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PAC MERGE SINGUR
fc>a o conferință de presă 

. din vara anului trecut 11. 
întrebam pe dl. Nicolae 
Ma nolescu, președintele

.. Partidului Alianței Civice, 
dacă nu consideră prea n»are 
numărul partidelor aliniate 
pe eșichierul politic ro
mânesc și de ce nu a- 
greează ideea creșterii pra
gului electoral pentru ac
cederea în parlament de 
Ia 5 la sută și îl susține 
pc cel de 3 la sută; arc 
îndoieli în privința reuși
tei partidului pe care-1 
conduce? Răspunsul a fost 
categoric NU la ambele 
întrebări.

într-o democrație aflată 
în proces de consolidare, 
spunea domnia sa, pot e- 
xlsta oricât de multe par
tide. Altfel am îngrădi 
dreptul oamenilor la aso
ciere inclusiv politică. 
Doar viața șl timpul vor 
pune ordine și în acest 
domeniu. în ce privește 
pragul electoral, este bun 
«el de 3 la sută, pentru 
ea în parlament să fie 
voci de mai multe nuanțe, 
păreri mal diverse, din 
care să reiasă rezoluțiile 
cele mai bune, 
teme de prag.

Optimismul 
tar Manolescu 
probabil, pe alianța pe care 
PAG arma s-o încheie cu

PAS

cilul
SC

nu se

Nico- 
bars.

t

’93. Numai că socote
au ieșit pe dog șl A-

PL 
iile _ .
llanta Națională Alberală 
nu a atins nici măcar pra
gul de 3 la sută și a rămas 
în afara parlamentului. 
Deci teama de prag exista, 
dar nu era mărturisită 

înecul în alegerile par
lamentare ale PAG a Im
pus. cum era de așteptat, 
o analiză aspră a moduluianaliză aspră a modului

Dar gesturile unora de 
desprindere din PAG, așa 
netam — nesam, l.au de
ranjat pe liderul partidu
lui. Drept urmare, a sunat 
adunarea celor care l.au 
rămas fideli si au hotărât 
că PAG rămâne PAC, nu 
se desființează, nu se dez
membrează, nu se afiliază. 
Merge mai departe, pc 
drumul său, dc unul sin .

PE FAZĂ SCURTĂ
de organizare și conducero 
a campaniei electorale, a 
diferendelor existente In 
partid și în uniune. Multi 
membri și factori de con 
ducere ai organismelor din 
teritoriu, chiar organizații 
întregi au migrat spre alte 
formațiuni politice, Așa 
s-a întâmplat și în județul 
nostru, unde o bună parte 
din organizația regională 
a PAG, în frunte cu pre. 
ședințele sau, a fost asi
milată de Partidul Națio, 
«al Liberal. Mișcare nor
mală, având în vedere a. 
semăn area doctrinelor și 
apropierea opțiunilor în
suși dl- Nicolae Manolescu 
afirmând, cu ceva timp 
în urmă, eventuala aso
ciere cu liberalii.

gur. Așa a făcut și ce a 
mai rămas din Organizația 
Regională Hunedoara a 
PAG. Lăudabilă solidarita
tea cu centrul, n- îal că 
și în teritoriu șl la cen. 
tru, și la bază și la vârf, 
Partidul Alianței Givlco 
nu mai are vlagă. Iar în 
condițiile în care organis
mul civil din care s.a 
desprins, respectiv Alianța 
Civică, este mai aproape 
de putere decât PAȘI, vl-

talitatea acestuia scade șl 
mai mult.

De fapt, dl. Nlcolae Ma. 
nolescu avea dreptate când 
spunea că viața, timpul 
vor cerne puzderia de 
partide politice și vor ră
mâne In arenă doar cele 
viabile, cele puternice, 
cele sănătoase. Viața e așa 
eum c. Iar timpul se parc 
eă a venit. Ori e pe a. 
proape. Șl nu doar pentru 
PAC. Și Partidul Pensio
narilor și Partidul Auto, 
mobiliștilor și Partidul 
Particularilor și altele și 
altele Iși au zilele numă
rate. Le vor asimila șl pe 
ele cei mari și tari, cei 
buni și necesari. După cum 
și fracțiunile politice de 
aceeași orientare, dar cu 
nume diferite și cu șefi 
zeloși — de sorginte libe. 
rală ori socialistă, de e- 
xemplu — vor trebui să 
sb unifice în formațiuni 
compacte, solide, cu pre. 
tenții. Gă așa este în orice 
democrație.

DUMITRU GIIF.ONEA
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ANUNȚ
„Fac greva foamei zilnic între orele 11-12,301“

7, 8, 9 februarie 1997
1 dolar SUA - 6069

marcă germană - 3684
yeni japonezi - 4920
liră sterlină - 9906
franc elvețian - 4251
franc francez —1093
lire italiene - 374
Cursuri de referință ale Băncii Naționale

a României.
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MICA PRIVATIZARE LA HAȚEG
la finele lunii decembrie 1996, la Hațeg erau 

gistrați 245 de agenți economici. Din aceștia 14 
cu capital integral sau parțial de stat, unul cu capital
mixt, patru de tip cooperatist și 225 cu capital privat. 
Dintre firmele private 117 sunt axate po activități de 
comerț, 15 sunt din sfera prestărilor do servicii iar patru 
fac producție. Profilcle dc activitate ale firmelor parti
culare productive sunt ramplăria, prelucrarea aluminiului 
ji alimentație. (A.S.) ‘ '

——

Din naționalismul nos
tru interbelic, ceaușist ori 
postdecembrist face par. 
te, ca o componentă obli, 
gatorie, și antioccidentalis- 
mul. Chiar când naționa
liștii noștri de azi se de
clară de acord, teoretic, cu 
orientarea României spre 
Occident, adversitatea lor 
față de acest Occident se 
vădește in teama, expri.

du-l la nivelul kitsch al 
„Cântării României" și pre- 
zentăndu-l ca pe un fel dc 
operă eroică, hiperbolizan. 
tă a unor virtuți strămo
șești normale, dar nu mal 
presus de ale altor nea
muri. In acest timp și pâ
nă azi, noi am rămas fă
ră un dicționar tezaur al 
limbii române, fără opere
le complete,' științifice, a-

MENTAL ITATI
mată de cele mai multe ori 
premonitoriu, că integra
rea europeana ar duce ja- 
talmcnte la pierderea tre
cutului, a identității și a 
conștiinței naționale. Ni. 
mic mai neîntemeiat de
cât această spaimă, nimic 
mai fals decât această pre- 
dicție. Dimpotrivă, rupți 
o jumătate de veac de Oc
cident, am fost supuși în 
mod sistematic unui pro
ces diabolic de ștergere a 
memoriei. Comunismul sta
linist nc-a amputat o par
te din trecut, cealaltă par
te anexând-o istoriei sla 
vllor. Comunismul ceaușist, 
sub cuvântul redobândirii 
identității, — care pe mulți 
i.a sedus — a falsificat în 
alt sens trecutul, coborân-

le marilor scriitori șl oa
meni de știință, fără un 
sediu al Bibliotecii Națio
nale sau al Muzeului Na
țional de Istorie, cu bise
rici, cartiere istorice, mo
numente de arhitectură șl 
sate demolate, cu mii de 
monumente de patrimoniu 
în precipitat proces de t- 
reversibilă ruinare și a- 
ceasta lugubră enumerare 
ar putea continua până la 
strădania regimului Ilies
cu de a oculta ororile co
munismului și de a șterge 
din memoria colectivă a. 
mintirca trecutului de lup
tă anticomunistă și chiar

RADU CIORANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Misterul deficitului bugetar
In luna octombrie a a- 

nului 1996, guvernul Vă- 
căroiu anunța că deficitul 
bugetar va fi de 2,2 la su
tă din produsul intern 
brut, adică de circa 2500 
miliarde lei. In luna de
cembrie, guvernul Ciorbea 
spunea că deficitul buge
tar este mult mai marc, 
de circa 4 la sută din PIB. 
Acum, la sfârșitul lunii 
ianuarie 1997, ni se spune 
că, de fapt, deja celebrul 
deficit a ajuns la 5,6 la 
sută din PIB, respectiv 
5600 miliarde Ici.

Cu puținele date de ca
re dispunem la ora aceas
ta, este greu de stabilit ce 
a fost inclus în deficitul 
bugetar, ce în deficitul bu
getar consolidat sau ce in
tra în deficitul cvasifiscal, 
ce va intra la deficitul 
calculat pe 1996 șl ce se 
va prelua pe 1997, dar pen
tru un non-cconomist nici 
nu contează; dacă se ia 
bugetul țării așa cum se 
privaște bugetul familiei, 
contează ce intră și ce se 
cheltuiește. In acest calcul 
simplist, dar care are o 
mare doză de realitate (u-

ncori mai adevărată de
cât calculele complicate și 
care in final nu fac decât 
să acopere adevărul), con
statăm că de intrat în bu
getul țării intră circa 19 000 
miliarde de lei. Pc de al
tă parte, din el se acope
ră necesarul pentru arma
tă, învățământ, sănătate 
(parțial), administrație etc. 
Tot din el se acoperă și 
alte subvenții pentru cala
mități sau sprijinirea u- 
nor ramuri dc activitate 
cu probleme. In acest sens, 
există câteva date aproxi
mative (vehiculate prin 
presă) despre subvențiile 
și pierderile unor ramuri 
de activitate și regii națio
nale, care vor fi preluate 
spre acoperire de către bu
get. Rezultatul adunării a. 
cestora este de natură să 
ne dea fiori reci pe șira 
spinării: Regia SNCFR — 
pierderi de circa 2000 ml- 
liarde lei) agricultura — 
subvenții de circa 4000 mi-

G1IEORGHE GRUN

(Continuare în pag. a 3-a)
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10 FARMAGIB NOUA 
LA PETROȘANI. în zona 
Mignon din municipiul 
Petroșani s-a deschis o 
nouă farmacie, bine apro
vizionată. Orarul este de 
la 8—18 și un program 
redus sâmbăta și dumi
nica. (S.G.)

ora 18. la Casa de cultură 
din Deva are loo con
certul simfonio extraor

dinar susținut de orchestra 
simfonică șl corul Filar
monicii de Stat „Transil
vania" din Gluj-Napoca. 
Dirijor; Gyorgy Selmeczî 
(Ungaria). Concertul este 
organizat do Inspectora
tul județean pentru Cul
tură Șl Filarmonica din 
Gluj-Napoca. (M.B.)

GONGERT S1MFO- 
EXTRAORDINAR.K18

Sâmbătă. 8 februarie a .o.,

<0 ROMANUL „GASA- 
RABASSA". Casa cărții 

din Deva găzduiește luni, 
ora 14, lansarea roma
nului „Gasarabassa" apar
ținând scriitorului Petri-

șor Giorobea. Romanul, 
apărut la Editura „Sur
vin" din Deva, va fi pre
zentat de criticul literar 
Petru Poantă din Cluj- 
Napoea. (M.B.)

0 TÂRGURI ÎN LUNA 
FEBRUARIE. în luna fe
bruarie a.o., în județul 
Hunedoara, târgurile șl 
bâlciurile se vor desfășura 
după următorul program-’ 
Șoimuș — 8 februarie. 
Simeria, Băcia — 15 fe
bruarie. Hunedoara 16—17 
februarie, Urlcanl — 16 
februarie, Băița, lila — 
21 februarie, Rapoltu 
Mare — 22 februarie și

Săcărâmb — 2C februarie, s 
(G.P.) I

0 TINERET 'BOVIN | 
GRATUIT. Sindicatul Ță- » 
rănămii Române „PRO- I 
PAGT" pune ia dispoziția J 
membrîlOf săi vițel șl I 
vițele de rasă (Norman- J 
dia). Tineretul bovin se > 
distribuie gratuit. Infor- ! 
mâții suplimentare se pot » 
obține la tel. 665195. I 
(Tr.B.)
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(Urmare din pag. 1)

c rolului Timișoarei în a- 
ceastă luptă, episod foarte 
recent și, din fericire, im
posibil de ocultat.

Cum, deci, ar putea in. 
tegrarca europeană să ne 
răpească conști.nța și iden 
titatca națională? A văzut 
cineva vreuna dintre ță
rile integrate ale -Occiden
tului fără identitate și con. 
știință națională? Când a- 
vem drum pe acolo să 
luăm aminte și la altceva 
decât la magazinele care 
sunt aceleași peste tot. Să 
luăm aminte la vestigiile 
trecutului acelor locuri, ca
re sunt mereu altele de la 
țară la țară și chiar de la un 
ținut la altul. Vedeți cum 
suni ete pu.si.raie, mir.,., 
nute, cultivate, cum sunt 
atrași milioane de turiști

D reptul 

la memorie
/

să le viziteze, cum sunt e- 
ditate acolo mereu noi și 
noi dicționare, enciclope
dii, istorii generale sau ale 
celor mai variate domenii, 
serii de opere complete, 
monografii, studii, albume, 
ghiduri, totul, absolut to. 
tul fiind îndreptat înspre 
conservarea memoriei, con. 
științei și identității națio
nale. Transparența fron
tierelor și colaborarea re
gională — realități care 
dau coșmaruri celor ce se 
consideră mai buni ro. 
mâni decât alții — n-au 
reușit până acum să alte-

4
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„Omul sfințește locul“!

<

Trebuie neapărat să se implice 
și Primăria Municipiului Deva

reze identitatea națională a 
nici unuia dintre aceste 
popoare și cu atât mai pu
țin să le șteargă memoria. 
Și aceasta pentru că ele 
se conduc după un prind, 
piu de elementară civilita- 
te, exprimat și la noi atât 
de pregnant de Lucian Bla- 
ga: „Să fim noi inșine sub 
stelele noastre, dar să-i lă. 
săm și pe alții să fie ei în. 
șiși sub stelele lor".

Uniunea Europeană nu e 
o aglutinare amorfă de 
„populații", ci un sistem 
interactiv fiabil, alcătuit 
din popoare cu identități 
inconfundabile. „Bunul pa
triot" care își închipuie că 
putem supraviețui în afara 
acestui sistem, ar face bi
ne să tragă învățăturile de 
rigoare din priveliștea pe 
care io oferă țăranul ro
mân („patriot" și el de bu
nă seamă), care, la Sarmi. 
zegetusa, spre disperarea 
istoricilor și sub ochiul 
placid al stăpânirii, intră 
cu plugul printre și pes
te vestigii române unice în 
lume, care nu ne aparțin 
numai nouă, ci, de acum, 
umanității. Și aceasta 
in Anno Domini 1997. Mai 
avem ceva de pierdut?

intrând în obligația 
măriei Municipiului Deva, 
iuându-se măsuri pentra 
salubrizarea blocului res
pectiv, conectarea acestuia 
la rețeaua de gaz metan 
conducând, implicit. la 
protejarea Pădurii Bejan.

în încheierea răspunsului 
semnat de către dl. ing. 
Ton Crițan, director șl UI. 
ing. Augustin Stariciu, res
ponsabilul compartimen
tului protecția pădurii din 
cadrul Direcției Silvice 
Deva. între altele, se spune 
că- ..prin informarea co
rectă a cititorilor ziarului 
dv. sc va crea o atitudine 
ecologicii și civică favora
bilă patrimoniului fores
tier”.

Făcându-se referire tot 
la nota respectivă, in scri
soarea adresată Prefecturii, 
precum și Primăriei Mu
nicipiului Deva se aratâ: 
„Considerăm că soluția 
rezolvării- aspectului aecia1 
prezentat în- articol este 
aceea de a racorda de ur
gență locuințele respective 
la rețeaua de gaz metan 
a orașului. In caz contrar, 
pădutarul va fi agresat de 
populație, iar pagubele se 
vor amplifica” încheierea 
fiind în ton optimjst. „ÎL 
speranța că prezenta sn- 
licitare a noastră va fi 
corect interpretată, vă 
mulțumim pentru înțele
gere și sprijin”

Alte comentarii credem 
că nu maj trebuie făcute, 
concluzia clară fiind aceea 
că, prin eforturi conjugate 
și receptivitate față de 
soluționarea unei grave 
probleme sociale, est» po
sibil să fie evitată atin
gerea gravă a integrității 
patrimoniului silvic într-o 
zonă de interes național 
și european, respectiv a 
Pădurii Bejan. în conse
cință așteptăm răspunsul 
concret al Primăriei Mu
nicipiului Deva la proble
ma adusă în discuție.

N1(<>I.AE TIRCOB

infracțională a fost foarte 
scăzută în această zonă 
până în momentul insta
lării în blocul din ime
diata apropiere a Cimiti
rului Bejan a țiganilor din 
diferite zone ale Devei. In 
altă ordine de idei, se 
subliniază condițiile pre
care, inumane chiar, de 
locuit existente in blocul 
respectiv, care nu este 
racordat la rețeaua de apă 
și la cea de gaz a munici
piului, unde este întrerupt

In legătură cu nota 
intitulată „Țiganii taie pă
durea” apărută în ziarul 
nostru nr. 1805, din 18 ia
nuarie a.c., Direcția Silvică 
Deva ne-a trimis un răs
puns detaliat, împreună cu 
scrisoarea înaintată Pre
fecturii Județului Hune
doara și Primăriei Muni
cipiului Deva, ca drept la 
replică, în care sunt aduse 
în discuție cauzele infrac
țiunilor și se propun so
luții pentru înlăturarea a- 
cestora.

Din lipsă de spațiu ti
pografic, vom releva esența 
cuprinsului celor două a- 
drese. Dincolo de inadver
tențele privind denumirea 
firmei, sunt de remarcat 
considerațiile ce se fac 
privind faptul că Pădurea 
Bcjan constituie un unica 
genetic din punct de ve
dere forestier, lncluzân- 
du-se în patrimoniul na
țional și european. In a- 
celași timp se arată că 
starea contravențională »•

DREPTUL LA 
REPLICĂ

și curentul electric și, prac
tic, nu există grupuri sa
nitare. Personalul silvic 
de teren a manifestat exi
gență față de cazurile dc 
tăieri ilegale de arbori, 
încheina actele prevăzute 
de legislația silvică în vi
goare pentru familiile ce 
au comis delicte pentru 
a-și încălzi locuințele, însă, 
cu siguranță, acestea sunt 
insolvabile.

Considerând că unele 
afirmații din nota respee" 
tivă aduc atingere presti
giului personalului Direc
ției Silvice Deva. în răs
puns se cere să fie făcută 
precizarea că „pedepsirea 
prin acte contravenționale 
și infracționale nu rezolvă 
problema care are un fond 
social profund”. Arătând 
că din partea Direcției 
Silvice Deva șl Ocolului 
Silvic Simeria a existat 
preocupare pentru a marca 
arbori din vegetația fores
tieră aflată în afara fon
dului forestier administrat 
de stat, pentru aprovizio
narea cu material lemnos 
în iarna 1996/1997 a fami
liilor de țigani din bloc, 
se subliniază că prin a- 

I ceasta problema nu este 
| rezolvată decât temporar, 
I soluționarea durabilă a ei

Așa spune un vechi 
proverb românesc. Așa 
își dorește și preotul 
Gheorghe Breteanu din 
localitatea Peșteana, co
muna Densuș, să lase ceva 
In urma sa, ca un bun 
gospodar (cum de altfel 
sunt toți locuitorii loca
lității), fapt ce l-a 
terminat < 
cu membrii 
parohial, să 
repararea lăcașului sfânt, 
biserica ortodoxă din 
Peșteana.

Dar, pentru o asemenea 
lucrare este nevoie 
O importantă sumă 
bani, sumă care din con
tribuția sătenilor nu este 
suficientă, veniturile bă- 
nești ale acestora fiind 
foarte scăzute și numărul 
locuitorilor

de
ca, împreună 
i consiliului 

hotărască

de 
de

de mic pentru o lucrare I 
atât de mare. Pentru a- * 
ceasta se face un apel f 
de suflet la toți aceia» 
care doresc să contribu. J 
ie cu o părticică din a- [ 
goniseala muncii lor și, | 
mai ales, la fiii satului * 
care locuiesc in alte lo- j 
calități ți care cunosc» 
și iubesc acest sfânt și • 
vechi lăcaș. Menționăm 
că biserica este un mo-'j 
nument de istorie, cui- * 
tură, artă și civilizație, » 
construit cu blocuri de > 
piatră de la Sarmizege-1 
tusa Ulpia Traiana.

Contul Bisericii orto- » 
doxe Peșteana: Bankcoop * 
— filiala Hațeg, cont 
402400346427.

înșelăciune de un milion de lei

ILEANA SOCACI 
Devasatului destul

Biserica Ortodoxa Peșteana.
Foto: ANTON SOCACI

Un tânăr de 27 ani din 
Hunedoara a reușit să 
strângă în aproximativ 2 
săptămâni peste un milion 
de lei prin înșelarea mai 
multor locuitori din mu
nicipiu. Constantin Untu 
a lucrat, până la începutul 
lunii decembrie a anului 
trecut, ca miner în Valea 
Jiului. Dat afară de la 
mină, el a venit în mu
nicipiul Hunedoara. Aici 
își pregătește o hârtie xe
roxată, prin care se arăta 
că este delegatul bisericii 
din localitatea Țibucani, 
județul Neamț, și că este 
trimis în zonă pentru a 
strânge bani pentru con
strucția acesteia. Curios 
este faptul că Untu spu
nea oamenilor că banii sunt 
pentru lucrări la Mănăsti-

rea Lainici, Insă doar una 
dintre cele 315 persoane 
înșelate a sesizat acest 
aspect. Prins asupra mo
dului de operare, falsul 
misionar a fugit de la do
miciliul cetățeanului pe 
care tocmai voia să-l în
șele. Și-a uitat însă caietul 
studențesc pe care trecea, 
pentru veșnică pomenire, 
numele credulilor.

Polițiștii din Hunedoara 
au acționat rapid și l-au 
prins pe Constantin Untu 
în timp record. Parchetul 
de pe lângă Judecătoria 
Hunedoara a emis mandat 
de arestare pentru înșelă
ciune, pedeapsa prevăzută 
pentru asemenea fapte fi
ind cuprinsă intre 3 șl 15 
ani închisoare.

SORIN BLADA
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CtvrC CMC
7,00 TVM. Telematinal 

oră; 9,20 
(r); 10 50 
spaniolă;

nai;

rima 
>ara 

străine: 
Fermecătorul

Andrea Celeste (r); 
1001 audiții; 13,20 

TVR lași și Cluj-N.; 15,00 
Tenis; 16,35 Em. în lb. 
germană; 17,30 Pro Patria; 
18,30 Viața parlamentară; 
19,00 D'n nou în Vestul 
Sălbatic (s); 19,55 Urgențe 
în agricultură 20,00 Jurnal; 
20.35 Ediție specială; 20,50 
Tezaur folcloric; 21,40 De 
turnarea zborului 285 (thril
ler); 22,55 VIVO Rock 
Nijht; 23,30 Jurnal.

8,30 La pi 
Santa Bărbi
Limbi
11,20
11,45
12,35

7,00 La prima oră; 8,30 
TVR lași; 9,20 Mu-.ica pre 
tutindeni; 10,05 Mozaic - 
satelit; 11,15 Punct de în 
tâlnire; 11,35 D.a.; 12,00
TVR lași, Cluj N. și Timi 
șoara; 13,30 Limbi străine 
(r); 14,00 Cafeneaua arte 
lor; 15,20 Conviețuiri; 16,10 
Top Model (s); 17,05 Bursa 
invențiilor; 17,40 Oameni 
care au fost...; 18,10 An 
drea Celeste (s) 19,00 Con 
certul Filarmonicii „George 
Enescu”; 21,00 TVM. Me 
sager; 21,25 Căsuța cu po 
vești; 21,30 Hyperion; 22,30 
Robingo 2 (cs); 23,10 Sanie 
Barbara (s).

neata!; 9,00 Tânăr și ne 
liniștit (r); 9,45 Știri spor 
five; 10,00 Grace (r); 10,38 
MASH (r); ------- "
Place
Nea 
15,00 
16,00 
(*); 16,45 
bire (s); 17,30 Grace (s); 
18,00 Știri; 18,05 Sport Ic 
minut; 18,15 Rătăciți în 
tranziție; 19,00 Știi și câș
tigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 
Dosarele X (s); 21,00 Han
gar 18 (f); 23,00 La limita 
imposibilului [s); 0,00 Știri.

li,00 Kising 
(f);' 12,55 Știri; 13,01 
Marin miliardar (f); 
Verdict: crimă (s) ■ 

Tânăr și neliniștit 
înrobită dc iu-

(ANTENA 1]

(PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi-

7,15 O iubire ne neuitat 
(r); 8,00 In vizită la Antena 
1; 10,00 D.a.; 10,30 Tele 
shopping; 11,10 Lumină că

lăuzitoarc (r); 12,00 Văduvă 
(r); 13,00 Lumină căiăuxi- 
toarc (s); 14,10 Rio Negro 
(f. r); 16,00 Medalion; 16,30 
Teleshopping; 17,10 O iu
bire dc neuitat (si; 18,00 
Thalia; 18,30 Model Aca
demy (s); 19,00 D.a.; 19,30 
Văduva (s); 20,30 Obser
vator; 21,15 Din lumea e- 
facerilor; 21,30 Silueta 
(thri)ler); 23,10 Milionarii 
de la miezul nopții.

(PEVASAT?)

10,00 - 12,15 Reluări; 
13,45 Videotext; 19,00 O- 
biectiv; 19,15 Trei destine 
(ep. 91); 20,00 Jurnal TVR; 
21,00 Momente; 22,00 Film 
artistic- Suspiciune; 23,20 
Obiectiv; 23,45 Videotext.
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DE AZI, ÎN CUPA DAVIS

ROMAMA - OLAkDA

Davis meciurile sunt mult

avută cu 
executiv

ca 
fi- 
pe

la Întrecerile 
olimpice de 
european*, 

perioada 7—13 februarie.

I
i
i

ieri» spre 
unde vor 
prilejuite 

iarnă ale 
ce. se des-

„Cred însă că avem șanse,

^i.cotidianlindependent:^'CUVÂNTUL LIBERI

ANCHETA PE URMELE UNEI SESIZÂIÎI

inăl-doar 1.5 cm

în IordaniaJiul continuă turneul

Foto: ANTON SOCACI

care vând se 
absolviți de

con- 
orice

13 TINERI SPORTIVI 
ROMÂNI LA

(Urmare din pag. 1)

Obiectiv prioritar la Jiul Petroșani
Promovarea juniorilor 
din propria pepiniera

Intr-o discuție 
vicepreședintele 
al clubului Jiul, dl Pe. 
tre Drăgoescu afirma: 
„Punem mare bază în con. 
tinuare pe promovarea 
juniorilor din pepiniera 
proprie, a jucătorilor ca
re confirmă în echipa de 
tineret care la final de 
tur s-a clasat pe un me- 

> rituos loc 4, cu un plus 
8 in clasamentul adevă
rului, iar în perspectivă 
avem în vedere realizarea 
și de noi transferări. Ne 
bucură ascensiunea ju
niorilor Irina Cornel, 
Marta Remus și Șerban 
Cosmin, promovați de 
curând în lotul primei e.

începând de azi, în sala Poliva
lentă din București, vor avea loc 
primele jocuri din meciul din pri
mul tur al Cupei Mondiale de Cu
pă Davis, dintre România și Olanda, 
Urmând ca jocul de dublu să aibă 
loc sâmbătă și ultimele jocuri de 
simplu, duminică. Din echipa noas
tră face parte cunoscutul Adrian 
Voinca, care este titular și la sim
plu și credem că și la dublu, ală
turi de care se pare a fi Andrei 
Pavel sau Ionuț Moldovan. Tra
gerile la sorți au avut loc ieri.

„Partida cu Olanda va fi grea. 
Oricum, este remarcabil că suntem 
in Grupa Mondială, iar meritul 
este exclusiv al jucătorilor", a de
clarat ziarului Sport XXI Ilie Năs- 
tase. ‘
având în vedere că, în general. Ia 
Cupa 
mai echilibrate decât în alte tur
nee". TVR va efectua transmisii de 
la aceste întâlniri.

Datorită finanțării de către Co
mitetul Olimpic Român, 13 tineri 
sportivi din Româniți, însoțiți de 
antrenorii lor, au plecat 
Sundsvall — în Suedia, 
part.cipa 
de „Zilele 
tineretului 
fășoară in

De subliniat că Ia această ade
vărată sărbătoare de iarnă a spor
tului participă peste 1100 de tineri 
sportivi din 41 de țări. Delegația 
tinerilor sportivi români este con
dusă din partea Comitetului O- 
limpic român de dl Alexandru Lă- 
zărescu. Sperăm că pe lângă bu
curiile ce le vor trăi ai noștri la 
această „mică olimpiadă de iarnă", 
prieteniile care le vor închega cu 
alți tineri participant) să facă șl 
o bună propagandă sportului ro
mânesc.

După o primă victorie 
a Jiului tn Stria în fața 
echipei Al Fahazan, a 
urmat meciul cu forma
ția Armatei Siriei, când 
arbitrii au vrut neapărat 
victoria militarilor și au 
și avut-o dintr.o lovitu
ră de la 11 m cu exe- 
cutări în min. 95! Tot la 

ttarde iei, regiile din mine- 
(rit — subvenții de circa

9000 miliarde lei; RENEL

— pierderi de circa 2000 
miliarde lei; rafinăriile de 
petrol — pierderi de cir
ca 000 miliarde lei; deci 
Un total de 11 800 MILIAR
DE LEI.

Cât din această listă — 
care este departe de a fi 
exhaustivă, se va trece în 
contul lui 1996 și cât va 
amaneta bugetul pe 1997, 
parcă nici nu mai contea
ză. Cert este că, în ambe.

chipe, precum și aduce
rea tn lot a unui valo
ros portar, respectiv Tu. 
dor Marin de la F.C. Vil. 
cea.

Echipa de tineret a Jiu
lui Petroșani — antrenori 
Marcu Dumitru și Dosan 
Ioan a terminat turul 
campionatului pe un mc. 
rituos loc 4, cu un exce
lent -|-8 la adevăr, la nu. 
mai 4 puncte distanță de 
locul I, respectiv Dina
mo București și are 
obiectiv clasarea in 
naiul campionatului 
locurile I—III.

Se pune în continuare 
mare bază pe pregătirea 

Damasc marți Jiul a mal 
jucat o partidă cu „Uni
rea Damasc'’, pe care a 
învins.o cu 1—0, prin go
lul înscris de Radu Ser
giu.

Antrenoru principal Ion 
Ion a început să-și con 
tureze cât de cât lotul de 
bază din care să poată

omogeniza formația cu 
care va ataca returul 
campionatului.

Lotul Jiului se află de 
miercuri în Iordania un
de Iși va continua tur
neul de pregătire, urmând 
ca azi și duminică să 
mai susțină două parti 
de de verificare.

Deva. Muzeul Civilizației Dacice și Romane.

Misterul deficitului bugetar
le situații, aceste datorii 
vor fi plătite de către cel 
23 milioane de cetățeni ai 
României.

Și asta, deoarece gu. 
vernările anterioar nu 
și-au asumat răspunderea 
pentru restructurarea eco
nomiei, a acelor ramuri ca. 
re produc „ceas de ceas șl 
zi de zi" pierderi și dato
rii, pe care noi va trebui 
să le acoperim. Dacă la a- 
ceste cifre se mai adaugă

și creșterea copiilor 
juniorilor din pepiniera 
proprie, organigrama cen. 
trulul de copii și juniori 
fiind următoarea:

Juniori A — antrenor 
Muia Constantin și Al. 
Grecu Ionel; B — Leca 
Romulus; C — Llxandru 
Nicu, Petre Grigore, Bu
ză Aurel.

Echipele de tineret, co. 
pii și juniori in perioa
da imediat următoare vor 
participa in cantonamen
te Ia pregătirile pentri 
viitorul sezon fotbalistic. 
Le dorim mult succes!

MIRCEA SÂRBU

și fraudele de miliarde de 
dolari (!) și de mii de mt- 
Harde de lei, tolerate de 
puterile ce s-au succedat, 
atunci avem toate motive
le să ne apuce tremuriciul...

Cea mai stmplă soluție 
(aparentă) a problemei es
te majorarea prețurilor. De 
altfel, Romtelccom, SNCFR 
și alte monopoluri de stat 
au și anunțat mdjorări în
fricoșătoare de prețuri. A. 
cest mecanism poete func

PLICULEȚUL DE CAFEA
Simeria, primim 

a scrisoare — ce conți
ne un pliculeț de cafea 
— expediată de M. Radu 
ți care precizează: „A- 
cest banal pliculeț de ca
fea l-am cumpărat acum 
două zile (în 25—26 ian. 
’97. — n.n.), de pe piața 
din Simeria cu numai 
400 de lei de la acei în
treprinzători particulari 
care există pretutindeni. 
Nu este nevoie de prea 
multă pregătire ca să 
constați că acești record- 
meni ai escrocheriei din- 
tr-o singură cutie de ca-

fea solubilă care costă 
12—13 000 lei (în prezent 
cutia de 100 de grame 
costă 16—17 000 lei — 
n.n.) fac cam 100 de pli
culețe pe care le vând 
apoi cu 400 de lei buca
ta. Oare Garda Financia
ră nu vine și la Sime- 
ria ? Sau negustorii de 
aici sunt atât de cinstiți 7 
Greu de crezut I"

Pliculețul expediat din 
Simeria are aplicată mar
ca : S.C. „La Rosa" SRL 
Cluj. Cafea solubilă ,.Bra- 
sero“ 1,8 g plus, minus 
2 la sută. Valabil 09. ’97".

Am cumpărat, spre a 
compara, mai multe pli
curi de cafea „Brasero", 
Cu prețuri diferite. S.O. 
„Complexcom" SRL De
va are in aprovizionare 
pliculețe preambalate de 
S.C. „Spicul" SRL Deva, 
care se vând cu 390 lei 
și cântăresc, cum ni s-a 
spus, 2 grame (pe plic 
nu-i menționată șl greu
tatea, ci numai terme
nul de valabilitate, res
pectiv 26. 02. ’97).

In piața din Deva, la 
chioșcul „Any ’95

ționa doar pe termen foar
te scurt, dar duce imediat 
la cercul vicios al crește
rii de preț — devaloriza, 
rit — creșterii de preț ctC.

Singura soluție adevă
rată este restructurarea 
reală a tuturor „lipitorilor 
naționale* care consumă 
mai mult decât produc și 
care să ducă la scăderea 
costurilor, astfel încât pro
dusul final să devină com
petitiv. Dacă nu se Iau uf! 

vând pliculețe cu 350 
lei bucata, pe care dis
tingem : S.C. „Severana" 
SRL. Cafea solubilă „Bra
sero*. Conține 1,8 g, plus, 
minus 2 la sută. Valabil 
până la 30. 04. ’97. Pe 
platforma pieței mai vin
de cafea solubilă la pli
curi șl S.C. Impex Corn 
SRL. ambalate de S.C. 
Ana Imp. Exp. SRL Cluj- 
Napoca. Expiră la 30. 04. 
’97. Pe plicul negru cu 
roșu mai scrie 1,9 grame. 
Prețul. 300 lei. Maga
zinul Alimturn vinde 
pliculețul de cafea „Bra-

sero" cu 320 de lei (1,8 g).
Cum am constatat pre

țurile diferă între 300 
cel mai mic și 390 lei/ 
bucată. Am avut curio
zitatea să cântărim pli
curile. ceea ce am rea
lizat cu sprijinul Farma
ciei „Artcmis" din bu
levardul „Decebal”. Și 
iată ce am constatat: ce
le preambalate de „Su
verana" cântăresc 1,8 g, 
cele ce provin de la 
„Spicul" 1,6 g, iar cele 
preambalate de S.C. Ana 
Imp. Exp. SRL Cluj cân
tăreau 1.7 g.

O cutie mică de ca
fea „Brasero", pe care 
am cumpărat-o cu 16 000 
lei de la firma Impex 
Corn SRL, cântărește 
100 de grame. Corect! Și 
greutatea plicurilor ar 
corespunde, dar nici u- 
nul dintre cele patru 
cântărite n-au înclinat 
în favoarea cumpărăto
rului: aveau ori fix 1,8 
g, ori cu 0,2 g minus.

Surpriza a constituit-o 
îns/i pliculețul trimis pe 
adresa redacției noastre. 
Cântărea doar 1,25 grame.

gent aceste măsuri, prăbu
șirea economici va conti
nua, inflația va intra în 
de acum obișnuita spirală 
(vicioasă) a inflației, iar 
speranța noastră de mai 
bine se va realiza la ca
lendele grecești.

■Pentru a evita o atare 
perspectivă sumbră, pro
prietarul bunurilor, res
pectiv statul, prin guver
nul care îl reprezintă, tre. 
bule să-și asume răspun

I 
I

Și, ca să răspundem în
trebării expeditorului scri
sorii, am făcut calculul. 
La greutatea aceasta, din- J 
tr-o cutie de 100 g se | 
obțin optzeci de plicu- » 
lețe. Dacă se plătesc cu I 
400 de iei, cum ne scrie J 
dl Radu, dintr-o cutie se I 
obțin 32 000 lei. deci du- J 
blul costului cutiei mici. J

Motivații în apărare pot I 
fi aduse multe. Prețuri- J 
le umflate se pun pe sea
ma manoperei suplimen
tare, a costului foliei în
trebuințate, cât și pe sea
ma cântăririi mai mul- | 
tor plicuri ia preluarea ’ 
de la furnizor, a adaosu- 2 
lui comercial și a TVA- |

w
I*
I 
I 
1

I 
I

ului.
Din păcate însă sesiza

rea primită din Simeria 
se confirmă. De altfel, 
se putea vedea chiar cu 
ochiul liber că în plicu
lețul transparent de 5,5/5 
cm, conținutul maro a- 
tinge 
țime.

Cei 
sideră 
răspundere de vreme ce 
societatea care se ocupă 
de preambalare își înscrie 
pe articol principalele 
elemente. In cazul de 
față, aceasta este S.C. La 
Rosa SRL Cluj. îi infor
măm pe cei interesați că 
plicul cu pricina se află 
la redacție. Și sperăm 
să existe cineva care să 
ne pună întrebări supli
mentare. de vreme ce 
există organisme abilita
te să facă lumină In 
astfel de cazuri și de la 
care cumpărătorii — care 
se confruntă frecvent cu 
incorectitudini de acest 
fel — așteaptă mai mult. | 
Este inadmisibil să-i fie . 
luați omului banii din I 
buzunar prin asemenea J 
subterfugii. j

ESTERA ȘINA I

I*
I*
I
I
I*
I
I*
I*
I
I
I

derea acestei „campanii na
ționale" de reorganizare a 
economiei și de SCĂDERE 
(nu de creștere!) a prețu. 
rilor, prin reducerea cos
turilor de producție.

După 50 de ani, de când 
vopsim cu roșu obrajii 
scofâlciți ai economiei noas. 
tre bolnave ca să pară ru
menă și sănătoasă, . cred 
că a venit vremea să în. 
țelegem că dacă nu pro
cedăm imediat la operație, 
bolnavul moare, iar chel
tuielile de înmormântare 
tot noi va trebui să le plă. 
tint...

tt
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„Cred că „Siderurgica" poate 
să redevină ceea ce a fost"

După cum am mai in
format intr-unui din nu
merele trecute ale ziaru
lui nostru, pe 31 ianua
rie a.c., în urma concur
sului pentru postul de 
manager general, la S.C, 
Siderurgica S.A. Hunedoa
ra, a fost desemnat dl 
dr. ing. Gheorghe Pogea.

Noul director general 
al S.G. Siderurgica SA. 
Hunedoara are 41 de ani. 
Este căsătorit și are doi 
copii — o fetiță și un 
băiat. Pe lângă inginerie, 
este pasionat de tehnica 
de calcul, problemele e- 
conomice, iar in timpul 
liber, merge la pescuit.

încă de la prima în
tâlnire cu ziariștii, noul 
manager general al so
cietății și-a exprimat op
timismul privind viitorul 
„Siderurgicii" Hunedoara: 
„Cred că împreună cu 
personalul tehnic, în ca
re am mare încredere, 
cu oamenii din combi
nat, care sunt probabil 
într-un moment de dez
nădejde, dorim ca Side
rurgica să revină într-o 
poziție pe care a câști
gat-o de-a lungul timpu
lui. Pot să spun, a mai 
precizat dl Gheorghe Po
gea, că presiunile ce a-

pasă asupra noastră sunt 
majore. Profitând de pri
ma întâlnire cu mass
media, în cadrul deschi
derii cursurilor zonale de 
pregătirea cadrelor în 
domeniul sindical, îmi 
exprim sprijinul față de 
această acțiune de for-

TRANSPARENȚA

LUCRURILOR

mare a cadrelor, sindi
cale, întrucât este deo
sebit de important să a- 
vem parteneri de dialog, 
care înțeleg și percep, 
corect mesajele ce vin 
din partea Guvernului, 
in special cele de natu
ră economică".

Referitor la unele zvo
nuri privind restructura
rea personalului, noul di
rector general a preci
zat : „O maximă spune 
că de gândit poți să te 
gândești de mai multe ori, 
dar de hotărât trebuie 
hotărât doar o singură

dată. Dați-mi voie să 
mă gândesc. Cred că ul
timul lucru la care ar 
trebui să apelăm ar tre
bui să fie restructurarea, 
înainte însă de aceasta, 
trebuie să vedem dacă 
am epuizat toate posibi
litățile, iar dacă vom a- 
junge la concluzia că 
restructurarea de perso
nal este ultima soluție, 
vom trece la aplicarea 
acesteia. Dați-mi voie să 
cred că sunt multe lu
cruri de rezolvat la so
cietate, înainte de a ne 
gândi la restructurarea 
personalului. Acesta es
te punctul meu de ve
dere".

Referitor la dialogul 
cu presa — care a fost 
primită nu de puține ori 
cu ostilitate la poarta 
combinatului — domnul 
Gheorghe Pogea a con
chis : „Atunci când lu
crurile nu sunt transpa
rente, ele pot fi inter
pretate. Cred că eu îmi 
manifest disponibilitatea 
față de presă, dar să nu 
transformăm mesajele în 
altceva decât este rea
litatea. Să informăm lu
mea Cu lucrurile impor
tante și Ia momentul po
trivit".
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Ajutoarele sociale — o pomană
De la apariția Legii 67 / deși s-au făcut adrese 

1995 privind acordarea personale —, majoritatea 
ajutorului social, numă- mulțumindu-se cu aștep- 
rul persoanelor din tarea. Nu în puține rân- 
Hunedoara care benefi- duri, cei nemulțumit’ 
ciază de acest sprijin a s-au deplasat cu jalba în 
scăzut de la 2200 la 1200. băț la Deva ori Bucu- 
Dacă la început nu a rești, pentru a forța nota 
existat nici timpul fizie de acordare a ajutoru- 
necesar verificării tu- lui social.
turor dosarelor și poate Lipsa resurselor finan- 
nicl o experiență sufi ciare a determinat pla- 
cientă, în' prezent de a- ta ajutoarelor sociale nu- 
locația de sprijin bene- mai până la nivelul lu- 
fic’ază doar cei care nii iulie 1996, deși la bu- 
întrujiesc condițiile pre getul local din anul 1996 
văzute de lege. nu s-au încasat decât

Apariția Hotărârii Gu 636 de milioane de lei, 
vernului 125/1996 a con dintr-un total de 1,1 mi- 
dus la o măsură din liarde, cât a fost cuprins 
partea autorităților lo- în buget. După cum ne-a 
cale, prin care cei care precizat dl Remus Ma- 
beneficiază de ajutor so riș, primarul municipiu- 
cial și sunt apți din lui, actuala situație a 
punctul de vedere al să- fost generată și de fap- 
nătății să presteze o ac- tul că bugetul anului 
tivitate utilă. în folosul 1996 a fost grevat de pla- 
comunitătii. Persoanele ta ajutorului social din 
sunt coordonate de că- lunile noiembrie și de- 
tre R.A.I.L. Hunedoa cembrie '95, care nu s-au 
ra și prestează activi- mai plătit din fonduri 
tăți de salubrizare, cu- bugetare, ci din fondu- 
rățire zone verzi, alei, rile Consiliului local, 
canale pluviale și mena- Pentru achitarea restan- 
:?re, parcuri etc. Pe țelor pe anul trecut mai 
bază de pontaje se în- sunt necesare circa 550 
tocmesc statele de plată, milioane de lei, sumă in- 
în baza cărora se plă- existentă deocamdată, 
tesc ajutoarele sociale, iar acoperirea acestor 
Măsura luată la nivel plăți este sub semnul în- 
local nu a fost însă re- trebării, întrucât deschi- 
ceptată de cea mai mare derca finanțării nentru a- 
p^arte a persoanelor — nul 1997 s-a făcut doar

< MM» 0 MMM * -MM 0 «■ 0 MV 0 MM* 0 MM* f mut* • •

la ordinea zilei
în procent de 8,3 la sută 
și aceasta la nivelul a- 
nuliui trecut. La situa
ția de față se mai a- 
daugă slaba perspectivă 
a încasărilor proprii alo 
Consiliului local, datorită 
blocajului economico-fi- 
nanciar. Achitarea inte
grală a ajutoarelor so
ciale pentru anul 1996 
nu poate fi rezolvată mai 
devreme de lunile mar- 
tie-aprilie a.c., ne-a mai 
precizat dl Remus Ma- 
riș. Pentru operativitate, 
în cadrul Primăriei, s-au 
desemnat patru persoa
ne care fac plățile aju
toarelor sociale, ceea ce 
elimină timpul irosit și 
asigură o fluență a ac
tivității.

Referitor la măsura 
luată de Primărie de a 
se presta o activitate u- 
tilă în folosul comuni
tății, doar 172 de per
soane au răspuns solici
tărilor, diferența până la 
1200 preferând să aștep
te pomana obștii. Inte
resant mai rămâne fap
tul că din numărul to
tal al persoanelor inscri-, 
se pentru ajutorul so
cial, circa 70 la sută 
sunt țigani — persoane 
ce se mulțumesc să tră
iască din mila publică. 
Pâriă când însă, rămâne 
deocamdată o în’rcbare 
deschisă.
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Așa e
CĂSĂTORII

în perioada 27. 01 — 1. 
02. 1997, la Oficiul Stării 
civile al Primăriei muni
cipiului Hunedoara, au 
fost încheiate căsătoriile 
dintre: Bur Viorel și Ver- 
za Maria, Puica Romulus 
Victor și Goloji Ana; Imre 
Alexandru și Tănăsescu 
Nicolița; Moldovan Ghiusi 
și Gândâcel Marcela; An
drei Sorin Iile și Morariu 
Veta; Slavu Petre și Cu- 
rucu Elena; Vrîncianu Con
stantin și Giurcău Victo
ria; Luca Cătălin loan și 
Busuioo Raluca; Marin Flo
rin Glaudiu și Stoenoiu 
Laura; Lapoși loan și Cul- 
cică Marioara Georgeta; 
Mateescu Horia Cosmin și 
Angelescu Lăcrămioara Ma
ria.

Tuturor casă de piatră I

viața I
NAȘTERI

Șapte nou născuți au vă
zut lumina zilei în perioa
da 28 ianuarie — 31 ia
nuarie: Cotolan Lavinia
Peronela, Chiriac Raluca 
Diana, Negoiță Alexandra 
Iuliana, Mihalache Radu 
Stelian, Lascuș Laurențiu 
Vasile, Cimporescu Ga
briel Ioan și Lappat Ali
son Rhonda.

Le dorim să crească să
nătoși și frumoși!

DECESE
în perioada 28. 01 — 1. 

02. 1997 au fost înregistra
te următoarele decese: Ar
delean Viorel, 56 de ani; 
Bulea Augustin, 71 de ani; 
Pleșa Nicolae, 50 de ani; 
Truță Victor, 40 de ani; 
Roman Maria, 84 de ani, 
Brastaș Lucia, 44 de ani; 
Pavel Vas>e, 53 de ani; 
Crăciun Avram, 72 de ani. 
Dumnezeu să-i odihnească!
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următoarele certificate de urba-1

I » 
execu-1 
pentru |

CU MAȘINA DISTRUSA

Pagină realizată de
CORNEL POENAR și SORIN BLADA

CERTIFICATE DE URBANISM — 
AUTORIZAȚII CONSTRUIRE

în ședința de avizare din 28. 01. 1997, au 
emise de primar i___ 1....
nism și autorizații de construire :

CERTIFICATE DE URBANISM
• Primăria municipiului Hunedoara — 

tare șanț dalat, de secțiune trapezoidală, 
scurgerea apelor meteorice, pe DN 68 B, Peștișu Ma- t 
re • Mehelean Pop Maria, pentru construcție de ca- f 
să pe str. Lătureniș, nr. 2 A, • Papeț Dumitru, pen-]* 
tru transformarea apartamentului în spațiu corner-» 
cial, pe bdul Corvin, nr. 2—13, • Udrea Maria, pen-j 
tru construcție casă de vacanță în Boș, • Ocolul | 
Silvic Hunedoara, pentru supraetajare sediu și mo-1 
dificare șarpantă la anexa existentă, str. Castelului, * 
nr. 22, • Ceucă Sever Lucian, pentru etajare imo-» 
bil și refacerea împrejmuirii pe Aleea Zorilor, nr. 7 A. * 

AUTORIZAȚII CONSTRUIRE [
• Spiridon Pantelimon, pentru construcție casă pe I 

strada Lătureni, • SC Prodimpex Gudea SRL, pen- ’ 
tru modificare fațadă în str. Cloșca, nr. 2, • Negruț J 
Maria, pentru îmbunătățire confort bdul Dacia, 4/1,» 
• RENEL, FRE Deva, branșament electric, Peștișu j. 
Mare, nr. 82. î
_______ -t* ■ '------ ... ■ - I

SUBREDACȚIA HUNEDOARA l
Relații cu publicul, scrisori, anunțuri publicita- î 

re — în fiecare zi de marți și vineri, între orele | 
11—14, la subredacția „Paginii-’, din clădirea Primă-* 
riei municipiului, camera 32 (parter). Alte informații » 
— la telefonul 714639, în zilele și între orele men- 1 
ționate.

POȘTA DIN 
HUNEDOARA — 
ÎN CASA NOUA

Astăzi, vineri, 7 febru
arie, la ora 10, 
festivitatea de 
rare a noului sediu al 
Oficiului Poștal Terito
rial Hunedoara, situat pe 
bdul Libertății, bl. 14, 
parter.

La festivitatea de inau
gurare sunt invitate o- 

, ficialități județene și lo
cale, ziariști, cadre de

are loc 
inaugu- conducere din Regia de 

Poștă Română București 
și ale Direcției Regionale 
de Poștă Timișoara.

FARMACIE 
DE SERVICIU

1 duminică, 8—9 februarie, 
in municipiul Hunedoara 
este deschisă farmacia 

. Cyani, din zona Ceangăi. 
Programul este între 8— 
19.

La sfârșitul acestei 
săptămâni, sâmbătă și

ȘEDINȚA DE 
CONSILIU LOCAL

Ieri a avut loc ședin-

ța Consiliului local al 
municipiului Hunedoara. 
Printre proiectele de ho
tărâri discutate a fost și l 
cel referitor la apro 
barea Regulamentului de 
punere în aplicare a Ho- ' 
târârii Consiliului local 
nr. 50/1996 pentru stabi
lirea listei nominale de 
prioritate pentru locuințe 
convenabile și sociale, 
precum și a modului de 
repartizare a acestora.

,T.
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Victimele au scăpat ca prin minune
Un autoturism Dacia 

1300 a fost distrus în pro
porție de 80 la sută, in 
urma unui accident ce s-a 
produs pe bdul 1848 din 
municipiul Hunedoara, 
sâmbătă, 25 ianuarie, în 
jurul orei 3,30. La vola
nul mașinii cu nr. 3 HD 
U>49 sc afla Ștefan Ovidiu 
Slavu. 29 de ani , cocsar 
la S.C. Siderurgica S.A 
Hunedoara. Autoturismul 
este proprietatea socrului 
său. Potrivit raporttflui 
biroului Poliției rutiere a 
municipiului Hunedoara 
șoferul a pierdut controlul 
volanului, Dacia izbind 
bordura din partea dreap
tă a drumului. A intrat 
apoi pe contrasens și a 
lovit autoduba HD 01 
KGW, parcată pe carosa
bil. De aici, autoturismul 
a fost proiectat într-un 
pom aflat pe zona verde 
de pe partea dreaptă a 
sensului de deplasare a 
autovehiculului.

In Dacia 1300 se mai 
aflau trei pasagere : Ra
mona Blaj, 29 de ani, din 
Brașov, Coca Sălișteanu, 28 
de ani, din Hunedoara, și

soția conducătorului auto, 
Maria Slavu, 21 de anii 
Ele au suferit diferite 
traumatisme, pentru care 
a fost .necesar să fie in
ternate in Spitalul nuni- 
cipal Hunedoara. Șofe
rul a prezentat doar con
tuzii ușoare, ha toți ocu
panta mașinii a fost de
pistat alcool în sânge, în 
concentrații cuprinse între 
0,11 grame la mic și 1,20 
grame la mie, după cum 
spunea dl It. col. Adrian 
Filer, șeful Biroului Po
liției Rutiere a municipiu
lui Hunedoara, in urma 
consultării buletinelor de 
analiză.

Conducătorului auto i-a 
fost întocmit, dosar penal 
pentru comiterea contra
venției de conducere sub 
influența alcoolului a ți
nui autoturism pe drumu
rile publice și pentru 
vătămare gravă din culpă. 
Pentru această ultimă 
învinuire, urmează să se 
stabilească in cadrul 
cercetării penale dacă se 
depune plângere împătri 
va șoferului.
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Sunt clipe în care. Iubită 
nu-mi este dat să fiu cu tine 
și clipa de viață, dorită 
cu-atât mai puțin ne revine.

UN REALISM AMETITOR DE FANTASTIC

j
£

s

Pot depune mărturie 
că această carte face 
parte din „literatura de 
sertar". A fost gândită 
și scrisă înainte de ’89, 
iar autorul, inteligent și 
corect, nu pare să se mai 
fi „amestecat" în pagi
nile deja scrise. Este bi
ne? Este rău? în ultimă 
instanță cititorii, timpul 
și istoria literară vor 
da verdictul definitiv. Eu 
nu fac decât să semna
lez acest roman ca pe un 
eveniment editorial, din 
două motive: cel men
ționat deja — literatura 
de sertar — și, al doilea, 
faptul fă, după a mea 
știință, Petrișor Cioro
bea lansează pe piață un 
gen de scriere în pre
mieră absolută în jude
țul Hunedoara. Nici in 
țară nu cred că e prea 
mare aglomerație de cărți 
de-o

Cu 
gresiv-exotic, 
CASARABASSA își tra
ge seva dintr-un ținut fa
bulos în care, normal, 
orice este posibil cu a- 
tât mai mult că autorul, 
odată dezlănțuit, plon
jează într-o lume cu per
sonaje, doar aparent naiv- 
simpatice, de fapt ele 
fiind reprezentările fide
le ale existenței noastre 
pe bătrâna Terră. Lo
curi, localități, eroi, în
tâmplări. situații între
gesc imaginea unei lumi

construită din realități 
luate în răspăr sau, mai 
corect spus, adoptate și 
adaptate unei existențe 
dominate de un fantastic 
greu de încadrat în con
textul clasic al ideii. Au
torul ește un excelent 
meseriaș al condeiului, 
iar simbioza idee — 
gând — produs finit se 
mulează perfect pe sche-

tea crede că următorul 
dialog este banal, super
ficial și fără sens:
Biata mea putere, era 
cât pe-aici să te pierd! 
(...)" „— Nu dumneata
comanzi, administratore, 
eu sunt stăpâna!" „— 
Vorba vine, unde ai mal 
văzut putere fără stăpân?" 
„—. Dar, dumneata unde 
ai mai văzut stăpân fă-

PETRIȘOR CIOROBEA : CASARABASSA 
— Editura CORVIN, Deva, 1997 —

!!
Sunt clipe de viață in care 
te-afunzi în vâltoare străină 
și-ncovoieri de așteptare 
clipa de viață ne-o-mpuțină.

aglomerație de cărți 
asemenea manieră... 
un titlu aproape a- 

romanul

ma centrală a cărții. Din 
acest punct de vedere, 
Petrișor Ciorobea . face 
parte d intr-o familie de 
scriitori al căror punct 
forte este scrierea... ora
litate, iar verva sa de
vine de-a dreptul im
petuoasă. Personajele ro
manului sunt în conti
nuă mișcare, se frămân
tă fiind parte integran
tă, și pestriță, într-o ar
hitectură modernă,
cesibilă și agreabilă. ® 
latură importantă a 
manului, și pe care au
torul mizează, este iro
nia doar aparent inocent- 
naivă, dusă în dese rân
duri spre sarcasm și până 
la cinism. Sau, nefiind 
suficient de țitenți în 
timpul cititului, am pu-

ac-

ro-

ră putere?" etc, etc (p. 
136). Dar nu este. Sau 
reflectarea spiritului iro
nic în aceste rânduri: 
„Mda, va să zică, de-a- 
cum înainte va trebui să 
ne ferim în drumul nos
tru, nu de șerpi ci de pi
sici. Le vedeți? Deja a'u 
fost instalate, câte una 
pe fiecare stâlp al gar
dului grădinii". Iar tex
tul se continuă cu o în
trebare în care „camu
flajul" fabulosului pare 
a nu mai fi necesar: „Oa
re vor bănui cei de co
lo, din Casarabassa, ce 
rol însemnat vor juca, în 
viața lor, pisicile, înce
pând de astăzi?" (p. 172 
și urm.). într-adevăr. Ca- 
sarabassenii își duc via
ța într-un normal „rea-

list-fantastic" (cap. IV), < 
impus de autor, unde își J» 
construiesc sau își demo- < 
lează caracterele într-o 
vânzoleală asemănătoare 
(deloc plăcută!) celei din 
prea-imediata noastră a- 
propiere. Multe perso
naje se îmbăiază în pe- 
nibilități încântându-se 
cu fraze ridicole, produse 
ale unor minți subdez
voltate: „Ai văzut, dom
nule, că și stăpânii sunt 
beșteliți de alți stăpâni 
mai mari decât ei? 
re, la rândul lor, 
luați la întrebări de 
marii lor? Puterea 
infinită! (...) Ehe, dacă 
aș fi știut-o, n-aș mai fi 
fost atât de nefericit, ori 
de câte ori mă beștelea 
șefulețul meu, acolo, Ga- 
sarabassa". Și finalul 1- 
deii, cu pretenție de ma- I 
ximă: „Omul învață per- j 
manent" (p. 199). Dar 
iată și câteva semnifica
tive nume de personaje: 
Tep, Nagea, Mare șef al 
Marilor Stăpânitori, Su
premul Stăpânitor, Fe
ricire, Șeful General. Fă
ră îndoială, avem în ca
zul lui Petrișor Ciorobea, .] 
pe unul dintre scriitorii 
hunedoreni interesanți, 
stăpâni pe condei, care 
știu să-și pună în valoa
re talentul de prozator. 
Și de romancier. O lectu
ră realmente plăcută...

Ga- 
sunt 
mai 
este

ii

•:

I

IDUMITRU IIURUBAgVUt, 1* ««-----j-—_     z x - e
,v wr.w.-.w ‘ wavav.-avav

Locuitorii comunei Brănișca au reușit să renoveze biserica — tencuială cat 
si pictură — contribuția bănească a fost doar a sătenilor, fără alte ajutoare. 

Foto : ANTON SOCACI

CRAVATA este un ac. 
cesoriu al îmbrăcămintei 
bărbătești, de obicei, con
stând dintr-o fâșie îngus
tă de stofă sau de mătase, 
care se înnoadă la gât și 
ale cărei capete sunt lă. 
sate să atârne pe piept. Is. 
toria acestui obiect, deci 
și a numelui său, își are 
originile în Croația. Sol- 
dații croați au fost aceia 
care au purtat pentru pri
ma oară în jurul gâtului 
o fâșie agățată pentru a 
nu suferi de frig. Din a. 
ceastă fâșie, cu timpul, s-a 
născut cravata, care astăzi 
are rol doar ornamental,. 
Cei care au introdus a- 
cest obicei au fost soldați! 
croați aflați în serviciul 
lui Louis al XIV-lea și 
care făceau parte chiar din 
regimentul Royale.Cravate. 
Erau mercenari veniți în 
Franța către sfârșitul se
colului al XVII-lea pentru 
a-l ajuta pe Regele Soare 
în războaiele din Olanda 
și in cele de succesiune
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Sunt clipe, eh, câte mai sunt — 
văluri de brumă târzie și ceață 
pe inimile noastre — pământ — 
Și clipe se rup din clipa de viață.

Sunt clipe și-o clipă încă mai este 
în care n-ai cui să-i mai spui 
că-n doi e totul o dulce poveste;

iar clipa aceea: e, nu-î„.

CONSTANTIN GIIEORGIIE NAlDlN

an
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...Și voi muri, iubito, într-o zi. 
Iar proștii vor surâde compasiv 
In grupul lor crescendo-agresiv 
Cu creiere de păsări colibri.

Dar, cum cu proștii fost-am concesiv, 
Și știindu-le deviza: A NU ȘTI, 
Le las, IN SCRIS, acest sonet cam gri, 
Mai înțelept decât un tom masiv.

Și-i blestem să-I citească vers cu vers, 
Și altfel să nu poată adormi,
Ei, răul cel mai rău din Univers...

...Da, voi muri, iubito, voi muri, 
Odată cu regretu-mi de neșters: 
Că mor fără să-i fi putut urî !

CRAVATĂ
spaniolă. Deci, franțuzescul 
CRAVATE, împrumutat și 
du noi, derivă din croată 
(KRVAT) și indica eșarfa 
caracteristică luptătorilor 
croați.

De la primele cravate pâ.

POVESTEA 
CUVINTELOR

nă azi s-a produs o con
siderabilă evoluție. Deja 
în secolul al XVIJ-lea a- 
păruseră primele cravate 
din tul și dantelă, apoi, în 
vremuri mai apropiate 
nouă, lungile modele din 
mătase, înnodate și înfă
șurate de mai multe ori, 
care au ajuns la maximă 
răspândire în perioada Re. 
voluției Franceze. Femeile 
au început să poarte era.

H. DUMITRU

vată spre sfârșitul secolu
lui trecut, o dată cu afir
marea primelor mișcări de 
emancipare feministă. LAj 
VAL1ERA, cravata lată 
înnodată în formă de fun- 
dă, ale cărei capete scur
te atârnă liber, era la o-* 
rigine accesoriu al îmbrd-'ț 
cămintei femeiești și pur-,-, 
ta numele doamnei Louise- ' 
Francoise de la Baume-Le. 
blanc, ducesa de Lavalliere, 
favorita lui Louis al XIV- 
lea, de la care a avut pa
tru copii. Această Modă, 
însă, nu a prins la femei 
în epoca respectivă, < în 
schimb, a avut succese câ
teva secole mai târziu prin, 
tre artiști și făuritorii miț. 
cării de stânga, anarhicii 
și socialiștii in particular. 
Din această cravată azi a 
rămas doar o urmă, sub 
formă de fluture, PAPIO
NUL, care se poartă cu 
veșminte elegante, cum ar 
fi smochingul.

MARIANA ISTRATB

în seria „Pictori hune
doreni", expune lă studio 
„Concordia" din Hunedoa
ra DAN VIFOR PICHIU, 
pictor și animator al cena
clului artiștilor plastici al 
Sindicatului „Siderurgis- 
tul". După un palmares 
de peste 30 de- expoziții 
de grup și prezența în 20 
de tabere de creație în ul
timii zece ani, Pichiu se 
află la a treia personală. 
Vernisajul din 15 ianua
rie a umplut sala până la 
refuz, evident, iubitorii ar
telor plastice din Hune
doara sporind de la o ediție

DAN VIFOR FîCHIU Schimbare de orizont
la alta. După ce D.V. Pi
chiu a părut a se fixa pe 
modalitatea clasică, în ca
re excelau migala și ape
tența coloristică în accen
te intense, vegetale, ac
tuala expoziție a provocat 
un puternic șoc. Absolut 
întreaga suprafață a sinte
zelor este o veritabilă ex
plozie cromatică, în ma
nieră nonfigurativă. Dacă 
ținem seama de subiectele 
lucrărilor, uleiuri „coagu-

late", dens și expresiv, pu
tem vorbi de un „labora
tor genesic".

un extaz al mișcării, în 
perspective centrifugale, 
căutând parcă un orizont

C3

CRONICA PLASTICA

3 C

stranii, crude, îmbrățișând

Geva ne spune clar că 
D.V. Pichiu este la o răs
cruce, în care doza de 
straniu este doar o cap
cană. Culorile „vorbesc"

și un unghi de contempla
ție cumva aeriană.

Impactul nemilos, lacom 
de lumină, al materiei se 
decantează în frumuseți

realitatea cu o bucurie te
rifiantă. Există o mare 
tensiune mentală, acționând 
ordonator în această liber
tate artistică.

Așadar, amintind și fap
tul că Dan Vifor Pichiu 
dovedește în ambele re
gistre (clasic și surrealist) 
o mare fecunditate creati
vă și în tot acest vertij 
coloristic, un perfect echi
libru spațial, vom medita

asupra resurselor existente 
în creator, vis-a-vis de U- 
man și sacralitate, asupra 
intuiției ca izvor mereu 
regenerator și asupra ace
lei sintagme a lui Noica, 
„tulburare întru limpezi
re". Dacă la capătul „co
ridorului" vom fi mai li
beri în cuget și visare, 
mai inițiați, prin cultură 
și bucurie a împărtășirii 
celui ce dăruie frumusețe, 
uimire și comunicare sub 
semnul Artei.

EUGEN EVU
T
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CUVÂNTUL LIBER J<g;lB;^tidian?:indc pendent

[săptămâna^
■ I TV j

LUNI, 10 FEBRUARIE
T V R 1

13,00 Jurnal-, 1340 TVR Iași; 14,00 TVR 
Cluj-N.; 14,50‘tVR Timișoara; 16,00 Jur.

i nai; 16,05 Turism și agroturism; 16,30 Re- 
I flector; 17,00 Em. în Ib. maghiară; 18,30 
I Grendizer (d.a); 19,00 Atlas; 19,30 Salvași 

de clopoțel (s); 20,00 Jurnal; 20,35 Ediție
I specială; 20,50 Bay watch (s); 21,45 Trans- 

focator; 22,10 Teatru liric. Un cuplu de 
azi și de mâine: Angola Burlacu — Gheor- 

; ghiu — Roberto Alagna. Gânduri, impre- 
! sii și surprize... muzicale (I); 23,30 Jur

nal; 23,45 Teatru liric. (II); 0,15 Concert 
I extraordinar „Master of Music for the 
! Princess Trust" (II).
I .

T V R 2
! 13,00 Jurnal; 13,10 Politica între ideal
și real; 13,35 Drumul spre Avonlea (r); 
14,25 Confluențe (r); 11,55 Perla Neagră 
(r); 15,40 Babar (d.a); 16,05 Top Model (s); 
17,00 Măseaua de minte; 17,40 Andrea 
Celeste (s); 18,25 Ecclcsiast '97; 19,10 Să
nătatea orașelor; 19,30 Sensul schimbării; 
20,00 Arte vizuale; 20.30 Tribuna noncon- 
formiștilor; 21,00 TVM Mesager; 21,30 
Căsuța cu povești; 21,35 Sfinx (cs); 22,05 
(Tribuna partidelor parlamentare; 22,30 
Film serial; 23,15 Mag. sportiv interna
țional; 0,30 Muzica e viața meal

PRO 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 Lumea filmului (ri
ll,00 Omul din Est (f. Fr./ltalia ’74); 12,55 
Știri 13,00 Inspectorul Clouseau (f. An
glia *68); 14,35 Rătăciți în tranziție (r); 
15,00 Verdict:' crimă! (r); 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 înrobită de iubire (s);
17,30 Who’s the Boss (s. SUA, ep. 1); 
18,00 Știri; 18,05 Sport Ia minut; 18,30 
Am întâlnit și români fericiți; 19,00 Știi 
și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Unchiul 
Buck (co. SUA 1989); 21,50 Știri; 22,00 
Familia Bundy (s); 22,30 MASII (s); 23,00 
Ultimul loc joc (dramă SUA ’88); 0,55 
Știri; 1,15 Sport la minut.

ANTENA 1
7,15 Sfântul (r); 8,00 în vizită la An

tena 1; 10,00 Dai; 10,30 Teleshopping; 11,10 
Un Caesar american (r); 2,00 Printre
rânduri (r); 13,00 Lumină călăuzitoare 
<r); 14,00 Știri; 14,10 A fost odată în Te
xas... (f/r); 16,00 Medalion; 16,30 Tele
shopping; 17,10 O iubire de neuitat (s); 
18,00 Picătura de amar; 18,30 Publicisti
că- 19,30 Văduva (s); 20,30 Observator; 
Bl ,15 Din lumea afacerilor; 21,30 Cei trei 
mușchetari — Eghileții reginei (f.a. Fr. 
1961); 23,10 Milionarii de la miezul nopții.

MARTI, 11 FEBRUARIE
I

T V It t
1 7,00 TVM Teiematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (r); 10,05 Limbi 
Străine: franceză, engleză; 11,05 Noiem- 

i brie minunat (f/r); 12,35 D.a; 13,00 Sec- 
1 vențe iraniene; 13,10 Muzica pt. toți; 13,50 
! Schi alpin CM — proba feminină de 
slalom superuriaș (d); 15,00 TVR Cluj-N.;

' 15,35 Grendizer (dn); 16,10 Fii tu însuți!;
1 16,45 Conviețuiri; 17,35 Cazuri șl neca

zuri în dragoste (div.); 18,30 Tribuna
, partidelor parlamentare; 18,55 Medicina 

pentru toți; 19,25 Katts și câinele (s); 
20,00 Jurnal; 20,35 Ediție specială; 20,50 
Maica Ioana a îngerilor (f. Polonia 1961); 
22,50 7 zile in România-, 23,30 Jurnal; 
23,45 Videocaseta muzicală; 0,15 Gong!;

j 0,40 Vivo Live Rock Night.

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

' 9,20 Ora de muzică; 10,05 Mag. satelit;
11,10 Punct de întâlnire; 11,30 Teatru TV: 
„Lungul drum al zilei către noapte” de 

j Eugene O'Neill; 13,50 Serialul serialelor; 
' 14,40 Limbi străine (r); 15,40 Babar (d.a); 
I 16,05 Top Model (s); 17,00 23 de milioa

ne (I); 17,40 Andrea .Celeste (s); 18,30 23 
de milioane (II); 20,00 Cu cărțile pe față; 
21,00 TVM Mesager; 21,30 Căsuța cu po
vești; 21,35 Intre da și nu; 22,00 Credo;

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ- 

1 năr și neliniștit (r); 9,15 Sport la minut; 
I 10,00 Who’s the Boss (r); 10,30 MASH (r); 
I 11,00 Expediție în epoca do piatră (f. Fr. 

’61); 12,30 Am întâlnit și români fericiți 
, (r); 12,55 «Știri; 13,00 Fără inimă (co. SUA 

1991); 15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 Tâ

năr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de iu
bire (s); 17,30 Who’s the Boss (s); 18,00 
Știri; 18,05 Sport la minut; 18,15 Cagney 
și Lacey (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs);
19.30 Știri; 20,00 Chicago Hope (s); 21,00 
Secreto de familie (s); 22,00 Familia Bun
dy (s); 22,30 MASH (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 In 

vizită Ia Antena 1; 10,00 D.a; 10,30 Tele
shopping; 11,00 Știri; 11,10 Lumină că
lăuzitoare (r); 12,00 Văduva (r); 13,00 Lu
mină călăuzitoare (s); 14,00 Știri; 14,10 
Cei trei mușchetari — Eghileții reginei 
(f/r); 16,00 Medalion; 16,30 Teleshopping; 
17,00 Știri; 17,10 O iubire de neuitat (s); 
18,00 D.a; 18,30 In luptă cu abuzurile și 
corupția; * 19,30 Văduva (s); 20,30 Obser
vator; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
Expediție riscantă (fji. SUA *93); 23,10 
Milionarii de la miezul nopții.

MIERCURI, 12 FEBRUARIE
TVR 1

7,00 TVM Teiematinal; 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 Re
flector (r); 13,10 Muzica pentru toți; 13,50 
Schi alpin CM de la Sestriere (Italia) — 
proba mase, de slalom uriaș (d); 14,50 
Jurnal; 15,00 TVR Iași; 16,00 Jurnal; 16,10 
Melodiile iubirii; 16,25 Schi alpin CM (d);
17.30 Telediscul muzicii populare; 18,00 
Grendizer (d.a); 18,30 In fața Dvsl-, 19,30 
California visează (s); 20,00 Jurnal; 20,35 
Ediție specială; 20,50 Masada (s); 21,40 
Noi frontiere; 22,20 Frumoasa și Bestia 
(s); 23,10 Personalități în Top; 23,30 Jur
nal; 23,45 Confluențe; 0,15 întâlnirea de 
la miezul nopții.

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

9.20 Ora de muzică; 10,05 Caleidoscop- 
satelit; 11,30 Maica Ioana (f/r); 13,45 Na
țional Geographic (do); 14,30 Ritmuri mu
zicale; 14,10 Gong! (r); 15,10 De lingua 
latina; 15,40 Babar (d.a); 16,05 Top Mo
del (s); 17,00 Zodia Balanței; 17,40 An
drea Celeste (s); 18,3(> Em. în 1b. maghia
ră; 20,00 Pro Memoria; 20,30 Formă și 
culoare; 21,00 TVM Mesager; 21,30 Că
suța cu povești; 21,35 Orizonturi cultu
rale; 22,05 Film serial; 22,50 Un secol de 
cinema; 23,45 Din Darul Magilor. Reci, 
tal grupul Cargo; 0,15 Mag. satelit.

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport Ia minut; 
10,00 Who’s the Boss (r); 10,30 MASH (r); 
11,00 Povestea Emmei (f. Australia ’86;; 
12,55 Știri; 13,00 Vestul vesel (co. SUĂ 
1991); 15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de iu
bire (s); 17,30 Who’s the Boss (s); 18,00 
Știri; 18,05 Sport Ia minut; 18,15 Ro- 
bocop (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Danielle Steel’s: „O dată în 
via-!ă* (f. SUA 1994); 21,50 Știri;» 22,00 
Familia Bundy (s); 22,30 MASII (s); 23,00 
Lege și ordine (s); 0,00 Știri; 0,20 Sport.

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

zită la Antena 1; 10,00 D.aj 10,30 Tele
shopping; 11,10 Lumină călăuzitoare (r); 
12,00 Văduva (r); 13,00 Lumină călăuzii 
toare (s); 14,00 Știri; 14,10 Expediție ris
cantă (f/r); 16,00 Medalion; 16,30 Tele
shopping; 17,10 O iubire de neuitat (s); 
18,00 D.a; 18,3o Publicistică; 19,30 Vădu
va (s); 20,30 Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 Boema (operă Fr./ 
Italia 1987); 23,10 Milionarii de la mie
zul nopții.

JOI, 13 FEBRUARIE
T V R 1

7,00 TVM Teiematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara’(r); 10,05 Limbi 
străine: germană, italiană; 11,05 Andrea 
Celeste (r); 12,45 D.a; 13,10 1001 audiții; 
14,00 Jurnal; 14,10 TVR Iași și Cluj-N.;
15,40 Tradiții; 16,00 Jurnal; 16,10 Cuvinte 
potrivite; 16,35 Mag. social; 17,25 Gren. 
dizer (d.a); 17,50 Tribuna partidelor par
lamentare; 18,15 Tragerile LOTO; 18,25 
Mdcrtium; 19,10 Lupii aerului (s)*; 20,00 
Jurnal; 20,35 Ediție specială; 20,50 Dra. 
gostea învinge (s); 21,45 Reflecții rutie
re; 22,00 Studioul economic; 22,40 Sim
pozion; 23,30 Jurnal; 23,45 Muzică popu
lară cu Domnica Trop; 0,05 Berlin Ale- 
xanderplatz (s). •

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

9.20 Muzica 'pt. toți; 10,05 Caleidoscop 
satelit; 10,50 întâlnirea de ia miezul nop

ții (r); 11,45 D.a; 12,15 Teieenciclopedia
(r) ; 13,00 Engleza pentru copii; 13,10 Fru
moasa și Bestia (r); 14,00 Jurnal; 14,10 
Reportaj ’97; 14,40 Limbi străine (r);
15.40 Babar (d.a); 16,05 Top Modei (s); 
17,00 Ceaiul de la ora cinci (div}; 19,00 
Em. în ib. germană; 20,00 Club 2020;
20.30 Enigma (cs); 21,00 TVM Mesager;
21.30 Căsuța cu povești; 21,35 Filmoteca 
de Aur; 22,05 Adopțiune (f. Ungaria *76);
23.40 Stadion; 0,15 Rock Live.

. PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Who’s the Boss (r); 10,30 MASII (r); 
11,00 Familia Aldrige (co. SUA ’92); 12,55 
Știri; 13,00 Robocop (r); 13,45 Beverly 
Hills (r); 14,30 Gillette — lumea spor
tului; 15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de iu
bire (s); 17,30 Who’s the Boss (s); 18,00 
Știri; 18,05 Sport la minut; 18,15 Enig
mele Agalhei Christie (s); 19,00 Știi și 
câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Melrose 
Place (s); 21,00 Doctor in Alaska (s); 21,50 
Știri; 22,00 Familia Bundy (s); 22,3d 
MASII (s); 23,00 Sergentul Wolf (s); 0,00 
Știri; 0,20 Sport la minut.

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 Boema (ope- 
ră/r); 16,00 Medalion; 16,30 Teleshopping;
17.10 O iubire de neuitat (s); 18,00 D.a;
18.30 Invitați la Antena 1; 19,30 Văduva
(s) ; 20,30 Observator; 21,15 Din lumea 
afacerilor; 21,30 Păguboșii (țo. Canada 
’91); 23,10 Milionarii de la miezul nopții.

VINERI, 14 FEBRUARIE
T V R i

7,00 TVM Teiematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (r); 10,05 Limbi 
străine: spaniolă; 11,20 Iluminații; 11,45 
Andrea Celeste (r): 12,35 1001 audiții;
13.20 TVR Iași; 14,00 Jurnal; 14,10 TVR 
Cluj-N.; 15,00 Pompierii vă informează!;
15.20 Din lumea afacerilor; 16,00 Jurnal;
16.10 Ieșirea din cerc; 16,35 Em. în li», 
germană; 17,30 Pro Pa,ria; 18,30 Viața 
parlamentară; 19,00 Din nou în Vestul 
Sălbatic (s); 19,55 Urgențe în agricultură; 
20,00 Jurnal; 20,35 Ediție specială; 20,5o 
Tezaur folcloric; 21,30 Mesaj do la Holly 
(f. SUA 1992); 23,05 Video-tonomatul de 
seară; 23,30 Jurnal; 23,45 MTV. Euro 
Top 20; 0,45 Obsedată (f. SUA 1992).

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

Muzica pretutindeni; 10,05 Mozaic-satelit;
11.30 D.a; 12,00 TVR Iași; 12,30 TVR 
Cluj-N.; 13,00 TVR Timișoara; 13,30 Limbi 
străine (r); 14,00 Cafeneaua artelor;. 15,20 
Conviețuiri; 16,10 Top Model (s); 17,05 
Bursa invențiilor; 17,40 Oameni care au 
fost...; 18,10 Andrea Celeste (s); 19,00 
Concertul Orchestrei Naționale Radio. 
21,00 TVM Mesager; 21,25 Căsuța cu po
vești; 21,30 Hyperion; 22,30 Robingo 2 
(cs); .23,10 Film serial; 23,55 Din viața 
rromilor; 0,25 Bucuriile muzicii,

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Who’s the Boss (r); 10.30 MASH (r); 
11,00 Jurnal de război (dramă SUA ’89); 
12,55 Știri; 13,00 S-a furat o bombă (f.p. 
Rom. ’62); 15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de 
iubire (s); 17,30 Who’s the Boss (s); 18,00 
Știri; 18,05 Sport la minut; 18,15 Rătăcit! 
în tranziție; 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Dosarele X (s); 21,00 Pol
tergeist — pe pământul groazei (thriller 
SUA ’82); 22,55 Știri; 23,00 La limita im
posibilului (s); 0,00 Știri; 0,20 Sport 13 
minut; 0,35 Zona Crepusculară (s); 1,00 
Păsările (f.a. SUA ’63); 3,00 Baschet NBA.

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

zită ia 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 Păguboșii (f/r); 16,00 Me
dalion; 16,30 Teleshopping; 17,10 O iu
bire de neuitat (s); 18,00 D.a; 18,30 Tha
lia; 19,00 Beavis și Butthead (d.a); 19,30 
Văduva (s); 20,30 Observator; 21,15 Din 
lumea afacerilor; 21,3o Crimă cu preme
ditare (f. TV SUA ’90, p.II); 23,15 Mi. 
iionarii de la miezul nopții.

SÂMBĂTA, 15 FEBRUARIE
T V R i

7,00 Bună dimineața.,, de la Iașii; 8,50 
Șapte note fermecate; 9,50 Drumul spre 
Avonlea (s), 10,40 Matineu muzical; 11,25 

Pas cu pas; 12,15 Planeta Cinema; 13,05 
Pleiade; 14,00 Jurnal; 14,10 Turnul Ba
bei; 18,15 Mapamond; 18,45 Povestirile 
lui Donald Rățoiui (d.a); 19,15 Teieen
ciclopedia; 20,00 Jurnal; 20,35 Cover Her 
Face (s.p. Anglia, ep. 1); 21,35 Gala ano
timpurilor; 22,45 Peria Neagră (s); 23,30 
Jurnal; 23,45 Romanțe unei vieți —* Ioa. 
na Radu; 0,25 Concert extraordinar El
ton John.

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

Studioului TVR Cluj-N.; 12,00 MTV Dis. 
co Dance; 13,00 TVR Timișoara; 13,30 
Est Meridian Magazin de sfârșit de săp
tămână de la lași; 15,50 Babar (d.a);
16,15 Top Model (s); 17,10 Itinerare spi
rituale; 17,40 Serata muzicală TV; 20,30 
Pariați pe campion! (cs); 21,00 TVM Me
sager; 21,30 Autograf pentru prezent; 
22,00 Film serial; 22,45 Tradiții; 23,’ ff 
Săptămâna sportivă; 23,45 Alfa și Ome- 
ga; 0,15 Show la... Revistă.

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

Hardy (s); 10,30 Misterele lui Nancy 
Drew (s); 11,00 Păsările (f/r); 12,55 Știri; 
13,00 Timpul schimbării (co. SUA '94);
11.30 Stan și Bran; 15,00 La limita im. 
posibilului (r); 15,45 Lumea lu’ Gaiță; 
16,00 VR 5 (s); 17,00 Rugby: Irlanda — 
Anglia (d); 18,30 Baschet NBA Action; 
19,00 Te uiți și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 
20,00 Pe muchie de cuțit (thriller SUA 
’90) cu Gene Hackman; 21,55 Știri; 22,00 
Crimă cu premeditare (s); 23,00 Nemuri, 
torul (s); 0,00 Știri; 0.05 Sport la minut; 
0,30 Man & Women (f.er.).

ANTENA 1
7,15 O iubire de neuitat (r); 8,00 I. 

zită ia Antena 1; 10,00 D.a; 10,30 _cic- 
shopping; 11,00 Văduva (r); 12,00 1001 
(mag.); 12,30 Obiecte Zburătoare Identi- 
ficate (f.SF SUA 1985); 14,10 Crimă cu 
premeditare (f/r); 16,00 Poveștile prie- 
luailor mei; 16.30 Teleshopping; 17,0(1 
Sfanțul (s); 18,00 Cinema, Cinema, Cine
ma; 18,30 Madison (s); 18,55 Un week
end de pomină (co. SUA 1990); 20,30 Ob
servator; 21,00 Silueta (f. SUA 1990); 22,45 
Doctorul și demonii (f.gr. Anglia 1985).

DUMINICA, 16 FEBRUARIE
T V R 1

8,00 Bună dimineața!; 9,00 Arlechino; 
10,00 Colț Alb (s); 10,30 Lumină din lu
mină; 11,30 Melodii populare; 12,00 Via
ța satului; 13,30 Katts și câinele (s): 
14,00 Jurnal; 14,10 Poșta TV; 14,20 Video- 
magazin... în doi! Em. dedicată cuplu
rilor; 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; 20/15 Dumi
nică sportivă; 20,50 Femeile de la W; ’ 
sor (f. Anglia 1993); 23,10 Nocturn;, 
ric.î; 23,30 Jurnal; 23,45 Filmele săpiă. 
mânii; 23,50 MTV, 3 from 1; 0,20 Setea

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

13,00 MTV. Greatest Hits; 14,00 Jurnal 
14,00 Viață de castelan (f. Fr. ’65); 15,4( 
Top Model (s); 16,35 Orașe și civilizații 
17,05 Școala Vedetelor... în impas-, 18,0.' 
Oglinzi paralele; 18,50 Film serial; 19,31 
Puterea, pasiunea (s); 20,00 Maeștrii
21,00 TVM Meșager; 21,30 Fotbal. Camp 
Italiei: Reggiana — Parma (d); 23,3( 
Handbal feminin: Rapid București — 
IKAST/ Danemarca (înreg.).

P R O TV
7,00 D.a; 9.00 Super Abracadabra; Fiic; 

oceanului (s); 11,00 Pe urmele Pantere 
Roz (co. SUA 1983); 12,35 Știri; 13,0( 
News Radio (s); 13,30 Detectivi de eliti 
(s); 14,30 Stan și Bran (s); 15,00 Lume; 
filmului- 15,45 Gillette — lumea spor 
tuiul; 16,00 Fotbal II Călcio (d); 17,51 
Față-n față cu Ilie Șerbănescu (talk 
show); 18,40 Beverly Hills (s)t 19,30 Șuri 
20,00 Oameni obișnuiți (f. SUA *80) di 
Robert Redford; 22,00 Tragerile LOTO
22,10 Fotomodele (s. SUA 1994/95, ep. 2) 
23,00 Operațiuni secrete (s, ultimul ep.) 
0,00 Știri; 0,05 Sport la minut.

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

ultrasecretă (s); 9,30 Comoara templie 
rilor (s); 10,00 Un Câine cu imaginați 
(s); 10,30 Teleshopping; 11,00 Un Caesa. 
american (s); 12,00 Telerebus; 12,30 Lu 
mea în care trăim (do); 13,10 Caleidoscop
15.30 Jocul norocului (s); 16,30 Teleshop 
ping; 17,00 Sfântul-(s); 18,00 Printre rân 
duri (do); 18,50 S.A.S. în San Salvado 
(f. Fr. 1982); 20,30 Observator; 21,00 Vi 
sând la Florida (co. Canada *93); 22,4' 
Știri sportive; 22,50 Putere, pasiune ș 
crimă (dramă SUA).— .......... ■ ........ ........ ..... ~— 77
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S.C. ROMAVICOM S.R.L. DEVA

VINDE

S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT - EXPORT S.R.L..
!^i?Tcâ<ruliii nr.1-2. P.Q. Box. 306 Oradea, dorește .
* să închirieze Sau si cumpere in orașul HUNEDOARA spațiu pentru depozitarea produselor I 
alimentare si iicaiim.<;n(arc» Olertantii simt rugați să-si prezinte oferta incluzând toate 
informațiile lefeiitoarc l.i depozit la t Serv. Marketing, T el: 0>9 T 30.528. 130.508. inf.42 1.422

* J WfeHrze jn HUNEDOARA
- studii superioare ectmomiu sau telinite

SEF DEPOZIT « garanție materiala
• experiența in domeniu

GESTIONAR ' S:"an,ic
« experiența in domeniu

• cunoslinte de operare l*<
CASIER FACTURIST . .;4îa

4** /• emir■ muef 1 zs■ ■ ** v«ii nc( cit? tunciuccic^ cuivțțoiiii liAGENTI COMERCIALI garanție materiala ~
, — carnet de conducere* categoria B. <.ȘOFERI , . .• garanție materiala

MANIPULANTI

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

* MV
I»
I*»

- ouă proaspete la cele mai mici prețuri, en gras * 
| de la ferma proprie, en detail prin chioșcul si- |
■ tuat în Hala producătorului din Piața Deva. 
I Informații la telefon 622963 între orele 8—15.
| (8033)
•
I*
I*
I*
I*
I
I«
I*
I*
I
I

INSPECȚIA ÎN CONSTRUCȚII 
JUD. HUNEDOARA — DEVA

auto-

I
*

I
«I

I
*

I
*

I
•1

»
*

Anunță desfășurarea examenului de
rizare a diriginților de șantier pentru data de:

• 26. 02. 97 — Deva, Simeria, Brad, Orăș
tie — Ia sediul S.C. Condor S.A., ora 10,00;

• 27. 02. 97 — Hunedoara, Călan — la j
sediul S.C. Condor S.A., ora 10,00; «.

• 28. 02. 97 — Valea Jiului — ia sediul 
S.C. Cons mi n S.A. Petroșani, ora 10,00.

Dosarele candidaților întocmite conform 
prevederilor din buletinul construcțiilor nr. 
4'1996 și suma de 53 400 reprezentând taxa de

I*
I* 
I 

autorizare se vor depune la sediul Inspecției ■ 
în Construcții jud. Hunedoara — Deva, str. J 
A. lăncii, bl. 113 mezanin până la 21. 02. 1997. |

Aiuni I««iiio«h tuib4»l«i Henc4oe<o >« Alfco pol tumpwo 
«n «olo-ir de pofti Io 10 000 000 In (u

in HfîTEG
fiGENTI COMERCIALI' * co'ldHCr!t »J

• garanție materiala • -
Cei mtcicsati simt -’-*.i«ati* sâ trimită cererea’si Curriculum \ itâe pe adresa firmei, la SeTTiciulI

I Marfcctmg, pana ia data de 20 febniaric, Va rugăm sa trec/ti adresa corectă si telefonul lajarcl
I puteri fi font act ar. I
I informării la tek-lmi: 059/479.442. I37ÎI52 im. 421. 422 I
t—— — — — — —------— — — — — — — — — — _ — — — —

BANCA TRANSILVANIA
ACORDA DOBÂNZI AVANTAJOASE 

PENTRU DEPOZITELE DE TIP CLASIC ALE PERSOANELOR FIZICE 
Reinveslirea dobânzii în cazul prelungirii contractului de depozit înseamnă o dobândă 

reală anuală majorată prin capitalizare.
Depozit clasic Dobânda reală anuală 

alizare
Dobânda nominală

Ia termen anuală prin capit
1 Jună 54% 69,50%
3 luni 58% 71,88%
6 luni 62% 7f.6B%
9 luni 65% 72,92%

>2 luni 71% 71.00%
0 OPERATIVITATE

Q SIGURANȚA
Depinde doar de dumneavoastră să faceți

O
pasul

©CONFIDENȚIALITATE 
PROFESIONALISM

spre un partener de încredere !

I
1

j 

J 
s 
ț 
\ 
\ 
ț 
4

.XV.,.‘.‘AW.‘.'.V.*.WZ., ,AZ VUU- k» • • - a -jia «jw.OAM.-.W.V.M ^.•.W/.W.W^.W.’.W.’.’.’.V.'.V.VZ.V.V/.' 
I

> Cererile se 1
ț tieipare. Rel
Z.-.WVW.AXV. W. WMWW W. VWNWZ AW.W •WWV .*.W.“.V.V.W.W.*.W. V.V.V.*.VMZAVASW. V.

COOPERAȚIA'A DE CONSUM ORAȘTIE
Cu sediul in Orăștie, str. N. Bălccscu, nr. 8, scoate la licitație:
— SPAȚIU situat la subsolul Magazinului Palia în vederea organizării de discoteci. 
Licitația va avea loc la data de 19 februarie 1997, ora 10,00, la sediul unității. 

Cererile se depun la sediul unității până la data de 18. 02. 1997, cu achitarea taxei de par- 
lațiî suplimentare la tel.: 641716 sau 642393.

:
0

■ ■

<
PLATA IN 12 RATE

(U AVANSW 

NUMAI 10%
UÎlVriOtiM <<■ ■> Ml PHHIPS DADVOO. GOiOSUB) 

(ONGIlAIOARf 1 RIGlOfR! $1 (OMfilM FRlGORIHG 

MAȘINI Ol SPA1.V ARAGAZ! - BUHLtl - ASPIHA10AR! 
(OMfctM MUZKMf SI RAOlOCASHOfOANl 
•*0’f M COTARI! - COVOARE MOCHfM i 

SI MUU! AlIHI
I0AH IA ClU MAI MICI PRHURI! I 

ACUM $1 PERSOAMH JURIDK! 'v 
țlwme, wslituth, osoiiofii ei«.)

POT CUMPĂRĂ 01 IA URMA N0AS1RA 
PRODUS! IN VAiOAR! 01 PANA IA 

?S 000 000 ICI iu

PLATA IN 12 RATE&
- In rrornent.' ti. rdloție ic>ti^o|i numai doio ivmpoiofi!

- P1.1t noi pv*>'V "po<o <hiat data au aveli tulicimfl boi* 
PLATINO IN RATE»

TOATI ACEȘTIA NUMAI IA MAGAZINUL
CENTRAL

DM OAĂȘTI, sn. N. IĂKBCB NR. 11, TU. 054-M74H

IMCOMEX
VAR! A OuMN[AVOA$TRA AfAGRP

IMCOMEX
HDlRUt VÂNZĂRILOR IN RAR

SOCIETATEA COMERCIALA
S.C. DACIA SERVICE

S.A. DE\ A

ANGAJEAZ A

— SPECIALIȘTI ÎN INSTALAȚII SANITARE, 
de automatizări, instalații de canalizare, aparate 
(EOMSTAL).

- MECANIC — POMPE INJECȚIE.
Cererile de înscriere însoțite de curriculum vita.e și copii după actele 

de studii se depun la secretariatul societății din strada 22 Decembrie, nr. 
261 pană la data de 14 februarie 1997.

Interviul va avea loc în 17 februarie 1997, ora 
cietățu.

Informații la telefoane: 225840; 219466.
a

de încălzire, sisteme 
de aer condiționat

I

*
I

r♦
I

10,00, la sediul so- •
I 
t
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După succesul înregistrat cu edițiile'
• BUCURESTJ ~ • TIMIȘ
•ORADEA • SATU-MARE
ACUM au început înscrierile la:

• BRASOV
• ARAD
• DOI

1

TF
r*#" ■

< iii vi 1 « » «LL*Î.

a doua bază de date din lume, după anuarul telefonic-.
un instrument modern de, informare, cea mai corectă bază de date zonală dm România» 

informațiiUtile din toate domeniile de activitate;
suport publicitar unic si continuu - circa 360 zile de an-,
CARTEA GALBENĂ - SOLUȚIA PERFECTĂ!
CĂUTAȚI-NE AZI. MÂINE DUMNEAVOASTRĂ VEȚI Fi CEI CAUTAȚI' 
Sunați zilnic, între orele 10-12 , la telefon; . 230784

..........  .................. ................... ••AV.y.—........... . .....................
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CUMPĂRĂRI
| • Vând apartament două
[camere, zona pieței, parter. 
ITel. 216048, între orele 8— 
i 1G. (8039)
1 • Vând VW Transporter
i t,5 tone, firez electric des- 
1 picat animale. Tel. 617379.

(GRT)
• Vând mașină de în_ 

l.glictată stradală, amplasată 
I în Deva, cu instalație elec

trică trifazică șî mixer 
pentru prepararea înghe. 
țaței. Informații dimineața 
între ’orele 7—15 la telefon 

1 626478, iar după amiază 
între orele 16—22 la tel. 
221G81, (8019)

i
■ • Vând apartament 

4 camere Deva, ultra
modern, mobilat, mul
tiple îmbunătățiri, zo 
nă centrală, etaj 3, 
preț 50 #00 DM. Tel. 
225230 sau 221173, In. 
tre orele 17—20. (7992)

• Vând Mercedes 300 
Diesel, stare bună, înma
triculat,’ preț 4600 DM ne
gociabil. Tel, 232375. (8037)

• Vând două mașini tri
cotat ciorapi, marcă chi. 
nczeăscă. Tel. 216048, între 
orele 8—16, (8038)

• Vând 1500 mp teren
Intravilan lângă Mates 
Deva, preț 8 dolarî/mp. 
Tel. 217824. (8012)

• Vând urgent Renault 
ti. .pe benzină, piese 
schimb. Tel. 614859. (7891)

• Vând post telefonic,
aragaz două ochiuri și bu
telie Tel. G22802, după ora 
16. (8030)

• Vând spray contra eja- 
calării rapide, medicamente

i potentă, frigiditate, zahăr 
afrodisiac, 01—G37G273.

(7959)
• Vând Gltroen BX

Diesel, în stare perfectă. 
Brad. Tel. 651579. (2379)

• Vând chioșc laborator, 
I dotat pentru alimentație 
I publică. Tel. 712821. (5640)

• Vând dulap frigorifio 
I vitrină frigorifică, casă

marcat, cântar electronic 
ș< Dacia papuc. Tel. 647360.

(7474)
• Vând apartament 4 

camere si garaj, Orăștie, 
642961, orele 18—21. (6477)

• Vând combină Glass, 
Orăștie. Tel. 641500. (7477)

• Vând apartament deo_ 
■ sebit, două camere, deco
mandate, etaj II. Deva, tel.

[ 613782. (8*50)
• Vând chioșc aluml.

niu. 22 mp, mașină fabri
cat sifon, 120 litri. Dacia 
•304, stare perfectă, f ARO 
320. Tel. 651078. (2382)

• Vând Ford Granada 
Combi, 1400 DM, even
tual talon șl piese Flat 
Groma. Tel. 651077. (2383)

• Vând apartament 2
camere, parter, bloc A 2, 
Hațeg. Tel. 777382. (51G8)

• Vând sombină Massay 
Ferguson, masă 4 metri, 
motor Perkins, 90 CP, Bă- 
răștii Hațegului. (5167)

• Vând dozator pentru 
Pere, Nutti, 1000 mărci, 
Lăstun, fabricație 1990, 
1*0(1 mărci. Dacia papuc 
Izoterm 14,5 milioane plus 
TVA, teren Micro 5, 
4500 mărci, teren intravi
lan. G garaje, ARO ca
mionetă (motor Brașov) 12 
milioane plus TVA, pro
iect avizat 420 mărci/ga- 
raj, mașină cuie, 49 mi
lioane plus TVA, expresso 
cafea 1000 mărci. Tel. 
711967, scara, 716116. (5647)

• Vând chioșc de alu
miniu, 6 mp. Tel. 720438, 
715223, după ora 20. (5648)

• Vând Volga M 21,
Diesel si Moskvicl 408. 
Tel. 711077, 723287, zilnic 
16—22. (565*)

■ Vând Ford Tranzit
mixt, înmatriculat, anul 
fabricație 1990. Tel. 054/ 
541786. (7351)

OFERTE DE
SERVICII

X

• Meditez elevi clasele
1— IV (orice materie). Tel.
224950. (8006)

• SG Fares SA Orăștie 
selecționează în vederea 
angajării absolvenți cu 
studii superioare în spe
cializarea calculatoare sau 
analiști programatori. Re
lații suplimentare la tel. 
647570, între orele 7—15.

(8008)
• Societate particulară

de construcții angajează 
urgent dulgheri. Informații 
la tel. 616795, între orele 
7—15. (8009)

• Solicit mașină 2* tone
pentru transporturi Italia. 
Tel. 231620, dimineața sau 
seara. (8034)

SCHIMBURI DE
LOCUINȚE

■ Schimb apartament 4
camere deosebit cu apar
tament două camere de
comandate. Vând mașină 
spălat, aragaz, țarc, mo
bilă. Tel. 612481. (8035)

• Schimb teren intra
vilan, suprafață 1350 mp' 
în Deva, str. Prelungirea 
Livezilor cu apartament
2— 3 camere Deva zonă
centrală. Tel.: 213226;
213430. (7986)

• Schimb casă (cm ta,
gi adină), Gris clor cu a.' 
partament sail garsonier* 
Deva. Tel. 211558. (7897)

ÎNCHIRIERI

• Saut pentru închiriat
garsonieră sau apartament 
central în Deva. Tel. 064/ 
425228. (8016)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj 
nr. 2276 pe numele Bedea 
Octavia. Se declară nul.

(8046)

DIVERSE
• SG Junior Service

SRL organizează cursuri 
de contabilitate informa, 
tizată, avizate de Ministe
rul învățământului. Infor.- 
mâții 212176. (097801)

• SC „Oly — @o — Im.
pex SRL intenționează 
majorarea tarifelor din 15 
martie 1997. (*97350)

• SG Antone Gom SRL
Baia de Criș practică un 
adaos comercial între 0— 
500 la sută începând cu 
10. 02. 1997. (8032)

• SG Elvila Internațio
nal Deva aduce la cv^oș.- 
tință tuturor clienților că 
încasarea ratelor se va 
face la magazin (Complex 
Romarta) începând cu data 
de 10. 02. 1997. (8023)

• SG Macon SA Deva
prin Fabrica GPB anunță 
intenția de majorare a 
prețurilor la agregate mi
nerale începând cu data 
de 8. 03. 1997. (F)

• SG Agromec SA Ilă. 
rău își anunță beneficiarii 
de intenția de majorare a 
tarifelor la lucrările agri
cole mecanizate începând

cu data de 15 februarie 
1997. . (8*42)

• SG Sedecom SRL Dc_ 
va, str. Horea, nr. 13 a- 
nunță că practică i'.n a_ 
daos comercial cuprins 
între 0—100 la sulă. (8043)

• Societatea Agricolă
„Transilvania” Rapolt a- 
nunță intenția de majorare 
a preturilor la lucrările 
agricole. (8045)

• SC June Aii Prod
SRL Rapolt anunță in. 
tentia de majorare a pre
țului la pâine. (8044)

• SC Exim Flamingo 
SRL Deva anunță majo
rarea adaosului comercial 
de la 0—50 la sută înce
pând cu luna februarie.

(7894)
• SC Gospodcom LL SRL 

anunță intenția de autori, 
zare din punct de vedere 
al protecției mediului a 
magazinului ABC, Vețel, 
43. Toate reclamațiile și 
sesizările se primesc la 
APM Deva, str. A. Vlaici 
nr. 25 în termen de 15 
zile de la publicare. (8029)

• SG Pancom Iuliana 
SRL Brad anunță depu
nerea documentației la 
APM Deva pentru obți. 
nerea autorizației de me
diu pentru spațiul din 
str. Avram Iancu, nr. 79. 
Eventualele reclamații în 
termen de 15 zile. (7893)

• SG Audio Video Ser.
vice, reprezentanța teh
nică Goldstar anunță in. 
tenția de autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului SG Audio 
Video Service Deva, str. 
Libertății, bl. L 2, parter 
Toate reclamațiile și se. 
slzările se primesc pe a- 
dresa APM Deva. str. A. 
Vlaicu, nr. 25 în termen 
do 15 zile de la data pu. 
blicării. (8036)

• SG Itai „Izvorul Rece“
SRL Atirel Vlafcu anunță 
practicarea adaosului co
mercial între zero — 2*0 
la sută, pentru AP ali
mentare, industriale și 
produse de morărit și pa
nificație. (7475)

■ SC Gomexlm Inurom 
SRL Orăștie anunță ma. 
jorarea adaosului comer
cial de la zero Ia sută la 
sută. (7478)

• SG Simojed Gorexim 
SRL Brad anunță depu. 
nerea documentației pen

tru obținerea autorizației 
de protecție a mediului. 
Reclamațiile și sesizările se 
primesc la ĂPM Deva, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 21. 
în termen de 15 zile de 
la data publicării. (2381)

■ SC Drescher Cicu 
SNG Sântămărie Orlea 
practică următoarele pre
turi de achiziție la deșe
uri: din tablă, 60 lei, fier 
100 lei, fontă 120 lei, cu
pru 2500 lei, bronz _1300 
leir aluminiu 1300 lei, a- 
lamă 1900 lei, șpan bronz 
520 lei, plumb 400 lei, 
plăci acumulator 150 lei/ 
kilogram, plata făcându.se 
pe loc. Sediul societății 
Sântămărie Orlea, nr. 50. 
Program zilnic 8—20. Re
lații Ia tel. 777074, familia 
Gicu. (51 Să)

MATRIMONIALE
• Domn Germania caută

doamnă până la 35 ani, 
fără copii. Wagner, str. 
Wipfelweg 25, D—44265 
Dortmund. (5649)

COMEMORĂRI

• A trecut un an de 
Ia trecerea în eternitate 
a celui care a fost un 
minunat tată și bunîc

PETRESC MOISA 
Parastasul de pomenire 
duminică, 9 februarie 1997, 
la biserica din satul Va
lea Lungă. Familia. (6460)

• Familia Fabry din 
Nălaț — Hațeg reamintește 
•ă au trecut 8 săptămâni 
de la trecerea In neființă, 
la numai 46 da ani, a 
Iubitului Jor fiu, soț si tată

ZOLTAN
Dumnezeu să te odihnească 
în paccl Mama Hona, so. 
ția Cornelia și Zolika.

(5641)
• Azi se împlinesc 6 

săptămâni de când ne-a 
părăsit

NISTOR olivia
Parastasul, duminica, 

9 februarie, la Biserica din 
satul Bejan.

Sora, frații șl cumnatii. 
(097802)

• Se împlinește un an 
de când moartea nemiloasă 
tc.a luat dintro cei dragi

IOAN DAV1UOI
Dor, lacrimi șl flori . pe 
mormântul tău. Dumnezeu 
să te odihnească. Familia.

(8*31)

I

i*
I
I
i
| plastic de 1 1 — 4 600 lei • votcă 33 grade — |
' 1 800 lei/0,5 1 • Rachiu de drojdie 30 grade J
I — 1 560 lei/0,5 1 • rachiu de mere 38 grade I
I — 2 050 lei/0,5 1 • vin Târnave — 2 060 lei/ j
I 1 • șampanie — 6 000 lei/but. • spirt sanitar J 
' — 2 200 lei/0,5 1 • apă minerală „Perla Har- | 

ghitei" — 1 800 lei butelia de 1,5 litri.
Depozitul en gros „AROMA" mai oferă : |

• esențe pentru sucuri la dozator import SUA . 
| • îndulcitori (aspartam, zaharină) • acid ci- |

• porumb, sare aromatizată și pungi pen- 
POP CORN • pahare plastic de 80 ml și 
ml • lingurițe plastic. 
Prețurile includ TVA.
Program zilnic: 8—16,30, sâmbătă: 8—13,30. 
Informații la telefon 212057.

EDITURA SI CASA DE COMERȚ „REGINA"
S.R.L.

Desface prin Depozitul cn gros „AROMA** 
din DEVA, str. M. Eminescu, nr. 48 (fosta Fa
brică de mobilă):

• Zahăr — 2 800 lei/kg • ulei la sticle

x

I
%

I

• trie 
| tru

160

„ AGENȚIILE DE PUBLICITATE J 
J „CUVÂNTUL LIBER"
' Pentru a economisi timp și bani pu* | 
tefi publica anunțuri de mică și mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- ’ 
țiile publicitare din î

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI {
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea ? 
Tribunalului județean); — ta chioșcul din ( 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtîm" ; — la chioșcul din CAR- ( 
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz | 
„Orizont"). (

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. ț
716926). \

• BRAD, strada Republicii (tel. ' 
650968), la sediul S.C. „MERCUR". I

• ORĂȘTIE, la chioșcul de lungă ma
gazinul „Palia". )

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 
(în spațiul secției foto). Telefoane : 770567/ 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunțurilor de 
mică și mare publicitate: I » t
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FILIALA DE TRANSPORT ȘI

DISTRIBUȚIE A ENERGIEI

ELECTRICE DEVA

I

I
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I I w
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Organizează licitație pentru executarea 
lucrării Reparație capitală clădire, Uzina 
Hațeg.

Organizatorul licitației este Filiala de 
Transport și Distribuție a Energiei Electrice 
Deva.

Caietul de sarcini și proiectul tehnic pot 
fi procurate de la sediul F.T.D.E.E. Deva, 
str. George Enescu, nr. 39, Serviciul Investiții, 
telefon 054 - 214636.

Costul documentației de licitație este 
50 000 lei.

Termenul limită de depunere a ofertelor 
este data de 26. 02. 1997, ora 10, Ia registra
tura FTDEE Deva — str. George Enescu, nr. 39,

Deschiderea licitației va avea 
de 26. 02. 1997, ora 11.’

Garanția de participare este 
lei.

Relații suplimentare la telefon 
între orele 7—15.

loc în data

3 milioane

051 -214631
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Prețul de pornire a licitației, precum și ’ 

alte informații — Ia sediul unității sau telefon | 
213520; 213521, interior 18, (98026) ;

• It --- I t t 4 » ata» 9 v •

OFERTA 
SPECifllA

S.C MISTER MODCOM SRL DEVA

organizează

PARADA DE MODxA

1

ce va avea loc la Casa de cultură Deva, : 
data de 9 februarie 1997, orele 19—21.

(8354)

în

S.C. ENERGOMONTAJ S.A. —

FILIALA DEVA — MINTIA

sediul in Mintia,cu
scoate Ia licitație în 
10. următoarele :

’ — Cabină Raba

—:—:

strada Șantierului, nr. 1» 
data de 07. 02. 1997, ora

2 buc.

— Cabină SAVIEM — 1 buc.

— Caroserie ARO — 1 buc. (completă).
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