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Primar într-o , 
comună de munte
Orăştioara de Sus este 

o comună - încărcată de 
istoria începutului* de 
neam. Ca relief Vorbind, 
este o comună de munte. 
Satele sate- se numesc 
Costeşti Deal, Grădiştea 
de t Munte, Ludeştii de 
Şus; Orăştioara de Sus, 

.toponime - ca’re-şi trag.o. 
riginea de la aşezarea lor 
geografică. ' ,  7- . . . .  J

O ««nună de, munte nu-i ; 
chiar simplu de ;admii»s? 
trai. Dar nu la asta 
s-a gândii .subinginerul _ 
Vioreî Bogdăneseu atunci’'

: * •  *  •  »  * • *

- „LUMINA** — 
SPRE INIMA 
CITITORILOR

1
Ieri a fost -lansat noul 

săptămânal dtf informare şi 
o^irite' „Lumina", al că
rui director este dl Mir- 
cea Moloţ. Publicaţia, e. 
dilată de „Sigma Plus", 
porneşte, astfel, pe dru
mul dificil către inima 
cititorilor. Noi îi dorim 
să ajungă, dacă este po
sibil, la cei cărora le este 
destinată, cu viteza . lu
minii, Ti dorim, mai ales, 
să rămână fn inima ci
titorilor ! _v  

Primul număr ni se 
pare unul de tatonare. Se 
deschide cu câteva mate
riale ce se adresează 
minţii şi sufletului. Ur
mează ' altele cu temati
că .sportivă, informaţii 
diverse. Două" pagini de 
mijloc poartă-, genericul 
„Agricultura pentru toţi". 
Inedită este pagina a şasea. 
*în re s t... reclamă. Aş
teptăm numerele viitoa
re. a le , Luminii, , care-i 
vor defini mai bine pro
filul şi poziţia.1 (M. B.).

când ă candidat, în 1992, 
pentru funcţia de primar. 
Este' şi el unul de-al lo
curilor. - •

în municipii sau în ora
şe, într»o comună dd mun
te, de deal sau d e ' şes, 
pentru toţi primarii 'şl 
consiliile locale, se apro
pie ora bilanţului de man
dat. *'v ' > r-  ■,
"— Cam a fost, domnule 
primar ?

— Ăni avut greutăţi 
destule. Aş începe' cu 
cele legate de aplicarea 
Legii 18/1991. La noi, 
pământurile nu sunt prea 
multe, dşp sunt împărţi- • 
te în fdte Se -parişele.

DUMITRU GHEONEA,
- ÎON CfOCL»

’ (Continuare în pag. a 2-a)

. \ M ENTALITĂŢI

1 COMUNISMUL REZIDUAL
\  Nu de mult, într-una a fi doar o explicaţie a 
i din memorabilele sale nostalgiilor totalitare,

, ? „Serate tv“. muzicologul comunismul rezidual este 
. V iosif Sava l-a avut ca o realitate activă şi ye- 

i invitat pe poetul Ştefan rificabilă de oricare din. 
ţ Aug. Doinaş. Au fost trei tre noi, căci, în pro.
? ceasuri de încântare, în porţii mai mari sau mai 
1 ambianţa unui dialog mici şi independent de 
1 scăpărător de înţelepciu- voinţa noastră* fiecare 
l ne şi bun simţ. Unul purtăm în adâncul con- 
1 dintre cele mai impor. ştiinţei reziduuri ale u- 
V tabte - momente ale sale nei ideologii coercitive ce 
i mi se pare a fi fost a- s.a exercitat de-a lungul 
?■. cela când invitatul a  câtorva generaţii. Ve- 
î lansat ta discuţie con- rificându-ne în intimi- 

ceptul de „comunism re- tate. vom constata că 
zidual". Venise vorba — chiar ■ în opoziţie 

/despre nostalgicii* - ve- fiind — ner putem suţ-. 
chiufui regim şi, m in -, prinde imponderabile ' şi 
cercarea de a (-şi) ex- imprevizibile reacţii de 
plică un astfel de feno- sorginte comunistă, mai 
men absurd,' el a recurs ales când e vorba de 
Ja aedst coftcept. CSe a r  "'Ideile' Şi de aspectele 
fi deei „comunismul noi, -ce privesc denvo- 
rezîduai"? Ar : fi — eraţiile europene. O ă- 
şi chiar este — acea par- semen ea reacţie, bunâ- 
te  din ideologia şi ha,, oară. a aspiraţia, până 
l^ud inde  comunistei «arA 1§ , Un( pjhwş*' fifească, < 
după aproape eineizeci înspro o „ordine" asş- 
de ani de îndoctrinare,: mănătoare cefei dmvej- 
răinâne în conştiinţa fie- chiul regim. Trecând ! 
căruia, chiar şi. după fa- peste detaliul esenţial că ţ 
limentul ireversibil al aceea era p ordine de i 
comunismului ca sistem, lagăr şi uneori chiar o l  
E ca aerul rezidual, care linişte de cimitir, cu care ţ 
continuă să- rămână în democraţia e incompati- j 
plămâni chiar şi după RADO CIOBANU )
cea mai profundă expi- •••■ • .. ------— I
raţie . Departe însă de (Continuare îa  pag. a ?-a) ţ

e a  c a  a p a  c a  c a ,

Noutăţi din Oălan
FURNALUL I  A FO ST B ^FU S  

' ÎN  FUNCŢIUNE '

- Penultima - zi -a lunii - 
trecute; marţi, 30 ianuarie 
a;c. am consemnat la 
SfPEHMKT S.A Călan un 
moment de referinţă în 
planul1 producţiei meta
lurgice : repunerea în 
funtţiune a Furnalului nr,
1 de 250/ mc aflat în re
paraţie capitală din anul 
1994.

Finalizarea lucrărilor 
de reparaţie capitală şi 
reintroducerea furnalu
lui în fluxul de pro
ducţie a combinatului me
talurgic de. la Călan asi
gură o producţie în plus 
de 259 - tone fontă pe zi. 
ceea ce înseamnă, prac
tic, dublarea acesteia, a- 
vând în vedere că- cele 
două furnale produc în 
24 de ore 500 de tone de 
fontă cenuşie.

Reparaţia «apitală s-a 
făcut cu personalul socie-

RABUFNIRE,

■'tâţii şi din resurse mate
riale şi financiare proprii, 
valoarea totală a lucră
rilor de ’ reparaţii însu
mând aproximativ 2,7 mi
liarde de lei. ,

Terminarea reparaţiei 
capitale şi repunerea în 
funcţiune a Furnalului nr. 
1 a creat premisele asi
gurării cu. materii prime 
necesare a viitoarei pro
ducţii de tuburi din fon
tă ductilă, ce se va rea
liza în viitor la Sidermet 
Călan. ţy..-..;.,, ;; y-

De asemenea, repune
rea în funcţiune a obiec
tivului economic de faţă 
a adus 6 nouă speranţă 
pentru mai bine de 74 
de persoane, care au fost 
rechemate din şomaj, după 
aproape doi ani şi a că
ror existenţă este legată 
nemijlocit de vatra fier
binte a Călanului.

NU EXPLOZIE !

Joi, 25 ianuarie, .la o- 
rele 14,35 la instalaţia de 
epurare gaz furnal, din 
cadrul S.G. Sidermet SA. 
Călan, a avut loc o ră
bufnire ba un închizător 
hidraulic.

Incidentul a fost cau
zat de o acumulare de 
gâze în instalaţie, în timp 
ee aceasta era oprită pen
tru schimbarea .unei guri 
de vânt. în urma ră
bufnirii s-a desprins cla
pa de explozie şi s-a de
teriorat tija şi capacul 
superior1 -de; la închiză
torul- de gaz.

Avaria -a determinat o 
oprire -.a furnalului, timp 
de 15 ore, după care 
activitatea s*a reluat, pier

derile de producţie dato
rită întreruperii fiuxuT 
iuj tehnologic fiind esti
mate la 130—140 tone de 
fontă cenuşie.

Din discuţiile pe care 
le-am avut cu factori de 
decizie, ai S.C. Sidermet 
S. A. Călan. m inusul-,da
torat evenimentului ; din 
25 ianuarie a.c. va fi 
recuperat până la finele 
primei decade a lunii fe
bruarie, printr-o organi
zare mai bună a flu
xului tehnologic.

Răbufnirea nu a avut 
alte consecinţe, cum ero
nat s.a vehiculat în di
verse medii.

CORNEL POENAR

VJVZVNVWVW/ r t VWWWVVVWyWVVWVWWVVW n W

UI VALUTAR
ii 2 FEBRUARIE 1996
î; • i dolar SUA — 2634 iei

• 1 marcă germană A- 1764 l ei
!• • 100 yeni japonezi — 246» Iei
!; • 1 liră sterlină — 3956 lei
|i • 1 franc elveţian — 2180 lei
!• • 1 frâne francez — 514 lei

•  L00 lire itariene

Cursuri de referinţă

— 164 lei

ale B ă n c ii N aţionale ',
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•  Continuă gesturile ome
niei. Dl inginer Aurel Horhoş, 
preşedintele consiliului de ad. 
ministrâţie al Casei de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor Brad 
ne-a informat că această Insti
tuţie a venit în sprijinul mem
brilor săi care au suferit pier
deri în gospodăriile proprii, ca 
urmare a inundaţiilor din de
cembrie 1995, acordând aju
toare băneşti în valoare de 1,5
milioane de lei. Pe lângă aceste

ajutoare, membrii instituţiei mai 
pot ridica împrumuturi rambur
sabile în valoare de câte 200100 
de lei, cu dobânzi foarte reduse 
Aceste gesturi de omenie din 

'  partea factorilor de răspundere 
ai unităţii au avut , ecbu favo
rabil în rândurile membrilor 
.săii (Al. J.).

m, Fel«ciiări. Strada Merilor 
din comuna ©rişcior a  fost 
inundată, devenind impracrti. 
cabilă locuitorilor acesteia, pe 
ea găsindu-se a n - strat gros de 
mâl adus de ape. Şi cum un 
necaz nu vine singur. Ia nr. 8 
de pe aceeaşi stradă, stâlpul

casei a plecat în eternitate- ,’în 
aceste condiţii efectuarea sluj
bei religioase era imposibilă. 
Din iniţiativa şefului carierei, 
domnul Emil Niţă, şi a şefului 
de post, plt. adjutant Adrian 
Borş, s-au adus mai multevmâ- 
şini eu criblură de către şo
ferul Romoius Rusu, care au 
fost împrăştiate pe stradă. Au 
sărit în ajutor; la această ac
ţiune, printre alţii, domnii i Pa. 
vel Ancateu, Ioan Buta, Vas!- 
le Mateş, Gavril Negru, Vilhem 
Lager. Un gest simplu, dar cu 
o semnificaţie majorii în ase
menea cazuri, pentru care tu 
turor sincere felicitări. (AI. J.).

•  Săi plătnici. O parte 
dintre agenţii economici şi 
instituţiile din judeţ cu care 
Corpul Gardienilor Publici a 
avut încheiate contracte în 1995 
s-au dovedit a fi răi platnici, 
valoarea totală a restanţelor 
ridicându-se la 476 668 845. de . 
lei. Cu cele mai mari datorii 
se situează E- M. Lone'a, Consi
liul local Hunedoara, Termo
centrala Mintia, S.G. Hidro- 
construcţia Rîul Mare-Retezat,
E. M. Ţebea etc. în totab ekis- 
tă mai bine de 40 de da
tornici, cu o parte dintre ei 
trecându-se la rezilierea con
tractelor. (V. NA

•  Două nopţb Dacă tot nu 
gvea vreo, ocupaţii stabilă. 
Serafim Paul,* din Geoagiu, s-a 
gândit să facă ceva noaptea. 
Aşa sâj face că, ă  pătruns prin 
efracţie 1 în locuinţa consătea
nului său Laurenţiu Cristea, şi 
prin violenţă l-a deposedat 
de anumite bunuri. Nu j-a fost 
destul. Cam după o săptămâ
nă repetă figura. Degeaba, nu 
â mai ţinut. (V. N.).



COMUNISMUL REZIDUAL
(Urmare din pag. I) coîoşirea întreprinderi

lor neproductive, şimu
bilă. Nu vi se pare sem- larea reformei, adopta - 
nificatîv că ultimele cu- rea unei legislaţii a ju- 
vinte pe care nenoroci- mătătijor de măsură, pa
tul cuplu le-a rostit, de rodierea privatizării până 
fapt le-a răcnit în public la impunerea, în dispe. 
au fost „Tovarăşi, staţi rare de cauză, a unor 
liniştiţi la locurile voas- măsuri ce amintesc de 
tre 1“ ? Sunase însă colectivizare, festivisroul 
ceaiul din care „tova- şi reticenţa fa ţă " de cui. 
răşii" nu mai voiau să tura majoră. S-a ajuns 
stea liniştiţi la locurile astfel ca singura perfor-
lor, pentru că nu mai manţă a actualilor gu-
acceptau ordinea impu- vernanţi să fie compro» 
să. Nu după o aseme- Wiîerea în faţa „ma
nea ordine avem deci a seior largi populare" a 
jind ui, ci după ordinea ideilor de libertate ţi 
proprie unui sistem li- democraţie. Ceea ce 
ber. născută din respec- face din „mase" o pra- 
tul pentru semen şi dă uşoară pentru eX-

- impusă de propria con- tremism. •<-
ştiinţă, eliberată de re- 0  Românie scăpată de 
Ziduuri totalitare. Cale comunismul rezidual ar 
lungă până acolo... trebui să fie, cum scria 

Dar cel mal evident Adrian Marino în Pcn- 
e comunismul reziduu) tru Europa : „Civilizată 
la cei care ne conduc, şi constructivă, organizată
Ei nu mâi au nostalgia şi productivă. În care 
comunismului pentru că existenţa cotidiană să nu 
au descoperit că în ca mai fie idei , blestem, 
pitalism pot parveni la nici suferinţă, nici iro- 
Hn trai mult mai con- sire de timp. energie 
fortabil şi mai îmbelşu. şi sănătate. Cu maga- 
gat. Dar. nefiind dân- zlne pline, accesibile 
şi! decât secunzii no. pentru toată lumea. Şi' 
menclaturiştilor de ieri. cu o administraţie de 
pe care i-au invidiat, stat care să nu te ex**- 
ţintindu.le în taină fo- pereze niciodată prin 
tollile, vor un ca- haos, abuz, ban plac şi 
pitalism guvernat cu mitocăni* f .  Ei, da, 
metode furnizate de co- dar pe când a?a ceva ? 
monismul rezidual: de Poate, dacă la alegeri, 
pici cramponarea de le din ăst an vom avea 
centralism, minciuna (re) inteligenţa să votăm co. 
oficializată şi măsluirea rect. Exista deci aceas- 
statistieilor împotriva t$ speranţă. S-ar putea 
oricăror evidenţe, co - să fie ultima''...

!

Biroul executiv al Orga
nizaţiei judeţene Hune
doara a PDSR l-a desem
nat pe dl Marin Ştefan, 
salariat la Prefectura ju . 
deţeană. drept manager 
general al campaniei e- 
lectorale pentru alegerile 
locale din primăvara a . 
cestul an. Da recenta 
şedinţă a consiliului or
ganizaţiei, di Marin Şte
fan a  prezentat o infor- , 
mare privind campania 
electorală, din oare am 
reţinut câteva elemente 
interesante: *'

•  Deşi nu s-a pdoptat 
încă Legea electorală, Sar 
campania pentru alegeri 
este pe pragul demarării, 
PDSR a organizat la Bu
cureşti un curs de ma
nagement politic, pe care 
l-ara frecventat şi eu şi 
as» am ajuns directorul 
campaniei partidului nos.

w"

tru  la  judeţul Hune
doara.

p  Ne-am întocmit pro- 
gratuul pe care biroul 
executiv l-a  aprobat, mem
brii consiliului au fost 
repartizaţi pe zone şi fo- 
c*fităţi şi când se va 
declanşa campania vom 
fi primii în teritoriu.

•  Simt câteva scopuri 
de urmărit si anume — 
buna organizare, puterea 
de convingere, suprave
gherea atentă a adversa
rului. finanţarea şi costu
rile acţiunilor.

•  De evitat organizarea 
unor adunări publice, unde 
se poate infiltra, desta
bilizator, adversarul.

■ •  Ne.am conturat şi
câteva mijloace care con
duc la reuşită. Trei sunt 
stai importante; menţi
nerea electoratului ac
tual; seducerea cetăţeni
lor nehotărâţi, crearea 
de îndoieli în rândul 
grupărilor adversa *

Aceste sublinieri ale 
«Hui Marin. Ştefan apar. 
ca în sport, ca argumen
te de intimidare- a ad

versarului. Dacă adversa.' 
rul e slab şi nu are şi el 
argumentele lui.'

Şi tot ca în sport, sus- 
numitul şef al campaniei 
electorale a PDSR în ju . 
deţul Hunedoara se lan
sează şi în pronosticuri,

— Ordinea învingăto
rilor în alegerile locale, 
In judeţul nostru, vă i i :  
PDSR, CDR, PUNR şi 
PSM Ca egalitate),. PD- 
PSDR (tot la egalitate).

— Procentual, PDSR va 
întruni 40—89 1» sută din 
voturi şi va obţine $0 la 
mită din manditete de 
primari. Acum avem 33 
de primari PDSR-işti. 
Sperăm să facem o cam
pania-bună şi să ne'iasă 
pronosticurile.

Cine mai joacă ? I

DUMITRU GHEONEA

(Urmare din pag, O
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Tiparul executat la S.C. „Polidava" S.A. Deva

.Eliberarea titlurilor de 
proprietate şi punerea în 
posesie au ocupat destul 
(te mult din timpul meu 
şi a) comisiei de fond 
funciar- te special In pri
mii doi ani de mandat. 
Punerile In posesie le-am 
făcut după măsurători 
topometri ce. cu schiţă pri
vind vecinătăţile pentru 
fiecare parcelă.

— Asta a fost eu pă
mântul. Altceva,

— Cu sprijinul Băncii
Mondiale, in comună s-a 
construit an tfispensar,
utilat cu toate cele ne
cesare — încălzire cen
trală proprie, aparatură
medieaSâ. Avem promi
siuni că vom primi şi o 
salvare. Ar mai ti vorba 
de electrificarea a  două 
sate. Costeşti Deal şl
Ludeşti Deal. îli total. 47 
de case. La Conteşti Deat 
se mai aşteaptă trans
formatorul $1 credem că 
eel mai târziu de Paşti
se va aprinde lamina e .  
iectrică te  acest sat. Iar 
la Ludeşti acum se lu
crează,
. -  Cine a  suportai te .
vestiţia ?

— Filiala de Reţete E- 
lectrice Deva a  RENEL.

comună de munte
Noi am contribuit cu 
smlpâl de lemn pentru 
reţelele de joasă tensiu
ne. Şi acesta este Un 
efort substanţial, căci oa
sele suni la mare distan
ţă una de alta şi de re
ţeaua principală. Bineîn
ţeles că fiecare şi-a fă
cut Instalaţia interioa
ră, pe cheltuială proprie. 
Puteau fi gata lucrările 
maj de mult. dar oa
menii nu au crezut că 
Ii se va aduce curent e- 
lectrîc în sat până n-au 
văzut stâlpul fa poartă.

— Deci Încă un punct 
bun la aefivuj echipei 
primar —. vieeprinşar şi 
al Consiliate local pen
tru actuala legislaturi.

— Mal avem şi alte, 
puncte teme. După ca
lamităţile din vara a- 
nalte trecut, ara obţinut 
nişte fonduri cu care am 
reparat docte poduri peste 
pârâul Grădişte la Costeşti 
te ' Orăşttoara, alte dtraă 
poduri te Ludeşti.

— Ce *e tntâmpiă cit 
multdtecatatul pod care

a r urma să permită ac. 
cesul celor de la Oco- 
Uşu Mic spre satul cen
tru de comună şi cu 
şoseaua Costeşti — Orăş- 
tîe ?

— Ar« autorizaţi* de 
construcţie- au fost apro
vizionate grinzile de be
ton armat şl avem pro. 
misiuni de la Direcţia ju . 
deţeană de drumuri R.A. 
Deva că in curând va 
începe execuţia podului 
Se lucrează peste tot îa 
comună la repararea dru
murilor de acces. Din. 
tr.tin buget sărac, de 69 
de milioane de lei la 
nivelul anului trecut, na 
poţi face mai -.mult. ,
1 •>** Cât. din buget re. 
prezintă efort propriu 7

-*» 47 milioane, deci 
peste 25 1a stfiă. JSe în
ţelege t ă  pentru finanţa
rea lucrărilor «teri - de 
«am am vorbit, am pri. 
mit fonduri tea  transfer 
de la j  u d e ţ  Avem 
toate avizele pentru con-, 
ţintuirea modernizării dru
mului pe sectorul Costeşti 
— Sarmizegetusa Regia,

deci încă 20 km de drum 
asfaltat In cadrul pro
iectului „Amenajarea te
ritoriului zonei Munţilor 
Orâstiei" eu am propus 
MLPAT ca drumul acesta 
să conţinu# până la -în 
tâlnirea. la Baru, cu şo
seaua Dova — Petroşani.

Din luna mai, Erate tre
cut, şcolile att trecut ta  
bugetul primăriilor. Na 
a  intrat nici rai caşte ta  
acest an şcolar în săli 
de clasă nelglenteate. La 
altele am făcut chiar re
paraţii capitale. Am adus 
lemneie w t eam -
tătile solicitate pentru
fiecare şcoală. Aş avea o 
nemulţumire t a . legătură 
cu modul cum se implică 
unele cadre didactice In 
aceste acţiuni Aşteaptă 
totul do te Consiliul
local. Şi să  1« tăia lem
nele de fac

—• Bbmnula Boadănescu- 
te  199®. după câte ştim, 
aţi candidat singur la 
postţil de primar.
—  Da, De aceea pici

n-am prea «vot emaţiL
—- Veţi candida pentru 

un nou mandat 7
— Mâ mai gândesc. Ca

leafa din administraţia lo
cală nu se Înghesuia prea 
mulţi să lucreze aici. tec i 
măcar fa funcţia de pri- j 
mar. ‘  . î
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7,00 Ora 7, bună di. 
mtneaţa 1; 8-30 Capca
na timpului (s/r); â A  
Paradise Bcach (s/r) ;
19.00 Film (r) •  Benja
min, recrut fără voie; 
11-50 Karate; 1240 Fot
bal •  II Calcio Top;
13.30 Serial (r) •  Craker;
14.30 Rătăciţi fn tranzi
ţie ; 15,00 Fotbal ame
rican ; 16,10 Fotbal •
Rezumat Italia; 16.30 
Paradite Beach (s); 17,00 
M.A.S.H. (s/r); 1740 Cap
cana timpului (s); 19,00
Oameni în toată firea (s);
19.30 Ştirile Pro TV;
20.00 Dosarele X (ş); 21,00 
Film # Martor ocular 
(thrilter SUA); 23M  A- 
venturi in Casa Morţii 
(sfi 0,30 Erotica (s);

-ÎŞ5

6,30 Germania azi di
mineaţă? 10,60 Cannon 
(S.p.); 11.00 Firii cu
vinte (cS); 11-30 Băiat,
damă, rege (cs); 12,09
Kerncr (talksbow); 13,00 
Vara (taHtshow); 14,00 
Trappcr John, M.D. <s);
15.00 Star Trek (s. SF);
16.00 MacGyver (s); 17,00 
Totul sau nimic (cs);
18.00 XXO (cs); 19,09 A- 
şa-i viaţa, (s); 19,30 Ul- 
rich Meyer (sport); 20,00 
Roata norocului (cs);
21.00 O dragoste băţoa
să (co. SUA, 1990); 23-00 
A. S. (s.p. Germania);
1.00 Tunelul întunecat
(f.p. Italia, 1986); 2,29
Star Trek (s/r); 3,10 Mac 
Gjrver (s/ij. v .

m m m m m'Uiiii

7A0 ştiri fiBC, X, 
Brokaw, 7,30 Ştiri şî 
reportaje I3CN; 8,00 Azi 
•  Informaţii la zi; 10,00 
Super Shop ; 11JMJ Roa
ta  banilor *  Europa;
15.30 Ulthneic zvonuri 
bursiere; 174)0 Roata ba
nilor •  SUA; 18,39 Bu
letin bursier; 19,00 Ştiri 
şi reportaje ITN ; 19,30 
Secolul lui Frost (do/r);
20.30 Selina Scot» Show,
21.30 Mari case .ale ta- 
mii (do); ; 22,00 Execu
tive lifestyies (do); 22,30 
Ştiri şi reportaje; 23,00 
Gillette World Speri Spe
cial; 9,00 Show.ul se. 
rii; cu Jay Leno; 1,00 
Late Nigbt (cs).

7fi» Femei Inimnme 
7 f io  Teledhnineaţa; 9)98
Jurnal; 945 Istoria ştiin
ţei (do); 19,39 Descope
rirea (magazin —- relua
re); IL00 Magazin me
dical canadian: 11,35 Să 
UU visăm Şffc 12,30 
Strip-tease (r); 14,00
Luminile Parisului (r); 
14,30 Film •  Medicii 
(r); 16-30 Femei tnt-
moase (r); 17,15 Bibi-,
(rţ; 17,45 Fa, Si- La, a 
cânta (cs); 18,15 Studio 
Gabriri (dnr.); 18.45
Campionul (cs); 19^0
Jurnal TV5; 20A0 Lu
miniţe ParisuM; 29,30 
Jurnal belgian; 23,35 Ta- 
ratata (var.).

9,45 Sitow- 
«d tei M. Costanze <r); 
12,30 Forum (show); 14A0 
Sfiri* IA »  Cotidiene 
(show); 14,40 Beautiful 
<s): 1545 Robinsonii (s>; 
15-45 Casa Castagna
(show); 17.06 Desene a . 
nfanate; 19A0 OK, preţul 
e  corect (cs); 20J10 Roata 
norocului (es); 21,00 Ştiri; 
21.2$ Circulă zvonul
(show); 21,40 Show-ul 
lui Fiorello ; 0,00
Ştiri; 9,15 Sbow-ui iui 
Maurizio Costanzo; 240 
Cotidiene (sitow/r); 2,45 
Circulă zvonul (show/r); 
34» Cin Cin (s); 440
Iftt doar moda (r); SfiO 
Target (r). .

949 Tenia •  Magazin 
ATP ; 10,00 Magazin o.
limpic (r); 1040 Schi al
pin •  Magazin; U45 
Schi alpin •  Cupa Mon
dială Se »  Crans Mon
tana •  Slalom Snper-G 
feminin (d); A N  Bob
•  Cupa Mondială de la 
St. Moritz, Elveţia (r); 
14,00 Schi arfistie •  Cupa 
MondialS (d); 15.00 Auto
•  Magazin Formula 1
(r); 16,00 Magazinul
sporturilor cu motor (r); 
1740 Tenis •  Turneul 
ATP de ta Zagreb (d); 
21,09 Box •  Meciuri 
intenaaţiaaale (r): 22-00
Arte m arţiale; 23,00
Culturism; tfiO Magazin 
olimpic. '  '
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Despre necazurile cu apa 
rece, caldă şi cu căldura 
la Simeria, ziarul nostru 
a  mai scris. întotdeauna 
am făcut-o din vreme, pre
ventiv, înainte de venirea 

i gerului femii. O mai fa- 
, cern o dată, acum, în pli

nă iarnă, ia sesizarea mpi 
multor c e t i n i  de pe strâ- 

i da 1. Decembrie. C i rectt. 
t mă oamenii ? Lipsa apei 

şi a căldurii tu casele, lor. 
: Ne-am a  la faţa locuim* 

Ne-a fost de rftare ajutor 
î dl ing. Mircea Roman, 

inspector principal 
, roul urbanism şi âmeria* 
s jarea teritoriului la Con- 
! stilul local Simeria. 
i Uităţi-vâ — ne ara- 
’ tă dumnealui — pe o Iun-

La solicitarea cetăţenilor din Simeria

Din nou despre apă reee, 
caldă şi căldură

gLme de ISO de metri, con
ducta are din loc în  ioc 
fifetiri. Apa Caldă pleacă 
din centrala termică la o 
temperaturii corespunză- 
toare. Dar •« pierde pe 
parcurs. Ce mai ajunge la 
casele oamenilor...

Stimate dle inginer, 
nil se putea rezolva trea
ba aceasta in vani» * în 
toamnă, în acele lucrări 
de pregătire pentru iarnă» 
cum !e zicem ?

— întrebarea, dv este. 
logică, dar în acea perioa
dă «Mi se ştia de fisuri pe 
lungimea ■ conductei. De
fecţiunile ata apărut mai 
târziu Conducta este îm
bătrânită...
; Acuma ce se poate 

face în folosul cetăţeni
lor ?

— In  orice caz na  se 
poate Înlocui conducta. Ar 
Însemna întreruperea to
tală a apel, căldurii. Dar,

cum să zic; rău cu răp 
dar... De bine, de rău lo
catarii primesc şi apă şi 
căldură. Cu târâita, este 
adevărat...

r— Eţar, de plătit? Plă
tesc- ce pleacă din centra
lă, nu ce au efectiv în 
casele lor.

— La costuri nu mă bag. 
Alţii sunt cu preţurile.

Noi vom adăuga, în fi
nal, câ la Consiliul local 
Simbria se fac mari şi zii- 
niee eforturi pentru a  rezol
va cât şe poate mai bine, 
prompt, necazurile cetăţeni
lor, Că nu se pot soluţiona 
toate odată şi cum ar dori 
fiecare, este adevărat. Dar 
rând pe rând...

GH. IGNAT

„ROSTIREA ROMÂNEASCA*
LA O NOUA APARIŢIE

La librăria „Garant" acad. Alexandru Bălăci,, 
din Deva a apărut noiil Mircea Braga, Vasile 
număr dublu, 9—10/1995, Chifor, interesantul do- 
al elegantei reviste de cumentar al lui Pavel 
cultură „Rostirea Româ- Ţugui despre Lucian Bla- 
nească“. Eseurile Cultură ga în anii şăi df inter; 
şi reformă de Mircea djeţie, traduceri din A- 
Torouş şi „Asecjaţiunoa" dam Puslojlc, Hugo 
(ASTRA) Intru coBsdtU- Williams, Nei! RoHinson 
irea şi apărarea limbii şi Alan Ross sunt numai 
româno, de Pamfil Ma- câteva repere ale umil 
tel, memorabile poezii sumar deosebit de  bogat 
semnate de Ion Horea, şi divers, conceput, eâ de 
Angliei DUmbrăveanu, Obicei, eu evident profe- 
Paulina Popa, Mihaela sionalism.
Minulesctt, Ion Budescu
ş.a., critică literară de RADU CIOBANU

La săniuş Foto PAVEL LAZA

DIRECTORUL Şl 
BUTELIILE DE

Ar a g a z
■La SC Rom oii SRL Pe

troşani, director comercial 
este Jean Ferentiu. A £ă- 
out ce a  făcut di director 
şi a .yândut aproximativ 
2000 de butelii de aragaz 
Unor persoane din jude
lui Gorj, eu &£X>0-de lei, 
te  loc de T de. lfă bu.

Aflăm de la poliţie
VENITURI DE 

MILIOANE 
NEtNKEGlSTRATE

Din 1992 şi până fti 1995, 
administratorul firmei „Ra- 
lex Cheţe" din Hunedoara» 
Sever Alexandru Citeţe, nu 
a Înregistrat in evidenţe

le societăţii venituri în 
valoare de 14 000 000 de 
lei J S-a ales astfel cu 
4 500 000 de lei, care tre
buiau plătiţi drept impo
zit,

Pe lângă acest fapt, cre
ditul de 4009 000 de lei, 
acordai societăţii, l-a fo
losii Ir» scopuri personale.

FLAGRANT •

Patrule ale Poliţiei TF 
au prins in flagrant pe 
Gheorghe Pup din Lupeni, 
muncitor la E.M. Bărbă- 
teni şi pe Cătălin Udrişte 
din Arad. Primul, în timp 
ce fura de la locul de 
muncă, ăl doileş, în mo
mentul în care fura o- 
biecte de îmbrăcăminte de 
la o călătoare te staţia 
CFR Simeria.

3-a a les. cu go 
«te tei şi dosar penal.

Continuitate în activitatea culturală
farda, când «  zăpadă şi 

ger, prea puţini trec pra
gurile aşezămintelor cui. 
turale. CÎhiar şi în mediul 
urban Şi chiar şi atunci 
când sunt spectacole de ţinu- 
tă, având pe afiş nume 
«teri ale scenei româneşti. 
Frigului iernii î se pot a- 
lătura şi alte explicaţii ca. 
IU justifică lipsa spectato
rilor: programele la teie. 
Vtzw şi sărăcia care-i o- 
Mlgă pe oameni să renun-

£ te  te m u i considerate 
tex.

La Casa de Cultură Brad, 
Intr-o dimineaţă rece de 
sfârşit de ianuarie, era 
puţină animaţie dom la 
biliard. In rest, în aşeză
mânt mai erau numai cei 
care-1 deservesc, adică dna 
Bianca Leucian, direc
toare, dna Elena Evrei Ru. 
tu şi dl Mircea Crepcia, 
referenţi, precum şi dna 
care face curăţenie Fiind 
început de an am între
bat care sunt intenţiile 
pentru 1995.

— Privind programul de 
activitate pe 1996 — măr
turisea . dna directoare 
Bianca Leucian — o' re
ţinere avem doar pentru 
aspectul financiar. Dacă 
se Va aplica recenta Or. 
donanţă de Guvern care 
reglementează această pro
blemă, va fi mai bine. In 
domeniul artistic ne men
ţinem cele două mari ac
tivităţi din anii trecuţi. 
Este vorba de concursul 
„Comori folclorice* şi fes.

ti valul „Felician 
Ediţia a IV-a a  
lui de tarafuri şi 
instrumentale de 
populară „Comori 
ce" va avea loc la sfârşi, 
tul lumi- m arje. Cit #î|*§ 
prilej ' am vrea săţ-feaB- 
zăm câteva zile de mazd- 
festări cultural-artistice te. 
gate de împliniri» a 35 
de ani de activitate a aa-

teea Munleipalâ Brad, cura 
sunt „Zilele scriitorilor ză- 
răodeni* din .te te mai 
sau de Muzeul Civilizaţiei 

'Dacice şi Romane Deva 
—■ „Pedagogi de seamă ai 
Învăţământului românesc 

■ din Transilvania". - Inten
ţionăm, de asemenea, să 
realizăm câteva expoziţii: 
una cinegetică tn cooperare 
cu Asociaţia Vânătorilor şi

Casa de Cultură Brad

samblului folcloric „Doina 
Crişului“ care la începu
turi a fost doar Un taraf, 
în  iunie va fi ediţia a 
Ill.a  a festivalului-concurs 
pentru solişti vocali de 
muzică populară „Felician 
Fărcaşu".

Apoi, vom participa la 
toate manifestările judeţu
lui, în speefaî la cele de 
la Curechiu, Ţebea şi Cri- 
şan. In martie şi noiem
brie, de obicei, cu ansam. 
blul „Doina Grisului" fa
cem deplasări în satele di» 
jurul municipiului, chiar 
dacă nu-s profitabile din 
punct de vedere financiar, 
în  domeniul manifestă
rilor informaţional.educa- 
tîve ne-atn prevăzut o se
rie de colaborări la activi
tăţi organizata da Biblie,

, Pescarilor Deva, una de 
icoană şi carte, veche î- 
namte de Paşti şi poate 
altele de pictură sau scuip 
tură întrucât în Brad e- 
xistă persoane cu astfel de 
preocupări şi propunerile 
vin din partea lor.

Un domeniu cu statut in
cert este, cum spunea şl 
dl Crepcia, cel al univer
sităţii populare. Acum 
cursuri pentru diverse ca. 
lificări organizează oficiul 
de şomaj, alte organizaţii. 
Cu toate că nu există nici 
o precizare, sau poate toc
mai de aceea, cum că di
plomele eliberate aici n-ar 
fi valabile, multe persoa
ne s-au văzut: nevoite să 
repete cursurile de reca
lifice re, plătind bani buni 
şi, -culmea» de multe ori

învăţând cu aceiaşi „das
căli". Aşa se face că mul
te cursuri cu tradiţie,. ca 
cel de croitorie, au dispă
rut in prezent, existând 
doar cercul de aerobic. 
Dansul de societate pentru 
cei mici a încetat şi el, 
copiii preferând să meargă 
Ia clubul lcn-, unde nu se 
plăteşte. Lipsa unor clari
ficări în domeniu duoe la 
confuzii şi concurenţă in
corectă. Iar existenţa A. 
socîaţiei Naţionale a Uni
versităţilor Populare din 
Bucureşti şi mai ales ros
tui ei, cei care lucrează 
în case de cultură nu-1 
văd câtă vreme lucrurile 
rămân sub semnul incer. 
tttudinii şj aşezâmintete 
pierd b importantă sursă 
de venituri.

De altfel, lipsa de bani 
este cea care a obligat in
stituţia brădeană să închi
rieze ş i spaţiul pentru bi
liard, deşi de multe ori 
ar avea nevoie de el. Dar 
pentru bani trebuie să re. 
nunţi Ia alte activităţi. Orl- 
cum, la activităţile tradi
ţionale sau pe punctul de 
a deveni, Casa de Cultu
ră Brad nu renunţă, aşa 
cum se vede din progra. 
mul de activitate pe acest 
an. După cum aici nu se 
face rabat nici la calita
tea activităţilor, organi
zate în primul rând cu 
scop informativ-educativ şi 
recreativ.

VÎORICA ROMAN

TREI ANI DE LA DESPĂRŢIREA DE 
MICHAEL KLEIN

cu mulţi prieteni şi cu 
nenumăraţi simpatizanţi, 
care nu-l vor uită nicio
dată, Se ştie, Michael Klein 
a primit post mortem ti. 
tlul de Cetăţean de Onoa
re al Hunedoarei, iar la 
intrarea principală a sta. 
dionului a  fost dezvelit 
bustul marelui fotbalist hu- 
nedorean, care ţine mereu 
trează in memoria supor
terilor, a locuitorilor accs. 
tor meleaguri, chipul lumi
nos al celui care ă fost 
Mişa Klein. Redacţia zia, 
«ului „Cuvântul liber", con. 
ducerea clubului FC Cor. 
Vinul, galeria hunedOreană 
aduc şi pe această cale un 
pios omagiu marelui dis. 
părut şi întregii sale fa
milii.

Azi, 2 februarie 1996, 
se. împlinesc 3 ani de când 
ne-am despărţit de Mi. 
chael Klein, fotbalistul cel 
mai valoros ce l-a avut 
vreodată Hunedoara, omul

CORVINULŞI JIUL AU REVENIT 
DE LA MUNTE

Şi în acest an, fotbaliş
tii de la Corvinul Hune
doara au efectuat pregă
tirile prevăzute a se des. 
îăşura la munte timp de 
10 zile la Buşteni. între
gul lot hunedorean, sub 
conducerea antrenorilor 
Ioan Petcu (principal) şi 
Virgil Stoica . (secund), a 
efectuat întreg programul 
de pregătire specială, iar 
miercuri a susţinut o par
tidă de verificare eu In
ter Sibiu. ,

Jiul Petroşani, cu Llţă 
Dumitru la cârmă, urma 
să şe întoarcă chiar azi de 
la Predeal, unde fotbaliş

tii dm Petroşani s-au pre
gătit cu multă seriozitate 
pentru ca returul să-i a»

. ducă mult râvnita promo
vare în Divizia Naţională, 
Deşi accentul s-a pus pe 
pregătirea fizică specială» 
n-au fost ocolite nici me- . 
ciurile amicale.

, Ambele formaţii dispun 
de aceleaşi loturi de ju
cători din tur. Până acum, 
doar la Jiul a revenit de 
la Buzău mijlocaşul Ion 
Radu, Pentru unele com
pletări mai este timp pâ
nă la sfârşitul lunii fe
bruarie. Amănunte, în pa. 
ginâ sport de marţi, 6 fe
bruarie. V

MECIURILE DE BARAJ 
PENTRU DIVIZIA B

Meciurile pentru baraj 
pentru Divizia B din a- 
cest an se vor desfăşura 
după tragerea la sorti ce 
va avea loc în ziua de 16 
mai a.e. Ia F.R.F.

Campioana judeţului Hu
nedoara de ia sfârşitul 
campionatului va întâlni 
campioana judeţului Ti
miş. Partidele vor avea loc 
tur-retur.

ELEK SZEMELY LA „U« CLUJ

antrenorul Ionel Stanca, se 
află la „U* Cluj. Viza* 
şi chiar curtat de cluburi 
din Divizia Naţională, dar 
şi de alte formaţii din ţa
ră, valorosul jucător a po
nosit până la urmă la .„U“ 

Tluj, Trebuie să spunem 
însă _ că a fost opţiunea 
părinţilor săi de a evolua 
uvviitor în formaţia stu
denţească. Deşi era inte
resată şi Steaua s-a pre
ferat Clujul.

.. Deci, la reluarea cam
pionatului, luna viitoare, 
Elek — deşi resimte încă 
urmările Unei accidentări 
mai vechi — sperăm să 
apară în echipa şepcilor 
roşii din Cluj. Ii dorim 
mult succes şi st'eaua sa 
să strălucească mereu.

De câtva timp, cunoscu
tul fotbalist Elek Szemely 
de la Vega Deva, compo
nent de bază al echipei de 
juniori UEFA ’98.. cres
cut şi format la De vă de

Rubrică realizată de 
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Din păcate, în ciuda 
unei acalmii aparente, a- 
sistăm la o creştere con. 
tinuă a preţurilor, aces
tea ţinând ritmul şi chiar, 
în unele cazuri, devan
sând. cu ' mult ascensiu
nea şi ofensiva dolaru. 
lui faţă de leu. De aceas
tă euforie sunt "cuprinse 
în special preţurile pro
duselor industriale, '"cu . 
toate că nu Se mai pot 
invoca acum drept cau
ză creşterile de' costuri 
la energie sau combusti
bili. Dacă în ultimii cinci 
ani s;-ă înregistrat o me
die de creştere a pre
ţurilor la produsele agri
cole de 125 ori, preţuri
le produselor industria
le au marcat, în schimb, 
o majorare de 185 ori, 
pasul cu aceste urcări 
galopante neţinându-1 în. 
să şl salariile, ceea ce 
înseamnă o accelerare a. 
inflaţiei şi, implicit, scă
derea nivelului de trai. 

Din cursa aceasta ne
bunească pentru a urca 
mereu spirala preţurilor, 
in care în mod cert se 
ascunde şi multă nemun. 
că, au de pierdut în 
primul rând consuma
torii şi sunt lovite mai 
greu categoriile defavori
zate ale populaţiei, care

se simt tot măi puţin 
protejate, inclusiv sub 
umbrela PDSR. Cu toate 
că la prima vedere s-ar’ 
părea că oarecum, prin 
subvenţiile ce le acordă 
statul agriculturii,, sunt 

' sprijiniţi producătorii a. 
gricoli, în realitate aces
te sume sunt înghiţite fie 

de comerţ, fie de indus

ţurile au rămas pe loc, 
şau oscilează foarte pu
ţin. Cum să tindă atunci 
spre îmbogăţire . ţăranul, 
să-şi poată întări amă
râta de exploataţie- agri
colă, care se chinuie 
s-o înjghebeze? Calcule 
siiAple arată că, acum, 
pentru o anvelopă , sunt 
necesare peşte 4500 kg 
grâu, iar pentru o sime

trie, prin majorările de 
preţuri practicate la trac
toare, utilaje, piese de 
schimb, îngrăşăminte şi 
alte materiale necesare 
procesului productiv. Nu 
trebuie căutat prea mult • 
pentru a găsi exemple 
ce vin în susţinerea a- 
firmaţiei. Astfel, în vre
me ce preţul unui trac
tor a ajuns undeva ' la 
26 milioane lei, iar al 
unei anvelope de spate 
— la un milion de lei 
(de calitatea lor nu tre
buie să mai vorbim), la 
produsele agricole pre.

plă baterie pentru baie 
in casă, trebuie ca ţă
ranul să vândă nu mai 
puţin de 1500 kg grâu (!). 
Cine oare şi cum îşi 
poate permite un aseme. 
nea lux?

Să nu mai aducem în 
discuţie, fi'nd vorba de
spre preţuri şi privati
zare, nenorocirea provo
cată de evaluarea Şi re 
evaluarea terenurilor, a 
căror valoare, în cazul 
Agromecurilor, ajunge 
să reprezinte 40—50 la 
sută sau chiar mai mult 
din capitalul ‘ social al u

nor societăţi comerciale ţ  
cu acest profil. în  lipsa 
unor strategii clare; ale 
preţurilor, desigur Că a- 
eestea se vor mişca tot 
haotic şi, de regulă, doar 
în sus. Aşa se explică de 
ce la  unele produse in
dustriale -indigeni» ne. 
performante s-a ajuns ca 
preţurile să depăşească 
mult pe cele, ale produ
selor similare şi de ca
litate mai bună ' âduSe 
din import. Menţinând 
acelaşi ritm, cu siguran
ţă că nu vom putea avea; 
acces şi desfacere cu pro
dusele interne pe pieţe
le europene. Dacă ame
ricanii fac strategii de 
producţie, inclusiv cu vi. 
ziuni asupra preţurilor, 
pe câte un deceniu sau 
chiar mai mult, ştiu ei 
bine de ce se procedea
ză aşa. Crizele de tot fe
lul ce bântuie pe la noi 
sunt legate, fără îndoială, 
şi de nebunia preţurilor, 
de dorinţa de îmbogăţi
re a unora prin specu. 
laţii, fără muncă şi pes
te noapte. Răul cel ma
re pentru asemenea prac
tici este că scurta o trag 
cei mulţi şi lipsiţi de 
posibilităţi materiale.

NICOLAE TÎRCOB ^

Lucrări importante şi o

Societatea comercială 
Acomin S.A., cu sediul cen
tral la Cluj, este o firmă 
transjudeţeană ce acţionea
ză pe teritoriul judeţelor '• 
Cluj, Hunedoara, Bihor şi 
Govâsna. - l a  grupul de  
şantiere Dţeva-Hunedoara, 
aparţinând firmei _ clujene, 
purtăm o discuţie* cu dna 
ec. Se mi da Gabor, direc
tor economic. 'Dialogul a

pei Valea Jiului, Acominul 
este antreprenorul princi
pal în realizarea investi
ţiei . „Alimentare cu apăN 
din sursa POlatişte". Pe 
lângă multe alte. obiective 
ia care echipele de con
structori ale Acominului 
lucrează, ar mai fi de a- 
mintit doar noul Palat Ad
ministrativ de la Deva, 
edificiu la care- firma are

La S.C. Acomin S.A. —Grupul de şantiere 
Deva — Hunedoara

relevat faptul că Acomin 
SA., este implicată, de pe 
poziţia executantului prin
cipal, în construirea unor 
edificii dintre cele mai no
tabile în judeţul nostru: 
la Deva, noul sediu al In
spectoratului Şcolar, Lice
ul de Artă şi noua clădire 
din stradă Dorobanţi ce 
va găzdui aparatul poliţie
nesc al -judeţului. De ase
menea, având ca benefi
ciar. Regia Autonomă a A

„In Icc să accelereze, Legea §5 mai 
n uit a frânat privatizarea"

Dl ec. Eugen Stăiculescu face parte 
din mica familie a tinerilor manageri de 
societăţi, comerciale cu capital majoritar 
de stat. Firul discuţiei pe care am pur. 
tat-o cU dl Stăiculescu a dus, prin ex
trapolate, de la problemele firmei pe 
care o conduce, S.C. Silvana S.A. Hu
nedoara, la necazurile generale ale tran
ziţiei economiei româneşti.

REP.: Dle manager, conduceţi una
din firmele importante de alimentaţie 
publică din Hunedoara. Cele 6 spaţii co
merciale, pe care le aveţi în patrimoniu, 
prin suprafaţa şi vadul lor, confirmă a- 
cest lucru. Spre deosebire, însă, de fir
me similare din judeţ, Silvana a rămas, 
până acum, cu capital majoritar de stat. 
De ce?

E.S.: Noi ne-am depus prima dată do. 
sarul pentru privatizare prin MEBO în 
decembrie 1993. De atunci, până în iu
lie ’95, am fost nevoiţi să-l refacem de 
două ori şi să-l redepunem la FPS. Mo. 
tivele care ne-au stopat au fost, cronolo
gic: normele Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei ce solicitau, la dosar, titlu
rile de proprietate pe teren, apoi H.G. 
500, care a obligat pe toată lumea să 
reevalueze inclusiv părţile din patrimo. 
nii ce s-ar fi pretat mai bine pentru ca
sare şi, în cele din urmă, Legea 77 con
form căreia am procedat la modificarea, 
PAS-ului şi am refăcut raportul de eva. 
luare a patrimoniului în baza noilor me
todologii aduse de această lege. Iată, 
deci, trei „seisme" ce au zguduit puter
nic demersul nostru pentru privatizare, 
„seisme" pereche cu acelea care au sto
cat schimbul de proprietate pentru un 
impresionant număr de firme. A venit 
ulterior Legea 55, de'accelerare a priva, 
tizării, care a făcut ca al treilea dosar 
depus de noi la Filiala FPS Deva — Hu- 
edoara să fie trecut pe linia moartă a 
gnoranţei. Această lege, în loc .să ac- 
elereze, mai mult a frânat privatizarea 
i implicit mersul reformei.
REP.: Dle manager, există părerea că 

ceastă privatizare prin MEBO ar fi fost 
> sursă de a ajunge la proprietate doar 
)en.tru conducerile întreprinderilor ce 
au aplicat.o, în defavoarea salariaţilor 
Care este opinia d-voastră?

E.S.: Eu cred. că, dinspre firme, co
rectitudinea desfăşurării procesului a fost 
o ..condiţie â , gradului de mpraptate pe 
care oamenii ce formau grupul condu
cător l_a avut. Aşa stând lucrurile, acolo

unde nu a existat această moralitate, si
gur că s-au produs anomâlii şi nedrep
tăţi. Eu consider că din punct de vede. 
re legislativ posibilităţile de privatizare 
au fost bine susţinute. Problema apare 
atunci când vorbim despre oamenii puşi 
să aplice, central sau în teritoriu, aceste 
legi. S-au creat, ca la iarmaroc, o suită 
de organisme, ale căror responsabilităţi 
sunt neclare şi întrepătrunse, generând 
derută şi haos. Mă refer aici la FPS, 
FPP şi ANP care toate îşi găsesc un nu
mitor comun în a aplica, favorizant, po
litica, partidului de guvernământ. Nu mai 
vorbesc de celebrele norme de divizare 
elaborate de FPS în foamna lui 1994, 
care prin neînţelegerea necesităţii păs. 
trării echidistanţei şi a egalităţii şanse
lor, s-au aplicat, chiar şi la noi în judeţ, 
în favoarea anumitor interese meschine 
afiliate politic PDSR-ului. Oamenii, pe 
bună dreptate, şi.au pierdut încrederea 
în reformă şi privatizare tocmai din cau
za acestor anomalii care „transpiră", to
tuşi, spre cunoaşterea opiniei publice."

REP.: Firma Silvana se află nomina- 
N litotă pe lista marii privatizări. Ce ere. 

deţi că va schimba proprietatea priva
tă în activitatea firmei?

E,S.: In cea mai mare parte din Ca
zuri interesele statului — patron şi cele 
particulare sunt antagonice. Spun acest 
lucru gândindu-mă la cât timp pierde 

■ acum un manager până poate luă o de. 
cizie importantă. Este nevoit să se con
frunte ' cu un întreg lanţ birocratic ale 
cărui verigi sunt AGA, FPS şi celelalte. 
Prin privatizare se va putea, deci, scur- 

;  ta perioada necesară luării deciziilor. De 
asemenea, schimbul de proprietate va 
da posibilitatea atragerii directe de in
vestitori, ,fie ei autohtoni sau străini. Şi 
fiindcă am vorbit de investitori trebuie 
amintită soarta grea a acelora care nu 
pătrund în fluxul economic prin poarta 
principală a puterii. Ei, investitorii „ne. 
oficiali", după vizitarea “fabricii vizate, 
sunt nevoiţi să se lase purtaţi de fluxul 
centralizator ce porneşte dinspre AGA, 
FPS, Guvern, fiind prăzi uşoare pentru 
jungla funcţionariatului public românesc. 
Pentru că, dacă cineva nu este intere
sat . să facă privatizarea, acela este FPS 
care ar rămâne astfel fără obiectul muncii. 
Şi nefiind o instituţie kamikaze, iată că 
privatizarea este în întârziere vreo, doi 
ani. ”

ADRIAN SALAGEAN

Venind de la ţară, şi el tauli si se descurce 
cumva, pentru a supravie ţol, în economia de piaţă.

Foto PA VEL LAZA

Cu sau fără divizare?
De unde până nu de 

multă vreme se discuta 
mult şi era agreată ideea 
divizării societăţilor comer
ciale, în special a Agro
mecurilor, în scopul pri
vatizării, iată că, recent, 
dl Coşea, pornind de la niş
te constatări şi propuneri 
venite de la comisiile ju
deţene cu atribuţii în do
meniu, a anunţat câ tre
buie clarificate lucrurile 
în legătură cu acceptarea 
unei asemenea forme de 
transfer al proprietăţii. For. 
mularea poziţiei respective 
are în vedere consecinţele 
previzibile ale aplicării U- 
nui astfel de procedeu, în 
sensul că siint exprimate 
o serie de opţiuni şi ofer
te pentru a se privatiza 
numai secţiile şi sectoare

le mai profitabile, în vre
me ce o însemnată parte 
a capitalului social rămâne - 
nevalorificat.

întrucât scurgerea ter
menelor stabilite pentru 
subscripţie şi privatizare 
se face cu repeziciune, iar 
Agromeeurile .intră în fe
bra campaniei de primă-, 
vară, volumul lucrărilor 
restante, în special al ară
turilor fiind mult mai ma
re decât în alţi ani, este 
presantă cerinţa ca, pe ba
za luării unei decizii ur
gente şi corecte, să se poa
tă trece odată de la faza 
birocratică, de stadii, ana
lize, dosare şi drumuri i- 
n utile pe la  diverse foruri, 
la privatizarea efectivă an 
unităţilor în cauză. (N.T.)

statutul de subantreprenor. 
Iată, deci, o  listă de lu
crări care ar ; sta bine şi 
ar da greutate cărţii de vi
zită a oricărei firme de 
construcţii. -Majoritatea ve
niturilor care intră Sn con
turile firmei Acomin pro
vin de la bugetul de stat. 
Deşi, ne spune dna Gabor, 
banii au venit destul de 
ritmic, totuşi neajunsuri 
sunt. De exemplu pentru 
investiţia din Valea Jiului, 
banii pe luna decembrie a 
anului trecut nu s-au în
casat. Acest lucru a ge
nerat unele perturbaţii 'în 
fluxul financiar al firmei, 
aceasta fiind nevoită să a- 
peleze la un credit ban. 
car pentru a putea plăti 
T.V.A.-ul şi o parte din 
furhizori. De asemenea, 
plafonul de investiţii pen
tru noul sediu al Inspec
toratului Şcolar este reia; 
tiv - scăzut, ceea ce deter
mină ca lucrarea să se fa
că „cu încetinitorul", adică 
în ritmul valorilor scăzute 
ale ratelor care intră pe
riodic in cont. Pe lângă 
construcţii-montaj. Grupul 
de şantiere Deva-Hunedoa- 
ra al S.C. Acomin SA. are 
şi o activitate de produc
ţia industrială. în bazele 
de producţie de la Spini 
şi Aninoasa se fabrică be
toane, agregate de balas
tieră, diferite confecţii me
talice şi o gamă mai res
trânsă de prefabricate.

Firma Acomin S.A. este 
privatizată prin M.E.B.O. 
Anul trecut au fost investiţi 
în baza de producţie, de la 
Spini 150 milioane lei, re
prezentând diverse utilaje. 
S-au cumpărat, de aseme
nea, câteva mijloace de 
transport, precum şi un 
întreg „arsenal” de staţii 
emisie-recepţie, care per
mit o coordonare şi un 
control optim al activită
ţii. Efortul in vestiţional va 
fi continuat şi in anii ce 
vor veni, avându-se în ve
dere modernizarea sediu
lui, deschiderea unei acti
vităţi comerciale şi, ce-i 
mai important, cumpăra
rea de utilaje şi de mij
loace de transport care să 
sporească baza materială 
a Acominului. Se pune, 
din acest punct de vedere, 
accentul pe procurarea de 
tehnologie din ultima ge
neraţie care să uşureze la 
maxim aportul fizic al con
structorului. Anul trecut 
cifra de afaceri a grup.u- 
lui de şantiere hunedorean 
a fost de 4,1 miliarde de 
lei, beneficiul ridicându-se 
la ceg. 600 milioane.

ADRIAN SALAGEAN
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DAN CONSTANTINESCU -  75
DAN COtfSTANTlNES.  

CU, poet şi traducător 
originar din Hunedoara, 
s-a născut la 6 februarie 
1921, dintr-o familie re
lativ înstărită, de veche 
descendenţii românească. 
Îmi- amintesc că într.una 
din neuitatele întâlniri 
ale unor scriitori hune- - 
doreni la domiciliul său, 
situat într-o casă impună
toare din actuala stradă. 

Bîrsan, mi-a arătat cu mân
drie acte vechi, cere ates
tau, din filiera maternă, 

nobila descendenţă invoca
tă', prin familia Nicoară 
(dacă nu mă-nşel, venind 
de la anul 1200,..), a Cor. 
vinilor!

Oricum, Dan Constanti- 
nescu era un om cu a- 
devărat nobil, de o no
bleţe cărturărească tran. 
silvăneană. Era cult, sti 
lat, enigmatic bneori, iar 
în privinţa scrierii, un 
desăvârşit stilist. Exege
ţii într-ale traducerilor 
din poezia germană, in. 
deosebi, dar şi din nipo
nă (prin intermediar) ii 
recunosc hunedoreanului 
înaltele virtuţi stilistice, 
capacitatea de a ni-l reda 
pe Reiner Maria Rilke, 
de pildă, într-o unică 
translaţie, de un mare 
rafinament. Practic, s-a 
spus, l-a re-creat pe ma
rele poet austriac, în  im. 
pecabila ,piegiile din 
Duino“ şi „Sonetele că
tre Orfeu"... Păstrez cu 
veneraţie această carte 
rară, masiva;, o raritate 
bibliofilă. A  tradus 
mult, ru p t, de realitatea 
imediată, sufocantă. pen

tru structura sa roman
tică/medievală, era acel 
Dan uneori hieratic, su. 
gerănd „străvezime”, spi- . 
ritualizat şi plăsmuit par
că din ea, b  nostalgică 
prezenţă „anacronică" în 
anii cenzurii noastre...

îndelungi discuţii filo
zofice, iniţiatice, , nejau 
separat pe cei mai tineri 
dintre „învăţăcei" într-ale - 
literaturii şi vieţii de 
urâţenia veacului, de ce
nuşiul provincial. Era în
cântat şi măgulit când 
îi cereai un sfat din lu. 
mea poeziei. A  studiat 
filozofia orientală, avea 
convingerea reîncarnării, 
ne-a atras în lumea idei
lor mari, ne-a fost exem. 
piu viu de demnitate şt 
pasiune pentru artă. Iu
bea muzica, e i însuşi 
fiind profesor de vioară, 
dar şi artele.plastice. Va
lori despre care nu mai 
ştim nimic (!) erau a. 
dunate cu veneraţie, din 
generaţiile familiale an
terioare sau colectate de 
la pictori ulterior deve
niţi celebri (ca Sorin 
Ioncscu), în casa părin
ţilor săi.

Când, sătul, de hamu
rile cenzurii şi ale exis
tenţei/ s.a auto exilat în 
Germania, Dan a deve
nit pentru noi o amin
tire. într-o anchetă a se. ' 
curităţii locale, 4ofiţerul 
care mă hărţuia datori
tă unei scrisori trimise, 
disperată, fostului dicta
tor, mi La dat, ca „exem
plu negativ", m-am Cu
tremurat. Era, după opi
nia sa „cultivată", un

trădător, devreme ce ple. 
case din ţară. Dan Con- 
stantinescu, însă, făcuse, 
deja, servicii ţării -sale, 
prin literatura de înaltă 
valoare tradusă din pa
trimoniul universal (ger
mană, Japoneză, france, 
ză, greacă etcj, servicii 
care il vor păstra prin
tre cei mai merituoşi fii 
ai LimbH Române. Fu
sese dintre cărturarii de 
excepţie ai Cercului de 
la Sibiu, de stirpea unui 
Negoiţescu, Doinaş, Radu 
Stanca, o veritabilă şcoa
lă de literatură şi filo. 
zofie a istoriei literare 
române.

Scrisese, în propriile-i 
volume, versuri de rezis
tenţa diamantului şlefu
it. MLI amintesc îngân
durat, uşor palid, cu un  
profil clasic, frunte înal
tă şi ochi pătrunzători, 
privind mereu undeva 
DINCOLO. In stare să 
se mire ca un copil de 
plutirea unei frunze, grav 
şi ascuns de un gând ca
re îl ocrotea de ironiile 
specifice în cenaolu.

Meschinăriile luptelor 
de culise nu l-au atins. 
Nici nu a trăit după mo. 
da vremii, sărind din e- 
chipa lui cutare, în altă 
gaşcă. A fost credincios 
crezului său literar, vieţii 
sate elevate, printre cărţii 
lucrări da , artă, antici 
trainici. A DAT O' OPE
RA. Nu doar Hunedoa
rei, care La fascinat prin 
istorie, ardere şi rădăcini 
genealogice, ci ţării sale.

AR FI ÎMPLINIT 75 
DE ANI. De aceea, pre

luând recunoscători ti
tlul grupajului său din 
antologia ,privind prin 
flacără", său restituim, 
prin comemorarea aces
tui exemplar om de cul
tură şi prieten, ofranda 
inimii noastre. în repe
tate rânduri, prin presa 
judeţeană şi locală, am 
apelat la cei responsa. 
bili, să i se cinstească 
numele, in oraşul său,' 
măcar pHntr-o botezare 
a unei străzi din Hune
doara cu numele Dan 
Constantinescu. Deocam
dată, edilii din resort 
preferă denumiri ca „Tur. 
nătorului", „Betoane lor", 
„Gazometru" şi alte aşij. 
derea. Cine să mai în
drăznească a exprima 
necesitatea UNEI CASE 
MEMORIALE ? Ingrate 
sunt vremurile, ingraţi ii 
sunt oamenii !

Dan Constantinescu, 
iartă.ne şi răsplătească-te 
Lumina din care ne-ai 
împărtăşii, ‘ prin operă, 
pentru destinul tău tra-- 
gic, dar frumos!

EUGEN EVU

... . y: . . . .. v _. ...... -

Rugăciune pe zăpadă
M e m o rie i  t a t ă l u i  m e u

Să fie pace, seară şi să ningă 
Peste armura veacului cernit»
Pe gura. ta zăpada să se stingă 
Şoptit ca un cuvânt neprihănit.

Un ornic din văzduh să-ţi amintească 
Lumina sfânt-a clipei care-a fost.
Liniştea ei, fn veci dumnezeiască,
Să-şi afle-n tine tainic adăpost.

Cu clinchete de clopoţei în seară,
Printre vâlcele asfinţite^n mit,
S-auzi copilăria cum coboară 
în fermecate sănii .de argint...

Troiene de cenuşi imaculate 
Să se aştearnă lin peste trecut,
Pe derdeluşul lacrimei curate,
S-aluneci, prunc, în timp neînceput.

Şi să te pierzi Ia ceasul d®> vecernii 
Prin'.re nămeţi cu străvezimi de stea.
Să mai rămână-n labirintul iernii, 
înscrisă pe omăt, doar urma ta...

Spre zori, când vor sosi colindătorii 
Cu vestea bună-n lumea in declin, 
în dalba catedrală a ninsorii,

■ ■■;■/ Copil să-ngenunchezl şi tu. Amin!

IOAN EVU

î-i-

2)e sinQuiătate
Dacă mă auzi 
cum in taipă te strig, 
închipuie-ţi iarna 
şi că mi-e frig.

%
Că ruptă-i pe pod 
trăsura unirii - 
iar caii zăc în glod 
snflându-şi zefirii.

Că nu mai c nici lună — 
că s-a făcut covrig... 
închipuie-ţi iarna Iubito 
şi că mi-e frig...

CONSTANTIN GIIEOHGHE_f*A|Bi»

Revistă la început de an aniversar
Ţinând pasul cu „moda" 

momentului, Teatrul de 
Revistă din Deva se află 
in carantină, astfel că ce
le două spectacole (cu 
„Revista’n draci"), progra. 
mate la începutul săptă
mânii trecute, au trebuit 
să fie suspendate şi amâ
nate pentru o perioadă de 
timp.. Ş-J-Cr /  y l / l  - 

După cele trei premier® 
de anul trecut şi după a- 
preciatâ participare la cea 
de.a patra ediţie a Festi
valului teatrelor de revis
tă de la Constanţa — un
de cu acelaşi spectacol a 
obţinut două premii: „Ion

Vasilescu” pentru partitu
ra muzicală şi altul pen
tru scenografie —, pentru 
Teatrul de Revistă (din 
Deva anul 1996 se între
vede a fi un an „plin" şi, 
mai ales, unul cu o sem
nificaţie specială, după 
cum aprecia dl Petrii Mă- 
rilă, directorul teatridui. 
Pentru că „este anul fn 
care acest teatru Inipli- 
neşte 40 .de ani de- exis
tenţă şi sperăm ca oma
gierea prilejuită de acest 
eveniment să poată avea 
Ioc în sediul nou, pe ca- 
re-1 aşteptăm de-atâta vre
me", O asemenea speran

ţă pare a fi susţinută şi 
de substanţiala sumă pe 
care Consiliul Judeţean ar 
intenţiona să o repartizeze 
pentru continuarea şi de
finitivarea lucrărilor de 
renovare la clădirea tea
trului. Realizarea ar fi 
mai mult decât binevenită 
pentru un teatru care la 
un moment dat (si nupen . 
tru puţină vreme) era re
cunoscut ca cel mai bun 
teatru de revistă din ţară 
şi care a fost gazdă de-a- 
tâtea ori celebrelor nume 
al« scenei artistice româ
neşti. yjy--. ,V: ■-■-'.■■■•■N

Până una-alta însă Tea
trul de Revistă se va pre
ocupa în perioada imediat 
următoare de realizarea u. 
nor proiecte ceva mai 
concrete, primul turneu ur
mând şă fie efectuat In 
cursul lunii februarie. Es
te vorba despre două 
spectacole (unul pentru co. 
pii şi o comedie muzicală) 
pe care teatrul le va sus
ţine pe scenele căminelor 
culturale din 20 de comu
ne ale judeţului. Următo
rul turneu (în martie) va 
avea ca „staţii de oprire* 
câteva localităţi din zona 
Ardealului: Turda, Gluj.

Napoca, Dej, Oradea, Sa- 
loflta, Arad, Lipova, Ti
mişoara, turneu la care vor 
participa şi cunoscuţii so
lişti de muzică uşoară — 
Mădălina MartOle şi Ovi- 
diu Komornyck. Copiilor 
din oraşul nostru Teatrul 
de Revistă le pregăteşte 
pentru luna aprilie o nouă 
premieră cu un spectacol 
după un basm dramatizat 
din literatura clasică — 
aşa cum îşi expmhau pre- 

- ferinţele micuţii, spectatori, 
In urma unui sondaj de 
opinie realizat de condu
cerea teatrului în şcoli din

oraş. Dl Mărilă mai vor
bea şi despre un preco
nizat turneu ce se va des
făşura, ia invitaţia colegi
lor de-acolo, în oraşul spa
niol cu un nume omonim 
Devei.

Dar cel mai important 
pentru acest an va fi, de- 
sigyr, momentul aniver
sării celor 40 de ani ai 
Teatrului de Revistă din 
Deva care, dacă s-ar Pe
trece în casă nouă, ăr pu
tea rămâne de neuitat 
pentru viaţa oraşului nos
tru.

GEOBGETA BÎRLA

Cu o copertă interesan
tă, simbolică şi incitantă, 
cartea lui Virgii Nemo. 
ianu % înscrie perfect în 
categoria apariţiilor edi
toriale care stârnesc in
teresul. Putem adăuga la 
aceasta şi faptul că, pen
tru publicul larg şi ei. 
’.itoru! obişnuit, numele 
autorului nu spune ma
re lucru. De aceea; con
sider că sunt binevenite 
câteva amănunte legate 
de omul Virgii Nemota. 
nu şi de scrierile sale 
S-a născut la Bucureşti 
în anul 1940, unde a ab
solvit Liceul „TitU Ma- 
iorescu" şi Facultatea de 
Filologie... Dintre volu
mele publicate, amintesc» 
„Calmul valorilor”, „Uti
lul şi plăcutul", —

tome“, „Surâsul abunden
ţei", „Arhipelagul spe
ranţei".., A publicat stu. 
dii şi câteva volume în 
linfba engleză după ple
carea din ţară... Virgii 
Nemoianu este, din 1993, 
şeful catedrei speciale 
„William J. Byron Dis- 
tinguished Profesor of 
Literaturo" la Catholic 
University of America 
din Washington. Preo
cupările sale principale 
sunt romantismul euro. 
pean, teoria literaturii şi 
istoria intelectuală a Eu
ropei de Est. Acestea ar 
fi câteva „coordonate" 
bio-bibliografice care, 
sper, vor fi în măsură 
să contribuie la o corectă 
interpretare a cărţii pe

NOTE DE LECTURA

ti

care o propun spre lec
tură, ■:

„Simptome" eSte o car. 
te destul de greu de... în
regimentat într-un anu
mit gen literar, aşa că, 
până la urmă, vom res. 
pecta, cel puţin conven
ţional, opţiunea auto
rului ei: avem de citit 
o carte de eseuri, iar ex
perienţa de publicist co. 
roborată cu una profe
sională şi profesorală ne 
este demonstrată pagi
nă cu pagină de o mare 
Încărcătură spirituală în

»»

care jocul şi forţa idei* 
lor se pot urmări cu 
o oarecare dificultate, jn . 
tâlnim o modalitate mal 
apjyrte de scriere a ese
ului datorită căreia au
torul. poate executa ele
gante'piruete intelectua. 
list-artistice (în „Obser
vaţii despre vis şi artă", 
pag. 77, de ex.). La Vir
gii Nemoianu putem ob. 
serva, măcar în cazul 
volumului de faţă, o per
manentă trădare a eseu
lui».,, un nopconformism 
vizavi de canoanele

clasice, ceea ce face im
posibilă o delimitare cla
ră eseu-proză artistică. Şi 
fiecare pagină a volu
mului vine în sprijinul 
acestei afirmaţii. Fără- 
prejudecăţi, autorul ne 
scotoceşte prin toate Un
gherele sufletului obli- 
gându-n€ să ne întrebăm 
ce mai ştim despre n'oi, 
cât de adânc şi corect 
gândim, cum mai stăm 
cu propria cultură gene
rală ş.a.m.d. în conclu
zie, „Simptome” este 
cartea care pune proble
ma tranşant, ne întoar. 
ce spre n°i înşine, dar 
şi spre alţii, spre lumea 
în care coexistăm cu bu
nele şi ne-bunele noas
tre, ale fiecăruia şi ale 
tuturor... Şi ar fi aproa.

pe nefiresc să închei a- 
ceste însemnări fără ca 
să amintesc măcar câte
va titluri din cuprins» 
„Observaţii despre for
me ale comunicării”, „Ob. 
servaţii răzleţe despre 
fenomenul literar", „Ob
servaţii despre toleranţă 
şi vinovăţie, despre fe
ricire şi moarte"... Şi, cu 
aceste observaţii, am a- 1 
juns la un citat explica. ; 
tiv al autorului: „Volu- 
mul este, dacă nu aitee- • 
va, un m ic' document al ! 

♦ atmosferei anilor '60 din i 
România cu năzdrăvănii
le, speranţele şi absurdi. 1 
tăţile ei, cu tonul de re
laxare zeflemitoare şi 
de pesimism frivol de 
atunci...".

DUMITRU IIURUBA
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i LUNI, îi FEBRUARIE
T V R  1

13.00 Actualităţi; 13,10 TVR Iaşi; 14,00 
TVR Cluj-Napoca; 14,50 TVR Timişoara;
16.00 Turism ţi  agroturism; 1630 Actua
lităţi. De luni până luni; 1730 Em. in 
limba maghiară; 18,30 Grand Prix (d.a);
19.00 Atlas; 19.30 Pata ţi băieţii (s); 20,00 
Actualităţi, meten, telesport; 2030 Bay- 
watch (s); 21,45 Transfoeator; 22,15 „O- 
chiul pendule!» (teatru TV, p.11); 23,30 
Actualităţi; 23,45 Cultura în lume; 0,15 
FragiL

T V R  2
13.00 Actualităţi; 13|t0 Politica între

ideal şi real; 13 40 Drumul spre Avonlea 
(s/r); 14,35 Confluenţe (r); 15,05 perla
Neagră (s/r); 15,55 D.a.; 16,20 Inimă săi. 
batică (s); 17,05 Măseaua de minte; 17,45 
Iubiri amăgitoare (s); 18,30 In' fata dum
neavoastră; 20,00 Arte vizuale; 20.30 Tri
buna nonconformlştilor; 21,00 TVM Me
sager; 21,30 Sfinx ţes); 22,0o Santa Bâr. 
bara (s); 22,45 Repriza a treia. Emisiune 
dedicată fotbalului; 0,30 Muzica e viaţa 
meat. ■ ■'

MARTI; 0 FEBRUARIE
v-0-;. \ r f s  i

7-60 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
; pră; 9,2fl Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 

străine; franceză, engleză; 11,05 în voia 
sorţii (f/r); 12,45 Noi povestiri din Ora
şul cu Palmieri (d.a); 13,10 Muzica pen
tru  toţi; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi; 15.00 TVR Cluj-Napoca; 15,45 Ac- 

; tualităţi; 15,55 Fii tu însuţi! Regrete de 
! artist; 16,40 Convieţuiri; 17,35 Grand 
■ Prix (d.a); 18,00 Cazuri ţi  necazuri' in 

.•! dragoste; 18,55 Medicină pentru toţi; 19,25 
Tarzan (s); 20,00 Actualităţi, meteo, te- 

; lesport; 20,5o Rashomon (f. Japonia 1950); 
22,35 Keflenor; 03,05 Actualităţi; 23,25 
Casa păpuşilor. Fantezie muzicală; 9.00 
Gong!; 0,30 Magazinul Notelor Blue.

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

j 10,05 Magazin de călătorii şi descoperiri;
! 11,30 D.a.; I2fi0 Teatru TV (r); 13,15 Vi.
VW-• • • a v m i m  r» y » v rr ifr iiw n iw >v d W v v » *r tW .v .  .

deo-satelit; 14,00 Actualităţi; 1,4,10 Se
rialul serialelor; 14,55 Limbi străine (r);
15,55 Du; 16, Inimă sălbatică (s); 17,05 
Din viaţa partidelor; 17,35 Iubiri amă-

fBoare (s); 18,20 23 de milioane; 20,00 
"W părţile pe faţă — noutăţi editoriale;

21,00 TVM Mesager; 21,30 Intre da şi 
nu; 22,00 Credo; 23,25 Memoria exilului 
românesc; 23,15 Buster (f. Anglia '88) cu 
Phil Collins.

MIERCURI, 7 FEBRUARIE 
T V R  1

7,00 TVM Telematinal; 8,30 fcp prima 
oră;. 9,20 Santa Barbara (strf; 1005 Mo
da pe meridiane (do. NBC); 1055 Vidro- 
caseta muzicală; 10,50 Videolexicoii; lL5o 
Iubiri amăgitoare (s/r); 12,40 Dn,; 13,10 
Muzica pentru toţi; 14,10 TVR laţi şi TVR 
Cluj-Napoca; t6,00 Magazin sportiv; 16,40 
Ecleziast *96; 17,20 Tcle-diseul muzicii 
populare; 17,50 Din viate partidelor; 
18,30 DA; 19,00 Sensul schimbării; 19,30 
Fată şi băieţii (s); 20,00 Actualităţi, me
teo, telesport; 20,5 Anna ţ i  cele cinci 
oraşe (s); 21,50 Universuri paralele; 2250 
Totul despre muzică; ÎÂM  Actualităţi; 
23,20 Confluenţe; 23J50 Post-scriptum: Te 
iubesc (s); 0,te fntăteirea «le te miezul 
nopţii.

t V S  2
7,00 La primă oră; 9,20 Ora de muzică; 

10,05 Magazin Satelit; 1120) D.a.; t Z M  
Telecinemăteca (r); 13,45 Ritmuri muzi
cale; 13,55 Actualităţi; 1450 Fraţii (s);
14,55 GOng/ (r); 1555 De lingua latina;
15.55 D.a.; 16,20 Inimă sălbatică (s); 17.05 
Magazin ecslogic; 17,45 Iubiri amăgitoa
r e  (s); 18.3Q Em. In ih. maghiară; 20,00 
Pro Memoria; 20-30 Turist.Ctub; 2150 
TVM Mesager; 21,30 Tradiţii; 22,00 San
ta Barbara (s); 22,45 Un secol de cinema: 
Ocazie pierdută; 23,45 Jazz-fan; 0,15 La 
capătul Pământului.

JOI, 8 FEBRUARIE 
T V R  1

7,00 TVM Telematinal; 850 i<a prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10.05 Limbi 
străine: germană, italiană; *1,05 Iubiri 
amăgitoare (s/r); 12,40 D a.; 13,10 1001 
audiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR laţi;
15,00 TVR Cluj-Napoca; 15,55 Actualităţi; 
16,05 Tradiţii; 16,30 Magazin social; 17,25 
Cuvinte potrivite; 1750 Aventurile şeri
filor spaţiali (dwa); 18,15 Tragerile Super 
Loto 5/40 şi Simplă, Expres; 18,25 Mile- 
nium. Secolul XX; 19,10 Tânărul Indiana 
Jones (s); 20,00 Actualităţi, meteo, tele- 
sport; 20,50 Nord şi Sud (s); 21,40 Reflec.

ţii rutiere; 21,55 Studioul economic; 2255 
Simpozion. Rev. de literatură ţi arte; 
23,4o Actualităţi; 0,00 Poldark (s).

T V R 2
750 La priţna or»; 9,20 Muzica pentru 

toţi; 10,05 Documentare-sateiit; tţ,3o Da,;
12.00 Varietăţi internaţionala; 12,43 Cur- 
cubeu; 13,ii Ritmuri mttzic tis; 14.10 Re- - 
portaj *96; *455 Limbi Străin» (r)j *555 
D.a.; 16,20 Inimă sălbatică •«); 17,00 Ceă. 
iul de la ora 5; 19.00 Em. în 1b. germa
nă; 20,00 Cultura în lume (r); 20.30 E- 
nlgma (Cs); 211,00 TVM Mesager; 2*50 
Filmoteca de auT; 22.00 Căluşeii <f. Un
garia 1955); 2350 Video-satelit; fljto Cou- . 
cert nocturn.

VINERI. 9 FEBRUARIE ■

7.00 TVM Te)ematlnal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 1050 Limbi 
străine: spaniolă;- 11,20 MTV Greatest 
Hits; 1150 Iubiri amăgitoare (s/r); 12,40 
1001 audiţii. Opera Mundi; 1350 TVR 
Iaşi; 14.15 TVR Cluj-Napoca; 15,00 Pom
pierii vă informează!; 15,20 Din lumea 
afacerilor; 15,50 Actualităţi; 16,00 Ieşi
rea din cerc; 16,30 Em. in 1b. germană; 
17,30 Pro Patria; 18,30 Viaţă parlamen
tară; 19,00 Edera (s); 20,00 Actualităţi, 
meteo, telesport; 20,50 Tezaur folcloric; 
2150 Masca <f. SUA 1985) cu Cb«n z\ft5 
Actualităţi; 2355 MTV, Euro TOp 20; 0.25 
Biletul nu mal e valabil ( t  Canada 1979) 
cu Richard Ilarris.

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

toţi; 10,05 Caleidoscop; 1150 D.a.; 12,00 
TVR laţi; 1250 TVR Cluj-Napoca; 13,00 
TVR Timişoara; 1350 Limbi strătee (r);
14.00 Cafeneaua literară; 15,20 Convie
ţuiri; 1650 Inimă sălbatici <s); 1755
Bursa invenţiilor; 17,40 Oameni care au  
fost—; 1855 Iubiri amăcitapr- ,s); 19.00 
Concertul Orchestrei Naţionale Radi»;
21.00 TVM Mesager; 21,30 Ilyperion (re
vistă literară); 23,00 Din viaţa romilor; 
2350 Sânte Barbara (s); 0,15 Bucuriile 
muzicii.

-■ SAMBATA, 10 FEBRUARIE
I V I  1

7.00 Ea prima oră; 85o Feriţl-vă de 
măgăruş!; 950 Film Serial pentru copii 
•  Drumul spre Avonlea; 10,40 Matineu 
muzical; 1153 Pas cu pas; 1245 Ecranul; 
13.03 Pleiade; 14,00 Actualităţi; 1#40 Ora

TV; 19,15 Teleeuciciopedia;25 — Tranzit TV;

« tw  /venim nap; zo.so i . serial s  
Inamicul inamicului; 22,3$ Gât* circului 
francez; 23,45 Actualităţi) 0,05 Film se. 
rial o Peri» Neagră; 0.50 Pe ciripi de 
mttnte, pe cărări de dor.

' T V R  2

7.00 întâlnirea de sâmbătă. Program 
al Studioului TVR Cluj-Napoca; 13,00 
TVR Timişoara; 1350 Est meridian ma
gazin; 1555 Desene animate; 1650 Film 
serial •  Inimă sălbatică; 1755 Itinerare 
spirituale; 1750 Serate muzicală TVj

'20,3# Pariaţi Re campioni ţes); 2150' 
TVM Mesager; 21,30 . Planeta Cinema;
22.00 Săptămâna sportivă; 2250 Film 
serial •  Santa Barbara; 23,15 Alfa şi 
Omega; 045 Jazz Ative Show.

;' ; '-'V.: •• • f  ■iii’;1'.:/■/". ;V ‘

DUMINICA, 11 FEBRUARIE 
T V R *  s

8.00 Bună dimineaţa!; f,00 Ariechlno;
10.00 Film Serial pentru copii O Aven. 
tarile lui Siţippy; 1053 Lumină din lu
mină; 11,39 Din albumul celor mai fru
moase melodii opttiare; 1250 Viaţa sa
ţului; 13,30 Film serial ţ  Visând la 
*raw»te: I M  Actualităţi; 14,1# Peţta 
TV; *450 Video-magazin; 1755 Iran — 
ţara Ivii Darius; 1755 A doua alfabetizare; 
17,50 Serial SF » Ster Trek; 10,45 A 
doua Românie: 19,15 Robingo (cs); 20.10 
Actualităţi; 2050 Film artistic o Conte
le bomboanelor; 2255 Duminica sporti. 
vă; 23,05 Actualităţi; 2355 MTV; 2355 
Film serial O Vioara de ster; 1,05 Noc
turna lirică.

T  V R /j.;.//:'/

7.00 5 x 2. Magazin* duminical. Program 
al Studioului TVR teşi: 1350 MTV; 14,00 
Film artistic o Iacob (România, 1980); 
1555 Un zâmbet pentru vârsta a treia; 
1655 Mim serial » Inimă sălbatică; 1740 
Magazin sportiv internaţional; 1950 Film 
serial o Puterea, pasiunea; 20,00 Maeştrii; 
2L00 TVM Mesager; 2R30 Descoperirea 
Planetei; 2250 Ritmuri muzicale; 22,15 
La puterea a doua; 23,00 Film serial o 
Santa Barbara; 23,45 Povestea unei vieţi 
o Mireille Mathieu.

în  funcţie de evenimentele la  zi. 
Societatea Română de Televiziune 
Îşi rezervă dreptul de a efectua 
unele modificări ale programului.

1 r FWFWW A W Vb»

PRO TV
8.00 Da'.; 9,30 FHpper 

(s); 1058 întoarcerea în 
Paradit (f/r); 1155 Sport 
extrem; 12,05 Motor
Sport Magazin; 13,00 
Fotbal Cupa Africii: fi
nala mică (d); 1550 Fort 
Boyard; 1650 Dosarele 
X (c); 1750 Duckman (s, 
da); 18,00 Seaquest (ş); 
19,00 Ciudăţcuiile lumii; 
*950 Ştirile Pro TV; 1955 
Doar o vorbă să-ţi mai 
spun»; 20.00 Tenebrele 
nopţii (thritler SUA *82); 
2250 NYPD Blue — via
ţă (te poliţist (s); 23,00 
Lege şi ordine (s); 6,00 
Ştirile Pro TV; 0,05 Sport 
te  minut: ştir: sportive; 
050 Fotbal- Cupa Africii 
— finala; 2,00 Fotbal. 
Campionatul Spaniei.

SAT t
745 Kerner (hiUtshOw); 

8,05 CăteţUI meu taie 
Mte: 850 D.a; 11,05 O 
dragoste haioasă (f/r);
13.00 Liceenii îndrăgostiţi 
(s); 14,00 Ster Trek (s. 
SF SUA *66): „Miri";
15.00 Star Trek (s. SF 
SUA *93): „Micul Dum
nezeu"; 16,00 Time Trax 
(s. SF): „Străin miste
rios"; 1750 MacGyver 
(s.a); Rinocerul negru»;
18.00 Totul sau nimic 
(cs); 1950 Ran: fotbal; 
1950 Ştiri; 19,35 Gtedia- 
tori internaţionali; 2050 
Câte mal comice recla
me din lame; 21,00 Ieşit 
«tin vedere (show); 8256 
Gottschalks Ilouse Pariy 
(show); 0,00 Haraid 
Schmidt Show.

N.B.C.
7,00 învingătorii (do); 

856 Grupul McLatighlin; 
850 Hello Austria, Hello 
Viena; 9.00 Şliri ITN;
10.00 Şcoala ciberneticii;
11.00 Computer Chro- 
nlcles: 12,00 Super Shop;
13.00 Maeştrii frumuseţii 
MM; 1350 Mari Case ale 
lumii (de); 14,00 Videe- 
moda; 1450 Talkin’ 
Blues; 15,00 Roche] pe 
gheaţă NHL; 16,00 Goli. 
Johnnie Walker Classic; 
1750 G oli US.PGA Skin 
Games; 1956 Ştiri şl re- 
portaje ITN; 1950 Air 
Combat (do); 2050 Setiaa 
Scott Show; 2150 Dale- 
llne internaţional; 2350 
Baschet NCAA: Pitts- 
burg — Vltianova (d).

TV 5
7.00 Reflecţii (info.); 

SfiO Dbsidiaa (mag.); 
955 Jurnal canadian;
Bibi şi prietenii săi ($); 
1050 Miza (mag, ec,); 
1150 în  obiectiv Europa 
(mag.); 1155 Mag. spor. 
tiv; 1345 Mag. SIDA; 
1355 Furnal F3; 14,00
Orizonturi (mag.); 14,36 
C. Lamarche (dezbj; 
1548 Mag. li t;  1656 Mag. 
alpin;. 1650 Carnetele u- 
nul aventurier (r); 1745 
Francofonll; 17,45 Genii 
iu iarbă (cs); 18,15 Luna 
Parh (mag.); 18,45 Cam
pionul (cs); 1956 Furnal 
TVS; 2050 Asta na mer
ge (mag.); 2050 Furnal 
belgian; 21,90 Modicii (s); 
2250 Cinemateca; 23,05 
Jurnal F2. i

CANALE 5
750 Ştiri; 10,00 Arneld 

fs); M56 Nu doar .aofte 
<ţnaE-/ri; 11.06 Afacere 
încheiată (mag.); 1150 Un 
tată de pagina Întâi (s); 
12,00 Avanpremieră; 12,30 
Forum (show); 1456 Ştiri; 
14,28 Cotidiene (show); 
1456 Prieteni (show); 
1656 SLmpsonll (s); 17.00 
D.a.; 19,00 OK, preţul 
o  corect RaOi *650 Roata 
norocului (cs); 2156 Ştiri; 
21,25 C irez i zvonul 
(show); 2150 Film; 2345 
Ştiri; 8,15 Film; 250 Co. 
tidiene (r); 245 Circulă 
zvonul (r); 3,66 Revista 
presei; 35o Avanpremie
ră; 456 Target tmag-/r).

J EUROSPORT
#56 Baschet. Magazin 

FJBA; 1050 Snowboar- 
ding. World Pro Tonr 
*95/*96 (r); 1050 Schi al
pin, CM de te  Crans 
Montana — Slalom Su. 
per-G feminin (r); 1150 
Btetlen. CM de te  Buh- 
polding. Germania: 15 
km femei (d); 11.40 Schi 
alpin. CM, Crans Mon
tana — coborât» feminin 
fd); 1256 Biatioa. CM de 
la  Ruhpolding. Germa
nia: 15 km femei (inreg.); 
1456 Schi alpin. CM. 

'Garudscb'' —-coborâre  
masculin (înrog.); 1550 
Tenis. Turneul ATp de 
la Z « tr te  Croaţia — ae- 
mifinale fd); 205* Fot
bal. Cupa Africii pe Na
ţiuni, JohannesbUrg:

Da ; 950 Insulă 
misterioasă (s); 10,00 Te
nebrele nopţii (f/r); 12,00 
Seaquest (s/r); 12,50 Doar 
o vorba să-ţi mai spun...
( r )  ; 12,55 Ştirile P r o  Ţ V ;  
1 3 5 0  Lumea filmului; 
1 3 5 0  Gesturi însemnate
(s) ; 1450 Rugby. Turneul 
celor cinci naţiuni: An
glia — Tara Galilor; 15,30 
Fotbal II Calcio (d); 1750 
Faţă in faţă cu Ilie Ser. 
bănesen (talkshow); 1850 
Beverly Hills (s); 19,30 
Ştirile Pro TV;t  1955 
Doar o vorbă sa-ţi mai 
spun...; 2050 Poveste din 
Bronx (dramă SUA ’93); 
2155 Ştirile Pro TV;
22.00 Verdict: crimăl (s);
23.00 fotbal II Calcio: 
Napoli — Atalanta.

755 MacGyver (s/r); 
855 Star Trek s. SF SUA 
(’66/r); 9,15 Star Trek (s. 
SF SUA ’93/r); 10,05 Ze- 
lty şi cu mine (î.a. SUA 
1987) cu Isabella Rosse- 
Uini, D. Lynch; 11,40 
Sălbaticul (w. SUA f&52> 
cu Charlton Heston, Joan 
Taylor; 1555 Cocoşatul 
de la Notrc Dame (f.a. 
SUA *82) cu Anthony 
Hopkîns; 1750 Prin
ţesa Fantaghir© (s.a. Ita
lia); 1950 Ilamster TV 
(show); 20,00 Numai dra
gostea contează (show); 
2150 Copoiul din TSlz 
(s.p. Ger. 1995); 23,00
Discuţii în turn (talk- 
shovv); 050 24 de Ore 
(rep.); 0,30 Poveşti din 
criplă (s.gr. SUA ’89).

7,00 Inspiraţii; 1050 
Ştiri şi rep. ITN; 10,30 
Air Combaţ (r); 1150
Profiluri ţdo/r); 12,00 Su- 

‘per Shop; 13,00 Grupul 
McLaughlin; 13,3o Euro
pa 2000 (do); 14,00 Exe. 
cutive Lifestylcs (do); 
1450 Talkin* Jazz; 15,00 
Motociciism. Hot Wheeis;
16.00 Moto. Pro Super- 
bikes; 16,30 Snowboar- 
ding. Fieberbrunn, Aus
tria; 17,00 Baschet NCAA: 
Şt. John — Notre Dame;
18.00 Întâlnire cu presa;
19,30 Voyager (r); 20,30 
Şelina Scott Show; 2150 
VîdeomOda; 22,00 Maeştrii 
frumuseţii (do); 22,30
Ştiri şi rep. ITN; 2350 
Softbail MLB Aii Stat 
Game.

850 Spaţiu francofon; 
9,05 Jurnal canadian; 
9,35 Bibi şt prietenii săi 
(s); 1050 ten. te te  '. 1155 
Fortul Boyard (cs/r); 13,00 
Referinţă; 13,35 Alfabetul 
imaginii; 14,00 Mag. cu. 
iinar; 14,30 Fiicele Iui 
Caleb (s/r); 1650 Dinco
lo de mări (mag.); 1745 
Ceva picant (div.); 1856 
Şcoala ianilor (div.); 18,45 
Wcekcnd plăcut (div.); 
19,15 Corespondenţe; 19,30 
Jurnal TV5; 20,00 3o mii. 
de prieteni (mag.); 2150 
7 pe 7 (actualit. politică); 
2250 Timp prezent; 23,35 
Bruta (f/r); 1,20 Calei
doscop (scurt-metraje); 
150 Jurnal te Soir 3.

750 Ştiri; 10,00 Fron
tierele spiritului (em. re
ligioasă) cu Gianfranco 
llavasi, Maria ©Cecilia 
Sangiorgi; 10,45 Avan
premieră; 1156 Galapa- 
gos (do); 12,00 În compa. 
nia exploratorilor (do); 
1345 Superclasament 
(show); 14,00 Ştiri; 14,30 
Duminică plăcută (show, 
p.I) eu Lorella Cuccarini; 
1940 Norma şi Felice (s) 
cu Gino Bramieri, Fran
ca Vâleri; 1940 Duminică 
plăcută (show, p.II); 21,00 
Ştiri; 2150 Iubirea, da 
(show); 2340 Target 
(shotV); 0,10 Nu doar mo
da (mag.); 0,40 Scurtcir
cuit (mag.); 2,00 Film.

9,30 FotbaL Cupa Afri
cii Pe Naţiuni — finala 
(r); 1150 Biation. CM 
de ia Ruhpolding, Ger.: 
20 km bărbaţi (d); 11.40 
Schi alpin. CM, Crans 
Montana — Slalom _Su- 
per-G feminin (d); 12,30 
Biation. CM de la Ruh- 
poiding, Ger.: 15 km fe. 
mei (Inreg.); 14,00 Schi 
alpin. CM. Garmisdi — 
Slalom Super-G mascu
lin (înreg.); 15,00 Tenis. 
Finala Turneului ATP 
de la Zagreb, Croaţia (d); 
17,00 Nataţie. CM, de la 
Paris (dj; 1950 Tractor 
Puliing; 20,00 Box. Me
ciuri internaţionale; 2150 
Aerobic. Câmp, SUA ’95 
(r); 2250 Dansuri sporti. 
ve, Mastcrs* Show, /  :
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BANCA AGRICOLA DEVA 

VINDE LA LICITAŢIE:

•  apartament cu 2 camere, Hunedoara, 
b-du! Dada, nr, 12, bloc B2, se. 1, ap. t i ,  preţ 
de pornire 5 milioane l e i ;

•  apartament cu 2 camere. Hunedoara, 
3-dul Traian, bloc 10, ap. 79, preţ de pornire

,*S milioane I e i;
•  'apartament cu 2 camere, Călan, Aleea

Romani’nr, nr- 3, ap. 59, preţ de pornire 4 mi
lioane le i;  -

•  casă, curte si anexe, M icea, proprie
tatea lui Judele Marcel Dan, preţ de pornire 
7 milioane l e i ; .

•  autoturism Dacia 1300, data fabricaţiei
197$ i»r- 4 HD 5762, preţ de pornire 3 milioane 
lei- -

Licitaţia va avea Ioc Ia Judecătoria Hu 
nedoara, birou] executorilor Judecătoreşti In 
ziua de 9 februarie, ora 10.

Informaţii Ia executorul Judecătoresc.

S C- AVICOLA S.A. DEVA I*
J

I

I Anunţă pe cei interesaţi că Ia sediul firmei ! 
I din Mintia funcţionează un centru pentru sub- | 
|  scripţia cupoanelor şi a carnetelor cu certificate . 
{ de proprietate, in vederea privatizării. |
! Subscripţia se poate face zilnic intre orele J 
|  9 — 14v  (94) I

i — -------------------------------------------!
î S.C- DECEBAL S.A. DEVA» I

(IND. CĂRNII) j

J Achiziţionează prin centrele din Deva, j 
I Brad- Hunedoara, Haţeg, Petroşani, Orăştie î

ţ  BOVINE ADULTE 2000 ie i/k g  v iu ;

I TINERET BOVIN peste 350 kg 2100 Iei ! 
v iu ; |

(

s .c .  a p r o t e r r a  s x

VINDE DIN STOC

Relaţii la t e l .: 213322, 211760, 212520 j
|  — Deva, Brad 650805, Haţeg 770909, Orăştie \ 
; 642406, Petroşani 542893-542051-543244, Hune- | 
I doara 720568- 1

IA
I

•  ACUMULATOARE AUTO, Ia urmă
toarele preţuri:

**- 1 2 x 5 5  Ah =*? 88488 iei —* termen de 
garanţie 12 luni 3

—  12x66 Ah =  104 646 Iei — termen de 
garanţie 12 luni

— 12x88 Ah => 127 918 lei — termen de 
garanţie 12 luni

— 12x150 Ah — MAGMA -  224 676 lei 
termen de garanţie 6 luni

— 12x180 Ah =  270119 Iei — termen de 
garanţie 6 luni

Se asigură service de către vânzător.
•  ANVELOPE: 155x13 -  69402 lei 

autot. 165x13 ~  70949 lei
gamă de anvelope pentru 

autocamioane,' tractoare, remorpI din pră
şi import, în construcţie n t.

^PIeI I T d E SCHIMB pentru- autocami- 
autoturisme, tractoare, maşini agricole, 

rulmenţi etc.  ̂ *
•  în g r ă ş ă m in t e  c h im ic e , c a r b i d .
Pentru livrările en gras adaosul comer

cial este negociabil, in funcţie de 
mărfii.

\

i

i
s
i

h
i i

J S.C. DANYCOL — LORENT &&& 
j HUŞI — VASLUI

|  Vinde plăci azbociment import C.S.I. 1,75/ |
* i , r  - • ---------------  •,15m. TeL 035/473885; 472197.

V
[b
I

I
. .v. :

I
A

I%
i

î  Cel mai mare distribuitor en  gros din ţară de |

V  A  O F  E R  A

CONSILIUL LOCAL VEŢEL

în data de 15 februarie 1996 
| licitaţie publică pentru vânzarea mijloacelor 
| fixe rămase nevalorificate de la fostul C.A.P. 
■ Leşidc.

Informaţii suplimentara la tel. 665135.
(023768)

\%
I
b

I

î *

X m
b

I

» b ■

U
Ib 
[
I Adresa birourilor- 
* mu. nr. 6. Telefon/Fax 
I vineri : 8-16). Oragr dej 
j tre luni şi sâmbătă, 8—16,

b a l o t a t A I

l
îmbrăcăminte sortată ,
— ofertă bogată în sortimente de sezon I 
îmbrăcăminte nesortată, Afectare originală î 
în pungi între Ş—15 kg /
cantitatea minimă de vânzare 100 kg {

OFERTA N O A ST R Ă , SPECIA LA ! j

Ciorapi pantaloni streeh eu efect medicinal ( 
— • foafp ittSrinii toât^ «tiforile. *

CELE M A I AVA N TA JO A SE PR E Ţ U R I j

str. Iuliu fia - * 
294936 (Urni 

: satul Vlaha, în-
I

S . C .  f M C O M E X  Ş .R .L

V I N D E

p n n  m a g im n u l  C E N T R A L ^d m  O r& sttc . . ■ 

s t r  N B ă lc rs c u  n r . 1 1 . t e l e f o n  6 4 7 4 9 6 :

•  TELEVIZOARE COLOR: NEI, ORION, 
SANYO, GOLDSTAR, DAEWOO (90programc, 
telecomandă, cu si fără teletext) \

• TELEVIZOARE ALB-NEGRU - Bucureşti
• FRIGIDERE SI CONGELATOARE-GăesU
•  ARĂGAZE - Satu-Mare
•  MAŞINI DE SPĂLAT - Cugir
.. BICICLETE PORTOSA-18 VITEZE -4tabu 
.• COVOARE.MOCHETE-Cisriâdie.Alba luJia
• GRESIE SI FAIANŢĂ - model Italia
• VOPSEA. CHIT SI DILUANT AUTO
•  INCUBATOARE PENTRU PUI DE GĂINĂ
•  ALTE PRODUSE electronice si electrocăs-

ntce:ftîbre cafea, risnite cafea. mixere electrice, 
storcătoare fructe, aspiratoare, boilere pe gaz. 
plite pe ga2 , butelii aragaz . ,

Şe acorda GARANŢIEI Intre * ?. 3  ani 
GARANTAT GELE MAI SOCI PRETURI! 

Produsele se vând s! cu

PLATA IN RATE(12Iuni)
pentru ioeuitorti judeţelor Aibă si Hunedoara 

Jl s e  a c o r d ă  Îm prum uturi In lei. 
PRIN CASA PE AMANET.

1

INCINTA RESTAURANTULUI 
ASTOR1A

EN GROS
Deschis zilnic între orele 9— 17 tnsn- 

restaumtâului.
Intrarea prim

PARBRIZE gSXS
SERVISE

< « « **"'*  A.G.E.R. SERVICE Bucureşti

0  I f iu lb  («w« •/, tttam ufi auto 0  &ui,m  m»i,M  Jk gătuMfa 
it, w, mrt, mart ptn tm  ,, i fr tu n i

VKXtutiUtn din (Jtnuania t i  0  top.dt „ d r rmUtaţ,r

O J ttf Olugireru. w 14. 054
Sifltuhâlm. CoRiplex EufGTfPiMi,> 0 1 9  8-%

j f â  p a r b r iz e le  n o a s tre  s u n t  m e re u  tu  la t ă

DĂ CUPONULUI TĂU VIAŢĂ

€ simplu-/ Plaseazâ-ţi cuponul ş» 
certficateie de proprietate 

la F.P.P. I * "BANAT • CWŞANA".

FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE \ - ’tŞANAF-CRSJANA®
^  OEVA TeL 054-6160Q3

- ~L mmmmim Jm  fc ' mbm***mm& & & > ** jUMi» *

Pharm avR B ucureşti SRL
onîc importator al aam e î

Pentru distribuţia gamei P/ussszînjudeţul Hunedoara.

h *
(Condiţiii • vârsta 20 *30 am

Olenm
experienţă  in  distribuţia produselor a lim entare, 
câştiguri in funcţie d e  rezultate '.

•bititâţi de avansare 
de muncă stabît. \■ un

Cei interesaP sunt rugaţi sâ tnmrtâ un C V. pe adresa;
Pharmavit BucureştiŞRLC 

)6. sector 4, Bucureşti Tel.Ol -675Str.S piaiu l Unini 106, 26 74 01-321.544^

Anul VUI •  Nr. 1564 Vineri, 2 februarie 1996



VANZARI — 
CUMPĂRĂRI „

•  Vând Dacia 1300 şi 
cumpăr talon Dacia 1300. 
Informaţii Orăştie. 1 Mai, 
59, tel. 642919.

(3938)
•  Vând casă cu anexe, 

grădină. Valeţi Dâljii, corn. 
Rîu de Mori. Informaţii 
Corneliei Ioan, 24.

(2982)
•  Vând armă vână

toare, calibru 12 mm. Tel. 
715540. (2828)

•i j*  Vând frigidere, con.
; gelatoare, compresoare,
i pentru frigidere, cu ga. 
•ranţie. Informaţii tel.' 
,712339. (2832)

, •  Cumpăr garsonieră in 
Deva, Dacia, informaţii 
telefon 621867, după ora 
17. (3732)

•  . Vând Dacia l 304,
pick-up, an fabricaţie 1992,* 
canapea, pătuţ copil. Tel. 
619335. (6273)

•  Vând apartament 4 
camere, Îmbunătăţit, etaj 
2, central .Tel. 618386.

(6165)
•  • Vând VW Derby.

. Şoimuş, fostul C.A.P.
<6279)

•  Vând apartament 3 
v..-. parter, tel. 829913.

(6166)
•  Cumpăr garsonieră, a . 

parlament două camere, 
exclus Micro 15. Tele
fon 217110, seara.

(6170)
•  Vând din dezmembra

re piese Mazda 626, Audi 
200 benzină, societate 
SRL. 625325, 624935.

(6291)
•  Vând apartament 4

camere, etaj 1, ultracen
tral. Hunedoara, telefon 
616911. (6168)

•  Vând teren intravilan
0,39 ha, ©a loc de casă 
în satul Aurel Vlaicu. Re
laţii la tel, 555205, după 
osa 19. (6167)

•  Vând VW Transpar-, 
ter -1,5 tone. TeL 617379.

(6278)
•  Vând. casă, str. Barbu 

Cântară, nr. 5, Deva.
. (6275)

•  Cumpăr garsonieră in 
Deva, telefon 230216;
■ , - (6283)

•  Vând freză şi culti
vator pentru , tractor 445 
şi motocbsiloare germâ. 
nă. Tel. 621363.

: (6163)
■ •  Cumpăr apartament 

două camere în Deva, ex
clus Micro 15 şi Dacia, 
exclus etaj 4. Tel. 623368.

(6256)
•  ■ Vând casă, gaze, 

grădină. Simeria, telefon 
660801, după ora 16.

(6255)

•  Doriţi să * con" 
struiţi ? Avem toate 
materialele, de con
strucţie de care aveţi 
mvoie. Preţuri fără 
concurenţă. Deva. E- 
minescu nr. 48, fostul 
1PD, telefax 226149.
___________

■:i. •  Vând orgă Yamaha 
PSR 12. Deva, D. Can- 
temir. 25, tel. 61365J, o- 
rele 18—20.
> (6270)
■: •  Vând Dacia 1 310, fa
bricaţie 1988, stare per
fectă, 3300 DM, BMW fa. 
bricaţie 1980, înmatriculat, 
2700 DM. Tel. 230217.

■ (6272)
| «. Vând apartament. 2 
camere, mobilat ,îm bună- 

, tăţit, telefon 226447, după 
ora 20. (6269)

j *  Vând Dacia 1310, 
preţ- 6 000 000. Telefon 
211107. (6284)

«  Vând brutărie Bâcia, 
nr. 113. Informaţii zilnic 
orele 16—20. familia Cora, 
fir. 113, (6299)

•  Vând. casă in Balata. 
Informaţii tel. 616077, In
tre orele 20—22.

(6287)
•  Vând nţobilă nuc. Tel.

657142. -v (023778)

PIERDERI
•  Pierdut carnet con

ducere, categoria B, seria 
H/026067, eliberat de In
spectoratul judeţean de. 
poliţie Hunedoara.

(6169)

OFERTE
DE SE R V IC II

•  S.C. Martina ŞRL 
Simeria, Piaţa Unirii, 
bl. 21, sc. B, - ‘ ap. 
18, angâjeas® ‘ prin 
concurs strungar pre
lucrare marmură, în 
data de 10 februarie 
1996. Tel. 660302.

Dumnezeu , •. să,l -odih- . _ bună soţie, mamă şi bunica 
• nească! * (2836) o profesoară deosebită, ■

•  Predau . ore mate
matică, engleză, începă-

' tori. Haţeg, informaţii tel. 
770803. (2837)

•  SC Cotumix SRL, Fi
liala Deva, adresa: str; 
Libertăţii, bL A, sc. E 
parter, tel. 612838, specia
lizată pe comerţ en gros - 
cu produse cosmetice şi 
.detergenţi angajează; a- ■ 
genţi comerciali tineri, 
dinamici, absolvenţi de . 
studii medii sau superi- ■ 
•oare, dornici să lucreze 
cu firmă de renume. Con
cursul va avea loc în ; 
data de 3 februarie 1996, 
ora 10, la sediul firmei 
Concurenţii vor, prezenta * 
copia de pe diploma de 
bacalaureat. (6271) ,

În c h i r i e r i  ■ ■ -i
•  Ofer pentru închiriat , 

-apartament două camere. •
Telefon '215396, . după ora ' 
16. (6276) ■

•  Doresc urgent să în- i
chiriez apartament trei 
camere semi (mobilat), cu 
telefon. Relaţii 227112. \

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  ^Schimb apartament 
cărămidă, boxă, două ca
mere, eţaj 2, str. Mi- 
nerului', cu similar trei 
camere. Telefon 621982.

(7170) i

DIVERSE
•  S. C. Selectcomexim *•"* 

SRL Simeria anunţă ma
jorarea adaosului comer
cial de la 30 la sută l a ‘ 
150 la sută. r -

(6280)
•  S.C. Val Optodia Prest 

Corn SRL anunţă majo
rarea tarifelor la lucră
rile executate cu 10 la 
sută, începând cu data 
de 1. II, 1996.

(2835)

COMEMORĂRI

•  SUnt 30 ani de 
durere şi dor- «le- când. 
ne-ai părăsit, dragul 
nostru

CISMAŞU : 
GHEORGHE

Parastasul dumirii-' 
că, 4 februarie, în 
satul Lăpuşnic. Fa- - 
ir iiia

(2829)

b In aceste zjle se 
împlineşte un an de 
la despărţirea de mi
nunatul nostru soţ, 
tată, bunic şj cuscru

ŞTEFAN - ;
ILINCEA 

\  Familia”
(2833) ,

•  Au trecut 6 săp
tămâni de lacrimi şi 
dor ; de când ne-ai 
părăsit. Tristă. ne 
este casa şi goală 
fără tine, soţul meu 

drag, tată, ginere şi 
bunic, cu o inimă dc 
aur. Munca şi dă
ruirea pentru semenii 
tăi • ţi-au caracterizat 
viaţa. Dumnezeu să 
te odihnească în pace 
Pe tine

CZETENIERNEST 
'din Ohăştie.

Soţia Doina, fiul 
Ovidiu, nora Alina, 
nepoţica Oaaa şi ma
ma Sofia.

(3937)

•  Se împlinesc şase 
Săptămâni de când

CATIŢA COSTEA 
a suspinat o dată şi a 
murit; lăsând un gol, 
nesfârşit în inima 
soţului, copiilor. so
crilor şi nepoţilor. 
Nimeni şi nimic nu o 
va putea înlocui. 
Parastasul de ‘ po
menire duminică, 4 
februarie 1996, în satul 
Cărmăzăheşti. : Dum
nezeu s-o odihnească 1 

• (6281) .

•  Ce dureros este;
când pierzi q mamă ! 
Acest- cuvânt niî-I 
poţi spune nimănui, 
decât ' unei singure 
fiinţe, , aceleia cam 
ţi-a dat viaţă. Au 
trecut 6 lurii • de când 
m-ai părăsit.' Te caut 
mereu,- .dar n u . te 
găsesc. Nuf te-am ’’ 
uitat scumpă şi dra- “ 
gă roaftnâ;. ; .■( -;/ ■:

MARINA
NECULCEA '

• (fostă LAVRANIUC)
Fiica tâ Valentina 

te plânge. „ ,
(6263) •

•  In urmă cu trei 
ani,

MICIIAEL KLEIN
ai plecat în neantul 
necuprins. Tu eşti a- 
colo sus, iar noi aici, 
cu tot ce a fost fru
mos din tine. Vei 
fi totdeauna cu noi!

Soţia Adriana Şi 
fiica Dominique.

(6309) .

NICOLINA MHIAILÂ
Tu ai plecat şi n-ai să 

mai revii,/ O ştim atât 
de bine/ 'Dar tot; mai,sper 
că îhtr-o- zi/ Cu zâmbetul 
pe buze , vei veni/ Din 
nou la mine, Comemo
rarea duminică, 4 febru
arie 1996, la Biserica 
din Ilărţăgani. Lacrimi, şi 
flori pe mormântul tău. 
Soţul, copiii şi nepoa
tele. (6274)

DECESE

•  Azi se împlineşte un .
an de la trecerea în e- i 
ternitate a fostului în
văţător i

g iie o r g h e  g o r e a ,
din Biled, desfăşurând 
totodată activitatea di
dactică în Hunedoara. 
Dormi în pace ! Soţia, ; 
copiii şi nepoţii. i

(2831)
•  S-a împlinit un an 

de ' lacrimi şi durere de 
la despărţirea de cea mai .5

. I '• '
•  Familia Turdean 

Pavel, din Haţeg, a- 
duce mulţumiri con-;

ducerii Abatorului Haz 
ţeg Şi salariaţilor care 
âu contribuit matei, 
rial şi moral la du
rerea noastră, pri- 
cinuită de pierderea 
soţiei

VALENTINA
TURDEAN

precum, şi,tuturor par
ticipanţilor la cerc- 

; monla de înmormân
tare. (6282)
' 1,1 1,1 "" 1 1 '

•  Colegii .de la Su
cursala Judeţeană CEC 
Deva spnt -alături de 
familia Faur lâ greaua 
încercare datorată dis-

;. pariţiei celei care a 
fost 1

UVIA FAUR 
... Transmitem since
re condoleanţe fami
liei îndurerate. Dum
nezeu -s-o odihnească 
în pace !

'  ‘ (6294).
~«-‘ii>|| lili»*.- 1. î 1K ■*..........(

Eărinţii Maria şi 
Viorel, soţia Dana. 
fiul Horaţiu, frăţii 
Nelu şi Mariana â -  
nunţă dispariţia fpl. 
.gerătoare într-un tra
gic accident a scumpu
lui lor __

DUD DORIN 
NICOLAE

ia vârsta du 27 ani, 
din Brad'. Corpul' ne
însufleţit . se află’ de
pus ' la * locuinţa , . pă- 

; rinţilor. • înHiorminta.
. rea , va. avea Loc sâni, 

bâtă, 3. Iţ. 1996, ora 
13, ^  la cimitirul. or- 
todox din Brad; • 

r  ”  ... (6307). ,

■ ' ş  Verişorii Enăşăl 
Doru, Rodica, Cosmin 
şi Radu din Luncoiu - 
de Sus deplânjg dispa
riţia fulgerătoare, a . 
scumpului -lor verjşor ; 

DUD DORIN
din ‘ Brad, şi trans

mit sincere condo
leanţe familiei îndo- 
doliate. Dormi în pacai 

(6307)

V a  a ş t e p t a m  l a  c e n t r e l e  d e  
s u b s c r i e  r e  p e n t r u  a v a  e x p r i m a  
o p ţ i u n e a  J e  d e p u n e r e  a t i t l u r i l o r  d e  
p r i v a t i z a r e ,  c o n t r a  a c ţ i u n i !

N u m a i  p a n a  in  3 1  m a r t i e  1 9 3 6  p u t e t i  
o p t a  p e n t r u  u n a  d i n  s o c i e t ă ţ i l e  c o r n e r  

c i a l e  d i n  t a r a ,  ş i  d e  c e  n u l . . .  p en tr *  u n a  

d i n  e e l e ' 1 1 5  s o c i e t ă ţ i  d i n  j u d e ţ .
P a n a  la  3 0  a p r i l i e  1 S 9 8  a v e ţ i  ş i  

p o s i b i l i t a t e a  d e  a o p t a  p e n t r u  u n u i  d i n  

r o n d u r i l e  p r o p r i e t ă ţ i i  p r i v a t e .
D u p ă  a c e a s t ă  d a t ă  a t â t  C N P  c a t  ş i  

c e r t i f i c a t e l e  d e v i n  n u l e !

fabricată pe bază' de licenţă Germania. '
. In preţ este Inclus şi transportul în localităţile ţ 

respective. Nu este inclusă valoarea ambalajelor. , 
Telefon/Fax: 061 — 761791 ; 7G1792*; 761793. '
Adresa : str. Liviu Rebreanu, nr. 26 3 900, \

Satu.Marc. ■ . 1

distribuitor unic al S.C. BERE S. A. 
Satu-Mare ??

c a u t A DISTRIBUITORI

in localităţile: Deva, Petroşani, Hunedoara, 
Aninoasa, Brad, Călpn, .Haţeg,- Lupeni, Orâştlc. 
Petrila, Simeria, Uricani, Vulcan 

pentru sortimentele de bere:'*

r  î SAILEK PULS şi EXPORT -  
93D h â  -f- TVA .

I

1
\

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

-Reprezentat prin dispeceratul taxi den'Stop ' 
959 ' V

Vă oferă servicii laxi, tarife acceptabile.  ̂
cartele cu patru călătorii plătite si una gr a- y 
tuft. 1

Pentru convingere formaţi .
959. ....

După 4 servicii cu plata ' \
vă oferim un serviciu local QRUTCJIT! \

V'

î

1 2
n 4

o

3c

r

1

•  Azi, 2 februarie, se 
împlinesc 3 ani de la 
moartea fulgerătoare a
lui ‘ .*'■■ v."v "*.;•'

MISA KLEIN 
Lanrimi şi flori din 

partâa lui Mirceă Rednic.

S.C. DEVATRANS S.A. DfiVA j
, Organizează licitaţie publică în data de 7. J 
| februarie 1996, ora 10, Ia sediul din str, 1 
• Depozitelor, nr. 2, Iii vederea închirierii a ! 
|  5 autoturisme Dacia 1300, pentru o peri- | 
' oadă determinată (minim 6 luni).
I Relaţii suplimentare la telefon 621852, | 
j biroul tehnic.

* YELLOW CflB
TAXIURILE 
QALBENE

CW CELE MAI MICI TARIFE

2 4  d e  o r e  d in  2 4 ,

la dispoziţia dumneavoastră !

RfîPiD - IEFTW1 - COMOD
Taxaiea se tace din momentul 

preluării clientului

r OTUL LA 
TELEFON

i

H  r »  : î

DEVA. str.

.M Eminescu.nr 2 

Telefon. 616663

Anul VIII Mu. ISAM'
". .."™" •  .Vineri, 2 februarie


