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PDSR se primenește î
lui opoziție; (dl. Emil J 
Constantinescu) —, a ur- > 
mat. în mod l^gic și ne- I 
cesar, bilanțul. El a fost J 
făcut mai voalat jmediat |
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In urma pierderii ale
gerilor parlamentare, era 
normal ca fostul partid 
de guvernământ să-și a. 
nalizeze activitatea și ca
pacitatea și să adopte 
măsuri corespunzătoare. 
Se vorbea mult — Și nu

după alegeri și mai nu- » 
antat la Conferința Na
țională Extraordinară a
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PREȘEDINTELE ȘI ECHIPA (II)

Echipa executivului Consiliului județean îi inclu- 
d ■. alături de președinte, pe cei doi vicepreședinți, dnii 
IOAN BĂDA șt GHEORGHE DREGHICI.

Dacă președintele și unul dintre vicepreședinți — 
dl loan Băda, reprezintă două din forțele politice ali
ate la guvernare (PD—CDR), cel de-al doilea vice
președinte — dl Gheorghe Dreghici — nu reprezintă 
mei măcar un partid parlamentar. Și totuși cei trei 
alcătuiesc o echipă bine închegată și dătătoare de 
speranțe pentru județ. Asta pentru că, din momentul 
constituirii echipei, politicul a rămas la poarta Con
siliului județean.

în ediția de ieri l-am prezentat în câteva date 
astăzi aceeași 

și în privința

PDSR, din 17—18 ianua- « 
rle a.c.. când dl. Ion I- I 
liescu a fost ales pre- J 
ședințe al partidului cu | 
care a mers umăr la u- ' 
măr pe tot parcursul J 
mandatului său prezi- I 

dențial. Așa cum anunțase, J 
dl. Ion Iliescu a purces ( 
imediat, chiar în cadrul « 
conferinței, la o serie de | 

DUMITRU GIIEONEA j 
(Continuare in pag. a 2_a) j
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erau vorbe goale — că 
PDSr trăiește în umbra 
dlui Ion Iliescu, țar fostul 
președinte al țării nu a 
negat niciodată legăturile 
sale de suflet cu res
pectivul partid.

Venind vremea scaden
ței — când PDSR a fost 
înfrânt în alegeri de o- 
poziția unită, iar repre
zentantul în fapt al PDSR 
(dl. Ion Iliescu) a pier
dut cursa prezidențială în 
favoarea reprezentantu-

Dl. 1OAN RADA s-a năs
cut în Sântandrei, lângă De
va, în 1949. Este licențiat 
în inginerie, specialitatea 
automatizări, fiind absoli 
vent al facultății de profl 
din București. în Deva a 
vinii în 1978 și s-a anga-

biografice pe președinte. Satisfacem 
nevoie de informare a cetățeanului 
celor doi vicepreședinți.

jat la Centrul de calcul 
în 1980 s-a transferat la 
CMN (actuala Regie Auto 
nomă a Cuprului). în pe
rioada 1992—1993 a fost 
șeful exploatării la Centrul 
de calcul, apoi șeful de
partamentului comercial și

marketing 
Politic,

al centrului 
a fost membru 

al PCR, iar din anul 
aparține PNȚCD. Este 
ședințele organizației 
dețene a partidului 
îpectiv și președinte, 
.principiul rotației, al

1991 
pre- 
ju- 
res- 

pe 
Fii

lialei județene a GDR. A 
candidat, în alegerile lo
cale! din 1996, pe listele

DUMITRU GIIEONEA, 
ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)

„UNIRE DE ROMÂNI CU ROMÂNII"
In lucrarea Sa „Mersul 

revoluției în istoria ro
mânilor", Nicolao Băt- 
cescu remarca cu realism, 
dar și cu atâta emoție : 

''nftatea națională fu 
■ sarea iubită a voievozi 

lor noștri cei viteji... cai
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disputa s_a purtat în I 
jurul noțiunilor de „na- * 
țional” și „european", cuț 
toate conotațiile pe careț- 
ele le presupun. Punctul 1 
ei de plecare pare a fit 
fost opinia d-lui Gabriel | 
Andreescu, conform că-1 
reia prioritare pentru J

O polemică utilă
sfârșitul anului 
a apărut volumul

Spre 
trecut 
alcătuit de Gabriel An
dreescu, de fapt o cule
gere de articole, intitulat 
Naționaliști, antinaționa. 
liști... (Polirom, Iași, 1996), 
cu subtitlul „O polemică 
în publicistica româncas-

I 
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România de azi nu sunt» 
preocuparea pentru con-1 
servarea specificului na-l 
țional și nici măcar pro-f 
blema teritoriilor ce au t 
aparținut cândva Româ-» 
niei Mari, ci integrarea | 
curoatlantică, aconiarea t 
legislației românești cu 7 
cea europeană, „apăra. j 
rea și promovarea drep-» 
turilor omului, crearea* 
(stabilizarea) instituții- i 
lor de drept, asigurarea |

RADU CIOBANU | 

(Continuare în pag. a 3-a) |
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căi". Polemica, probabil 
cea mai importantă după 
1989, s-a purtat în câ
teva dintre cele mai 
prestigioase publicații, 
protagoniștii c; fiind trei 
intelectuali de elită, dar 
de formații diferite: Ga
briel Andreescu. respec
tiv Alexandru Paleologu 
și Octavian Paler. Pe 
parcurs s_au mai adăugat 
cu
Fey I.aszlo, 
ghi,
Lauren țiu UI ici și 
Oprescu.
Puțin,

CURSUL VALUTAR
I

UN111EA 
PRINCIPATELOR 
ROMÂNE — 185'1

Liviu

fi M«>> («n Itoatit — pictură de D. Stoica.Cuza Vodă(Continuare în pag a 2-a)

Cursuri de referință ale Uăncii Naționale 
a României.

întrupară în sine indivi
dualitatea și cugetarea 
poporului spre a o ma
nifesta lumii. Pentru dânsa 
ei trăiră. munciră, suferită 
și muriră". La rândul său, 
Dimitrie Brătianu afirma 
în 1896 într-o scrisoare 
expediată din fcondra u-

MINEI. RODEA

VREMEA

intervenții relevante 
Daniel Vi- 
Andreescu, 

Dan 
Simplificând 

vom spune că

24, 25, 26 ianuarie 1997
dolar SUA — 5612 lei <
marcă germană — 3422 lei<
yeni japonezi — 4721 Ici ;>
liră sterlină — 9294 lei "I
franc elvețian — 3928 leii;
franc francez — 1015 lci!>
lire italiene — 352 lei-î

boitor. Vântul va sufla * 
slab. Temperaturile ini-1 
nîme vor fi cuprinse în-1 
tre minus 6 grade C la I 
minus 1 grad C, iar cele J 
maxime între 0—5 grade ț 
C. »

Ceață locală dimineața . 
(Lucian Nislor)

I I Tranziția Putina decența, domnilor!] 
i
i i i i i i i

coaliția dv. a participat 
la prima guvernare, eă 
a avut posturi de mi
niștri și chiar cel de 
prim-ministru. Și apoi, 

de la alegeri până acum 
a trecut oleacă de timp 
și ar fi cazul să vă. în
trebați șl singuri ce ați 
făcut dv. până acum.

Nu sunt avocat PDSR 
șl nici adeptul dlui Vă- 
căroiu. Din spațiul a. 
ceste] rubrici am criticat

grijorat și îndurerat de 
starea în care se află 
țara, este normal să a- 
cuzi greșelile guvernări
lor precedente, este nor
mal chiar să fii indignat 
față de zestrea negativă 
moștenită.

Dar nu este deloc nor. 
mal să facj în mod re
petat pe posturile de te
leviziune declarații 
genul că în cel șapte 
de guvernări anterioare 
nu s-a făcut nimic! 
Puțină decență, dlor proas
peți guvernanți! Nu uitați 

.aripa" PD (FSN) din

ce a caracterizat interva
lul dintre ultimul tur de 
scrutin și formarea noului 
guvern.

După formarea gu
vernului, atmosfera a 
început să se schimbe. 
Miniștri, secretari de 
stat, lideri ai formațiuni
lor politice din coaliția 
aflată la putere, alțl de
ținători de funcții în noua 
putere au aflat de starea 
de criză în care se află 
țara Șl au început să a- 
dopte un ton maj grav 
și o mimică adecvată.

Este normal să fii în-

Orice victorie trebuie 
sărbătorită. Este un lu
cru firesc pentru orice 
om normal, care își vede 
eforturile încununate de 
succes, idealurile pentru 
care a trudit devenind 
realitate.

Așa s-a imâmplat și 
cu actuala coaliție aflată 
la putere, care și-a săr
bătorit, binemeritat, suc
cesul în alegeri, alături 
de rectoratul care a a- 
les schimbarea. Nimeni 
nu a avut nimîo de o 
biectat față de această 
atmosferă sărbătorească,

u.

tiheriu istrate

(Continuare in pag. a 2_a)

de 
ani

■vremea se va râei 
șor Cerul va fi schim- 
*1

I
0 Doi preoți stau de vorba:
— La spovedanii aud numai prostii. Toate 

femeile spun că nu și-au înșelat niciodată 
soții, iur toti bărbații că și.au sedus veci
nele...
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Am lăsat politicul 
la ușă

(Urmare din pag. 1)

CDR, fiind ales consilier 
/județean, apoi a fost de
semnat de consilieri in 
funcția de vicepreședinte 
al Consiliului județean

Dl. GHEORGHE DRE- 
GHICI s_a născut in anul 
1950 la Vulcan. A absol
vit Liceul economic la O- 
răștie apoi Facultatea de 
drept economic și admi
nistrativ, in 1979. A lucrat 
ca revizor contabi la fosta 
Întreprindere de industrie 
locală Petroșani, apoi, până 
in 1981 — in CFI al fostu
lui consiliu popular ju
dețean. în 1981 a fost nu
mit contabil șef la Di
recția Agricolă a Județu
lui, iar din 1986 până in 
1994 a fost director e- 
conomlc al respectivei di
recții. In perioada 1995— 
1996 a lucrat ca director 
economic la SC Metal Ex
pres*. SRL Deva.

A fost membru al PCR, 
iar dup. revoluție — mem
bru al PDAR și președinte 
al organizației județene a 
cestui partid. In 1992 a 

devenit, prin alegeri, con
silier județean, iar in 1996 
a fost ales, pentru scurt 
timp, președinte interimar 
al Consiliului județean. 
La alegerile din 1996 a 
fost reales consilier ju. 
d ițeșn, iar consilierii l_au 
desemnat ca unul dintre 
cej doi vicepreședinți ai 
consiliului.

— Die vicepreședinte 
IOAN BADA, care este 
problematica ce vă revină 
dv. in coordonare directă 
din complexa activitate a 
Consiliului județean?

— Problemele de ur. 
banjsm, amenajarea teri 
loriului Și lucrări publioe, 
disciplina în construcții, 
p.-otecția mediului, cele 
de dezvoltare a infrastruc
turii, de întreținere, rena- 
rare, modernizare a dru
murilor și podurilor și 
datorită specialității mele 
cele de informatică si in
formatizare a activității.

— Die vicepreședinte 
GHEORGHE DREGHICI. 
vă rugăm un răspuns la 
aceeași întrebare.

—• In coordonarea mea 
cad problemele de conta

bilitate și buget, de pro
gramare și prognoze eco- 
nomico-sociale. de control 
financiar și de gestiune, 
de prețuri și tarife. de , 
autorizare a liberei 1- 
nițiative, dar și altele, 
toate înmănuncheate în Di
recția pjograme — prog- ( 
noze, buget — finanțe, |

— In urmă cu un an. 
la o conferință de presă, 
afirmați, stimate die 
Gheorghe Dreghici. în ca
litate de președinte al Con
siliului județean, că Tea
trul de Estradă Deva va 
face revelionul 1997 în lo
cal înnoit. Minunea nu *-a 
întâmplat. Pe ce se baza 
atunci afirmația dv.?

— Apreciam că suma 
de 1.5 miliarde de lei cât 
puteam aloca acestei iu. 
crărj în 1996 ne va ajunge 
să terminăm reparația ca
pitală a Teatrului de Es
tradă. Nu au ajuns. Ade
vărul este că acum mai 
sunț de făcut finisajele cu 
cel mai mare grad de com
plexitate adevărată
artă. Pentru acestea n-au 
mai ajuns banii.

— Die vicepreședinte 
loan Băda, potrivit unei 
discuții anterioare, v-ați 
ocupat de înlăturarea efec
telor inundațiilor în zona 
lacului de acumulare de 
la Mihăileni, pe Crlșul 
Alb. Cetățenii de aici a- 
veau mai multe nemulțu
miri in legătură eu acea 
stare de lucruri. Ce rezol
vare au primit solicitările 
lor de această natură?

— Lucrarea de la Mi- 
hăilerp nu este investiția 
noastră. Noi ne-am im
plicat doar în ceea ce 
privește nemulțumirile 
cetățenilor. între care și 
cele despre care am dis
cutat. Printr.un pod pro- 
vizoriu din tuburi PREMO, 
am asigurat circulația de 
pe un mal pe altul, la 
coada lacului. Din păcate, 
inundațiile de la sfârșitul 
anului 1996 l-au făcut din 
nou impracticabil. Am 
luat legătura cu conduce
rea Direcției Județene de 
Drumuri și Poduri, sub
ordonată Consiliului ju
dețean și aceasta va re
zolva tot ce-a mai rămas 
din acest punct de vedere 
la Mihăileni.

Dotarea
După o vacanță de iarnă 

de aproximativ o lună s-au 
reluat cursurile Universi
tății populare a Case, de 
Culțură Hațeg. Dna Cor- 
rr rfa Vasiu, referent la 
Casa de Cultură Hațeg, 

reeizează eă exist.' mai 
multe cercuri: de alimen
tație publică, stenodactilo
grafie, contabilitate, con
tabilitate asistată pe cal
culator, sculptură, calcu
lator și limba germană. 
Din luna martie se preco- 
n i zează redeschiderea cer
curilor de stenodactilogra-

permite
fie, calculator și de con
tabilitate.

Beneficiind de ajutorul 
primit de la Asociația Na
țională a Universității 
Populare București și de 
ia organizația similară 
germană, universitatea ha- 
țegană aispune de o bună 
dotare. „Față de anul tre
cut — spunea dna Ste
luța Rădoni, directoarea 
Casei de Cultură Hațeg — 
avem o bază materială 
deosebită pentru fiecare 
cerc. încât practica se 
poate face în incinta insti
tuției”. (V. ROMAN).

„Unire de români 
cu românii"

(Urmare din pag. 1)

nloniștilor români că: „U- 
nirea este sufletul poporu
lui român, este glasul Ro
mâniei!... Unirea Principa. 
telor nu-i o unire de e_ 
lemente eterogene; ea este 
unirea de români cu ro 
mânii”.

Amploarea lupte] pentru 
unire câștigase în preajma 
anului 1859 un teren 1- 
mens. Adunările ad-hoo 
organisme a căror creare 
a fost prevăzută de că
tre Congresul de la Paris 
din 1856 în scopul pro
nunțării asupra viitoarei 
organizări a țărilor ro
mânești, au exprimat do
rința de unire a moldo
venilor și muntenilor în 
cadrul unu] stat național. 
„Dorințele Divanurllor. 
consemna un ziar belgian, 
nu au nimic irealizabil, 
iar calmul deliberărilor 
dovedea ca Europa este 
pusă în fața unui popor 
însuflețit de un spirit pe 
cât de liberal, pe atât de 
tradiționalist și care este 
matur pentru a se conduce 
singur".

Convenția de Ja Paris, 
încheiată la 7/19 august 
1858. hotăra ca Moldova 
și Muntenia aă poarte 
numele de Principatele 
Unite. In acelașj timp, se 
hotăra ca fiecare țară să 
aibă domnul ei, guvernul,

adunarea legislativă, ad
ministrație separate. In 
ciuda acestor adversități, 
(concentrându-și efortu
rile în jurul constituirii 
și desfășurării lucrărilor 
celor două adunări ilee- 
tive de la Iași și Bucu
rești, populația din cele 
două principate avea să 
dovedească curaj și în
țelepciune, influențând 
mersul evenimentelor. La 
5 ianuarie 1859, adunarea 
electivă de la Iași pro
clama în unanimitate domn 
al Moldovei pe Alexandru 
Ioan Cuza, unul dintre 
fruntașii Revoluției de la 
1848. La rândul său, a- 
dunarea electivă din Bu
curești proclama în silele 
de 22—24 ianuarie ale ace
luiași an domn al Mun
teniei tot pe Alexandru 
Ioan Cuza. Se realiza ast
fel un vis de veacuri

In paginile sale, ziarul 
„Tribuna” consemna ur
mătoarele: „Unirea fusese 
cea mai îndrăznită și cea 
mai înțeleaptă fantă a 
națiune! românești. în
drăzneață pentru că s-a 
săvârșit împotriva voinței 
și dorinței tuturor marilor 
puteri europene șl înțe
leaptă pentru că, după 
veacurj de zbuciumă ri, 
părinții patriei prevăzu- 
ră, în sfârșit, că numai 
Unirea poate să fie pâr
ghia de înălțare a neamu
lui românesc".

(Urmare din pag. I)

măsuri organizatorice șl 
de restructurare a parti
dului. Este vor£a de re
ducerea numărului vice
președinților (4), ai mem
brilor Biroului Executiv 
Central (19) șl ai Con 
siliului Național (151), ca 
șl de desființarea Dele
gației Permanente.

Fostul președinte oxe. 
cutiv și actualul prim- 
vicepreședinte al parti

*------—— —J
zastruos în care a condus | 
țara timp de patru ani ■ 
și pentru menținerea în ! 
structurile de conducere | 
a partidului a unor oa- * 
meni care ,,au trudit " 
din greu” prin AGA șl 
CA. și-au rostuit vile $1 
SRL-uri, și-au căpătuit 
copiii și nepoții, au dis
prețuit legea și morali
tatea, fapte despre care 
presa a scris frecvent, iar 
lumea nu uită.

A fost. î 
prim semnal
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tinuă. De jos în sus. Ră- | 
mâne de văzut la Con- I

tI* 
privința h 
Întăririi, J

PDSR se primenește
bă rit al primilor pași 
spre noua sa identitate 
de stânga moderată, de 
„stânga modernă și cu 
vocație europeană, nici
decum o stângă nostal
gică și dogmatică”, de 
„pol fundamenta) al sce
nei politice românești 
și factor de coeziune a) s 
forțelor de stânga”. Pen- * 
tru a ajunge aici, r*- * 
structurarea PDSR con

dului. Adrian Năstase, 
și noul președinte al 
PDSR. Ion Iliescu, au 
prezentat Informări, din 
care au rezultat și prin
cipalele cauze ale eșe
cului in alegeri: imaginea 
nefavorabilă de partid 
corupt și clientelar, e- 
rori grave în prezentarea 
81 desfășurarea campaniei 
electorale, activitatea ne
concludentă a organiza
țiilor in teritoriu, relații 
tensionate cu presa, di
vergențe intre șef! ai 
organizațiilor locale și 
conducerea cer.„aiă.

Membrii PDSR, care
z-au mal împuținat în 
ultima vreme, îșl pun
acum speranța în dl. 
Ion Iliescu, privind con
solidarea partidului și 
revenirea lui, primenit și 
fardat, la 
țării. Puțin probabil să 
se întâmple așa 
rece, in pofida faptului 
că este — și va mai fi 
un timp — cel mai mare 
partid și principala forță 
a opoziției, PDSR nu va 
reintra prea curând 
grațiile populației 
ales pentru modul

ferința Națională <Mn 
vara acestui an, unde 
va fl ajuns partidul dlui 
Ion Iliescu în 
primenirii și 
cu ce argumente va In

i

cerca să convingă elec- I 
toratul că poate redeveni * 
ceea ce a fost — ca pu- I

ca eficiență I 
națiunii. '

I 

lizat din 1989 încoace, * 
de parcă însăși revoluția» 
de atunci s-a orodus Ia, 
recentele alegeri câști
gate de CDR.

Puțină decență dlor! * 
Nu uitați că prezența» 
dv. la putere este rodul. 
transformărilor produse, 
în chiar ce; șapte ani de > 
tranziție, așa chinuită * 
cum a fost ea. ♦

Puțină decență, domnilor !
(Urmare din pag. 1)

toratul că poate redeveni
i

guvernarea
cu destulă tărie multe din 
actele guvernării anteri
oare șl am reamintit 
mereu necazurile cu care 
se confruntă omul obiș
nuit. Dar nu pot fi de 
acord cu asemenea de
clarații nihiliste, care 
încearcă să șteargă cu 
buretele tot ce s-a rea-

• - •—t

Deoa-

VINERI, 24 IANUARIE

C TVR1 )
7,00 TVM. Telematinal; 

8,30 La prima oră; 9,20 
Cei din Mogador (r); 
10,15 Limbi străine: spa
niolă; 10,45 Festivalul 
-Aurelian Andreescu”:

11.10 Andrea Celeste (r);
12,00 D.a.; 12,30 1001
audiții; 13J10 TVR Iași 
și Cluj-N.; 15,00 Lege și 
fărădelege; 15,20 Agenda 
consumatorului; 16,00 Ac
tualități; 16,10 Ieșirea din 
cerc; 16,35 Em- în 1b. 
germană; 17,30 Pro Pa
tria; 18,30 Viața paria, 
mentară; 19,00 Din nou 
în Vestul Sălbatic (s); 
19,55 Urgențe în agricul
tură; 20,00 Actualități;

20.40 Prințul Unirii (do);
21.10 Tezaur folcloric;
21.40 Patinaj artistic CB,

C TVR 2 )
7,00 La prima oră; 8,30 

TVR Iași; 9^20 Muzica 
pentru toți; 10,05 Mozaic- 
satelit; 11,30 D.a.; 12.00 
TVR Iași; 12,30 TVR 
Cluj-N.; 13,00 TVR Ti
mișoara; 13,30 Limbi stră
ine (r); 14,00 Cafeneaua 
artelor; 15,20 Conviețuiri— 
muzicale; 16,10 Alejan
dra (s); 17,00 Bursa in
vențiilor; 17,40 Oameni 
care au fost—; 18.10 An
drea Celeste (s); 19,00 
Concertul Orchestrei Na
ționale Radio; 21,00 TVM 
Mesager; 21,25 Căsuța cu 
povești; 21.3Q Hyperion; 
22/10 Robingo 2 (cs).

[PRO ■ TV)
7,00 Ora 7, bună di

mineața!; 9,00 Tânăr șl

i
în 

mai 
de-

# * MP # MV 9 — t 9 9

tere în țară — și încă 
mai mult — < 
pentru starea națiunii. t 
Cum se observă. insă, | 
și alte oartide urmăresc I 
asemenea obiective și ? 
nu_i exclus ca liberalii | 
să ajungă la înțelegere, • 
la impunerea doctrinei | 
și programului lor pentru * 
anii viitori. Vom mai | 
vedea.

k
I •

neliniștit (r); 9,45 Știri 
sportive; 10,00 Grace (r); 
10,30 MASH (r); 11,00 
Counterforce (f.a.); 12,55 
Știri; 13,00 Knightriders 
(f); 15,00 Verdict: crimă! 
(s); 16,00 Tânăr și neli
niștit (s); 16,45 înrobită 
de iubire (s); 17,30 Grace 
(s); 18,00 Știri; 18,05 Sport 
la minut; 18,15 Rătăciți 
în tranziție; 19,00 Știi și 
câștigi! (cs); 19,30 Știri; 
20.00 Dosarele X (s); 21.00 
Bunt For Red October 
(thriller); 23,00 La limita 
Imposibilului (s); 0,00
Știri; 0,20 Sport la minut.

Lumină călăuzitoare (r); 
12,00 Văduva (r); 13,00 
Lumină călăuzitoare (s);
14.10 Intre dragoste și 
moarte (f/r); 16,00 Meda
lion; 16,30 Teleshopping:
17.10 Văduva (s); 18,00
Brigada mobilă; 18.30 
Model Academy (s); 19,00 
D.a.: 19,30 O iubire de 
neuitat (s); 20,30 Obser
vator; 21,15 Din lumea 
afacerilor: 21,30 Prima
zi (f, p. II); 23,30 Milio
narii de la miezul nopții.

("antena 1)
7,15 O iubire de ne

uitat (r); 8,00 In vizită 
la Antena 1; 10,00 D.a.; 
10/10 Teleshopping; 11,10

(DEVASAT+]

10,00—12,30 Reluări; 
14,00 Videotext; 19,00 
Obiectiv; 19,15 „Trei 
destine” (s); 20,00 Film: 
-„Mărturisesc slava h»»” 
23,00 Obiectiv (r); 2345 
Videotext.

—J£ -iăii---- S
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IO PCLEM1CĂ UTILĂ
(Urmare din pag. 1)

confortului tiitllror na- 
țlonalitâților (...)" etc. 
Situarea pe poziții obsti
nat naționaliste nu poate 
fi decât contraproductivă 
pentru viitorul României: 
„Naționalismul — scrie 
d-sa — are puterea, ca 
și ideologia comunistă, 
să motiveze regimuri 
autoritare, clientelare, 
să șteargă vinile din tre
cut, să facă abstracție de 
competență ori de decență 
șl alte asemenea conse
cințe incompatibile cu 
o societate civilizată-’. 
Parcurgând paginile a- 
cestel polemici, constatăm 
Insă cu surprindere că 
d-nii Paleologu și Paler 
nu sunt cu nimic mai 
„naționaliști’’ sau mal 
puțin „europeniști” de
cât dl. Andreescu. O a 
firmație a d-lui Paleologu 
mi se pare in cel mai 
Înalt grad relevantă în 
acest sens: ,,Maghiarii 
din România trebuie să 

I se simtă ca și noi in
tr-un teritoriu In care

trăiesc de atâtea veacuri 
și e inadmisibil să li so 
impună un statut de ce
tățeni tolerați". Neînțele
gerea vine din aborda
rea problematicii din 

unghiuri și cu instrumente 
de lucru diferite. Gabriel 
Andreescu, de formație 
științifică, o face de pe

liștii" sunt preocupați 
mai curând de mistica 
ortodoxă decât de mo
dernizarea programelor de 
învățământ. Ceea ce a 
adevărat. In cele dih 
urmă, cel care se des
prinde In arbitru al po
lemicii pare a fi dl. La- 
urențiu Ulici. D-sa opune

poziții raționaliste, o- 
biective. contemporane. 
Preopinenții săi, de for
mație umanistă, de pe 
poziții emoționale. su
biective, istoriste. Argu
mentele lor sunt cultu
rale, cu recurs frecvent 
la tradițe. Pentru Ga. 
briei Andreescu viciile 
acestui tip de discurs 

sunt idealizarea istoriei 
mentalitatea de popor 
asistat șl ruperea legă
turilor cu problemele 
realului. Și pentru a fi 
cât mai explicit, el de
vine tranșant: „naționa.

naționalismului patrio. 
tismul Dacă „naționa
lismul este lipsa de mă
sură a naționalului", a- 
tunci patriotismul trebuie 
considerat „atributul func
țional propriu naționa
lului, asigurător de să
nătate a identității na
ționale pentru fiecare ce
tățean al unei țări, in 
vreme ce naționalismul 
este atributul dlsfuncțio- 
nal, periclitat pentru 
sănătatea identității na
ționale ca un emfizem".

In concluzie, opinează d-sa, 
„prioritatea absolută a

României este acum sta. 
tuarea legislativă euro
peană „intra muros”. Cu 
tot ce înseamnă aceasta, 
inclusiv acceptarea stării 
de fapt geopolitice. Pen
tru că invocarea, bună
oară, a hărții istorice ar 
avea același efect ob
structionist ca și invo
carea tradiției”.

O lectură extrem de 
interesantă, pasionantă, 
obligând la participare, 
Ca orice spectacol da i- 
dei. Din păcate spațiul 
nu-mi îngăduie să re
constitui toate captivan. 
tele ei meandre. Am nu
mit această polemică „u- 
tilă" nu numai datorită 
generosului ei aport in
formativ, ct In primul 
rând pentru că e mode
latoare de mentalitate, 
obligându-ne să gândim 
ți să operăm absolut ne
cesara conciliere Intre 
un orgoliu național nu 
de puține ori exacerbat 
și aspirația integrării e- 
uropene. ambele defini
torii pentru majoritatea 
românilor de azi.

PENSIONARII FAC

PROPUNERI

Zilele trecute. Comitetul 
județean Hunedoara al Par
tidului Pensionarilor din 
România s-a întrunit într-o 
ședință in care a dezbătut 
activitatea politică și or
ganizatorică a partidului, 
precum și situația socială a 
pensionarilor din județul 
Hunedoara. S-a hotărât tri- 
miterea unei delegații la 
Colegiul Director al PPR, 
la primul ministru și la 
șeful -statului, cu un set de 

opuneri pentru îmbună
tățirea condițiilor de trai 
ale pensionarilor. (I.A.)

I 
I

Centrul teritorial de poștă Deva Foto: ANTON SOC ACI

î------------------------ - '— — ■ — ’ —■ — —■

VALUL SCUMPIRILOR CONTINUĂ
J Ne place sau nu, vedem 
Ică anul 1997 a început 

numai cu vești rele, g scumpirea combustibililor 
| atrăgând după sine creș- 
* terea în lanț a prețurl- I lor. In unele cazuri total 
« nejustificat ți fn mod e- 
| xagerat la o serie de pro- J duse agroalimentare, a- I ceasta fiind durerea cea 

mai mare pe care trebuie J s-o suporte majoritatea I populației, intr-o aseme- 
• nea situație, când măsu- I rile de protecție reală, de 
* compensare sau de ate- 
| nuare a șocului întârzie 
* să apară, este de la sine 
• înțeles că se atinge în I mod serios nivelul de 
! trai, în special al catego- 
Iriilor cu venituri mici șl 

defavorizate, într-o astfel 
Ide situație, când oamenii 

nu-și mai pot procura nici J minimum de hrană fiind J afectat chiar și fondul blo- 
• logic al unei bune părți I a populației țării.J Colac peste pupăză, de I parcă nu ar fi fost de 

ajuns necazurile provocate î până acum, iată că dl I ministru al agriculturii și 
• alimentației, dl Dan Ga- 
| vrilescu, a anunțat că, da

torită măsurilor impuse 
de FMI, începând din lu
na februarie a.c., se vor 
ridica ți subvențiile pen
tru cereale, lapte și car
ne, ceea ce înseamnă o 
nouă și drastică explozie 
a prețurilor la produsele 
de bază și de strictă ne
cesitate pentru consumul 
zilnic al populației. După 
ce nu cu mult timp în

țiile acordate agriculturii, 
care nu ajungeau întot
deauna la producătorii a- 
gricoll sau la* cei pentru 
care se dorea protecția, 
adică la consumatori, în 
bună măsură de ele pro
fitând intermediarii. tn 
același context este amin
tit faptul că în acest an 
există șanse să se obțină 
cea mai mare producție de

SE ATINGE 1N MOD SERIOS
NIVELUL DE TRAI

urmă același ministru 
spunea că subvențiile vor 
fi tăiate numai după ju
mătatea anului în curs, 
atunci când omul se mai 
poate hrăni și cu verde
țuri, vestea noilor scum
piri cade ca o lovitură 
dură și apăsătoare asupra 
majorității cetățenilor, 
spectrul foametei amenin
țând categorii tot mai 
largi de oameni.

Ca să mai dreagă bu
suiocul, dl Gavrilescu spu
ne că vom beneficia de 
un împrumut de 200 mili
oane de dolari în schim
bul renunțării la subven

cereale, care este estima
tă la 17 milioane tone. 
Este aceasta o slabă con
solare, dacă avem în ve
dere că suprafețele cul
tivate cu grâu și neferti
lizate din toamnă sunt de 
ordinul milioanelor de ha. 
Spre exemplu, In județul 
nostru nu s-a fertilizat 
nici o treime din supra
față. Se apreciază că nu
mai pe seama aplicării 
făziale a îngrășămintelor 
chimice, în acest an s-ar 
obține un spor de 1,5—2 
milioane tone de grâu. 
Cum aceste îngrășăminte 
nu se găsesc la producă

tori și el nici nu au bani 
să le cumpere, este lesne 
de înțeles că pe recolta 
respectivă nu se poate 
conta câtuși de puțin. Sla
be sunt speranțele șl pen
tru cultura porumbului, 
cât și pentru celelalte 
plante agricole, existând 
incă milioane bune de ha 
nearate din toamna tre
cută.

Fără a fi Sceptici, con
statăm că se mizează prea 
mult pe ceea ce va fi, 
dar să nu uităm că da
rurile de la natură și de 
la Dumnezeu nu vin fără 
muncă, fără susținerea cu 
bani a agriculturii, așa 
cum se întâmplă și în ță
rile occidentale unde se 
dau serioase subvenții a- 
griculturii. Dacă pronosti
cul dat de dl ministru nu 
este însoțit cu măsuri de
osebite, în special cu bani, 
încă de pe acum când 
trebuie reparate utilajele 
agricole și procurate cele 
necesare campaniei de 
primăvară, este slabă nă
dejdea că bogăția se va 
revărsă peste români în 
acest an.

NICOLAE TÎRCOB
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BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE 
DEVA

Organizează concurs pentru angajarea unui
• ECONOMIST
Condiții obligatorii :
— Studii superioare economice, speciali-

•!

[tatea relații economice internaționale sau co- 
; merț exterior;

— Cunoașterea limbii engleze foarte bine;
— Vârsta maximă 35 ani;
— Cunoștințe temeinice în domeniul uti-

I

■

j:

' ■
;!lizării tehnicii de calcul.
■ ! Cererile insoțite de curriculum vitae, ca-
;!zier și copie de pe actele de studii vor fi de- 
*!puse la secretariatul băncii, până la data de 
!; 28 ianuarie 1997.

r
:;De
!;tori.

<Jora 11,

•I
I

' •

S.C. SUPERMARKET S.A.
Angajează în condiții foarte avantajoase 
• gestionar — șef depozit.
Condiții: studii medii, domiciliul in Deva 
asemenea, se caută încărcători — descărcă-

Intcrviul va avea loc sâmbătă, 25. I. 1997 
", la sediul S.C. SUPERMARKET S.A 
Relații la tel. 213445, 214246.

(7657)

I
I
■
I
I
I

I
I

•
■
■
■
I
I
•

S.C. PERAMI PROD S.A. 
reprezentant 

al produselor concernului 
BRÂU A.G. AUSTRIA 

ANGAJEAZA 
pentru depozitul său din localitatea 

DEVA 
persoane dinamice, interesate intr-un

I
I .
;! venit substanțial, pe măsura muncii prestate 
J (400.000 — 600.000 lei net).

• coordonatori vânzări (Cu studii 
rioare);

Solicităm garanție imobiliară.
• agenți vân/ări.
ÎNCHIRIAZĂ: spații comerciale deii

supe-

70 —;• ÎNCHIRIAZĂ: spații comerciale de .v
!■ 100 mp. Informații la tel. 059/137721 sau 059/ 
!• 136191.•: S.C. ASROMEC S.A.

BAIA DE CRIȘ
JUDEȚUL HUNEDOARA 

ORGANIZEAZĂ .

(26)

I
5,

-!

li.; ------------ ------ —------ —----  J
; în data de 28 februarie 1997, ora 10, și apoi 
! în fiecare zi de vineri până la epuizarea sto
cului, pentru vânzarea de tractoare U 650 M

I
I
I
•

;■
:! și alte mașini agricole.
•! Taxa de participare 25 000 lei.

II
I
(
•
I

>

Informații suplimentare la telefon 107. •__ ___________ T— ----------------------- - ,1

Totodată beneficiarii de lucrări agricole.;
mecanizate sunt anunțați de ckcșterca tarife-; 

. lor de plată cu influențe minime în costurile; 
'ide producție, începând cu data de 1 martie; 
• 51997. (7523)3

D '■ "■

S.C. „GENERAI SIMPREST‘1
S.A. SIMERIA

I
I

ii
I
I

Vinde la

I 5

i
i

•;
t 

î!
• Hunedoara un tractor U-650, cu nr. de inventar - 
•30028, aparținând S.C. „ARTEX“ SRL Deva.ț ...... , g

,i; Licitația va avea loc în ziua de 12 febru-;, 
!;arie 1997, ora 10, la sediul S.C. Artex“ SRI.;!

I LICITAȚIE PUBLICA
prin executorul judecătoresc al Tribunalului! I

■
■

!;hdtll Decebal, bloc K, parter. 
!• Licitația va avea loc în

■■
I

; Deva. >
Relații suplimentare Ia telefon 66 09 35.;! 

-! Simeria.% <
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Senatorul Doru Gaița mai aproape
de locuitorii urbei

Cunoscut hunedoreni- 
lor de pe vremea când 
era directorul general 
al fCSH și considerat 
„de-al locului”, actualul 
senator PDSR, Doru 
Gaița, va fi din această 
săptămână și mai aproa
pe de locuitorii urbei de 
pe Cerna și, cu siguranță, 
nu numai de ei.

Biroul senatorial, ce 
funcționează în incinta 
clădirii Primăriei Hune
doara, va sta la dispo
ziția publicului în zilele 
de luni jîntre orele 15— 
18), miercuri (10—12) și 
vineri (10—12). Programul 
nu este restrictiv, după 
cum declara șeful de 
cabinet — juristul Petru 
loan Cighi — mai ales că 
la audiențele pe care le 
va oferi senatorul Doru 
Gaița în zilele de vineri 
timpul va fi structurat în 
funcție de timpul dispo
nibil al parlamentarului 
de Hunedoara.

Reprezentanții agenți- 
lor economici din județ 

I

se pot adresa zilnic bi
roului senatorial (prin 
șeful de cabinet), pentru 
a-și stabili întâlniri cu 
senatorul Gaița. Potrivit 
sursei citate, în cadrul 
Biroului se oferă spre 
consultare proiecte de 
legi pentru care se pot

BIROU SENATORIAL 
LA HUNEDOARA

face propuneri de îm
bunătățire, se pot înainta 
sesizări sau lăsa scrisori 

pentru Parlamentul Româ
niei.

Conform dlui Cighi, bi
roul senatorial este 
„deschis pentru toți ce
tățenii, indiferent de cei 
care îl solicită, fără deo
sebiri, chiar și în ceea 
ce privește culoarea po
litică, pentru că senato
rul Doru Gaița repre-

I * 
I
I w 
I %

zintă, înainte de toate, | 
județul Hunedoara”. *

Pentru alte precizări vă I 
puteți adresa Biroului ■ 
senatorial și la numărul I 
de telefon 714581. j

- 0 - I
Surse din cadrul Con- î 

siliului local Hunedoara | 
spun că alți doi paria-• 
mentari ai județului au | 
cerut primarului, cu • 
mai mult timp în urmă, I 
să le acorde spații pen- ; 
tru a-și deschide birouri > 
parlamentare. Dl. Remus I 
Mariș a confirmat infor- ’ 
mația, declarând că în | 
cazul în care solicită- ; 
rile deputaților Sorin 
Dimitriu și Laurențiu 
Priceputu mai rămân va. 
labile, aceștia vor avea 
spațiile solicitate în in
cinta Primăriei.

în orice caz, alegătorii . 
care le_au dat votul pen- |

% 
I

I

!;l
i

tru a ajunge parlamentari 
ii așteaptă din când In 
când și la Hunedoara, 
chiar dacă domiciliul lor 
este în București.

Amenzile aplicate de gardienii
publici depășesc 10 milioane

Ce s.a făcut bine, dar 
și nerealizările Detașa
mentului nr. 3 Hunedoa
ra al Corpului Gardie
nilor Publici au făcut 
obiectul ședinței de bi
lanț pe anul 1996, desfă
șurată joi 16 ianuarie 
la Hunedoara.

Gardienii publici din 
municipiul Hunedoara 
s.au implicat în anul 
care a trecut în preve
nirea și sancționarea unei 
serii întregi de fapte anti
sociale: acte și gesturi
obscene, amenințări cu 
violența asupra persoa
nelor și bunurilor, portul 
fără drept al unor o- 
biecte fabricate sau con
fecționate pentru tăiere, 
pătrunderi ilegale în 
sedii sau instituții publi
ce, provocări sau parti
cipări la scandaluri pu
blice și multe' altele, pe 
care spațiul limitat nu ne 
permite să le mai enu
merăm .

Conform celor declara
te de șeful Detașamentu
lui nr. 3 Hunedoara al 
Corpului Gardienilor Pu
blici, Constantin Stoica, 
subordonații domniei sale 
au întocmit în anul tre
cut 169 de procese ver
bale ■ de constatare a 
contravențiilor, valoarea 
amenzilor aplicate tota
lizând 10.492.000 lei.

Din lungul șir al fap
telor prezentate am des
prins doar câteva : în 
luna septembrie ’96 gar
dienii publici au sur
prins în flagrant un grup 
de minori care au pro
fanat două morminte din 
cimitirul evreiesc Hu
nedoara. O lună mai 
târziu, alți doi minori 
au fost depistați In timp 
ce sustrăgeau mărfuri de 
la S.C. Pamiro S.A. din 
localitate.

Din rândul minorilor 
erau și cei care au furat 
bani și obiecte de la 

mal multe societăți a 
merciale hunedorene. 1 
au fost prinși de ga 
dienli publici in lur 
noiembrie 1996. în act 
eași perioadă a fost d 
pistată și predată pol 
ției persoana care fui 
capacele de la rețeat 
de canalizare din mun 
ciplu.

Evident că in cadn 
ședinței de bilanț s-a 
discutat și aspectele n< 
sative din timpul aci 
vității des'ășvrate j 
parcursu' aeului trecu 
Asupra loi i-a st 
și se speră ca ga. 
publici din municipi' 
Hunedoara să ofere pe: 
tru viitor populației 
imagine de seriozitat 
care alături de compi 
tența ce le caracterize 
ză munca să dea îi 
creder» deplină în om 
ce poartă uniforma < 
cestei instituții.

i

ASA E VIATA
1

CĂSĂTORII

care

Numărul noilor familii 
care și-au spus DA în 
fața ofițerului stări; civi
le, între 13—18 ianuarie 
a.c., în Hunedoara, se 
ridică la 12.

Tinerele perechi
și-au unit drumul sunt: 
Chereji Cristian Rikard 
— Mihalache Gabriela; 
Dolha loan — Șendresc 
Doina Cornelia; Moruțan 
Daniel Gabriel — Surdu- 
can Mihaela; 
Florin — Băiescu 
reta; Radu Marin 
Elvira; Bereczki 
—- Birtaș Caria 
Trușcă Marin —

Ciocănea
Marga- 
— Pop 
Zoltan 
Elena; 
Mitro

fan Simona Daniela; Mar- 
coi Flavius Ioan — Ru- 
xanda Simona Maria; Bu
da Sorin Eugen — Han- 
zelik iudith; Mănișor A- 
drian Aurel — Frandeș 
Mihaela; Groza Claudiu 
Daniel — Filip Gabriela 
Carmen; Ciulic Dragomir 
— Coprean Mioara.

Tuturor le dorim casă 
de piatră !

în perioada 14—18 ia
nuarie a.c., în Hunedoa
ra s-au înregistrat 18 de
cese. "Vârsta persoanelor 
decedate este cuprinsă I 
între 19 și 94 de ani : 
Vasiu Eleonora — 46 ani; j 
Ciulie Ana — 87 de ani;’ 
Fogarași Ana — 92 de) 
ani; Stavretis Cosmas —ț 
64 ani; Turcu Sevastian i 
— 63 ani; Chiriță Lisa- ’ 
veta — 65 ani; Papi E- \ 
meric — 61 ani; Fodor 1 
Alexandru — 61 ani; Mar
tin Veronica — 67 
Gostian loan — 48 
Nagy Cleopatra — 81 

Costache Tănase — 66 
Ciobanu Oana Voinescu Ioan —

Stahl Ilona — 94 
ghiu Mirela — 
Cursan Sara — 
Scorpie Ioan — 
Safta Janeta —

Dumenezeu să-i odih
nească I

NAȘTERI

Numărul noilor născuți 
In ultimele 8 zile, în Hu
nedoara (10—18 ianuarie), 
se ridică la 26. Cine sunt 
acei care au umplut ini
ma de bucurie celor a- 
propiați: L_____  -
Andreea; Mercurean Ga
briel Florin; Artiudean 
Mădălina Roxana, Beje- 
naru Oana Alexandra; 
Pantiloi Gabriela; Rotar 
Radu Florin; Căldăraș 
Lena Larisa; Kurtuș E- 

rica; Pătrașcu Andreea; 
Cazacu Ionuț Călin; Vă
duva Irina Victoria; Mi- 
kulaș Gheorghe Andrei; 
Telcian Robert; Humi- 
niuc Adriana; Răzor A- 
lexandra; Cacuci Andra- 
da Simina; Alimpescu 
Răzvan Mihai; Brașovea- 
nu Andreea; Adam A- 
lexandru Petrică; Sîrghi 
Adina Maria; Radulescu 
Robert; Susan Andra Ma
ria; Afilom Diana Anto- 
nela; Duța Diana; Nițucă 
Laura Cristina; Mihonesc 
Alexandra Alina.

Le dorim să fie sănă
toși și să crească mari I

DECESE

am; 
ani; 
ani; 
ani; 
ani; 
Ve- 
ani; 
ani; 
ani;

68 
ani;
19
84
63

74 ani.
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BLITZ!
„VERIFICATORUL” 

DE GAZ
Poliția municipiului Hu. 

nedoara îl cercetează în 
stare de reținere pe 
Gheorghe Dan, de 39 de 
ani, din Petreasa, jude
țul Bihor, muncitor la 
„Romgaz” Târgu Mureș. 
Sub pretextul că verifi
că instalațiile de gaz din 
locuințe, folosindu-se de 
legitimație de serviciu, 
Dan a încasat necuvenit 
taxe de la trei cetățeni 
din municipiul Hunedoa
ra. Pentru ca totul să 
pară cât mai legal, el

Recent, Facultatea de 
inginerie Hunedoara a 
fost vizitată de către două 
comisii din partea CNEAA, 
vizită care a avut drept 
scop clarificarea unor 
aspecte privind cifra de 
școlarizare și structura 
profilelor de învățământ 
pentru noul an universi
tar 1997—1998.

La cursurile cu durata 
de 3 ani, Consiliul Națio., 
nai de Evaluare și Acre
ditare Academică a discu
tat și aprobat deja pen
tru 97/98 funcționarea pro
filelor electronic, iar pen
tru specialitatea electro
mecanică urmează să se 
pronunțe în următoarea șe
dință. Și pentru această 
specialitate există semnale 
pozitive, ceea ce condu
ce spre certitudinea ca, 
din toamnă, la colegiu 
(cursuri cu durata de 3 

Pagină realizată dc;
CORNEL POENAR, SORIN BLADA

elibera și chitanțe pentru 
banii încasați, numai că 
acestea erau false.

Din cercetările poliției 
s-a stabilit că Gheorghe 
Dan este și autorul unui 
furt, comis în data de 
4 decembrie 1996, din- 
tr-o locuință din loca
litatea Zlașii, prejudiciul 
fiind de aproximativ 
40.000 de lei.

Cel în cauză urmează 
a fi prezentat Parchetu
lui în vederea emiterii 
mandatului de arestare 
preventivă.

CERTIFICATE DE 
URBANISM, 

AUTORIZAȚII 
DE CONSTRUCȚIE

In ședința de avizare 
din 14 ianuarie a.c. au

STUDENTESTI
1 «

ani) la Hunedoara vor 
exista două profile cu 
câte 25 de locuri pentru 
fiecare.

Pentru cursurile cu du
rata de 5 ani, numărul 
locurilor oscilează de la 
25 la profilul mecanic și 
40 la profilul electrome
canic, până la 75 de lo
curi la profilul metalurgic.

Tot din acest an s-au 
aprobat 10 locuri pentru 
anul șase la studii apro
fundate (masters) în pro
filul metalurgic.

50 DE STUDENȚI 
PE DIN AFARĂ

Circa 50 de studenți de 
la Facultatea de Ingine
rie Hunedoara, din anii 

fost emise de primar 
următoarele documente:

CERTIFICATE 
DE URBANISM

Sucursala CEC Hune
doara (Filiala CEC HU- 
nedora, strada A. lancu, 
nr. 14), modificare fața
dă. • RAIL HUNEDOA
RA — contorizarea sis
temului alimentare cu 
apă (a municipiului Hu
nedoara; • PREDA TI
TUS CONSTANTIN, str. 
T. Vladimirescu, nr. 31 
— construcție garaj și 
extindere locuințe.

AUTORIZAȚII 
DE CONSTRUCȚIE
STAMATOIU I. ION, 

zona Ciuperca — con

I—II de studii, nu vor 
putea intra în examenele 
din actuala sesiune. Mo
tivul principal îl repre
zintă numărul mare de ab
sențe, care a fost depășit 
de către fiecare dintre a. 
ceștia, potrivit regula
mentului universitar.

Studenții care nu intră 
în actuala sesiune pierd 
dreptul de a primi burse 
în semestru] doi.

AWA'/AWWA’WAV.W- ’-WAVA'AV.W/,

:• SUBREDACȚIA HUNEDOARA
Relații cu publicul, scrisori, anunțuri publici 

! > re — în fiecare zi de marți și vineri, intre or 
ijll—14, la subredacția „Paginii-’, din clădirea Prii 
îjriei municipiului, camera 32 (parter). Alte inform; 
j > — Ia telefonul 714639, în zilele și între orele m 
■! ționate.

strucție garaj auto ; f 
COJOC ARU COSTICA, 
zona Ciuperca — con 
strucție garaj auto.

FARMACIE DE
SERVICIU

La sfârșitul acestei ăn 
tămâni, sâmbătă A 
minică, 25—26 ianuarie, 
hunedorenii pot apela l< 
serviciile Farmaciei Dian 
tus, situată pe strada G 
Enescu, lângă cantină. 
Programul farmaciei est 
între orele 8—19.

BLHZ!
O NOUĂ FEREAST 

SPRE LUMEA 
INFORMAȚIEI

De vineri, 17 iani 
a.c., Facultatea de 
nerio din Hunedoara a 
conectată la rețeaua 
versitară INTERNET.

Prin conectarea 
INTERNET s-a desch 
nouă fereastră pe 
studenții din Hunedc 
spre lumea inform; 
ceea ce face ca pi 
tirea acestora să fie 
ce In ce mai riguroa

p... .
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DIN NOU ÎN LUMEA LUI BLAGA
Apărută în colecția „BL 

ografii", cartea comple
tează cunoștințele cu în
că o perioadă din viața 
marelui om de cultură și 
filozof Lucian Blaga: a- 
prilie 1935 — martie 1944. 
Poate nu cea mai impor. 
tantă, fiindcă dramele sa
le mari se vor petrece a- 
bia după instaurarea așa- 
zisei „puteri populare", 
însă ea (re)aduce în prim, 
plan un deceniu în care 
a început cel de al doilea 
război mondial cu toate 
implicațiile sale sociale, 
economice, politice și, bi
neînțeles, culturale. De
scrierea deceniului șt, e. 
vident, a existenței lui 

! Blaga, este deschisă de 
autorul volumului abrupt, 
cu un citat de efect din 

ț Sextil Pușcariu: „Aș fi fe- 
( ricit să poți lua — cel din- 
j tăi — Marele Premiu Ha- 
> mangiu", care era, în pa. 
\ ranteză fie spus, de 100 000 
. de lei. Practicând o mo- 
J dalitate de exprimare vi- 
\ oaie și acaparantă, Ion 
l Bălu face o adevărată de- 
: monstrație dq, biograf a 
1 cărei responsabilitate și 
ț probitate nu pot fi puse 
i la îndoială. Uzând de un 
' aparat documentaristic 
ț dintre cele mai complete, 
i el își „asumă riscul" u.

nei — deocamdată — ex
haustivități. Putem urmă
ri astfel viața și activi
tatea unei personalități în. 
deajuns de conturată, de
venită peste ani un vârf 
al culturii române. In a- 
celași timp, să nu uităm 
că Blaga și-a prezentat 
discursul de recepție la 
Academie, intitulat Elo
giul satului românesc, la

sității din Cluj; apoi, pro. 
fesor la Sibiu... Și ar mai 
fi de notat din cuprinsul 
cărții avatarurile și pro- 
zaismele vieții cotidiene 
care nu l-au ocolit, de
scrise în amănunțime în 
p. 338—403 (Cap. XVII). 
Cu toate acestea (cele 
menționate până aici), Lu. 
cian Blaga a rămas fidel 
creației literare, cultu-

Ion Bălu: „VIAȚA LUI LUCIAN BLAGA”, 
Editura „Libra”, București, 1996

5 iunie 1937, de față a- 
flându-se însuși regele 
Carol al Il.lea; și, de a- 
semenea, mai trebuie re
ținut: între 29 decembrie 
1937 — io februarie 1938 
a fost secretar de stat la 
Ministerul de Externe; în 
perioada 1 aprilie 1938 
— 31 martie 1939 a în
deplinit funcția de trimis 
extraordinar și plenipo
tențiar la Lisabona; timp 
de un an (iunie 1939 — 
iunie 1940) a fost sena, 
tor. In anii universitari 
1938—1939 și 1939—1940, 
Lucian Blaga a fost pro
fesor la Catedra de Filo
zofia Culturii a Univer-

rale și filozofice. Materia
lizarea acestui argument 
îl constituie scrierile sale 
din acea perioadă: ORI
ZONT ȘI SȚIL (Orizon, 
tul spațial, orizontul tem
poral, accentul axiologic, 
atitudinea față de destin, 
năzuința formativă (1935); 
Eseul ȘPATIUL MIORI
TIC (1936); GENEZA ME
TAFOREI ȘI SENSUL 
CULTURII (1937); LA 
CURȚILE DORULUI, ver
suri (1939),■ POEZII, edi
ție definitivă în 2 voi., 
Ed. Fundației (1942); NE- 
BĂNUITELE TREPTE 
(versuri) și TRILOGIA 
CUNOAȘTERII, cuprin

zând eseurile publicate an. 
terior: Eonul dogmatic,
Cunoașterea luciferică și 
Cenzura transcendentală 
(1943); publică ARCA LUI 
NOE, piesă de teatru, la 
Sibiu și, integral, la Bu
curești, TRILOGIA CUL- 
TURII care reunește vo
lumele filozofice: Ori.
zont și stil, Spațiul mio
ritic și Geneza metaforei 
și sensul culturii (1944).

Astfel, cu aceste con
cretizări ale spiritului și 
gândirii blagiene, Ion Ba
iu reușește să ne intro, 
ducă sufletul intr-un spa
țiu și context de idei din 
care nu putem și nici nu 
ne convine să ne desprin
dem. Avem, așadar, în 
această carte, șansa — po. 
sibilitate de a cunoaște 
mai mult și mai în adân
cime și amănunt viața u- 
nuia dintre cei mai im
portanți oameni de cui. 
tură români. Volumul nu 
este altceva decât o ușă 
prin care intrăm intr-un 
ținut biografic unde spi
ritul lui Lucian Blaga să
lășluiește tutelar și inci- 
tant. O lectură atentă ne 
va revela amănunte foar. 
te interesante...

DUMITRU IIURUBA

*

î ț

j

Răspunsul 
Inspectoratului Județean 

pentru Cultură
La adresa dvs nr. 4 din 

8. I. 1997 privind scrisoa
rea dnei Maria Simion din 
Valea Arsului — Crișcior, 
vă facem cunoscut urmă
toarele:

Festivalul-concurs „CU 
NOI ESTE DUMNEZEU" 
și-a creat renume și presti
giu atât prin buna orga
nizare cât și prin calitatea 
interpretativă a participan-

mult dirijor al Corului Ca
tedralei Ortodoxe din O- 
răștie).

Dacă dna Maria Simion 
ar fi fost prezentă în am
bele zile de concurs, cre
dem că ar fj fost mult mai 
modestă și și-ar fi dat sea
ma că cele două coruri a- 
le dânsei au fost într-ade- 
văr de amatori (multe voci 
„bătrâne", dicție defectu-

Membri ai ansamblu lui „Getusa” Deva Ia una 
din sărbătorile județene. Foto: PAVEL LAZA

Festivalul—concurs inter județean 
„CU NOI ESTE DUMNEZEU”

ților. La ultimele două edi
ții, organizatorii au fost ne- 
voiți să refuze participarea 
câtorva coruri prestigioa
se din țară pentru întâr
zierea înscrierilor.

La nici-o ediție, nimeni 
nu a contestat obiectivitatea 
juriilor până acum. Și nici 
la această ediție nu cre
dem că este cazul pentru 
că nu a fost alcătuit din 
„birocrați de la cultură", ci 
din: trei absolvenți ai con
servatoarelor de muzică 
(Cluj-Napoca și București) 
dintre care doi dirijori și 
compozitori, iar unul mem
bru al Uniunii Compozito
rilor și Muzicologilor din 
România încă din anul 
1977; Consilierul șef al In
spectoratului pentru Cultu
ră al Județului Hunedoara 
și un preot (până nu de

oasă în emisia consoanelor | 
finale, omogenitate relati
vă, căderi tonale la unele 
piese chiar cu un ton, fă
ră a mai vorbi de costu
mația coriștilor) pe când ce
le premiate au avut mult 
mai puține minusuri, iar 
dirijorii acestora au diri
jat și nu au... „dansat".

Pentru elucidarea orică
ror nelămuriri și nemulțu
miri, Centrul Județean al 
Creației Populare pune la 
dispoziție cele două casete 
video cu înregistrarea in
tegrală a Festivalului-con- 
curs „CU NOI ESTE DUM
NEZEU" — ediția a Vil-a, 
7—8 decembrie 1996.

IOAN SICOE, 
consilier șef 

a] Inspectoratului Județean 
pentru Cultură

POSTA 
REDACȚIEI

• AUREL VRA- 
BIESCU, preot pensio
nar, Deva. Vă mulțu- 1 
mim pentru urările de \ 
bine pentru anul în i 
care am intrat și vâ 
dorim și noi zile seni- 1 
ne. Poezia „Noapte \ 
Sfântă" n-a putut fi . 
publicată în preajma ’ 
Sărbătorii Nașterii \ 
Domnului.
• ANTONELA O- 

PREA, Bucureșci. Per
severând ați putea de- \ 
păși această fază de i 
„compunere" de poezii. J 
Dacă ați avea posibili- ) 
tatea să frecventați un ț 
cenaclu literar ar fi ' 
foarte bine, atât pentru ’ 
nevoia dv de a vă bu- 
cura de poezie cât și i 
pentru cea de a o crea. >
• MARIANA PO- ț 

PA, Ghelari. Poezia ( 
„Adio" exprimă o tris- . 
tețe greu de asociat 1 
vârstei pe care o aveți, i 
In ambele poezii se ’ 
simte influența poetu- 1 
lui preferat. Mai in- \ 
cercați.

Remarcabila colecție „Ca
ractere" a editurii Anasta
sia mi-a prilejuit una din 
cele mai zguduitoare lec
turi din câte le am, privi
toare la destinul unui ma
re om al țării și, prin con
fesiunile sale, a unei gene
rații. Deși am avut impre
sia unei grotești, bizare „re
gii" în ceea ce privește tra
gica soartă post-mortem, i- 
mediată, așa cum a fost ea 
prezentată de mass-media, 
aceeași care, doar cu doi- 
trei ani în urmă, îl împroș- 
ca pe Corneliu Coposu cu 
toate invectivele imagina
bile, las altora să aprecie
ze ce fel de contemporani 
a avut, după revoluție, a- 
cest martir real al tragis
mului românesc, rezumân- 
du-mă doar la fulgurante 
impresii de lectură.

Doina Alexandru a știut 
să etaleze, judicios, crono
logic, datele și dialogurile 
cu eminentul om politic,

—
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și tuuă sunt 
utilii

Soare și Lună sunt mirii... între nuntași 
Invitat de onoare e chiar un Oraș.

Jegos, plin de fumuri, cenușie i-e vesta, 
Pare un cioclu — el crede că-i naș.

Să se termine astfel povestea ? 
'N-are sfârșit ăst chef bogătaș ?

Intr-un colț o amărâtă de stea a aflat, 
Că Vestea cea Bună îi va opri pe nuntași...

tui

Pe cer trece o corabie
In ea navighează iubita-mi.
Cine știe cum o să mai fie :
Stelele-s tobe din care răsură tami-tami.

Iubita mea stă chiar lângă catarg — 
Catarg mai înalt decât noaptea;
Sălbaticii bat în stele, privind înspre larg 
Unde se află acuma ea.

Drumul la ea nimeni nu-1 înțelege
Nici măcar eu, și îi spun : 
„Sălbaticii de pe mal o să te lege
Și-or să te vândă pe-un pac de tutun1*.

Pe cer trece o corabie
Iubita mea e tot mai frumoasă 
Nimeni însă nu știe
Că urma corăbiei e ștearsă din cer 
De o altă rochie de mătasă.

Solomon doar patru lucruri nu pricepea; 
Eu nu pricep unde se-ndreaptă iubirea mea.

Ziistețea lui HBacA
trăiam pe o tablă de șah, 
trăia intr-un castel de cărți de joc.

Ne întâlneam deseori, cu puțin noroc, 
Dar vorbeam numai de tristețea lui Bach.

Eu 
Ea

Bach putea fi trist dintr-un singur motiv : 
Că iubirea nu ne-o împărtășim.
Târziu — dragostea trecuse in al amintirilor catastif 
Am reușit in ochi totuși să ne privim.

Am uitat și de Bach,
Și de Ea, și de șah...
Azi trăiesc în ritmuri de jazz : 
Destul tristețea zilei azi.

Azi trăiesc într-o frescă prerafaelită. 
Uneori oamenii mă privesc și, ca prin sită, 
Eu văd lumea prin ochii lor : îmi place. 
Dar îi rog frumos să mă lase în pace.
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CIPRIAN NICKEL |

b

reușind un portret foarte 
complex al unui om, al 
unui mare patriot care a 
îndurat, laolaltă cu sute de 
mii de deținuți politici, ia
dul lagărelor despre care 
generația noastră auzea 
doar zvonuri distorsionate, 
ori incredibile (1), pe unde 
scurte. Când istoria se va 
reașeza în drepturile ei, ale 
noastre, mărturia teribilă 
despre scena politică di
nainte și după război, tră
darea națională și pactul 
cu moscoviții, despre uni
versul concentraționist ab
solut bestial, echivalându-1 
pe cel siberian, vor fi hra
nă pentru demnitatea ce
lor ce vin.

Un destin care pare să 
sintetizeze, din nou, întrea
ga suferință a neamului 
nostru în vertijul istoriei 
este exprimat clar, de o 
mare verticalitate morală, 
prin aceste confesiuni. Cor
neliu Coposu va crește, ca

imagine semnificație
demnă de urmat, odată cu 
anii, de asta sunt sigur. In 
această carte sunt toate ar
gumentele care mă fac să 
prevăd acest fapt de în
dreptățire față de patrie șl 
Dumnezeu. Mărturiile pri
vitoare Ia revoluția din de
cembrie și puciul suprapus 
acesteia sunt evident im
pecabile, fără ură, însă ne
cruțătoare în simplitatea 
lor morală, creștină.

Este o mare onoare pen
tru mine să citesc și să vor
besc despre acest titan al 
patriotismului româneso au
tentic, supralucid. Cine ci
tește cartea va înțelege că 
o Conștiință de talia celei 
de față poate iradia și tă
mădui bolile crâncene in 
care ne-am zbătut decenii 
la rând, fără să ne cunoaș
tem pe noi înșine.

EUGEN EVU
»-*i ș-» - • • — • — M——b
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LUNI, 27 IANUARIE
T V R 1

■ ’ 13,00 Jurnal; 13,10 TVR lăți; 14,00 TVR 
Cluj-N.; 14,30 TVR Timișoara; 16,00 Jur
nal; 16,05 Turism și agroturism; 16,30 
Reflector; 17,00 Em. în lb. maghiară; 18,30 
Crendizer (d.a); 19,00 Atlas; 19,30 Salvați 
de clopoțel (s, ultimul ep.); 20,00 Jurnal; 
£0,30 Ediție specială; 20,50 Baywatch (s); 
£1,45 Teatrul Național de Televiziune pre
stată: „Mutul** un telcplay de Olimpia 
Arghir; 23,05 Transfocator; 23,30 Jurnal; 
£3,45 Cultura in lume; 0,15 Gala „Radio 
Contact**.

1
4J

T V R 2

13,00 Jurnal; 13,10 Politica între ideal 
yi real; 13,40 Drumul spre Avonlea (r);
14,30 “ " - - -........................
15,45 
17,00 
ieste 
muri 
20,00 
formiștilor; 21,00 
Căsuța cu povești; 
Tribuna partidelor 
Santa Barbara (s); 
ternațional; 0,30 Muzica e viața mea!

Confluențe; 15,00 Perla Neagră (r); 
Ba bar (d.a); 16,15 Alejandra (s); 

Măseaua de minte; 17,40 Andrea Ce- 
(s); 18,30 Ecclcsiast ’97; 19,15 Rit- 
muzicale; 19,30 Sensul schimbării; 

Arte vizuale; 20,30 Tribuna noncon- 
TVM Mesager; 21,30 
21,35 Sfinx (cs); 22,05 
parlamentare; 22,30

23,15 Mag. sportiv in-

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Grace (r); 11,00 Turnul Londrei (f. 
SUA *62); 12,20 Lumea filmului (r); 12,55 
Știri; 13,00 Șobolanul de apă (f.p. SUA 
*84); 15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de iu
bire (s); 17,30 Grace (s); 18,00 Știri; 18,05 
Sport la minut; 18,25 Am întâlnit și ro
mâni fericiți; 19,00 Știi și câștigi! (cs);
19,30 Știri; 20,00 Obiecte de artă (f. An
glia 1990); 21,50 Știrile Pro Tv; 22,00 Fam. 
Bundy (s): 22,30 MASII (s); 23,00 Wrong 
Man (f. SUA 1993); 0,45 Știri; 1,05 Sport 
la minut — știri sportive.

ANTENA 1

7,15 Sfântul (rh 8,00 în vizită la Antena 
1; 10,00 D.a; 10,30 Teleshopping; 11,00 
Calcutta (do); 12,00 Printre rânduri (r); 
13,00 Lumină călăuzitoare (r); 14,00 Știri-
14.10 lin prieten adevărat (f/r); 16,00 Me
dalion; 16,30 Teleshopping; 17,00 Știri;
17.10 O iubire de neuitat (s); 18,00 Pică
tura de amar; 18,30 Model Academy (s); 
19,00 D.a; 19,30 Văduva (s)-_ 2030 Obser
vator; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
Comoara din Atena (f.a. Anglia 1979); 23,30 
Milionarii de Ia miezul nopții.

MARȚI, 28 IANUARIE
T V R i

7,00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
®ră; 9,20 Santa Barbara (r); 10,05 Limbi 
străine: franceză, engleză; 11,05 Sandino 
(f/r); 13,25 Muzica pt. toti- 14,00 Jurnal;
14,10 TVR Iași și Cluj-N.;’ 15,35 Grendi- 
aer (da); 16,00 Jurnal; 16,10 Fii tu în- 
■uțil; 16,45 Conviețuiri; 17,35 Cazuri și 
necazuri în dragoste (div.); 18,30 Tribuna 
partidelor parlamentare; 18,55 Medicina 
pt. toți; 19,25 Katts și câinele (s)- 20,00 
Jurnal; 20,30 Ediție specială; 20,50* Zilele 
comisarului Ambrosio (f. Italia); 22,35 
Radiografia săptămânii; 23,30 Jurnal; 23,45 
Gong!; 0,15 Avanpremieră; 0,25 TVR 40. 
Din Filmoteca TV.

T V R 2

7,00 La prima oră; 8,30 TVR Cluj-N-
9,20 Ora de muzică; 10,05 Magazin satelit;
11,30 D.a; 12,00 „Mutul" (tcatru/r); 13,20 
Ritmuri muzicale; 13,35 Punct de întâlni
re. Ea și vioara ei: Lucia Trită; 13,55 Se
rialul serialelor; 14,45 Limbi străine (r);
15,45 Babar (d.a); 16,10 Alejandra (s); 17,04) 
£3 de milioane (I); 17,40 Andrea Celeste 
(s); 18,30 23 de milioane (II); »,00 Cu 
cărțile pe față; 21,00 TVM Mesager; 21,30 
Căsuța cu povești; 21,35 între da și nu; 
£2,00 Credo; 23,05 Visul Iui Esther (f. Fr. 
1995, p.l).

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Grace (r); 10,30 MASII (r); 11,00 More 
American Graffiti (f. SUA *79); 12,55 Știri; 
13.<’o Evadații (f. SUA 1974); 15,00 Ver

dict: ci mă! (s); 16,00 Tânăr și neliniștit 
(s)- 16,45 înrobită de iubire (s); 17,30
Grace (s); 18,00 Știri; 18,05 Sport la mi
nut; 18,15 Cagney și Lacey (s); 19,00 Știi 
și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Chicago 
Hope (s); 21,00 Secrete de familie (s); 
22,00 Familia Bundy (s); 22,30 MASII (s); 
23,00 Deșteaptă-te, române! (talkshow); 0,00 
Știri; 0,20 Sport la minut — știri sportive.

ANTENA 1
7,15 O iubire de neuitat (r); 8,00 în vi-, 

zită la Antena 1; 10,00 Djj; 10,30 Tele
shopping; 11,00 Știri; 11,10 Lumină călău
zitoare (r); 12,00 Văduva (r); 13,00 Lumi
nă călăuzitoare (s); 14,00 Știri; 14,10 Co
moara din Atena (f/r); 16,00 Medalion;
16.30 Teleshopping; 17,00 Știri; 17,10 O 
iubire de neuitat (s); 18,00 In luptă cu 
abuzurile și corupția; 18,30 Modei Acade
my (s); 19,00 D.a; 19,30 Văduva (s); 20,30 
Observator; 21,15 Din lumea afacerilor;
21.30 Viu sau mort (w. SUA *87); 23,15 
Milionarii de ia miezul nopții.

MIERCURI, 29 IANUARIE

T V R 1
7,00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 

oră; 9,20 Santa Barbara (r); 10,05 Video
lexicon; 11,05 Videocaseta muzicală; 11,20 
Andrea Celeste (r); 12,10 D.a.; 12,40 Reflec
tor (r); 13,10 Muzica pt. toți; 14,00 Jurnal;
14.10 TVR lași și Cluj-N.; 16,00 Jurnal;
16.10 Videocaseta muzicală; 16,45 Grendizer 
(d.a); 17,15 Telediscul muzicii populare;
17,45 în fața Dvs!: 18,45 Baschet mascu
lin. Preliminariile CE: România — Olan
da (d, rep. a 11-a); 19,30 California vi
sează (s); 20,00 Jurnal; ,20,35 Ediție spe
cială; 20,50 Masada (s); 21,40 Noi fron
tiere; 22,2o Frumoasa și Bestia (s); 23,10 
Interpreți ai muzicii populare; 23,30 Jur
nal; 23,45 Confluențe; 0,15 întâlnirea de 
la miezul nopții.

T V R 2
7,00 La prima oră; 8,30 TVR Timișoara;

9,20 Ora de muzică... românească; 10,05 
Caleidoscop-satelit; 11,05 Punct de întâl
nire. Povești brailene; 11,35 D.a; 12,00 
Zilele Comisarului Ambrosio (f/r); 13,45 
National Geographic (do); 14,40 Gong! (r);
15.10 De lingua latina; 15,4(1 Ba>,ar (d.a);
16.10 Alejandra (s); 17,00 Zodia Balan
ței; 17,40 Andrea Celeste (s); 18,30 Em. 
în lb. maghiară; 20,00 Clio; 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 Căsuța cu povești; 21,35 
Orizonturi culturale; 22,05 Santa Barba
ra (s); 22,50 Un secol de cinema; 23,45 
VIVO Rock Night; 0,15 Mag. satelit.

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Grace (r); 10,30 MASII (r); 11,00
Martor fantomă (f. SUA ’44); 12,55 Știri; 
13,00 Alegerea lui Solomon (f. SUA 1992); 
15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16.45 înrobită de iubire (s);
17.30 Grace (s); 18,00 Șuri; 18,05 Sport la 
minut; 18,15 Robocop (s); 19,00 Știi și 
Câștigi*! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Danielle 
Steels: „Fine Things" (f. SUA 1990); 22,30 
Știri; 22,40 Familia Bundy (s); 23,10 MASII 
(s); 23,40 Lege și ordine (s); 0,30 Știri; 
0,50 Sport Ia minut — știri sportive.

ANTENA 1
7,15 O iubire de neuitat (r); 8,00 în vi

zită la Antena 1; 10,00 D.a; 10,30 Tele
shopping; 11,10 Lumină călăuzitoare (r); 
12,00 Văduva (r); 13,00 Lumină călăuzi
toare (s); 14,00 Știri; 14,10 Viu sau mort 
(f/r); 16,00 Medalion; 16,30 Teleshopping;
17.10 O iubire de neuitat (s); 18,00 Seis
mograf; 18,30 Model Academy (s); 19,00 
D.a; 19,30 Văduva (s); 20,30 Observator;
21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 Taina 
inimii mele (dramă Sp. *95); 23,10 Milio
narii de la miezul nopții.

JOI, 30 IANUARIE
T V R 1

7,00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (r); 10,05 Limbi 
străine: germană; 11,05 Andrea Celeste 
(r); 12.45 D.a; 13,10 1001 audiții; 14,00 
Jurnal; 14,10 TVR lași și Cluj-N.; 15,40 
Tradiții; 16,00 Jurnal; 16.10 Cuvinte po
trivite; 16,35 Mag. social; 17,20 Ritmuri 
muzicale; 17,30 Tribuna partițiilor par
lamentare; 17,55 Tragerile LOiO; 18,05 
Milcnhim; 18,50 Grendizer (<La); 19,20 
Toleranță și responsabilitate; 20,00 Jur
nal; 20,35 Ediție specială; 20,50 Dragos
tea învinge (s); 21,45 Reflecții rutiere; 
22,05 Memorialul durerii (do); 23,30 Jur
nal; 23,45 Berlin Alcxanderplatz (s. Ger
mania 1980, ep, 1).

T V R 2
7,00 La prima oră; 8,30 TVR Cluj-N.:

9,20 Muzica pt. toți; 10,05 Magazin de că
lătorii și descoperiri; 10,40 întâlnirea de 

Ia miezul nopții (r); 11,35 D.a; 12,05 Cur
cubeu; 13,05 Frumoasa și Bestia (r); 14,00 
Jurnal; 14,10 Reportaj '97; 14,45 Limbi 
străine (r); 15,45 Babar (d.a); 16,10 Ale
jandra (s, ultimul ep.); 17,00 Ceaiul de 
la ora 5 (div.); 19,00 Em. în lb. germană, 
20,00 Știință și imaginație; 20,30 Enigma 
(cs); 21,00 TVM Mesager-, 21,30 Căsuța 
cu povești; 21,35 Filmoteca de Aur; 22,05 
Woyzeck (f. Ungaria); 23, 40 Stadion; 0,15 
Jazz Alive Show.

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Grace (r)-_ 10,30 MASII (r); 11,00 I- 
ressistible Force (f.p. SUA ’93); 12,15 Is
toria fotbalului (r); 13,45 Beverly Hills 
(r); 14,30 Gillette — lumea sportului; 15,00 
Verdict: crimă! (s); 16,00 Tânăr și neli
niștit (s); 16,45 înrobită de iubire (s);
17.30 Grace (s); 18,00 Știri; 18,05 Sport 
la minut; 18,15 Enigmele Agathei Chris
tie (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Melrose Place (s); 21,00 Doc
tor în Alaska (s); 21,50 Știri; 22,00 Fami
lia Bundy (s): 22,30 MASII (s); 23,00 Ser
gentul Wolf (s); 0,00 Știri; 0,20 Sport la 
minut: știri sportive.

ANTENA 1
7,15 O iubire de neuitat (r); 8,00 în vi

zită la Antena 1; 10,00 D.a; 10,30 Tele
shopping; 11,10 Lumină călăuzitoare (r); 
12,00 Văduva (r); 13,00 Lumină călăuzi
toare (s); 14,00 Știri; 14,10 Taina inimii 
mele (f/r); 16,00 Medalion; 16,30 Tele
shopping; 17,10 O iubire de neuitat (s), 
18,00 Invitați la Antena 1; 18,30 Model 
Academy (s); 19,00 D.a; 19,30 Văduva (s);
20.30 Observator; 21,15 Din lumea afa
cerilor; 21,30 Fațetele adevărului (thriller 
SUA 1985); 23,25 Milionarii de la miezul 
nopții.

VINERI, 31 IANUARIE
T V R 1

7,00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (r); 10,05 Limbi 
străine: spaniolă; 11,20 Fermecălorul nai;
11.45 Andrea Celeste (r); 12,35 1001 au
diții; 13,20 TVR Iași și Cluj-N.; 15,09 
Pompierii vă informează!; 15,20 Din lu
mea afacerilor; 16,0o Jurnal; 16,10 Ieși
rea din cerc; 16,35 Em. în lb. germană;
17.30 Pro Patria; 18,30 Viața parlamen- * 
tară; 19,00 Din nou în Vestul Sălbatic (s); 
19,55 Urgențe in agriculiură; 20,00 Jur
nal; 20,35 Ediție specială; 20,50 Tezaur 
folcloric; 21,40 Scrisorile prietenului (f. 
TVR) Insipirat din proza lui A.E. Bacon- 
ski; 22,55 VIVO Rock Night; 23,30 Jurnal;
23.45 MTV. Euro Top 20; 0,45 Cine îmi 
va iubi copiii? (f. SUA *83).

T V R 2
7,00 La prima oră; 8,30 TVR Iași; 9,20 

Muzica pretutindeni; 10,05 Mozaic-satelit;
11,15 Punct de întâlnire. Fotografiind su
fletul...; 11,35 D.a; 12,00 TVR Iași, Cluj- 
Napoca și Timișoara; 13,30 Limbi străine 
(r); 14,00 Cafeneaua arielor; 15,20 Con
viețuiri; 16,10 Top Model (s. Brazilia, ep. 
1); 17,05 Bursa invențiilor; 17,40 Oameni 
care au fost...; 18,10 Andrea Celeste (s); 
19,00 Concertul Filarmonicii „George E- 
nescu**; 21,00 TVM Mesager; 21,25 Căsu
ța cu povești; 21,30 Hyperion; 22,30 Ro- 
bingo 2 (cs); 23,10 Santa Barbara (s); 23,55 
Din viața rromflor; 0,25 Bucuriile muzicii.

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut- 
10,00 Grace (r); 10,30 MASII (r), 11,00
Cradle of Conspiracy (f. SUA 1994); 12,55 
Știri; 13,00 Parale pentru Sfinți (La. SUA 
’79); 15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 Tâ
năr șl neliniștit (s); 16,45 înrobită de iu
bire (s); 17,30 Grace (s); 18,00 Știri; 18,05 
Sport la minut; 18,15 Rătăciți în tranzi
ție; 19,00 Știi și câștigi! (Cs); 19,30 Știri; 
20,00 Dosarele X (s); 21,00 Cursă spația
lă (f.a. SUA 1983, p.l); 22,55 Știri; 23JM) 
La limita imposibilului (s); 0,00 Știri; 0,20 
Sport la minut: știri sportive; 0,35* Zo
na Crepusculară (s); 1,00 Casa din vale 
(f. SUA 1941); 3,25 Baschet NBA.

ANTENA 1
7,15 O iubire de neuitat (r); 8,00 în vi

zită la Antena 1; 10,00 D.a; 10,30 Tele
shopping; 11,10 Lumină călăuzitoare (r); 
12,00 Văduva (r); 13,00 Lumină călăuzi
toare (s); 14,10 Fațetele adevărului (f/r); 
16,00 Medalion; 16,30 Teleshopping; 17,10 
O iubire de neuitat (s); 18,00 Thalia; 18,30 
Model Academy (s); 19,00 D.a; 19,30 Vă
duva (s); 20,30 Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 Adio, iubito (f.p. 
SUA 1975); 23,10 Milionarii de la miezul 
nopții.

SAMBAtA, 1 FEBRUARIE 
TVR 1

7,00 Bună dimineața... de la Iași!; 9,00 
Ba da, Ba nu!; 9,50 Drumul spre Avonlea 

(s); 10,40 Matineu muzical; 11,25 Pas cu 
pas; 12,15 Ecranul; 13,05 Pleiade; 14,00 
Jurnal; 14,10 Turnul Babei: D.a; D*vs de
cideți; Film serial; Umor; Muzică; Rugby;
18,15 Mapamond; 18,45 Povestirile lui Do- 
nald Rățoiul (d.a); 19,15 Teleenciclopedia; 
20,00 Jurnal; 20,40 Inam*cul inamicului 
(•); 21,35 Gala Premiilor MTV — Europa 
'9o; 22,45 Perla Neagră (s); 23,30' Jurnal;
23.45 Mai spune-mi că nu m-ai uitat; 0,25 

-Gala circului englez din Blackpool.

T V R 2
7,00 întâlnirea de sâmbătă. Program al 

Saudioului TVR Cluj-N.; 12,00 M'l'V. Dis
co Dance; 13,00 TVR Timișoara; 13,30 Est 
Meridian Magazin de sfârșit de săptă
mână de ia iași; 15,50 Babar (d.a); 16,20 
lop Model (s); l<,10 Itinerare spirituale; 
l:,40 Serata muzicală TV; 30,30 Pariați 
pe campion! (cs); 21,00 TVM Mesager; 
£1,30 Autograf pentru prezent;, 22,00 San
ta Barbara (s); 22,45 Tradiții; 23,15 Alfa 
și Omega; 0,25 Festivalul Skip Rock *93.

P R O TV
7,00 Djl; 9,30 Flipper (s); 10,00 Frații 

Hardy (s); 10,30 Misterele lui Nancy Drew 
(s); 11,00 Casa din vale (f/r); 12,55 Știri; 
13,uO With Hostile Intent (f. SUA 1993); 
14,35 La limita imposibilului (r); 15,45 Lu
mea iu’ Gaiță; lo,00 VR 5 (s); 17,00 Rug
by. Turneul celor cinci națiuni (d); 18,30 
Baschet NBA Action; 19,00 l'e uiți și câș
tigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Cursa spațială 
(f.a. SUA 1983, p. 11); 21,55 Știri; 22,00 
Crimă cu premeuitare (s); 23,00 Nemuri
torul (s); 0,00 Știri; 0,05 Sport la minut: 
știri sportive; 0,30 Jane Srcet (f. cr.).

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,15 O iubire de neuitat (r); 

8,00 in vizită la Antena 1; 10,00 D.a; 10,30 
Telesnopping; 11,00 Văduva (r); 12,00 1001 
(mag.); 12,30 Fast Food (co. SUA 1989);
14,10 Adio, iubito (t/r); 16,00 Povcș.ile
prietenilor mei; 16,30 Teleshopping; 17,00 
Sfântul (s); 18,00 Cinema, Cinema, Cine
ma; 18,30 Madison (s); 19,00 Un weekend 
de pomină (co. SUA ’9v); 20,30 Observa
tor; 21,00 Presupus vinovat (dramă SUA 
*91); 22,40 Rose împotriva destinului (f. 
Australia 1990, p.l); 1,00 Teleshopping;
1.30 Video pop-rock.

DUMINICA, 2 FEBRUARIE
T V R 1

8,00 Bună dimineața!; 9,00 Trei pentru 
o mască (em. pt. copii); 10,00 Colț Alb (s);
10.30 Lumină din lumină; 11,30 Melodii 
populare; 12,00 Viața satului; 13,30 Katts 
și câinele (s); 14,00 Jurnal; 14,20 Video- 
magazin... De la egal la egal...; 16,55 A 
doua alfabetizare; 17,10 Star Trek (s); 
18,05 Tragerile Loto; 18,15 Lumea și noi;
18.45 Aladdin (d.a); 19,15 Robingo (cs); 
20,00 Jurnal; 20,40 Duminica sportivă; 
20,55 între iubire și ură (f. SUA 1993);
22.30 MTV. 3 from 1- 23,00 Nocturna liri
că; 23,20 Avanpremieră; 23,30 Jurnal;
23.45 Setea (s).

T V R 2
7,00 5x2. Mag. duminical de la Iași; 

13,00 MTV. Greatest Hits; 14,00 Scrisorile 
prietenului (f/r); 15,35 Top Model (s); 16,30 
Orașe și civilizații; 17,00 Festivalul mon
dial al Circului de mâine; 18,00 Oglinzi 
paralele; 18,45 Santa Barbara (s); 19,30 
Puterea, pasiunea (s); 20,00 O tradiție a 
succesului; 21,00 TVM Mesager; 21,30 „Re
priza a treia" în 1996.

PRO TV
7,00 D.a; 9,00 Super Abracadabra; Fiica 

oceanului (s); 11,00 Taking of Pelham 123 
(f. SUA ’74); 12,55 Știri; 13,00 News Ra
dio (s); 13,30 Silk Stalkings (s); 14,30 Stan 
și Bran (s); 15,00 Lumea filmului; 15,30 
Fotbal II Calcio (d); 17,30 Gillette — lu
mea filmului; 17,45 Față-n față cu Ilie 
Șerbănescu (talkshow); 18,30 Beverly Hills 
(s); 19,30 Știri; 20,00 Defending Your Life 
(co. SUA ’91) cu Meryl Streep; 22,00 Tra
gerea Loto Special 6/49, Noroc și concurs 
Pronosport; 22,10 Central Park West (s); 
23,00 OP Center! (s); 0,00 Știri; 0,05 Sport 
la minut: știri sportive; 0,30 Fotbal. Re
zumat II Calcio.

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,10 Sfântul (r); 8,30 D.a: 9,30 

Misiune ultrasecretă (s); 10,00 Comoara 
templierilor (s); 10,30 Teleshopping; 11,00 
Taiwan — Miracolul economic (do); 11,30 
Muzică populară; 12,00 Telcrebus; 12,30 
Lumea în care trăim (do); 13,10 Caleidos
cop-, 15,30 Jocul norocului (s); 16,30 Te
leshopping; 17,00 Sfântul (s); 18,00 Printre 
rânduri (do); 18,50 Păguboșii (co. Canada 
1993); 20,30 Observator; 21,00 Expediție 
riscantă (f.a. SUA 1993); 22,50 Știri spor
tive; 23,00 Rose împotriva destinului (L 
Australia 1990, p. II); 1,00 Teleshopping.L
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Primim din parteo RAGCL DEVA

Datornici pentru care 
suferă un oraș întreg (II)
ASOCIAȚIA DE LOCATARI NR. 121

Stârcescu Caliu, bl. C/A/8 — 868.522 
lei; Boglea Marcel, bl. C/D/23 — 888.355 
lei; Vasiu Ioan, bl. D/D/29 — 789.417 leii 
Șandru Veronica, bi. D/E/4 — 843.318 le,

ASOCIAȚIA DE LOCATARI NR. 28

(Cartier M 15 — Bejan)

Varga Vasile, bl. 63/37 — 1.051.061 leii 
Cuibus Iulia, bl. 63/48 — 1.132.000 lei; 
Stiian Ana, bl. 73/17 — 1.439.806 lei | 
Visan Vasile bl. 73/26 — 1.306.092 lei

ASOCIAȚIA 143

(Cartier Micro 15 — Orizont)

Anton, bl. 35/18 — 1.406.949 lei; Pr°da 
loan. bl. 35/58 — 3.725.029 lei; Sur Nic., 
bl. 36/20 — 1.199.904 lei; Crișan Corne], 
bl. 36/34 — 2.497.517 lei; Macingo Carol, 
bl. 36/48 — 1.727.366 lei; Nițu Susana. 
bl. 36/55 — 2.003.816 lei; Pârău Emil 
bl. 37/2 — 2.051.086 lei; Fluieraș Floarea, 
bl. 37/3 — 1.807.538 lei; Duzum D-tru 
bl. 38/56 — 1.468.763 lei.

ASOCIAȚIA NR. 7 
(Cartier Gojdu)

Mod Ovidiu, bl. AB20, ap. 32 —
525.240 lei; Duma Margareta bl. K4/7
— 936.269 lei; Oletean Dorin, bl. K4/15
— 553.748 lei; Simina Gheorghe, bl. K6/ 
10 — 404.416 lei; Popa Emil, bl. 42/18 — 
508.483 lei.

$. C. PROOCONSCOM $. 8.1. OM

Varga Eva, bl. 66/18 — 1.387.000 iei.

ASOCIAȚIA 27

(Cartier Micro 15 — Enzincscu)

Sac Alex, bl. 45/45 — 1.655.200 Jeh 
Roman loan, bl. 45/42 — 1.220.000 lei |
Crișan Nicolae, bl. 45/33 — 1.262.000 leij 
Otbos Vasile, bl. 44/40 — 1.120.060 lei

ASOCIAȚIA 141

(Cartier Micro 15 — Orizont)

Odvos Vilhelm, bl. 61/1 — 1.325.018 lei; 
Morașan Sorina, bl. 61/6 — 1.198.891 lei; 
Musca Carmen, bl. 61/17 — 2.297.846 lei; 
Șerban Anastasia, bl. 61/43 — 3.456.694 
lei ; Sueila loan, bl. 61/22 — 2.306.324
lei ; Popa Nicolae, bl. 61/57 — 1.598.495
lei ; Horvat loan. bl. 61/61 — 3.478.147
lei; Somfetea Viorica, bl. 61/62 —
1.984.743 lei; Duna loan, bl. 61/63 —
2.892.797 lei; Muntean Sorin, bl. 61/65 
— 1.968.307 lei; Valean loan, bl. 61/70 — 
1.589.971 lei.

SIST. GOSP. APELOR t

Boanca Dumitru, bl. 61/84 — 2.865.099 
lei.

ASOCIAȚIA NR. 142

(Cartier Micro 15 — Orizont)

Varga Coloman, bl. 60/91 — 1.304.858 
lei; Hoza Anișoara bl. 60/112 —
1.039.724 lei; Lazăr Cornel, bl. 60/120 — 
1.012.635 lei;

ASOCIAȚIA NR. 29

ASOCIAȚIA NR. 8 
(Cartier Gojdu)

Lazăr petrișor. bl. E21, ÎL. Caragiale
— 2.433.068 lei.

ASOCIAȚIA NR. 10 
(Cartier Gojdu)

Palko Grigore, bl. A3/10 — 1.695.052 
Iei: Got Octavian, bl. A3/22 — 602.877 
lei ; Teleanu Dorin, bl. A3/50 —■
1.427.656 lei; Onuț ludit. M. C2/4 —
923.423 lei; Lase Ana, bl. E1A/14 •—
829.699 lei; Gheara Rodica, M. K3/15 — 
347.811 lei.

ASOCIAȚIA NR. 203 
(Cartier Zarand)

«oștea Rodica, bl. P5/3 — ii.084.000 
lei.

ASOCIAȚIA NR. 167
(Cartier Zarand)

Bochis Livia. bl. P4, — 1.175.289 lei; 
Manate Nicolae, bl. P4 — 910.527 lei; Bota 
Mariana, bl. P4 — 1.194.907 lei; Giurca 
Raveca, bl. P4. — 937.580 lei.

ASOCIAȚIA NR. 30
(Cartier Micro 15 — Orizont)

Macingo Gh., bl. 68/3 — 1.833.540 lei; 
Albu Mircea, bl. 85/26 — 1.251.206 iei;
Scutaru Costica bl. 85/48 — 1.851.818 Iei; 
Moldovan Maria, bl. 82/8 — 1.003.185
lei: Mynteanu Rodica, bl. 68/21 —
1.371.095 'lei; Negru Teodor, bl. 65/2 — 
1.006.461 lei; Hazaret Ioana bl. 86/23
— 1.001.226 lei; Tulea Ștefan, bl. 85/29
— 3.503.076 lei.

Strada Andrei Șaguna, nr. 1, telefon nr. 232033.
I. Execută lucrări de construcții, reparații, zugrăveli și vopsitorii de 

calitate superioară pe bază de deviz — ofertă.
II. Produce și livrează la persoane fizice și societăți comerciale in I 

cantități nelimitate următoarele:

— cuie pentru construcții de la 40 mm la 120 mm;

— împletitură de sârmă zincată sau neagră, la comandă și din stoc, 
având dimensiunile șl ochiurile dorite.

III. Oferă din stoc și la comandă:

— bolțari din zgură pentru construcții;

— cărămidă format normal pentru zidărie construcții;
— bolțari tip E din beton pentru zidărie, suitori mină;

- bolțari beton semilună pentru zidărie suitori mină;
— bandaje beton de 1000 mm și 1200 mm pentru armături de mină;
—■ borduri beton pentru trotuare, toate dimensiunile;
«— stâlpi beton pentru împrejmuire;
— gambioane din rame metal și împletitură plasă sârmă pentru 

protecție surpare maluri râuri.

Toate produsele se livrează la prețurile de fabricație.

Se oferă garanție pentru calitate și execuție.

SUNAȚI-NE CHIAR ACUM!

SOCIETATEA NOASTRĂ 1N PERMANENȚA LA DISPOZIȚIA 
DUMNEAVOASTRĂ !

(Cartier Micro 15 — Orizont)

Goran Remus, bl. 76/23 — 1.665.053 
lei; Revnic Marina, bl. 76/45 — 1.068.350 
lei; Samu loan, bl. 76/49 — 1.201.30? 
lei; Corodescu Gh., bl. 76/52 — 1.327.049 
lei; Joldis Nicolae bl. 77/60 — 1.145.942 
lei; Varga Florin, bl. 78/2 — 2.671.754 
lei; Filip Dan, bl. 78/38 — 1.696.380 lei; 
Antal Ioanes, bl. 79/5 — 2.162.741 lei ; 
Veriscenghiu Ionel, bl. 79/9 — 1.266.305 
lei; Pamas Achim, bl. 79/13 — 2.680.639
lei; Marcu Florea bl. 79/21 — 1.729.392
lei; Huh Lucreția, bl. 79/44 — 1.206.396
lei: Chindean Aspazia, bl. 79/49 --
2.439.006 lei; Molesniuc Gh., bl. 79/52 — 
1.837.009 lei; Traian Viorica, bl. 79/59 
<— 2.105.156 lei; Bartales Iosif, bl. 81/21 
— 1.972.772 lei: Lăzărescu C_tin, bl. 81/ 
36 — 4.653.835 lei; Hidisan Silvia, bl.
81/34 — 1.597.149 lei; Somghi Irina, bl.
81/53 — 1.201.694 lei; Pantea Iosif, bl
29/9 — 1.801.595 lei; Baboi Eufemie, bl. 
29/13 — 2.177.417 lei; Olaru Alex., bl.
29/14 — 2.871.862 lei; Covaciu Aurel,
bl. 29/16 — 2.277.527 lei; Cismaș S..
bl. 29/17 — 2.150.832 lei; Subțirel Nico. 
lae, bl. 29/18 — 3.580.367 lei: Rotar M„ 
bl. 29/20 — 1.000.000 lei; Nistor Petru, 
bl. 29/25 — 1.702.229 lei; David Paulina, 
bl. 29/26 — 1.561.110 lei; Barbu Ioan. bl. 
29/36 —• 1.401.434 lei; Pantea Victor, 
bl. 29/37 — 3.149.201 lei; Baranga Ga_ 
vrilă, bl. 29/39 — 1.409.792 lei; Pădurean 
Dorel, bl. 29/40 — 1.744.682 lei; Cornea 
Sandu, bl. 33/32 — 1.992.905 lei; Susan

ASOCIAȚIA NR. 18 
(Cartier Dacia)

Bl. P + 10
Amititeloae C_tin, bl. 9 

lei; Beke Carmen, ap. 42. 
lei.

Bl. 35, sc. B

— 966.694
— 942.515

Volcu Neagu, ap. 41 — 1.071.900 lei;
Prodan Ioan. ap. 46 — 2.059.905 lei;

Btoc 4. sc. I

Câldărar Minodora, ap 11 — 1 233.185 
lei.

Bloc 4, sc. II

Miron Sostel, ap. 14 — 815.255 lei;
Horvat Arpad, ap. 17 — 766.727 lei; (gata
Cornel, ap. 25 — 1.200.000 lei.

Bl. 4, sc. IV

Lupu Iacob. ap. 19 — 866.040 lei.

ASOCIAȚIA NR. 113 
(Cartier Băleescu)

Rațiu Marioara, bl. B/36 — 1.031.600 
lei; Feher Vasile, bl. M/49 — 981.850 lei.

——

Banc Post S. A., Filiala Hunedoara
Scoate la

LICITAȚIE PUBLICA J
imobil, situat în Hunedoara, str. Viorele, nr. 4, bl. 10, ap. 22, re- J 

prezentând un apartament cu 2 camere.
Licitația va avea loc în data de 30 ianuarie 1997, ora 10, la sediul | 

Judecătoriei municipiului Hunedoara — biroul executori judecătorești. ț
Informații suplimentare, la sediul băncii din Hunedoara, str. 22 De- ț , 

cembrie, nr. 7, tel. 717345. |

Preț de pornire: 5 000 000 lei.

SANCȚIUNI 
CONTRAVENȚIONALE

în 1996, polițiștii deveni 
au aplicat 4927 de sanc
țiuni contravenționale, cele 
mai multe fiind pentru 
Încălcarea legilor 61/1991 
și 12/1990. Valoarea totală 
a acestor sancțiuni se ri
dică la 142 928 000 de lei. 
(V.N.)

ZI C3C3EZ3EZ3!=□!=! I
l

S.C. SIMCOM FLORA S.R.L. HAȚEG — ȘTEI j 
Telefoane: 232816; 770082. <

Vinde en gros și en detail, prin magazinele £ 
sale din orașele Hațeg, Petroșani si comuna i 
Pui, Ș

• haine import; J
• încălțăminte import; <
• alte produse electrice si electrocasnice J

* 
:• 

(7517)J 
s 

\WZAWAVAVA,.V.-A7AWWA,.,AWA,Z.‘.,.VZ/'

— SECOND HAND.
Prețuri foarte avantajoase. 
Import Suedia, Olanda, SUA.

I*
I9

I

nX Tăinui tor uiNicolae Mircea 1 
are 25 ani, este din Deva, 
recidivist, șofer. împotriva 
lui s-a emis mandat de 
arestare pentru in frac-

MM • w • —— —• • —• • 4 a» mw 4 aaw 4 r 4 *

țiunea de tăinuire. Iată 
a făcut. Inir-o zi l_a

ajutat pe Vasile Agafiței 
sâ valorifice o roată de 
camion sustrasă de a_ 
eesta din urmă cu o zi 
înainte de la Marc loan 
din Mintia. (V w.)

I

I* I
I
I

T .■■■■■ ■. — ....... 1 -.r •Z

A
w.w.v. 1
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I

VANZARI — 
cumpărări

• Vând apartament in 
■ 'bloc, cărămidă, P plus
4, 2 camere plus separeu, 

' (bucătărie, baie, hol, de
bara, confort îmbunătățit, 
parchet, gresie, faianță, 
telefon, încălzire gaze în 
sobe teracotă, 2 beciuri și 
garaj înzidit, lângă bloc, 
grădiniță flori și legume; 
ulunedoara, str, Th. A- 
man (O.M.). Preț negocia
bil 22 000 D.M. Informații, 
Simeria, tel. 661812, orele 
«3—20. (GRT)

• Vând calculator 286, 
garanție trei luni, un mi
lion lei, 216771, scara.

• Vând mașină de spălat 
„Albalux 9”. Informații 
«leva, tel. 613171.

• SC Agroserv SRL Bă-
ciu vinde îngrășăminte 
cli mice complexe. Tel. 
«72115. (7686)

• Vând casă central, 
informații Ia tel. 617543.

(7648)
• Vând apartament 2-3

camere Brad, tel. 231718; 
«55319: pădure Vălișoara, 
tel. 229779. (2421)

• Vând casă, grădină
«5 ari localitatea Bobâlna, 
Feredeie. Informații tel. 
620664. (7628)

• Vând loc de casă. De
va. str. Grigorcscu, nr. 18,

•45 ari lângă gara Deva. 
Tel. 665357, după ora 16.

(7663)
• Vund casă Bretea Mu-

ceșană. Informații tel. 
291 A. Ilia. (7659)

• Vând Audi 80 înma
triculat, stare funcționare. 
Tel. 617519, 612500, orele 
9—16. (7587)

• Vând teren intravilan,
posibilități construcții, gaz. 
Simeria, str. Atelierului, 
«1. (7600)

• Vând Ford Tranzit 
Diesel, an fabricație 1988 
și remorcă, înscrise în 
circulație. Tel. 221162.

(7572)
• Vând sau închiriez

spațiu comercial cu di
verse îmbunătățiri, zonă 
bună din Orăștie. Infor
mații tel. 617394, după 
ora 19 (7633)

• Vând sau schimb a- 
parlament două camere 
semidecomandate, îmbu
nătățit cu 2—3 camere; 
cumpăr apartament 2—3 
camere. Tel. 629602; 627741.

(7644)
• Cumpăr sau închiriez

garsonieră. Informații în
tre orele 17,30—21, tel. 
823653. (7651)

• Vând pământ arabil 
4,5 ha în zona râului 
Galbena — Hațeg. Tel. 
231050, după ora 17. (7642)

• Vând VW Golf, 5 vi
teze, fără motor, neînma- 
tricnlabil. Tel. 224127.

(7675)
• Vând parcele pentru 

construcții de case str. 
Vulcan. Tel. 224427. (7675)

• Vând compresor 380
V , mobilă cu bibliotecă, 
Simeria, 660335. (7676)

• Vând haină blană 
vulpe pentru femei, nr. 46, 
scurtă și congelator 5 ser
tare. Tel. 621759. (GRT)

• Vând casă la Bretea 
Alureșană. Informații tel. 
061/265102, după masă.

(7861’

• Cumpăr miere
’ albine salcâm 6000
i lci/kg, polifloră 5000

lci/kg, plata pe loc. 
Tel. 058/817952 sau
058/817775. (7624)
• Vând camion Gaz, 5

tone. Relații tel» 614145. 
(7666)

• SC Cerbul Albastru 
SRL Arad vinde la preț 
de importator pluș ame
rican. Tel./fax 057/281824.

(7635)
• Vând dormitor spa

țios și antenă parabolică 
completă, prețuri avanta
joase. Tel. 617792. (7647)

• Spray contra ejaculă
rii rapide medicamente 
potență, frigiditate, zahăr 
afrodisiac. 01—6376273.

(7241)
• Vând linie autoservire

alimentație publică, trei 
corpuri. Tel. 058/827212, 
orele 7—9. (7691)

• Vând Trabant 1988. 
Geoagiu-Băl și rezervor 

motorină 8 tone. Te], 648107,
(7291)

• Vând autoutilitară
Peugeot J5, 1,5 tone, 1987, 
6500 DM negociabil. Orăș
tie. tel. 642768. (7295)

• Vând car marc de 
lemn Tel. 225918 Sibiu.

(7298)
• Consumcoop Geoagiu

vinde la licitație piese de 
tractor U 650, din dez
membrări. Lista se poate 
consulta zilnic între orele 
8—14, la sediul coopera., 
tivei. (7299)

• Vând urgent Ford 
Granada Combi, 1500 mărci, 
negociabil. Tel. 651077.

(2359)
• Vând Flipper și plăci 

video jocuri, prețuri a- 
vantajoase. Tel. 651077.

(2360)
• Vând piese Renault

11, benzină. Clopotiva. nr. 
281, tel. Cârnești, interior 
17. (5157)

• Vând Audi 80, neîn
matriculat, tel. 730681, zil
nic după ora 20. (5616)

• Vând casă, teren 3500
mp, în comuna Băcia,- «- 
ventual apartament, auto
turism, la schimb, plus
diferență. Tel. 711955,
672161. (5612)

OFERTE DE
SERVICII

• Efectuez transport 
marfă 1,5 tone. Tel. 223224.

(7602)
• Partener Exim Prest

execută hidroizolații, con
strucții, amenajări interi
oare, instalații sanitare; 
electrice, negociabil. Tel. 
230656. (7677)

• Zugrăvesc, vopsesc, ta-
petez, montez faianță, pre
țuri foarte convenabile. 
Tel. 211522. (7678)

• Meditez matematică
clasele V—VIII. Tel. 
624926. (7859)

• Executăm lucrări con
strucții, acoperișuri, insta
lații electrice, termice, zu
grăveli. Tel. 232773. (5487)

• Meditez engleză in
tensiv emigrare, admitere, 
orice nivel. Tel. 621609.

(6156)

PIERDERI

• Pierdut carnet de han
dicapat pe numele Gri- 
gorean Viorica. Se declară 
nul. (GRT)

• Pierdut carnet stu
dent pe numele Chiuia 
Mihai. îl declar nul. (5615)

ÎNCHIRIERI

• Caut de închiriat 3
camere, două băi, cu te
lefon, în zona Lido. Tel. 
227968. (2421)

• Societate comercială
caută pentru închiriat spa
ții pentru depozit en gros. 
Tel. 058/813639. (7594)

• Inchiriem meso bi
liard nr. 7 cu fise. Tel. 
211041. (7860)

• închiriez apartament 
Orăștie. Informații str. 
Râului, nr. 11, după-masă.

(7296)

DIVERSE

părțit de bunul și iubitul 
meu soț

LAURENȚIU SABAU 
amintirea lui va dăinui 
veșnic. Parastasul are loc 
în 26 ianuarie 1997, ora 
12, la biserica ortodoxă 
din Simeria (Biscaria). So
ția Iozefa. (7672)

Poliția cautâ un 
criminal deosebit 

de periculos

— —
—

• SC Lion Comaliinent
SRL Hunedoara anunță că 
a depus la APM Deva 
documentație tehnică pen
tru obținerea autorizației 
do mediu pentru activita
tea ce o desfășoară în str. 
Libertății nr. 11 bis (BAR). 
Informații se pot obține 
la APM Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 25, în termen 
dc 15 zile de la publica
rea anunțului. (7682)

■ SC ..La Leana Raț" 
organizează mare bal la 
căminul cultural Șoimuș, 
sâmbătă 25 ianuarie 1997. 
cu îndrăgitul interpret Va_ 
sile Cnnea. (7680)

• SC Florin Prod Co- 
mimpex SRL Brad anunță 
intenția de începere a ac
tivității do tăiere a' ani
malelor și producerea pre
paratelor din carne la u_ 
nitatea din Brad, str. De- 
cebal, nr. 36 A. (7863)

• Cooperativa „DaciaT*
Orăștie anunță intenția de 
majorare a preturilor și 
tarifelor. începând cu data 
dc 1. 03. 1997. (7294)

• SC Danielle Prod SRL 
Orăștie anunță intenția 
dc majorare a prețurilor 
la produsele proprii cu 
până la 50 la sută. (7297)

• SC Mora Preș SRL
Orăștie intenționează mă
rirea tarifelor cu până la 
50 Ia sută, începând cu 
21. 02. 1997. (7300)

COMEMORĂRI
• Acum când doar dra

gostea mai aro putere, 
rămâi mereu în sufletele 
poastre. Șapte tini de la 
dureroasa despărțire de 
draga noastră

LUCIA CÂSALEAN 
Familia. (2358)
• Pios omagiu și ne- 

ștearsă amintire celui care 
a fost

CORABIA N IOAN 
la un an de Ia deces. Pa
rastasul «— 25 ianuarie 
1997, ora 10, la Biserica 
Sf. Nieolac din Hunedoara. 
Vei rămâne veșnic în su
fletele noastre. Carmen, 
fiică și Diana, nepoată.

(1921)
• După 6 săptămâni 

grele dc când m-am des-

• Se împlinesc 6 
săptămâni dc la tre
cerea în neființă a 
celui care a fost un 
minunat om, un bun 
tată, bunic și străbu
nic

MOREA IOAN 
Parastasul va avea 
loc sâmbătă 25 ia
nuarie, ora 8,30, la 

Catedrala ortodoxă din 
Deva. Nu îl vom uita 
niciodată. Familiile 
Sârbu și Moraru.

(7669)

• La 6 luni de când 
ne_ai părăsit pentru 
totdeauna, fără tine 
viața c grea, nu avem 
putere să credem în 
ea, dragul nostru 

PARTENIE MURA 
Omenia și dragostea 
cu caro nc-ai încon
jurat vor rămâne veș
nic în inimile noastre. 
Comemorarea sâmbătă 
25 ianuarie, ora 12, 
la cimitirul Bcjan 
Deva. Veșnic nemân- 
gâiati soția și copiii.

(7612)

Marți, 21 ianuarie. In 
jurul orei 17, în aparta
mentul nr. 46, din blocul 
A, de pe strada Eminescu, 
din Deva, a fost găsit 
cadavrul unei tinere de 
28 de ani, Georgeta Bota, 
din localitatea Pâncota, 
județul Arad.

Cu ocazia autopsierii s_a 
stabilit că decesul a sur
venit „ca urmare a asfi
xierii mecanice prin astu
parea căilpr respiratorii”.

Din primdle cercetări 
efectuate de poliție a 
rezultat că Georgeta Bo
ta a fost victima infrac
țiunii de omor, comisă 
de Ladislau Arcadie Ba_ 
jan. Acesta era concubi
nul tinerei. Bajan a mai 
fost condamnat pentru 
omor deosebit . de grav 
în anul 1988 șl a fost 
liberat condițional la 9 
august 1994.

După comiterea faptei, 
fiutorul a dispărut de la 
domiciliu. Forțele de po
liție acționează pentru 
prinderea infractorului. 
De aceea se cere spri
jinul populației. Crimi
nalul are următoarele 
semnalmente: înălțime
1,80 m, corpolență atle
tică, păr șaten, ochi că
prui, față rotundă, poartă 
mustață,

DECESE

• Cu adâncă durere în 
sâflct anunțăm moartea 
fulgeiătoare a iubitului 
nostru

N1STOR CORNEL
59 ani 

din Bcjan.
Familia Puiti din Vctel.

- - (097335)

• Cu adâncă du. 
rcre soția Florica, fi
ica Clara, ginerele 
Nclu, nepoțica Ana_ 
Iunia anunță trecerea 
în neființă a iubitului 
lor>

JURJ IOAN 
Corpul neînsuflețit se 
află depus la capela 
cimitirului catolic 
Deva. înmormântarea 
arc loc sâmbătă 25 
ianuarie 1997. (7694'
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Jk ■:< ■ I * IAbonament la ziarul 
„CUVÂNTUL LIBER' ■_______________________

I
II

„Cuvântul liber*' este cotidianul cel 1 mai 
apropiat de dumneavoastră.

Pentru a-I avea mereu în case și în suflete, 
abonamentul este calea cea mai sigură de pro
curare a lui.

I
*
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iS.C. Casa de presă si editură; 
! „Cuvântul liber" S.A. Deva; 
i VINDE £N GR08
1 • Bere SILVA

REGUN
PRODUSE LA CUNOSCUTA 

FABRICA DE BERE DIN 
REGHIN

• Vin podgoria
COTNARI

Produsele pot fi cumpărate de la depozitul l 
î — magazin situat în Deva, str. 22 Decern- l 
J brie, nr. 257 (în incinta S.C. Polidava S.A.). I 
l Telefon 22 59 04, fax 21 80 61. zilnic între orele l 
18—10 și 12,30—15,30. I

COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA
RUL „CUVÂNTUL L1BER“ ESTE Dl 4 000
DE LEI/LUNA plus taxele poștale.

Avantajul abonamentului este evident, de | 
aproape 8 exemplare primite gratuit 

te
| fată de cumpărarea cu bucata.
»
I te t te 
I te 
I te 
I te 
I te
| citate de câte maximum 15 cuvinte gratuit
te

pe lună.

ABONA, 
iar dacă

NU UITAȚI: RElNNOIȚI VA 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", 

aveți abonament, solicitați factorilor poștali 
vă facă.

na
să

DE REȚINUT! Cei care contractează șase 
luni consecutiv 
beneficiază de

abonament la ..Cuvântul liber” 
două anunțuri de mică publi-

-1 1 i

â r,....
—
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Această facilitate 
abonamentului pe 
funcție dc natura

de dimensiunea anunțului. Solicitanții de

| în perioada celor șase luni, 
este echivalentă cu costul 
patru-cinci luni dc zile, in

Iși
*
| anunțuri vor prezenta la agențiile <lc publici- | 

tatc chitanțele doveditoare privind abonamen
tul ctectuat.

I

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele se 
poștale din județ și 

în nume- 
virament.

Ite
Ite
I fac la ghișeele oficiilor

| la factorii poștali — numai cu bani 
j rar —, iar Ia RODIPET Deva — prin 

j Relații la telefon 2130 07.

RA.MANEȚI CU NOI!
a < mv < a — • — f • *
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