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Chiar dacă ne convine 
sau nu, acea luare a 
taurului de coarne în a- 
rena restructurării eco
nomice, act necesar și cu
rajos despre care se tot 
vorbește de vreo 7 ani, va 
deschide larg în prima 
fază rănile șomajului și 
falimentului. într-o in
tervenție radio la BBG, 
dl Sorin Dimitriu, în ca-

ccdee de privatizare sim
ple si transparente, ma
rea parte a societăților 
comerciale vor putea in
tra într-un proces rapid 
de ratehnologizare și ren
tabilizare.

Se anunță oare sfârșitul 
vremurilor în România, 
când unii consumă și al
ții plătesc ? Ar fi bine 
să fie așa. Oricum,

O MĂRTURIE TRAGICĂ
Se remarcă la gene

rația vârstnică, îndeosebi 
după 1989. tendința de 
a idealiza perioada in
terbelică, propunând-o 
ca model pentru Româ
nia de azi. Tendință pre
luată și de o parte -a 
generației de mijloc, 
care n-a cunoscut epoca 
direct, dar ia de bune 
nostalgiile vârstnicilor. 
Anii aceia n-au fost insă 
deloc idilici. Singurul 
domeniu care a cunoscut 
o înflorire fără umbre, 

| comparabilă doar cu pc-
■ rioada clasică, a fost
’ cultura. In rest, pro-
» greșul se configura tul-
l bure, contradictoriu, mar-
? cat de .tare care îi li
> mitau sever efectele
l benefice S-a realizat
i reforma agrară, dar ma-
| jaritatea satelor ru-
\ mdnea • ub stăpânirea
l sărăciei, urmându-și nc-
J tulburată vegetarea în
i atcmvcraHlate. S-a adop-
!tat o Constituție de

mocratica''și s-a introdus 
votul universal, dar po- 

\ lit. ici a ni-: mul balcanic.

corupția și frauda elec
torală făceau ravagii. 
S-a realizat o largă des
chidere spre Occident, 
ne plăcea să uzăm de 
sintagma măgulitoare 
precum „Belgia Orientu
lui", „Mieul Paris" 
„Mica Vicnă”, dar ascen
siunea agresivă a ex
tremei drepte n-a cu
noscut opreliști, asasina-

Subiectul ar putea fi de
taliat cu alt prilej. Sco
pul reflecțiilor de față 
nu este acesta. Ele mi
au fost suscitate de d 
pariția monumentalului 
JURNAL (Ed. Ilumani- 
tas) al lui Mihail Se
bastian, carte — event 
ment, care cuprinde în 
însemnări așternute a-

MENTAL 11A 1 1
tul a devenit soluție 
politică iar antisemitis
mul s-a propagat ca un 
cancer până în mediile 
culte, dobândind aspec 
ta dc-a dreptul demen
țiale. Au urmat, din 
1998, dictaturile re
gală, legionară, milita
ră — si războiul, cu tot 
ce implică acestea ca 
degradare politică, eco
nomică, civică, umanii 
Poate fi o astfel de 
pocă model pentru vii
torul Românei ? Absurd

proapc zilnic tocmai răs
timpul cel mal drama
tic, cuprins între anii 
1935 și 1944. Romancier 
și dramaturg de o par
ticulară subtilitate, c- 
seist și critic literar, 
prieten cu toate marile 
personalități ale. gene
rației sale, cu mari dis
ponibilități de dăruir 
afectivă, caracter fun
ciar mante integru, Se
bastian apare in aceste 
pagini ca un martor al

epocii t lucid, inflexibil, 
lipsit do prejudecăți sau 
false pudori, onest până 
la asumarea sacrificiu
lui. tn toiul terorii, la 
17 decembrie 1941, el 
notează: „Undeva, în- 
tr-o insulă ou soare și 
umbră, în plină pace, în 
plină securitate, în pli
nă fericire, mi-ar fi 
la urma urmelor indife
rent dacă sunt sau nu 
sunt “vreu. Dar aici, 
acum, nu pot fi altce
va. Și cred că nici nu 
vreau”. Un martor cu 
vocația onoarci. Și tot
odată un martor cu un 
destin adânc marcat de 
tragism. Singurele sa
tisfacții reale i le-au a- 
dus scrisul, lectura și 
muzica. Când trebuie să 
predea radioul, pierde 
muzica. In infernul 
bombardamentelor anglo- 
amcricane, citește Bal
zac. E modul lui de a 
te apăra, de a supra-

(Continuare în pag. a 2-a)
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OGLINDA” la scara 200
Publicația bisăptămânală „OGLINDA", din spa

țiul presei hunedorene, împlinește în aceste zile doi 
de activitate și apare sub numărul 200.
fi dorim multiplicarea neîntreruptă a edițiilor, pen- 

oglindirea la adevărata dimensiune, nedeformată, 
efervescentei vieți a județului Hunedoara. 
LA MULȚI ANI!

litate de membru al nou- 
lui consiliu de adminis
trație al F.P.S. și ocu
pant al funcției de pre
ședinte al acestui fond, 
a precizat că un număr 
de cca. 150 de societăți 
comerciale, din cele 5 000 
câte se ma1 află tn por
tofoliul FPS, sunt în- 
capabile de n mai stră
bate drumul spre pragul 
rentabilității. Vorbitorul a 
precizat că pentru asa
narea sectoarelor econo
mice nerentabile sc va 
folosi, fără .sfială, instru
mentul lichidării econo
mice.

S-a apreciat totodată 
că, pe fondul încura
jării pătrunderii capita
lului străin și a unor pro-

sarcina actualei guver
nări seamănă într-o a- 
num tă măsură cu munca 
unui artificier ce deza
morsează o mașină infer
nală S‘ într-un caz și în 
celălalt atât temporiza
rea excesivă cât și ac
țiunea pripită generează 
dezastrul. „Puterea dis
tructivă" a bombei eco
nomia? lăsată moștenire 
guvernului Giorbea do 
către guvernarea Văcăro- 
iu depășește, se pare, 
chiar si cele mai pesi
miști. previziuni. Doar 
fostul prim-ministru, încer
când să ne convingă că

ADRIAN SALAGEAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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Soțul, conducându-și soția ce pleca în va
canță, cu mașina :

— Ai grijă, Lcnuțo ! Nu uita, la drum, 
să-ți pui centura de... castitate !...

BANCA ROMANA Dt COMERȚ I A

lata o întrebare ce nu-1 
poate lăsa indiferent pe 
nici un client, având în 
vedere scandalurile finan
ciare țesute în ultima vre
me în jurul unor bănci^ și 
persoane sus-puse, scoțân- 
du-se la iveală o serie de 
abuzuri și ilegalități care 
zdruncină puternic încre
derea în instituțiile impli
cate și chiar în sistemul 
respectiv. Dezvăluirea unor 
nereguli constatate în urma 
controalelor efectuate de 
către Curtea de Conturi 
sunt taxate ca imixtiuni și 
depășire de atribuții', care 
■întrec cadrul strict al con
fidențialității datelor, dar 
care oglindesc abuzuri cra
se în utilizarea resurselor 
bancare ale unor bănci cu 
capital privat, parțial pri
vat sau cu capital de stat.

Pentru a mai aplana ten
siunii, ivite, multe provo
cate cu bună știință, pen
tru a alimenta formarea 
Unor miliardari de carton, 
de către așa-zișii profesio
niști ai sistemului bancar, 
sa face mare caz de com
petența și deontologia pro-

Cesionată ale celor 
sfidat chiar și cele mai e- 
lementare reguli ale acti
vităților specifice băncilor. 
Cum se poate explica, spre 
exemplu, faptul că sume 
imense în valută au fost 
transferate în afara țării 
de către unele persoane du
bioase, cărora 11 s-a în
lesnit accesul la sute de 
milioane de dolari ? Sau, 
în alte cazuri, ne întrebăm 
cum de au fost acordate 
sute de miliarde și chiar 
mii de miliarde de lei crc-

N1COLAE TÎRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)
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14, 15, 16 FEBRUARIE
dolar SUA 
marca germană 

yeni japonezi 
liră sterlina 
franc elvețian 
franc francez 
lire italiene
Cursuri dc referință ale Băncii Naționale 

a României.

- 6522
- 4050
- 5508
- 11174
- 4712
- 1199
- 413

lei 5 
lei % 
lei
lei 5 
leî J 
lei % 
lei 5

i
PARTIIHT. AMANTEI CIVICE 

ORGANIZAȚIA JUD. III XEDOAK \
CONVOACĂ

Toți membrii P.A.C. și simpatizanta sunt convocați 
pentru conferința județaană ce va avea loc sâmbătă, 
15. II. 1997, ora 10, la sala mică a Casei ~ 
tură Deva.

Va participa 
Manolcscu.

și președintele partidului, dl

de Cul-

Nicolac

fII
I

COMITETUL DIRECTOR P.A.C. - ț
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Cosânzcana

Programele săptămânale
TVR 1, TVR 2, PRO TVf
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str. 22 Decembrie, bl. 7, parter
OFERĂ LA: 
DEPOZITE ÎN 

FIZICE DOBÂNZI
LEI CONSTITUITE
DE : 
lună 

luni 
luni

DE PERSOANELE
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la 6 luni 
la 9 luni 

la 12 luni

67% pe
67o/0 pe
67% pe 
siguranță, confidențialitate

an 
an 
an

65% pe an la 2 
65% pe an la 3

în condiții de maximă 
și profesionalism.

Suma minimă pentru constituirea unui depozit este 
de 100 000 lei.

La expirarea depozitelor, dobânda se capitalizează, 
depozitele reînnoindu-se automat pe o perioadă simi
lară cu dobânda la zi, fără prezentarea titularului la 
ghișeele băncii.

Exemplu privind calculul dobânzii capitalizate lu- 
npr : 
Perioada % Dobândă la termen % Dobânda cu 

capitalizare lunară 
12 luni 67,00% 86,74%
Pe perioada depozitului dobânda nu este fluctuantă, 

menținându-sc cca stabilită prin contractul de dopozit. 
Operațiunile de deschidere a conturilor curente și a 

depozitelor sc efectuează FARÂ COMISION.
Oferă la : 

DEPOZITE ÎN VALUTĂ CONSTITUITE DE 
FIZICE DOBÂNZI

PERSOANELE
DE :

% PE AN
USD

5,5
5,75 

pentru constituirea unui

DM
3,25
3,25 

depozit este

PERIOADA
1 LUNA — 6 
12 LUNI
Suma minimă

500 USD sau echivalent in altă valută. 
EFECTUEAZĂ : 
Operațiuni dc acordare dc avansuri 

(USD) pentru CARD-uri emise sub marca 
C'-- ----------------- ‘
și VISĂ BUSINESS pentru dienți persoane fizice și per
soane juridice.

PROGRAMUL

LUNI

de

în numerar 
k___ _ H____ ________ _________ _____ VISA/EURO-
CARD/MASTERCARD și emite CARD-uri VISA CLASSIC

DE LUCRU al Sucursalei pentru 
« constituirea dc depozite dc către persoane fizice este 
I dc la orele 8,30 — 18,30 (luni—vineri). (52)
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(Urmare din pag. 1)

nu-i miroase gura după 
a halit un munte 

u sturoi neagă datele 
zentate recent de dl 
tor Ciorbe» într-un 
port despre starea 
țiunii. Cu un deficit bu
getar do trei ori mai mare 
decât cel declarat, 
prezentând 
trăbălării 
anul trecut, cu un 
echilibru al balanței 
merciale pe 1996 previ- 
zionat la cca. 6 la sută 
din PIB șl cu 2 miliarde 
de dolari absorbiți în 
catacombele economiei 
subterane ne și întrebăm 
cum 
tei 
sul 
șim 
aflăm este nevoie 
și nu mai târziu de 
sch’mbare de optică 
abordarea 
economice, 
a politicilor 
anteroare ' 

crabii, spre o
rizare forțată în lanul fa-

ce de 
pre- 
Vic- 
ra- 

na-

O MĂRTURIE TRAGICA

crețul 
electorale

de-1 mai 
puteri să 
in lume.
din criza

va trece prin falimente și șomaj (Urmare dm pag. 1}

re- 
des- 

de 
dez- 
co-

arde fos 
scoată na- 
Ca să le- 
în care ne 

acum 
o 

în 
problemelor

O continuare 
economice 

ne-ar aduce 
ate-

limentului de tip bulgă
resc.

De frică să nu taie din 
„firele" care pot 
explozia, actualii 
nanți sunt cantonați 
sfera tatonărilor 
când, deocamdată, 
măsuri complementare 
celor de esență pe care 
vor trebui să le adopte, 

începutul anului 
de co-

genera 
guver- 

în 
apli- 
doar

puternic, 
economică

De la 
s-au luat măsuri 
recție în plan monetar 
și al pieței valutare. Prin 
creșterea ratei 
lor.

dobânzi-
de la 65 la 90 la su-

T—-

prea 
bază

După cum se poa- 
toate aceste

pot avea un nu- 
comun: nu afec- 

direct pacea so- 
Pe de altă parte 

guvernării
la aceste măsuri 

o restructurare de 
a economici n-ar a- 

decât un rezultat

leu 
fără 
reală, 
te observa, 
măsuri 
mitor 
tează 
cială.
rezumarea 
doar 
fără 
fond 
vea
de moment, ar fi doar un 
paleativ amăgitor urmat 
de noi și noi culmi de 
sărăcie. Aceasta deoa-

A-/ jC
A ÂA?. XJ

ZX

la creditele acordate 
BNR băncilor comer-

tă, 
de 
ciale se încearcă o ținere 
in frâu a inflației odată 
cu reducerea masei mo
netare aflate în circula
ție. De asemenea, s-au 
făcut încercări de unifi
care a cursului valutar, 
diminuându-se astfel di
ficultățile generate 
de menținerea unui

la urma urmelor, 
înseamnă
de mult

această 
discu- 

,,de 
în

c

Vor fi curățate
băncile de rele 1

(Urmare din pag. 1)

di te unor persoane fără a 
le verifica garanțiile sau 
fără a avea (bineînțeles cu 
cota de risc .conștient asu
mată) o certitudine că, 
din activități productive 
sau comerciale, cei împru
mutați vor putea să fie 
solvabili, să ramburseze 
datoriile la termenele sca
dente ?

Nu ne propunem să re
aducem în atenție neregu
lile semnalate cu insisten
ță In mass-media, care au 
un impact negativ asupra 
clienților, săvârșite la vâr
ful piramidei în cazul unor 
bănci ca Dacia Felix, Cre
dit Bank, Bancorex 
altele, care au făcut și 
obiectul a numeroase 
mentarii, ci subliniem
cesitatea existenței unei 
totale transparențe, sem
nalând că ceva nedorit și 
neplăcut se întâmplă în 
economia românească a- 
tunci când băncile prospe
ră văzând cu ochii, iar ac
tivitatea productivă este 
la pământ, cum se spune, 
mai toate firmele cu pon
dere fiind acum decapita- 
Jizate.

Dintr-o intervenție tele
vizată a dlul Mugur Isă- 
rescu s-a desprins părerea 
că economia noastră nu va 
funcționa niciodată bine a-

Și 
fac 
co- 
ne-

tâta vreme cât nu există 
și o piață energetică. Da
că ar fi numai atât și din 
asta ni s-ar trage boala cri
zei grave de care suferim 
de câțiva ani buni (dar 
până acum nu ne-a venit 
mintea românului de pe 
urmă), poate omul de rând 
ar mai înțelege și șocul ce 
ce ne așteaptă. însă când 
el o duce tot mai greu, unii 
administratori ai banilor în
călcând cu seninătate legi
le, creând favoruri neme
ritate multor persoane, este 
ușor de priceput de ce ar 
fi nevoie să fie curățate 
și băncile de rele, aici ma- 
nipulându-se, în favoarea 
protejațllor, inclusiv eco
nomiile celor mulți și nea
jutorați de nimeni.

Dacă prin Curtea de Con
turi, în virtutea atribuții
lor pe care le are, este 
pornită o curățenie a băn- 
oilor de rele, cum a de
clarat președintele acestei 
instituții, va fi un semnal 
pozitiv de recâștigare a în
crederii clienților în siste
mul bancar românesc, care 
urmează să fie și el supus 
procesului de privatizare, 
acțiune care sperăm 
ca aceasta să a- 
tiucă și o schimbare de 
atitudine și de viziune asu
pra locului și rolului băn
cilor în economia româ
nească.

rerc n-ar fi eliminată 
sursa acestei sărăcii : o 
economie necompetitivă 
structural și tehnologic.

Dar.
ce 
atât
tată restructurare 
fond" în economie ? 
principal două lucruri : 
închiderea tuturor sec
toarelor nerentabile ale 
marii industrii și găsirea 
resurselor care să per
mită o reorientarc teh
nologică a domcijiilor care 
pot fi rentabilizate. Deși 
nici al doilea punct de 
găsire a resurselor ne
cesare retehnologizării nu 
este ușor de îndeplinit 
(reușita lui depinzând în 
mare măsură de gradul 
de convingere a investito
rilor străini 
de departe, 
bricilor și 
nerentabile 
mai mari probleme, 
economice, firește, ci 
plan social. Creșterea 
tei șomajului va fi 
mai mare preț pe 
românii vor trebui 
plătească pentru o Româ-

de a investi), 
închiderea fa- 
exploatărilor 

va ridica cele 
Nu 
în 

ra- 
cel 

care 
sâ-1

pre- 
a- 

Pre- 
de-

nie puternică economic 
La începutul anului 
tul combustibilului 
proape s-a dublat, 
țurile vor cunoaște,
sigur, noi salturi pentru 
apropierea de nivelul pre
țului mondial. ~ 
protecție socială, 
categoriile cele mai 
favorizate, 
dială s-a ■ 
de. fapt 
financiar, 
majorități 
tive. spun 
va fi asigurată neinfla- 
tionist prin reducerea . 
impozitului pe salarii în 
cotă de până la 8 pro
cente. Acest lucru, 
contextul reducerilor 
fonduri prelevate la 
get, va obliga și o 
ducere proporțională 
cheltuielilor efectuate 
acest buget, 
tuieli s-ar putea 
mai bine decât 
țiile de miliarde 
alocate unor 
falimentare?

Ca șl 
pentru 

de- 
Banca Mon- 

oferit să acor- 
inedit, sprijin 
Protecția marii 

a populației ac- 
i guvernanții.

In 
de 

bu- 
re- 

a 
din 

Și ce chel- 
diminua 
subven- 
de lei 
sectoare 

Recent a 
fost anunțat faptul că în 
acest an subvențiile a- 
cordate mineritului vor fi 
reduse cu cca. 20 la sută 
odată cu închiderea u- 
nor mine care nu mai pot 
fi rentabilizate. Mergând 
pe această politică se pare 
că actualul guvern 
mai strâns la pungă 
tunel când e vorba 
subvenționarea fără per
spectivă a unor sectoa
re economice în agonie.

Să fie 1997 anul de 
grație al sfărâmării unor 
vechi structuri și apari
ția unor germeni care să 
marcheze noi legi de gu
vernare a economiei ro
mânești ? Vom afla 
certitudine cel 
ziu când se va culege re
colta.

este
fi
de

cu 
mai târ-

/n restul tim- 
vreme de zece

viețui, 
pului, 
ani, trăiește sub conti
nua teroare de a nu fi 
molestat de „patrioți" 
pe stradă, la tribunal 
(era avocat), la univer
sitate. de a nu fi spoliat 
de puținu-i avut, de a 
nu fi deportat, exter
minat ca sute de mii de 
evrei pe care i-a văzut 
dispărând. Nu-și 
de cumpătul nici 
vine în sfârșit 
rarea". Nu mai 
te decât la 31 
1344, 
a patra dictaturi, 
roșie, are revelația noii 
primejdii 
scurt, 
ciditate :

pier- 
cănd 

„elibe- 
depar- 
august 

în pragul celei de 
cea

I
f

4

ți notează 
cu sticloasă lu-

„ Imbecilitatea 
îndoctrinată e mai 
de suportat cleeât 
bpcilitatea pură 
simplă”.

• *., - ' !
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greu 
im-

Și

La 29 mai 1945, la 38 
de ani, Mihail Sebas
tian moare călcat de un 
camion rusesc. A fost 
într-un fel o izbăvire. 
Altfel, destinul său tra
gic ar fi continuat, fiind
că nu există azi nici o 
îndoială că ar fi cunos
cut și infernul temnițe
lor comuniste ‘o dată cu 
„lotul Pătrășcanu", ai 
cărui „acuzați" i-au fost 
cu totii prieteni. Azi, 
când ne pregătim de 
integrare europeană, a- 
cest JURNAL,, devenit 
opera capitală a mm 
Mihail Sebastian, scoa
te în lumină greșeli 
vechi, al căror preț 
plătim încă și 
iar lectura lui, 
totul revelatoare, 
putea lecui de 
— vechi și el — <
căuta mereu vinovați 
în afara noastră.

n 
acum. 
intru
ne-ar 

năravul ■
de a J 
wați 1

)

QWAMWLUi llMtPOȘTA RUBRICII
• NICOLAE ȘTEFIA, 

corn. Tomești (Leauț). A- 
sociația Națională a Ve
teranilor de Război — Fi
liala Județeană Hunedoa
ra vă răspunde : „în con
formitate cu prevederile 
Legii nr. 44/1. 06. 1994 
privind veteranii de răz
boi, precum și unele drep
turi ale invalizilor și vă
duvelor de război, capi
tolul II, articolul 11, ali
neatul 2 : „Soția supra
viețuitoare a veteranului 
de război, carc nu s-a re
căsătorit, beneficiază de 
jumătate din indemniza
ția de veteran de război

/

și din renta lunară prevă
zută la art. 13, precum 
și de jumătate din numă
rul călătoriilor gratuite, 
la care avea, ori trebuia 
să aibă dreptul, potrivit 
legii, soțul decedat", adică 
are dreptul la jumătate 
din drepturile ce le aveți 
dumneavoastră la ora ac
tuală".

Am reprodus răspunsul 
pe care Filiala Hunedoara 
a Asociației Naționale a 
Veteranilor de Război vi 
l-a trimis și personal pen
tru a-i informa și pe alți 
veterani interesați.

t
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7,00 TVM. Telematinal;
8.30 La prima oră;
Santa Barbara (r); 
Limbi străine ; 
drea Celeste (r); 
TVR lași ;-------
14,10 TVR 
Pompierii 
ză!; 15,20 
facerilor; 
din cerc ; 
ne în
17.30 
Viaja parjamentarâ; 19,00 
Din nou în Vestul Sălba
tic (s); 20,00 Jurnal; 20,50 
Tezaur folcloric; 21,30 
Film o Mesaj de la Holly 
(SUA, 1992); 23,30 Jur
nal; 0,45 Obsedată (film, 
SUA).

9,20 
10,05 

11,45 An- 
13,20 

14,00 Jurnal ; 
Cluj-N.; 15,00 
vă informea- 
Din lumea a- 
16,10 Ieșirea

16,35 Emisiu- 
limba germană ; 

Pro Patria; 18,30

7,00 La prima oră ; 8,30 
TVR lași ; 9,20 Muzica
pretutindeni; 11,30 Desene 
animate; 12,00 TVR lași; 
12,30 TVR Cluj-N.; 13,00 
TVR Timișoara; 14,00 Ca
feneaua artelor ; 16,10
Top Model (s); 17,40 Oa
meni care au fost...; 18,10 
Andrea Celeste (s); 19,00 
Concertul Orchestrei Națio
nale Radio; 21,00 TVM. 
Mesager; 22,30 Robjngo 
2 (cs); 23,10 Film serial;
0,25 Bucuriile muzicii.

mineafa!; 9,00 Tânăr ți 
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); 12,55 Știri; 
13,00 * ' ’ ’ “
(film. 
15,00 
16,00
(s); 16,45 înrobită de 
nire (s); 17,30 Who’:

S-a furat o bombă 
România, 1962); 

Verdict: crimă! (s 
Tânăr și neliniștit 

‘» iu. 
17,30 Who's the 
18,00 Știri; 18,05 
minut; 19,00 Știi

Boși (s); 
Sport la 
și câștigi! (cs); 19,30 Ști
rile Pro T; 20,00 Serial • 
Dosarele X; 21,00 Film. 
Poltergeist — pe pământul 
groazei (SUA).

[PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună di-

( ANTENA lj

7,15 O iubire de neuitat 
(r); 8,00 In vizită la An-

lena 1; 10,00 D;a.; 10,30 
Teleshopping; 11,10 Lu
mină călăuzitoare 
12 00 Văduva (r); 
Lumină călăuzitoare 
14,00 Știri; 14,10 
Păguboșii (r) ;
O iubire de neuitat (s); 
18,00 Desene 
19,30 Văduva (s);

W; 
13,00 

(*); 
Film. 

17,10

animate ;
20,30 

Observator; 21,30 Crimă 
cu premeditare (film — 
p. a ll-a); 23,15 Miliona
rii de la miezul nopții.

(DEVASAT+)

10,00 — 12,30 Reluări; 
14,00 Videotext; 19,00 O- 
bieetiv;
destine; 20,00 Jurnal TVR; 
21,00
Film artistic; 23,30 Obiec
tiv (r).

19,15 Serial. Trei

Momente; 22,00

i

I

I
I
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La „Cora* SA Hunedoara

„Mergem cu pași mici, 
dar siguri"

A trecut un an de când
SC „Cora" SA Hunedoara 

I este condusă de dl Aure- 
| lian Rădoane, timp în ca- 
l re societatea a cunoscut un 
I reviriment în evoluția sa. 
■ — Deci, die manager Ră

doane, vă oferim posibili
tatea să spuneți ce este 

■' nou în activitatea comer- 
i cială a societății, a celor 
I 38 de magazine aparțină

toare, ce v-ați propus să 
mai faceți pentru mai bi
nele firmei, al salariaților 
ei?

— în primul rând mi-am 
apropiat oamenii. Țin o le
gătură constantă cu ma
gazinele, acolo unde este 
activitatea de bază. In sep
tembrie '96 ne-am mutat 
birourile într-un alt spa
țiu, obținut prin mai bu
na organizare a magazinu
lui „7 Pitici", astfel că ne 
aflăm acum mai aproape 
de cele mai multe unități 
de desfacere ce ne apar
țin. Am redresat activitatea 
societății, s-au înființat în
că cinci magazine — ma
gazinul „Lux" de pantofi, 
magazinul I de textile din 
Micro V, două chioșcuri la 
„Dunărea" și unul la piața 
„Obor". Ne-am aprovizio
nat șl cu tehnică de calcul, 
care n-a existat înainte.

■ Aș mai adăuga că cifra de 
afaceri a societății a cres
cut de Ia 2,7 mid. lei în 
.995 la 4,3 mid. în '96, ceea 

j ce cred că este relevant 
' pentru activitatea generală 
! a societății.
i — Salariile s-au mai 
i „mișcat"? Dar problemele 

sociale neglijate ani la
' rând?
1 — Tocmai am rediscutat

contractul colectiv de mun
că. Anul trecut s-a mărit 
salariul fiecărui lucrător cu 
circa 123 mii Iei. Le-am 
mai majorat acum cu 20— 
25 la sută. în discuție au 
fost luate primele de va
canță, asigurate acum pen
tru fiecare salariat, ajutoa
rele de înmormântare ca
re se acordă inclusiv pen
tru rudele de gradul I, po
sibilitatea de a-și confec
ționa fiecare salariat echi
pament de lucru prin so
cietate.

— Ce investiții aveți pe 
rol sau în perspectivă?

— Investiția prioritară 
este aceea de modernizare 
a barului „Tosca", preluat 
de societatea noastră și la 
care se lucrează în pre
zent, deoarece aspectul a- 
cestuia a „suferit" în ur
ma unor inundații. Apoi 
infiltrațiile care există la 
unele magazine le vom re
zolva prin refacerea aco
perișurilor și modificarea 
lor, în sensul de a le fa
ce înclinate, pentru a le 
feri de apa care stagnează 
și pentru a nu mai fi trans
formate de către locatarii 
din zonă în platforme de 
reziduuri.

Intenționăm să utilăm 
spațiile noastre cu utilaje 
moderne, să începem la 
magazinele din centrul ci
vic Teparații exterioare, 
astfel ca să schimbăm în 
bine aspectul lor. Aceasta 
însă în funcție de bani. Aș 
zice că mergem cu pași 
mici, dar siguri.

— Vă mulțumim.

Discuție realizată de 
ESTERA SÎNA

Curați transparență
Deși actualul executiv 

s-a angajat că va mani
festa o totală transparen
ță, mai ales când este vor
ba despre problemele e- 
conomico-sociale ale țării, 
iată că ne cam ia prin în
văluire, amețindu-ne cu 
niște cifre din care omul 
de rând nu prea poate În
țelege mare lucru.

Dar să fim concrey Du
pă multe așteptări, di Atha- 
nasiu, ministrul Muncii și 
Protecției Sociale, a făcut 
publice măsurile luate pen
tru a atenua cât de cât su
ferințele cauzate populației 
de deciziile radicale adop
tate în vederea realizării 
terapiei de șoc. Ce a spus 
în acest sens? între altele, 
a anunțat că in acest an 
s-a alocat cea mai mare 
parte din PIB —w10 la su
tă, cea mai mare cifră de 
după 1989 — în vederea 
protecției sociale. Ce în
seamnă asta? Că pensiile 
țăranilor vor crește ia du
blu, că alocațiile pentru

copii se vor mări de 3—4 
ori, iar pentru pensionari 
se va asigura acoperirea, 
retroactiv, de la începutul 
anului, în proporție de 75 
la sută a creșterilor de 
prețuri. Totul este rele
vat, cum se vede, cu mul
tă... transparență, astfel în
cât de acum fiecare țăran, 
copil, pensionar sau șomer 
își poate face calcule pri
vind „fericirea" ce-1 va 
cuprinde când ce-a avut se 
va dubla, tripla ș.a.m.d 
Foarte bine era dacă oa
menilor li s-ar spune ver
de, în față, prin cifre ab
solute, nu relative, ceea ce 
se va întâmpla cu viitorul 
fiecăruia, pentru că, în de
finitiv, pe om îl interesea
ză în cel mai înalt grad 
ce va pune în coșul zilnic 
și pe masă, dar mai ales 
pe ce poate conta pentru 
a realiza un asemenea o- 
biectiv. Poate cândva vom 
afla cum stau aceste lu
cruri și în realitate, adică 
£n cifre absolute. (N.T.)

Unde sunt zăpezile de altădată ? Credem că nu 
prea departe. Să nu uităm că februarie nu a trecut I 

Foto: SOCACI ANTON

l Ca-n foarte multe alte 
unități de învățământ pre- 

. școlar, și la Grădinița cu 
Program Prelungit „Side
rurgica" Nr. 3 Hunedoara, 
încă de la intrare, pătrunzi 
într-o ambianță dominată 
de imagini și personaje de 
basm. Le-au realizat edu
catoarele grădiniței.

Dar dacă grădinița ara
tă bine, atât în interior cât 
și In exterior, meritul es- 

: te al întreprinderii patro- 
I natoare — SC „Siderurgi- 
I ca" SA Hunedoara. „Chiar 

dacă și combinatul are 
probleme — spune dna Nl- 
cuiina Tirănescu, directoa
rea grădiniței, — în vara 
trecută a făcut o reparație' 
capitală, a clădirii. între
prinderea patronatoare a 
alocat 66 de milioane do 
lei pentru zugrăveli inte
rioare și exterioare și vop- 
sitorie lemn*, 23 milioane 
pentru covoare șl 60 de 
milioane pentru alte do
tări*. Acum interioarele 
sunt plăcute, inclusiv sala 
de mese, considerată de 
gazde asemănătoare unui 
restaurant. Și, într-adevăr, 
„restaurantul piticilor" a- 
rată bine, cu covoare noi, 
cu fețe de masă albe pe 
care sunt diverse figurine 
decupate din mușama (me
re, pere, ciuperci ș.a.) pen
tru „consumatori", iar me
sele grupate diferit decât 
intr-un simplu și monoton 
aliniament

Deși tocmai se termina
se prânzul, cu excepția câ
torva firimituri pe mese, 
nimic nu arata că acolo au 
mâncat copii: nici o pată 
pe mese, nici un fel de 
rest pe covoare. Și cum Ia 
ora aceea erau deja în pă- 
tuțuri, In clădire nu răsu

5 grupe: mică, mijlocie, 
mare, pregătitoare șl de 
limba ■naghiară.

Bine stă instituția șl în 
ceea ce privește încadra
rea cu personal de îngri
jire, hrana pentru cei mici. 
Din cel aproximativ 3000 
de lei plătiți pentru fie

Ambiții mari 
pentru cei mici
na nici un glăscior, €eî 
mici sunt permanent su
pravegheau de cele 11 e- 
ducatoare, care lucrează în 
două schimburi. 9 dintre 
educatoare sunt titulare 
Iar celelalte două au ab
solvit cursurile de perfect 
ționare cu note foarte bu
ne, una fiind studentă la 
institutul hunedorean. Pla
nul de școlarizare este de 
100 de preșcolari dar sunt 
înscriși 125. în primul tri
mestru au frecventat gră
dinița 110 copii, acum fiind 
mai puțini din cauza gri
pei. Gopîil sunt cuprinși în

care z! frecventată de că
tre un copil, el primește 
un mic dejun consistent, un 
prânz cu 3 feluri (și întot
deauna came la felul doi) 
și gustarea de la ora 16, 
care aici constă în șoca
turi" (dulciuri preparate în 
bucătăria proprie).

Alte motive de mulțumi
re pentru părinți, pe lân
gă activitățile educative, 
condițiile de hrană, cele 
din sălile de grupă, sunt 
și acțiunile de... Ieșire în 
lume. Anul trecut, de 1 
Iunie, la Clubul „Siderur- 
gistul" Hunedoara, grădi

nița a prezentat un carna. 
val, substanțial sponsorizat 
de sindicatul combinatului. 
Și tot cu sprijinul spon
sorilor — același sindicat 
al firmei patronatoare, SG 
Inter Corn, Fremar, Come- 
xim, SC Elis — tolba Iul 
Moș Crăciun a fost dol
dora de dulciuri și a cu
prins și un casetofon (cum
părat cu bani de la „Elis").

Ambiția le caracterizea
ză pe cadrele didactice ca
re lucrează aici. Ele nu se 
mulțumesc doar să-i înve
țe pe copii ceea ce preve
de programa școlară, ci lo 
urmăresc evoluția ca șco
lari. Și, spre satisfacția lor, 
învățătoarele sunt mulțu
mite de pregătirea copii
lor. Totuși aici am notat 
și o nemulțumire. între
prinderea patronatoare nu 
poate asigura fonduri pen
tru jocuri și jucării, foarte 
necesare în procesul in
structiv. Iar demersurile la 
diverse firme de profil 
pentru a le . livra jucării 
prin intermediul combina
tului n-au primit nici un 
răspuns. Și acestea ar fi 
atât de binevenite pentru 
dezvoltarea aptitudinilor și 
cunoștințelor celor mici, lu
cru dovedit de mulajele 
de animale domestice, fruc
te și legume, procurate de 
dna Tirănescu, și intens u- 
tilizate la activitățile de 
cunoașterea mediului.

VIORICA ROMAN
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PERIOADA 15 — 21 FEBRUARIE 
BERBEC

Informație importantă de la o persoană necu- * 
noscută. Sentimental, lucrurile merg bine. Eșec fi- I 
nanciar dacă veți merge la cumpărături. Doriți să • 
puneți lucrurile la punct între dv și persoana iubită. I 
O rudenie are probleme de sănătate ți s-ar putea • 
să-i dați bani. Discuții în familie, irascibilitate. Este 
nevoie de prudență și autocontrol, 
manifestare.

*--------------- ste | 
Dorință mare de I

1

I
cu partenerul de | 
o considerați in- »

TAUR
E posibilă deteriorarea relațiilor 

viață. Vi se propune o investiție ce _______
teresantă; dar nu riscați ! Dorință de a călători’, dar I 
totul vă este potrivnic Miercuri, o zi nu prea bună. * 
Veți cheltui pentru sănătate. Capacitate mare de a | 
vă pune ideile în practică. “

GEMENI *

Tensiunile acumulate vor găsi o modalitate de ■ 
descărcare, dar nu și cu partenerul dv de viață. Vor- I 
biți mai puțin, altfel veți avea probleme. Informații J 
deosebite vă aduce o femeie. Starea dv psihică nu-i | 
prea bună. Sunteți iritat căci aveți de achitat o tixă ■> 
substanțială. Miercuri, evitați călătoriile. Atenție la I 
regimul alimentar, Hi fi râtul v?î fnrr* nmhînmo * 
cercați să fiți mai

că ficatul vă face probleme. In- ; 
înțelegător cu cel pe care-i iubiți. | 

rac: ,
este la minim. Cei din jur s-au ' 

cam săturat de ideile dv extravagante. N-ar fi exclus ' 
să vă certați cu multă lume. Evitați discuțiile, schim- > 
bările, amânați deciziile. Treceți printr-o criză, dar I 
este ceva trecător; n-ar strica să vă faceți niște ana- ' 
lize. Nu-i exclus să fiți trimis într-o delegație. Un | 
prieten se oferă să vă ajute în rezolvarea unei pro- « 
blpme casnice. Nu primiți sugestii legate de cămin, I 
căci cineva vă dorește răul. '

Energia fizică

I 
I
b

I
*

I
b

I
w

I 
I
I 
I

LEU
Sensibilitate la eeea ce-i legat de familie. Nu în-1 

cercați nici o variație in sfera relațiilor dv sentimen
tale. Marți drumuri multe care nu vă vor obosi. Suspi
ciuni nejustificate față de partenerii de afaceri Joi, 

neînțelegeri le-
ciuni nejustificate față de partenerii 
indispoziție de scurtă durată. Posibile 
gate de o moștenire sau de bani.

FECIOARA
Sunteți cu gândul la problemele 

uitați să vă plătiți datoriile. Luni, s-ar putea să de
marați o nouă afacere Multe probleme la serviciu; 
nu vă pierdeți în amănunte. încordare în dialogul cu 
părintele de sex opus. Colegii vă vor da o veste bună, 
ceea ce va îmbunătăți starea de spirit.

de familie. Nu

BALANȚA
Veți ajuta o persoană mai In vârstă. Sensibilitate 

la chestiuni oculte. Partenerul de viață va câștiga o 
sumă importantă. Relația cu persoana iubită nu evo- I 
Iuează cum v-ați dori. Un capriciu vă împiedică să * 
rezolvați ceva important. La serviciu sunteți aprobat I 
și apreciat. Dorință mare de câștig, ceea ce generează • 
discuții In familie. *

SCORriON I
Inițiativele partenerului de viață vă iau prin * 

surprindere. Nu inițiați încă activitatea propusă. S-ar I 
putea să aveți probleme cu stomacul. Vă gândiți să ' 
mergeți pe calea schimbărilor, dar exagerați. Sunteți • 
irascibil. Nu vă mai gândiți la trecut. Trăiți un acut I 
sentiment de nerealizare afectivă. Evitați discuțiile* 
în contradictoriu. (I w 

I
*

I
w

Iw
I
*
I-

r--—- t— .....................     J
serviciu vi se dă mână liberă. Manifestările dv I

SĂGETĂTOR
Doriți să faceți o călătorie. Mâine veți avea oaspeți, 

îngrijiți-vă sănătatea cât nu e prea târziu. Inspirația 
și inventivitatea vă aduc realizări în plan profesio
nal. în familie luați-o cu duhul blândeții și veți avea 
de câștigat Perseverența vă este avantajoasă. Joi, 
este posibil să plecați într-o călătorie. Veți găsi un 
sponsor pentru ceea ce doriți să întreprindeți.

CAPRICORN
O mare realizare; câștigați bani. V-ați făcut deja 
plan pentru cumpărături. Marți, o zi norocoasă. *un

La ______ _ _ _____ ________ _
posesive pot duce la neînțelegeri cu persoana iubită. J 
Aveți nevoie de odihnă. Nu fiți impulsiv, căutați să | 
vă relaxați. •

vărsător 1
Pregătiți-vă de musafiri căci aveți ceva de săr- I 

bătorit. Luni o zi norocoasă la serviciu. Calitățile dv. J 
sunt apreciate de cei din jur. Sfatul unei persoane ■ 
în vârstă v-ar putea fi de ajutor. Neplăceri la slujbă I 
sau în raporturile cu colegii. Vineri, activitățile inte- * 
lectuale vă priesc; ați putea obține rezultate deose- | 
bite. »

PEȘTI |

Invitație la o drumeție. Corespondența cu prietenii | 
de pe alte meleaguri vă bine dispune. Viteză sur- I 
prinzătoare de reacție. Un secret al unui prieten va > 
ieși la lumină. Veniturile vă permit să dați o raită I 
prin magazine. Veți cheltui pentru sănătate. Starea ' 
dv psihică nu-1 dintre cele mai bune. |
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Consiliul local al muni
cipiului Hunedoara a apro- 
uat Regulamentul de pune
re în aplicare a Hotărârii 
nr. 50/1996, de stabilire a 
listei nominale de priori
tate pentru locuințe con
venabile și a modului de 
repartizare a acestora. Con
form Legii 114/1996, locuin
ța convenabilă asigură ne
cesitățile esențiale de o- 
dihnă și preparare a hra
nei, educație și igienă, res
pectând anumite exigențe 
minimale. Toate cererile 
pentru acordarea unei lo- 
ctfințe convenabile se adre
sează Primăriei care, prin- 
trj-o comisie specială, 
efectua o anchetă 
pentru fiecare caz în par
te.

Prezentăm mai 
gulamtntul adoptat în șe
dința Consiliului local.

criteriilor din prezentul re
gulament, și să propună 
spre aprobare listele no
minale, conform punctaju
lui, în plenul Consiliului 
local.

Art. 3. Consiliul local va 
desemna componentul sau 
componenții nominali, ce 
urmează să-1 reprezinte în 
cadrul lucrărilor comisiei.

Art. 4. Comisia va ana-

Va 
socială

jos re-

REGULAMENT

Art. 1. în vederea stabi
lirii ordinii de prioritate 
a solicitărilor de locuințe, 
se va întocmi lista nomi
nală cu ordinea de priori
tate pentru contractarea lo
cuințelor convenabile.

Art. 2. Primarul munici
piului Hunedoara, prin 
dispoziție, va stabili com
ponența nominală a comi
siei ce urmează să anali
zeze solicitările, să acorde 
punctajul stabilit, conform

I sau II; 
gradul I

căror ve-

capate de gradul
e) Invalizi do 

sau II;
f) Șomeri;
g) Persoane aj

nit mediu pe fiecare mem
bru de familie este de cel 
mult salariul mediu pe e- 
conomie.

Art. 5. Comisia va acor
da punctaje în cadrul fie
cărei categorii stabilite la

Locuințe convenabile
liza cererile și anchetele 
sociale, propunând spre 
aprobarea Consiliului lo
cal repartizarea locuințe
lor, in următoarea ordine 
de prioritate:

a) Tineri căsătoriți care 
la dața precontractării lo
cuinței au fiecare vârsta 
de până la 35 de ani;

b) Persoane care bene
ficiază de facilități la cum
părarea sau construirea u- 
nei locuințe, potrivit Legii 
42/90 republicată;

c) Persoanele calificate ■ 
în agricultură, învățământ, 
sănătate,, administrație pu
blică și cultură, care își 
stabilesc domiciliul' în me
diul rural;

d) Persoane handicapa
te sau persoane care au 
in familie persoane handi-

art. 4, pentru următoarele 
criterii de departajare:

1. Numărul de copii în 
întreținere; patru puncte 
pentru fiecare copil.

2. Alți membri în fami
lie: două puncte pentru 
fiecare persoană.

3. Starea sănătății 
membru de familie, 
să impună o măsură 
urgență: patru puncte 
tru fiecare membru de fa
milie aflat în această 
situație, conform legislației 
în vigoare.

4. Condițiile de locuit a- 
le solicitanților:

a) fără locuință 
puncte; b) cu o cameră mal 
puțin decât necesarul — 2 
puncte; c) cu două camere 
mai puțin decât necesarul 
— 4 puncte; d) cu trei ca-

unui 
care 

de 
pen-

10

mere mai puțin decât ne
cesarul — 6 puncte; e) cu 
patru sau mai multe ca
mere măi puțin decât nece
sarul — 8 puncte.

5. Cuantumul sumei dis
ponibile pentru plata a- 
vansului: a) mai mare de 
cinci procente față de a- 
vansul minim obligatoriu
— 2 puncte; b) mai mare 
cu 10 procente față de a- 
vansul minim obligatoriu
— 4 puncte; c) mai mare 
cu 20 procente față de a- 
vansul minim obligatoriu
— 5 puncte.

Art. 6. în cazul imposi
bilității departajării soli- 
citanții 
ordinea 
vârstei

Art. 7. Lista nominală 
ordinea de prioritate pen
tru contractarea locuin
țelor convenabile, stabilită 
în urma analizării cereri
lor de locuință convenabile, 
va fi propusă spre apro
bare prin hotărâre a Con
siliului Local Hunedoara.

Art. 8. Hotărârea Con
siliului local cu ordinea de 
prioritate aprobată se afi
șează la sediul Primăriei.

Art. 9. Hotărârea Con
siliului local poate fi ata
cată în condițiile legii.

Art. 10. Regulamentul in
tră în vigoare cu data a- 
probării lui de Consiliul 
local al municipiului Hu
nedoara (6. II. 1997).

vor fi trecuți 
descrescătoare 

acestora.

în 
a

cu

SUBREDACȚIA HUNEDOARA

Domnule redactor șef.
In ziarul dvs din 31 X 

1996, la rubrica „Tribuna 
Cuvântului liber" ați pu
blicat doleanța noastră de 
la blocul 140, sc. E, str. A. 
Iancu, nr. 9, cu privire la 
lipsa de apă rece de la 
etajele superioare (respec
tiv lipsa de presiune), fapt 
pentru care țin să vă mul
țumesc, Poate că nu vă vi
ne să credeți, dar nu nu
mai că nu au venit până 
acum cei de la RAIL Hu
nedoara, dar ne-au spus 
(ing. Bucureșteanu, respon
sabil cu probleme de apă 
rece) că nici nu au primit 
comanda noastră, deși i-am 
dat număr de înregistrare, 
în 21. I. 1997 am primit 
totuși asigurări că în 1—2 
zile vor veni să repare coloa
na de apă rece, asigurări 
date chiar de susnumitul 
inginer, așa că am mai 
făcut o comandă, să nu

spună despre cele vechi din 
august și septembrie 1996 
că nu mai sunt valabile. 
Această a fost înregistrată 
cu nr. 2/21. I. 1997, de la 
Asociația de locatari nr. 
36 Hunedoara, iar la re
gistratura RAIL Hunedoa
ra cu nr. 559/21. I. 1997.

De la prima comandă din 
august 96 se împlinesc 6 
luni așa că dacă 
teptăm încă șase 
la depunerea noii 
din 21. I. 1997 se 
rotund, un an. 
încă mai avem, 
că am sperat conform pro
misiunii făcute de ing. Bu- 
curețleanu că în 1—2 zile 
se va rezolva doleanța 
noastră. Până atunci, facem 
duș cu apă fierbinte, cine 
rezistă...

mai aș- 
luni de 
comenzi 
va face. 
Răbdare 

cu toate

IOSOF SORIN, 
str. A. Iancu, nr. 

Hunedoara
9

3

Furturi din mașini
»

a mai spart două mașini, 
tot pe raza municipiului 
Hunedoara, de unde a furat 
bunuri în valoare de 2,71- 
milioane lei.

Potrivit unui comunicat 
al Inspectoratului de Po
liție al Județului Hune
doara, împotriva lui Vahcsa 
a fost emis mandat de a- 
restare.

Poliția municipiului Hu
nedoara a depistat pe Iosif 
Vahcsa, 21 ani, din loca
litate, fără ocupație, reci
divist. Acesta avea asupra 
sa un radiocasetofon și mai 
multe chei, pe care le fu
rase dintr-un autoturism 
parcat pe o stradă din o- 
raș. Din cercetări s-a sta
bilit că în noaptea de 29 
spre 30 ianuarie 1997 hoțul

c r

Pagină realizată de
SORIN BLADA și ADRIAN SALAGEAN
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Relații cu publicul, scrisori, anunțuri publicita-
— în fiecare zi de marți și vineri, între orele 

11—14, la subrcdacția- „Paginii", din clădirea Primă
riei municipiului, camera 32 (parter). Alte informații 
— la telefonul 714639, in zilele și între orele men- | 
ționate. .
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Obținerea comenzii
REP.: Cum ați intrat în 

afaceri ?
V.V.: A fost, zic, fericita 

îmbinare dintre dorința 
mea. de a întreprinde ce
va și o conjunctură favo
rabilă ce a permis aceasta. 
Am obținut, în locație de 
gestiune, atelierul de con
fecții textile din Hune
doara al fostei întreprin
deri de industrie mică. Ul
terior, legislația ne-a per
mis să cumpărăm utilaje
le cu care lucram. Am în
ceput, practic, de la zero. 
Am avut trei angajate cu 
care produceam șorturi, 
halate, fețe de masă, di
feriți pantaloni scurți pe 
care le vindeam pe o ta
rabă în fața magazinului. 
Curând ne-am dat seama 
că formula 
productivă, 
contractat 
bancare, iar
losit pentru aproviziona
rea cu materie primă. Am 
hotărât să ne relansăm cu 
articole pentru copii.

REP. : Aveați asigurată 
piața pentru aceste pro
duse ?

V.V.: Inițial, ne-am fă
cut-o mergând, ca să zic 
așa, din ușă în ușă. Țin 
minte bine primele întâl-

aceasta nu e 
Așa că am 

două credite 
banii i-am fo-

Certificate și autorizații
în ședința de avizare din 04. 02. 1997 au fost emi? 

se de primar următoarele certificate de urbanism și au-- 
torizații de construire.

CERTIFICATE DE URBANISM
• Valicec Fraricisc — pentru construcție casă, pe 

strada Rotarilor, nr. 121 N. • Chiș Matei — pentru coi-ț 
strucție garaj pe strada Eătureni • Matei Sorin Gheor
ghe — pentru construcție garaj în zona Ciuperca • Cor
nea Ion — pentru construcție garaj, pe strada Buituri • 
SC Marm SRL — pentru construcție abato-r, pe 
Bicicliștilor și Demeter Ilie — pentru construcție 
pe strada Lătureni.

AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE
• Ceuca Lucian, pentru modernizare casă, pe

Aleea 
garaj

• Ceuca Lucian, pentru modernizare casă, pe Aleea 
Zorilor, nr. 7 A • Baluta Daniela, construcție garaj, str. 
Lătureni • Popa Aurelia, pentru transformare cameră 
în spațiu comercial, pe strada V. Cneazu, nr. 8, și O-, 
nica Daniel, pentru spațiu comercial, pe strada Mure
șului 1/72.

AUTORIZAȚII DE DESFIINȚARE
• Orga. Martorii lui Iehova — pentru demolare par

țială clădire, pe strada Garpați, nr. 42.

Așa e
NAȘTERI

în perioada 1—6 februa
rie, la Oficiul stării civile 
au fost eliberate următoa
rele certificate de naștere 
pe numele: Petrescu Fla
vius, Brătan Daniel Vasi- 
le, Gontiu Daniela Ioana, 
Popa Ana Maria, Bularda 
Mircea, Mureșan Bianca 
Petronela, Olaru Eliza 
liana, Ambrus Mihăiță, 
taru Raluca Gabriela, 
sip Roxana Maria. Le 
rim să crească mari și 
nătoși!

viața!
la; Gheorghe Ilie cu Sfet- 
cu Daniela Cerasela; Du
mitru Sorin Costel cu Pet- 
cu Mariana; Burlacu Ma
rian cu Stan Paraschiva 
Cozmina;_Cemat Georgel cu 
Gyorgy 
trăi

Kati. Casă de pia-

DECESE

CĂSĂTORII

Iu- 
Jă- 
Io- 
do- 
să-

Gheorghe, 76 anij

La Oficiul stării civile 
s-au înregistrat următoarele 
căsătorii: Nicolcea Victor 
cu Avornicesei Violina; 
Drăgan Florin cu Nedelca 
Gerasela; Lupașcu Lauren- 
țiu Tibi cu Gristea Danie-

Mare
Ion Ana — 61 ani; Serbti 
Dumitru — 61 ani; Cosor 
Maria — 42 ani; Huțan Ol
ga — 83 ani; Petroieso 
Gheorghe — 70 ani; Miha- 
lache Elena — 63 ani; Forro 
Andrei — 78 ani; Cibian 
Petru — 57 ani; Hatos Ni. 
colae — 67 ani; Tăbăcaru 
Petrache — 64 ani; Ghi- 
țoaica Constantina — 64 
ani; Hoffer Pavel Iuiiu — 
75 ani; Nițiu Lucreția —- 
72 ani. Dumnezeu să-i ier
te!

i

suprema satisfacție
a micului întreprinzător

de contractări organi- 
în țară de CCI. Ele

niri 
zate 
au marcat și primele con
tracte mai importante pe 
care le-am încheiat. Bu
curia reușitei ne-a fost 
umbrită imediat de ceea 
ce se numește blocaj fi
nanciar. Trebuia să ne ru-

venit producători de echi
pament de protecție pen
tru unul din combinatele 
industriale din țară, al că
rui nume, din motive de 
protecție a afacerii, nu îl 
voi divulga.

REP.: Vă e teamă de 
concurență ?

f

Dialog cu d-șoara VIOLETA VIZITIU, 
administrator la S.C. Violletc Prodcom SRL 

Hunedoara

găm pentru banii noștri. 
Așa se face că, pe fondul 
unor cheltuieli importante 
cu chiria pe spațiu, ener
gie, materie primă, în au
gust ’95 am ajuns la fun
dul sacului. O vreme m-am 
gândit chiar la lichidarea 
firmei.

REP. : Și totuși ați răz
bit. Cum ?

V.V.: Probabil că în ciu
da tuturor greutăților pe 
care Ie întâmpină, micii 
întreprinzători . români au 
totuși pe cineva, acolo 
sus, care-i sprijină. în toam
na lui 1995, am coborât 
de pe culmile disperării, 
reușind câștigarea unei li
citații importante. Am de-

V.V. : Mai degrabă pun 
în aplicare proverbul ca
re spune că vorbăria mul
tă. e sărăcia omului.

REP.: Deci odată cu
toamna lui 1995 ați făcut 
practic o întoarcere pe căl
câie în activitate. Ce pro
duceți acum ?

V.V.: 
vătuite, 
prin contract de epoperare 
— încălțăminte, deci tot 
ce ține de echipamentul 
de protecție a muncii.

REP.: Combinatul de
, care ați pomenit dispune 

de lichidități ca să vă plă
tească ritmic livrările 7 Ar 
fi ceva inedit...

V.V.: Ținând scama de

Salopete, haine 
costume vătuite,

gradul avansat de decapi- 
talizare 
adoptat 
pe troc, 
ment de 
binatul 
rite profile, metalice, 
grad mare de vandabili
tate, pe care eu le comer
cializez. Sigur, această va
riantă de a face afaceri 
m-a obligat să devin și 
o cunoscătoare a pieței 
profilelor metalice.

REP.: Cum oglindește ci
fra de afaceri a firmei aug
mentarea economică reali
zată?

V.V.: Păi, dacă în 1995 
am realizat o cifră de a- 
faceri de 60 de milioane 
de lei, un an mai târziu, in 
96, am săltat la cca. 400 de 
milioane de lei rulați. Cât: 
despre politica în ceea ce 
privește profitul, ea este 
clară: reinvestim tot ce câș
tigăm. Anul trecut ne-am 
cumpărat trei mașini de 
brodat, precum și un au
tomobil cu care să facem de
plasările de afaceri. Inten
ționez să diversific puțin 
profilul de activitate în
cercând ceva în domeniul 
alimentar. Deocamdată 
sunt doar în faza de in
tenție.

a economiei, am 
o formulă bazată 
Eu livrez echipa- 
protecție, iar com- 
îmi livrează dife- 

cu
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Navigând spre consacrare $
A cili versurile lui Du

mitru Velea întâmplător 
îți faci un mare deser. 
viciu, de aceea, pentru a 
pătrunde în atmosfera 
poeziilor sale și a le în
țelege la dimensiunea lor 
reală și profundă, ești o. 
bligat să te pregătești ca 
pentru un important și 
oarecum complicat ri
tual. Contactul cu spațiul 
ideatic al poetului și re. 
ceptarea corectă a me
sajului artistic impun — 
uneori pe nesimțite, al
teori brutal — o inițiere 
preliminară, Dumitru Ve. 
lea venind spre cititor 
dintr-o lume în care ac
tul creației are un dublu 
sens: de cunoaștere și de 
transfigurare. Trimiteri
le directe sau aluzive (de. 
seori cam străvezii, ceea 
ce nu scade calitatea în 
sine a poemelor), spre sen. 
timentul de implicare și 
respect biblic fv. și No
ta de la sfârșitul cărții), 
precum și evadarea per
manentă într.un deziderat 
real-natural, și nu con
trafăcut în alambicurile 
unei ideologii rigid-comu.

■ niște, au avut o singură 
și amară consecință: im
posibilitatea publicării de 
către poet a versurilor din 
acest volum înainte de 
'89. Odată conștientizată 
această adevărată stare 
de lucruri, Velea devine 
retoric și aproape impe. 
rativ solicitând sprijin di-

vinității cu scopul înțe
legerii și acceptării sa. 
crificiului său suprem și 
nu lipsit de un oarecare 
spectaculos moralizatori 
„1. Părinte, smulge-mă 
din lanțul acestui cor ne
măsurat,/ deschide.mi 
pieptul săgeților strămo
șilor mei și nu mă așter
ne/ sub tălpile însemnate 
când trece prințul la pa. 
radă.// (...) Și ia aminte 
că umbra ta e această 
istorie pusă intr-un/ pa-

creație poetică nu numai 
a lui Dumitru Velea. Cel 
puțin până la începutul 
anilor '90. La aceeași e. 
ditură publică în 1984, 
după 11 ani (!), volumul 
de eseuri de estetică și 
filosofie Banchetul; ur
mează o altă pauză de 
un deceniu, publicând în 
1994, la proaspăt-înfiin. 
țața Editură a Fundației 
Culturale „Ion D. Sîrbu" 
al cărui mentor este (spre 
onoarea domniei sale), vo-

DUMITRU VELEA : A DOUA NAVIGAȚIE, 
poeme. Editura Fundației Culturale 

„Ion D. Sîrbu“, 1997.

har pentru mine — în. 
tinde-mi-l, fie și cu o mâ. 
nă falsă,/ dar numai în. 
tinde-mi-l, părinte !" // 
(XXIII. Rugăciunea ulti
mului poet, p. 42).

Autorul acestui volum 
de versuri a debutat în 
urmă cu aproape un sfert 
de secol la prestigioasa 
Editură „Cartea Româ
nească" aflată pe-atunci 
sub directoratul lui Ma. 
rin Preda. Acea carte, tot 
de poeme, purta un titlu 
mai mult decât semnifi
cativ: LUCIFERA. Nu e 
cazul comentării lui aici, 
dar, dincolo de sonorita
tea specială și implicații, 
le sale intr-un context al 
răzvrătirii, el rămâne em
blematic pentru întreaga

lumul de teatru intitulat 
Zilele de pe urmă; în 1995 
editează volumul Cuvinte 
fără orizont (Cartea frag, 
mentelor), psalmi, tot la 
Editura Fundației, unde 
publică, în același an, și 
volumul de poeme Odette 
— una dintre cele mai 
frumoase și mai elegant- 
sentimentale cărți de poe
zii apărute la noi în ul. 
tima vreme. De-a lungul 
anilor, Dumitru Velea a 
publicat în majoritatea 
revistelor culturale, pre
cum și studii estetico.fi- 
losofice în - ■ ■
filosof ie", 
cartea de 
necesară o 
ordin tehnico-structural; 
cele trei cicluri mari a-

„Revista de 
Revenind la 
față, consider 
mențiune de

le cărții sunt: Cartea din. 
tr-o lună (30. 08. 87 — 
11. 11. 87); Cartea istoriei 
secunde (21. 03. 88 — 3. 
07. 88) și A doua naviga
ție (9. 09. 88 — 6. 12. 89). 
Aceasta pentru a avea în 
vedere că poemele din 
volum au fost scrise înain. 
te de ’89, fapt care tre
buie luat în calcul nea
părat raportându.ne la 
conținutul cărții în gene
ral. Practicând o poezie 
intelectualist - filosofică, 
Dumitru Velea poate fi 
integrat într.o grupare, 
convențională, a spiritelor 
alese, iar arhitectura im
pecabilă a poemelor sale 
contribuie esențial și de
finitiv la aceasta. Dar să 
nu cădem în confuzie: 
poezia lui Velea nu este 
complicată sau inaccesi
bilă, ci pur și simplu îi 
cere cititorului un anu
mit grad de cultură, ceea 
ce nu e rău deloo în con. 
dițiile 
poezie 
român 
ignora 
rii, însă descoperirea-re. 
descoperirea unor subti
lități și profunzimi ne. 
bănuite vor compensa de
plin. Căci, necitind 
tâmplător poemele

care producția de 
proastă pe cap 
crește... Nu putem 
dificultatea lectu-

în- 
lui 

Dumitru Velea, vom iubi 
și mai mult adevărata 
poezie...

DUMITRU IIURUBA

Mică bijuterie melancolică 
această buburuză 
(coccinelle septempunctafa) 
cc mi s-a așezat pe mână, 
de unde vine?, încotro va pleca ?, 
misterul ei va fi dezlegat în mineral, 
va rămâne amintirea unei zile de vară, 
eliberată dc orice constrângere, 
tristețea că mă voi întoarce 
în orașul mohorât și murdar, 
bucuria că voi duce cu mine 
transparența unei întâmplări 
din care vor iradia 
mici zeități evanescente.

IONEL AMARIUȚEI

Restructurarea
existentei

In cursul acestei săptă
mâni, la Casa Cărții din 
Deva ă avut loc lansarea 
romanului „Casarabassa" 
al scriitorului Petrișor Cio
robea. Alături de autor s-a 
aflat criticul 
Poantă din 
împreună cu 
de studenție 
gânduri, idei 
centuate în preajma 
vistelor „Echinox" 
buna". Cartea este o sur
priză, în primul rând, ca 
apariție. Tăcut în privin
ța propriului scris, Petri
șor Ciorobea, dincolo de 
rosturile muncii sociale din

Drumul spre...

literar Petru 
Cluj-Napoca, 
care în anii 
a împărtășit 
literare, ac-

re- 
Și „Tri-

care trăiește, s-a retras în 
camera de lucru, s-a inte
riorizat, a răzbit cu trudă 
în creație. Cartea depășeș
te tot ce a «scris până a- 
cum 
un roman 
tic. Și aici 
consemnăm 
ză pe care 
rului. 
lucrul 
întins pe durata a doispre
zece ani (1972—1984) și 
descifrăm cifrul realismu
lui său fantastic, atunci ne 
vom putea da seama că 
romanul evidențiază reflec
ții și rememorări care au 
avut asupra individului o

scriitorul, conturând 
realist-fantas- 
se cuvine să 

a doua surpri- 
o oferă citito- 
ne gândim căDacă

la această carte s-a

„Casarabassa66
influență teribilă ce ge
nerează o atmosferă halu
cinantă de real și fantas
tic. Aproape totul este pri
vit prin prisma oglinzilor 
paralele. Romanul are și 
o tentă politică. Curajul 
autorului de a aborda ast
fel lucrurile este remar
cabil. Merită să ne aple
căm cu atenție asupra căr
ții, receptarea mesajului 
său oferind satisfacție.

Credem că drumul lite
rar al Iul Petrișor Cioro
bea este deschid, iar căr
țile care vor urma depind 
doar de forța sa interioa
ră, pentru că filonul în 
care a început să sape es-

L. i-2 ■ .

te o certitudine. „Puterea 
este infinită", mărturisește 

, autorul undeva în cartea sa, 
luând în zeflemea „politi
cul", dar și puterea uma
nă intrinsecă, adevărată, 
răzbește înnobilând persoa
na, pe autor care ține să 
precizeze că părinții săi 
spirituali sunt: 
Kafka,

Urmuz, 
Buzatti, Bulgakov, 

Garcia Marquez, Roa Bas- 
tos...

în prima decadă a lu
nii februarie 1908, la Plo
iești se năștea poetul și 
prozatorul Geo Bogza. O- 
mul care a desfășurat o 
susținută activitate publi
cistică și literară în pre
sa vremii din care deți
nem tipărirea revistei‘de 
avangardă „Urmuz", co
laborarea la „Bilete de 
papagal" și „Unu". De
butează editorial cu pla
chetele „Jurnal de sex" 
(1929) și „Poemul invec
tivă" (1933), care cuprind 
o poezie protestatară rea
lizată în mare parte cu 
procedee suprarealiste. în 
1945 îi apar volumele 
„Cântece de revoltă, de 
dragoste și moarter 
„Cartea Oltului".

„între două
„Lumea de dinafară 
„Lumea de 
nostru". 
Aurel riSasu, șansa pe ca
re și-o acordă scriitorul 
este luciditatea „deliran
tă" și corosivă; chinui
toarea conștiință a exis
tenței îl obligă să doreas
că altceva decât ignora
rea cu candoare a gustu
lui marilor adevăruri și 
compromiterea temelor 
grave, pendulând „între 
idilă și adulter". Mode
lele acestui blazon de 
zbucium și de neliniște 
i-au fost Rimbaud. Poe, 
Wilde, Dostoevski, 
tzehe, Gide, Goya, Cha-cum îți spune 
gall... în „Jurnal de sex" ~ 
poetul se dovedește un 
reprezentant al avangar- 
dei cu o lirică 
vitalistă. după 
turisen George

și

incendii", 
Și 

dinlăuntrul 
afirmă criticul

Nie-

de frondă, 
cum mar- 
Călincscu

I
I

Aspect din timpul lansării romanului, „Casarabassa" de Petrișor Ciorobea. 
Foto PAVEL LAZA
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Câtă deosebire înte ceea 
ce scrie Geo Bogza în a- 
ceastă perioadă și univer
sul solemn din opera 
maturității, când repor
tajul este înțeles .„ca o 
școală a vieții adevăra
te, prin care trebuie să 
treacă orice scriitor care 
vrea să fie un autor viu, 
în ale cărui cărți să se 
zbată de la pagină la 
pagină viața".

Universul lui Geo Bog
za se naște nu prin es
tompare, ci prin subli
mare. în felul acesta lite
ratura sa devine creație, 
în sensul originar al cu
vântului. Lumea există, 
ca un principiu al uni
cității, corolă blagiană de 
minuni, susținută de fe
nomene și mișcări tute
lare, repetabile numai în 
latura desăvârșirii 
Sentimentul comunicării 
cosmice domină mai a- 
les 
de 
tea 
za 
descoperi 
dintre scris și real". Lu
mea sa este o lume a e- 
sențelor, a laturii cosmi
ce a materiei, dar și a 
firescului cu semnificații 
de simbol. „ 
a te întâlni 
și a-i spune 
A fi Om și 
cu alt Om

lor. >
1

poemele din „Paznic 
far" (1974). Dificulta- 
operei lui Geo Bog- 
constă tocmai în a 

„limita incertă

,A fi Om și 
cu alt Om 
Bună Ziua, 

a te întâlni 
și a-1 auzi 

Bună Ziua". 
Restructurarea existenței 
în ordinea unei armonii 
universale, acesta este 
sensul operei lui Geo 
Bogza.

B. CATALIN

»

i

I
I
I

Povestea cuvintelor
BARICADA. Baricada 

este o întăritură amena
jată pentru întreruperea 
circulației sau in scopul 
de a feri, în timpul lup
telor de stradă, într-o re
voluție sau 
cei atacați 
atacatorilor, 
au aspectul 
rări făcute, 
materiale diferite : 
cu nisip, bolovani, vehi
cule, arbori. In Franța se 
pare că mijloacele cele 
mai la îndemână erau bu
toaiele maii, de circa 
200—250 litri, butoaie nh- 
mite de francezi „barri- 
ques". Pline cu pământ, 
dar uneori chiar și cu 
vin, aceste recipiente re
prezentau mijloace im
provizate pentru a bloca 
străzile și trecerile în 
timpul întâlnirilor beli
coase de stradă sau al 
acțiunilor cu caracter in-

în bătălii, pe 
de loviturile 

Baricadele 
unor aglome- 
reaiizate din 

saci

I
*

I
surecțtonai. Așa se ex- 

acestor 
apărare 
tez din

plică numele 
mijloace de 
(barricade) făcute^ din 
butoaie (barriques).

In limba română cu
vântul baricadă apare 
în alcătuirea unor expre
sii, folosit uneori cu sens 
figurat, pentru a expri
ma mai plastic diferite 
idei : A fi pe baricadă, 
adică „a fi la datorie, a 
fi combativ"; A muri pe 
baricade, adică „a muri 
pentru o idee"; A fi de 
cealaliă parte a barica
dei, cu sensul ele „a fi 
în tabăra opusă". Deci, 
atenție și nu stați „de 
cealaltă parte a barica
dei".

A CONSIDERA, CON
SIDERARE. Verbul este 
de Origine latină și, prin 
etimologie, face trimite
re la limbajul profeților, 
al ghicitorilor în stele

(sidus, sideris „stea, as
tru"). Romanii prevedeau 
viitorul interpretând zbo
rul păsărilor și schim
bările și modificările ste
lelor. Considerare în
semna, așadar, a obser
va stelele, aștrii. Cu tim
pul, verbul și-a pierdut 
sensul inițial, păstrându- 
se însă parțial: a obser
va cu atenție, a exami
na, a judeca, a reține, 
a analiza, a studia, a cer- 

română, 
s-a dez-

a soco- 
a stima" 
derivate.

ceta. In limba 
ca prim' sens, 
voltat „a privi, 
ti"; „a cinsti, 
sunt sensuri 
Expresia „A avea (a lua) 
în considerație", adică a 
ține seama de... (stele, am 
glumi noi), 
sensul inițial 
lui considera.

amintește 
al cuvântu-

MARIANA ISTR A TE
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( SĂPTĂMÂNA
TV J

LUNI, 17 FEBRUARIE
T V R 1

I 13,00 Jurnal; 13,10 TVR lăți; 1440 TVR 
Cluj-N.; 14,50 TVR Timișoara; 16,00 Jur
nal; 16,05 Turism și agroturism; 16,30 

! Reflector; 17,00 Em. în H». maghiară; 
: 68,30 Grendizer (d.a); 19JM) Atlas; 19,30 
, Salvați de clopoțel (s); 20.00 Jurnal; 20,35 
i Ediție specială; 20,50 Baywatch (s); 21,45 
i Transfocator; 22,10 Teatru liric: Concert 
' extraordinar Mariana Nicolesco Ia Ate- 

tfeul Român; 23,30 Jurnal; 0,15 Sympho. 
1: nic Rock Concert (p.J).

T V R 2

13,00 Jurnal-, 13,10 Politica între ideal 
și real; 13,35 Drumul spre Avonlea (r); 
14,25 Confluențe (<); 14,55 Perla Neagră
(r) ; 15,40 Babar (d.a); 16,05 Top Modei 

I (s); 1740 Măseaua de minte; 17,40 An
drea Celesțp (s); 18,25 Ecclesiast *97;
19,10 Sănătatea orașelor; 19,30 Sensul 
schimbării; 20,00 Arte vizuale; 20,30 Tri
buna nonconformiștilor; 21,00 TVM Me
sager; 21,30 Căsuța cu povești; 2445 Sfinx 
(ts); 22,05 Tribuna partidelor parlamen
tare; 22,30 Film serial; 23,15 Mag, sportiv 
internațional; 0,30 Muzica e viața mea.

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 Lumea 
filmului (r); 11,00 Death of a Gunfighter 

-r (w. SUA ’68); 12,55 Știri; 13,00 Complo- 
.-* tul doctorului Fu Manchu (co. Anglia 

’80»; 14,35 Rătăciți în tranziție (r); 15,00 
Verdict: crimă! (s); 16,00 Tânăr și nc- 

; liniștit (s); 16,45 Înrobită de iubire (s);
17.30 Who’s the Boss (s); 18,00 Știri; 18,05 
Sport la minut; 18,30 Am întâlnit și ro
mani fericiți; 19,00 Știi și câștigi! (cs);
19.30 Știri; 20,00 Being There (co. SUA 
1979): 2140 Știri; 22,00 Familia Bundy
(s) ; 22,30 MASII (s); 234)0 The Boy in 
Blue (f. Canada ’85); 0,55 Știri.

ANTENA 1

7,00 Știri; 7,15 Sfântu (r); 8,00 în vi
zită la Antena 1; 10,00 D.a; 10,30 Tele, 
shopping; 11 JO Un Caesar american (r); 
12,00 Printre rânduri (r); 13,00 Lumină 
călăuzitoare (s); 14,00 Știri; 14,10 Visând 
ia Florida (f/r); 16,00 Medalion; 16730 Te
leshopping; 17,00 Știri; 17,10 O iubire de 
neuitat (s); 18,00 D.a: 18,30 Publicistică;
19,30 Văduva (s); 20,30 Observator; 21,15 
Mn lumea afacerilor; 21,30 Cei trei muș- 

chetari — Milady se răzbună (f. Fr.); 23,10 
Milionarii de la miezul nopții.

MARȚI, 18 FEBRUARIE

TVR 1

7,00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,2o Film serial (r); 10,05 Limbi 
străine: franceză, engleză; 11,05 Adop- 

• țiune (f/r); 12,35 D.a; 13,00 Secvențe ira
niene; 13,10 Muzica pt. toți; 15,00 TVR 
Cluj-N.; 15,35 Grendizer (d.a); 16,10 Fii 

' tu însuți!; 16,45 Conviețuiri; 17,35 Ca- 
1 mri și necazuri în dragoste (div.); 18,30 

Tribuna partidelor parlamentare; 18,55 
Medicina pentru toți; 19,25 Katts și câi
nele (s); 20,00 Jurnal; 20,35 Ediție spe
cială; 20,50 Hamlet (f. SUA/Anglia *90) 
cu Me! Gibson; 23,10 7 zile în România; 
23,59 Jurnal; 0,05 Videocaseta muzicală; 
0,25 Gong!; 0,45 Symphonic Rock Concert.

T V R 2
i

7,09 La prima oră; 8,30 TVR Cluj-N.: 
i 9,20 Ora de muzică; 1045 Magazin sate- 
: lit; 11J0 Punct de întâlnire; 11,30 Tea
tru TV; 13,50 Serialul serialelor; 14,40 
Limbi străine (r); 15,40 Babar (d.a); 16,05 
Top Model (s); 17,00 23 de milioane (I);
17,40 Andrea Celeste (s); 18,30 23 de mi
lioane (II); 20,00 Cu cărțile pe față; 214)0 
TVM Mesager; 214)0 Căsuța cu povești;
21,35 între da și nu; 22,00 Credo; 23,10 

■ Teatrul Național de Televiziune prezintă: 
: ,,Bătrâna și hoțul” de Viorel Savin.
i '

P R O 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 Never Too Young To Die (f.a. SUA 
1986); 12,55 Știri; 13,00 Bună iubito, sunt 
mort! (co. SUA ’91); 15,00 Verdict: cri
mă! (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 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); 
21,50 Știri; 22,00 Familia Bundy (s); 22,30 
MASII (s); 23,00 Deșteaptă-te, române! 
(talkshow); 0,00 Știri; 0,20 Sport Ia mi
nut — știri sportive.

ANTENA 1

7,15 O iubire de neuitat (r); 8,00 în 
vizită la Antena 1; 10,00 Dm; 10,30 Tele
shopping; 11,10 Lumină călăuzitoare (r); 
12,00 Văduva (r); 13,00 Lumină călăuzi
toare (s); 14,00 Știri; 14,10 Cei trei muș
chetari... (f/r); 16,09 Medalion; 16,30 Te
leshopping; 17,10 O iubire de neuitat (s): 
18,00 D.a; 18,30 în luptă cu abuzurile și 
corupția; * 19,30 Văduva (s); 20,30 Obser
vator; 21,15 Dip lumea afacerilor; 21,30 
Zi norocoasă (dramă SUA ’90); 23J0 Mi
lionarii de la miezul nopții.

MIERCURI, 19 FEBRUARIE
T V R i

7,00 TVM Telematinal: 8,30 La prima 
oră; 9,20 Film serial (r); 10,05 Videole
xicon; 11,05 Videocaseta 'muzicală; 11,20 
Andrea Celeste (r); 12J0 D.a; 12,40 Re
flector fr); 13,10 Muzica pt. toți; 14,00 
Jurnal; 14,10 TVR Cluj-N. și Iași; 16,00 
jurnal; 16,10 Melodiile iubirii; 17,00 A- 
cești pătimași minunați; 18,00 De la lu
me a'dunate...; 18,30 în fața Dvs!; 19,30 
California visează (s); 20,00 Jurnal; 20,35 
Ediție specială; 20,50 Masada (s); 21,10 
Noi frontiere; *22,20 Frumoasa și Bestia 
(s); 23,10 Personalități în Top; 23,30 Jur
nal; 23,45 Confluențe; 0,05 întâlnirea de 
la miezul nopții.

T V R 2

7,00 La prima oră; 8,30 TVR Timișoa
ra; 9,20 Ora de muzică; 10,05 Caleidoscop- 
sateiit; 11,30 Hamlet (f/r); 13.45 National 
Geographic (do); 14,30 Ritmuri* muzica
le; 11,40 Gong! (r); 15,10 De lingua la
tina; 15,40 Babar (d.a); 16,05 Top Model 
(s); 17,00 Zodia Balanței; 17,40 Andrea 
Celeste (s); 18,30 Em. în 1b. maghiară; 
2040 Pro Memoria; 20,30 Formă și cu
loare; 21,00 TVM Mesager; 21,30 Căsu
ța cu povești; 21,35 Orizonturi culturale; 
2245 Film serial; 22,50 Un secol do ci
nema; 23,45 Em. de divertisment; 0,15 
Megarave (sel.).

P R O TV

7.00 Ora 7, bună dimineața; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 W'ho's the Boss (r); 10,30 MASII
(r) ; 11,00 The Lawyer (f.p. SUA 1969); 
1245 Știri; 13,00 Taras Bulba (f. SUA 
1962); 15,00 Verdict; crimă! (s); 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de iu
bire (s); 17410 Who’s the Boss (s); 18,00 
Știri; 18,05 Sport la minut; 18,15 Robo. 
cop (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Danielle Steel’s: „The Ring** 
(f. SUA ’96, p.I) cu Nastassja Kinski; 21,50 
Știri; 22,00 Fam. Bundy (s): 22,30 MASH
(s) ; 23,00 Lege și ordine (s); 0,00 Știri; 
0,20 Sport la minut: știri sportive.

ANTENA 1

7.00 Știri; 7,15 O iubire de neuitat (r); 
8,00 |n vizită ia Antena 1; 10,00 D.a;
10,35 Teleshopping; 11,19 Lumină călău
zitoare (r); 12,90 Văduva (r); 13,00 Lumi, 
nă călăuzitoare (s); 14,10 O zi norocoa
să (f/r); 16,00 Medalion; 16,30 Teleshop
ping. 17,10 O iubire de neuitat (s); 18,00 
D.a; 18,30 Publicistică; 19,30 Văduva (s); 
20,39 Observator; 21,15 Din lumea afa. 
cerilor; 21,30 Clar de femeie (dramă Fr. 
1980); 23,10 Milionarii de la miezul nopții.

JOI, 20 FEBRUARIE

T V R 1

7,00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Film serial (r); 10,05 Limbi 
străine: germană, italiană; 11,05 Andrea 
Celeste (r); 12,45 D.;i; 13,10 1001 audiții; 
14,00 Jurnal; 14,10 TVR Iași și Cluj-N.;
15,40 Tradiții; 16,00 Jurnal; 16,10 Cuvin
te potrivite; 16,35 Mag. social; 17,25 
Grendizer (d.a); 17,50 Tribuna partidelor 
parlamentare; 18,15 Tragerile LOTO; 18,25 
Milenium; 19,10 Lupii acrului (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 Inter, 
preți ai cântecului popular; 24,30 Jurnalj
23.45 Muzică populară; 0,05 Berlin Aie- 
xanderplatz (s).

T V R 2

7,00 La prima oră; 8,30 TVR Cluj-N.; 
9,20 Muzica pt. toți; 10,05 Caleidoscop sa
telit; 10,40 întâlnirea de la miezul nop
ții (r); 11,35 D_a; 12,15 Telcenciclopedia 
(r); 13,00 Engleza pentru copii; 13,10 Fru
moasa și Bestia (r); 14,00 Jurnal; 14,10 
Reportaj *97; 14,4o Limbi străine (r); 15,49 
Babar (d.a). 16,95 Top Model (s); 17,90 
Ceaiul de la ora cinci (div.); 19,00 Em. 
în limba germană; 20,00 Club 2020 ; 2049 
Enigma (cs); 21,00 TVM Mesager; 2140 
Căsuța cu povești; 2145 Filmoteca de 
Aur; 2245 Nouă luni (f. Ungaria 1976);
23,40 Stadion; 0J5 Vedete în recital Ia 
„Cerbul de Aur”.

PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineațal; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
1040 Who’s the Boss (r); 1040 MASII
(r) ; 11,00 One Special Victory (f. SUA 
1991); 13,00 Robocop (r); 13,45 Beverly 
Hills'(r); 1440 Gillette — lumea sportu
lui; 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 Enigmele A- 
gathei Christie (s); 19,00 Știi și câștigi! 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Melrose Place (s); 
21,00 Doctor în Alaska (s); 21,50 Știri; 
22,00 Familia Bundy (s); 22,30 MASII (s); 
23,00 Sergentul 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); 14.10 Clar de femeie (f/r); 16,00 
Medalion; 16,30 Teleshopping; 17,10 O 
iubire de neuitat (s); 18,00 D.a; 18,30 In
vitați la Antena 1; 19,30 Văduva (s); 20,30 
Observator; 21,15 Din lumea afacerilor;
21.30 Secretele unui psihiatru (dramă 
SUA 1987); 23,10 Milionarii de la miezul 
nopții.

VINERI, 21 FEBRUARIE
TVR 1

7,00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 940 Serial (r); 10,05 Limbi străine: 
spaniolă; 11,20 Videocaseta muzicală;
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: 1640 Ieșirea din cerc; 16,35 
Em. în Ib. germană; 1740 Pro Patria;
18.30 Viața parlamentară; 19,00 Din nou 
în Vestul Sălbatic (s); 1945 Urgențe în 
agricultură; 20,00 Jurnal; 20,35 Ediție 
specială; 20,45 Tezaur folcloric; 21,30 
Culoarea banilor (f. SUA 1986) cu Paul 
Newman, Tom Cruise; 2345 Studioul șla
gărelor; 23,30 Jurnal; 23,45 MTV. Euro 
Top 20; 0,45 Polițist la New York (f. SUA).

V V R B

7,00 La prima oră; 8,30 TVR Iași; 940 
Muzica pretutindeni; 1045 Mozaic-sate- 
lit; 1140 Djj; 12,00 TVR Iași; 12,30 TVR 
Cluj-N.; 1340 TVR Timișoara; 13,30 Limbi 
străine (r); 14,00 Cafeneaua artelor; 15,20 
Conviețuiri; 16,10 Top Model (s); 1745 
Bursa invențiilor; 17,40 Oameni care au 
fostu; 1840 Andrea Celeste (s); 19,00 
Concertul Orchestrei Naționale Radio; 
21,00 TVM Mesager; 21,25 Căsuța cu po
vești; 2140 Hyperion; 2240 Roblngo B 
(cs); 23,10 Film serial; 23,55 Din viața 
rromilor; 0/25 Bucuriile muzicii.

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Știri sportive; 
10,00 Who’s the Doss (r); 10,30 MASH
(r) ; 11,00 Rânduri finale (thriller SUA 
1989); 12,55 Știri; 13.00 Tufă de Vene
ția (f. Rom.); 1540 Verdict: crimă! (s); 
16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 înro
bită de iubire (s); 17,30 Who’s the Boss
(s) ; 18,00 Știri; 18,05 Sport la minut; 18,15 
Rătăciți în tranziție; 1940 Știi și câștigi! 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Dosarele X (s); 
21,00 Defenseless (f.p. SUA 1991); 23,00 
La limita Imposibilului (s); 0,00 Știri; 
0,20 Sport la minut: știri sportive; 0,35 
Zona Crepusculară (s); 1,00 Omul care, 
știa prea multe (f. SUA 1956) cu James' 
Stewart; 4,10 Baschet NBA (d).

ANTENA 1
7,15 O iubire de neuitat (r); 8,00 In 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); 1440 Secretele unui psihiatra 
(f/r); I640 Medalion: 1649 Teleshopping;
17.10 O iubire de neuitat (s); 18,00 I).a;
18.30 Thalia; 19,00 Beavis și Butthead;
19.30 Văduva (s); 20.30 Observator; 21,15 
Din lumea afacerilor; 2140 Justiția Ma. 
fiei (f.a. SUA ’91); 23,15 Milionarii de la... 
miezul nopții.

ȘAMBATĂ, 22 FEBRUARIE
T V R 1

7,00 Bună dimineața!; 8,50 Tîp-top, Mi. 
ni-top; 940 Drumul spre Avonlea (s);
10,40 Matineu muzical; 11,25 Pas cu pas;
12.15 Ecranul; 13,05 Pleiade; 1440 Jurnal;
14.10 Tranzit 128; 1940 Telcenciclopedia; 
20,00 Jurnal; 20,35 Acoperă-i fața! (f.p.);
21.30 Gala laureaților: San Remo.

T V R 2

7,00 întâlnirea de sâmbătă. Program al 
Studioului TVR Cluj-Napoca; 13,00 TVR 
Timișoara; 13,30 Est Meridian Magazin 
Program a! Studioului TVR Iași; 16,15 
Top Model (s); 17,10 Serata muzicală TV; 
20,05 Itinerare spirituale (I); 20,30 Tra. 
diții; 21.00 TVM Mesager; 2240 Santa 
Barbara (s); 22,45 Restituiri din filmote
ca TV; 23,15 Săptămâna sportivă; 0,15 
Rock-Pop.

P R O TV

7,00 D.a; 9,30 Flipper (s); 1040 Frații 
Hardy (s); 10,30 Misterele lui Nancy Drew 
(s); 11,00 Omul care știa prea multe (f/r); 
12,55 Știri; 13,00 Ascensiunea (f. SUA *87);
14.30 Stan și Bran; 15,00 Sport; 17,45 Lu
mea lu’ Gaiță; 18,00 VR 5 (s); 19,00 Te 
uiți și câștigi! (cs); 19,3Q Știri; 20,00 Po 
muchie de cuțit (f. SUA 1990) cu Gene 
Hackman; 21,55 Știri; 22,00 Crimă cu pre
meditare (s); 23,00 Nemuritorul (s); 0,00 
Știri; 0,30 On the Edge (f.er,).

ANTENA 1

740 Știri/Revista presei; 7,15 O iubi
re de neuitat (s); 11,00 Văduva (s); 12,30 
Să iubești din nou (f. SUA); 14,00 Știri;
14,10 Justiția mafiei (f/r); 17,00 Sfântul 
(s); 18,55 Primarul din Clear River (f. 
SUA); 21,50 Un străin în oraș (dramă 
SUA 1995).

DUMINICA, 23 FEBRUARIE
T V R 1

8,00 Bună dimineața!; 940 Ping, Pong!; 
1040 Colț Alb (s); 1040 Lumină din lu
mină; 1140 Ansamblul folcloric profesio
nist „Maria Tănase”; 12,00 Viața satului;
13.30 Katts și câinele (s); 14,00 Jurnal; 
14,20 Video-Magazin; 17,10 Star Trek (s);
18.15 Lumea și noi; 1945 Robingo; 20,00 
Jurnal; 2945 Duminica sportivă; 2040 
O mamă pentru Crăciun (f. SUA 1990);
22,35 MTV. 3 from 1; 23,30 Jurnal; 23.45 
Setea (s); 045 Din darul magilor. Reci- 
tal Pasărea Colibri.

® V R B

7,00 5 x 2. Magazin duminical. Program 
al Studioului TVR Iași; 1340 MTV; 1440 
Râul (f. India 1951); 15,40 Descoperirea 
planetei; 16,10 Top Model (s); 1745 Un 
zâmbet pentru vârsta a treia; 17,35 Mu- 
zică reprezentativă a armatei în concert; 
18,05 Oglinzi paralele. Reforma învăță, 
mântulul; 18,50 Santa Barbara (»); 1945 
Puterea, pasiunea (s); 20,00 Maeștrii; 2140 
TVM Mesager; 21.30 Repriza a treia; 2340 
Formația „Phoenix” în concert.

P R O TV

740 D.a; 940 Super Abracadabra; Fiica 
oceanului (s); 11,00 Peripeții la 15 ani 
(f. SUA 1993); 12,55 Știri; 13,00 News Ra- 
dio (s); 13,30 Detectivi de elită (s); 1440 
Stan,șl Bran; 15,15 Lumea filmului; 18,40 
Beverly Hills (s); 19,30 Știri; 20,00 Oameni 
obișnuiți (dramă, 1980); 21,55 Știri; 22,00 
Fotomodele (s); 23,00 Procesul etapei; 040 
Știri.

ANTENA 1

7,00 Știri; 7,10 Sfântul (r); 9,00 Misiuno 
ultrasecretă (s); 9,30 Comoara templieri
lor (! 10,00 Un câine cu imaginație (s);
15,00 Viață periculoasă (s, p.I); 1740 Sfan 
tul (s); 18,50 Frumusețe amenințată (thril
ler SUA 1991); 2140 Cea mai bună alege
re (dramă SUA 1985); 22,50 Doctorul șl 
demonii (horror Anglia 1985).

----- ...........
■ ■■ ■ saț
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I CUVÂNTUL LIBER
T—•

icptidian^ independenta
'T.

D.M.P.S. — OFICIUL FORȚE DE MUNCA

ȘI ȘOMAJ HUNEDOARA-DEVA 

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA 
VACANTE LA DATA DE 12. IL 1997

Acoperitor metale 1 ; Agent comercial 4; Agent 
de asigurare 109 ; Arhitect clădiri 6, Asistent medical 
generalist 2; Barman 6; Bijutier metale prețioase 
3; Bobinator aparataj electric 1 ; Bucătar 1; Buldo
zerist 1; Carmangier 1; Cofetar 1; Confecționer articole 
din piele și înlocuitori 25; Contabil șef 1; Croitor 174; 
Croitor-confecționer îmbrăcăminte după comandă 9; Dese
nator tehnic 2; Economist în industrie 1 ; Electri
cian aparate măsură, control și automatizare în central 
1; Electrician de întreținere și reparații 2; Faianțar 
8: Farmacist 2; Gaterist la tăiat bușteni 2; Gestio
nar 2; Inginer construcții civile, industriale și agri
cole 2; Inginer electronist, transporturi, telecomuni
cații 1; Inginer mecanic 3; Inginer textile, pielărie 1; 
îngrijitor clădiri 2; Instalator apă, canal 1; Juris
consult 2; Izolator hidrofug 4; Lăcătuș mecanic 10; 
Maistru construcții civile, industriale și agricole 1; Me
canic auto 3; Mecanic reparații Wolla 1; Modelor me
tal 3; Mozaicar 3; Muncitor necalificat 8; Muncitor 
nccalificat în silvicultură 5; Operator calculator e- 
lectronic și rețele 1; Operator producție RTV 1 ; 
Ospătar (chelner) 7; Paznic 3; Secretar administra
tiv 1; Șef coloană auto 1; Șofer autobuz 6; Șofer 
autosanitară 2; Șofer de autoturisme și camionete 2; 
Șofer mașină de mare tonaj 3; Spălătoreasă lenjerie 
1; Strungar universal 4; Sudor autogen 9; Sudor e- 
lectric 8; Tehnician proiectant construcții 2; Țesător 
— restaurator manual de covoare 55; Tâmplar manual 
1; Tâmplar mecanic 12; Tâmplar universal 17; Tini
chigiu carosier 3; Tractorist 1; Vânzător 12; Vopsitor 
auto 1; Zidar rosar-tencuitor 4; Zugrav, vopsitor 2.

TOTAL LOCURI DE MUNCA VACANTE — 574.
NOTA: Informații despre locurile de muncă vacante 

comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă și 
Șomaj Hunedoara — Deva puteți prim] de la Biroul 
-Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documentare, 
Cluaul Șomerilor Deva, precum și la Birourile de Forț» 
4e Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan Orăștie. Brad, 
Simeria. Hațeg, Petroșani, Lupenl. Vulcan, în zilele de 
luni, marți, miercuri, }ol, între orele 9—12.

I *
1

ÎN CHIOȘCURILE PROPRII 

DE DIFUZARE ALE ZIARULUI

• —•

1
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„CUVÂNTUL LIBER

0 revistă ae mare interes 
pentru agenții economici: 

BIROTICA1*

l

»

I 
r

Ir, —  -------<?-• ,— -------- . —
i să vină în spțijinul omului de afaceri, managerului, I 
i , gazetarului informându-i cu cele mai *” • ’ - - - • • • . . . . . . . . . . . »

pro- »

Din sumarul numărului aflat în vânzare: Varujan 

lnalității?; Oferta Davo Star '97; Toshiba infinia ;*

VI
„Birotica", o revistă de .nformare și publicitate, ♦ 

ț editată de „Babel's Exim Preș" SRL București, având 1
* ca manager general pe Cezar Petrovici, își propune 
ii" ‘."7 T * 
2 omului politic, 
I actuale noutăți în domeniul tehnicii de calcul, sisteme- 
I lor de comunicații, software-ului, al ofertei de — 
■ duse din zona office-ului.
? c:.. ____ : ____ _____
«Vosganian — personalitaea biroului sau biroul perso- I 
l nalității ?; Oferta Davo Star '97; Toshiba infinia ;*
• Programmul VIP de management; Antiviruși românești; *
I RTC & Bugas — prima casă de comenzi pentru pro- ? 
țduse de birotică; Imaginea de firmă etc. 1
î Totul despre birotică, cu numai 3000 lei. 1
i .1

I a
CURSURI DE OPERATORI 

CALCULATOARE

Sunt organizate, începând cu data de 24 
februarie 1997, de cStre „SIGMA PLUS", 
firmă avizată de Ministerul învățământului. 
Experiența, seriozitatea, calitatea 
vă sunt asigurate 
rate.

Informații și 
din Deva, str. Al. 
24, tel. 21 87 95 ; 
rele 9—17.

și eficiența 9 
numai de noi. Plata in j

I
I
I

I 
I 
I 
I

înscrieri la sediul nostru
Progresului, bl. B, sc. C, ap. 
tel./fax 2126 61, intre o-

I

Aiun» locuiiotn județeloc Hunedoara și Alba pol cumpăt* 
'piod<jse*~in valoare de până la 10.000.000 lei <u

PLATA IN 12 RATE
CU AVANS 0E

NUMAI 10%
TELEVIZOARE COIOR (NEI, PHILIPS, DAEWOO, GOLDSTAR} 

CONGELATOARE. FRIGIDERE Șl COMBINE FRIGORIFICI 
MAȘINI DE SPĂLAT - ARAGAZE - BUTELII - ASPIRATOARE 

COMBINE MUZICALE Șl RADIOCASETOFOANE 
HOTE DE BUCĂTĂRIE - COVOARE, MOCHETE 

Șl MULTE ALTM.E
TOATE LA CELE MAI MICI PREȚURI!

ACUM Șl PERSOANELE JURIDICE 
(firme, instituții, asocioții eh.)

POT CUMPĂRĂ DE LA FIRMA NOASTRĂ 
PRODUSE (N VALOARE DE PANĂ LA 

25.000.000 LEI cu

PLATA ÎN 12 RATE
* In momente de inflație câștigați numai daco cumpătați1, 

- Prin noi puteți cumparo chiar daca nu aveți sultcienți boni 
PLĂTIND >N RATE!

TOATl ACESTEA NUMAI LA MAGAZINUL
CENTRAL

MN OUȘTIE, STK. N. BĂiaSCU NR. 11, TEL 0S44474M

IMCOMEX
MAREA DUMNEAVOASTRĂ AFACERE1

IMCOMEX
LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RAR*

I
S.C. „Mercur Corvinex" S.Â. Hunedoara £ S.C. AVICOLA SjL DEVA

cu sediul in Hunedoara, P-ța Libertății, nr. 16.
Organizează in conformitate cu legislația in vigoare licitație publică cu strigare pen

tru vânzarea următoarelor active:

Nr. 
crt. Denumire active

Prețul de pornire 
a licitației

lei

Taxa de 
participare 

lei

1. Complex „Brădet“ Hunedoara, 
str. Brădet
Obiect activit. — producție industrială 250 000 000 1 875 000

2. Mag. nr. 64
Str. Trandafirilor — Hunedoara 
Comercializează produse alimentare 
și nealimentare. 140 000 000 1 050 000

3. Mag. nr. 28 — Răcăștie 
Comercializează produse alimentare 
și nealimentare. 8 000 000 60 000 ii

velor

ții.

în valoarea de pornire a licitației nu este cuprinsă valoarea terenului aferent acti- 
(situația juridică fiind in curs de defini tivare).
Licitația etapa I va avea loc in data de 17. III. 1997, ora 10,00, la sediul societă-

I
La valoarea de adjudecare a activului se va adăuga TVA.
Dosarele de prezentare a activelor în condițiile de înscriere se vor obține și con- 
la sediul societății, intre orele 8-16 (exceptând zilele de sărbători legale), sau la

ii

j:

sulta 
telefon 054-712136.

Taxa de participare la licitație și garanția 
licitației vor fi depuse la casieria societății sau 
cod fiscal 2124994.

Pentru selectarea ofertelor se vor depune
III. 1997, ora 15, următoarele documente:

— cerere de înscriere;
— certificat de înmatriculare pentru
— bonitate pe bază de recomandare
— cazierul juridic pentru persoanele
— criterii privind preselecția ofertelor.
în caz de neadjudecare se organizează etapa a Il-a, la data de 1. IV. 1997, ora 10, 

iar etapa a IlI-a la data de 7. IV. 1997, ora 10.
Pentru etapa a H-a ofertele se vor depune până Ia data de 21. III. 1997, ora 15.

de 10 Ia sută din 
in contul: <303060301

la sediul societății.

prețul de pornire a 
B.C.R. Hunedoara.

până la data de 7.

persoane juridice;
bancară și dovada achitării obligațiilor fiscale; 
fizice;

ii
:•

me
. . . ..............qffwnrr..........t; Vtbt. .t.. • . !.........

cu sediul în Mintia, str. Principală, nr. 2 

închiriază spații pentru depozitare și di
verse activități in fermele din Mintia sat și 
Șoimuș.

Relații Ia sediu.

CUVÂNTUL 
LIBER

prin

(8113) t

S.A.

Magazinul depozit
situat in incinta L POLIDAVA S.A. 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, 

telefon 22 59 04

VINDE EN GROS
• Bere

— REGUN
— SILVA

Vin — podgoria COTNARI

• HÂRTIE IGIENICA

• PAT CABLU — înlocuitor tub Pantzer 
pentru instalații electrice (import 
Ungaria)

• GĂLEȚI PLASTIC, 4 1. cu capac 
ermetic pentru produse alimentare și 
industriale (inSwart Ungaria).
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)

1

j • Vând carabină ZAS- 
fflTAVA 8x57 JS, cu lune- 
ită, stare nouă. Preț 1200 
OM, negociabil, telefoa
ne 056/204961; 056/207682.

(097807)
• Vând urgent spațiu 

I comercial pentru comerț, 
i biroul, cabinete medicale, 

prestații servicii. Supra
față G2 mp. Tel. 228875.Tel. 228875.

(097809) 
motor nou• Vând 

Kloskvici 1500, neasamblat. 
Baru, tel. 152.

(097811)
• Vând apartament 2 

Deva. Telefon
(8130)

camere, 
621177.

• Cumpăr apartament 
3—3 camere, 
Telefon 661622.

(7909)
• Vând Trabant 601, 

900.000 lei, negociabil. Lă- 
pușnic, 210.

Hunedoara,

(7907)
• Vând 5 tone lucerna, 

Traian Vuia. 18, Dova. 
Tel. 617438.

(8118)
• Penitenciarul ,Dcva 

vinde luni, 17 februarie 
1997, ora 10, prin lici-

; tație, porci grași peste 
100 kg în viu. Informa
ții la telefon 218920.

(8120)
• Vând Oltcit (1992), 

excepțională, 45.000 
Tel. 216180, după 
16.

stare 
ian.
ora

• Vând raft, tejghea 
din lemn și două rezer
voare 3000 litri, din tablă. 
Teicfon 641016.

• Vând 
Geoagiu-Băi. 
648192.

(7492) 
garsonieră, 
Relații tel.

fie, 
casă 
lectronic.

(7493)
Vând dulap frigori- 

vitrină frigorifică, 
marcat și cântar e- 

Tel. 647360.
16496)

• NOU 1 ! ! Centrale 
termice HERMANN, 
randament și siguran
ță maxime. 
IN RATE, 
buitor 
ORAȘTIE. 
642580.

teze, benzină șl un auto
turism Honda Accord 
pentru piese de schimb, 
preț avantajos. Informa
ții tel. 225316, zilnic, 17 
-22. (8104)
• Vând apartament 2 

camere mobilat, Bejan, bl. 
70. etaj 2. Tel. 626110.

(8096) 
apartament 3 

mobilat, 
după ora 

(7902) 
Vând vitrină frigori- 
nouă. în garanție, 
5,5 milioane, nego-

• Vând 
camere central, 
Telefon 612308, 
14.

PLATA
Distri- 

IMPERIAL 
054 —

DECESEtermen de 30 zile de 
data publicării.
• S.C. AORTA EXIM SRL 

DEVA anunță majorarea 
preturilor începând cu 
luna martie 1997.

(8145)
• S.C. LAMY TRADE 

SERV. DEVA anunță ma
jorarea prețurilor înce
pând cu luna martie 1997.

(8144)
• Sâmbătă, 15 februarie, 

la Brănișca SE ORGANI
ZEAZĂ BAL. Cântă Clau- 
diu Stoia. Vă așteptăm !

(8075) 
ROMITALIA 

IMEX SRL 
depunerea 
la A.P.M. 
obținerea 

autorizației de. mediu 
tru depozit materiale 
bdul Decebal, bl. D. 
ter. Sesizări se pot 
pune la APM Deva, 
termen de 15 zile de 
data publicării anunțului.

(8137)
• S.G. COM BRĂDUȚ 

SRL BRAD anunță de
punerea documentației 
pentru obținerea autori
zației de mediu la barul 
Brăduț, din 
rilor, 10. 
sugestii se 
APM Deva, 
15 zile

• S.C. DECOMA PROD- 
COM SRL SIMBRIA 
nuntă majorarea pre - 
țurilor cu 0—100 la sută, 
începând cu data de 1

■ martie 1997.

Mlrza 
familia 

'anunță 
trecerea 

a celui

• Se împlinesc trei 
ani de la trecerea în 
neființă a celui care 
a fost un minunat

• Familia 
Adrian ’ și 
Isarc Petru 
cu durere 
în neființă 
care a fost

MÎRZA II.IE
87 ani.

înmormântarea are 
loc azi, 14 • februarie 
1997. Dumnezeu să-l 
odihnească!

(8146)
fică 
Preț 
ciabil. Tel. 223859.

(GRT)
• Spray contra ejacu

lării rapide, medicamente 
potențăț frigiditate, za
hăr afrodisiac. 01 —
6376273.

• S.G. 
-CONFORT 
DEVA anunță 
documentației 
Deva pentru

Locuitorii din 
Răcliitova și zonele 
limitrofe de pe 
lea Hațegului 
alături de soția 
via, copiii Marcel și 
Dorina, ginerele A - 
dinei, frații și 
nații, 
liată, 
după 
ță 
fost
DOREL 

înmormântarea 
loc în localitatea 
chitova, azi, 14. 
1997, ora 13.

Vei rămâne veșnic 
în amintirea noastră. 

(8153)

Va- 
sunt
Li-

pen 
din 

par
ei e- 

în 
la

(9368)
• MM • — • —— •

Vând bloc motor. 
Dacia 1310, vibrochen. 
Telefon 777524, după ora 
18 (7364)

• Vând Citroen Diesel 
BX, înmatriculat, foarte 
convenabil.

r

• Vând 
grădină și 
Rișca, nr. 
Baia de Crjș. 
familia Faur 
telefon 624.

Tel. 651579. 
(2389) 

casă Ia șosea, 
pădure, în sat
128, comuna 

Relații ,1a 
din Rișca;

(7959)
• Schimb (vând) 

partament 
parter, Deva, 
lui, bl. 78, 
616515.

a-
două camere 
, Al. Crișu- 
ap. 22. Tel.

I11NDOREAN 
CONSTANTIN

Nu te vom uita. 
Tanța și lonuț. 

(097806)

cum- 
familia îndo

ia pierderea 
grea suforin- 

cclui care a
o 
a(8121) 

TIMIȘOARA 
S. A. — ȘANTIER 34 LR 
DEVA, scoate la licitație 
spațiu și teren pentru în
chiriere, situat în Si- 
meria,. str. Streiului, 
l. Licitația va avea 
în .. ziua de 24. 02. 
ora ..11, . ’ "2 7
rujul 34 LR Deva, 
Horea, nr. 12/14.

SCCF
MAGDESCU 

are . 
Ilă- 
II.

• Teluș. Astăzi 
ți-aș spune din suflet: 
La mulți ani l dar pot 
să-ți spun doar; 
Dorini în pace! Suzi.

(GRT)

str. Vânâto- 
Eventualele 

pot depune la 
în termen de 

(8124)

nr. 
loc 

1997, 
. Ia .sediul Șantie- 

, str.
(2390)

• Vindem casă cu grăt 
dină și anexe (moară, ca
zan de țuică, darac de 
lână, grajd), situate în 
satul Sînpetru, poziție 
deosebită, preț negocia
bil. Relații Ia tel. 770307, 
777255, după ora 20.

(5172) .
• Vând Rabă izoter

mă, 10 tone, și Savlem, 
6.5 tone. Tel. 770951 sau 
231736.

a-
(8132)

• S.C. PRONTO.UNI- 
VERSĂL SRL angajează 
prin concurs operator 
calculator (program CIEL, 
gestiune). Cererile se de
pun la sediul firmei, din 
bdul 22 Decembrie, nr. 
257 (incinta S.G. Poli- 
dava), între orele 9—17. 
Interviul între orele 12— 
15, luni.

I IRENEL — 
D E V 

cu sediul in str. G.
Organizează licitația publică deschisă fără

F.R.E. 
A
Encscu, nr. 39

I
I*
| preseleeție pentru lucrări de reparații curen- 
• te la clădiri energetice — posturi de transfor- 
| mare — refacere acoperiș și varianta șarpan- 
! tă metalică cu învelitoare din tablă zincată 
I cutată (ondulată) de 1 mm grosime.

Licitația va avea loc la sediul F.R.E. 
Deva, în ziua de 25. II. 1997, ora 10.

Tabelul nominal cu lucrările de repara
ții care urmează 
suplimentare se 
ploatare, telefon

(8117)
• S.C. MODE PALA- 

RII CRISTINA SRL DE
VA anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere a mediului a 

Eventualele 
sesizări 
Deva.

nr. 25, 
15 zile.

I
I

(7117)
1500 mp te-Vând

intravilan, lângă „Ma- 
Deva, <preț 6 dolari/ 
Telefon 217824.

(8139)
• Vând cuptor cu micro

unde. Tel. 762248.
(8105)

• Vând (schimb) casă, 
pământ, comuna Săliște, 
județul Alba, cu apar
tament; 3000 mp intravi
lan Orăștie. Tel. 212298.

(8135)
• Vând Dacia 1300 a-

variată. Tel. 218525, e- 
rele 17—21. (8123)

ren 
tex“ 
mp.

• Vând urgent ca
mionetă VW — 2000 

. cmc, 1,5 tone, 1987, 
benzină, Informații 
telefon 226149.

(8126)
• Vând convenabil casă 

Mn Tâmpa, 5 camere sau 
demolare și Dacia 1300. 
Informații tel. 232715, 8 

16; 661082. după ora 
(8125) 

stare bună 
Dacia. In

ia tel. 226536, 
17.

(5176)
• în baza adresei

847/12^11. 1997, 
toria 
spre 
lă că 
1997, 
licitație publică, în orașul 
Hațeg, la sediul S. G. 
Agromcc S.A. Hațeg, re
morcă cisternă, plug P 2V 
pentru tractor U 650, a- 
vere mobilă a debitorului 
S.G. Decebal SRL Bucu
rești, Filiala Bărăști. Li
citația se organizează în 
vederea despăgubirii cre
ditorului S.G. Agromcc 
Hațeg. (5177)

• Vând 7700 mp teren 
intravilan în Deva, str. 
Depozitelor, zona PECO. 
Telefon 230485.

nr. 
Judecă- 
publîcă 
genera- 

27. II.

Petroșani 
cunoștință 
în ziua de 
ora 10, va vinde la

(097810)
. • Societate particulară 

execută instalații încăl
zire, cazane încălzire pe 
orice combustibil și insta
lații sanitare. Telefon 
218240.

(8127)
• Angajez șofer profe

sionist 
rîală;
5 tone, 
ora 20.

cu garanție mate- 
vând

Tel.
camion Gaz
614145, după

20.
• V ând IMS, 

sau schimb cu 
formații 
după ora

• Vând 
și numere 
dett 1,3 ; 
1980, preț 
Sociabil).

(8129) 
societate înfi- 
anul 1992, în 

casă sat Lă- 
16 J1 pământ 5

Vând

carte 
noi. 
an 
1100 
Tel.

cii. 
matii și 
la APM 
Vlaicu, 
men de

COMEMORĂRI

SC

fabri- 
recla- 
depun

I

• V and 
ințată în

, activitate.;
pușnio, nr.
ha și pădure lin ha. Tel. 
321804, după ora 17.

(8128)
• S.C. AGROSERV SRL 

din Băcia vinde 
șăinintc chimice. 
672145.

• Vând cartofi 
sum roșu și alb. 
fon 065 /167541, 
Mureș.
• Cooperativa
Beriu pune la licitație spre 

Lvânzare mijloace fixe. 
I Relații la sediul coope- 
I rativei din Orăștioara de 

Sus. Dacă nu se vând, 
licitația va avea loc în 
fiecare zi de luni a fie
cărei săptămâni.

(7490)
• Vând cuter de 40 litri 

și mașină împachetat în 
vid, de fabricație germa
nă. Telefon 642991.

(7491)

îngră- 
Telefon 
(8152) 

con- 
Tele- 

Târgu- 
(7489) 

Consum

• Vând 
casă lângă 
va, str. 
nr. 14.

• Vând 
camere,
Telefon 627336,

ne-

(GRT) 
identitate 
Opel Ka- 
fabricatie 
DM (ne- 

225183.
(8111) ,

Opcl Kadett 
Caravan 1,2,' cu două 
uși, an fabricație ■ 1981, 
neînmatriculat, vama plă
tită, preț 1500 DM, 
gociabil. Tel. 225183.

(8111) 
urgent loc de 

Cetate De- 
Privighetorilor, 

(8114) 
apartament 4

zona Eminescu.
17-19. 
(8076)

• Vând gospodărie, 2
case, grajd, anexe, 25 
ari grădină cu pomi, teren 
arabil, fânaț. Almașu Sec. 
108. -----

• Vând casă 
în Gothatea. 
225865.

• Vând casă 
sat Bujoru.
Dobrar Zorilor, nr. 2. Pe- 
traș

(8100) 
cu grădină. 
Relații tel.

(8101) 
cu grădină, 

Informații —

Sorin.

1600
1983, 
win

(8102) 
Vând Honda Accord 
cmc, an fabricație 

înmatriculată, con- 
6,5 1/100 km ; 5 vi-

(8107)
• Coralis Timișoara, im

portator a cinci firme de 
prestigiu din Europa (200 
produse alimentare), an
gajează pentru municipiul 
Deva agent comercial. 
Condiții: experiență în 
domeniu, telefon la do
miciliu, permis de con
ducere categoria B și au
toturism propriu. Dorito
rii vor trimite un 0.V. 
pc adresa firmei, str. 
Ialomița, , nr. 2, Timi
șoara. (8162)

• Asociația Frigo Geoa
giu-Băi majorează pre
țurile la prestări, servjciî 
până la 200 la sută, înce
pând eu 1. III. 1997.

•(7494)
• SOCIETATEA CO

MERCIALA METALOTEX 
S,A. DEVA anunță inten
ția de autorizare din 
punctt de vedere al pro
tecției mediului a unități
lor subordonate din mu
nicipiile Deva, Petroșani 
și Orăștie. ~ 
zările și 
se prime 
dresa A.P.M. 
Aurel Vlaicu, 
termen de 15 
data publicării.

• SG. MATEX 
DEVA anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului a S.G. 'MATEX SA 
Deva, strada Dorobanților, 
nr 34. Toate reclamațiile 
șl sesizările se primesc pe 
adresa A.P.M. Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25, în

Toate sesi - 
reclamațiile 
s c 
Deva, 
nr. 
zile

pe a- 
str.

25, în 
de la 

(8122)
S.A.

T
-*■ — ------- ‘ Ay-YA

ANUL IX • NR. 1824
-ji.'

;. ■ > a a'a

I

I

I
*

I

a fi realizate și informații 
pot obține Ia Serviciul Ex- 
21 36 85 sau 21 57 50. ini.

(50

I

S.C. MEROI’A S.A. HUNEDOARA

I 
♦ 
t

• Cei ce l-au cu
noscut, apreciat și 
iubit, colegi de mun
că și prieteni, oa - 
meni de suflet își 
reamintesc că astăzi 
se împlinesc doi ani 
de când a plecat pc 
drumul fără întoarce- 

cel care a fost

RADU DALAN 
un om de adevărată 
omenie, a cărui a- 
minlire va rămâne 
veșnic vie în sufle
tele noastre.

Fic-î țărâna ușoară !

N O U I
S.C. SI ERA M.G. EXIM SUI. 

DEVA
\ ă oferă la cele mai avantajoase prețuri o 

largă gamă de băuturi alcoolice și răcoritoare de 
o calitate ireproșabilă, prin depozitul en gros 
situat în Deva, Viile Noi, restaurant „Za- 
hana“, zilnic 8-18. Relații tel./fax- 213299.

VA AȘTEPTĂM! (8127)

I 
I
I
I
I

I
4 

I
Bdul Traian, nr. 9.
Angajează prin concurs consilier juridic

normă întreagă; 
experiență în domeniu; 

— salariu negociabil. 
Concursul va avea loc în data de 25. 02. 

I 1997, ora 11, la sediul societății

I
I

I
w

I
I

I
I'« 
!
{

CERTIFICATUL DE DEPOZIT CU DISCOUNT?{ '

*
I*
I*
I*

I*

!

BANCA TRANSILVANIA 
vd prezintă :

• se ELIBEREAZĂ pe o perioadă de 90 de zile
• este o hârtie de valoare la PURTĂTOR
® se poate RĂSCUMPĂRA chiar 

otice sucursală a Băncii Transilvania.
DOBĂNDA VI SE PLĂTEȘTE ÎN
Aceasta înseamnă că la o dobândă 

re«iu obținută este de 64 la sută.
Certificatul de Depozit cu Discount — un ban in plus in buzunar!

la
și înainte sau «lupă m .u|ențâ. <lc

AVANS.
nominală tic 55 la sută, dobânda

■m 114 irr.;.,....;..

■................. ..................
• VINERI, 14 FEBRUARIE 1997


