCURSALA DEVA Ţ;

Anunţă vânzarea prin licitaţie publică a*;
j  următoarelor bunuri imobile : £

apartament cu 3 camere, situat în Hune- '  
doara, str. A. Iancu. nr. 7. bl. 139. ct. 2. 
ap, 21 — preţ de pornire: 10 500 000 lei; 
apartament cu 2 camere, situat în Hune
doara, str. A. Iancu. nr. 6. bl H4. an. 44 — 
preţ de pornire: 7 700 000 lei; 
casă, curte, intravilan, situat în Hos». 
doara, str. Dorobanţi, nr. 3 — preţ de por»Ş 
nirc: 40 000 000 lei; 5
casă, curte, intravilan, situată în Huue-ţ 
doara, sţr. Dorobanţi, nr. 23 — preţ de 
pornire: 33 000 000 lei; ■ î;
apartament cu 2 camere, situat in Hune-.; 
doara, str. Şiretului, nr. 4. ap. 24 — preţ.de»; 
pornire: 6 000 000 lei;

• apartament cu 2 camere, situat in Hun» 
doara, str. Mureşului, nr. 4, bl. C 41, ap.
53 — preţ de pornire: 9 000 000 Iei;

• apartament cu o cameră, situat in Hune
doara, bdul Dacia, nr. 21, bl. 62, ap. 105 —- 
preţ de pornire: 5 000 000 lei;

• teren intravilan, situat în Hunedoara, Str. 
Ecaterîna Varga, nr. 13 — preţ de por
nire: 25 000 000 lei;

• apartament cu 3 camere, situat In Haţeg, 
str. T. Vladimirescu, bl. 13, ap. 18 — preţ 
de pornire: 5 000 000 Iei;

• apartament cu 3 camere, situat în Hune
doara, str. Corvin, nr. 15, H. H2, ap. 2 — 
preţ de pornire: 9 200 000 lei.
Licitaţia va avea loc în data de 22. 1.1996, 

ora 10, la Judecătoria Hunedoara, biroul exe
cutorilor judecătoreşti.

Informaţii suplimentare la sediul băncii 
din Deva, bdul N. Bălcescu, bl. 34, telefon 
620796. (55)

S.C. MODEX COM MONICA S.R.L.
jL

m
• bucătar ';
• barman •; 

ospătar
Telefon 650961, Brad . f ■;

PARBRIZE K W
QgiîMK abraşi mm  ser,

ft.G.E.R. SERVICE Bgcarttştf

gtiinn tir gr unturi itttln Q Jirilim rrmptri tir gu urnii* 
fu l'iii-ult i/t* trl tttttî mart fuittrii prnUtitr -ţi terttini 
ft! uiliititluri tlin (jrţmriuiu l< 0  Hfrufuri tupirlr ti tir futilul.

,U Q 7JSiri.it , „tf.ill-1Ir

COBKXZl !}
DEVA

Str. €4iugârcni. nr H, teWfa* 054 2t9l6? 
Aleea Sintfthalro Compte* foDovenuâ boaa 8.9

p a r b f to s k  n o a s tr e  m a t  m e r e u  m  fa ţ a  !

• Staţie pompe t  reţea de alimentare cu / 
apă, cabane + anexe

•  Terasă servicii alimentaţie publică aco- J
periţă ■ i

• Teren în suprafaţă de 9006 mp
• Anexe
Preţ — 750 000 000 lei.

V. POPAS TURISTIC CÂRNIC — MUNŢII 
RETEZAT:
• Cabană - ,
•  Bufet

vvU-A Anexe . U"-...
Preţ — 50 000 000 Iei. .
In preţurile' stabilite pentru fiecare obiec

tiv sunt incluse toate dotările existente, in
clusiv TVA şi cheltuielii aferente operaţiu
nilor de vânzare-cumpărare.

Pentru informaţii suplimentare vă ptlţeti 
adresa la telefoanele societăţii: 611976, 624667, 
668189, 627946. • ^
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FELICITĂRI 
•  AUGURI AMORE 

MIO, SEI LA MIA VITA 
TI AMD, E TI AMERO 
PER SEMPRE. ADY.

(33:75)

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând societate comer- 
cială, statut complet (im
port—export). Haţeg, tele
fon 054/777427.

(396032)
•  Vând bufet mare cu 

plâcă marmură, birou, ca
napea extensibilă, masă 
extensibilă, fotolii. Deva, 
telefon 221858. după ora 18.

(7164)
•  Vând casă, sat Balata. 

c-om. Şoimuş. Informaţii 
Popa Petru, Bălata.

(7167) /
•  Vând chioşc metalic 

5 x 3 m, pentru privati
zare sau garaj. Telefon

(6144)
•  Vând avantajos R 14." 

înmatriculat, cu piese de 
şdîimb. Telefon 712786, de
pozit cereale Hunedoara.

' (3340)
•  Vând apartament 3 

camere parter, telefon 
829913

(3879)
•  Vând Bus Renault 

.Trafic Diesel sau schimb 
aţi autoturism, plus’ dife
renţă. 058/830263

(M. P!.)
•  Vând Oltcit Club W 

, it, 1689, stare foarte 
/Samă Telefon 611759. după 
>ra 16'.

' C (3358)
M Cumpăr apartament 2 

.punere, zonă centrală. De . 
va, tel. 225063. 21930#
după ora 16

(3371)
, •  Vând casă, grădină, 

apexe. preţ avantajos, com. 
Pelriş, sat Ilteu. nr. 38.
’ • (3359)
•  Vând urgent casă şi

iUiexe, grădină mare şi un 
fac de casă, preţul nego- 
aiabii, în com. Romos. In_ 
•fermaţii la tel. 058/ 
752103, Cugir. familia 
Piorică Cristear după ora 
18. _ ’ (3360)

ş Vând apartament 2 
camere ultracentral. Caut 
pensionară îngrijire copil 
Telefon 612549

‘ (3367)
■#: Vând ’ Audi 80 Tnma- 

trţcţdât său talonul. Tei 
821263

(3354)
•  Vând remorca 8 tone

730993 *' ’ (3356)
i •  Cumpăr apartament 2 

camere Deva, schimb a-, 
partament centru, • parter 
Hunedoara cu Deva, Tel 
#18213 (3880)

•  Vând casă. gaz, A 
V tai cu, nr. 116, Deva.

(3352j
•  Vând fân foarte ief. 

Un, Moga Gheorghe_File- 
ru. ioc Hărţăgani

(3346)
• Vând butoaie plastic 

— capsator, spălător, con
duc contabilitate şi S, C
Telefon 221328

(3874)
• Vând teren agricol

Teliuc receiver, convertor, 
satelit (noi), bicicletă, tel :- 
221643 (3344)

•  V ând televizoare co. 
lor second hand, diferite 
mărci si - dimensiuni, din 
Germania, preţuri 80—140 
OM, Telefon 064 —190677 
sau 064 —: 140469.

ni , ; v (33i’o.)
•  Vând societate co

mercială SRI, şi Mercedes 
200 Diesel fel 661582.

(333*)
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•  Vând casă trei ca_ 
mere şi grădină, Brad, Mo. 
ţilor 20, Tel. 651345.

(23508)
—  * - * —  * —  4# —  * - * _ * # _ ■ #

•  Vând motel cu 
bar_restaurant. în zo 
nă de agrement. Tel. 
612070.

(3324)
► — —»— *—.

•  Vând Mercedes 190 D, 
1987, microbuz Mitsubishi 
(9 locuri), 1987, Telefon
722927. -■ :S,-;

(2786)

LICITAŢII
•  S.C. STREIUL S.A..

cu sediul în Călan, »str. 
A. Vlaicu, nr. 8, organi_ 
zează licitaţie pentru în
chirierea spaţiului ' de la 
etajul magazinului BIG 
Călan, în data de 5 fe
bruarie 1996, ora 11. Li
citaţia va avea loc la 
sediul societăţii. Informa
ţii suplimentare la se
diul societăţii sau la tel, 
730731.

(3372)

OFERfE
DE SERVICII

• S.C. Eurospace anga
jează agenţi publicitari. 
Condiţii: liceu, aspect a- 
greabil. Relaţii, Hune _ 
doara, strada G. Enescu, 
bloc 3, ap. 4, tel. 711722. 
vineri, 16—19. V

(2787)
•  Ambianţă muzicală 

completă, toate genurile, 
profesional pentru nunţi, 
botezuri, banchete Pro
gramări tel. 013045.

(3363)

ÎNCHIRIERI
•  Caut de închiriat a„

partament 2—3, camere, 
prefer nemobilat, în Brad. 
Telefon 6509G1, după ora 
18. : (3334)

•  Ofer 150 000 lei pen
tru garsonieră sau aparta
ment ne (mobilate). Vând 
VW Bus. Tel. 626558-

' (3365)
•  Tânără caut» cameră

mobilată. Tel. 661095, în
tre 19—21 (Simeria - sau 
Devs). ; ' (3366)

•  Ofer spre închiriere 
apartament nemoI>i|aţ pen
tru locuit pentru socie
tăţi comerciale sau bi
rouri. Telefon 617997.

V 7 ■ (6139)
•  închiriez spaţiu cb 

mercial en gros, preţ foâr-
• te. avantajos. Tel.’ Ş&Î28#. 
....... . - (3357)

SCniMRURl 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 4
camere, cu 2 apartamen
te a 2 camere, sau apar
tament şi garsonieră. . Şi_ 
meria. Atelierelor, bloc 
8/24. (396030) .

•  Schimb apartament 3 
camere Brad eu similar 
Deva Telefon 650542. :

- (3370)

DIVERSE 1
•  S.C. Moara Groza, 

SNC Călan anunţă ma
jorarea preţurilor înce 
pând cu 16 ianuarie 1996

(3355) :■
•  S.C. Mereurean Bru

tărie SRIs Orăştie anun
ţă intenţia de a majora 
preţurile la produsele a- 
limentare cu 15 la sută, 
începând cu data de 17 
februarie 1996.

(3353;
PIERDERI

•  Pierdut buletin iden 
titate şi legitimaţie ve
teran război, pe numele 
Perţa Dionisie. Le declar
nule.'■ ■ :■.}:/ ’ ■ ;V.L,
'. : (3913)

COMEMORĂRI

•  Au trecut 10 ani 
de când implacabilul 
destin mi_a răpit pe 
scumpul meu fiu 

DAN PENESCU 
Lacrimi şi flori pe 

mormântul său,
(2776)

•  Se împlineşte un 
an de când învăţă
toarea

ELENA ILIE
a suspinat o dată şi 
a murit, lăsând un gol 
nesfârşit şi ireparabil 
în inima soţului, co
lonel ilie Ioan, şi fiu
lui Adrian. .Dum
nezeu s_o odilmeascăl 

(3362)

•  Părinţii, sora şl 
cumnatul anunţă cu 
mare durere 'sufle
tească împlinirea ă 
şase luni de la tre
cerea fulgerătoare în 
eternitate a celui care 
a fost

„ HQRATIU 
CIIIOREAN

Piţrâ$.Risul; la Cate
drala ‘ din Hunedoara, 
in 20 ianuarie 1998. 
Dumnezeu să-l odih
nească !: 1 : ■ t

*  ̂ (3288)

•  Pios omagiu şl ne-m 
ştearsă' amintire ‘ celui 

’ care a fost “ "
i * GHBRASIM STAN 

i. la împlinirea a cinci. ani 
de la deces. Familia.

" " ' (3364)

DECESE

•  Mulţumim tutu
ror celor care au 
fost alături de noi şi 
ne.au ajutat la grea
ua încercare pricinuită 
de moartea dragului 
nostru soţ şi tată : 
NICOLAE PETREAN 

(NTCU)
Familia îndoliată.

(8700)

•  Cu adâncă durere în 
jguflet deplângem tre
cerea prematură în ne
fiinţă a naşului nostru 
ing. ŞTEFAN CIOLÂNEI. 
şi suntem alături de fa- 
miliq îndoliată. , Familii- . 
le Gherasim şi Jurca. .

(396033)

•  Cu sufletul în
cărcat de durere. a_ 
nuntăm încetarea ne
aşteptată din viaţă a 
iubitului nostru soţ şi 
tată
ŞTEFAN CIOLANEL

Vei rămâne veşnic ■ 
, în inimile noastre. 
Soţia, fiicele şi gine
rele. Dumnezeu să_l 
odihnească în pace I 
înmormântarea va a. 
vea loc azi, 19 ianu
arie 1996, la Cimitirul 
Ortodox din Ilia. ora 
13. . (3379)

•  Salariaţii Ocolu
lui Silvic Ilia sunt 
alături de familia 
îndoliată la greaua 
pierdere suferită prin 
moartea fulgerătoare 
a ! celui care a fost

ŞTEFAN CIOLANEL
apreciat ■ conducător 
al Ocolului Silvie Ilia 
timp de 21, ani şi 
totodată un om de 
aleasă omenie. Dum
nezeu să_l odih
nească în pace! 

t' . (3379)

•  Pios omdgiu celui 
care a fost 
ŞTEFAN CIOLANEL 

dispărut fulgerător 
dintre noi. Finii Do_ 
brei Ura ian şi Elena.

(3376)

•  Cu adâncă dure
re anunţăm tragica, 
fulgerătoarea şi pre
matura încetare din 
viaţă a celui rare a 
fost •

IGNAŢ DORIN
Înmormântarea azi,: 

19 ianuarie, ora 12, la 
Cimitirul Vale» Sea
că. Hunedoara. ; R 
vom păstra o veşnică 
amintire. Familia în
durerată. •

"-.'■■A (2788)

V  Gnlegii de la 
magazinul „Mara“ din 
«peri#  sunt alături 
de Cristin» la" de
cesul tatălui - -

r COSTEL OJOG ' 
şi transmit condo
leanţe familiei îndu
rerate. Dumnezeu săjl 
odihnească * în pace t 

: s î. (3380)’*

,, •  A plecat dintre 
noi bunul şi distin
sul nostru prieten

HICOLAE FLOREA . 
din Brad, ... medic 

primar, om de aleasă 
omenie, dăruit toată 
viaţa nobilei sale pro
fesii. Dumnezeu să_l 
odihnească în ; pace I 
Familiile Vâlcan Ioan 
şi ing. Jula Olimpiu.

(3373)

•  Regretăm profund 
trecerea în nefiinţă a 
distinsului OM şi me
dic

dr. NICOLAE 
FLOREA

Colectivul Centru
lui de Sănătate Baia 
de Cris.

'(3384)

. , A APĂRUT ..

.SEMNALUL comercial 
AGROALIMENTAR“

- Periodic specializat, de informare econo- 1 
mică, mică şi mare publicitate, cu o tema- ţ 
tică de profil, diversificată.

Reţineţi rubricile :

• Produse agroâlimentare şi servicii in 
p r e m i e r ă ■ : |  l

» Informaţii utile agenţilor economici;'
• Economie agroalimentară, legislaţie, fi

nanţe -— bănci, asigurări;
• Oferta cercetării ştiinţifice, transfer teh

nologic, consultanţă şi extindere;
•  Pieţe, preţuri, burse agroalimentare, 

oportunităţi de afaceri;
•  Cereri şi oferte privind aprovizionarea 

tebnico-materială şi mwlernizarea pro
ducţiei ;

• Vânzări şi cumpărări en gros de pro
duse agroalimentare, import-export; .

• Management, marketing, informatizare;
• Mică publicitate — anunţuri cu plată; .
• Agroalimentaţia pe glob — tendinţe şi 

prognoze.

ABONAŢI-VĂ !

PUBLICAŢIA SE AFLĂ ÎN CATALOGUL 
PRESEI LA NR. 2192. .

Pentru relaţii, contactaţi-ne ia : tel. (01) 
6864311; Fax: (01) 4204791; 4204820).

S.C. COMAT DEVA — S.A.
Str. Depozitelor, nr. 5, scoate la

V

in dată de 26.01.1996 următoarele posturi;

•  TÂMPLAR UNIVERS AL ■

•  PRELUCRĂTOR PRIN AŞCiHERKF

Condiţii;

r i - r  absolvenţi şcoală profesională sau liceu 
de specialitate;

—- vechime minim S ani.
.. Relaţii sup^entare la serviciul- Resurse 

Umane, tel. 623350, 617210 int. 166.
j ■ • . . t? • 5 . -■ 4 - ,'r f . . . '•
( -; - *■ : - -V ■ ;C.-- Gi’--." i’ f, ’ :

. /  Vând instalaţie de îmbuteliat sucuri sau 
băuturi spirtoase, tuburi CO;, ambalaje ţ f i ,  
i /2 ,1 /1  şi butoaie PVC, cap. 200, 60 litri şi 
alte accesorii. * : -
.. Deva, telefon 230667. (6396137)

!i

.

-

)

CONSILIUL LOCAL TURDAŞ “

1 Organizează In data de 20 februarie 1996 
licitaţie publică pentru concesionarea suprafe
ţei de 19 950 m.p. teren extravilan, la preţul 
de pornire de 1000 lei/m.p.. Ofertele se depun 
la sediul consiliului până In data de 15 februa
rie 1996, ora 12, de unde se pot obţine informa
ţiile necesare.

Telefon 641694, (6396142)

S.C. „MADO" ALBA IULIA

wm&mmmmmm
.. ...........................

. - • zahăr — 1420 j
• portocale — 1640 j
• banane — 2460 '  i
• bere Arbena — 420

Cantităţi nelimitate. Preţurile nu includ 
TVA. Ţelefon/fax : 058/827999. (O.P.)

Vineri, 19 ianuarie 1996


