
I serva tor, naţionalist-ex convingeri europene". f
I tremist.: Idealul în vizi- „Formarea păturii mijlo- * 
ţ  unea lui Adrian Marino cil este o condiţie ca. J. 
■ţ este acela de „a fi în pitală, căci, argumentează f 
i acelaşi timp român şi Adrian Marino, „esfe I
j european în toate do- absurd să predici ideea f 
I mcniile de activitate şi europeană unei comuni-
ţ cu toată convingerea şi tăţi rurale. închise, et- * 
ţ  'energia*'. Aceasta , ini aiciste şi latent xenoto- j.
* seamnă a-ţl structura hc*’, Urmează. apoi de-î
i programul politic. econo- monstraţia, sub forma u-'l
|  mie şi cultural pe- teme- nei pcitifteni.tr aqaţlgeff 1 
I lia valorilor constitutive a evoluţiei ideii europene, ţ 
ţ  ale modelului european: ţie la entuziasta ei desco-i
* democraţie, libertate, perire şi întemeiere lai
|  drepturile omului, piure noi, prin iluminismul se- i  
I lism,. economie liberă, colului XVIII şi gene-1
j Lucru realizabil numai raţia paşoptistă, până la Ţ
? „intr-un stat de drept reacţiile primitive, re- f
* unde funcţionează o re- trograde şi de o maximă V
i ală separare a puterilor, toxicitaite pentru desti- ! 
î un stat deschis, de mo.
j  eratlc, pluralist — ui
I care libertatea trece fna.
f întea egalităţii populiste (Continuare în pag. a

RADU CIOBANU

V
a - o  4 , 7
X*££*-Qb_*- •*—*—*—*—*— *—ăr—

P E N T R r - E U R O P A
Cum se întâmplă tot —- al drepturilor omului, T 

mai des în ultimul timp. cu o economie reală dej
din „gri ja“ celor ce se piaţă şi în care proprie- T
ocupă de comerţul cu tatea particulară să fie * 
cartea, la vreun an do efectiv „garantată", nul
la apariţie; a ajuns şi la doar „ocrotită". Un stat!
Deva volufnul, care a făcut şi un tip de societate in 1 
deja mare ecou, Pentru 
Europa, de Adrian" Ma. 
rino (Ed. Polirom, Iaşi).
Este, cum o arată şi ti- mai tfcduse posibil, prin» 
tlul, o carte manifest descentralizare, capita-1 
programatică şi de o lizare şi privatizare reală" t

care structurile de tip co- | 
munist ■— colectiv' 
fie desfiinţate- sau cât *
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S u b scr ip ţia  

cupoanelor  

la  d o m ic iliu
Potrivit H.G. nr. 30/ 

1006 s-a creat posibili
tatea ca subscripţia cu.

- poanctor şi carnetelor
- cu certificate în vede
rea privatizării să -fie 
făcută şi la domiciliul

’ posesorilor acestora, a- 
tăt af celor din mediul 
idun  cât şi din- cel 
rural. In acest sens, - pe 
baza convenţiei ce o 
încheie salariaţii sau 
membrii asociaţiilor dc 
locatari (contra plată) 
cp poşta, CEC-ul sî alte 
instituţii abIMato, se 
asiguri condiţii ca rit. 
mul de subscripţie să 
fie substanţial amelio
rat astfel încât acţiu
nea respectivă, să se 
ituţiie în termenele 
preVăZUte* pentru rea
lizarea transferului de 
proprietate şl înfăptui
rea privatizării. (N.T.)

PNL- CD „trage de urechi* 
partidul de guvernământ

•  -SEMINŢE DE LE 
GUME Venind în întâm
pinarea solidţărlfar pro
ducătorilor de legume

sediul Filialei din Orăs- 
tie a Unisem funcţionea
ză şi un magazin propriu, 
de unde se pot procura 
seminţele necesare In 
acelaşi timp, aici se mai 
găsesc 1a vânzare unelte 
siolple peţitim' legumicul
tura, ingrâşămipţc com-, 
plexe> iwr în "Viitorul â- 
propiat 'se"vor desface ’şi 
pestidde. (NT)

ELEVI ..MERITUOŞI.

.laşi. dedicate .UniriLiŢi»- _ 
cipatelor Române, de la 
aciffiişmrie; i^ţrrau'f^t* 
invitaţi şi membri ăi Clu
bului Elevilor Deva! Pen- 

. tru cei 4 elevi, care au 
reprezentat instituţia' de- 
vfcanâ, această participară 
a fost 6 răsplată pentru 
activitatea desfăşurată de- 
ei în cadrul cliibuiui. (V:R.)

Subiectul principal al 
conferinţei de presă a 
PNL-CD, desfăşurate marţi,
. 23 ianuarie 1996, în sala 
de şedinţe a Consiliului 
Local Deva, l-a constituit' 
atenţionarea opiniei' pu
blice şi implicit a PDSR 
privind campania- de pe- 
deserWare promovată de 
către partidul de guver
nământ. -

în ultima perioadă de 
timp, s-a arătat la întâl
nirea cu presa, Convenţia 
Democratică a fbst averti
zată de către tot mal multe 
persoane despre campania 
de racolare forţată şi de 
■presiunile exercitate de 
către PDSR asupra unor 
persoane influente, sala
riaţi de stat, directori etc., 
pentru a intra în acest par
tid — fapt ce duce la 
încălcarea unuia dintre 
principiile fundamentale 
ale derîtoeraţiei şi anume 
dreptul la opţiune, iaelu- 

cea politică.siv
In opinia copducerii e- 

XecutiVe a PNL-CD, nu
meroşi oameni sunt obli
gaţi să intre în PDSR în 
schimbul unor funcţii de

din judeţul ' nostru, la : conducere sau al garantă
rii locului de muncă. Nu 
contează că o fac din şăn- 
vingere sau dincbmtrân- 
gere, iar dacă refuză in
trarea In PDSR sunt schim
baţi cu alţii, chiar incom
petenţi- •

Faţă' de oele aduse . In 
discuţie, d£ Constantin 
Biăjâri, preşedintele PNU- 
C.D. 1 lunedoâra, ne-a • de. 

.darat: „Principalul punct

al conferinţei noastre de 
presă l-a reprezentat cam. 
pania partidului de guver
nământ, .care face în con
tinuare presiuni asupra u. 
nori personalităţi,'' a ibipr 
oameni cu funcţii de răs
pundere Intr-o serje de 
insţîtuţii ale statului, ,de 
a se înscrie. Oarecum for- _ 
ţat,’ în PDSR. Noi. consi
derăm .'acest lucru absolut 
incorect, pentru că" nu se 
respectă opţiunea liberă 
a cetăţeanului. Acest lu
cru este antidemocratic şi 
duce la o serie de neajun
suri, atât pentru partidul 
de guvernământ >cât şi 
pentru .opoziţie. Oamenii 
au încă teamă de a-şi a. 
firma public opţiunea pen
tru CDR, deoarece nu ştiu 
la. ce să- se aştepte din 
partea puterii. Cunoaştem 

i Cazuri concrete în care di
ferite persoane se plâng 
eă s-au făcut presiuni a. 
supra lor pentru a se în
scrie în PDSR, chiar prin 
taie» şaptaje. Nu putem 
să dăm nume pentru că 
am pune. in situaţii neplă
cute persoanele în cauză, 
dar cert este că faptele 
există- S-au făcut şi unele, 
speculaţii spuhându.se la 

. adresa unor cadre ' de con
ducere că dacă vine CDR-

ul la putere, veţi vedea 
voi ce se întâmplă! Noi 
îi asigurăm pe toţi PDSR- 
işţti care au intrat în par
tid cum âu intrat, că nu 
vor suferi absolut nimic, 
întrucât nu este corect să 
răzbunăm ceva care ştim 
cum Sj,a. făcut".
, De asemenea, în viziunea 
liderilor PNL-CD, PDSR-ul 
este considerat o • grupare 
copjuncturală şi fără opi
nie, iar situaţia economieo- 
socială prezentă este con. 
siderală a fi dezastruoasă.

Cei prezenţi âu mai fost 
informaţi că, începând eu 
data de 11 iunie a.c., mem
brii. Filialei'locale a Fron
tului Democrat Român au 
trecut In bloc la PNL-CD. 
Tot • cy. această, ocazie a 
fost făcut public numele 
managerului campaniei e- 
. lectorele a PNL-CD, a. 
..cesta fiind dl. Dumitru 
StrinU.
, Următoarea întâlnire eU 
presa a' PNL-CD a fost : 
stabilită pentru data de 
6 februarie a.c.. când exe
cutivul partidului a - pro- 
mi» numele majorităţii 
candidaţilor care vor re
prezenta Convenţia Demo
cratică in apropiatele ale
geri locale.

CORNEL POENAR

E limpede din acest ci- f
azif

acută actualitate pentru
o Românie care încă tat că România de 
pluteşte în derivă intre nu e încă în măsură * 
smârcurile ' nostalgiilor sâ asimileze modelul e- * 
totalitare de Stânga sau uropean. Să-l adopte prin! 
de dreapta şi curentul declaraţii formale si mă-1 
viguros, de larg, plin de suri care doar simulează \ 
virtualităţi şi perspective adeziunea urmărind nu.f 
profitabile, al ideii euro- mai profitul furtiv. de* 
pene. Critic si teoretl- moment, da. dar nu* 
cian ăl literaturii, de an- să-l. asimileze organic.! 
vergură şi notorietate in- Dar autorul nu-şi exer-* 
ternaţională, cu lucrări cită doar spiritul critic,! 
de referinţă editate de ci avansează şi soluţii. | 
la Paris până la Tokio. Astfel. în ultimă analiză,* 
intelectual de orientare adoptarea efectivă şi de-ţ

MENTALITĂŢI }

creştin-democrată. Adrian finitivă a modelului e- * 
Marino este, poate, cea uropean e posibilă doar ? 
mâl potrivită personali, -prin ieşirea din izolare,* 
ta te pentru a pleda ea- orientarea spre toate! 
uza integrării europene, structurile euro-atlântice, i

bine calculată)Scopul declărat al cărţii „Ieşirea

rusa,
iţa |

profund negativă" ♦
şi crearea tuturor condi- * 

în conştiinţa ţiilor pentru formarea!
............................. * lai

mare, de propagare şi' 
de aprofundare a ideii 
europene
românească, unde are păturii mijlocii, atât 
încă o audienţă fie prea sate cât şi 1 
mică. fie neclară, distor- ceasta fiind : 
sionată de bruiajul con- „poate avea i 
serva tor, naţionalist.ex convingeri 
tremist.» Idealul în vizi- „Formarea

t lism, 
t Lucru

1

o Ce ama? Dez
Inlegi integrante tun

serviciului? 
Păi, nu mi.aţi

pul
spus

Georţin Inisă locul
gesett?V̂ o-vVWW VVVVWWVWAi

r
f
4
*
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S.C. „Chimica** S.A. Orăştie anunţă pe Sft- \

— ■ — • « - ^  Z m atm*.

© c h im ic a  s a.

) iariati, foştii salariaţi si pensionarii care au de~ i
ţ _*_-____ 1 —- __iîii i . ifpţts carnete cu certificate de proprietarii se* t 
S diul societăţii în perioada aprilie — mai 1995, i 

, \ să se prezinte la Biroul Privatizare al S.& ? 
; ,tChimica“ S.A. pentru ridicarea adeverinţelor |  
i l de acţionari. !

■,ji Să întâlneşti . popii, sau .îivscrisă . la-arte plastice, 
‘ I ţineri care desenează, precizează . dl., profesor 
ţî pictează,., sculpte^ă ,ori Tîron Badiu. Şi I Aha 

. 1 cântă fronÎOT ‘ Sfâria. nu ' şi-a ■ deaSaroă-
'  liceu de artă e Ceva o. slt profesorii, după nii- 
I bişnuit. Pentru că aici mai un trimestru şcolar 
» este locul - unde se mo- saltul făcut fiind evident.

( . deleazâ talente , artistice. Dacă Intr-o primă fază 
Dar chiar şi într-o ase- era preocupată doar de 

|  menea şcoală mai pot fi creaţia vestimentară, de 
i J ' întâlnite talent^ care sâ_i portret, acum â trecut 

• Uimească până şi pe das- la compoziţie, naturi sta. 
• I căli. . tice şi crochiuri. Reuşeşte

5  ̂ Un astfel de caz este ~  prin liniei forifiă, vo- 
I al elevei de clasa a V-a lum şl proporţii ~  ' să 
* arte plastice. Ana Marfa redea materialitatea lu.

Pârău. A venit, după erorilor şi mişcarea la 
S terminarea primelor pa. nivelul elevilor de clâ-

i tru clase In Sulighete, sâ- sele a X_a — a Xl-a.
tul său natal, să se In. De altfel elevii de liceu, 

j scrie la muzică la UI- câ şi profesorii, au fbst 
I ceul de Artă Deva. Dar pur şi simplu surprinşi 
I nu mal erau locuri. Din de calitatea lucrărilor a- 
I fericire avea cu ea şl un ceste! fete talentate, când 
? bloc de desen cu lucrări au fost expuse în holul 
I făcute de ea fără nici o şcolii, 
ţ  îndrumare. Pur şi sim. Pe câteva panouri sunt 
I piu fiind pe câmp Cu etalate mai multe lucrări 
Z vaca obişnuia să cânte în creion sau acuarelă. 
I şl tn aceiaşi timp să de- Au fost expuse şi desene 
■  seneze, ţinând blocul pe din clasa a IV-a. „Sunt

! genunchi. mal ales manechine, peh_
Desenele cu care a VIORICA ROMAN 

venit au fost un argu- ~  ■ - r —■ - ■• ■ ■■ »

meat serios pentru a fl (Continuare Ia pag. a B-aj
ANA A1AK1A PAKAv
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•  NAŞTERI. La n a .  du, prim ii copil al fa -  j 
ternitatca Spitalului mu- millei Petru şi Daniela) 
hlclphilui Brad* in anul Rada din Brad. l a  naş. \

«WS«ţ«l a  avut, o i

«Mi«wste tarife m  ^  i
»« »W «-aa înregirtrşt ţ  ™ T : i
alfa eteri ttaşferî. iM - -< Tutarer copţilor « a lt  
mal sosit al imului este noroc şi zile senine în \
Laurenţiu — lottuţ S a . v ia ţi!  (AL J-) i

meni în tom» firea (s/r);
13.30 Cracker (s/r); l t »  
Rătăciţi in tranziţie (r)î 
15,80 gpoet Magazin; 16,30 
Paradise Beacfa (s); 17 M  
M4.S.H. (s/r); 17,30 Cap* 
cana timpului (slî 18.15 
Sport Magazin; 19,00 Oa
meni in toată firea faH
19.30 Ştirile Pro Tv; MW
Dosarele X (s); 2 1 ,0 0  V i. 
deodrome ( t  gr.); 23,00
Aventuri in Casa Morţii' 
<s); 0,05 Sport la minut: 
ştiri sportiv?; 0,30 Ero_ 
tica (s).

•an nimfe fes); 
XO teşii 89-30 
«tonale; 19.00 
viaţa f (s); 20.00 
norocului (cs); 
proapc un înger 
00 AS. (s.p.); 0.00 
t)d Show;
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Intr-o vreme in oare 
progresul unei civilizaţii 
este sinonirp, jnai mult 
ca oricând, cu tehnolo. 
gizarea şi informatizarea 
vieţii de zî cu zi. a t<> 
încăpăţâna să te întorci 
la trecut pentru n-i re
actualiza tradiţiile şi va. 
lorile poate părea ceva 
mai puţin benefic. Nu 
tuşă şi pentru ; spiritua oi 
li ta tea acelui popor care 
in bună parte, supravie. 
ţuieşte şi datorită 
acestui trecut, un tre
cut de care un popor 
ca al nostru nu se poate 
plânge că i-a fost sărac 
Şi cum „veşnicia s-a 
păscut la sat", ara spune 
că ţăranului român, locui
torului mediului rural în 
general li revine încă o 
mare responsabilitate in 
a păstra şi ă transmite 
mai departe ceea ce 
de la bun început a a- 
pa • ţinut.fiinţei sale lă 
vnti tce şi felului său 
de viaţă. ; "

Dar pentru asta nu 
inţotdeauna e de-al uns 
ea el doar să vrea, tre
buind să aibă şi unde 
şi cu ce să-şi poată im 
plini o asemenea datorie, 
şi în acelaşi timp să poată 
beneficia la rându-i de 
felul In care şi alţii îsi 
fac din. astă o datorie 
Cadru şi loc de desfă
şurare pentru astfel de 
împliniri II constituie IU 
ir-un sat, cum se ştie, 
căminul cultural.

Iii ce măsură acestea 
se dovedesc în stare a 
mai „sluji" eficient aeti. ,

vitatea culturală s_a pu
tut constata şi In urma 
întâlnirii . pe care consi
lieri ai Inspectoratului 
pentru cultură al jude
ţului şi ai Centrului crea
ţiei populare ap avut-n 
In cursul săptămânii tre
cute cu directorii cămi
nelor culturale din 35 de 
comune ale judeţului 
nostru. Din partea Inspec
toratului au participat dnii

19 milioane pentru repa
rarea a nu mai puţin 
de nouă cămine cultu
rale; la Stntâmăria (fe
lea — 18 milioane de lei 
folosiţi la repararea a 
patru cămine şi dotare 
cu mobilier; Lăpugiu — 

15 milioane pentru trei 
cămine; la Vaţa — re
construirea a două că
mine; la Sarmizegetusa 
— nici o reparaţie efeC-

mal

loan Sîrne (consilier şef). 
Ion Groza, Nicolae Adarn 
şi Petrişor Ciorobea, res
pectiv dnii Mircea Ocoş 
şi Marcel Lapteş de la 
Centrul creaţiei populare. 
Şi ani spune că această 
constatare poate fi . în
trucâtva îmbucurătoare, 
atâta timp cât mal ales 
in curbul anului trecut 
preocuparea pentru soar
ta clădirilor căminelor 
culturale a avut si ° 
exprimare concretă. Pen
tru că, practic, în fie
care comună s-a făcut 
câte ceva în acest sens, 
diii fondurile alocate de 
primăriile locale, dife
renţiate evident de la 
o comună. la aha, în 
funcţie de bugetul şi pro
babil de optica fieeăreia 
-  (la Bretea Română—

toată anul trecut). Mal 
rămâne doar ca aceste 
investiţii materiale să 
fie valorificate şi în pla.j 
nul activităţii culturale 
propriu-zise, ceea ce se 
şi întâmplă, mai cu sea
mă cu prilejui principa
lelor manifestări folclo
rice. devenite tradiţionale 
în judeţul nostru. Dar 
sunt localităţi în care • 
uied obiceiurile vechi, 
„împământenite" în viaţa 
satului - (horele, nedeile). 
nu reuşesc Întotdeauna 
sa*şi mai atragă adepţii 
atunci când sunt orga. 
irizate.

Mal puţin sensibile f>ar 
a fi Insă primăriile locale 
In ceea ee priveşte achi. 
ziţia de carte la bi
bliotecile comunaje care, 
începând de anul trecut.

trebuie Să se reeB*eze 
din bugetul acestor pri
mării. îîumai eă în ca- . 
zul unora (Certej, Den- 
suş, ’ Geoagiu, Răchitova. 
Hitriţa), bibliotecile res
pective nu s-au imbogă. 
ţit nici măcar cu un vo
lum în cursul anului 
treeut; or, cititori tocă 
mâi sunt şl la sate. iar 
copii de asemenea...

Ar mâi fi de luat In 
considerare, după cum 
afirmau câţiva directori 
al căminelor culturale, 
şi intenţiile de a relua 
şi de a reda viaţă locu
rilor şi tradiţiilor popu
lare abandonate între. 

. ţimp, cum ar fi Târgul 
meşterilor populari sau 
jart punct muzeistic cu 
ceramică la Obîrşa.

De altfel, pentru luna 
februarie a . acestui an. 
Teatral de Revistă din 
Deva vine cu o ofertă 
tentantă pentru locuitorii 
satelor şi comunelor noas. 
tre — o comedie muzi
cală şi spectacole pentru 
copii ce vor fi jucate pe 
scenele acelor cămine 
culturale care Ie pot găz
dui -

fată. aşadar, că pe lân
gă viaţa lui proprie, în- 
tr-o aşezare rurală, că
minul cultural reprezintă 
principala poartă de pri
mire. şi loc de găzduire 
a oaspeţilor şi a eveni
mentelor culturale Ce se 
dofesc a contribui fe 
menţinerea unei vii şpî. 
rltualltăţi într.un spaţiu 
cât mai larg;
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P e n tru  Europa
(Urmare dtp pag, t) carte interesantă, incl-

nul României, ale drep
tei interbelice, ale inter
naţionalismului comunist 
postbelic şi apoi ale na
ţionalismului eeâuşist a- 
utarhic şi şovin, vioi fncâ 
şl azi. ■ -- :

Penfeu Europa este o

I

I
tantâ, pentru spiritele I 
conservatoare chiar şo-i 
cântă, patetică dar de 1 
o luciditate tăioasă, in -: 
telîgentă şi întemeiată l 
pe ® impunătoare 
tură umanistă, 
oferta vom mai avea * 
ocazia să revenîm. 1

»*>. —■ • muft-r mm-*mur- • mm » mm * mm * mm-*mmmmm»mms

! Un talent surprinzător!
*  /I

a (Urmare din pag. I) — Icrări, în timp ee colegii ;  
săi au realizat-câte 3—4, I 
maxim 20. Friimiisiră «1 *maxim 20. Frumuşică y. % 
cuminte, pare cufundam t 
Indumea e j ‘proprie. Cui 
greu scoţi câteva cuvinte » 
de la ea. Preferă să se I

tru că îi place mutt să
* le deseneze" ■ sptme
I  mama. Privindu-le, vezi
* că linia curge firesc, de.
i  taliul este fidel redât, . T , __
I  dovedind o mână̂  decşe- exprime în modul el şi» 
| . ;  bit <te sigură. Cum e o (ace excepţional. Pen. |  
J posibH aşa ceva la 10 tril că are „o putere de *
* arii? Prin muncă, foarte mujică ieşită din comun I 
f  multă muncă. Pentru că şi o imaginaţie fără de * 
I Ana Marla Părău Iu- sfârşit —• spune dl. pt0,- I 
f crează câte 8—9 ore zii- Budiu. E şi foarte recep- J 
J nic.' „Seara târziu abia tivă. Eu nu i-am interzis > 
|  o trimitem la culcare" — să facă ceea ee vrea eă, l
* mărturisesc pârii^ii, pre dar i-ara certjt să faci |  
I  aenţi la inaugurarea ex- şi ce este In program ,̂ |
, poziţiei. Lucrează mult Apoi are nevoie şi de a ) 
|  numai din plăcere, fără cultură". Cu un slxnţ |
A nirt o constrângere. Şi, deosebit, harnica Ana*
* dacă la acest efort îl Maria le face pe toate: l!
« adăugăm pe cel presupus şi ce-i pretinde şcoala J
J de orele de lâ şcoală, şi ce-i place ei. Iar lu-
I de pregătirea temelor şi crările pi de început nu ^
* ftav. a zilircă, avem ta- aveau nimic din pictura jj
I bloul unei activităţi e- naivă, deşi riu avusese Ij

puizante chiar şi pentru parte de o îndrumare î| 
Un adult. Dar Aria Ma. de specialitate. Pentru |  i 
ria nu se plânge Ea că are talent şi fi» phfe*] 
desenează chiar şi când o voinţă de a şlefui cum I j 

bolnavă. rar se mai întâlneşte fe *]este

I!După vacanţa de iarnă, un copil de
când - a avut O tematică Sau poate că -------T
(mâini, picioare, Gompo- în faţa unt» mjc geniu ;

( ziţii, crochiuri), a venit despre care vum pito i 
la şcoală cu 200 de lu- auzi. l-o doi im din plin. I 
’ «mm f-mm*. f m"m * —t’* * *""* * ămm * mmm " -mmm- M.mmrn'* m** "■•mm* ■

din expoziţie semnată de Ana Marfa WL 
Foto: PAVEL LAZJt
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® p
7,00 Ştiri «TN; 7^0 

Stcals A Dealş; 8ft0 Azi 
— informaţii la zl; î(L00 
Super Sbop; IL00 fe s ta  
banilor: Europa; 1430 
Ultimele zvonuri bursiere; 
17Â0 Roata bauilor: SUA;
18.30 Buletin 1 bursier; 
19,00 Şttrî 8TN; » » .’ 
Secolul lui Frost (do/r); 
20J0 Selina Scott Show:
21.30 Mari case ale lumii 
(do); 22,00 Executive Li- 
festyles (do>; 22,30 Ştiri 
ţi rep. ITN; 23,00 GiUette 
World Sport Special; 23,30 
Snov*boardîng Leysin; 0,00 
Show.ul serii, cu 3. Lcno; 
L00 Late Nigbt fes); loo 
I.ater, cu G. Kinnear fes);
2.30 Ştirile nopţii

7 0 0 ____  ____ .
(S); 7^0 Ţelediminentei
9.05 Jurnal; 9,35 Mag. 
ştiinţific; 11,00 Mag. tne 
dical; i l4 5  Să na visăm 
(r); 1430 Faptul divers 
(r); 13^5 Jurnal F3; 14,00 
Luminile-^(r); 14,30 Me
dicii (s/r); 16,00 Teii Quel 
(r); 16,30 Femei inimoase 
(r); 17,15 Bibi... (r); 17,45 
Fa, Si La-, (r); 18,85 Stu
dio Gabriel (dlv.); 88,45 
Campionul fes); 89̂ 30 Jur. 
nai TV5; 20,06 Luminile-, 
(mag.); MJ4 Jurnal bcL. 
gian; 2 8 ,0 0  Bortul Bojard 
(cs): 22,30 Carnetele unui 
aventurier (mag.): 23,96
Jurnal F2; 23^5 Taratata 
(var.); 23,50 Alico (magj;

7,00 Ştiri; 9,45 Show.ul 
ini M. Costanzo fe); 12.30 
FUram (show); 84*96Ştiri; 
14.25 Cotidiene (show): 
14.40 Beauttfnl (s); 10.15
Rabinsonii (s); 15,45 Casa 
Castagna (show); 17.00 
Dau; 19,00 OK, preţul e 
corect (ert: 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
2L25 Circulă zvonul 
(show); 21,45 Glumele la 
o pajrte (show/selccţiuni); 
0,00 Ştiri; 0,15 Sbow-ul 
lui M. Costanzo: 2^0 Co
tidiene <r); 2.45 Cfecnlă 
zvonul (r): 3JK) Revista 
presei; 3^0 Cin cin fe); 
4^8 Cuinclo Boomer (s); 
5^0 Arca lai Noe (do); 
6J» Un cuplu... (s).

*mum
9,30 Patinaj artistic •  

CE. 1996 de ta Sofia 
-19,39 Călărie: Cupa Ml «d  
—- sărituri, Sydney; 11,30 
Eurofun; Snowbosrding 
World Pro Tour *95/*96; 
12,90 Tenia 1996 Ford 
Australian Opeu

reg.
semif. .mase,

); 13,30 Schi t
Cupa Mond, de ia Ses-
trlcre, Italia Coborftre
fem. (d); 14,30 Tenis 1996 
Ford Australian Open. 
Melbourne — ziua 12 — 
semifinale masculin (în. 
reg.); 18,30 Patinaj ar
tistic CE 1996 de la 
Sofia. Programul liber — 
dans (d); 19,00 Schi «1- 
pin. Capa Mond, Sostrie. 
re, Italia

1 (dh
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La orăşenească

<^t fegresză **
meni eu experienţă, dra, 
f«H i de carte şi ataşament 
îa±â ffe ciţitOî şi nevoile 
«ale de lectură. De aceea, 
discuţia purtată cu dna 
Saveta Gornea nu a vizat 
activitate;-! p^faiii-zisă, ci 
condiţiile # î căw aceasta 
■n desfâşdirt fitei de îî« 
început dânsa -t inut să 
precizeze că fundul de car* 
fe cuprinde «tv număr a- 
preeiab 1 de mvrapUre?, 
»*îi" precis 4i ?*<< volume 
Ca ««a fapt extrem de po- 
,*ti* -  Sa *mi? «negt .?<xv 
sjîJiti -loşşţ "m acordat .-sa* 
■na de W  mî&mm lei, 
ter<I eu ew® pu fu** acî»-

PS? «Vfefşi. WJtiKsC 
0*B»Wţk c«p* Alt iu trecui 

.. de publicul 
«SBI#,, '■ dornic de carte 
KtM toi legat <fe ca* 
ilM& % ea» nr desfăşoară 
activitatea ar mai trebui 
amintit că, deocamdată, 
Ir»; âlziret Intreguiui spaţiu 
ai instituţiei se face cu 

a ĝţtnrte din cota 
Prteiriei, fapt p* »tres ,4  
1% l.ucrăî«u«îe bibliotecii 
mulţumesc primarului şi 
viee-pri măruţul Dar, adevă. 
mtn satisfacţie a ctlm -ie 
alei porneşte de la faptul 
ca bibliote* -y orăşenească 
a, fost prinsă in planul de 
introducere a gazului me
tan si că lUrftS viitoare nu 
va mai prinde instituţia 
şi pe cei care-i trec pra- ■ 
gîil la o temperatură si-, 
testă mim a ;f «a sau m  
cojoc<*1 ffes dto spate

Pornind d; g i r tre 
but să facem cunoscut ci. 
iimeikm- jarului • că Biblio- ’ 
iepa draOfăştie fiinţează

inttr-o clădire veche, cu 
multă igmatet ca a Uita* 
ţii a«: &pâ. 'fxemmUi' âM

" inundaţiile care se mal în
tâmplă ar i? locatarii &- 
flâţi deasupra. In urma 
unor astfel de... întâmplată, 
tencuiala ar trebui refăciţ 
tă» la fei şi zugrăveală. 
Există' temerea ca muce
gaiul şi ciupercile să pă
trundă şi în cărţi, distrd- 
gându-le incet Şi irevocă- 
feil. 9  să se înlŞN
euiască şS »işŞe ferestre, să 
se mai construiască rafturi, 
instituţia să albi o firmă. 
IM a Come», care lucrea
ză «ei «ie 20 de «A, 
•  simţit ta  mult timp cuf* 
tură r fost *<î,v *••. lizatft 
şi dă s-a distrus în timp 
te- refece £« greu, ui«r 
geranţi ea probfcmeie «g - 
care se confruntă institu
ţii ăşt vor găsi rezolvare!* 
prin grija eoasiftirioî -Joeal 
care. j» măsuză -e va «- 
vea fonduri ,va face ceea 
ce trebuie. Cum tot coi», 
siiiul local ajută, prin au* 
toritatea să. la recuper;*. 
rea cărţilor de la Ctitor» 
care uită, voi* sau nevoit, 
să le mai înapoieze, fără 
s, se gândi -t n ai sunt .,1 
alţi semeni ai lor dornici 
di 1 formaţie.

Menţionăm, în final, co
laborarea bună pe care 
Biblioteca 3 are cu Şcoa
la Generală Nr. 1, Liceul 
Teoretic „Aurel Vlaicu", 
cu Casa de capii, princi
pali beneficiari ai muncii 
c : cartea • duce îi î irrt- 
plan scriitori cărţi şi e- 
venimento comemorate cum 
se cuvine.

MlNEL BODEA

|  I n t e n ţ i i  l ^ u d a M e   ̂ b
^ Se I# M totHta jMdefceM U» *1 «tv# S*- I 
ii& tm m  ca dl !'*« !«  t&r*». w ,  di« partea Eandaţ ţ 
f -va «tesadiiiaSl din România',r
dotă fiind îlpsa de mijloace Smaciare şi r.’-auriaiv •
pe plan judeţi un, s-% convenit ea, prin ttiermedial I 

(acestui organism, să fie primite o serie de ajutoare ţ 
1 r% aefiaai meÂtte a* eemribaie ta *.»*!«' !
I nătăţirea cemdiţiilor de,viaţă ale celor aflaţi la ca- ’ 
i  sele de preşcolari şi de copii. '  .1
f  Intre '«1% pe pyeciiye r.oeccrose de realizat, < 
f iiSA eâsâe «sw SV'tă, Eheţ» iStrelauted, Haţeg
V '«nit,» : de tepemţii, ^
i afimMîtări cu spă, mbunăfâţirca încălzirii iferi - 
? dotări — toate acestea având scopul de a atenua su- 
sfetbaţaie a teu  în insfitoptle «si»elive. fl-T T )

■ C ^ t i f l c a t ©  d e  u r b a n i s m

1

S.C. S.A. 0KVA
Str, Andrei Şagun* nr. 1

Organizează •

i n

Au fost emise eertifi- 
ed d e ti.'» u w irâ a  i« -  
tm eâteVa lucrări »» roa* 

, re interes, nu doar ale 
% celor ce le solicită, ci 

pentru ; comunităţi mai 
. iargi.
1 Este vorba de lucră

rile de modernizare şi 
îmbunătăţiri de confort 

.7 la blocurile de locuinţe 
|  d n Colonia Cuţ (Ghelari): 
v şarpante nvelitori de

ţ«dă, repeuuţii şi refa- 
cere de faţade, instalaţii 
sanitare ti pent* i 
zire centrală. Mai este 
vorba de continuarea e- 
lectrificdril Câi
nelul de Jos (satul a fost 
electrificat ţ,« rţiol In 
1972); de instalare a ca
blurilor de fibre optice, 
pe secţiunile Reşiţa — 
Haţeg Şi Qsrva Tg, Jiu.' > 
(IC.).

Obiceiul cttuşeresc cunoaşte o frumoasă tradiţie 
p.% roza c^aaw». Oi ăştioara dr Sus»

Foto: PA VEL LAZA

Incâ puţin pentru a fi totul bine
0&că %tm a şaptea a 

săptămânii este zi de o- 
dţşnâ majaiitatea,

' svUU unităţi ai căror sala
riaţi au şi duminica de 
lucru ea in h ca; ii ă 
i> Sau f*»ti .»»» i-i ,
mult.

După ce ies de la bise- 
cieă, păeinţţ^goa băniei îşi 
condus copiii la o cofetă- 
tU- & feryi o pt^-

W W  <•’*
itâ,. ♦w H  li  «a -«â-
«*>-3 sau la *n suc, unii »i si 
4 ^ 0  SK .4»şs WWţ, 4es» - 
m â s  I» e$a «rml şNdimr 
<» *ecA*o«, -ori a turni 
ŞHKţr «4* cpAlaţ w
wrtcă.

â-ŝ . l«tMK-4itmaUc& miA 
« lie n  «niţăţt de Mtemn- 
«Mte jţM&ieft »!«» Deva.
, I# \wmik. *s?ii 
■&mk, «itttat ito spatele 
■Căţei tfe cele mai .

Site zn ŝe eran
rt® bâae ş t . frumoase 

*m 6tm dfe Îtr^-i şl 
.«i siafciaAţ^.:J-cm
Jâţţpiâ». tt* **n*- r fcî4>e'>.
■j»:/';mja: una dintre sala- 
ţ^ te  trăgea din ţigară a- 
Mjtdb-s.» llîtgă dienţîi ce 

rSoiftâtoare şi alte 
băuturi la o masă. ,Xi s-a 
mâi ii'»» atehţia i a r . — 
spunea dl Constantin Le
pădat, fiul pate .iului. Mai 
aflăm că aici clienţii sunt 
deal casei, cam aceiaşi 
taa&tdeauaă, că 
de când ş-a înfiinţat (în 
t9V> ri-i i-vi scatu al pen
tru că „nu sunt serviţi cu 
băuturi alcoolice în câni 
tttl l, p '' a A', -"*■

Ca de obicei, la cafeneaua 
„Amigo" aglomeraţie. La 
tejghea, abia pridideau să 
«prea®* dnele *4_r! "va 
®rif şl Angela Moidovan. 

— Bum vă explicaţi o

me - a solicitudine * i 
tr-o z de dun inică "

— Cafeaua o facem bu- 
na — spune .bt- Minerva 
— şi costă 000 de lei fii» 
trul şi 350 de lei ness-uL 
Deci, preţuri ,acbeslbilel l a '  
plus avem sortiment bo
gat de sucuri la dozator.

- - Consemnăm ’ ş i ' - părerea 
unui client:
. S^viţea este iţ^pro. 
şabilă, «eţ4e sunt cu ade
vărat amabile. Prefer . a- 
ceastă cafenea pentru că 
am oă£ea filtru ţd este sub ' 
ţaeţul practicait de «ţa.

*** Cam «.

Mi^is-îî» b> resfâ-Uî»ântisl 
bu

{iha Ana Cili). Dar un 
singur client servea aici 
prânzul. *4* ibăta şi du 
>• mit* .nu p^m avem sa» 
ikvfi-x1 -* ip4«a;*a Ionel 
1 vtjet î^rman, apreciind 
că preparatele unităţii 
c#e m» Ieftina fii» or=>*!. 
Întâmplător ne.am îndrep- 
ţat privirea tiprer pereţi şi 
«4» «vot surpejăa *ă n*- 
•CMfttn că tmmntd **«a 

că nfiltraţiile încep 
să , deterioreze plafomd. 
£Sei Cane administrează so» 
oletatea (^£1 Prod /dom

m m  lo c a lu r i m s G w m  ş i  s u n r a c A

-*» î&M liadu,
I a  cofetăria de lângă 

cinema, „Patria” — ăjb#* 
abundentă, dar 

consumatori taai puţini 
,ln pauza dintre filme 
sunt mai mulţi" — spunea 
■Sr,4> Ari» MariBică, şefa 
unităţii (S.C, Prod Cum 
Impex Carmela S.R.L.). 
Vitrina interioară etala 
felurite prăjituri, pre
gătite in l a b o r a t o r u l  
propriu de către dna 
Elisabeta Fierea, maistru 
xfft^r 'i.'"-! l . st-

ţii nu avem, nu avem pro» 
bleme, ne cunoaştem me
seria pe care ne-am ales-o 
— aprecia, dna Ana M. 
Comerţul nu este uşor (mă 
refer ia cc> care şi produc), 
nu-i pentru toată lumea. 
Dacă ai chemare şi dra
goste de muncă, dar să. 
ai şi cap, te poţi ocupa.„V 

Felurite mâncăruri şi 
gustări calde şi reci erau:

Serv" S# L.) sau care la
ri* cMfiae pentru 

(14) trebuie sâ « ■ 
pare. Alt&l corisumatorM 
se pot trezi cu bucăţele 
Ai, tencu ală farfurii

Ca 149® de lei «e- poate 
servi o ciorbă de văcuţă 
f i  tecă ;ni.s pui d*iu 
Ca ţ.*»«« ia As\i>,vii S£. 
Sfeiîprod''®iverş, S.R.L. (de 
îftngă' magazinul de pâine 
de »e strada 1 Decembrie). 
O friptură la grătar costa. 
2 930 lei, un şniţel cu car- 
t®fl pai 1950, un ness 450 
lei. Bsrrmana Ileana Drâ- 
gan avusese ceva die lucru 
pentru că cei 7—8 clienţi 
de la mese serveau câte 
o tărie, însă vânzătoarea 
de la dulciuri, tleana. Dră* 
gan. nu prea avea cum
părători.-

„.în schimb la cofetăria 
„Monica” nU se găseau lo
curi libere. Mesele joase 
erau ocupate de copii. Ser

veau ciocolată caldă, pră- 
jituri fll sortimente erau 
în aprovizionare), îngheţa- 
i ţi U. s». - „lat. O 'ii

«Iri î i nn’.rţ» coşii însăşi 
dotarea A desig»-ul sun 
adaptate Vârstei lor şi 
aici nu se fumează *- ex
plica dna GabricJa Popa. 
Se Hxerează Zilnic în două' 
ture, inclusiv duminica". 
Măi aflăm că din punct 
d« vedere igienic recentul 
control n-a avut nimic de 
obiectat. , '

Şi *_« oeteMte uaMţi 
/ t’a care ms t.rt'd *1 
&ţm ~  şl Jtm «Kţstatat ş. 
pm onal — căna stm* pro- 
Umne *.*# Hfi-n'i. *«de 
Mne păstrată de către 
«smpăriltei, Un 
,<of* aveau: se întâmplă 
să dispară de ; .”rr>«Ă-iie 
sanitare preBSpui. -M&pmiSi 
^  cMar .„Ku s-
w »  cam sâ urmărim tot 
gmpal îit  &emee C e$to
t i  fc « ir t< 8 S * ît ’  —  ţ W f i  d t »

Ileana Drâgan. G altă 
persoană exprimase ace- - 
tei* punct de « >■' v 
insiâtiase să nu scriem 
,A#ta" f am respectat %L- 
t s,4 Iar poate tocta a- 
cea&tâ tăcere această îm 
păcare cu situaţia, pentru 
a nu supăra pe cineva, 
face să persiste asemenea 
ges uri « Ci ‘ar >. 
sumatorul care , vede, dar 
nu vrea să vadă poartă 
o vină. De vreme ce avem 
produse de calitate, loca
luri ' elegante, servire ire- 
proşabilă, de ce n-ar pu
tea fi şi grupul sanitar în 
perfectă ordine ?, de ce 
n-ar putea fi ca-n Occi
dent ? Depinde doar de noi 
toţi. Să privim atent în 
jur, dar şi în noi înşine...

ESTERÂ SINA V;'

i->■
................... ..... .......

I -deschisă cu strigare, conform legii nr. 58 *
* / I P I ,  a c .  758/l99l/H ,G » g 4 5 /|9 9 ă  m |
* vânzarea activului r  j
|  1. Centrul de colectare IHA, str. Libertă-1
: ţii nr. 140. J
|  Valoarea activului este de 125 000 080 lei ]
* inclusiv terenul în suprafaţa de 5.979,16 mp-1
|  ' Licitaţia va .avea loc in data de î
* ora 10, la sediul S.C. VlNALCOOL SJl. DEVA, ]
1 str. Andrei Şâguna nr. 1. In caz de neadjude- , 
i  care licitaţia se va repeta ia  data de 14-03J \-i6 |  
|  şt respectiv 25.03.1096, aceeaşi oră.. ;

Cîxî-iîstia participare a  licitaţie ^âî« 4h 1
„ J2580600 lei.  ̂ j
] Taxa de participare la licitaţie este dă I 
!50900» lei. j
|  Garanţia de participare şi taxa de particulare J 

vor fi achitate cu cel puţin 3 zile inainte de ţ 
data jirimei licitaţii. |

Informaţii suplimentare la telefon nr. J 
625882. (023755)I

i
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BANCA „DACIA FEUX“ S.A. CLUJ NAPOCA 
SUCURSALA r m  A

a n u n ţ a
v â n z a r e a  p r in  licitaţie  p u b l ic a

A URMĂTOARELOR BUNURI IMOBILE :
#  casă, curte şi grădină situate in Ilia, str. 

Unirii, nr. 11;
v —* preţ de pornire : 13 000 000 le i;

#  casă, curte şi grădină situate in Orăştie, 
str. 9 Mai, nr. 78 ;

—• preţ de pornire : 25 000 000 le i;
#  apartament cu 2 camere situat în Deva, 

str. Streiului, bl. 66, ap. 67 ;
—-preţ de pornire: 5 200 000 lei;
#  casă 4 camere, anexe gospodăreşti, curte 

şi grădină situate în loc. Birsău, nr. 205 ;
— preţ de pornire: 210OOOOO JeiŢ
9  casă 5 camere, anexe gospodăreşti, cur

te şi grădină situate in ioc. Gelmar, nr. 37 ;
— preţ de pornire: 21000 000 lei;
#  casă, anexe gospodăreşti, curte şi gră

dină situate in Certeju de Sus, nr, 229;
— preţ db pornire : 22 660 000 Iei; 
Licitaţia va avea loc înf data de 29. 01. 1996

ora 10, ta sediul Judecătoriei Deva, biroul exe
cutorilor judecătoreşti, -

Informaţii suplimentare la sediul băncii 
«In ■&»% b-doi. N, BăScesea, m , ti» I®1.

' I
i ba n ca  ro m a n a  jpentru  |
I -  S A. I
i  tiiÂJhjLA m v m m m A  5
* Scoate la 1

|  uratătoareie:
- 9 Apartament eu 3 camere situat In Mu* 

Uedbatnţ stf. Mihă* Vlteazut ar, 21, gp. 10 f
— Fivsţ de putute c m 8 # 4 M t  £8 « # # # § „

tel; j
9 Apartament cu 3 camere situat In Hu- |  

nedoara, str. Dada nr. 2, ap. 31 |
— Preţ de pornire a licitaţiei: 8009 0005

Iei; I
9 Apartament cu 1 cameră situat in Hu- Î 

nedoara, str. Mureşului nr, 2A, ap. 39 1
— Preţ de pornire a ficitaţîei: 4 000 000 j

lei; I
9 Apartament 2 camere' situat In Bune- I 

doars* str. Bucegl ar, 2* 35 *
— Preţ de pornire a licitaţiei: 5 000 MO |

lei; î
9 Apartament 2 camere situat In Hune- |  

doara, str. G. Enescu, nr. 7, ap. 14. j
— Preţ de pornire a licitaţiei : 8000000 1

lei. j
Licitaţia va avea Ioc in data de 29 ianuarie t

1996, ora 9,00. la Judecătoria Hunedoara, birou j

I
executori judecătoreşti.
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cum vrem noi
. Discutând cu dl ipg. Ioari 
Costar, manager al S.C. 
Herba SA. Deva (unitate 
cu profil 'de îmbunătăţire 
a pajiştilor), am desprins 
âteva 'i« v .'t-  iportant e

pentru procesul de priva
tizare. Iată-le expuse suc
cint. Având rază de acti
vitate în întreg judeţul, 
în componenţa societăţii 
amintite sunt cuprinse 10 
ferme active. Pentru pri
vatizare — consideră cu ar
gumente credibile- interlo
cutorul — trebuie în mod 
logic să se ţină seama nea
părat şi de acest specific. 
De asemenea, în altă or
dine de idei, foarte im
portant este ca factorii de 
decizie să ia în conside
rare faptul că S.C. Herba, 
fiind o societate cu profil 
de activitate in domeniul 
agriculturii, dar având in 
proprietate numai mijloa
ce mecanice nu şi pământ 
— asimilându-se în acest 
sens întru totul cu Agrd- 
mecurile sau Agroserviceu- 
rile agricole — ar irebui 
să beneficieze de aceleaşi 
condiţii, adică să se poată 
face divizări şi să aibă a- 
celeaşi facilităţi, adică po
sibilitatea de a primi cre
dite de la F.P 3. în con
diţii avantajoase, pentru a 
acoperi partea de capital 
social. ce* trebuie cumpă
rată cu bani-giicafă. .Pri
vatizarea nu se face insă 
cum vrem noi — afirma 
managerul firmei —, deşi 
este bine să se ţină seama 
şi de specificul activităţii 
fiecărei societăţi comercia
le". V

Din dialogul purtat am 
reţinut că dşcâ acţţm se 
mai găsesc în funcţiune 
22 de tractoare, 8 combi
ne şi alte utilaje specifi-, 
ce, meritul este-al salaria
ţilor firmei, care au făcut 
şi fee eforturi apreciabile, 
mai ales dacă avem în ve
dere că în următorii 2—3 
ani expiră durata norma
lă de funcţionare a între
gului parc de mijloace me
canizate. De asemenea, în 
astfel de condiţii, firesc 
este ca şi ;la privatizare 
să fie luată in /calcul a- 
justarea capitalului social. 
De menţionat. că o preo
cupare deosebită a existat 
şi în privinţa păstrării în 
condiţii de utilizare a con
strucţiilor realizate anteri
or,. o parte din cheltuielile 
de întreţinere şi impozite-

888»#»»88»8888888888888888f 888888888

•  Divizarea ar fi o soluţie mai realistă t  
Proprietarii de pământ sunt şi ei interesaţi i , 
Feste 2—3 ani expiră durata de folosinţă la 

toate utilajele agricole din dotare #  Important 
este totuşi să fie menţinut şi profilul de acti
vitate al firmei t  Fără alocarea resurselor fi
nanciare este iminentă degradarea păşunilor.

ooe ooooo«

din sumele provenite din 
unele închirieri de spaţii 
ee s-au făcut.

Chiar dacă baza mate
rială este învechită, poten
ţialul firmei permite să 
fie realizat un volum a- 
preciabil de lucrări pentru 
îmbunătăţirea pajiştilor na
turale, acţiune de care 
depind nemijlocit şi rezul
tatele din sectorul zooteh
nic. Sumele disponibilizate 
însă, care sunt acumula
te din taxele de păşunat 
încasate de către primării, 
sunt destul de mărunte, 
în anul trecut acestea re
prezentând mai puţin de 
15 milioane lei, din care 
s-au făcut, în raport de 
opţiuni şi de necesităţi, 
lucrări de fertilizare, de
frişări şi curăţiri de pa
jişti. Din activitatea pro
prie a firmei s-au mai 
realizat o serie de veni
turi ca tîlmare â acţiuni- 

-ior întreprinse pentru pro
ducerea de seminţe, în spe
cial pentru culturi fura. 
jere.

Nevoile reale de îmbu
nătăţire a 'pajiştilor Oiatu- 
rale nu sunt însă nici pe 
departe- acoperite, mai ales- 
în zonele de deal şi mon-• 
tane, unde există perico
lul ca o mare parte din 
suprafeţe să fie invadate 
de vegetaţie lemnoasă, iar 
intervenţia ea mijloace me- 
canice de curăţare, ferti
lizare şi supraînsămânţa- 
re este mai dificilă şi chiar 
imposibilă în multe locuri. 
Iată de ce este nevoie de 
măsuri' deosebite în viitor 
pentru ca toate proiectele 
de ameliorare a pajiştilor 
naturale să fie îndeplinite 
cu aportul nemijlocit al 
crescătorilor de animale.le de rigoare fiind plătite 

M COM OM eoeetoceeeoec oooooooooooooeoooe

La montajul mobilei fabricate la S.C. Sarmismob 
S.A. Deva se remarcă şi aportul tâmplăriţei Szabo 
Ibolya Ildico. Foto : PA VEL LAZA

In ciuda greutăţilor de 
tot felul, primăriile din 
Şoimuş, Ifej Ma*{. Si 
meria, Beriu şi altele se 
găsit resurse să finanţeze 
o seri - d« ţiu . cu in-- 
fluenţă aparţe pentru ^  
terea potenţialului f-roduc- 
tiv al păşunilor.

Revenind la ideea priva

tizării, este de reţinut că, 
pe lângă salariaţii firmei, 
,,-'11 exprimat opţiune* .»< 
participe cu cupoane şi 
carnete cu certificate de 
proprietate numeroşi pro
prietari de pământ din 
zona fermelor societăţii, 
care sunt interesaţi să-şi 
poată asigura condiţii mai 
bune de executare a lu
crărilor' pe terenurile ce 
le-au revenit în proprie
tate.

Cum cale de întoarcere 
nu există, important este 
ca privatizarea să meargă 
înainte, însă trebuie acor- 
deti atenţi» cuvenită şi 
specificului de activitate al 
fiecărei firme,

iaţh f: deţinătorii de 
cupoane să fie atraşi spre 
subscripţia la o afacere 
cât profitabilă

Nu plătim oare
prea scump?

După estimările făcute, valoarea pagubelor pri
cinuite în judeţul nostru de revărsarea apelor la sfâr
şitul anului trecut se situează undeva în jurul a 20 
de miliarde de lei. Pornind de la această cifră, nu se 
poate ca gândul să nu ne ducă la faptul că avem în 

ţ judeţ.şi o unitate cu -profil de lucrări de îmbunătăr 
ţ ţiri funciare, căreia în ultimii ani nu i s-au mai alo- 
ţ cat decât sporadic nişte fonduri de la buget, pentru 
ţ a mai cârpi sacul pe ici pe colo, să nu crape peste

Vtot.
Practic, după 1990 . aproape că nici nu se mai

NICOLAE TlRCOI?

Iniţiativa particulară a dat roade evidente şi în 
cazuf S.C. Liz Prodimpex S.R.L. din Hunedoara, 
unde s-a realizat o investiţie cu utilaje şi tehnolo
gie de import pentru fabricarea zilnică a câte 1300 
1 bere. Foto: PAVEL LAZA

ţ poate vorbi că s-a lucrat la combaterea inundaţiilor 
V sau a eroziunii solului. Dacă s-ar fi alocat cel puţin 
ţ câte un miliard de lei anual pentru lucrări de regu- 
\ larizare a cursurilor apelor şi de combatere in a- 
 ̂monte a eroziunii solului, fireşte că pagubele' ar fi i 

ţ fost mult diminuate şi erau mai suportabile acum. ■<
. Cine să se mai gândească însă la aceste chestiuni, V 
\ socotite minore de către mai' marii judeţului şi de \ 
|  către politicienii zgomotoşi, corupţi şi nepăsători ? Ei \ 
ţ nu simt direct pagubele pe pielea lor şi le percep aşa şi ţ 
ţ aşa, asistând la necazurile şi zbaterile oamenilor, venin- ţ 
i du-le în ajutor doar de ochii lumii uneori, cu te miri 1 
1 ce obiecte. Faptul că programul de amenajare a te- i 
7 ritoriului împotriva calamităţilor naturale a rămas J 
i undeva prăfuit în nişte sertare, în speranţa că Dum- J 
j nezeu se va îndura şi ne va ocoli cu astfel de pe- i 
\ depse şi ameninţări, ne face acum să constatăm cât V 
ţ ne costă lipsa de previziune şi de consecvenţă. Poate \ 
i este o lecţie amară din care avem multe de învăţat, i 
! iar cei cu puterea de decizie să-ştie că binele lor'de- i 
/ pinde şi de binele pe care ei îl fac altora. Să nu I 
) uităm că acum plătim prea scump neglijenţele din * 
ţ ultimii ani. O fi eî bugetul sărac şi de austeritate, dar- \ 
ţ să nu uităm de priorităţi şi- de .lucrări care dacă nu ţ 
t sunt făcute azi, mâine ne- costă mult mai scump, în- i 
■ zecit sau -însutit poate. 4

■s
\s NţGOLAE TIKCOB V3

Restrueturarea-împerativ al reuşitei în afaceri
Chiar dacă noţiunea de - 

restructurare este asocia
tă, preponderent, fluxuri
lor productive, reaşezarea 
pe baze economice se im
pune-a fi făcută în toate 
ramurile economiei naţio
nale, incluzând aici şi'co
merţul. ■ Aceasta este şi o- 
pinia dlui Laurenţiu Ver
deş, managerul societăţii 
comerciale Avram Iancu 
din Brad. Firma este una 
din cele trei mari socie
tăţi comerciale ce fiinţea- . 
ză în localitate şi care sunt 
specializate pe comerţ. 
Dar spre deosebire de ce- 
lelalte două,. „Avram lan- 
cu" S.A. este singura care 
a rămas, până în prezent,' 
proprietatea statului. H.G. 
500 şi o serie de litigii 
generate de disputarea 
dreptului de posesiune a- 
supra unor spaţii şi tere
nuri au dus, prin efectul 
lor antiprivatizare şi de 
temporizare, la eşecul de- 
zetatizării firmei prin 
M.E.B.O.

Cele 21 spaţii comerciale 
ale firmei .Avram Iancu" 
însumează, în suprafaţă, 
cea. 7 000 mp. Deşi o a- 
semenea „colecţie" de spa
ţii ar putea fi considerată 
o garanţie a prosperităţii, 
paradoxal, una din frâne
le ce limitează destinde

rea rezultatelor firmei spre 
zone de maxim profit o 
constituie . chiar lipsa de 
utilitate a unor spaţii, 
„măsele stricate" din pa
trimoniul societăţii. Astfel 
este fosta fabrică de ghea
ţă pe ale cărei porţi atâr
nă de mult lacăte într-o 
lugubră încremenire. îna- 
eeeaşi situaţie se găseşte şi 
incinta fostei cantine de la 
Gurabarza, clădire eu e- 
taj în suprafaţă de cca. 
500 mp.

Pe fondul modificării 
conjuncturii economice în 
zonă, în special al declinu
lui continuu al activităţii 
în minerit, a găsi azi o 
utilizare celor 2 spaţii este 
o acţiune condamnată eşe
cului. Problema rezidă în
să din faptul că inutilitatea 
incintelor costă mult fir
ma „Avram Iancu" prin 
impozitele şi amortismen
tele ce le impun. Doar 
pentru că cele două clădiri 
există, anual se plătesc 
sute de mii de lei. De alt
fel, menţionează dl Verdeş, 
ca urmare a reevaluărilor 
impuse de H.G. 500, valoa
rea totală a prelevări
lor generate de impozite 
şi amortizări a crescut de 
12 ori, de la 2 la 24 mili
oane ’ lei - anual, reducând

drastic nivelul profitului 
obţinut. Acesfe. ar fi şi u- 
nul din motivele ..care--au 
făcut ca rezultatele obţi
nute de „Avram Iancu" 
S.A., în contradicţie cu alţi 
ani, să fie fn >i V <te i. 
1995.

Ponderea activităţii fir
mei brădene ieste repre
zentată de sectoarele' de 
comercializare a produse- 
16r alimentare şi alimenta
ţie publică. Deşi aceste 
sectoare sunt cele mai pro
fitabile, proporţional şi 
cheltuielile pe care le ab
sorb sunt cele mai mari. 
Ele se datoresc, conform 
declaraţiilor diui Verdeş, 
vechimii şi lipsei de eco
nomicitate la consum e- 
nergetic a utilajelor, ce 
formează „parcul" frigo
rific al firmei. Dintr-un 
toţal de 39 utilaje frigori
fice doar cinci sunt din 
ultima generaţie reprezen
tând investiţii făcute după 
1990. Deci, revenind la i- 
deea restructurării strâns 
legată de cea a înlocuirii 
vechilor doţări, dl mana
ger îşi pune speranţele în 
privatizare. Firma este no
minalizată pe lista aşa-nu- 
mitei mari privatizări. O 
formă de proprietate pri- 
vată ar da posibilitatea 
oelor «ace conduc societa

tea să dispună ■ integral de 
resursele pe care le au la 
dispoziţie. în ..Brad concu
renţa între cele trei firme 
de comerţ este acerbă. Fap
tul că „Avram Iancu" S.A. 
şe află, încă, în proprieta
tea «statului este considerat 
'de dl manager Verdeş ca 
un handicap în lupta de a 
controla o parte cât mai 
importantă din piaţă; ret 
lativ restrânsă, a localităţii. 
Se practică în continuare 
Un comerţ cil inflexiuni 
sociale în detrimentul fi
xării ca prim obiectiv a 
beneficiului. Dl mana
ger vede viitorul comer
ţului la Brad marcat de e- 
fectele restructurării prin 

care tot ceea ce este ne
rentabil va fi dezafectat 
începând chiar cu spaţiile 
comerciale de la marginea 
oraşului. Conducerea S.C. 
Avram Iancu S.A. are în
credere în etapa care va 
urma, existând convinge
rea că resursele pe care 
firma, totuşi, le are îi vor 
permite să obţină rezultate 
bune şi în condiţiile unei 
sănătoase „dictaturi" a be
neficiului, dezlegătoare 
de energii, iniţiative şi 
muncă direct interesată.

ADRIAN SALAGEAN
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conving prin maturitatea exprimării
Când un grup constituie 

(drept) cenaclu de arte plas
tice işi etalează masiv lu
crările intr-o expoziţie cum 
este cea. vernisată in 15 
ianuarie şi vizibilă in 'sala 
„CONCORDIA" din Hune
doara până In 30 ale lunii, 
este firesc să întrebi care 
este criteriul ce motivează 
ideatic/ tematic expoziţia ? 
Fără-ndoială, nu este unul 
al tehnicilor. Cei 15 artişti 
plastici îşi au, fiecare-n 
parte, exigenţele lor şi con
ving, in primul F â n d , prin 
MATURI? ATE A EXPRI
MĂRII. Aşadar, tematic, 
grupul a optat pentru pei
sagistică şi naturi statice, 
îndeosebi motive florieole. 
Doar Cornel Burlacu, prin 
două lucrări nonfigurative 
şi Tiberiu Fazakas, în trei 
lucrări op-art, iac excepţie, 
respectiv Tiberiu Balazs, în 
sculptură monumentală 
(lemn). Ceilalţi excelează. în 
savuroase tratări in uleiuri 
pe pânză. Cromatici vii, 
expresive, modeme tocmai

prin rafinamentul şi lecfia 
clasică. Selecţia de faţă 
este deci una în primul 
rând a exigenţei unui pro
fesionism pe care, opinez, 
în cazul plasticii, mi-1 con
feră neapărat diploma uni
versitară f Acolo, fii sime
tria magică a panourilor,. 
toţi se armonizează cumva 
complementar, exercitându- 
şi asupra privitorilor fas
cinaţia valorii artisticei 

Profesori sau nu. cu toţii 
impun prin profesionalismul 
talentului şi muncii lor tn- 
dividuale. Totuşi, bănuim 
fructuoase • „contaminări" 
benefice, construeţive, com
petitive. Ei au conştiinţa 
micro-grupului artistic, deci 
oarecum a UNEI MIŞCĂRI 
ESTETICE şi asta se 
vede tn acest caz. Tabere
le de la Cinciş, iată, dau 
rodul aşteptai Explozia 
cromatică ne-a sugerat/ me
taforic vorbind, UN CUR
CUBEU IN IARNA. Am . 
nedreptăţi, dacă am opera 
critic cu criterii de vârstă.

Totuşi, simt certe opţiunile 
pentru clasicism cu inser
ţii moderniste ale unor 
Zoltan Szalkay, Dan Pl- 
chiu-Vifor (mereu capabil 
de surprize, de revelaţii), 
Lucia Mărgincanu (cu trans
parenţe . nordice, stranii,
. serafice), iar la ... Mihai 
Codrea, Maria Anilevschi 
(cu excelente rezultate sti
listice In tehnica „din cu. 
ţit“), Dană Cşiri; Dorii Pe- 
frescu, Vieţpr Varga, re
marcăm „aşezarea" ■ In ri
gorile exprimării sigure, In
tr-o estetică a frumosului 
transfigurat fără exces; ci 
REVELAT prin filtrul sim
ţirii. Abordând psihosocial 
/analitic, deci atitudinal, 
suntem surprinşi că, într- 
un oraş poluat, preponde
rent cenuşiu, aproape toţi 
NU ACUZA ANGOASA 
Acestui spaţiu, ci aleg 
cromatici şi subiecte opti
miste, faţă să idealizeze, 
Chiar când se numesc Cor
nel Burlacu (modernist), sau 

lkav (exploi

spaţii de rezonanţă psiha- 
nalitic/poetice).

Tiberiu Balazs, Csâba 
Bartok, Francisc Csiri os- 
cilează Intre modalităţi di
recte şi metaforizare Pri
mul dintre el, atât In pictu
ră, cât şi In sculptură,/ se 
vădeşte un igare neliniştit, 
capabil de noi revelaţii.

In grupul acestor expo
zanţi au apărut şi tentaţiile . 
dificilei tehnici a iconarilor 
moderiii, respectiv remar
cabile lucrări pe sticlă ale 
Brlghittei Ecsy şi Dan Pi- 
chht.

Expoziţia de grup a hu- 
nedorenilor deschide seria 
altora, unii studenţi la Bu
cureşti sati Cluj, alţii încă 
necuprinşi, dar aşteptaţi fn 
minunata sală „Concordia", 
care intră sigur tn rândul 
celor mai râvnite din spa. 
ţiile rezervate artelor plas
tice din judeţul nostru. Fie, 
deci; ţpate, sub Semnul... 
concordiei, artei frumoase 1

- EUGEN EVURodicâ Szalkay (explorând

Plouă dincolo de mine 
cu aprige silabe ce surpă distanţe ' 
când piatră cu piatră clădit-am 

1 cetatea din care se-nalţâ păsări albastre;

Vino să treieri pietrişul prin palme 
cum treierat-am jăratec in seri 
când înălţăm cetatea. Pe dealuri 
se auzeau cum cântă livezile cu meri.

Apoi norii ducând pocale cu apă 
celor veniţi la ospăţul'cel mare 
şi eu adăstând lângă ziduri 
o flacără, să văd, in altare.

Erau peste templu şi stele şi lacrimi 
şi îngerii care ştiau să zboare.

Numai eu ca un delir al iubirii 
am murit pe ziduri 
ţinută de foc în picioare.

PAULINA POPA

Muzica ierbii
Pietre de râu şlefuite de ape 
Tăcerea mea toată în voi încape 
Muzica ierbii in vântul-de-amiază 
Mişcarea apei în «Cercuri sc-aşează.

Sălcii pe mal se uită-n oglindă 
Copiii răsar jocul să-ntindă 
Prin ochiul de ziuă, soarele — pată 
Clipeşte fugar ca o monedă mişcării.

Culcată in iarbă mă risipesc în cer 
Adorm legănată de oxigen .
Lumina din sânge cântă şi tace 
Adorm legănată de pace.

• MIOARA GIURGIU

Scriu cu sufletul despre un poet transilvănean 
care prin tot ce .creează mă tulbură şl mă îmbogăţeş
te intru poezie adeverind un autentic talent. Este 
vorba de Nicolae Nicoară Hoţia, un moţ născut- la 
Sohodol, actualmente primar în comuna Şagu, jude 
ţul Arad. Recent- Fundaţia pentru cultură universală, 
prin Editura EUROLAND din duleea- Suceavă mol
dovenească, i-a publicat o carte ăe dor românesc in
titulată semnificativ „Desculţ prin Transilvania".

Volumul cuprinde poeme cu un fhoto al cărturaru
lui Timotei Cipariu: „învăţaţi, muritorilor, să nu 
dispreţuiţi timpul vieţii, nu peste mult timpu
rile morţii vor fi prea lungi". De fapt întregul volum 
ne propune . rememorarea timpului, spaţiului nostru 
rqmânesc cu tărâmul mirific, care se numeşte TRAN-

NOTE DE LECTURĂ

Trâian D. Stănciulescu: „Miturile creaţiei.

I

!

I

' SILVANIA. Nicolae Nicoară Horia se roagă pentru 
’ acest pământ din care ne trdgem rădăcinile şi spune 
! cu pioşenie ; „Binecuvântează, Doamne, ţara aceasta, 
vatra, casa şi oamenii săi“.

Titlul cărţii de poezii este cumva insolit în sen
sul receptării şentimentalea istoriei noastre. Sintag
ma „desculţ prin Transilvania" reprezintă o reme
morare a ceea ce este satul românesc a unui timp 
plin de semnificaţii pentru oamenii care au vieţuit 
şi-vieţuiesc pe meleagurile mistice.

Structurată în patru capitole această carte de 
dor şi iubire transilvăneană sensibilizează pe orice 
iubitor de poezie. Poetul face o declaraţie de prin
cipii intitulând spaţiile de exprimare : „Desculţ prin 
Transilvania", „Cămaşa lui Horia", ^Unicul dor" şi 
„Cercuri din timpul meu". Recomand această carte 
de excepţie, acum când ne-am săturat de maculatură, 
pentru că poezia este sufletul lui, miroase a dumi
nică şi a sărbătorilor noastre sfinte.

'* Subtitlul acestei cărţi Ja-, 
părută la Editura „Perfor- 
mantica", Iaşi, ” 1995) are 
uri rost prezumtivat (poate) 
de a încunoştinţa posibilul 

, cititor la ce trebuie să se 
aştepte încumetându-se la 
lectura ei. înaintarea în 
lectură nu se face uşor, 
dacă avem în vedere spa
ţiul ideatic în care ne in
vită autorul chiar din pre
faţa intitulată inedit „De 
la paţadoxul prefeţei la 
paradoxul postfeţei". Sun
tem supuşi, astfel, perma-' 
nent la o testare a inte
lectului propriu — ceea 
ce nu ml se pare rău. de
loc; şi prin folosirea unui 
vocabular elevat, dar şi 
prin construirea unor fraze 
în care cuvintele sunt rân- 
duite cu grijă într-o topi
că anume,' care asigură o , 
personalitate aproape dis
tinctă fiecărei fraze. A- 
junşi aici, însă, trebuie să 
ţinem seama de preciza
rea din subsolul pag. 6 : - 
„Prezenta lucrare s-a con
stituit ca o variantă a te
zei de doctorat (...) susţi

nută de autor în cadrul 
"Urilversităţli „4.1. Cuza", 
Iaşi". '" Precizarea bineve
nită, dar nu neapărat ne
cesară, clarifică oarecum 
lucrurile privitoare la di
ficultatea probabilă/posibi- 
lă a lecturii. Titlurile ca- 

“pitolelor completează ideea 
scutindu-mă de comentarii: 
Gap. 1. „Avatarurile spi
ritului mitic: reconsideţări 
neoesăre", cu subcapitolele 
„Cosmogonia mitică, uni
vers al senmiiicării esen
ţiale", şi „Pledoarie pen
tru o semiotică a mituri
lor originare"; Cap, I I : 
CODURILE SIMBOLICE, 
IPOSTAZE ALE GÂNDIRII 

; MFTICO-RITUALE", . cu 
subcapitolele : -„Scenarii se
miotice ale genezei şi de
venirii limbajului", „Sen
timentul cosmicităţii, fun
dament al codurilor sim- 
bolice1 nonverbale"; „De 
la gâridîffea animistă la 
gândirea mitică"; „Inter
ferenţe semiotice în dia
lectica ritului'şi mitului”; 
Cap. III : MITUL CREA
ŢIEI CA POSIBILA SI

TUAŢIE SEMIOTICA, a- 
vârid subcapitolele : „Con
ceptul de, situaţie semioti
că : repere metodologice" j 
„Competenţe şi performan
ţe * logico-lingvistice ale 
creatorului de mituri"; 
„Specificul discursiv-textual' 
al mesajului mitic"; „Crea
ţia cosmică în orizontul 
analizei hexadice"; „Mi
tul ca limbaj simbolic"; 
„Contextul demersului mi- 
tico-ritualic“ ; „Finalităţi 
ale demersului mitico-ri- 
tualic"; „Canale ale comu- 

, nicării mitice"; „De Ia e- 
miterit la receptor în’ co
municarea ■ mitico-sjmboli- 
că“; „Modelări semiotice, 
ale culturii mitice". Cred 
că este evident,că enume
rarea acestei titluri o fac 
deliberat în detrimentul 
comentariului... Mi se par 
absolut relevante... .

Şl, mai departe r parcur
gând „bibliografia selecti
vă* ocupantă a 7 pagini, 
în care sunt cuprinşi vreo 
200 de autori (unii celebri), 
ne dăm şi mai bine sea
ma de nivelul înait la ca

re este scrisă cartea, hag 
numi doar pe : Ânton J J p  
mitriu, Roland -•Baf$j$% 
Sigmund Freud, Seţg 
Al-George, : Mircea Eli 
de, Constantin Daniel;
G. Jung. Gaston Bachela 
Lucian Blaga, Maria Cor 
Henri Bergson. Clâiud. 
Levjl-Sir^uss,* GabrieU 
iceanu etc. Iertat^mi fi$ 
această înşiruire de- nunaê  
dar consider că' importan* 
ţa lor în contextul unei 
bibliografii este mai mute 
decât edificatoare, aţâţ 
Pentru incitarea Ia lectură, 
cât şi pentru modul şi —■ 
cum ziceam C— nivplul la 
care a fost scrisă cartea!

, T.DiS. deţine o... bancă! dg 
date impresionantă. EI, — 
o vipne locuitor al Devei 
— este unul dintre cei ca
re VIN în forţă, cu şansa 
âcoederii la un loc de cin
ste în, topul autorilor por
niţi să arate lumii faţa 
nouă ă valorilor spirituale 
româneşti. Din filozofie, 
psihologie, sociologie...

DUMITRU HURUBA

Prof. LAPTEŞ MARCEL i

e „Omul, fiinţă necu
noscută", autor Dr. Ale- 
xis CarreL traducere de 
Lia Busuioceanu, Editura 
„Tedit F.Z.H." Bucureşti, 
320 pagini, 4 400 lei.

•  „Steaua de hârtie" de 
Mary-Rose Hayeş, „Edi
tura Miron" Bucureşti, 
traducere de Alexandra 
Petrea,' '450 pagini, 4 700 
tei.

•  Codul Muncii, ediţia, 
a IlI-a (cu abrogările şi 
modificările efectuate pâ
nă la 1 decembrie 1995), 
Editura „Continent XXI“, 
Bucureşti 1996; Lucrarea

librării
elaborată de Dr. Şcrban 
Beligrădeanu a apărut 
sub egida „Uniunii Ju
riştilor din România", e- 
ditor. G I. Chiuzbaian, 
95 pagini, 2 500 lei.

•  O carte fermecătoa
re din domeniul cărţii 
pentru copii este cea ’ a 
lui Marcel Marlier, inti
tulată „Aventuri în ţări 
fermecătoare". Cele 80 de 
pagini sunt acoperite In 
întregime cu ilustraţii de

excepţie, în patru culori, 
hârtie lucioasă, Carte le
gată! coperte taţi, preţ 
8 640 lei (adevărat in
strument de educaţie es
tetică şi morală a celor 
mici).

în afară de cărţile de 
mai sus prezente în re
ţeaua de desfacere „Bi- 
bllofor", din Librăria 
„Garant" Deva vă puteţi 
procura :

•  „Dicţionar de neolo-

Anul VIII •  Nr. 1559
•A,*»

• gisme" cuprinzând cuvin 
tele Intrate în limba ro
mână, începând cu sfâr
şitul secolului al XVIII- 

.lea, autor Florin Marcu. 
apărut ia Editura -Ştiin- 

; ţifică Bucureşti 1995. Car
tonat. 350 pagini, 10 00') 
lei. ■

•  „Analize şi sinteze 
de literatură română' 
pentru elevii claselor IX 
-XII, autor Emil 'A!e- 
xandrescu, Editura „Mol
dova" Iaşi, 400 .pagini, 
4 000 lei.

vladimir pop
MĂRCANU

Vineri, 26 ianuarie 1996



LUNI, 29 IANUARIE

i a s

ehlarat 18,3o Giaft(J JMx. 4444:
Bas: i940 Fi»ţa «1 w
tusRtăţi, meteo, felcspbrt; 204 
Wateh (s); 2145 Traasiocator;
(Aiul pendulet* (teatru 
râul pentru televiziune 
dea, după piesa lai 
doua împuşcătură", ca 
T. St 
83,30
0,15 Fragil.

I V *  ?
13.00 Actualităţi; 1340 

ideal şi real; 13,40 Drumul 
*C3S Cau fluenţe Ml 

Neagră (s/r); 15455 D.a.; *M»' Inimă săl- 
italică Mî 1745 Măseaua dê m̂ ^^J7,45

sager; 21,30 Sfinx (cs); 22,00 Sânta Bar
bara fs); 22,45 Repriza a ţreia. Emisiune 
dedicată fotbalului; 04a Muzica 0 tria
ta meat

MARŢI, 30 IANUARIE 
X V B 1

. 7.00 TVM Tetemalinal; 8410 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine: franceză, engleză; 11,05 Unchiul 
nedemn (f/r); 12,45 Bei povestiri din oraşul 
cu palmieri (d.a.); 13,10 Muzica pentru 
toţi; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR laşi;
15.00 TVR Cluj-N.; 15,45 Actualităţi; 15,55 
Fii tu însuţi.' Regrete de artist; 16,40 
Convieţuiri; 17,33 Grand Prlx (d.a.); 18,00 
Cazuri şl necazuri în dragoste; 13,55 
Medicina pentru toţi; 19415 Tarzan (s);
20.00 Actualităţi, meteo, telesport; 20,50 
Tristana (f. Spania/Franţa 1970): 22,35 
Reflector; 23,05 Actualităţi; 23,25 Casa 
păpuşilor. Fantezie muzicală; 0,00 Gong!;

Magazinul Notelor Blue.

B4.; 1640 ini,

i w l

'rima

TV R  2
740 La prima oră; 9,2o Ora de muzică; 

1045 Maga(ân de călătorii şi descoperiri; 
1140 Da,; iZM  „Qefcius pendulei”, tea
tru frF/r); (34$ Vidco-sateltt; 1440 Ac
tualităţi; 14,10 Serialul sfrtoîeiPr; fis»  
Limbi striht (r); 1545 
mă sălbatică <ş); 174»
§ ; 17̂ 5 Iubiri amăgitoaT, ţi); t  

de miliops ffl); 20.00 c ij0 Ş k e  K» fa, 
ţă; 2140 TVM Mesager; .o. . fnttO da 
şi nu; 22,00 Credo; 23,15 Memoria exHu-

MIERCURI. 31 IANUARIE 
T V R 1

7,00 JVM Telematina); 840 La 
«fă; im  Santa Barbara: Ş&fe 
da pe meridiane (do); 10415 1 
muzicală; 10,50 Vidcolexicon; 11,50 Iu
biri amăgitoare (r); 12,40 P 4i 13,10 Mu, 
zlca Pdntru toţi; |( B  TVR laş! şi *Vfc 
Cluj-N.) 16,10 Festivalul de interpretare 
a muzicii uşoare româneşti „Aureftan An- 
dreesctf; 1S.40 Ecleziast *96; 1746 De la 
lume adunate; 17,4o |La.; 1840 Baadbal 
feminin: România -» iugoslavia; Volei 
feminin; Rapid Bucureşti — Masei Elve
ţia; 1940 Sensul schimbării; «940 Fata 

• şi băieţii (sr 2040 Achtoiităţl. tnetee, tg- 
lesport; 2040 Anna şţ cele cinei Oraşe 
(S); 2lfo Universuri paralele: 22̂ 0 To
tul despre muzică; • m Confluenţe; 0,00 
întâlnirea de la miezul 

T V *  *
7,00 La prima o*»; E*0 1 

10,05 Magazin satelit; 11,30 Da.; . 
Tristana (f/r); 13,45 Ritmuri mttdfeiie; 
13,55 Actualităţi; 1440 FraţU (s); 1445 
Gong! (r); 15425 De Ungua latina; «5,55 
D.a.; 1*40 Inimă sălbatică (s)‘. *748 Na. 
tura 2000 (em. ecOtogicS); 17.45 labiri u- 
măgitoare (s); 1840 Em. in 1b. magbiară; 
20,00 Pro . Memoria; 2040 Turisl-Club; 
21,00 TVM Mesager; 2140 Tradiţii; 22,00 
Santa Barbara (s); 22,45 Uu secol deci- 
nema; 13,45 Jazz-fan; 0,15 Lo capătul Pă- 
mântului. ...

JOI, 1 FEBRUARIE

7,00 TVM Tclematinal; 8,3o La prima 
oră; 9,20 Santa Barbarii (s/r); 10,05 Limbi 
străine: germană, italiană; 11,05 Iubiri 
amăgitoare (s/r); *840 Ba,; 43<«0 MW 
audiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR laşi; 
15,00 TVR Cluj-N.; 15,53 Actoaiitâţi; 
16,05 Tradiţii; 16,30 Magazin social; 17,25

spaţiali (dA.); 1846 Tragerile Su
per Loto 5/40 şi Simplă Expres; 1845- jA#â I tfi— —sa -.»■ UI 88*8851» Vvvs»iui* ' ŢRJTmK . ')f|X4,v i *-.*gnxr*nvtCllXU,| ’
de securitate europ.* (II); 19,10 Tânărul 
Indiana Jones (s): 20.00 Actualităţi, me- 

triesport; 2048 Norii- şi Sad (sţt 21*40 
Îi ri»tie*e; 2t£5 Studioul economie; 
sîntpoşiBi. mjşs, d» îtte,. ţă 

artC; 83,4o Actualităţi 0.00 Pnldark (s). 
a 2 
*40 La prima ol*t 940 Mtaica pentru 

toţi; 10,05 Documentare-sateiit; 11410 Da.; 
1240 ■ Varietăţi internaţional̂  12,45 Cur- 

1345 Ritmuri muzicale; 14,10 Re- 
1445 Limbi Străine (e); *545 

16,20 Inima sălbatică (s); 17,00 Cea. 
iul de Ia ora 5; 19,00 Em. in Ib. germană; 
2OJ)0 Cultura în lume (r); 2040 Ente 

* TVM ipaB ert Ş |4». FiT 
teii de nuri 82,00 fH voia *M«t (£. An
glia 1990), Cu Iulie Christie; 2350 Vidi®- 
satelit; 040 Concert nocturn.

ţrim»
v «  c

7,00 TVM Teiematlnal; 640 La 
INti; 940 Santa Barbara (s/rfc 10,30 
străine: spaniolă; 11.20 MTV Greatost
Bttsţ ni» labiri- amăgitoara ţs/ri: 12,4»
ţOOl ăudiţfi. opera Mumii; l3j» TViî 
laşi; 14,15 TVR Cto^N.; H fll «^ p ierii
Tp teformeazăi; 154o Din lumea afece- 
iBor; 1540 Actoaiitâţi; 16,«0 leţlhrea din 
fwc; 164* Em. în lb, germană; $ţ& w*a 
Patria 1840 Viaţa parlamentară; 10,00 
Edem (s>; 29,00 ActtiOlUăţi. meteo, tele
sport; 2050 Tezaur felelor Ic; 2140 
scriptum: te iubesc (s. SUA # 1  ep. 1) 
toi C. SeHecca; 23,05 Actualităţi; 2343 
*fTV Euro Top 20s «43 U»br« in fur
tună (f. SUA 1988).

: x ; ■ t  v  m t  -
740 La prima o*ft; 9,20 Muzica pentru 

toţi; 10,05 Caleidoscop; 1140 DA.; 1240 
TVR laşi; 12,30 TVR Cluj-N.; «340 TVR 
Timişeara; 133 Limbi străine ţr); 14,00 
Cafeneaua literară; 1540 Convieţuiri; 1640 
inimă sălbatică (s); 17.05 Bursa inven. 
ţiilor; 1740 Oameni care au fost- Spiru 
Hăret; 18,15 Iubiri amăgitoare (s); 19,00 
Concertul Orchestrei Naţionale Radio; 
2140 TVM Mesager; 21,30 Uyperion (re
vistă literară); S3M Din viaţa romilor; 
2340 Santa Barbara (s); 0,15 Bucuriile 
muzicii.

SAMBATA, 3 FEBRUARIE 
T V B l

7.00 Bună dimineaţa de la... Iaşi!; 8,50 
Tip-Topş Mini-Topl; 940 Drumul spre

• •«• rrt-»vr^ftvwww<vvwrriv tw w > «.

Avonlea (s); 10,40 MatinW muzical; 11,25 
Pas cu pas: em. de ş tIR  pt. tineret; 
m a  Vărtteto peBtmtrif l ^ g p p e .  Re
pere istorice: 1440 Tum |  Babei 1 Cris- 
tofor Columb (da.); Magazin muzical; 
B»s. decideţi (S. InĂeractiv); Ce Vrăji $ 
am  - tâmt nevastă-toea Samnntba? (sp 
Rngby, Turneul celor Cinci Naţtoni; SiT 
Pă-T-.J’rapţă: Liceeni îndrăgostiţi 
1846 Mapamond; l^ g  Tele * m 
20,00 Actualităţi, meteo, tele 
Inamicul inamicului (s); 
gbeţii şi vedetele sale; 23,45 ActaaUt 
0,05 Peria Neagră ̂ (s); 0,55 Miîs Olaz 

TVR 2
7.00 întâlnirea de sâmbătă de la Ctu|* 

Napoca; 12,00 MTV *)i$co Dan ce; 1ÎM 
TVR Ţlmiplmi *340 Est Meridian d»

de M M mm .#p Program, ai TVR 
545 I *• * Inimă sălbatică BR 

17,05 itiheraril spirituale; 17,30 Serată 
TV; 20,00 Poveşti de seară; 2O|30 

Pe campion/ ţes); StM  TVM Me- 
2140 Planeta Cjutema -  m i  2^00 

sptomâna sportivi: î24oSa«ta Barbară 
*; 4345 Alfa Şi omega — Ştiinţă şi re
gie; 0,15 fam Attve Show.

DUMINICA, 4 FEBRUARIE 
TVR 1

8.00 Burii dimineaţa!; 940 Ariechino;
>; 1040 Lu-
dii popula. 
Visând lă 
Poşta TV; 
cu dedita* 

IB A-

1040 Aventoriâe iu. SUippy 
mină din lumină; 1140 
re; 12,00 Viŝ a satului;
Jeantoe (s. SUA. ep. l>; 14

•lL2o Video-magazin: 
ţie; Ba.: Gânduri ninse: „
drum Enacbe, A. Temişăn, Daniel lor- 
dăchioa-e; 17J5 întâlnire peste ani — 
canţonete; 1740 Star Trelt (sSl>; 18,45 
A doua Românie; 19,15 Robingo (cs); 8040 
Actualităţi, agenda europa meteo; 8040 
Tonya şi Nancy (f. SUA 1095); 224» Tra
gerile Loto 0/49 şi Noroc; 8240 Dumini
ca sportivă; 2849 Actualităţi; 23,05 MTV, 
3 from 1; 2345 Vioara de aur (s); 0.40 
Nocturna lirică.

T V R  8
740 5x2. Magazin duminical al Stu

dioului TVR Iaşi; 1340 MTV Greatest 
Hits; 14,00 Actualităţi; 14,10 Comedia 
fantastică (t România 1975) eu ton Po- 
pescu Gopo, cu Dem Hădtdescu; 1545 
Un zâmbet pentru vârsta a (reia; 1545 
D.a.; 16,20 Inimă sălbatică (s); 17,03 A- 
renâ; 20,00 Maeştrii; 2LOO TVM-Mesa
ger; 21,30 Oraşe Şi civilizaţii; 22,00 Rit
muri muzicale; 22,13 La puterea a doua; 
23,00 Santa Barbara (s); 23,15 Marele 
premiu de magie de ia Monte Carto.

1 f;

i'to • ta' * *• • * • told'R m m dVWV*« •••’• • • a • . ■ .. o-Va »«s m rvvv̂ r»-«rir̂ vir«-«nA

* T i r ~ &9ZZTZ' ţss.syu.î2î, Bau— *»

PRO TV

®J» Da.; 9,30 Hipper 
(s); 10,00 Scrisoare către 

- MOVOStele Bd* (f/r)t JL50 , 
Sport extoem; 1240 Ma
ior Sport Magazin; 1245 
Sririie Pfl» TV;. 13,00 
Stelele Olympiei; 13,3» 
Fărf Beyărd; *«30 Făt- 
bal. Cupe (Mririi — sfer- 
turi de M  («4 1640 
Dosarele X (s/r); l? ,»
Rurinnan (dĂ.); 18 ■
Senuueri (sR IS00 CW* 
dâţanllle Înmii; «4*Stt- 
rile Pro TV; 194» Doar 
« vorbă să-fi mai spun-;, 
38,00 Singur în cartiend/ 
boxerllăr (dramă SUA 
*992). cu Sd»rt de Nire,, 
Jesrica Lange; 2240,
NVP© Huo — viaţă de 
poliţist to); 23,00 Lege fi 

VA

SAT t

7,10 Comisarul B9S 
(s/r); 849 Seriale şi dm: 
«049 Aptoape un 11038 
(i/r); 1340 Liceoni îndră- 

^)s „Conaicto**; 
Star Trek (sSF 

1066): «Acelaşi yi»“;
1540 Star Trak (sSF 
SUA *94): WW*pi*; ăAeo

teSF): J fijLTmsţ

(sa): «Treburi ng- 
*8,00 Totul 

«tot -nimic ţan  1940 
Sat L FOtoaii *94» Cla- 
owon iiwcniapnaH W  
8»4» R«to Fun Sport — 
comedy; 2*4» Vânătoarea 

Ra. SUA 198») cu

(taikshow)

F»rir;
Schmidt

740 învingătorii 
740 StW NBC; 840 
Bo Aăstoia. Beii# Viena; 
940 Ştiri ITN; t040 
in Ciberneticii (tto): U d»  
TBA; 1240 Supăr Sbep;

: |p U P  
ctoşl
*640 _
fţpo şuri 
1940 M  t  <
Selina Scoit Stew; 2140
B o tin e  Lntorttottoai») 
8340 Schi. US Pro SkHng; 
049 Sbow-ut «orii, - ea
w  m  *4*0
Nigbt (cs): 24» Talkin’

B).

TV 5
- • 8,0a • Vise Ia Africa; 
945 Bibi... (s); M40 Mica 
(mag.. ecd; Ud» in . 
biectiv . Europa (reRR 
U43 Mag. «IfanPta; 124» 
Sport african (mag.);
m *5 -ÂS»
Jure i >4 Orizon
turi (mag*; *449 C. Lp- 

-.1 (taikshow); 15J0O 
'Sfii CfvMturi (etn. cul%); 
16. »  mag, ăipte: W »  
Caea«bto un» , aventu
rier 1743

Gtmii In iatbăfsriJ i»i 
Luna

toi (aMC); 2340 Intor- 
gtoes (es).

CANALE S
7.00 ştiri; 10.0» Arnoid 

Î5); «O40 Nu doar moda 
(mag^rP, 1146 . «gr

fmfţţ-A*' - AjiSh
Untoto «tolMgtoa ta
tăl (s); 12,00 Avanpremie
ră; 1240 Forum (sbow);
«iilfl giifi- «i»g
ne (show); 14,40 Prieteni 
(show); 16,30 Simpsenii 
(s); 1740 Da.: 1940 OIC 
p reţu l e corect (CS)Î 2»W 
Roata no 
2140 Ştiri; 
lă zvonul (show);
Ricky Şi Barabba (f*>. 
Italia); 23,45 Ştiri; R »

2,30 Cotidiene (r); 2,45
Circulă zvonul (r).

c 2  
(show); 21.40

EUROSPORT

940
FIBA mi *040 
SfiotoMAedi 
Pro Tour m m  de la 
Leysift, Elveţia fd); 8040 
Patinaj arilstto. CB de 
la Sofia (rec. zilei); 1840 
Tenis 1996. Ford Ai 
Ban
mininfi (înreg.);
Schi alpin.' CM do 
^stieţşş Italia —

Itoasc. (d);
«rtistic. 
tfe Program 

feminin (d); 174»
1996. Ford Australian Q- 
pen de la M dtoaroe 4* 

feminini B a l

. - n u
CM,

masculin,
şa 1 (d>; 1940 Schi 
pin — coborâre mase.- 1  c. (*).

«40 Da .; 94ft ------—
misterioasă (S); 10. »  Sin- 
gur în cartierul boxeri
lor (f/r); *2.00 Seaquest 
(s/r); 1240 Doar o vor
bă să-ţi mai spun.» (r); 
1245 Ştirile Pro TV;
13.00 LOatea filmului;
*340 Gesturi însemna
te (s); 14,30 • Baschet,
NBA: Los Angolez La- 
kers — Philadelphia 
76-ers; 1540 Fotbal U 
Calcio (d); 17,3o Faţă In 
faţă cu Iile Şerbănescu 
(taikshow); 18,30 Beverly 
Hlits (s); 194» Ştirile 
Pro TV; 19,55 Doar o 
vorbă să-ţi mai spun...;
20.00 Theitna' şi LOuise 
(f.a. SUA ’91) cu S. Sha- 
randon, Geena Davis: 
21,55 Ştirile Pro Tv.

7,10 MmCtyver (r); 940 
Stor Trek (s. M6/V); 940 
Star Trek (s. ’93/r); 10.40 
Cea mai mare aventură 
a lui Tarzan (f.a. SUA/ 
Anglia 1959) cu " Gordon 
Scott, Sean Connery; 12.10 
Masacrul DrOgOon. Wells 
(w. SUA 1957); 13,45 Lău
tarul din Lago Maggiore 
(Ia . • Elveţia/Germania 
1962); 1340 Who*s That 
Giri? (co. SUA 1987); 
1745 Prinţesa Fantaghiro 
(s.a. Italia ’93); 19,00
Ilamster TV (show); 2040 
Numai dragostea contea
ză (cs); 21,00 Copoiul din 
Tblz (s.p. Germania): „In. 
tre prieteni*; 23,00 Dis
cuţie în turn (taikshow); 
1040 24 dă toto (rep.).

349 Inspiraţii; 1040 
Ştiri *TN; *040 Air Căm* 
bat (do/r); 1140 Profiluri 
(llo); 124» Super Stata; 
1340 Grupul McLaugbUn; 
1340 Europa 2000 (do);
14.00 Executive lifestyies 
(do); 14,30 Talkin* Jazz;
15.00 NBC Super Sports:
Moto (Bot Wbeels), Rug- 
by (Hali of Fame), Moto 
(Pro Superbikes), Snow. 
boarding (Leysin), Bas
chet (NCAA); 18,00 In- 
talaire cu presa;- 1940 
Ştiri; 19,30 Voyager; 2040 
Selina Scott Show; 21.30 
Videomoda; 22,00 Ma
eştrii frumuseţii; 2240 
Ştiri ITN; 23,00 Golf. 
US-PGA Tournament of 
Champions. t

Spaţiu francofen 
(mag*; 945 Jşrnto; 945 
Bibi-, (s); 1040 Concert 
simfonic; U45 Fortul 
Boyard (r); 13,00 Reto- 
rinţă (interviu); 13,35 
Jumai F3; *440 Itinera
rul unui gurmand (mag*;
1440 Pagele lui Cateb (a); 
15,15 Boţtiăon dţr cnlture 
(tnag.); 16.30 Dincolo de 
mări (nsag.); 17,15 Ceva 
picant (div.); *840 Şcoa
la (anilor (divă: 18,45 
Week-end plăcut (div.); 
1940 Jurnal; 2040 3»
mii. de prieteni; 2040 
Jurnal; 2140 7 pe 7 (ac- 
tualif, pol.); 23,05 Jur
nal; 23,35 Bfencbe şi 
Mărie (f„ Fr. 1084); *45 
Caleidoscop (scurt-metra.

... -.............. . — ■■ -i ........ .

7,00 Ştiri; 10,00 Frontie- 
rtfe spiritului (em. relig.) 
va Gianfrauco Ravasi, 
Marin Cecilia Sangiorgi; 
10,45 Avanpremieră; 1140 
Gaiapages (do); 1240 In 
compania exploratorilor 
(do); 13.15 Superelasa- 
ment (show); 14,00 Ştiri; 
1«4« Duminică plăcută 
(show, p.I) cu Loreila 
Cuccarini; 19,10 Norma 
şi Felice (s) cu Gino 
Bramieri, Franca Vaier!;
19.40 Duminică plăcută 
(show, p.II); 2140 Ştiri; 
2140 Iubirea, da (show);
23.40 Target (show); 040 
Nu doar moda (mag,); 
0,4o Scurtcircuit (mag.); 
84» Film. ^

940 Golf. Johnnie VaJ. 
ker Hatoic — tund 1 
(d); M4» Eehi alpin- CM 
S t Gervais, Franţa — 
Slalom feminin, manşa 1 
(d); 12,00 Tenis »996. Ford 
Australian Open. Mei- 
bourne — finala mascu
lină (înr^:.); 1340 Schi 
alpin. CM. S t Gervaia — 
Slalom feminin, manşa 8 
(d); 14.45 Patinaj artis
tic. CE de la Sofia — 
Gala laureaţilor (d); 1741 
Tenis. Melbourne *- fi
nala mase. (r); 80.00 Fot- 
bal. Cupa Africii pe Na
ţiuni ■— Sferturi de fi
nală; ! C - n p §  
22,00 Patinaj artistic. CE 
de la Sofia — Gala iau. 
reaţilor (r); 23,00 Tenis 
1996.
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T R A N S M IT E
PARTIDUL DEMOCRAT 

TATONEAZĂ
COLABORAREA CU

, . m u
j Deputatul George Start.

.! di cUvânt
'al PartRhgui : Democrat,'
*> participat,- e® *t

(Congresul FNŢCD, pe în
treaga perioadă, a desfăşu- 

irării âcestulă. "El. a avut 
mâner «tsa a avortatei eu 
membri ai conducerii

■ sPNŢCD şi «  u delegaţi
te Congres. Referindu.se 

lla aceste discuţii, dl. Stan- 
cov a declarat unul redae- 
,tor AJA. PRESS că a 
• încercat să-şi convingă in. 
terlocutorii de necesitatea 
unei colaborări intre par
tidul său şi Convenţia De
mocratică,. în alegerile lo- 

jcale. Deputatul PD a a- 
.firmat că foarte mulţi din»
‘ tre cei cu care a vorbit 
.sunt în principiu favora
bili unei conlucrări, mai 

1 ales că ideea a fost lan. 
şată de preşedintele Cor- 
neliu Coposu.

EMIL CONSTANTINESCU
CONTRA ION ILIESCU

■ Senatorul Valentin Ga. 
brielescu trebuie să-şi a. 
sume responsabilitatea dez- 

’ văluirii adevărului privim! 
evenimentele din Decem
brie ’89. a ... declarat pre
şedintele Convenţiei pe- 

1 mocratiCO, profesorul E. 
.mii Copstantinescu. Dl. 
Gabrietescu» a mai pred. 
zat liderul CDR, trebuie 
să-şi ducă mandatul până 
la capăt, respectându.şs şl 
atribuţiile de preşedinte 
al comisiei pentru cerce, 
tarea evenimentelor din 
Decembrie 1889 „Dispun 
de suficiente argumente 
pentru a-1 înfrângp pe di 
M  h\ campania
electorală, fără a recurge 
la dosarele aşa-zise se. 
crete",, a mai afirmat pre
şedintele CDR.

PNŢCD A ÎNCEPUT 
PREGĂTIREA 

CAMPANIEI ELECTORALE

C*iw.Mp>*«3 RKŢpB, te 
e^bm m e m  ‘•"siîdSîs 
Hanns Seidei, va organiza 
la Sinaia un ctp-s de pre
gătire a directorilor de 
campanie electorală din 
filialele .judeţene ale.par. 
tidului. Manifestarea se 
va desfăşura în perioada 
28—2» ianuarie a.c., la 
numai a săptămână după 
Congres. Vor conferenţia 
daii Alexandru Popescu- 
Kala, secretar CDR, 
Mircea Ciumara, Remus 
Oprîş, deputaţi, vicepre
şedinţi ai' -POrţCti, Dudu 
lonescu, Ionuţ Gherasim, 
Vlad Roşea, membri al 
conducerii PNŢCD etc.

ACORDUL DE LA
lîETî-îO.1 PERMITE 

MODIFICĂRI 
TERITORIALE

Actul final al Conferin
ţei de la Helsinki, adoptat 
în 1975, nu interzice mo
dificări teritoriale în E- 
uropa, afirmă conducerea 

^Asociaţiei Culturale Pro- 
Basarabia şi Bucovina. 
„Vrem să subliniem că 
fcest act permite modifi.' 
cări de frontieră, în con. 
formitate cu dreptul inter
naţional, prin mijloace paş
nice şi pe calea negocie
rilor", a precizat di. Va. 
lerhi Graur, pript vieepre
şedinţe al Asociaţiei. „In 
aceste condiţii, cerem Gu
vernului şi Parlamentului

României să nu încheie 
nici un document cu U- 
craina, dacă ei ntf va 'a? 

. vea şi o clauză expresă, 
referitoare la •, teribil» 
româneşti răpite a  f -c«r. 
pora 3 la această 

' respectiv Nordul ||ticş»B|«.

mai precizat dl. Graur.

HORIA RUSU ÎŞI 
păstrează cWoiRJi 
pentru  i n  .jmamt al

STUPIDITĂŢILOR*

Horia Rusu, lider al 
Partidului Liberal 1993 
a boiărâ să '»..#» depună 
cuponul niciunde, fn spe
ranţa că nepoţii săi îl 
vor putea, valorifica „pe 
bani grei", la un posibil 
„muzeu al stupidităţilor".

această declaraţie, 
dL Rusu a asemuit situa
ţia de azi cu cea din anii 
%0, And comuniştii îşi 
trimiteau activiştii să co
lectivizeze agricultura. A- 
şa procedează acum gu-, 
vernul, mobilizându-şi pâ
nă şi miniştrii să eonvingă 
oamenii să depună cu. 
poanete. Cu tot acest „Hei 
Rup proletar", rezultatele 
sunt toarte slabe, a comen
tat Horia Rusu. Amintind 
că şi Ministerul Apărării 
Naţionale a fost implicat 
în acest proces, el a pro
pus ironic reînfiinţarea 
de urgenţă a organizaţiilor 
de pionieri şi şoimi ai pa
triei, care să' contribuie şi 
ele la această „nouă co
lectivizare". Liderul PL 
>93 a condamnat ca „de
şănţată" acţiunea „ile
gală" de stimulare, prin 
publicitate, făcută pe banii 
populaţiei, a subscrierilor 
la FPP un Conehszând, 
dl. Rusu a declarat; „Ni. 
câieri in lume, socialiştii 
şi comuniştii nu privati
zează, ci naţionalizează".

PE BANII BĂNCII
MONDIALE SE 

CONSTRUIESC DOUA 
NOI SILOZURI IN 

PORTUL CONSTANŢA

C^aţ» unei 11"' 4e **.\. 
âik - desdfeâ #î"#»îfsi 
Mondială, i>? vntoave de 
159 milioane ECU^fn Por- 

. tel Constanţa vor*fi .con
struite două doi Silozuri; 
Pentru realizarea 'Investi
ţiei vor ebneura, la lici
taţie, atât bm e româneşti, 
cât şi «trăia*. Reprezen- 
tanţi firmelor ivatânaşti 
se. tem că omologii lor 
din Occident voir Încerca 
să V 'nP  ttt forţă dg 
specializată, Întrucât atun
ci tarii români n-au putut 
stăpâni tehnica de vârf, 
în i«- răr lu i-".-
tuate In Europa dfe Vest,

CONSTRUCTORII
• - romani căşmga m

OPT ORI MAI MULT 
IN UCRAINA DECÂT 

IN ŢARA

Din 950 000 de oohstruc- 
mn îs «i is fes JV89 aU 
j t«i r«3»>«i a as pa ia de 
400 000, afirmă dl. Ion 
Gogonea, preşedinţie Fe
deraţiei Sindicatelor „'Con
structorul Feroviar". „La 
un câştig mediu brut de 
sub 100 dolari, atunci când 
dblegii lor care lucrează 
în Ucraina şi câştigă de 
opt ori mai mult, este nor. 
mal ca oamenii să- nu mai 
fie interesaţi să lucreze 
sS pe si in construcţii 
în ţară", a mai declarat 
di. Gogonea.

IMPORTANT!

Proprietari de clădiri şi alte construcţii, 
destinate pentru locuinţe mu « lc alte desti
naţii!.

Potrivit Legii nr. 136/1995, începând de la 
(H ,02.1996 clădirile aparţinând persoanelor fi
zice nu mai sunt asigurate' prin efectul Legii.

SOLUŢIA:
încheiaţi asigurări facultative la societatea 

de asigurări „ION ŢIRIAC" S A. — AS1T su
cursala Deva ••

— 2700, AI. Crizantemelor, bl- E 14/h, sc. 2, 
ap, 2, tei/fax : 221549, jad. Hunedoara;

AGENŢIA HUNEDOARA :
— 2750, str. G. Enescu, nr. 5, ap- 1, tel: 

715277, jud- Hunedoara-

PARBRIZE
A.G.E.R. SERVICE Bâcuresti

<te iţftmmn 0  Katm mnţthi dt fjmru, t,t 
(ubritiift / ir*  twt mut m uţi pm ttu ftm titut ţ i  tmtuti* 

pHutmiUf'fl ttiu (jttm uaiu t i  0  thm tiiri '« p itit t i t it  ra liiu tt 

t i t  'Ord  0  ŢJ„ f m i  «treji/uită S m u fc• Cihjţlreni or. M. ttlUa 05* 219167 :
D bVB ăîrw SiWShalm Con̂ lt» Zvon**» Şow 8 9

Jg  parbrizele noastre sunt mereu m tatii!

T A X I  Y E L L O W  C flB

TOItilILE
m m B m

CU CELE MAUSHCI TAR#E
2 4  d* ore d in  24,

ia dispoziţia dumneavoastră î

R A PID  -  IEFTIN -  COM OD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului

TO TUL LA  
TELEFO N

053
DEVA. tir.

M. Eminescu,nt.2 
Telefon: 616663

S . C .  J M C O M E X  S .R .L

N  D  EV x
n y  li'IOTMi-; tn i iir.TV'i-m 'fgg— ™ I’H' i '■ 'i,!i.

pnn magazmui CENTRAL din Or&atie.
Str N Bâlcescu. nr. 11. telefon 647490:

• TELEVIZOARE COLOR: NEI. ORldN  ̂
SANYO, GOLDSTAR, DAEWOO f90programe. 
telecomandă, eu si fără teletext)

• TELEVIZOARE ALB-NEGRU - Bucureşti
• FRIGIDERE SI CONGELATOARE-Gâesti
• ARAGAZE - Satu-Mare
• MAŞINI DE SPĂLAT - Cugir
.• BICICLETE PORTOSA-18 VITEZE -Italia 
.• COVOARE.MOCHETE-Clsnâdie.AIba luiia.
• GRESIE SI FAIANŢĂ - model Italia
• VOPSEA, CHIT SI DILUANT AUTO
f  INCUBATOARE PENTRU PUI DE GĂINĂ
• ALTE PRODUSE electronice si electrocas- 

mce:filtre cafea, risnite cafea, mixere electrice, 
storcătoare fructe, aspiratoare, boilere pe ga*, 
plite pe gaz. butelii aragaz *

Şe acorda GARANŢIE între i  - 3 ani 
pARANTAT CEI£ MAI MICI PRETURI! 

Produsele se vând si cu

PLATA IN RATE(121uni)
^CD.tm locuitorii judeţelor Alba si Hunedoara 

I! şe  acordă Împrumuturi In lei,
PRIN CASA DE AMANET.

FIRMA

m q d e x *
yă oferă: din import vest 

tn cantităţi nelimitate 
•  CIORAPI PANTALONI STRECH CU 

EFECT MEDICINAL-
— toate mărimile, toate culorile j 
CELE MAI AVANTAJOASE PREŢURI 

Adresa birourilor: Cluj-N. str. IuRu Mauiiii 
nr- § - ■ ■' ; . : ' ' , 1 :

Telefon/Fax ■' 664-194030 (luni-vineri: 8-16) 
Orar depozit: satul Vlaha, Intre Imit şi sâm° 
bâtă 8—16.

v .  : - o m i s t f i

mmnm m  m  ux< m e
dobânzi la DEPOzrtEj.E PE TERHSW PSfTRUrERSOAHE F63C&I .

S 2 î *%> pş 'an . . .  pe en ’
’cu'plată dobânzii iâ terrnşri) \

- - • ' atţwaowite pd afi’ - i
Oobânziijyg f̂:

Babani #*pw|j| 1 .
..... * * : .mm. i ISO afle VtHk

A. Cti piaţa dobânzii lunar i i j d
W.S. «

... », t:..? •' • v ’ '"v ■ =.'} o-v „V .
& Cu Alatseob̂ izii la expirarea lemeftutlii: ■ . ]

* ţj'-'i ru te ",i pa •; fe < 4’i ' i»i 
« -ţ* ». •> -i ,• •» u- ISO n« V ?2J 53 S3.51 !

..
• pentru depoziţie dp la 1.884 *iii tei - 

. pană ia 5.000 mti lei
53 S3,S

' *  '
• - pentru oepciite depeste S.000 mii lei • 53,S 54 54.5 |

Pkis&sjl&lil&vhmiAţl.ft 0. suiii îiznâ *proU'tate \i vmi fii f anale
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BANCA AGRICOLA DEVA

Vinde la

•  SC Cristand Hunedoa
ra anunţă majorarea *• 
daosului comercial cu pâ
nă Ia 40» la sută. (2810)

/. •  combină inarca *C 
valoare de 13 000 00© le i; 

tractor JOT 1010“BANKCOOP HUNEDOARA — DEVA
7 0QQ0Q0lei

Licitaţia va avea loc la Judecătoria Deva» i 
1 'biroul executorilor judecătoreşti, la data de 30. 
( ian. 1996, ora 9,00.

SCOATE LA BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
ROMANESC* S.A.

- ‘ * a p M !  BANK
cu sediul in  Deva»1 jbdul Decebal, nr. 8, vin. , informaţii la executorul judecătoresc .şi 

la Banca' Agricolă Deva.
URMĂTOARELE:

•  Casă, curte şi grădină, situate in comuna 
Băifa, sat Sălişte nr. '80. Preţ pornire 9 000000 
iei. •• - "

licitaţia are loc in data de 26.01.1996, ora 
9, la sediul Judecătoriei Dieva, bir ouL executori 
judecătoreşti. - ... . 5.

S.C. S U im  STAft C O M P U I

Prin depozitul eri gros, situat in Deva, Com. 
plex Kcgălniceănu, str. Aleea Păcii, nr. 10.

. VINDE LA PREŢURI FĂRĂ CONCU
RENŢĂ: ’ * - a

•  Ulei 
Oi Zahăr
§  Orez . \
•  Fructe exotice: portocale, mandarine, \ 

grapefruit, lămâi
•  Banane
•  Legume: roşii, castraveţi
•  Ţigări import
•  Cafea naturală şi solubilă
•  Dulciuri: ciocolată, biruiţi, napolitane,

sticksuri j
•  Sucuri
•  Băuturi import şi indigene . »
Relaţii suplimentare oferim fa sediul fir.

mei sau la tel. 616322. j

. ce va avea loc în data de 31. OL 1906, ora 
9, la Judecătoria Deva, Biroul executorului ju
decătoresc : ' *|

•  autoturism Mercedes 280, an fabricaţiei
1984, preţ pornire ÎS  606 000 le i; I

\ •  autoutilitară Dacia 1304, an- fabricaţie
1989, preţ de pornire 6000000 Jei’; ' |

•  autoturism Mazda 626 Lx, an fabricaţie
1985, preţ de pornire 14 392 600 lei;

•  autofnrgon Ford 130, an fabricaţie 1986, |
preţ de pornire 24 276 600 le i; i

•  autoutilitară IFA W50L/A, an fabricaţie 
1966, preţ de pornire, 17 742 200 lei;

•  autoturism VOLKSWA&EN KOMBI
3103, an fabricaţie 1979, preţ pornire 5 9992501 
lei; ■ ■ , I

•  autoturism tip MICROBUZ marca VWv  autoturism up in iu w D V i m arcaM -w j 
HD-Oi-BJC DIESEL, ort fabricaţie 1987, preţ |  
de pornire 19 500 000 • (87) I

VANZARI — 

CUMPĂRĂRI

•  Vând urgent casă.
Ultracentral, gaz, apă. ca
nalizare, telefon. peva, 
615139. (396044)

% •  Vând casă, anexe şi 
pământ, Tătârăşti, nr. 126, 
corn. Buriuc. (396040)

•  Vând Dacia 1300, 
stare bună. Tel. 628566,

/• . (396043)

•  Vând garsonieră, zona
Mărăşti, informaţii tel. 
629543. (2375)

•  Vând 1,5 ha teren
arabil, Bîrsău. închiriez 
sau vând garaj,, zona pie
ţei, Deva. Tel. 617342, 
614572. “(3752)

•  Vând 1 ha teren ara
bil, lângă DN 67 (şoseaua 
Deva — Simeria), tel. 
«29966, după ora 16. (3752)

•  Vând. teren construc
ţie, 1600 mp, informaţii 
ttătureni 98. teL 720788.,

(2807)

•  Vând poker tip jolly
cârd tel. 714939. (2803)

•  Vând apartament 2 
camere, casă. Merilor 10, 
Dacia 1310, 1988; 717681.

(2809)

•  Caut apartament De
va. centru, parter, etaj I, 
pentru sediu firmă, tel. 
«50322,- orele 8—13. (3515)

, •  Vând Mercedes Co-
bra avariat . pentru piese. 
Reiaţii tel. 660534, după 
ora 17. (3447)

•  Vând echipament com
plet post radio-emisie, re. 
morcă auto. tel. 054/642892. -

(6152)

•  Vând SRL fără acti
vitate. înfiinţat 1994, tel. 
«25577. (6153)

. •  Vând apartament două 
camere, informaţii 628901, 
«28020, după ora 16. (3437)

• Vând apartament două
camere, parter, pentru, 
privatizare. Hunedoara, 
tel. 218066. (3445)

•  Vând apartament două 
camere ultracentral, preţ 
20 000 DM negociabil, tel. 
219114, după ora 19. (3895)

•  Vând televizor co
lor second hand, diferite 
mărci şi dimensiuni (Ger
mania) nedepanate, com
plete, cu drept de alegere 
80—140 DM, tel. 064/190677 
sau 064/149469. (3310)

•  Vând casă, anexe gos
podăreşti sat Lăpuşnlc 
teL 629140. (3426)

•  Vând mobilă Drobeta, 
Stare excepţională, preţ 
convenabil, teL 217042.

(3433)

•  Vând boiler pe gaz.
storcător de rufe, tel. 
615982. (3435)

•  Vând Opel . Rekord 
2 1' 1981, neînmatriculat, 
stare bună, teL 612529.

(3449)

•  Vând. convenabil VW
Derby înmatriculat, an fa
bricaţie 1976, motor 1100. 
Informaţii tel. 625638. după 
ora 17. ' (3450)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, confort 
deosebit Deva, zona Do
robanţi. preţ negocia/bffl. 
Informaţii Hunedoara, tel. 
721701. (3464)

PIERDERI

•  Pierdut certificat cod 
fiscal nr. 2146704, âparţi. 
nând SC Bob SNO Lu- 
peni. Se declară nuL (3438)

•  Pierdut autorizaţie nr. 
13/260028, eliberată de 
Consiliul local' Zam, pe 
numele. Burza Gabriel. 
O declar nulă. (396941)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez spaţii 371 
mp sau accept asociere ca 
posibilităţi de utilizare 
în comerţ, depozit en gros 
sau producţie. Deva, str. 
Horea 13, tel. 715038, . sau

' (3482)

înehiriei apartament

două camere, . ultracentral, 
vând Oltcit. tel. 215468. 
612580. , (3897)
„ •  Caut spre închiriere 
spaţiu în Deva pentru 
depozit en gros. Informaţii 
tel. 054 — 615983 sau 
056 — 201868. (3435)

•  Ofer spre închiriere 
apartament in Deva cen
tral şi vând VW Transpor-

' ter 1982, tel. 230216. (3446)

•  OCAZIE UNICA. .
societate comercială în
chiriază spaţii depozitare 
platforme 2000 mp,, maga
zii metalice 800 mp, că
min nefamilişti P 4- 4, 
tel. 620713, orele 7—15,30; 
213101, seara. (3443)

COMEMORĂRI

raj,
Caut să închiriez ga- 
tel. 221162. (3453)

•  Caut pentru închiriat 
spaţiu 'ultracentral, Orăş- 
tie tel. 227929. (3460)

DIVERSE

. •  SC Aprodes SA Deva 
anunţă intenţia de majo
rare a adaosului comer
cial până la 100 la sută, 
începând cu 26. 02. 1996.

•  SC Admat Prodcom- 
serv SRL Deva anunţă' in
tenţia de majorare a a- 
daosuluj comercial până 
la 100 la sută, începând 
cu 26. «2; 1996. (3451)

•  Cabinet medical 
particular de psihiatrie
— Dr. Cordea Tcaian
— medic primar pa. 
hiatru. Consultaţii luni 
orele Ifr—19, ’ ştr. Li
bertăţii,' bl. O, se. A. 
ap. 1, parter (intrarea 
pe str. Cuza Vodă).

•  începând cu data 
de 22. 01, 19§6, în ca, ' 
drul SC Avicola Deva 
SA Mintia, a luat fi
inţă centrul de sub
scriere a cupoanelor 
nominative de priva
tizare şi certificatelor 
de proprietate.

Cei interesaţi sunt 
aşteptaţi zilnic între 
orele 9—14.

•  Au trecut 5 ani 
de când te plângem 
mereu draga noastră

IONESCU- 
ALEXANDRINA 

din Brad. Soţul, fii, 
cele, ginerii şi nepoţii. 
Parastasul duminică, 
28. 01. 1996. la Bise
rica din Brad. Nu te 
vom uita (3442)

•  Părinţii, sora, fra.. 
tele, cumnata şi ne

poatele anunţă cu mare 
durere In suflet eă se 
împlinesc doi ani - de 
la dureroasa trecere în 
eternitate după o 
lungă şi grea suferinţă 
a celui care a fost

UVIU LUCA 
Parastasul va avea loc 
Ja Catedrala Ortodoxă 
din Deva, sâmbătă. 
il  ianuarie 1996. Dum
nezeu Şă-i odihnească!

(3431)

Âcctlerareo procesului 
de privatizare

AŢI ALES ? V-AŢI DECIS ?
Vă aşteptăm la centrele de subscriere 

pentru a vă exprima opţiunea de depunere a 
titlurilor de privatizare, contra acţiuni I

Numai până în 31 martie 1096 puteţi opta 
pentru una din societăţile comerciale din-ţară, 
şi de ce na pentru una din cele 115 societăţi 
din judeţ.

Până Ia 30 aprilie 1996 aveţi şi posibili
tatea de a opta pentru unul din Fondurile pro
prietăţii private-

După această dată atât CNP cât şi cer
tificatele devin nule 1

VALORIFICAŢI ŞANSA !
PENTRU A DEVENI ACŢIONARI, ALEGEŢI 
ACUM!

:lî!

•  Se împlinesc 40 de 
zile de la decesul

alexandrinei
IONESCU

Pomenirea în 27 ianuarie, 
ora 12, la Biserica Orto
doxă Deva - din cimitir. 
Veşnica ei pomenire. So
ţul, copiii şi nepoţii. (3434)

DECESE

•  Cu adâncă durere şi 
compasiune colectivul S<3 
,,l^vacoinb‘' Sa  Mintia 
este alături de colegul de 
muncă Cuş Floricel şi de 
fiul său Mihai, profund 
îndureraţi de trecerea pre
matură în nefiinţă a celei 
care a fost o bună cola. 
gă, soţie şi mamă iubitoare

CUŞ MIHAELA 
Dumnezeu s-o odihnească.

' (396045)

ÎN INCINTA RESTAURANTULUI \ 
- : ASTORIA
EN GROS
Deschis zilnic între orele 9—17 în sa 

Ionul restaurantului, ;
Intrarea prin faţă.

SADCOM S A.
' Asigura o sursă de 

Venit pentru micii în
treprinzători:

MOARA CU VAL- 
ŢURI,
pentru grâu şi porumb, 
import China; Recupe
rarea investiţiei In 6 
luni.

PROSPERITATE SI
GURA, .'

Tel/fax: 01/3237319; 1 
Tei.: 91/6151810, int. > 
211. ' ' ' ; .

26, 27. 28 IANUARIE 1996
•  1 dolar SUA
•  I marcă germana
•  100 yeni japonezi
•  l  Uri sterlină
» , |  franc elveţian .
•  1 frâne francez
•  100 lire italiene

. Gursun de referinţă 
a României.

ale Băncii Naţionale, 
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