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CUVÂNTUL
CRIZA CIVISMULUI

Una dintre cele trei 
componente definitorii ale 
spiritului european, alături 
de filozofia greacă și creș
tinism, este civismul ro
man. Când un cetățean

figurare, ceea ce explică 
faptul că, pe lângă cele,, 
lalte crize mereu evocate, 
se număra și cea a spi
ritului civic. „Crize de 
tranziție" le numim acum.
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Se pune în mișcare Expresul 
privatizării

Unul dintre capitolele 
pele mai importante ale 
programului de reformă 
prezentat luni seara de 
premierul Victor Ciorbea 
il constituie, fără îndoială, 
privatizarea. Potrivit a- 
precierilor guvernului Vă 
căroiu. în ultimii ' patru 
ani, acest proces s-a des. 
fășural intr-un ritm ac. 
celerat. fiind dată chiar 
ți o lege de accelerare a 
privatizării. Că trenul 
fostei guvernări nu a 
mers deloc accelerat se 
știe foarte bine, mai de
grabă ol staționând prin 
gări și halte ale birocra. 
ției și intereselor meschine. 
Acum guvernul Ciorbea 
îi Imprima procesului pri
vatizării un ritm specta
culos de rapid, d?.a drep
tul de Expres, dacă ne 
gândim că și-a propus ca 
până 1-1 21 mai 1997 să 
privatizeze 2750 de uni
tăți economice, iar până 
ia sfârșitul anului să în, 
cheie procesul în 3600 de 
întreprinderi, reprezen
tând 69 Ia sută din tota
lul unităților ce urmează 
a fi privatizate. Vehi. 
ctilând încă o cifră și a* 
nume privatizarea a 60 
de unități pe săptămână, 
dnii Victor Ciorbea și Ulm 

Spineanu s-au cam în
curcat în socoteli, reve
nind și făcând precizarea 
că numărul de 3600 de 
întreprinderi le include 
și pe cele privatizate din 
1992 și până astăzi. Chiar 
si așa, ritmul mi se pare 
imposibil de înfăptuit. Și 
asta din mai multe motive. 
Am în vedere, mai ales, 
că modificarea unor re.

PE FAZA SCURTA
................................................................................................ ............................................................................ ■'■■■■■

glemciituri .și elaborarea 
unor hotărâri adecvate de 
privatizare vor necesita 
ceva tinfp, iar birocrația 
și formularistica vor mai 
pune destule frâne în ca
lea privatizării. Și apoi 
trebuie văzut ce se va 
întâmpla cu SRL-urile — 
„căpușe" de pe trunchiul 
unor unități cărora le.au 
supt toată seva.

Chiar de nu va fi exact 
așa cum și-au propus gu
vernanții înfăptuirea în. 
tr-o perioadă cât mai 
scurtă a privatizării este 
o necesitate obiectivă 
stringentă azi în Roraâ 
nia. Să ne gândim că mo. 
destul sector privat —• 

modest dacă avem în ve
dere că în cele mai multe 
si mai niări societăți co
merciale acționar prind, 
pal este încă statul - 
produce nu mai puțin de 
45 la sută din Produsul 
Intern Brut al țării.

Să nu mai spunem că 
priyatizarea aduce cu sine 
diversificarea producției 
și crearea de noi locuri 

de muncă, diminuează 
cheltuielii o neproductive, 
/consumurile inutile de 
resurse energetice, materii 
prime și materiale, deter
mină creșterea producti
vității muncii și îmbuna, 
tățirca calității produselor. 
Privatizarea mai înseamnă 
destrămarea monopoluri
lor în varii domenii ți 
stimularea competenței, 
crearea unui climat con- 
curențial într-o piață 11. 
beră. creșterea eficientei 
economice și a venitului 
și nu în ultimul rând 
reducerea costurilor so
ciale a cât mai multor 
categorii de cetățeni

Toate acestea, la rândul 

lor, presupun — așa cum 
se exprima dl. Victor 
Ciorbea — asigurarea u. 
nui teren de joc egal atât 
pentru agenții economici 
autohtoni, cât șl pentru 
cel străini, din toate 
punctele de vedere, ceea 
ce nu s-a întâmplat până 
acum. Aici premierul a 
precizat că societăți co
merciale întregi, sau doar 
active, ori numai pachete 
de acțiuni — de la caz la 
caz — vor fi vândute prin 
licitații, deschise și co
recte, celor caro plătesc 
mai mult, aceștia preluând, 
o dată eu întreprinderile, 
și datoriile acestora. Bine 
zis, dar să vedem câți se 
vor înghesui să preia 
datoriile exorbitante ale 
unor agenți economici care 
au jefuit pur șl simplu 
anumite sectoare de acti
vitate, producând goluri 
greu de acoperit. Poate 
știu guvernanții niște se
crete care nouă, celor din 
tumultul dur al muncii, 
ne scapă.

S.avem încredere și răb
dare. Expresul Ciorbea al 
privatizării pleacă în câ
teva... zile. Urcați în va
goane!...

DUMITRU GHEONEA

al Imperiului rostea cu 
conținut orgoliu: „Civis
romanus suini", el expf1 
ma implicit o întreagă 
filozofie a rânduielii, drep
tului șl onoarei. Ea s-a 
transmis prin cultură, ră._ 
mânând în țările civilizate 
vie și activă până azi, 
când purtătoarea ei de 
stindard este acolo socie
tatea civilă organizată din 
proprie inițiativă în varii 
forme de solidarizare în 
jurul ideii de civism. La 
noi, societatea civilă se 
află abia în curs de con- (Continuare in pag. a 2-a)

Biserica monument istoric din Densuș.
Foto: ANTON SOCACi

uitând însă. sau prefă- 
cându.ne a nu ști, că ele 
sunt de fapt consecințele, 
mult mai grave decât ne 
așteptam, ale deceniilor 
de dictatură. O dată cu 
elitele, comunismul a dis
trus și clasa de mijloc 
care formează baza socie
tății civile și nucleul ira
diant al spiritului rfvfc 
Locul ci a fost luat de 
dezrădăcinați! satelor re-

RADU ClOBANU

| Directori noi I 
! De curând, în fruntea unor organisme ju-| 
! dețene au fost desemnați noi directori. Astfcl.l I la Filiala județeană Hunedoara a FPS noul di-! I rector este dl ing. VIOREL COPOSESCU, Ia| 

Direcția generală pentru agricultură și alimen-| 
| tație director general este dl ing. GHEORGIIEj I IOV AN, iar la Direcția județeană sanitară estej 

director dl dr. IOAN RÂU. Le dorini succesa
| în noile funcții. (N.T.) I

Justiția va pierde tot mai mulți magistrați I î (I)

una
0 De substanța 

norocirea caro ne 
sculpta

noastră depinde dacă ne- 
lovcțte va scobi sau va

—- Pentru început, vă 
rugăm die. prim procu
ror să punctați câteva 
concluzii privind activi
tatea parchetului în anul 
care a trecut.

— Bilanțul activității 
noastre pe anul 1996 
scoate în evidență că în 
anul trecut starea cri. 
mlnalității în Valea Ji
ului nu a marcat mu- 
tațîi deosebite față de 
anul anterior, în sensul 
că numărul Infracțiuni, 
lor s-a menținut la un 
nivel ridicat. De remar
cat este faptul că în 
1996 ne.am confruntat 
cu un număr sporit de 
cauze complexe, cu un 
grad ridicat de dificul. 
tâte în instrumentarea

lor. Gu toate dificultă
țile întâmpinate, apre. 
ciem, fără a fi acuzați 
de o falsă modestie, că 
activitatea noastră s-a 
situat la cote superioare

de justiție a căpătat va. 
Iențe noi, în sensul cel 
mai bun al cuvântului.

Ponderea pentru care 
au fost trimiși în jude
cată cei mai mulți in

Interviu cu dl. IOAN DRAIA, prim procuror la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani

față de anii anteriori, 
procurorii lmplicându-se 
mai mult în rezolvarea 
cu maximum de respon
sabilitate în aplicarea 
corectă a legii.

Datele statistice și o. 
perative relevă faptul că 
volumul de activitate a 
fost indiscutabil mai 
mare ca în anii anteri
ori, iar calitatea actului

culpați o dețin infrac. 
țiunile contra avutului 
privat, urmate de infrac
țiunile de violență și in
fracțiunile la regimul 
stabilit pentru anumite 
activități economice.

PERFECȚIONAREA 
INFRACTORILOR

•— Ce a avut caracle.

ristic fenomenul infrac
țional în 1996, fața de 
perioadele anterioare?

— Așa cum am arătat 
mal înainte, în anul care 
a trecut, fenomenul in. 
fractional s-a caracterizat 
prin „perfecționarea" me. 
todelor și mijloacelor de 
acționare a infractori, 
lor. Este vorba de fap
tul că aceștia operează 
în grupuri organizate, 
după o pregătire mlnu. 
țioasă și o studiere a 
obiectivelor vizate. In 
foarte multe cazuri din 
grupurile de infractori

Interviu realizat de 
VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 7-a)
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CRIZA CIVISMULUI
(Urmare din pag I)

cent urbanizați. dar, în 
fapt, neasimilați și ne
adaptați la mentalitatea 
urbană, in incisivul volum 
Politică și cultură, 
Adrian Marino fixează 
foarte exact această rea. 
litate: „Trebuie recunoscut 
deschis: există, pe de o 
parte, indivizi, adesea in 
proporție copleșitoare, cu 
un foarte slab (sau chiar 
inexistent) simț civic. Ei 
aparțin spiritului de masă 
(unii spun chiar de tur
mă), total depersonalizată, 
uniformizată, fără păreri 
personale, fără conștiință 
politică. Fenomen evident 
de subdezvoltare, mult 
mal răspândit decât s-ar 
crede". Așa este. Depeu. 
dentă — adăugăm noi — 
de un salariu de supra
viețuire, locuind un mes
chin apartament „la bloc", 
in cartiere — dormitor 
promiscui. această „popu. 
lație" lipsită de proprie
tate țl implicit de res-î 
pectul proprietății n-are 
nici o motivație de a se 
constitui in forme ale so
cietății civile generatoare 
d spirit citric. Dacă mu
nicipalitatea plantează tei 
de.a lungul străzii, ii rupe. 
Dacă se ii talează in car
tier o cabină telefonică, 
H sparge geamurile ți fură 
cablul. De la întreprinde
rea unde lucrează subti. 
Uzează tot ce i-ar putea 
fi util, becuri, întrerupă
toare, clanțe, robinete. Ca 
mentalitate se află pe 
treapta popuiismului — e. 
galitarist fk a naționalis
mului primitiv ji xenofob. 
E nevoie aici de o pro

1C3 E3C3 (=31=31=3 £=l E31=3 EL3 1=31=3 E31=1

fundă redresare economică 
de pe urma căreia această 
„populație" să aceeadă la 
o proprietate reală și ga. 
rantată, care să-i confere 
demnitate și o nouă vi
ziune asupra poziției și 
rostului ei social. Și mai 
e nevoie, bineînțeles, de 
un alt sistem educațional, 
al cărui scop să nu mai 
fie, ca în comunism, 
crearea „forței de muncă", 
ci, cum zice un învățat 
american, formarea unor 
„oameni culți și gânditori 
independenți, care să poată 
face singuri deosebirea 
între bine și rău". Mi. 
siuni de durată și de 
perspectivă, irealizabile de 
azi pe mâine, intr-o lu
me obsedată exclusiv de 
prețuri, dar posibile intr.o 
Românie care, cu un su
prem și cu siguranță ul
tim efort, se opintește să 
iasă pieptiș din mlaștina 
mizeriei și a ticăloșiei. Nu 
va putea ieși insă de aici 
fără renașterea spiritului 
c^vic. Or, „civismul demo. 
cratic, deschis, pluralist, 
proeuropean —- scrie ar 
celași Adrian Marino — 
este citadin, burghez și 
precapitalist prin definiție". 
Trebuie așadar să ne de
cidem o dată pentru tot. 
deauna ți in intimitatea 
conștiinței noastre. Ori nu» 
acceptăm această realitate 
și atunci ne resemnăm 
să ne înfrățim cu Bul
garia și Belarus, ori ră
mânem consecvenți în as. 
pirația de integrare euro
peană fi atunci milităm 
cu tot simțul nostru civic 
pentru instaurarea exîgen. 
țelor europene. A treia 
cale, pur și simplu, nu 
există.

SĂ NE SPERIEM? DE CEI
In aceste zile, imediat 

următoare intrării în vi. 
goare a Programului Cior- 
bea, pe buzele tuturor oa
menilor se află o proble. 
mă ce interesează imens 
populația țării: galopanta 
creștere a prețurilor la 
vânzarea cu amănuntul. 
Lumea este spenată la 
culme întrucât cei ce 
comercializează produse 
industriale și alimentare 

jjot vinde la orice preț, 
nimeni nu.i controlează 
și nu-i oprește să ceară 
pe un produs un preț 
astronomic, mult mai mare 
decât cel cu care l.au 
achiziționat. Tocmai despre 
acest lucru am discutat și 
cu vechiul și statornicul 
meu amic, cu care mă 
întâlnesc din când în când, 
zilele trecute.

— Ai, dreptate — mi-a 
dat replica la spusele 
mele. Lumea este speri
ată, dar să știi că nu 
are motive sâ se mani, 
feste astfel, adică — mai 
precis — să se speria 
prea tare

— Ei. cum așa? Ex
plică-te.

— Creșterea prețurilor 
la produsele alimentare 
de bază este de natură 
să.i îngrijoreze pe cetă
țeni. Dar ține seama de

BARURIZARE
S.a vorbit și se vor

bește mereu de pedeseri- 
zare și de cederizare, dar 
despre un alt fenomen al 
vieții noastre de zi cu zi 
n-am prea auzit discutân. 
du-se. Fenomenul acesta 
l-am numi barurizare. El 
este prezent în toate lo
calitățile județului și 
constă în transformarea 
unor unități de desfacere 
a produselor alimentare 
sau industriale, ori de 
prestări servicii in baruri.

VINERI, 21 FEBRUARIE

C TV» 1 )
7,00 TVM. Tclematinal;

8,30 La prima oră; 9,20 
Serial (r); 10,05 Limbi stră
ine: spaniolă; 11,20 Vi- 
deocaseta muzicală; 11,45 
Andrea Celeste (r); 12,35 
1001 audiții; 13,20 TVR 
lași; 14,00 Jurnal; 14,10 
TVR Cluj.N.; 15,00 Pom
pierii vă informează; 15,20 
Din lumea afacerilor; 16,00 
Jurnal; 16,10 Ieșirea din 
cerc; 16,35 Em. tn Ib. 
germană; 17,30 Pro Pa- 

i tria; 18,30 Viața paria. 
1' men tară; 19,00 Din nou 

în Vestul Sălbatic (s); 19,55 
Urgenfe în agricultură; 

1 20,00 Jurnal; 20,35 Ediție 
J specială; 20,45 Tezaur 
1 folcloric; 21,30 Culoarea 
(banilor (f); 23,05 Studioul 

șlagărelor; 23,30 Jurnal. 

faptul că familiile Iși 
vor restrânge consumul 
la strictul necesar. Deci, 
cererea se va micșora. 
Asta pe de o parte. Pe 
de altă parte, oferta se 
va menține mare și ne
gustorii rămân cu multă 
marfă. în raft. Ca să scape 
de ea — multe articole 
fiind perisabile — trebuie 
să scadă prețul

— Crezi că o vor face? -
— N-au altă cale, alt. 

fel ajung la faliment. Creș
terea prețurilor la aii. 
mente îi va convinge pe 
mulți să renunțe la ți
gări, cafea ș.a. Bugetul 
alocat de familii pentru 
procurarea de produse 
industriale se va diminua 
drastic. îmi spunea pa
troana unui magazin ce 
desface confecții că vân
zările zilnice se apropie 
de cifra zero.

— Nu-i vorbă că pre
țurile la îmbrăcăminte 
și încălțăminte sunt mari...

— Așa este. îți dai 
■cama că creșterea și mai 
mult a acestora ar fi o 
aberație. După părerea 
mea, va să salte vânză. 
rile, ;ir trebui să mențină 
prețurile actuale. Ba chiar 
să le scadă. Altfel...

— Altfel?

La Simcria, de pildă, fosta 
croitorie pentru femei s-a 
metamorfozat în unitate 
de alimentație publică, a- 
dieă în bar. Te strada 
Libertății din același oraș 
funcționează nici mai 
mult nici mai puțin de 
cinci baruri. Că unitățile 
respective sunt mai mult 
goale este adevărat, dar 
asta nu.i nici o pagubă 
decât, poate, pentru pa
tronii acestora. (Tr.B.)

ț TVR 2 )

7,00 La prima ora; 8,30 
TVR lași; 9,20 Muzica 
pretutindeni; ,0,05 Mozaic- 
satelit; 11,30 D.a.; 12,00
TVR lași; 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 (sj; 17,05 Bursa 

invențiilor; 17,40 Oameni 
care au fost...; 18,10 An
drea Celeste (s); 19,00 Con. 
certul Orchestrei Naționale 
Radio; 21,00 TVM. Mesa
ger; 21,25 Căsuța cu po
vești; 21,30 Hyperion; 22,30 
Robingo 2 (cs); 23,10 Film 
serial; 23,55 Din viața ro
milor; 0,25 Bucuriile mu
zicii.

— Falimentul bate la 
ușa unității respective. 
Și să nu uităm că pa
tronii au stocuri mari de 
marfă în magazin, care 
le blochează banii, le 
micșorează posibilitatea de 
aprovizionare.

— Văd că plângi de 
mila patronilor.

— Nu. dar cred că nu 
puțini din cei ce vor să 
se îmbogățească rapid 
vor trage obloanele.

l Biroul Poliției Rutiere a municipiului Hunedoara
1 oferă o recompensă de un milion de lei acelei per- 
| soane care, prin informațiile ce le deține, va ajuta 
■țla rezolvarea dosarului având ca obiect un accident
♦ rutier, cu autor necunoscut. Accidentul s-a produs
♦ în ziua alegerilor locale, de la 16 iunie 1996, în ju. 
i
1 --------------------------------------------------------I
I♦

ț
4
1
•
ț rul orei 23,30, pe podul de la intrarea în municipiul
* Hunedoara, din zona Blooming. în urma accidentului, 
jo persoană, Macra Pavel, a decedat. Autorul eveni- 
j mentului a părăsit, în mod laș, locul faptei.
I Pentru elucidarea modului de producere a acel. 
I dentului mortal, lucrătorii poliției hunedorene au
* audiat zeci de persoane, folosindu-se chiar ți detec. 
ț torul de minciuni. Soția decedatului angajată la O 
•cantină a S.C. Siderurgica S.A. Hunedoara a apelat
* și la persoane care spun că se ocupă cu spiritismul. 
I Eforturile femeii s.au concretizat doar în vagi in- 
I dicii.
• Biroul Poliției Rutiere a municipiului Hunedoara
• continuă cercetările în acest caz și face uh apel 
1către cetățenii care au cunoștință despre modul de 
[producere a accidentului mortal să transmită aceste 
I date Poliției Municipiului Hunedoara sau ziarului 
I nostru, prin orice fel de mijloace. In afară de re- 
ț compensa deosebită pe care o veți primi, stimați ci. 
(•titoi-i, veți avea și satisfacția morală că'ați ajutat 
«la prinderea și pedepsirea unui personaj lipsit de f
• orice urmă de omenie șl care ar putea fi un pericol | 

’[pentru oricare dintre noi !

Un milion de lei 
recompensa ! I;

I

>R0 - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr ți ne.- 
liniștit (r); 9,45 Știri spor
tive; 10,00 Who's the Boss 
(r); 10,30 MASH (r); 11,00 
Rânduri finale (thriller); 
12,55 Știri; 13,00 Tufă de 
Veneția (f); 15,00 verdict: 
crimă! (s); 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 înrobită 
de iubire (s); 17,30 Who's 
the Boss (sj; 18,00 Știri ; 
18,05 Sport la minut; 18,15 
Rătăciți în tranziție; 19.00 
Știi și câștigi! (csj, 19,30 
Știri; 20,00 Dosarele X (s); 
21,00 Defenseless (f.jz.); 
23,00 La limita imposi
bilului (s); 0,00 Știri; 0,20 
Sport la minut.

ANTENA 1)
7,15 O iubire de neuitat

— Ai niște idei lnlenp 
sânte. i

— Nu.s numai ale mele, 
ci ale multor oameni. Iată 
de ce cred că nu avem 
motive să ne îngrijorăm 
prea tare de creșterea -• 
temporară, cred eu — a 
prețurilor. Tot răul este 
spre bine, zice românul 
— și are dreptate. Și mai , 
zic ceva: Să ne speriem? . 
Nu, de ce? /

TRAIAN BONDOR

►

î

ț
►

(r) ; 8,00 In vizită la Antena 
1; 10,00 D.a.; 10,30 Tele
shopping; 11,10 Lumină 
călăuzitoare (r); 12,00 Vă. 
duva (r); 13,00 Lumină că
lăuzitoare (s); 14,10 Se. 
cretele unui psihiatru (f/r); 
16,00 Medalion; 16,30 Te
leshopping; 17,10 O iubire 
de neuitat (s); 18,00 D.a.;
18,30 Thalia; 19,00 Beavis 
și Butthead; 19,30 Văduva
(s) ; 20,30 Observator; 21,15 
Din lumea afacerilor; 21,30 
Justiția Mafiei (f.a.); 23,15 
Milionarii de la... miezul 
nopții.

(DEVASAT+)
10,00 — 12,30 Reluări; 

14,00 Videotext; 19,00 O. 
bipetiv.; 19,15. „Trei destine" 
(s); 20,00 Jurnal TVR; 21,00 
Momente; 22,00 Film ar
tistic; 23,30 Obiectiv (r); 
23,45 Videotex!. 1
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Receptarea actului de cultură

La sfârșitul anului 1996, 
€asa de cultură din Deva 
Se situa, prin performan
țele activității desfășurate, 
printre cele mai bune in. 
stitiiții din țară. Adesea ne 
întrebăm insă ce înseam
nă,, un așezământ de cu'* 
tură acum, fare, supt ros
turile sale? O bună parte 
a populației percepe casa 
de cultură ca un producă
tor de spectacole și cam 
atât. Dovadă stă .in acest 
sens o emisiune a Studio
ului TV Devasat în cadrul 
căreia telefoanele unor lo
calnici vorbeau tocmai de
spre acest lucru. Părerile 
unor astfel de beneficiari 
de cultură amărăsc pe oa
menii de cultură adcvărați; 
ale căror strădanii nu sunt 
înțelese, pentru simplul 
motiv că foarte mulți lo
cuitori ai Devei nici mă
car nu trec pragul casei 
de cultură spre a vedea 
ce se mai întâmplă acolo. 
Poate tocmai de aceea am 
solicitat un interviu dlui 
Avram Dara, directorul in
stituției, spre a comenta 
ce se întâmplă la una din
tre primele trei case de 
cultură din țară.

— Activitatea noastră es
te, fără falsă modestie, u- 
na variată, complexă, des. 
tinată tuturor vârstelor. A- 
ceasta nu se reduce doar 
la prezentarea de specta
cole, ta această oră extrem 
de costisitoare, ci presu
pune un complex educațio
nal realizat prin tehnici și 
metode moderne, destinat 
adulților, cu accente deo
sebite pe informația și e- 
ducația civică, estetică, e- 
tlcă, juridică, medicală, pa
triotică, în sensul bun al 
cuvântului... Adică, aici se 
învață ceva util I Trebuie

să recunoaștem că după 
absolvirea școlii, la noi 
doar instituția de cultură 
acoperă un gol in instrui
rea și educația individului, 
absolut necesară de-a lun
gul întregii vieți, spre deo
sebire de țările civiliz^e 
unde acestuia i se descind 
nenumărate posibilități de 
cunoaștere, este bombar
dat mereu cu informație.

— Ce modalități folosiți 
dv în acest sens?

— Amintesc doar câteva 
în primul rând „Amfitea
trul artelor” care, în fie
care lună, programează

extrem de multe laturi ale 
activității umane.

— Care este, la această 
oră, potențialul artistic al 
casei de cultură devene?

— Instituția este încadra, 
tă cu oameni de speciali
tate, cu experiență, ade- 
vărați profesioniști. Sub 
îndrumarea lor, sunt pre
gătite formații artistice ca
re, fără exagerare, se ridi. 
că la nivelul celor profe
sioniste. Există, în primul 
rând, ansamblul „Silvana” 
de nedepășit, în genul an
samblurilor „Transilvania”, 
„Ceata junilor Sibiului* ș.a.f

CULTURA ÎNCOTRO ?

manifestări literare, mu
zicale, de artă plastică, co
memorări ale unor mo
mente și reprezentanți iluș
tri ai vieții cultural-știin- 
țifice (in ianuarie a fost 
aniversat marele Emines- 
cu), activitate condusă de 
profesorul și scriitorul Gli- 
gor Hașa. Temele abordate 
sunt însoțite de expoziții 
de carte, pictură, artă popu
lară etc. S-a reluat pen
tru adolescenți „Sfatul pe
dagogului, medicului și ju
ristului” unde tinerii iau 
contact direct cu oameni 
ce reprezintă o autoritate 
morală in materie. Sunt 
apoi ciclurile de expuneri 
de cultură și civilizație, 
momente ale diplomației 
românești, realizate eh par
ticiparea unor cadre uni
versitare (prof. univ. dr. 
Ionel Cloșca, de la Uni
versitatea București, fost 
judecător timp de 12 ani 
la Curtea Internațională de 
Justiție de la Haga).

„Colocviile juridice" pre
zintă legislația de interes, 
mai ales acum când ritmul 
elaborării legilor este te
ribil (invitat prof. univ. 
dr. Avram Filipoiu — U- 
ni verși ta tea București). Se 
organizează acțiuni din 
domeniul muzical, coregra
fic, artă plastică, științele 
naturii, cursuri vocaționale 
etc ce contribuie la um
plerea unor goluri in cu
noaștere. Este abordată in
tegrarea noastră europea
nă, arta florală ca act de 
cultură, „Hoby club” des
chis tuturor colecționarilor 
de orice fel. Sunt vizate

participant Ia festivaluri 
internaționale, actualmente 
condus de coregraful Elis 
Ursa în paralel se pregă- 

. teste schimbul de mâine 
— 40 de tineri — condus 
de același coregraf. Se pre
gătește, de asemenea, un 
spectacol pentru deplasa
rea la Araas (Franța), la 
întrunirea Regiunilor Eu
ropei.

Există un teatru de pă
puși, condus de prof. Mari 
Costea, având permanent 
în repertoriu patru-cinci 
piese pentru copii pe sta
giune, ce prezintă specta
cole periodic in Deva, în 
județ, la Năvodari, în Iu
goslavia etc. Se montează 
în momentul de față un 
spectacol de revistă. Găz
duim întâlnirile cenaclului 
literar „Neculai Chirica”.

Sectorul muzical este 
condus de Vasile Ilesz ce 
coordonează trei formații 
de muzică ușoară de per
formanță. Pregătim un fes
tival de muzică rock In 
care vor fi prezente for
mații transilvănene, pentru 
ca apoi aria festivalului să 
fie extinsă la câteva zone 
ale Europei.

— Veți da o mână de a- 
jutor și la „Serbările ce
tății" ?

— Acestea sunt progra
mate pentru luna octom
brie, pe perioada a două 
săptămâni, șl vor include, 
între alte manifestări. Fes
tivalul național de muzică 
ușoară „Stelele cetății". 
Festivalul de umor „Liviu 
Oros". Toate organizate cu 
sprijinul deosebit al Pri

măriei Deva șl al unor 
sponsori. Pe 1 Iunie a.c. va 
fi un Festival al teatrelor 
de păpuși.

— Ce credeți că ar tre
bui făcut pentru atragerea 
spectatorilor la astfel de 
acțiuni de anvergură cât 
și la cele curente?

— în primul rând încer
căm să le facem mai bine 
cunoscute. Apoi, să facem 
lucruri de calitate care să 
atragă atenția și să îndem
ne lâ prezențe ulterioare 
In casa de cultură. Ne 
gândim apoi la consuma, 
torul de cultură care tre
buie să fie un om cu bani, 
pentru a putea plăti acel 
modest bilet. Nu ne-am 
gândit niciodată să condi
ționăm spectacolul de cos
tul biletelor pe care îl ne
gociem. Mergem până a- 
colo că nu percepem chi
rie uneori, alteori perce
pem una modică pentru 
ca biletul să nu coste mult 
la formațiile de prestigiu 
care ne vizitează. încer
căm astfel să ne acoperim 
doar cheltuielile de între
ținere. Un sprijin real pri
mim din partea sponsori
lor. Este bine să spunem 
că în '91 și '92, deși nu am 
luat salariile, timp de mai 
multe luni, nu am lăsat 
ca instituția să se prăbu
șească. Cu atât mai mult 
ne vom lupta acum ca in
stituția să existe.

— Cultura .trebuie să fie 
cu un pas înaintea altor 
priorități. Credeți că e po
sibil acest lucru ?

— Fără îndoială. Greu
tățile vieții supt enorme. 
Un om needucat însă este 
zero. După absolvirea șco
lii, în afară de instituția 
de cultură, nimeni nu se 
mai ocupă de om. De a- 
ceea, avem cuvinte de re
cunoștință față de Consi
liul local care a sprijinit 
casa de aultură cu aloca
ții bugetare însemnate, ca
re ne-au ajutat să efectuăm 
reparații absolut necesare 
care au necesitat o muncă 
enormă. Sperăm ca în a- 
cest an să fim ajutați să 
construim un punct ter
mic propriu. în felul a- 
cesta vom oferi cadrul a- 
decvat pentru atragerea 
localnicilor la activitățile 
casei de cultură în pro
priul lor beneficiu.

MINEL BODEA

PERIOADA 22 — 28 FEBRUARIE

Mâine seară, Mihai Leu 
boxează pentru titlul 

mondial!
Interes enorm pentru me. 

ciul de box pentru titlul 
de campion mondial, ver
siunea WBO la categoria 
66,678 kg dintre hunedorea- 
ntil nostru MIHAI LEU și 
panamezul SANTIAGO SĂ- 
MANEIGO ce va avea loc 
in Germania, la Hamburg. 
Este cel mai mare eveni
ment din boxul românesc, 
care.In curând împlinește 
70 de ani de activitate, pri. 
lej deosebit pentru noi de 
a urmări pe micul ecran 
confruntarea între doi bo
xeri pentru un titlu mon
dial in boxul profesionist. 
Pentru noi, hunedorenil, es
te o mare mândrie ca pri
mul boxer profesionist ca 
luptă pentru încununarea

cu un titlu mondial să fie 
din Hunedoara, un bun ro
mân ce dorește ca, alături 
de ring să se afle și dra
pelul țării noastre și dacă 
victoria va fi de partea lui, 
să se intoneze Imnul de 
Stat al României. Suntem 
convinși că Mihăiță al nos
tru va arunca în luptă tot 
ce are mai bun pentru ma
rea victorie. Vom fi ală
turi de el cu toată ființa 
noastră, dorindu-1 din tot 
sufletul VICTORIA.

Mulți ziariști, reporteri 
de la posturile de radio șl 
televiziune vor transmite 
de la fața locului meciul 
„vieții” celor doi pugjliștl. 
Această partidă va fi trans
misă de radio București și 
TVR de la. ora 23,30.
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BERBEG
Nu veți pleca în călătoria propusă. Vă pierdeți 
amănunte și riscați să vă scape esențialul. Po

sibile probleme de sănătate și neînțelegeri cu prie
tenii. O femeie vă dă sfaturi legate de familie. Do
rință de a vă îmbunătăți garderoba, dar vă lipsesc 
banii.

*
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TAUR
Stare bună de spirit, datorată bunelor relații cu 

copiii. Fiți calm, căci relațiile cu partenerul de via
ță nu sunt prea bune. Rude îndepărtate vă vor vi
zita. Rezolvați-vă operativ problemele cu locuința-' 
Veți primi bani. La serviciu este posibil să se pro- | 
ducă- schimbări care să vă avantajeze.

I
I
9

‘ GEMENI
Partenerul de viață nu-i tocmai corect; vă bâr

fește sau vă ascunde lucruri cu care nu sunteți de 
acord. Erfergie maximă, ajungeți ca un cazan sub > 
presiune. Ați face bine să vă consolidați cunoștin- I 
tele teoretice. Posibile neînțelegeri cu ‘Șefii. Ar fi J 
bine să vă stăpâniți. Sunteți convins că lumea ar | 

i.._ —------ «-------------- ., jart* 
Iw 
I

evolua mai bine dacă v-ar asculta sfaturile, 
exagerați.

RAC
Nu aveți chef de nimic, dar un prieten va 

și să vă mobilizeze. Nu căutați nod în papură 
ciaților căci riscați să rămâneți singur. La serviciu I 
trăiți o lungă așteptare, ceea ce vă nemulțumește. ’ 
Doriți să faceți o schimbare fundamentală în viața j 
dv. Doriți să plecați 
nu vă ies pasențele.

într-o călătorie de afaceri. 
Vineri, o zi mai bună.

reu- 
aso-

dar

Conștiinciozitatea 
punct de vedere 
Dorință exagerată 
Idei- strălucite, dar 
tică. Nu încercați 
nu aveți nici o

LEU
dv lasă mult de 

sentimental sunteți 
de câștig. Instabilitate nervoasă, 
nu le puneți deocamdată în prac- 
să obțineți rezultate rapide, căci 
șansă.

Dindorit, 
nemulțumit.

FECIOARA
Persoana iubită vă face o comunicare plăcută. 

Canalizați-vă întregul potențial către lucrurile ce 
v-au fost repartizate de șefi. Schimbare de locuință 
sau lucrări privitoare la locuință. Starea psihică 
proastă. Aveți de luat bani de la serviciu. Evitați 
discuțiile în contradictoriu cu colegii de servicia

. BALANIA
Cheltuiți bani fără noimă și sunteți încăpățâ

nat. Nu vă neglijați sănătatea. Relațiile cu șefii vă 
dau dureri de cap. N-ar fi exclus să vă îndrăgostiți. 
Dorința dv de a fi mai puțin corect v-ar putea adu
ce ghinion. Ascultați sfatul celor de acasă. Eveni
mentele iau o întorsătură neașteptată, dar reușiți să 
fiți pe fază.

LUPENI
Criteriul speranțelor 

la juniori
Recent, DJTS Hunedoara 

și AS Minerul Lupeni au 
organizat, la sala Palatu
lui Culturii din Lupeni, e- 
diția a Il-a a „Criteriului 
speranțelor la,box juniori, 
competiție la care au par. 
ticipat 60 de pugiliști de 
la AS Constructorul Hune
doara, Siderurgica Hune
doara, Minerul Dîlja, Mi- 
neru' Lupeni și Minerul 
Vulcan.

La finalul unul reușit 
concurs de pregătire și se
lecție, care precede etapa 
județeană de juniori I șl 
II, care se va desfășura în 
perioada 28 a Ii-a — 2 a Hl-a 
la Casa de cultură Petro
șani, DJTS și SC Come- 
kim SRL Lupeni prin pa
tronul Părău Emil Ilie au

acordat frumoase premii 
și diplome câștigătorilor.

Printre sportivii remar
cați Ii amintim pe Claudiu 
Hăucă, Cosmin Simeria și 
Nicolae Miheț (Constructo
rul Hunedoara), Claudiu 
Moldovan, Valentin Lazăr, 
Mircea Balaj (Siderurgica 
Hunedoara), Vasilică Ursu 
(Lupeni), Marius Scoai 
ță și Milian Matei (Mine
rul Dîlja) și Cătălin Harip 
(Minerul Vulcan). A par
ticipat prof. Eustațiu Măr
gărit de la FRB și au ar. 
bitrat bine Mircea Făgără- 
șanu. Cristei Mladen, Gri- 
gore Bîrlean, Mihai Dră- 
gușin din Hunedoara șl 
loan Dămoc (Ijetroșani).

Prof. MIRCEA S1RBU
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SCORPION
Inconstanță, incapacitate 

prieten vă va lua apărarea, 
necesită eforturi mari. Marți, 
terit. Vi se solicită ajutorul 
tă la serviciu îi cam luați 
jur și n-ar fi exclus să supărați pe cineva, 
glijați o problema de sănătate.

de manifestare. Un 
Proiectele dv de viitor 
nu vă apucați de meș- 

într-o problemă 
peste picior pe

delica- 
cei din 
Nu ne-

vAGElAl'OR ’ ’
Sunteți hotărât să vă puneți în aplicare planu- | 

rile secrete. Partenerul dc viață are probleme de * 
sănătate; leacurile naturale i-ar face bine. Relația | 
cu familia rru evoluează cum v-ați dorit. Relațiile | 
cu părinții din nou în actualitate. Inamicii se pre-« 
gătesc să vă atace. Miercuri o zi plăcută. Declarație “ 
de dragoste unei persoane de sex opus.

I
I 
w

I
I
*

I

CAPRICORN
Treburile gospodărești trebuie rezolvate urgent. 

Luni. evitați inițiativele de orice fel. Atenție la re
gimul alimentar. Posibile migrene sau stări febrile. 
Veți avea parte de un ajutor bănesc substanțial. 
Flerul vă conduce spre o reușită sigură. Aveți de J 
pus la punct unele lucruri în familie. Veți 
la un consens.

ajunge |

I
I
>I
I*
I*
I

I VĂRSĂTOR
i Activități casnice: idei neașteptate. Veți
I informații care vă vor ajuta. Veste legată

drum. Comunicare armonioasă '■u cei din jur. Sus- 
| piciunea deteriorează relațiile cu prietenii. Discuții 

aprinse cu rudele.
I nanciar-contabil.

w
obține 
de un

I
I
I
I

Banii se întorc 
unui incident

Aveți probleme în domeniul fi-

PEȘTI
la dv cu dobândă. Veți fi marto- 
neobișnuit. Vă preocupă proble-rul ___ . . ...

mele de familie care nu evoluează în nici un fel.
I Ideile vă sunt cam împrăștiate șt aveți neplăceri la I 

slujbă. în relația cu partenerul de viață vă trebuie J 
’ diplomație. Discuții în contradictoriu deloc construe- > 
| tive. Vi se propune un nou servicia- care în aparen- I 

ță vă va avantaja; nu răspundeți pe loc. j
i
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ANUNȚ0 motivație forte pentru reabilitarea turismului 
liberalizarea tarifelor de cazare

Un prim pas spre libe
ralizarea activităților de 
turism a fost generat de 
ordinul emis de ministrul 
turismului, dl A k o s 
Birtalan, care vizează sta
bilirea taxelor de cazare 
în structurile de primire 
turistice clasificate, în mod 
liber, pe baza cererii și 
•ofertei, prin negociere în
tre beneficiari și furni
zorii acestor servicii.

Ce înseamnă acest lucru 
pentru o societate comer
cială din turism am încer
cat să aflăm la sediul 
„Rusca" S.A. Hunedoara, 
în lipsa managerului a- 
cestei firme, dl Dumitru 
Cozan, a avut amabilita
tea să ne răspundă la în
trebări dna Hristiana Dră- 
gan, contabilul șef al uni
tății.

REP.: Ce înseamnă a- 
ceastă liberalizare în adop
tarea taxelor de cazare în 
cazul concret al hotelului 
.„Rusca" din Hunedoara ?

H.D.: La momentul a- 
cestei discuții „roadele" 

••••«••••oMeeoodooMoooceo^oo&eeeQOoeoeooeoeooeoeoeoeQQoeooeooooooooeeoeoeoeoooo*

acestei liberalizări nu sunt 
coapte pentru a fi culese 
în plenitudinea lor la 
„Rusca". în mare am men
ținut tarifele pe care le a- 
veam și până acum. Totuși, 
în virtutea acestui ordin, 
conducerea societății a ho
tărât ca pentru anumite ca
tegorii de clienți să acor
dăm reduceri ce pot mer
ge până la jumătate din 
tarif. Intră la această ca
tegorie ziariștii, reporterii 
de radio și televiziune a- 
flați în delegație, precum 
și salariați ai Ministerului 
Turismului și ai agenților 
economici din turism aflați 
și ei în delegație. Benefi
ciază de reduceri notabile 
de tarif elevii, studenții, 
pensionarii, veteranii de 
război, precum și persoa
nele handicapate. Conduce
rea societății a mai hotă
rât ca pentru grupuri or
ganizate, grupuri de spor
tivi, taxele vor fi stabilite 
prin negociere la sosirea 
turiștilor.

REP. : Credeți că această 

liberalizare este de bun 
augur privind spre viitorul 
firmei ?

H.D. : Fără doar și poate. 
După părerea mea este un 
stimulent puternic pentru 
întreprinzătorii din turism 
de manieră a duce spre o 
reabilitare de fond a spa
țiilor de cazare existente. 
Adică în momentul în care 
poți stabili liber prețul, ai 
tot interesul ca să oferi un 
confort și servicii cât mai 
bune pentru a atrage clien- 
ții.

REP. : Hotelul „Rusca" 
va intra și el într-un pro
ces de „primenire" ?

H.D. : Hotelul cunoaște de 
mult acest proces. După pe
rioada dezastruoasă cât 
timp a fost dat în locație de 
gestiune actuala conduce
re a demarat operațiunea 
de recuperare a statutului 
de hotel două stele pe care 
„Rusca" l-a avut cândva. 
Astfel, a fost construită o 
centrală termică care de
servește hotelul, în prezent 

așteptând aprobarea pentru 
distribuția de gâz necesară 
funcționării ei. Anul trecut, 
am făcut unele investiții 
în mobilier înlocuind sca
unele restaurantului din 
Complexul „Rusca". De a- 
semenea, am mochetat com
plet holul de recepție al 
hotelului și sala restauran
tului. Pentru recâștigarea 
categoriei două stele ne-am 
propus un ambițios pro
gram de investiții. Vom 
trece la înlocuirea lenjeriei 
de pat în totalitate; acolo 
unde este nevoie vom 
schimba obiectele sanitare 
și faianța, urmând ca ul
terior să dotăm un număr 
cât mai mare de camere 
cu televizoare color mo
derne. Ne așteptăm ca în 
urma inspecției pe care o 
va face comisia de specia
litate în acest an la noi, 
după ce investițiile plani
ficate vor prinde contur, 
Complexul turistic „Rusca" 
să reintre în categoria două 
stele, acolo unde de fapt îi 
este locul.

i Consiliul local al mu-
/ nicipiului Hunedoara or- 
‘ ganizează concurs pentru 
l ocuparea următoarelor 
< posturi vacante:
) 1. ARHITECT sau IN-
ț GINER — specialitatea: 
i construcții civile, indus. 
J triale și agricole — 1 post. 
1 Condiții: Minim 3 ani 
l vechime în specialitate. 
/ 2. ECONOMIST — stu-
’ dii superioare economice, 
\ specialitatea: Finanțe-

contabiiitate — 1 post.
Condiții: minim 3 ani 

vechime în specialitate.
3. ANALIST PROGRA

MATOR — studii supe
rioare informatică sau 3 
ani vechime în speciali
tate — 1 post.

4. CONSILIER JURI
DIC — studii superioare 
juridice sau drept admi
nistrativ — 2 posturi.

J 5. INSPECTOR DE 
ț SPECIALITATE — stu- 
. dii superioare filologice 
’ — cunoașterea a 2 limbi 
\ de circulație internaționa- 
i lă — 1 post.
i 6. INSPECTOR DE 
ț SPECIALITATE — studii 

superioare universitare 
specialitatea asistență so
cială — 1 post.

7. TEHNICIAN — PRO
TECȚIA CIVILA (bărbat)

Condiții: Școală tehnică 
specialitatea electro-me- 
capică, vechime 2 ani în 
specialitate — 1 post.

8. ARHIVAR — studii 
medii

Condiții: minim 3 ani 
în funcții administrative
— 1 post.

9. REFERENT (Auto
ritate tutelară) — studii 
medii

Condiții: minim 3 ani 
în funcții administrative
— 1 post.

1G SECRETAR DACTI
LOGRAF — studii post- 
liceale specialitatea in
formatică sau secretar 
stenodactilograf.

Condiții: minim 3 ani 
în specialitate — 1 post.

Concursul se va orga
niza în data de 19 mar
tie 1997, ora 9,00, la se. 
diul Consiliului local al 
municipiului Hunedoara.

Informații suplimentare 
la telefon:' 713766.

0 mamă se folosește de boala fetiței ei Pietonii — cauză a
Sg numește Carmen 

Angela Andrei Zotic, 
locuiește în Hunedoa
ra și este mama unei 
copile de 8 ani, care 
suferă de o boală incurabi
lă gravă. începând din ia
nuarie 1995, femeia a so
licitat, în foarte multe rân
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Așa e viața!

CĂSĂTORII

DECESE

ani; 
ani; 
ani; 
ani;

NAȘTERI
In perioada 10—14 februarie, oficiul de stare civilă 

al Primăriei Hunedoara a eliberat cinci certificate de 
w -naștere pe numele : Satnoianu Răzvan Valentin, Co- 

merzan Alexandra Maria, Pană Valentin Ștefan, Hța- 
rinchescu Cosmin Ștefan, Zăvodu Eusebiu Valentin. 
Le dorim celor mici să crească mari și sănătoși!

Șaisprezece noi familii din Hunedoara au spus 
„DA" la Ofițerul stării civile, in perioada 10—15 fe- I 
bruarie a.c.: Gordaș Eugen — Mureșan Violeta; J 
Zamfir Gheorghe — Ban Giănina Mariana; Lupu | 
Florin Cristian — Rădoi Monica; Potcovel Ion — • 
Potcovel Elisabeta; Horopciuc Aurel — Călin Cor- | 
nelia; Verdesca Cosimo — Ana Mihaela Angelica; » 
Kristof Silviu — Gardian Claudia Mirela; Vatamanu | 
Ion — Bolea Monica; Cristea Grigorie Daniel — Laslo • 
Mihaela Claudia; Huzoni Florin — Turian Mihaela; | 
Kreutzer Ioan Sorin —- Amarioaei Carmen Elena; J 
Pop Niculae — Giurcău Aurica; Truța Daniel — Ar- | 
delean Maria Daniela; Dumitrescu Ovidiu Florin — J 
Abălașei Mirela Luminița; Parnică Neculai — Da- 
niliuc Maria; Costa Valentin — Iftimie Liliana.

Casă de piatră tuturor !

In perioada 11—16 februarie au fost înregistra- 
următoarele decese: Ardelean Maria, 57 ani, Boer 

Ana — 83 ani; Talpaș Iosif — 56 ani; Barb Maria — 
£2 ani, Vijijoi Elena — 79 ani; Trif loan — 54 
Mailat Nicolae— 69 ani; Nădășan Gavril — 76 
Dobrotă Maria — 61 ani; Badacin Ludovic — 91 
Vișoi Lucreția — 65 ani; Vlmean George —.78 
Leonte Irina — 71 ani; Murgu Maria — 66 ani.

Dumnezeu să-i odihnească !

duri, Primăriei Hunedoa. 
ra acordarea unei locuin
țe folosind ca motiv prin
cipal, ce apare în fiecare 
cerere sau declarație, fap
tul că fetița ei este grav 
bolnavă. A ajuns chiar și 
în audiență la subprefec
tul județului care, printr-o
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adresă spre Primăria Hu
nedoara, roagă pe cei în 
drept să rezolve situația 
„cât mai urgent posibil".

Dar cine este și care es
te de fapt situația dnei Car
men Angela Andrei Zotic? 
Răspunsul ne-a fost oferii 
de dna Ana Sălcuceanu, 
inspector fond locativ în 
Primăria Hunedoara. în 
buletinul de identitate al 
mamei fetiței este trecu
tă o adresă de pe strada 
Eroilor. în cererea de lo. 
cuință adresa se schimbă 
pe strada Zambilelor, „la 
o soră". Potrivit anchetei 
sociale, fetița s-a născut 
in urma traiului în concu
binaj, la Ploiești, dintre 
mamă și- un localnic. Re
venită în Hunedoara, ma
ma copilei se căsătorește 
legitim în anul 1990 și di. 
vorțează după trei ani. In
stanța de judecată îi atri
buie apartamentul de pe 
strada Eroilor, în care lo
cuia cu fostul soț. Aparta
mentul este cumpărat, du. 
pă cinci luni, de la Regia 
de gospodărie locală din

CERTIFICATE DE 
URBANISM

1. Vulpe Antoneta — 
transformare apartament 
în spațiu comercial, La- 
minatorului, nr. 8/15. 2. 
Mursa Steluța — amena. 
jare spațiu comercial în 
casa scării, Bdul Dacia, 
A3. 3. Rădulescu Marin 
— construcție chioșc, Bdul 
Traian. 4. SC „Siderurgi
ca" SA — înlocuire șină 
de rulare și consolidare 
căi — Hala șarjare Uzi
na nr. 8. 5. SC „Siderur
gica" SA — înlocuire re
zervoare carburanți De-. 
pozit, DN 68 B. 6. Ne- 
grean Gheorghe — con
strucție garaj, zona Ciu
perca. 7. Tilicj Dumitru

Hunedoara (RAIL). După 
încă o lună, dna Andrei 
devine Zotic, prin recăsă- 
torire, și după altă lună 
(in 26 ianuarie 1994) apar
tamentul este vândut, prin 
notariat; unui cetățean din 
municipiu. Probabil că s-au 
luat ceva bani pe el.

Și iată că, după un timp, 
.dna Andrei-Zotic se ho
tărăște să facă rost de o 
altă locuință, sub pretex
tul că nu mai poate sta la 
sora ei, din cauza bolii fe
tiței. Ce o fi fost în capul 
femeii când și-a vândut 
apartamentul, Dumnezeu 
știe. Cert este că folosin. 
du-se când de numele An
drei când de numele Zo- 
tio dna Carmen bate pe 
la toate ușile, uită să pre
cizeze că a avut o locuin- 
ță și că a înstrăinat-o și 
depune cereri după cereri, 
pentru un apartament din 
fondul locativ de stat. Nu 
uită însă să amintească 
faptul că fetița suferă de 
o boală incurabilă.

LISTA
CERTIFICATELOR DE URBANISM ȘI 

AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE EMISE 
DE PRIMAR ÎN ȘEDINȚA DE 

AVIZARE DIN 11. 02. 1997
— construcție garaj, zo
na Ciuperca. 8. Luca 
Mandica — construcție 
garaj, zona Ciuperca. 9. 
Bârsan Claudia — trans
formare apartament în 
spațiu comercial, str. G. 
Enescu, nr. 5 bis/15. 10. 
SC „Siderurgica" SA — 
R.K. Hală Uzina nr. 4. 
11. Crețu Constantin — 
construcție anexă gos
podărească, Al. Viitoru
lui, nr. 16. 12. Gâla Flo-

accidentelor rutiere
Informăm cititorii că în 

cursul anului 1996, pe ra
za municipiului Hunedoa
ra^ majoritatea accidente
lor rutiere care au avut 
ca urmare vătămarea cor
porală a pietonilor s-au 
produs din vina acestora, 
deoarece nu au respectat 
prevederile art. 63 din Re
gulamentul pentru aplica
rea Decretului 328/66, re
publicat, referitor la cir
culația pietonilor. în anul 
1996 au fost sancționați 
contravențional 560 de pie. 
toni. Cu toate acestea, din 
30 de accidente grave sol
date cu 10 morți și 29 de 
răniți grav, 14 s-au pro
dus datorită pietonilor ca
re s-au angajat neregula
mentar în traversarea stră
zilor. Agenții de circulație 
sunt hotărâți să desfășoa
re activități pentru disci
plinarea pietonilor, prin 
aplicarea și de sancțiuni 
contravenționale celor ca
re nu respectă legea. Ast
fel, la data de 13 februarie 

rea — transformare apar
tament în spațiu comer
cial, Bdul Corvin, nr. 52.
13. SG Termorep SA — 
amenajare sală de ședin. 
ță, Ștefan cel Mare, nr. 1.
14. Crăițeanu Mihalache
— construcție chioșc alu
miniu.

AUTORIZAȚII 
DE CONSTRUIRE

1. SG „Siderurgica" SA
— rețea electrică G.GJ3. 

a.c., între orele 16—18, a- 
genții Poliției Rutiere au 
executat o acțiune pentru 
depistarea pietonilor care 
circulă neregulamentar. în 
numai două ore, s-au apli
cat 28 de sancțiuni contra
venționale, cu amenzi în 
valoare totală de 160 000 
de lei. Poate rușinea de 
a le apărea numele în ziar 
va conduce la scăderea nu. 
mărului de pietoni indisej. 
plinați, motiv pentru care 
exemplificăm câteva nu
me: Virila Constantin, Cio- 
banu Maria Doina, Tomiuo 
Carmen Anca, Iancău 
Gheorglie, Rață Mircea, 
Tîrnăvean Viorica și alții.

Atenție pietoni, vom con
tinua acțiunile pentru de
pistarea, celor indisciplinațil 
Vă rugăm să realizați pe
ricolul la care vă expuneți 
cmculânc neregulamentari

Lt. col. FILEIl ADRIAN 
Șeful Biroului Poliției 
Rutiere a municipiului 

Hunedoara

— Uzina nr. 5. 2. SC „Si- ț 
derurgica" SA — R.K. i- I • 
mobil nr. 2, str. C-tin I 
Bursan. 3. SC .„Beta" SRL

:— construcție sediu fir. 
mă, Bdul Dacia, nr. 25 B. 
4. Cornea Ioan — con
strucție garaj, zona Bui- 
turi. 5. Opriș loan — 
construcție garaj, zona 
Ciuperca. 6. Ghiș Matei
— construcție garaj, zo- , 
na Buituri. 7. Muntean ' 
loan — transformare a- 
partament în spațiu co
mercial, Bdul Gorvin, nr. 
1/2, 3.

i

Pagină realizată de 
SORIN BLADA, 
A. SAlAGEAN
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De la arta conversației la arta succesului

său 
din 

să 
sau 
un 
să

STAMPE

) 
l >
i

când spui Ileana Vul
pescu, spui Arta con
versației și invers. Este 
o asociere indiscutabilă 
și nu cred că noul 
roman, „Carnetul 
port-hart", va reuși 
demonstreze altceva, 
să constituie măcar 
alt unghi din care
poată fi privite lucruri
le. Prin însăși construc
ția sa, romanului de fa
ță i s-a conferit rostul 
de a fi altfel, 
este greu deloc 
noaștem stilul 
ales, plăcerea 
de a „umbla" 
fletul personajelor. Sunt 
mereu prezente incursiu
nile în psihologia acesto
ra unde, aplicând meto
da incizional-analistă, ea 
descoperă noi și noi te
ritorii și valențe. în a- 
cest context, par puțin 
cam bizare 
alternanțele prezent-tre- 
cut și nou-vechi, cu a- 
tât mai mult că liantul 
— carnetul de însemnări 
al sublocotenentului Băn- 
cilă Dumitru — este, de 
fapt, un fel de jurnal 
de front. Cele 135 de pa
gini reproduse din el în 
carte pot constitui doar 
informații istorico-mili- 
tare și socal-politice in
teresante. Dar să luăm 
această latură a roma
nului drept o încercare

de inovație și să aflăm 
câte ceva despre autoa
re — Ileana Vulpescu. 
S-a născut în urmă cu a- 
proape 65 de ani, la 21 
mai 1932, este licenția
tă în litere a Facultății 
de Filologie din Bucu
rești; a debutat în re
vista „Familia" nr. 7/11, 
iulie 1966, cu povestirea 
Scrisoare către un cunos

Singurătatca unei femei 
(Arta conversației, II)...

Astfel putem spune că 
talentul Ilenei Vulpescu 
s-a manifestat în egală 
măsură în trei direcții 
mai degrabă complemen
tare decât diferite : pro
ză (roman), dramaturgie 
și traduceri, mai repre
zentativă rămânând, to
tuși, creația sa epică. Și,

deși nu 
să recu- 
și, mai 
autoarei 

prin su-

și riscante

O
„Opinii culturale" s-a 

impus, în ultima perioadă 
atenției cititorilor ca o re
vistă serioasă, 
complexă și 
Meritul este 
mănunchi de 
Și dacă e vorba

tot mai 
completă, 
al unui 

inimoși, 
de dăru

ire se cuvine a aminti pe 
redactorul său șef, Du
mitru Hurubă, pe dnele 
Rodica Lazăr, Gabriela 
Marcu. Ana Maria Mări
tă, pe Mircea Bâtcă, Ion 
Filip, Constantin Gavrilă- 
Gavco, Daniel Marian, pe 
tehnoredactorul Gașpar- 
Barra Reka. Editorul re
vistei este Ș.C. T G V Cor
vin Magazin SNC Deva. 
Tiparul este executat la
Imprimeria Grapho Tipex 
Deva.

Ultimul număr al pu
blicației este unul de ex
cepție. întâlnim în pri-

ILEANA VULPESCU : „CARNETUL DIN 
PORT-HART“, Editura „Tempus“, Ploiești, ’96

cut, iar editorial cu vo
lumul Asasinul a murit 
I-ul de Andre Wurmser, 
traducere din franceză 
(1962): în 1972 devine
membră a Uniunii Scri
itorilor din România; 
câteva scrieri : Rămas
bun (1975); Arta conver
sației (1980); Candidații 
Ia fericire (1983). A tra
dus din : Rabelais, 
Daudet, 
colab.), 
etc. etc. Scrie proză, tea. 
tru și traduce din autori 
francezi, englezi și spa
nioli. La 31 mai 1983, 
are loc pe scena Teatru
lui Giulești premiera 
piesei Arta conversației, 
dramatizare după roma
nul omonim (cu peste 
750 de reprezentații); tot 
în premieră, la 10 iulie 
1990, se reprezintă piesa

S. Pepys 
J.R.

A. 
(în 

Jimenez.

revistă
ma parte numele scriito
rilor Eugen Evu, Carmen 
Demea, Ioan Vasiu, Ionel 
Amăriuței ș.a., cu câteva 
dintre creațiile lor recen
te, ce atrag atenția citi
torului avizat. Remarca
bil este interviul realizat 
de Dumitru . Hurubă cu 
scriitorul Iv Martinovici, 
interviu ce pornește de la 
apariția unui volum de 
poezie a acestuia din ur
mă în Germania, volum 
intitulat „Eupalinos", tipă
rit în limba română. Con
tinuă cu aspecte ale scri
sului românesc de după 
•89.

Ceea ce dă greutate nu
mărului sunt fragmentele 
de „Jurnal", semnate de 
remarcabilul scriitor Radu 
Ciobanu, ce aduc în aten
ție clipe de viață cotidia
nă ale unui om retras în

roman, 
interes 
său de 

fie

citind prezentul 
redescoperim cu 
și plăcere harul 
a crea atmosferă, 
prin descrieri minuțioa
se ale lucrurilor și ale per
sonajelor, fie prin uti
lizarea dialogurilor sau 
introspecțiilor. Eroii ro
manului discută mult, 
calm, elegant și eficient, 
conduși de mintea și 
mâna pricepute ale pro
zatoarei. Introduși într- 
un realism mai mult sau. 
mai puțin moderat, ei 
nu constituie un conglo
merat fad, ci individua
lități perfect circumscri
se într-un *ot în gene
ral unitar, având ca „pi
loni" în primul rând nu
mele : Aglae, Luxița, Lo
la; baba Zinca, Lisăn- 
drina (devenită Sanda), 
Florica, Sînziana, dar

și... Marie-Jeanne. Pe ne
simțite, acceptând „jocul” 
propus de autoare, aso
ciem aceste nume cu me
diile din care provin și 
astfel devenim co-părtași 
la situații, întâmplări și 
discuții. Cum ar fi cea 
dintre Eleonora și Șer- 
ban Nichita. Sau trăim 
sentimentul impus de 
autoare la p. 59 : „Nimeni 
și nimic nu putea de
părta de omul bătrân 
singurătatea, darea de-o 
parte, sentimentul că nu 
mai ești nicăieri la lo
cul tău, că până și via
ța te tolerează, te. poar
tă .ca pe-un balast de ca
re n-a reușit încă să se 
debaraseze". Ar mai fi 
de subliniat mulțimea 
de personaje care popu
lează romanul — drept 
că de aproape 500 de pa
gini I —, un fel de adu
nare generală ’ ai cărei 
participant au fost invi
tați fără să se aibă în 
vedere niște criterii a- 
nume. care atenuează 
sau chiar sufocă uneori 
personalitatea și rolul e- 
roilor principali. Roma
nul, în ansamblul său, 
rămâne, însă, o realizare 
importantă și pentru 
Ileana Vulpescu și pen
tru literatura <de după 
’89, adică un 
succes.

DUMITRU

Un cerșetor orb 
Și cățelul Iui 
Doi ochi și atâtea 
cioare...

★ E un piroman 
fn lanul ăsta de grâu ? 
Sau sunt doar macii ?

★
Trenul plin de frig 
Pare sanie trasă 
De câinii polari

★
Din saxofon
Se prelinge un corp 
Cântărețul de jazz.

pi-

★
Sunt invitat la concert 
Nu, nu mă duc în 

costum: 
le pasă IGrcicrilor nu

★
Un basm cu câini 

vagabonzi 
Și cu oameni grăbiți.» 
Toamna a venit în 

oraș.
★

Să convingi 
un copil.
Vânătoare de fluturi I 

CIPRIAN NICKEL

Calendarul și denumirile 
lunilor anului

Calendarul reprezintă un 
sistem de împărțire a tim. 
pului în ani, luni și zile, 
pe baza fenomenelor pe
riodice ale naturii. în func
ție de mișcarea Lunii sau 
a Soarelui se vorbește de 
un calendar lunar sau de 
unul solar. Cuvântul ca
lendar provine din latina 
literară, calendarium și cu 
numele de calende era de. 
numită prima zi a fiecărei 
luni la romani. Calendele 
sunt specifice romanilor, 
alte popoare, cum ar fi, de 
exemplu, grecii, nu aveau 
acest termen. Astfel se ex-

zecea, că noiembrie este ® 
unsprezecea și nu a noua, 
iar decembrie este nu ai 
zecea, ci a douăsprezecea^ 
Explicația o găsim în fap* 
tul că Iulius Cezar, in aJ 
quI 46 înainte de Cristos, 
a mutat începutul anului 
în ianuarie și astfel decem
brie din luna a zecea a a- 
juns ultima lună a anu^ 
lui, deci a douăsprezecea.

Chiar dacă în anul 1583 
calendarul solar a fost re
format de către papa Gri- 
gore al XIII-lea, numele? 
lunilor au rămas neschim
bate în ultimii 2000 de ani,

Povestea cuvintelor

roman de

IIURUBA

de cultură
camera sa de lucru, doar 
el, coala de hârtie și ma
șina de scris. Ne putem 
face astfel o imagine de
spre creatorul de mare 
forță, dar și profundă sen
sibilitate. despre scriitorul 
profesionist Radu Ciobanu.

Dumitru Hurubă mai es
te și autorul unei cronici 
a romanului „Promenadă 
cu femei și țapi" a scri
itorului Geza Szavai, iar 
prof. Rodica Lazăr sem
nează cronica la volumul 
de poezie „Mierea sălba
tică" de Eugen Evu, prof. 
Ana Maria Mărilă reali
zează un comentariu de
spre „Tristan Tzara și 
dadaismul". Eugen Evu ne 
readuce în cuvinte calde 
în memorie pe cel care a 
fost Nea Culai sau pe nu
mele său complet scriito
rul Neculai Chirica.

Poezia tânără este pre
zentă prin Ionela Dobrei, 
Loredana Popa, Marinela 
Șerban. Rețin atenția „în
semnări despre arta su
gestiei în opera lui Ion 
Luca Caragiale" (prof. Cle
mente Constandin. „Cul
tură și civilizație suedeză" 
(prof. Radu Igna), „Con- 
greșul caricaturiștilor ro
mâni" (Mfrcea Bâtcă, ar
tist plastic), notele de că
lătorie „Regăsiri în lumea 
albastră a nordului" (Ion 
Cârjoi, artist plastic).

Daniel Marian supune 
atenției cititorului cronici 
la cărțile lui Horațiu Ba
ciu, Gheorghe Izbășescu și 
Dan Grosu. Nu lipsește 
nici poezia străină, pre
cum și alte secvențe de 
viață spirituală.

MINED BODEA

plică apariția expresiei „la 
calendele grecești" cu re
ferire la un fapt care nu 
se va întâmpla niciodată.

Calendarul cu 12 luni a 
fost inventat de către as
tronomii egipteni și apoi a. 
doptat de către romani. In 
Roma antică, Anul Nou în
cepea la 1 Martie, în onoa
rea zeului războiului, Mar
te. Lunile mai, iunie și ia. 
nuarie erau dedicate altor 
zei: Maia, Junona și Ja
nus. împăraților Iulius Ce
zar și Octavianus Augustus 
le-au fost închinate lunile 
iulie și august. Numele lu. 
nii aprilie înseamnă „lu
na încălzită de soare”, iar 
al lunii februarie vine de 
la februus „purificator". 
Rămăseseră, în final, ne
botezate 4 luni, care au fost 
denumite în funcție de or
dinea lor numerică: sep. 
tembrie, de la seprem „șap
te", octombrie, de la octo 
„opt", noiembrie, de la 
nove „nouă" și decembrie 
de la decern „zece". Aici 
se cere o precizare. Cum 
se face că luna a șaptea, 
septembrie, este astăzi lu
na a noua, că octombrie 
este nu luna a opta, ci a

Paralel cu denumirile 
provenite din latină, în 
limba română au apărut șl 
s-au folosit și denumiri 
populare pentru fiecare lu-, 
nă, denumiri care au la 
bază aspecte mai semnifi. 
cative ale lunii în luna 
respectivă: Astfel ianuarie 
este „gerar", februarie este, 
„făurar", martie „mărțișor”, 
aprilie „prier", mai „flo
rar", iunie „cireșar", iulie 
este Juna lui cuptor”, au» 
gust este „gustar", septem
brie „răpciune", octombrie 
„brumărel”, noiembrie 
„brumar", iar decembrie 
„îndrea".

In final menționăm că 
termenul calendar s-a ex„' 
tins denumind și „indica
torul sistematic, în formă 
de carte, agendă sau ta
blou, al succesiunii lunilor 
șl zilelor unui an". Cuvân
tul a dezvoltat și expresiij 
„A se uita ca mâța-n ca-' 
lendar" are sensul de a 
privi la ceva fără a pric^ 
pe nimio și „A face cuiva 
capul calendar" cu sensul 
de a zăpăci pe cineva spu; 
nându-i foarte multe lu
cruri.

MARIANA ISTRATE

I

Ion Budai Deleanu-moment de revoluție a spiritualității românești
în luna ianuarie a a- 

nului 1760 se năștea la 
Cigmău, în apropiere de 
Orăștie, poetul Ion Bu
dai Deleanu, reprezentant 
de seamă al iluminismu
lui românesc. Era pri
mul dintre cei zece copii 
ai preotului unit Solo
mon Budai. Cu ani în 
urmă, pe clădirea cămi
nului cultural din satul 
său natal, la inițiativa 
unui cunoscut. om de 
cultură hunedorean, prof. 
Gonstandin Clemente, se 
așeza o placă comemo

rativă spre a-i cinsti me
moria. De atunci, în Cig
mău și la Geoagiu, co
mună de care aparține 
satul, factorii culturali 
i-au dedicat simpozioa
ne, dezbateri, iar în ul
tima perioadă un con
curs interjudețean de 
poezie care ii poartă 
numele.

Ion Budai Deleanu a 
urmat studiile în satul' 
natal, apoi la Blaj, Viena 
(Facultatea de Filosofie 
și Teologia). Este peri
oada în care îl cunoaș

te pe prefectul de studii 
Samuil Micu, pe colegii 
Gheorghe Șincai și Petru 
Maior. Dovedește prin 
scrisul său o gândire re
voluționară, o conc'epție 
istorică modernă, mili
tează în favoarea nați
unii române și chiar în
tocmește, la cerere, o 
monografie a regiunii.

Ca reprezentant al Șco
lii ardelene își depășeș
te însă contemporanii 
prin orizontul cultural și 
prin modernitatea con
cepției creând o operă

istorică („Originea popo
rului din Transilvania"), 
lingvistică („Temeiurile 
gramaticii românești", 
„Dascălul românesc pen
tru temeiurile gramaticii 
românești"), lexicografi
că („Lexicon românesc- 
nemțesc" și fragmente 
din alte dicționare și 
dintr-un „Lexicon pentru 
cărturari"). Prin ' creația 
istorică și lingvistică, su
bordonată ideii de uni
tate națională, Ion Bu
dai Deleanu consolidea
ză programul cultural i-

luminist al Școlii arde
lene; prin creația sa po
etică (poemul „Trei vi
teji" — neterminat — și 
epopeea „Țiganiada"), el 
depășește acest program, 
dând literaturii române 
prima sa capodoperă, 
comparabilă cu creații 
europene de valoare u- 
niversală.

După cum aprecia cri
ticul Ioana Petrescu, 
„Product nou și origi
nal", opera, lui Budai 
Deleanu marchează un

moment de revoluție a 
spiritualității românești : 
momentul în care poe
zia dobândește conștiin
ța de sine și e recunos
cută ca un mod de exis
tență a spiritului, fapt 
posibil doar In clipa când 
vechea confuzie dintre 
poetică șl retorică este 
depășită. Această confu
zie caracterizează însă, în 
tradiție bizantină, întrea
ga literatură română ve
che.

B. GAT ALIN
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L____ TV

', r LUNI, 24 FEBRUARIE

T V R 1
13,00 Jurnal; 13,10 TVR Iași; 14,00 TVR 

Cluj-N.; 14,50 TVR Timișoara-, 15,50 Sec. 
vente iraniene; 16,00 Jurnal; 16,05 Turism 
și agroturism; 16,30 Reflector; 17,00 Em

! in lb. maghiară; 18,30 Grendizer (d.a); 
10,00 Atlas; 19,30 Salvați de clopoțel (s); 
20,00 Jurnal; 20,35 Ediție specială; 20,50 
Baywatch (s); 21,45 Transfocator; 22,10 
Premiile criticii pe anul 1996; 23,40 Jur
nal; 23,55 Cultura în lume; 0,25 Concert

■ extraordinar.

T V R 2
13,00 Jurnal; 13,10 Politica între ideal 

șl ■ real; 13,35 'Drumul spre Avonlea (r); 
14,25 Confluențe (r); 14,55 Perla Neagră
(r) ; 15,40 Habar (d.a); 16,05 Top Model
(s) ; 17,00 Măseaua de minte; 17,40 Andrea 
Celeste (s)-. 18,25 Ecclesiast ’97; 19,10 Să.

1 na ta tea orașelor; 19,30 Sensul schimbării; 
20,00 Arte vizuale; 20,30 Tribuna noncon- 
tormiștilor; 21,00 TVM Mesager; 21.30 Că- 

j suța cu povești; 21,35 Sub cupola circului;
22,05 Tribuna partidelor parlamentare;
22,30 Santa Barbara (s); 23,15 Mag. spor
tiv internațional; 0,30 Muz. 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 Cine-i șeful? (r); 10,30 Lumea fil
mului (r); 11,00 Charleston (f.p. It. 1978); 

’ 12/Î5 Știri; 13,00 Timbuktu (f. SUA ’59); 
' 14,30 Rătăciți in tranziție (r); 15,10 Ver- 
' diet: crimă! (s); 16,00 Tânăr și neliniștit 
' (s); 16,45 înrobită de iubire (s); 17,30 Am 
. întâlnit și români fericiți; 18,00 Sport la 

minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine-i șeful? (s); 
■9,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 
Atracție astrală (co. SUA '92); 21,50 Știri;

, 22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 MASII (s); 
£3,15 Calea spre celebritate (co. SUA *78); 
0,45 Știri; 1,05 Sport la minut.

ANTENA 1
7,15 Sfântul (r); 8,00 In vizită la Ante

na 1; 10,00 Dj^ 10,30 Teleshopping; 11,10 
Documentar (r); 12,00 Printre rânduri (r); 
13,00 Lumină călăuzitoare (r); 14,00 Știri; 
(4,10 Cea mai bună alegere (f/r); 16,00 
Medalion; 16,30 Teleshopping; 17,10 O iu- 

' bire de neuitat (s); 18,00 D.a-, 18,3o Intre 
prieteni; 19,30 Văduva (s); 20,30 Observa
tor; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 Ia-ți 
Bolis-ul și pleacă (co. Fr. 1981); 23,10 Mi
lionarii de la miezul nopții.

MARȚI, 25 FEBRUARIE
Hl

T V R 1
7,00 TVM Tclematinal; 8,30 Santa Bar

bara (r); 10,00 Limbj străine: franceză, en
gleză; 1*1,00 Nouă luni (f/r); 12,35 1001 A- 

1 vioriei (d.a); 13,05 Muzica pt. toți; 14,00 
, Jurnal; 15,00 TVR CIuj-N.; 15,35 Gren

dizer (d.a); 16,00 Jurnal; 16,10 Fii tu în
suți!; 16,45 Conviețuiri; 17,35 Cazuri și 
necazuri în dragoste (div.); 18,30 Tribuna 

i partidelor parlamentare; 18,55 Medicina 
i pt, toți; 19,25 Katts și câinele (s); 20,00 

Jurnal; *20,35 Ediție specială; 20,50 Decla- 
, rații de dragoste (f. ÎL ’92); 22,30 7 zile 
J Sa România; 23,30 Jurnal; 23,45 Videoca- 

seta muzicală; 0,15 Gong!; 0,40 Vivo Live 
Bock Night. Formația Antract.

T V R 2
7,00 TVM Tclematinal; 8,30 TVR Cluj- 

Napoca; 9,20 Ora de muzică; 10,05 Mag. 
«atelit; 11,05 Punct de întâlnire; 11,30 
D.a; 12,00 Premiile criticii pe anul 1996 
(r); 13,30 Ritmuri muzicale; 13,50 Seria
lul serialelor; 14.40 Limbi străine (r); 15,40 
Babar (d.a); 16,05 Top Model (s); 17j)0 23 
de milioane (I); 17,40 Andrea Celeste (s); 
■b30 23 de milioane (II); 20,00 Cu căr
țile pe față; 21,00 TVM Mesager; 21,30 
Căsuța cu povești; 21,35 între da și nu; 
22,00 Credo; 23,15 Nuntă cu sirenă (f. 
TVR 1996); 0,45 Ritmuri muzicale.

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

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
■0.J0 Cine-i șeful? (r); 10,30 MASII (r);
■ 1,00 Promisiunea unui fiu (f. SUA *90);
■2,55 Știri; 13,00 Vrăjitorul singurătății 
(f. SUA ’88); 15,00 Verdict: crimă! (s); 
■6,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 înrobită 
de iubire (s); 17,30 Cagney și Lacey (s); 
•8,15 Sport la minut; 18,30 Știri. 18,35 Ci
ne-i șeful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 
■9.30 ȘLiri; 20.00 Chicago Hope (s); 21,00 
S------- de familie Cs); 22,00 Fam. Bundy

—

(s); 22,30 MASII (s); 23,00 Deșteaptă-te, 
române! (talkshow); 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.a; 10,30 Tele
shopping; 11,00 Știri; 11,10 Lumină călău
zitoare (r); 12,00 Văduva (r); 13,00 Lumi
nă călăuzitoare (s); 14,00 Știri; 14,10 Ia-ți 
Rolls-ul și pleacă (f/r); 16,00 Medalion;
16.30 Teleshopping; 17,00 Știri; 17,10 O 
iubire de neuitat (s); 18,00 D.a; 18,30 în 
luptă cu abuzurile și corupția; 19,30 Vă
duva (s); 20,30 Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 Timpul împlinirilor 
(f. SUA ’85); 23,10 Milionarii de la...

MIERCURI, 26 FEBRUARIE
T V R 1

7,00 TVM Tclematinal; 8,30 Santa Bar
bara (r); 10,00 Videolexicon; 11,00 Video- 
caseta muzicală; 11,15 Andrea Celeste (r); 
12,05 1001 de Amcrici (d.a); 12,35 Reflec. 
tor (r); 13,05 Muzica pt. toți; 14.00 Jurnal, 
14,10 TVR lași; 15,05 TVR Cluj-N.; 16,00 
Jurnal; 16,10 Magazin sportiv; 17,00 Vi- 
deocaseta muzicală; 17,30 Telediscul mu
zicii populare; 18,00 Grendizer (d.a); 18.30 
în fața Dvs!; *19,30 California visează (s); 
20,00 Jurnal; 20,35 Ediție specială; 20,50 
Masada (s, ultimul ep.); 21,40 Noi fron
tiere; 22,20 Frumoasa și Bestia (s); 23,10 
Personalități în Top; 23,30 Jurnal; 23,45 
Confluențe; 0,15 Baschet masculin.

T V R 2
7,00 TVM Tclematinal; 8,30 TVR Timi

șoara; 9,20 Ora de muzică; 10,05 Calei- 
doscop-satelit; 11,30 D.a; 12,00 Declarație 
do dragoste (f/r); 13,35 National Gcogra. 
phic (do); 14,30 Ritmuri muzicale; 14,40 
Gong! (r); 15,10 De lingua latina; 15,40 
Babar (d.a); 16,05 Top Model (s); 17,00 
Zodia Balanței; 17,10 Andrea Celeste (s);
18.30 Em. in lb. maghiară; 20,00 Clio. 
21,00 TVM Mesager; 21,30 Căsuța cu po
vești; 21,35 Ritmuri muzicale; 21,45 Fot
bal, Semifinalele Cupei Italiei — retur: 
Napoli — Inter (d); 23,20 Un secol de 
cinema; 0,50 Spectacol Ursus Music Live.

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

năr și neliniștit, (r); 9,45 Sport ia minut; 
10,00 Cine-i șeiui? (r); 10,30 MaSH (r); 
11,00 Capcană pentru bani (co. Fr./It. ’69);
12,55 Știri; 13,oO Davey cel păcătos (f. 
SUA 1969); 14,35 Am întâlnit și români 
fericiți (r); 15,00 Verdict: crima! (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 Înrobită de 
iubire (s); -17,30 Ilobocop (s); 18,15 Sport 
ia minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine-i șeiui? 
(s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 
20,00 Danielle Steel’s : „Inelul” (I. SUA 
lHOo, p. 11) cu Nastassja Kinski; 21,50 
Știri; 22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 MASII 
(s); 23,00 Lege și ordine (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 Văduvă (r); 13,00 Lumină călăuzi
toare (s); 14,00 Știri; 14,10 Timpul împli
nirilor (i/r); 16,00 Medalion; 16,30 Tele
shopping; 1740 O iubire de neuitat (s); 
18,00 D.a; 18,30 Totul despre Guvern; 19,30 
Văduva (s); 20,30 Observator; 21,15 Din 
lumea afacerilor; 21,30 Nadja (thriller 
SUA *95); 23,10 Milionarii de ia...

JOI, 27 FEBRUARIE
T V R i

7,00 TVM Telematinal; 8,30 Santa Bar
bara (r); 10,00 Limbi străine: germană, 
italiană; 11,00 Andrea Celeste (r); 12,40 
1001 de Americl (d.a); 13,lo 1001 audiții; 
14,00 Jurnal; 14,10 TVR Iași; 15,09 TVR 
Cluj-N.; 15,40 Tradiții; 16,00 jurnal; 16,10 
Cuvinte 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 aerului (s); 
20,00 Jurnal; 20,35 Ediție specială; 20,50 
Dragostea învinge (s); 21,45 Reflecții ru
tiere; 22,00 Studioul economic; 22,35 Stu
dioul de Film al TVR prezintă: 3ABU 
(do); 23,30 Jurnal; 23,45 Interferențe ale 
cântecului popular; 0,05 Berlin Ălcxan. 
dcrplatz (s).

T V R 2

7,00 TVM Telematinal; 8,30 TVR Cluj- 
Napoca; 940 Muzica pt. toți; 10,05 Calei
doscop satelit; 11,05 Succese muzicale in
ternaționale; 11,45 D.a; 12,10 Teleenciclo. 
pe.dia (r). 13,00 Engleza pt. copii; 13,10 
Frumoasa și Bestia (r); ’1,00 Jurnal; 14,10 
Reportaj ’97; 14,40 Limbi străine (r); 15,40 
D.a; 16,05 Top Model (s); 17,00 Ceaiul de 

Ia ora cinci (div.); 19,00 Em. în lb, ger
mană; 20,00 Club 2020; 20,30 Enigma (cs); 
21,00 TVM Mesager; 21,30 Căsuța cu po
vești; 21,35 Filmoteca de Aur; 22,05 Fetus 
(f. Ungaria/Polonia 1993); 23,35 Stadion; 
0,15 Ursus Music Live.

P R O TV

7,00 Oră 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Cine-i șeful? (r); 10,30 MAS1I (r); 
11,00 Proces împotriva uitării (f. SUA ’91);
12,55 Știri; 13,00 Robocop (r); 13,45 Be

verly Hills (r); 14,30 Gillette — lumea spor, 
tului; 15,00 Verdict: crimăl (s); 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de iu
bire (s); 17,30 Enigmele Agathei Christie 
(s); 18,15 Sport la minut; 18,30 Știri; 18,35 
Cine este șeful? (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 MAS11 (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 călăuzitoa
re (s); 14,00 Știri; 14,10 Nadja (f/r); 16,00 
Medalion; 16,30 Teleshopping; 17,10 O iu
bire de neuitat (s); 18,00 D.a.; 18,30 Invi
tați la Antena 1; 19,30 Văduva (s); 20,30 
Observator; 21,15 Din lumea afacerilor;
21.30 Execuția lui Raymond Graham (f. 
SUA *85); 23,10 Milionarii de ia...

VINERI, 28 FEBRUARIE
T V R 1

7,00 TVM Telematinal; 8,30 Santa Bar
bara (r); 10,00 Limbi străine: spaniolă;
10.30 Studioul șlagărelor; 10,55 Andrea Ce
leste (r); 12,35 1001 audiții; 13,20 TVR 
Iași; 14,00 Jurnal; 14,10 TVR Cluj-N.j 
15,00 Pompierii vă intormează!; 15,20 Din 
lumea afacerilor; 16,00 Jurnal; 16,10 Ieșirea 
din cerc; 16,35 Em. in lb. germană; 17,30 
Pro Patria* 18,30 Viața parlamentară; 
19,00 Din nou in Vestul Sălbatic (s); 19,55 
Urgențe in agricultură; 20,00 Jurnal; 20,35 
Ediție specială; 20,50 Tezaur folcloric; 
21,39 Acuzată pe nedrept (f. SUA *94); 
23,05 Mărțișoare muzicale; 23,30 Jurnal;
23,45 MTV. Euro Top 20; 0,45 Gol (f. An
glia 1993).

T V R 2

74)0 TVM Telematinal; 8,30 TVR Iași; 
9,20 Muzica pretutindeni; 10,05 Mozaic- 
sateiit; 11,30 D.a; 12,00 TVR Iași; 12,30 
TVR Ciuj-N.; 13,00 TVR Timișoara; 13,30 
Limbi străine (r); 14,00 Cafeneaua arte
lor; 15,20 Conviețuiri; 16,10 Top Modei (s); 
17,05 Bursa invențiilor; 17,40 Oameni care 
au fost...; 18,10 Andrea Celeste (s); 19,00 
Concertul Filarmonicii „George Enescu"; 
21,00 TVM Mesager; 21.25 Căsuța cu po
vești; 21,30 Hyperion; 22,30 Robingo 2 
(cs); 23,10 Santa Barbara (s); 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 Sport la minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 MASH (r); 
11,00 înscenarea (f. SUA *85); 12,55 Știri; 
13.00 Secretul cifrului (f. Rom. *59); 15,00 
Verdict: crimă! (s); 16.00 Tânăr și neli
niștit (s); 16,45 înrobită de iubire (s); 17,30 
Rătăciți în tranziție; 18,15 Sport la mi
nut; 18,30 Știri; 18,35 Cine este șeful? (s); 
19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 
Dosarele X (s); 21,00 Fălci (t SUA ’75);
22,55 Știri; 23,00 La limita imposibilului 
(s); 0,00 Știri; 0,20 Sport la minut: știri 
sportive; 0,35 Zona Crepusculară (s); 1,00 
Funia (f. SUA 1946).

ANTENA 1

7,15 O iubire de neuitat (r); 8,00 în 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 Execuția lui Raymond 
Graham (f/r); 16,00 Medalion; 16,30 Te
leshopping; 17,10 O iubire de neuitat (s); 
18,00 D.a; 18,30 Thalia-, 19,05 Beavis & 
Butthead (d.a); 19.30 Văduva (s); 20,30 
Observator; 21,15 Din lumea afacerilor;
21,30 Povestea lui Margaret Sanger (f. 
SUA ’95); 23,15 Milionarii de Ia„.

SÂMBĂTĂ, 1 MARTIE

T V R 1

7,00 Bună dimineața... de Ia- Iași și... 
primul mărțișor!; 8,50 Ba da! Ba nu!; 9,50

Kw-X'/X-WX-X-X'

Drumul spre Avonlea (s); 10,4o Matineu 
muz.; 11,25 Pas cu pas; 12,15 Planeta Ci
nema; 13,05 Pleiade; 14,00 jurnal; 14,10 
Turnul BabeL. la Timișoara-, 16,25 Ma
pamond; 16,55 Rugby; 18,40 (D,a); 19,15 
Teleenciclopedia; 20,00 Jurnal; 20,35 A- 
coperă-i fața! (s.p.); 21,35 în avanpremie
ră la Gaia Premiilor Uniter...; 23,35 Jur
nal- 23,50 Un cântec, o floare... cântec de 
Iunie; 0,25 Fantastic Star TVR Club.

T V R 2

7,00 întâlnirea de sâmbătă. Program al 
Studioului TVR Cluj-N.; 12,00 MTV; 13,00 
TVR Timișoara; 13,30 Est Meridian Ma
gazin de sfârșit de săptămână de la lași; 
15,50 D.a; 16,15 Top Model (s); 17,10 Se
rata muzicală TV; 20,05 Itinerare spiri
tuale; 20,30 Tradiții; 21,00 TVM Mesager;
21.30 Autograf pentru prezent; 22,00 San
ta Barbara (s); 22,45 Restituiri din Filmo
teca TV; 23,15 Săptămâna sportivă; 23,45 
Alfa și Omega-, 0,15 Viața de român.

P R O TV

7,00 D.a; 9,30 Flipper (s); 10,00 Frații 
Hardy (s); 10,30 Misterele Iul Nancy Drew 
(s); 11,00 Funia (f/r); 12,55 Știri; 13,00 
Numai tată să nu fii! (f.a. SUA. ’89); 15,00 
La limita imposibilului (r); 16,00 Lumea 
Iu’ Gaiță; 16,15 VR 5 (s): 17,00 Rugby;
18.30 Baschet NBA Action; 19,00 Te uiți 
și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Cruda 
realitate (thriller SUA *94); 21,55 Știri; 
22,00 Crimă cu premeditare (s); 23,00 Ne
muritorul (s): 0,00 Știri; 0,05 Sport la mi
nut; 0,30 Film erotic.

ANTENA 1

7,15 Vădtfva (r); 8,00 în vizită la Ante
na 1; 10,30 D.a; 114*0 O iubire de neui
tat (r); 12,00 D*iv.;- 13,00 Uragan Ia r 
radis (s. SUA ’94, ep. 1); 14,10 Vei 
sub stele; 15,30 Medalion de Mărțișor; 
16,00 Poveștile prietenilor mei;' 16,30 Via
ța în trei (s. SUA ’77. ep. 1); 17,00 Sfân
tul (s); 18,00 Madison (s); 18/10 Cinema, 
Cinema, Cinema; 19,05 Extratercștri în 
familie (s, ep. 1); 19,30 Operațiunea Re
becca (s. SUA *85, ep. 1); 20,30 Observa
tor; 21,00 Pasăre de noapte (f. SUA ’93); 
22,40 Hollywood Top Ten: 23,40 Aphro- 
disia.

DUMINICĂ, 2 MARTIE
T V R 1

8,00 Bună dimineața! 9,00 Trei pentru 
o mască; 10,00 Colț Alb (s); 10,30 Lumi
nă din lumină; 11,30 Melodii populare; 
12,00 Viața satului; 13,30 Katts și câine
le (s); 14,00 Jurnal; 14.10 Video-maga- 
zin... de la egal la egal; 15,00 Fotbal. DN: 
Oțelul Galați — Steaua București (d);
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 Robinet» 
(cs); 20,00 Jurnal; 20,35 Duminică sp< 
vă; 2î),50 Dick Tracy (f. SUA ’90); 2k > 
Studioul șlagărelor; 23,10 Nocturna li
rică; 23.30 Jurnal; 23,45 Filmele săptă
mânii; 23,50 MTV; 0,20 Setea (s).

T V R 2

7,00 5x2. Mag. duminical de Ia Iași; 
13,00 MTV; 14,00 Jurnal; 14,10 Voci în 
grădină (f. Anglia/Franța *92); 15,40 Ora. 
șe și civilizații; 16,10 Top Modei (s); 17,05 
Gala anotimpurilor; 18,05 Oglinzi para
lele; 18,50 Ritmuri muzicale; 19,00 In a- 
vanpremieră la Gala Premiilor Uniter)
21.45 Repriza a treia; 0,30 Do. satelit.

P R O TV

7,00 D.a; 9,00 Super Abracadabra; Fiica 
oceanului (s); 11,00 Vulturul de fier (f.a. 
Canada *88); 12,55 Știri; 13,00 News Ra. 
dio (s); 13,30 Detectivi de elită (s); 14,30 
Stan și Bran (s); 15,15 Lumea filmului;
15.45 Gillette — lumea sportului; 16,00 
Fotbal II Calcio (d); 17,55 Față-n față cu 
Ilio Șerbănescu; 18,40 Beverly Hills (s)2
19.30 Știri; 20,00 Piciorul meu stâng (f. 
Irlanda *89); 21,50 Tragerile Loto; 22,00 
Fotomodele (s); 23,00 Procesul etapei; 0,30 
Știri; 0,35 Sport la minut.

ANTENA 1

7,10 Reluări; 9,00 Misiune ultrasecretă 
(s); 9,30 Alice în Țara minunilor; 10,00 
Un câine cu imaginație (s); 11,00 Româ
nia și dictaturile ei (do); 12,30 Vedeta în 
papuci; 13,10 Caleidoscop; 15,00 Viață 
periculoasă (f.a. SUA, p.II); 16,30 Viața 
în trei (s); 17,00 Sfântul (s); 18,00 Printre 
rânduri (interviu); 19,05 Muppets Show 
(s, ep. 1); 19,30 Winnetka Road (s, ep. 1);
20.30 Observator; 21,00 Călăreții (f. SUA 
*93, p.I); 23,00 Sirenele (co. Anglia *94).

——i ____
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Justiția va pierde tot mai mulți FACILITAȚI

magistrați! ? (I)
(Urmare din pag. 1) i
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AFLUX DE PERSOANE, 
CRIZA DE ADAPTARE 

SOCIALA

ca și în celelalte părți 
ale țării. Se poate spune 
doar că infracționalitatea 
în Valea Jiului este mai 
ridicată decât în multe 
alte localități din țară.

-

fac parte și minori, care 
sunt ușor influențabilL 
De obicei obiectul mate
rial al sustragerilor l-au 
constituit și îl constituie 
banii și bunurile de vo. 
lum mic cu o valoare 
ridicată.

— Cunoscând faptul că 
in Valea Jiului acționează 
un mare număr de in. 
fractori, se poate vorbi 
de un anumit specific 
al infracționalității din a- 
ceasta zonă?

— In general nu, 
cesta înscriindu.se 
contextul general al
frâcționalității din cele
lalte regiuni și localități 
din țară. Există însă și 
unele infracțiuni speci
fice Văii Jiului, cum âr 
fi cele săvârșite în do
meniul mineritului sau 
cele care vizează pro. 
teeția muncii. In acest 
sens pot arăta că, din 
nefericire, în unitățile 
miniere din Valea Ji. 
ului au avut loc mai 
multe accidente colective 
de muncă în care și-au 
pierdut viața peste 40 
de persoane, iar altele 
au suferit accidente cu 
invaliditate sau incapa. 
citate temporară de mun. 
că. în rest, se comit toate 
genurile de infracțiuni,

— Care credeți că 
principalele cauze 
sporirii an de an a nu
mărului de infracțiuni?

— Sporirea an de an 
a numărului de infrac. 
țiuni în Valea Jiului, 
așa cum am arătat și în 
alte ocazii, este deter
minată de câteva carac
teristici ale mediului so
cio — uman și economie 
existente. Ne referim la 
afluxul mare de persoane 
venite din toate zonele 
țării, atrase de dorința 
unor câștiguri substan. 
țiale din minerit, la cri
za de adaptare socială 
pe care o suferă mai 
ales tinerii dezrădăcinați 
din locurile de baștină 
șl ajunși într.un mediu 
nou, necunoscut, ostil 
uneori sau chiar infrac. 
togen.

Pe fondul acestor in. 
adaptări, apare rolul 
distructiv al consumului 
exagerat de alcool, cu 
toate implicațiile negative 
asupra comportamentului

uman care ajunge astfel 
la cea mai periculoasă 
formă de deviație, res. 
pectiv la infracționalitate. 
Apoi, fluctuația mare a 
personalului din unită
țile miniere determină o 
mare Instabilitate fami
lială, cu repercusiuni ne. 
gative asupra educației 
minorilor. Apariția șoma
jului și tendința unora . 
de a-și procura cele ne
cesare traiului sau du. 
cerea unui mod de viață 
la un standard ridicat, 
prin nemuncă, și nu în 
ultimul rând explozia 
necontrolată a prețurilor 
constituie alte cauze ale 
creșterii numărului de 
infracțiuni.

— Există vreo infrac. 
țiune la care să fi scă
zut numărul in 1996 ?

— Din păcate la 
ceasta întrebare nu 
poate da un răspuns 
firmativ din moment 
fenomenul , infracțional 
are o tendință de creș
tere de la un an la al
tul. Totuși, se observă o 
ușoară scădere a infrac
țiunilor contra autorită
ții, cu precădere a celor 
de ultraj, ceea ce denotă 
că instituțiile purtătoare 
ale autorității de stat se 
bucură tot mai mult 
de încredere ți aprecie. 
rea cetățenilor.

Consumcoop" Dobra o- 
feră cumpărătorilor o sea
mă de facilități. Una din
tre acestea este vânzarea 
mărfurilor cu valoare mare 
fl cu plata în rate. A doua 
este transportul mărfurilor 
de volum acasă la cumpă
rător, iar a treia aplicarea 
sistemului de precomandă.

Alimentara" 
S.A. Deva

a. 
se 
a. 
ce

»

Primăria comunei Dobra 
a hotărât ca toți cei ce 
beneficiază de ajutoare so
ciale să efectueze diferite 
lucrări de interes cetățe
nesc cum ar fi întreține
rea spațiilor verzi, curăța
rea străzilor și șanțurilor 
etc. Până de curând acești 
oameni veneau la pri
mărie și spuneau ci ar fa
ce treburile respective cu 
cea mai mare plăcere (1J, 
dar n-au cu ce. Atunci 
domnilor de la primărie 
le-a venit un gând bun : 

"au cumpărat scule precum 
mături, sape, lopeți etc. pe 
care le înmânează, tot cu 
plăcere, celor ce beneficia
ză de ajutor social.

Organizează in data de 5. 03. 1997, ora 
*10, la sediul societății din Deva, bdul Decebal, 
| blocul F, parter,

| LICITAȚIE PUBLICĂ
pentru închiriere sau asociere a spațiului 

1 comercial din str. M. Eminescu, blocul 31. A, 
’ parter, în suprafață de 152 m.p.
I♦
J Prețul de începere a licitației este
♦ 15 000 lei/m.p. plus T.V.A. în cazul
ț rierii.

• Persoanele interesate vor depune la
♦ societății, cu 5 zile înaintea licitației, 
«doveditoare a solvabilității lor.
<

I*
I«
*
I
I«
I* 
I♦I
«

I « 
♦*
1 județul Hunedoara.
I

I♦
♦
I
J macarale RDK si KRAZ.
I*
l Informații suplimentare la
• al Sucursalei R.M. Retezat, telefon 054/770950.

de 
închi-

sediul 
actele 
(8283)

Societatea Comerciala 
„Hidroconstrucția” 

S.A. București 
SUCURSALA RÂUL MARE RETEZA»

Râu de MorL

Angajează urgent:

• AU'TOM AC AR AGII — pentru auto-

biroul personal
TRAIAN BONDOR

Deva. str. E. Gojdu, nr. 73.

in data de 12 martie 1997,

LfCITATHE PUBLICA

I

♦

i
i

LA CELE MAI ÎNALTE 
STANDARDE

r-

Localitatea Brazi, comuna

I
Bucuria

ANUNȚACu sediul în
Vânzare prinOrganizează

15, la sediulora

a următoarelor bunuri: 02.

societății.

r î ■ ■îiYwjiiu

'.-'i 1 România;

10 milioane lei a investit 
Primăria comunei pentru 
modernizarea Dispensarului 
medical uman din satul de 
reședință a localității. In 
prezent preocupările vizea
ză amenajarea de puncte 
sanitare in satele Roșcani 
și Lăpușnic. Prin aceste 
preocunări asistența sani
tară la Dobra se va ridica 
la cele mai înalte standar-

După succesul înregistrat cu edițiile’ 
•BUCUREȘTI -TlMlS
• ORADEA . SATU-MARE
ACUM au început înscrierile la:

• BRASOV
• ARA6'
• DOLJ

< IA1 ' i * •

zăpezii. Foto: ANTON SOCACI

DEVA*JUQeȚUt HUNCPOARA 19

u •ioii-.i baza de date din lume, după anuarul telefonic, 
un instiument modern de informare, cea mai corectă bază dp 
informații utile din toate domeniile de activitate, 
suport publicitar unic si continuu - circa 360 zile de . 
CARTEA GALBENĂ - SOLUȚIA PERFECTĂ!
CĂUTAȚI-NE AZI. MÂINE DUMNEAVOASTRĂ VEȚI FI CEI CĂUTAȚI! 
Sunați zilnic, între orele 10-12 , la telefon:. 230784

a

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

SOCIETATEA DE PRODUCȚIE 
INDUSTRIALA CARMETAPLAST DEVA S A.

pentru vânzarea de mijloace fixe. în ca2 
de neadjudecare, licitația se va repeta în fie- 
care zi de miercuri.

Informații privind modul de desfășurare 
a licitației se pot obține la telefoanele: 227106, 
227LO7, biroul mecano — energetic.

Pentru participarea la licitație se va plăti 
o taxă de 10 000 lei.

BANCA DACIA FELIX S.A.CLUJ-NAPOCA 
SUCURSALA DEVA

Casă 4 camere, situată in De\ a. str. A. 
nr. 93.
Preț pornire: 62 000 000 lei.

Autocar marca KTA, an fabricație 1988.
— Preț pornire: 23 000 000 lei.
Casă, anexe gospodărești, curte, grădină, 

situate în loc. Bârsău, nr. 205.
— Preț pornire: 16 000 000 lei. 
Frigider Arctic.
— Preț pornire: 500 000 lei. 
Combină frigorifică.

— Preț pornire: 800 000 lei.
Vitrină frigorifică 2 buc.
— Preț pornire: 1 800 000 lei.
Ladă frigorifică.
— Preț nornire: 800 000 lei.
Vitrină frigorifică 3 buc.
— Preț pornire: 2 400 000 lei.
Cântar automat.
— Preț pornire: 1 000 000 lei.
Licitația va avea loc in data de 24.

1997, ora 10, la Judecătoria Deva, biroul exe
cutorilor judecătorești.

Relații suplimentare la sediul Băncii din 
Deva, bdul N. Bălcescu, bl. 34, tel 220796.

Casă, curte, grădină, anexe gospodărești, 
situată în Orăștie, str. 9 Mai, nr. 78.

— Preț pornire: 27 500 000 lei.
Licitația va avea loc în data de 27. 02. 

1997, ora 10, la Judecătoria Orăștie. biroul e- 
xecutorilor judecătorești.

Relații suplimentare la sediul Băncii din 
Deva, bdul N. Bălcescu, bl. 34, tel. 220796.
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VÂNZĂRI — 
, CUMPĂRĂRI

• Vând carabină Zasta- 
Sra 8 x 57 JS cu lunetă,

I stare nouă.- Preț 1200 DM, 
i negociabil, telefoane: 056/ 
'204961; 056/207682. (097807)

• Vând apartament două
1 camere, str. Libertății, bl. 
L 2. Tel. 219348. (7928)

• Vând apartament două 
i camere Deva, Al.
rului, bloc O 4, 
Informații la tel.

Se declară nulă. (GRT)

Tel. 
(8429) 

discuri, 
dună 

(8430) 
Madora

Șl

• Pierdut bloc chitanțe 
fiscale nr. 225851 — 225900. 
Se declară nule. (6603)

• Pierdut legitimație 
serviciu pe numele Klein 
Nclu. O declar nulă. (7378)

grare. admitere. Tel. 621609.
(6462)

Vilto. 
etaj 2. 
213167.

(7934)
• Vând Ford Sierra 2,0, 

benzină, înmatriculat, te
ren intravilan plus proiect 
casă 1330 mp, sat Bejan. 
Tel. 230795, după ora 16.

(7529)
• Vând apartament 4 

Camere, M. Eminescu. Tel. 
627336. orele 17—19. (7933)

• Cumpăr garsonieră
tn Simeria. Informații, tel.: 
832087, 8—12; 626064, 15— 
ti. (7931)

• Vând Honda Accord 
1,6, carte Identitate și Hon
da Accord 1,6 pentru piese 
schimb. Informații, tel.

' 825316, 17—22. (8422)
• Vând rafturi de lemn 

pentru magazin și rafturi 
metalice demontabile. Tel. 
315105, între orele II—13

I Șl 19—21. (7927)
• • Cumpăr coarne de 
cerb la kilogram. Tel. 057/ 
287783. (8138)

• Vând urgent ~ Ford 
Taunus, Opel Record în. 
fhatriculatc. Tel. 232565.

(8405) 
■ • Vând teren intravilan 
10 000 mp cu 200 ml la 
DN7 Sebeș — Deva, apă, 
gaz, telefon. Tel./fax 058/ 
733272. (8419)

• Vând Mercedes 309 
D; 1,5 tone, fabricație 1988, 
preț 16 500 DM. Tel. 
223623, după ora 18. (7932)

• Vând ușă, saci iută, 
capsator 1/1; 1/2, navete 
plastic 20 buo. 1/2, birou 
lemn masiv. Tel. 221328.

(GRT)
• Vând casă Deva, cu 

gaz. Tel. 616992.
• Vând 10 tone 

Strcisângeorgiu, nr. 
Tel. 730752.

! • Vând mobilă, obiecte 
casnice, societate Z__. 
Tel. 223071, după ora 17.

(7921)
■ Vând cojoc tip Alain 

Delon damă, mărimea 40. 
Ințormațil, str. I.L. Gara- 
glaic, bl. R, ap. 80. Tel. 
613171.

• Vând urgent aparta
ment trei camere Dacia.

Informații tel. 231046.
• Vând autoturism BMW

520, 1979, înmatriculat,
caroserie avariată. 
232778.

• Vând compact 
Deva. tel. 218951, 
ora 16.

• SC Prodimpex
SRL Orăștie produce 
comercializează ulei floa
rea soarelui dublu rafi
nat. Tel. 641167. (8199)

• Vând orgă sintetizator 
Yamaha SY 55, secvencer 
(orchestrator) Korg cu dis
chete. Deva, tel. 054/212330.

(7272) 
muzi- 
stereo, 
216807, 
(GRT) 
înghe- 

Și 
Tel.

(7936)

• Vând combină 
cală Fujiyama, 
boxe detașabile, 
permanent.

• Vând mașini 
țață cu amplasament 
instalație trifazică. 
218346.

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potență, frigiditate, za
hăr afrodisiac, 01 — 
6376273.

(7959)
• Vând tractor U 650,

stare de funcționare bună. 
Informații 218116. (097819)

• Vând chioșc lemn, 
pereți dubli pentru priva
tizare. Relații tel. 225106.

(8444)
• Vând Cielo avariat,

Orăștie, 1 Mai, tel. 642461, 
641760. ------

• Vând 
lemn. Tel.

(9373)
car nou dc 

225918, Sibiu.
(8307) 

casă, cu posi.
Infor-

• Vând 
bilități privatizare, 
mâții tel. 711955 sau 672140.

(7374)
• Vând căței Boxer și 

Lada Ni va, 4 x 4. Tel. 
716465, Decebal, 6. (7379)

• Vând garaj (apă cu
rentă, în strada Furnale
lor). Relații Hunedoara, 
bdul Corvin, blof 6, ap. 
11, după ora 16. (7380)

(8406) 
fân, 
163.

(8099)

SRL,

• Pierdut legitimație 
serviciu pe numele Banc 
Paul Stelian, O declar 
nulă. (7381)

• SC Rainbow Com 
SRL Deva anunță începe
rea activității restauran
tului „Amadeus", situat 
în Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 43, începând cu data 
de 5 martie 1997. (8431)

ț

î; jl 
Pentru a economisi timp și bani pu- ■

AGENȚIILE de publicitate 
„CUVÂNTUL LIBER" I

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
apartament în cartierul 
Dacia. Tel. 230592. (8412)

• S-a deschis în Deva 
Casa de Amanet ,,Presti
ge" în bdul 1 Decembrie, 
vizavi de Liceul „Dece. 
bal" unde puteți obține 
cele . mai avantajoase îm
prumuturi. 
9—20.

orar zilnic
(7919)

• închiriez spațiu co
mercial ultracentral în 
Deva. Tel. 219320. (8406)

• Ofer spre închiriere 
apartament 
mobilat și 
centrală. 
215468.

• închiriez spații depo\
zit Petroșani, str. T. Ma. 
iorcscu, nr. 5. Informații, 
tel. 212532. (8415)

• Caut de închiriat a- 
partament 3 camere ne
mobilat. Deva, preferabil 
parter. Tel. 220857. (8423)

• închiriez spațiu de.
pozitarc centru .vechi. Hu
nedoara. Informații tel. 
712572. (9040)

două 
telefon. 
Tel.

camere 
zonă 

612580, 
(GRT)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚĂ

• Schimb apartament 
central, două camere, 
confort 2, etaj 3, cu a- 
partament 3 camere, zonă 
centrală, plus diferență. 
Relații tel. 218116. (097819)

OFERTE DE 
SERVICII

COMEMORĂRI

• Se împlinesc pe 
februarie șase 
de lacrimi și 
la despărțirea 
iubită mamă, 
bunică

MUSSOLINI 
Te vom plânge 
Mulțumim totodată 
ror care ne-au fost alături 
în clipele grele. Familiile 
Todoroiu și Moța. (8403)

23 
săptămâni 

durere dc 
de cea mai 
soacră, și

ROZICA
• veșnic, 

tllttl-

• Tristă inii este inima 
și sufletul la 
unui an de la 
prematură a 
nepot

ing. MARIȘ
a surorii
MARIȘ ROZALIA

Familia Avram. (8418)

împlinirea 
dispariția 

scumpului

Și
PETRI'

• Azi, 21 februarie se 
împlinesc șase săptămâni 
de când cea mai bună 
soție, mamă

DIVERSE
• Mulțumesc dlui 

Budău P. Gheorghe 
tru competența profesio
nală, bunătatea și ajuto. 
rul primit pentru refa
cerea sănătății și rezolva
rea unei probleme 
tențiale. Cu respect 
Ungur.

PIERDERI

dr. 
pen-

exis. 
Ionică 
(8427)

• Important! In 
urmă renovării, Moara 
Rapolt și-a reluat ac. 
tivitatea. Vă așteptăm 
de luni până sâmbătă, 
între orele 8—20. Ta
rif: 130 lei/kg grâu ; 
100 lei/kg 
Informații 
669127.

porumb, 
la tel.

(8182)

BISZAK 1BOLYA VIORICA 
fiind bolnavă, s-a culcat 
să se odihnească și prin 
somn a chemat-6 bunul 
Dumnezeu în ceruri. Dormi 
în pace. Al tău soț care 
nu te va uita niciodată. 
Pista. (8417)

jîteți publica anunțuri de mică și mare pu- 
^blicitate in ziarul nostru, apelând la agen- 
■I țiile publicitare din :
? • DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI
■Idin sir. 1 Decembrie, nr. 35 (in clădirea 
'••Tribunalului județean); — la chioșcul din 
■’.CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- 
:■ zinul „Comtim" ; ■
•ITIERUL MICRO 15 (stația de autobuf 

; .Orizont").
: • HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel

■
•
I
1
I
I
•
I

a

— la chioșcul din CAR-!
- _ - -o . • ’

ii
>716926).
■! • BRAD, strada
!;650968). la sediul SC.

li
II 
i:I 
iia 
a 
a

■•
a 
a
a 
a
♦
a 
■ 
a

• BRAD, strada Republicii (tel 
____________ „MERCUR".

• ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma
gazinul ..Palia".

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 
'in spațiul secției foto). Telefoane : 770367 
770735.

!> Agențiile ziarului nostru asigură. Io 
■; taxe rezonabile, ț
;■ nromptitudine a tuturor anunțurilor d?!, 
••.mică și mare publicitate. J
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I
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a 
a
■ 
a 
a

I
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i
a
I

I
I
I
I
a
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S.C. AGROTRANSPORT S.A. 

HUNEDOARA — DEVA 
Organizează concurs de selecție pentru o- 

cuparea postului de MANAGER în data de 15 
aprilie 1997. în conformitate cu Legea nr. G6/ 
1994 și a Hotărârii A.G.A. nr. 1/13. 02. 1997.

Ofertele se vor depune până la data de 
1 aprilie 1997, în plic sigilat, la sediul din 
Deva, str. Portului, nr. 2.

Informații suplimentare la telefon 627844 
si 214311. ' (O.P.)

SC QUADRANT VVESTIM SA DEVA 
telefon 224880 (PEPSI COLA) 

angajeazA
• director vânzări și director depozit.
Condiții : studii superioare și cunoașterea 

limbii engleze. Interviurile vor avea loc sâm
bătă, 22 februarie, ora 10, Ia seditd firmei, str. 
Depozitelor, nr. 11 (ICRA). (8120)

S.C. „AGROMICIA" S.A. VEȚEL 
cu sediul în Mintia, sir. Luncii, nr. 5 

Județul Hunedoara
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I• Focus caută agenți de 
publicitate. Posibilități mari 
de câștig. G.V., foto, Piața 
Mihai Viteazul, 37/5, 
Cluj, tel./fax

ORGANIZE A Z Aidcnti.Pierdut carte
B_ — 358084, Zgîrcea 

nulă.
(097818)

late 
loan. O declar

• Pierdut 
handicapat nr. 
numele Voina

legitimație
587 pc 
Gheorghe.

• Meditez 
tensiv orice

432768.

engleză 
nivel,

3400

in_ 
cmi

• In 20 februarie s-au 
împlinit doi ani de când 
ne-a părăsit pentru tot. 
dcauna scumpul nostru 
fiu, sot si tată, căpitanul

SĂRAU marcel
Nu te vom uita niciodată. 
Familia îndurerată. (8425)

I
i
*

I
LJCITATTE PUBLICA

PROTEJAȚI-VA ECONOMIILE!
BANCA ROMÂNA PENTRU DEZVOLTARE

Vă asigură această protecție priu dobânzile oferite Iu depozitele pe termen.
— ÎN PROCENTE PE AN

CATEGORII DE CLIENȚI T E R M E NUL
.. ................ ■ ■

■
30 zile 60 zile 90 zile 180 zile 270 zile 365 zile

< 1. PERSOANE FIZICE 113 114 115 116
i — In cazul plății dobânzii la — 115 116 117 118
i expirarea termenului — 117 118 119 120

— între 100 mii — 500 mii Ici — 86 87 88 89 90
— între 501 mii — 2 mii. lei —
— peste 2 mii. lei —.

— tn cazul plății dobânzii lunar 8*.
Suma minima c depozitului mi» de 100 mii !••.

2 PERSOANE JURIDICE
— Cu plata dobânzii la i., .

expirarea termenului 70 71 72 73 74 75 '•
Suma minimă a depozitului 5 milioane lei.

C-
■ ■■■—’.................... ..

• •••«••••••••••••••••A *•*•*«*»*• •»•»•»•••#••»•» 
.... — " ...

........ . i »l • • • 1 • • .
•XvMwXvK

i

I*
IN

(8134) |
■■ *

I

cu strigare pe dala <le 25 febrtiaric 1997, 
ora 10, pentru închirierea unor mijloace fixe.

Relații suplimentare se pot obține la sediul 
societății sau la telefon nr. 215999, zilnic între 
orele 8—15. (

S.C „METALUL** S.A. HUNEDOARA
Peștișu Mare, nr. 363

anunță intenția dc autorizare din punct dc 
'vedere al protecției mediului a unității și a 
I magazinelor din incintă. Eventualele propuneri 

și reclamați! se depun Ia APM Deva în termen 
de 15 zile dc la publicare.

I
w

I
I

URMA „EROMTIL" S.A. TIMIȘOARA 
VINDE PRIN LICITAȚIE LIBERĂ :

• Fabrică de țigle din ciment tip Russel 
I (Anglia) — 9,8 bite./mp. Scutită dc impozit pe 

profit până in martie 1999.
Vizitabilă în fiecare zi de lucru între orele 

8—16, Ia punctul de lucru din corn. Moșnița, 
! Complex Cova, jud. Timiș.

Licitația va avea loc în data de 05. 03. 1997, 
Ia Moșnița.

Informații suplimentare la tel. 056-132743, 
» ini. 14 sau 057-232005, sau 054-217530, în zile 
| lucrătoare. (8135)
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