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Recuperând hârtia, salvăm pădurea 
şi devenim mai

Discuţie eu dl. ec. IOAN* VASILE, 
i  manager şi dna MARIA PLĂVAN, 

contabil şef la S.C. Remat Ş.A. Deva

P e ..........
•J fabricile de 

cartoane din ţară se con. 5 
fruntă cu o  ăctită Criză* de , 
materie primă pentru pre"

■ lucrare, în vw m eee  im. 
portante ca*dftăti de ; ma- f

■ culatură se risipesc, fiind 
aruncate la  haldele de gu- 
noaie' sau pur şi simplu

; se arid, trâfcfortnâridu.se 
1 îiţ scmm şi fum, ani ăbor*
; dat această importantă pro

blemă împreună cu cei doi 
interlocutori. ■ 

P e la ln c e p u t  trebuie 
subliniate câteva lucruri 

; de a  deosebită iftseninătate.
Dacă^fn ţările cu ; economie 

| avaăsUtă, din recuperarea 
; deşeurilor de hârtie şi car- 
| toarte se asigură în jur de 

50—60 la ’ sută din materia 
prirtiă a fabricilor de pro. 
fii, având o temeinică or
ganizare a acestei activităţi, 
la  noi în anul trecut s-a 

j recuperat abia 42 la sută 
din cantitatea de macula
tură reciclâbilă necesară 
reintroducerii In circuitul 

T productiv, deşi existau re. î  
j. syrse pentru acoperirea in . 
i tegrală a solicitărilor pro- 
, ducătorilor de hârtie ini- 

tljgcnă.
„Nu suntem o ţară atât 

; dp bogată — spunea ma. ?
| npgerul „Remat" — încât î 

să ne permitem luxul de r  
| a; rişipi sute şi mii de tone 
i de maculatură, ştiind că,
! pbnfrU â fabrica 10 tone 
lm—'•  •  * " a - - * — o

de hârtie este nevoie de 
6—7 tone lemn,, ceea ce 
înseamnă: defrişarea unei 
suprafeţe de circa 10 ari 
de pădure, reprezentând 
mult prea mult faţă de 
posibilităţile şi de potenţia
lul actual al fondului nos
tru  forestier. Este bine şti
ut faptul că şi consumul 
de hârtie constituie un im
portantindicator© e: ex- 
primă gradul de civilizaţie 
al unui popor, su b „ acest 
pipeet cu cele I t  kg câte 
aU revenit la noi pe un 
locuitor în arnd 1994 si- 
tuându.ne departe de alte 
state europene, faţă de 
care acum avem statutul 
de asociaţi. Iată doar câ
teva considerente căre me
rită să le ţeaducem în aten
ţia tuturor cetăţenilor, a_ 
genţilor economici, asocia
ţiilor de locatari, primări
ilor, elevilor şi regiilor de 
gospodărie comunală şi lo- 
cativă, una din problemele, 
de mare însemnătate pen
tru  economia ţării în an
samblul său şi, implicit, 
pentru bugetele de faini- 
lie, locale sau proprii, a- 
vând în vedere că ,acum 
preţul pentru deşeurile de 
hârtie este de 110 lei/kg, 
cu posibilitatea ca la can
tităţi mai. mari-, colectate să 
asigurăm şi transportul. Nu 
este deloc de neglijat, 
deci, ca în toate locurile, 
unde se pot aduna' canti-

— —•*»— *—'# — o —e —•

O

im& pez/.
•  Femeile cele mal mulţumite de băr. 

baţii lor suni văduvele*.

tăţi apreciabile ' de hârtie 
— la blocurl, magazine co- 

. iperciale, îâ containere, în 
şcoli şi instituţii, la cen
trele teritoriale Şi la rolo. 
tţle  firmei noastre din De
va (amplasate tn  zona 
I.P.H. şî  restaurantului Asto- 
ria) — aşa cum se proce
dează peste -tot în lumea 
civilizată — să fie aduse 
şl recuperate integral hâr. 
tla şi cartoanele refolosi- 
bile, acestea constituind o 
însemnată resursă de corn' 
pletare a bugetelor. JJn 
calcul siftipltt denotă că 
la  o şcoală cu 1000 de e- 
levi, dacă fiecare aduce iu. 
nar câte un kg de hârtie 
■*ÎB» prisoseşte acasă şi 
şe aruncă dip gospodărie, 
într_un an de zile aici se 
poate strânge un fond de 
1 200 000 lei,' ceea Ce nu 
este deloc o ' sumă de ne
glijat".

Completând discuţia, Hnâ 
Plăvan afirma, pe ‘ baza 
datelor statistice, că în ul- 
tifnil ani, de când activita. 
tea de recuperare a fost 
cam neglijată, s_a reintro. 
dus în circuit abia 30—50 
la sută din cantitatea de 
maculatură disponibilă . In 
judeţul nostru, pierzându- 
se astfel mari valori şi re. 
surse financiare, acum fi- 
ind în situaţia de a apela 
la importul deşeurilor de 
maculatură necesară fabri
cării hârtiei.

Reconsiderând atitudi
nea faţă de materialele re. 
folosibile, în special faţă 
de maculatură, nu vom a- 
vea decât de câştigat, sal
vând anual de la tăiere 
mii şi mii de ha de, pădureţ 
care are un rol covârşitor 
în menţiherea echilibrului; 
ecologio şi a existenţei 
noastre cotidiene. ;

Pentru cei interesaţi, din 
mediul urban şi rural, iată

NICOLAE TÎRCOB

» •  Cuv. Axenţiu, Ma. '
|  ron şi Avramie; jj

I •  Onomastică : Axen- 5 
! tie; |
J *
I •  1845. La Bucureşti |
! se înfiinţează „Asociaţia l 
I literară a României", i 
'  care a militat pentru 1 
|  unitatea politică a ro- \ 
'  manilor; j

I •  S-au născut, în 1928,  ̂
* RADU CARNECI, scrii. I 
I tor; în 1935, GRIGORE J 
I VIERU, poet;

I  *  Â fiiu'rit, în 
! PETRU MAIOR,
|  1759), reprezentant al | 
J Şcolii Ardelene; «

lai
ia j

J
J 821, j 

(n-

\.... m Soarele, .răsare 
I ora 7,18 şi apune 
* 17,42;

|  ♦  Au trecut 44 de zile 1
rămas *

C O N V E R S A Ţ I I

|  din an; au mai 
! 321. I (

MABŢI, 14 FEBRUA
RIE a.c. Nebulozitatea 
va persista mai ales în 
regiunile vestice, nor
dice şi centrale' ale ţării. 
Vor cădea precipitaţii 
slabe, de scurtă durată. 
Sunt condiţii de ceaţă. 
Regimul termic îti creş
tere. Temperaturile mi. 
n im e: — 5 şi 3°G, * dar 
cele maxime, în cursul 
zilei, vor depăşi. 12°G.

Deşi nu este căsătorit (Încă), dl. Dan Başa are, la 
cei 35 de ani ai săi, 16 copii, Intre 7 şl 11 ani: 8 in 
clasa I, 2 în clasa a Il-a şi câte 3 în clasele a IlX-â şi 
â IV-a. Cititorul a înţeles^ desigur, că este vorba de
spre un învăţător dintr-un sat cu puţine familii şi cu • 
un număr destui de mic de copii.

—V-nş pune o singură întrebare, dle Dan Başa, 
şi anume de când sunteţi dascăl de ţară ?

— Din 1978, când am absolvit Liceul pedagogic
din Deva. Am fost repartizat în ţomuna mea, Vaţa 
de Jos, unde locuiesc împreună cu părinţii, mai pre
cis la Şcoala primara din Ciungani, unde am fUrjc- 
ţionat o& învăţător până în anul 1990, timp în care 
mLani satisfăcut şi stagiul militar. ■■■■*-■

■-*— Şi cum mergeaţi zilnic de la Vaţa de Jos Ia 
Ciungani, cale de 11 km ?

— Pe jos, cu bicicleta, cu maşina personală, cu
ce puteam. Dar nu chiar zilnic, că mai rămâneam şi ) 
în Ciungani peste săptămână şi veneam acasă' vinerea. 
Nu ,a fost deloc comod, însă mai presus decât orice 
pentru mine a fost şi rămâne datoria, profesia căreia 
m-am dedicat. ’ \

— Iar la şcoala din Brotuna de când sunteţi ? I
— Din 1990. E ceva mai uşor, că n-am de parcurs ^

)
________________________ \

decât trei kilometri de la Vaţa de Jos până aici, aşa i 
că peste câmp pot veni şi pe jos, însă, do regulă, vin ? 
cu bicicleta, fac cam 10 minute. 1

— A fost un gând, o dorinţă din copilărie să Vă \
faceţi învăţător sau cum s-a întâmplat ? I

— Pentru că eram cel mai bun din clasa mea, o /
dată, când profesorii! era plecat la Deva, am făcut eu i 
ora cu colegii. .Adică mi-a plăcut profesia asta. \

— Am auzit că şi muzica a fost, sau este, o pa- |
slune a dv. 1

— Da, ia Pedagogică am făcut vioară, dar eu cânt J
do mult la acordeon. Acum cânt mai ales în specta- y 
colele pe care le dăm cu elevîi. " ţ

— Mai prezentaţi asemenea programe ? ?
, — Da, chiar de Paşti am susţinut un recital fru- 1

mos cu copiii, la şcoală, cu participarea şi cu spriji- \ 
nul material ale părinţilor. Acum, de 8 Martie, pre. i 
gătim o serbare mai mare. ?

5 ţ— Dar rtivelul de învăţătură :al elevilor din şcoală 1 
cum îl apreciaţi? ţ

— Eu zic că este bun, am statistici concrete, pen- i 
tru că mă pregătesc să-mi susţin examenele de gradul ’ 
I şi, din câte ştiu, şi copiii şi părinţii sunt mulţumiţi, ţ 
Cu clasele a Il-a si a IV-a mai ales lucrez foarte bine.  ̂
Iar ei, copiii, sunt cuminţi, sunt dotaţi, sunt generoşi i 
unii cu alţii, însă aptitudinile lor trebuie’ dezvoltate, } 
stimulate. Asta încerc eu cel mai mult să fac. Uha y 
dintre absolventele de anul trecut ale şcolii din Bro. I 
tuna este acum cea mai bună elevă din clasa a V-a 1

ţ la Şcoala generală din Vaţa de Jos. Altă elevă a .mea, 1 
1 de la Ciungani, a intrat la Şcoala Normală din Deva. \ 
' Sunt şi acestea mulţumiri de dascăl. i

—• Alte mulţumiri ? ?
ţ — Că mă bucur de sprijin şi de respect din par- \ 
i tea părinţilor elevilor mei şi a celorlalţi locuitori din ţ 
J Brotuna, că reuşesc împreună cu copiii să menţinem 1 

j şcoala într-o bună stare de ordine şi curăţenie (de-a drept) 
1 tul excepţională această stare, exemplu demn de ur- V 
j mat — n.n.), că-mi pot ajuta părinţii, în vârstă, la ţ

trebtrrile lor gospodăreşti şi agricole.
— Jar un „of“ al învăţătorului Dan Ba.şa din 

Brotuna?'. *
•— Problema aceasta a terenului şcolii pe care 

J şi_l revendică pe nedrept Primăria din Vaţa de Jos,
 ̂ cu gardul dărâmat si în bună parte furat, lipsa lern- . 

i nelor de foc, suficiente pentru traversarea perioadei j 
J de iarnă, mai sunt şi altele câteva, însă eu sper să ţ 
1 învingă legea şi raţiunea şi să fie bine. 4
i — -Păi dacă n-ar mai fi nici speranţa... j
X DUMITRU GHEONEA A 4

_ _  “  j
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B I N G O  S P O R T
Vă invită în fiecare zi, între orele 12—04 | 

|  dimineaţa, la salonul dc bingo din Sală Spor- «, 
tarilor, să câştigaţi premii de milioane. I

(6059B8)_j

I

l

. .. . j a p 'B i
Pe fluxul tehnologic al grâului care este mă;

' chiat ia moara S.C. Cetate S.A. Deva, se urmăreşte 
respectarea cu rigurozitate a programului stabilii î

Foto : I*AVEL LAZA! U

©  „CREDO". A  apărui 
nr■ 1 ai revistei „Credo" 
editată de Grupul Şcolar 
Industrial Transporturi 
Auto Deva. O publicaţie 
frumoasă ale_ cărei-pagini 
exprimă sinceritate, ta . 
lent,- dăruire.; Intr.un cu. 
pănt de salut, ■ direc.  
torul . şcolii, dl Marin 
Avrămică, a f  i r m  ă 
relevant:.. „Gestul acesfor 
elevi de a încerca şă vă 
i,transporte" sau să - vă 
facă „legătura" cu minu
nata lume a poeziei şt 
artei mi se -pare un gest

sublim şi temerar". V. 
ram şi noi viaţă. lungă 
revistei şl succes celor 
care scriu! (M.B.) .;

©  NOU. De curând 
şi.a începui activitatea,
în oraşul Brad, pe strada 
Avram Iancu, o nouă sec', 
ţie de confecţionat, feţe 
de încălţăminte, cu 60 de 
salariate, aparţinând Co
operativei meşteşugăreşti 
„HOrea". Se lucrează îrt: 
colaborare cu S.C. „Clu. 
fana" din Cluj.Napoca. 
Dotarea cu utilaje co. 
răspunzătoare creează pp. 
sibilitatea diversificării 
modelelor şi mărimilor; 
(BJS.)
, ©  NUMAI MUNCA A .

DUCE MILIOANE ! S.C. 
„Metal — Expres" — Dc. 
va a efectuat, în luna ia
nuarie ă-â;, lucrări in va
loare de aproape 130 mi. 
lioane de lei. La toţi be. 
neficiarii s.a lucrat co
rect, chiar în avans. Ba. 
nii au intrat în contul 
firmei,"apoi, după meri. 
tul fiecăruia, în buzuna. 
rul lucrătorilor. (Gh. I.N.)

© COLEGUL ERA... 
HOŢ! Ilie Filip,. lucrător 
la staţia C.F.R. Simeria, 
avea un coleg. El se 
numea Grigorc Pănăccun 
şi nu era oricine, ci şef 
de tren. Intrro zi, Filip 
se trezeşte că îl lipsesc 
175 000 de lei. Poliţia a

constatat mai apoi că ho. 
ful nu era altcineva de. 
cât... Grigore. Mai bine 
lipsă de asa colegi, nu? 
(V. N.).

© VAŢA BAI - ŞI 
RETUR. Cu câteva zile 
în urmă, dl. Ioan Dăfab 
a deschis un traseu pri. 
vap pe ruta Vaţa Băi —■ 
Deva şi retur. Transpor
tul este asigurat cu un 
autobuz Ilcarus, ce asi
gură condiţii confortabile 
de călătorie. Plecarea de 
la cap de linie este la 
ora (i şi 15 minute, din 
Brad la ora 7 şi douăzeci, 
iar reîntoarcerea de ia 
Deva la ora 14 şi două
zeci de minute; (AU.)
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ALIANŢA CIVIC LIBERALA ÎN JUDEŢUL 
HUNEDOARA

j In seara zilei de 7 februarie a.c., organizaţiile şi 
finalele judeţene ale Partidului Naţional Liberal Con
venţia Democratică, Partidului Liberal *93, Partidului A- 
lianţei Civice şi Partidului Naţional Liberai au încheiat 
un Acord de Colaborare prin care au convenit. In prin- ‘ 
cipal: să acţioneze în comun In Convenţia Democratică, 
în Parlament şi în consiliile locale. Să se sprijine reci
proc în mijloacele de informare în masă şi să colaboreze 
în organizarea de turnee politice, mese rotunde, confe
rinţe, întâlniri cu electoratul, dezbateri publice şat.

‘ fn Acordul de Colaborare se precizează că fiecare 
partid se angajează să nu acţioneze pe cont propriu de
cât după o consultare cu celelalte partide şi numai dacă 
nu s-a ajuns la un punct de vedere comun (Tr. Bondor).

SCIZIUNE IN ORGANIZAŢIA P.S.M. 
HUNEDOREANA

; Sciziunea la nivel central creată în rândul Partidu
lui Socialist al Muncii, prin desprinderea aripei Mohora, 
s-a repercutat şi în formaţia politică hunedoreană. Mai 
precis, de câteva zile, ca urmare a demisiei dlui Adrian 
Fiorin Brătllă, secretar cu problemele tineretului în co
mitetul judeţean PJ5.M., s-a constituit un grup de iniţia
tivă care sprijină aripa Mohora.

Demisia dlui Adrian Florin Brătilă, după cum ne-a 
declarat domnia sa, „nu vizează obţinerea unor funcţii, 
ci existenţa efectivă a unei viziuni diferite asupra liniei 
politice a Partidului Socialist al Muncii".

In perioada încheiată, no'âl grup de iniţiativă, sub 
coordonarea dlui A.F. Brătilă,-intenţionează să organizeze 
filiala judeţului Hunedoara a noului partid apărut pe 
eşichierul politic al ţării •— Partidul Socialist. (C.P.)
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RECUPERÂND HÂRTIA
(Urmare din pag. I)

unde pot să apeleze pen
tru predarea cantităţilor de 
hârtie şi de cartoane co
lectate : DEVA, str. Gri vi
ţei, nr. 37, tel. 614421 -sau 
614408; CENTBUL HUNE. 
BOARA, str. Carpaţi, - nr.

128, tel. 711048; CENTRUL 
PETROŞANI, str. Livezeni, 
nr. 233, tel. 541964 ; CEN
TRUL HAŢEG, str. Pro. 
greşului, nr. 76, tel. 770353; 
CENTRUL BRAti, sţr. A. 
lancu, nr. 52, feL 660783; 
CENTRUL ORĂŞT1E, Str. 
Gării, nr. 10, tel. 642005 şi 
CENTRUL (A  LAN, str. 
Meşteşugarilor, nr. 5, tel. 
631380.

In procente

-■'■vT • •
decembrie 1994 faţă de

noiembrie decembrie „ 
1994 . 1993 dS°1993

y  &

In
Producţia industrială 99^ m s v 94,2 Y 100,7-
Productivitatea muncii în industrie «S3 97,8 104,6
Numărul salariaţilor în industrie 100,0 96,8 96,3 96,3
Export
Investiţii . f ’

192,3 208,8 204,5 101,9
X X ÎS 138,4

Apartamente date in folosinţă X X Jfl 70,1
Vânzări de mărfuri cu amănuntul 108,3 m ,4 109,7 J«/9
Servicii prestate populaţiei 
Producţia principalelor produse 
industriale

199,4 m ,o 80,4 100,4

— huilă netă 88,1 106,9 106,7 * 112,6
— oţel 108,6 93,6 97,6 96,3
— laminate *22,5 411,1 95,9 97,5
— ciment 60,0 409,0 43A 105,4
— bere 'V / 10,0 27,7 »4,4 .
— came tăiată în abatoare « ,5 m  .. 5L0

----lapte de consum w,2 B47.0 ....... 152,5
;> —.pâine *■■■■'• ■ M,6 80,4 49,8
Efectivele de animale la 31. 501. 1994

Bovine 94,8 100,8
— la populaţie 04ţ? ti» ,9 93,1 *81,0

■. Porcine 68,4 06,9 81,0 «6,0
— Ia populaţie - 03.0 M,1 72,0 n,*

Ovine 07,3 ■■■■■-  m  ■ ■ 81,1 9%3
« #— la populaţie •7,7 81,9

Păsări 106,2 74,8 «9,1 74,8
— la populaţie

Veniturile salariale medii nominale
M,0 101,9 87,5 ?;■ 101,9

' — brute >; 139,7 236,5 - r 381,7 2543
24^4■ :— nete ‘ *24,4 226,3 360,0

Preţurile de consum ale populaţiei 109,1 292,2 236,8
— mărfuri alimentare 192,6 t 184,3 303,3 238,7
—̂  mărfuri nealimentare 101,4 MI6,1 275,5 J 233,2
— servicii A01.0 474,1 304,7 238,2

(Date furnizate de Direcţia judeţeană de statistică!.
■»#«*» ««***»■■»•**
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De. o oanecare vreme
, jneoace, cei doi lideri de 

partide, ale căror nume 
le-am scris în titlul a- 
cestor rânduri, se ceartă 
<wi» prin presă, pe la ra
dio şl televiziune —, pre_ 
cum ştim noi cine la uşă

• cortului. Suntem convinşi 
că mulţi dintre cititori»

• ziarului nostru îi cunosc 
pe cei doi domni, dar 
credem că n-ar strica câ 
le dăm numele şi prenu. 
mele întreg, precum şi 
funcţiile pe care le ocupă, 
în  eşichierul politie ro
mânesc. Primul este dl.

. Gheorglie Funar, -preşe
dintele Partidului Uni
tăţii Naţionale Române 
şi primarul municipiului 
Cluj-Napoca. Al doilea 
este dl. Marko Bela, pre
şedintele Uniunii Demo
cratica'a Maghiarilor din

DOMNII FUNAR ŞI MARKO
România şi, parcă, poet 
de meserie.

De ce se ceartă cei doi 
domni şi alţi câţiva din 
jurul lor? Motivul vă este, 
credem, cunoscut. UDMR, 
prin Laszlo Tdkeş, Marko 
Bela, Gyorgy Frunda, Ve- 
restay Attila, Katona A- 
dani şi alţii, cere o seamă 
de drepturi pentru mino
ritatea maghiară. Cer se. 
pararea şcolilor, Inscripţii 
bilingve de străzi, insti
tuţii, localităţi etc., în
văţământ superior în lim
ba maghiară. Dar câte nu 
cere U.D.MJR., aplicând 
tactica paşilor mărunţi, 
dar siguri? Recent, a- 
ceastă organizaţie poli
tică — unică în Europa

şi, poate, în lume, fiind 
constituită pe. baze et
nice — a trântit bomba 

- autonomie» etnice a ju
deţelor Covasna, Harghita 
şi a unei părţi din Mureş, 
anunţând înfiinţarea Ţă. 
ri» Secuilor. Ceea ce nu 
înseamnă altceva decât bă 
o parte din pământul ţă
rii să nu fie administrată 
de statul român. O abera
ţie ca asta nici nu se 
poate mai mare. ^

Dl. Funar, când a auzit 
de ultimele pretenţii ale 
U.DM.R., a sărit în  sus 
de doi metri de-furje. Şi 
nu numai dânsul, ci şl 
alţi lideri ai P.U.N.R. — 
dnii Şuian, Gavra ş.a. 
La rândul lor, ati cerut ca 
toţi funcţionarii maghiari

să fie testaţi la limba 
română, scoaterea cadre
lor militare ungureşti din 
armată, decretarea stării 
de urgenţă în cele două 
judeţe şi jumătate, scoa
terea în afara legii «- 
U.DJVX.R. ş.a.

Cereri, solicitări absur
de de ambele părţi. Ade_; 
vărul este eâ U.D.M.R. 
nu .i cuprinde pe toţi. ma
ghiarii din România, Iar 
P.U.N.R. nu-i includ^ pe 
toţi românii din Ardeal. 
Iar omui de rând nu se 
implici în dura polemică 
dintre Cel  ̂ două formaţii 

politice. La o manifestare 
de interes naţional m-am 

• întâlnit. Cu un vechi prie
ten ce trăieşte de mulţi

ani kt Miercurea Giuc. 
L-am întrebat dacă ma
ghiarii de acolo cer ceea 
ce cere U.D.MJR. „Nici 
vorbă — mi-a răspuns. 
Oamenii îţi văd de tre 
burile lor şi nici - ' gând 
nu au să pretindă ceea 
ce cer in gura mare alde 
Marfeb, Tmteş, Frunda, 
Katona Şi «Aţii ca ei“. Iar 
românul din Ardeal ju
decă aproximativ aşa i 
„Trăim de secole împre. 
unâ cu ungurii şi n-am 
-avut necazuri cu el, ne
am înţeles In pace şi li
nişte. Liderii —- treaba 
lor — certe-se până li se 
rupe limba. Noi ne ve
dem de bucuriile — pu
ţine — şi necazurile — 
multe — ce le trăim".

TRAIAN BONDOR

RTL
MARŢI, 14 FEBRUARIE

6,30 Seriale, desene a. 
minate; 10,05 Kojak (s); 
„Joc dublu"; .11*00 Fru
mos şi bogat (s); 11,30
Vremea dorinţei (s); 12,00 
Preţnl e fierbinte (cs); 
12,30 Duelai familiilor 
(cs); 13,00 Magazinul a- 
miezil; 13,30 Springfield 
Stery (s); 14,15 Santa 
Barbara (s); 15,10 Pasi
unea ei e crima (s.p.); 
HM» llona Christen talk. 
show; 17,00 Hans Meiser 
talkshow; 18,00 Jeopardy! 
(cs); 18,30 între noi (s); 
19,00 Frumos şi bogat 
(s/r); 19,30 Exploziv te
legrafic; 19,45 Ştiri, me
teo, sport; 20,10 Exploziv 
— magazin; 20,40 Vre- 
buri bune şi rele

CANALE 5
MARŢI, 14 FEBRUARIE

7r30 Ştiri; 10,00 Show. 
ul lui Maurizlo Costanzo
(r) ; 12,45 Forma (mag.);
14.00 TG5 — ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Beautiful
(s) ; 15,05 Complot în fa
milie (show): 16,20 Agen. 
(ia matrimonială (mag,);
17.00 Bim Bum Bam (d.a4;
18.00 Super-samuralul (s); 
18,25 Desene animate;
19.00 OK, preţul e corect
(cs); 20,00 Roata norocu
lui (cs); 21,00 T65 —
ştiri; 21,25 Circulă zvo
nul (show); 21,40 Film;
23.30 Casa Vianello (s); 
0,00 Sbow-ul lui M. Cos
tanzo; 2,30 Cotidiene (r); 
2,45 Circulă zvonul (r);
3.30 Target (r).

SAT 1
MARŢI, 14 FEBRUARIE

6,30 Brunch — TV t;
10.15 Vecinii (s); 10,45
Brunch — TV 2; 13,00
Loving (s): „Proiecte"; 
13,30 Soarele Californiei 
(s); 14,30 Falcon Crest 
(S): „Răfuiala"; 15,25
White Fang (s.aO; 15,55 
Tânărul Indiana Jones 
(s.a.); 16,55 MacGyver
(sa.); „Valea morţii"; 
18,00 Să riscăm (cS); 19.00 
Totul sau nimic (cs); 20,00 
Ştiri .sport, meteo; 20,30 
Roata norocului (cs); 21,15 
A.S. (s.p.); „Şarlatanul";
22.15 Chicago HŢope (s>;
23.15 Ulrich Meyer (talk. 
show); 0,00 S p ire i TV 
— reportaje; 0,35 IuMre 
sau ce nalba? (show); 
1,05 Borsalino (f.a. Fr.).

N B
MARŢI, 14 FEBRUARIE

6ţ30 Ştiri, cu Tom Bro- 
kaw; 7,30 fn miezul afe- 
cerilor (maig.): 8,00 Azi — 
Informaţii la zi; 10,00 
Comerţ TV; 11,00 Piaţa 
europeană; 15,80 Piaţa 
americană; 18,30 Buletin 
financiar; 19,08 Azi, In
formaţii Ia zi cu Bryant 
Gambei A Katie Courie;
20.00 ITN; 20,30 Viaţa 
noastră: em. ecologică;
21.00 Entertaînment K — 
Press: lumea filmului şi 
muzicii; 21,30 Dateline «* 
retrospectivă; 22,30 Ma
gazinul ştirilor NBG; 
23,30 Show-ul serii cu 
Jay Le no i talkshow cu 
celebrităţi; 0,30 Real Per
sonal — show; L00 Bu
letin financiar.

EUROSPORT
MARŢI, 14 FEBRUARIE

9,30 Golf Magazin PGA. 
(Turespana Open); 10,30 
Biatton. CM. de la Ant. 
holz. Italia, proba de 10 
km, echipe masculin (d);
13.00 FotbaL Eurogoluri;
14.00 RIatlon. C.M. de la 
Antholz, 7J$ km, echipe 
feminin (d); 16,30 Tenis. 
Finala turneului ATP. fn- 
door de ia Sait Jose 
(rezj; 18J» Biatlon. CMf. 
de la Antlioh; Italia (re
zumatul rilei); 18,30 Na. 
taţie.' Cupa Mondială de 
la Mâlmo, Suedia (d); 
19^0 Fotbal. Eurogoluri; 
20,30 Buletin de ştiri 1;
21.00 Tenis. Magazin' 
ATP. (Duhai, San Jose, 
Tokyo); 22,00 Ski alpin. 
Magazin.

w
-.0 RŢI.

7,00 TVM — Telema. 
tlnal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa Bar
bara (s/r); 10,00 Actua- 
Rtăţi; 10,05 Limbi stră. 
ine; UJ05 Intre noi doi 
(f/r); 1X55 Desene a. 
nimate; 1 3 4 0  MOI a- 
udlţii; 14A0 Actuali
tăţi; 14,10 TVR Iaşi; 
15,05 TVR Cluf-NPpm 
ca ; 16,10 Fii tu  îo . 
şuţi ; n m  Totul d e . 
spre muzică (cs) ; 18,30 
Legenda lui Zorro 

fcU.); 1E90 CB*» Stord- 
zeştii (I); 19,90 Fata 
Şl băieţii (s. Franţa); 
20,00 Actualităţi, me. 
teo, sport ; 20,45 Din. 
wti* da Africa £  
SUA, *85); j a s ă  Ac- 
tnafitâtl: 2^83 Gong j 
M t MerMMiMŞ dan.

• 7p80 Ia  prima oră; 
KM Gni de tmrriei» 
1«U«> Telejurnal Wori»

cateiit; U M B n m s s- 
nimate; 12,00 Teatru
Brie (r); UJ» Cemh*. 
tmstti tCFD; 1400 Ae. 
tuaUtâţi; 14.10 Piaeeta-
rife W »  U m ht «Mk.
toe ; fraacş*» şâ caw 
gleză (r); ‘ " f  BCOMCS 
«rimate: 1^30 Fiicele 
dectorului ts., ep. m r
17.00 23 'do miHoaas 
(M * 17,40 Aur Şi w ;

•«ti <■* <ik a n  taa»
23 da atiUoaaa (*. 0 2
30.00 Hyperio*»; %%& 
TVM — Meamer;2 IJO  
Intra da şi nu; R M  
XV5 Europe. Telejunml 
fn limba francezi; 
22,30 Credo; 2M6 B- 
un^ok;

PEVASAT
9,00 Desene animate 

(r)S 9^0 Prinţul din 
Bel A ir (r); 10,80 Film 
serial: Falcen Crest 
tr); 10,50 Miamf Viee 
(r); 11,40 Viva Tele 7 
fr); 12,40 Vldeotext;
18.00 Desene animatei 
Batttan; 18,30 FUm 
documentar: Guverna, 
rea pe înţelesul ta tu . 
ror; 19,00 Mafalda;
20.00 Film Serial: FBI
— ep. 10; 20,50 Ţara 
nimănui; 21,00 Tele- 
jurnal («misiunea de 
ştiri a televiziunii Tele 
7 abc din 13. 02. 1995); 
21,30. Film serial: Chips
— ep. 7; 22.20 Clip 
viva; 12,30 Film ar
tistic : Somnul de veci 
(SUA, 1946); 0*25 Ţ i. 
deotext.

9,00 Teletext ; lOuO» 
Observator; tMO A .  
genda săp fw dnii (rit 
11,30 FHm artistic. IM. 
tru diavoli (r); tU *  
Teletext.. Preţurile la 
Bursa de Mărferi Ti. 
«nişa***; 17,00 Obac» 
vator — Antena f ţ  
18,00 Handbal fsinlnln 
- -  Gupa României *- 
Rapid Bucureşti — 
RATB Bucureşti Ba- 
registrare); 19,00 Flhn 
artistic, fncă mă mai 
numesc Brnee; 20^0 
Worldnet — Capul cod 
şi Insulele sale.



Naţionala noaslrâ In 
Orecia şl Turcia

•  IN PRIMUL MECI, GRECIA _  BOMANlA 1-

i
I
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•  ÎN PARTIDA PANIDIAKQS — ROMÂNIA 0—
*  MÂINE. MIERCURI, LA IZMIR, TURCIA —|

hibernai de pregătire a
a ţinut morţiş fi a reufit 

pregătire fa Grada şi Tazria.1 
lotul «raţional. ffr f Jucătorii de .bază , «tor» ev®-| 

străinătate, convoctmdu.1 „de afară" «tear* 
şi O fU a  Sabtot — care, faşă va e v fil 

t doar fa meciul cu Turcia. ,  1
Organdi nnaa acestui terasa a creat destule d ls-I 

cutii ta dtabavile Steaua fi Universitatea Cratova, t o i  
ar fi drefi ea Jucătorii tor (setecţfonaţi) să sa ] 

I cluburi («uat ar fi fost fi normal). Şi 
ca a p t n d M a  Greciei n-a foit de '

nafiirn «2 ■■iit tii’S - iilwrt oua fi-- -1 ,Jb- Jb», ,PBntefiCW: ttod .: *•— saştêtotet' Crte tetoSî g ■ Ws?■ .-i
tel Steri -'-stata cotat ca atare de toată 

sate i*a acordat extrem du 
, rtotorist obţinute, valabilă 

rasul naţie astei p i u ş l l  Chiar f o i d t w  aste»
; n o d  că gazdei* au uMrittt victoria 

ier «M i ta tfofifil de aatreuorul PoHciir—te  a
fiste-l 

la
interaaţtonale. ueavând

«I suflu* da jac pentru a astfel de partidă", a  preci-j 
Au urmat apri «arate. nune aricind j

Pruaea (Preda), C e te i (Zegreami). A«L| 
|  fitil)tete* Săirifiu (Tilvan). Pandurul 

Papară, Gătoă, Timoft* II <F1. Constea). L * -| 
Cratoueauas (B. V in te lt e  1 ■"#

•, ca  PanHiairos ptigss, 
a căşiiţat cu 2—0. prin s te r ile  
(anul d a  lovitură de la U  mL

hipă meciul d e ta Ptegos «disputat joia trate 
«etani reprezentativ s-a îndreptat spre A i 

ade a luat apoi drumul spre batir (via fotoni 
iid Unii C i Tttfcia .— România (de miercuri, J 

antrenorul principal Angliei Io 
# atenţie mâl ir ite  (va Bitr 

f i Sabia). după care va evalua „plusurile" ş i l  
I ̂ minusurile" acestui turneu nu prea bine primit d el 
I cluburile smintite mai sus, o*, nici de O parte a |

Hnnedorenii vor continua 
ascensiunea

pf> anten * tosa # mmm m spate # a

Plecarea precipitată 
(pentru mulţi greu de în
ţeles) a lui B. Viaţi de 
Ia Corvinul, a  pus intr-o 
situaţie neprevăzuţi con. 
ducerea clubului şi pe 
sponsor. P in i Ia urmă 
problema a  fost rezolva
tă  operativ — şi ne pla. 
ce să credem — profe
sional, totul focheindu-se 
cu bine : la propunerea 
sponsorului, Ioan Petcu 
şi-a asumat responsabili, 
ta tea fi a trecut din 
funcţia de preşedinte e- 
xecutiv ca antrenor prin
cipal, iar In torid teu a 
fost promovat fostul vi. 
«preşedinte, DORIN HIG- 
ŞA, căruia i-am şi agre
sa* câteva întrebări.

■— Cina a ţi primii nu 
t r i imirea dvs In fruntea clu

bului hunedorean T
— CM emoţie. Să ajungi 

preşedintele clubului de 
'.tea* ţi-ai legat viaţa e 
ceva la  caro nici nu vi
sezi ta  « le  mai frumoa- 
se visuri! Să nu credeţi 
că mă refer la funcţia în 
sine, cei care mă cunosc 
bine ştiu că nu-mi place 
să mă fac „mare“, „Im
portant* — ci la  faptul 
că am posibilitatea sâ dau 
fot ce pat pentru, ca e. 
chipa noastră, Corvinul, 
să reajungă în primul e- 
şaton fotbalistic al ţării.

— împreună cu Neluţu 
Petcu aţi jucat fotbal de 
la juniori şi până când 
Corvinul a ajuns pe locul

pNf'd»  ̂riftete f  mm»' <• »

trei în Campionatul Dl* 
viziri A performanţă de 
vârf a fotbalului hunedo
rean, aţi trecut prin mul
te posturi din  echipă, a- 
poi, tot ta  „tandem* cu 
Petcu aţi făcut parte din 
««ducerea duhului..

w avonii re c*t «1 
DORIN NICŞA,

F.C. Corvinul
la

oara

— Am Îmbrăcat tricoul 
Corvinutui pentru prima 
oară ta 9 ani. Ia grupa 
de « p il  a maestrului Du. 
toitru Pătraşcu, ca mai 
apoi. antrenorul Ladistau 
Vlad să mă promoveze 
de la  Juniori la prima e* 
după Intr-un m ed cu 
F.C. Argeş (scor 1—1) şi 
la  a l  doilea cu Rapi d (a 
Învins Corvinul cu 2—1 
şi un gol l-am marcat eu 
Iui Marin foniţâ aflat pe 
atunei ta  atenţia selec
ţionerului naţionalei, iar 
acum, «nul dintre cei mai 
ataşâţf hunedoreni aici, 
la clubul Corvinul). Am’ 
lucrat «  mulţi antrenori 
cu o  impresionantă car
te de vizită ţi nu pot ssul 
uit pe Mircea Lucescu. 
Ei bine, activitatea sa 
jucător, dar şi cel câţi-.

va ani în conducerea clu
bului m-aU determinat nu 
numai să primesc onoran. 
ta  funcţie de preşedinte, 
dar şi te  privesc cu toa
tă răspunderea, respon. . 
sabilitatea ce iheumbă a* 
cest post, pentru mine, 
dar şi pentrd colegii mei, 
pentru jucătorii Carvihu- 
lui. Avem In faţă obiec
tivul prioritar stabilit cu 
sponsorul nostru, cu con. 
ducerea clubului şi asen
timentul jucătorilor: d a . 
sarea pe locul secund şi 
obţinerea dreptului de a 
participa la  baraj.

— Ştiţi Şi <tv — con
ducere, antrenori, jucă
to ri—că acesta este dezi

deratul clubului, al supor
terilor, ăl tuturor celor 
ce iubesc Corvinul — şi 
nu sunt puţini în judeţ. 
O te  reuşiţi?

— Yreau te  vă s pun eâ 
sponsorul nostru, Siderur
gica S A , personal dl di. 
rector general, irig. df. 
Silviu Samotiescu, ne-a a- 
sigura t — conducerea clu
bului, pe jucători, de spri
jinul necesar desfăşurării 
activităţii şi crearea con
diţiilor necesare fotbalu
lui de performanţă. De 
aceea ne simţim foarte 
stimulaţi, mobilizaţi să 
facem treabă, să luăm 
lucrurile foarte serios. 
Noi credem in izbândă, 
în fotbalişti, ştim că şi 
ei vor te  joace în Divi
zia Naţională.

Tn an aliză  - turul cam pionatului 
Diviziei O  la fotbal

CO RVINUL, TREI M ECIURI ÎN  U N G A R IA

Actualmente, îi» judeţul nostru, totul 
fie arbitri divizionari — Naţională, A 

B, «st* format din 16 „cavaleri ai fiu
lui" şi 93 de arbitri de categoria I, 

t i  Şi stagiari, care sunt desemnaţi te  o* 
fitâeee ta  Divizia C — seniori şi juniori, 
precum şi la  Camptoaatele judeţene de 
«miori — V. Mureşului şi V. Jiului, fo
tele jŞUţgrito ale C?f>ei României, de 

: cădeţi Ş) .«pti, Campionatele republi
cane ale juniorilor I şi Ii, M  linie, alte 
Jocuri amicale. Aşa se fac* că tn Sta- 
«H «ea fotbalistică din toamna campio
natului *M—*95 tei fost delegate brigăzi 
fie arbitri la 153 jocuri în JMu, C, seniori 
ş i 133 la juniori, 21 de meciuri ia Cam- 
ptoaatte Judeţean seniori V. Mureşu
lu i Şl t t  tneeiuri ia C.J. V, JM ui, ţ»*- 

; t o a  şl la Jacurile d te  fazele Cupei Ro- 
nteniei şja.

Aceste cifre au fost prezentate în ra 
portul atei, «ie di-Grigore Maeavei, pre- 
Şedbteefo Gamisiei judeţene de arbitraj 
— fost arbitru ir» Divizia Naţională, ac- 
«Mineoto observator federal în Divizia 
B  — la recenta analiză ce s-a desîăşu- 
r t t  .la Deva, eu arbitrii, precedată de un 
test scris cu toţi arbitri de categoria I  
şi a  Il-a, In  acest context s-au remar
cat cum a  fost organizată Comisia Ju
deţeană şi ce a reuşit împreună eu Sub
comisiile sale de lucru, şi cu sprijinul 
comisiilor locale de arbitri să-şi per- 
facţtoneze musca, având ca obieriiv 

prioritar; CALITATEA ARBITRAJEI/m, 
pornind de la pregătirea teoretică şl fl
eică a  tuturor arbitrilor, progrotatefit' 
«nai aproape de adevăr a de l«ării an> 
btlrjlar şi îmbunătăţirea componenţei 
corpului de observatori, pentru creşte
rea exigenţei în observarea meciurilor

şi ă> «îjltătii 'rapomtelor şi nu în uiţi- * 
mul rând a analizelor mai âtente, ob* J 
servapilor ce sânt încredinţate spre a l  
âe l« t măsura* cuvenite în  eonsisiiie* 
4e ^finalitate ale Asociaţiei judeţeee | 
de fotbal. Şi se poate afirma că ta  tur* 
rul. acestui c a n to n a t, majoritatea a r - l  
bitrilor şi-au făcut cu corectitudine ş l ;
obiectivitate datoria, c t au  fost mai p u -|

n e u v  linii arbitri sa Insă*

«ă toate aceste cazuri au  J

ţine cazuri în caş* linii _arbitri
mult maj puţini iinfluenţări de 

Bai oaspeţi
fest puse îr: discuţia comisiilor de cb»-î 
cipiină atât a arbitrilor, c it ţ i a  jucă>1 
torilor şi conducerilor de riuburi şi aa* J 
faenorii, eare s-au lăsat cu sancţiuni ce j 
s-au publicat ta coioaapie eforului „Cu- * 
vântul Kher“. Bste bine te  amtatîm c ă i  
In ultima perioadă, patru tineri arbi-; 
tri din lotul judeţean au promovat in-l 
toamnă ta lotcd divizionar B. *

ta  timpul analizei s-a s«x««uat cu i  
claritate «supta obiectivelor bine sta- J 
bilite ce ii revin de îndeplinit Comisiei j 
judeţene, dar ş l Comisiilor tocate de ar- 1 
bitraj, dintre care am  sp icu it; «  Forma, j 
rea unor loturi valorice de arbitri la | 

uvelul JufoţtiluL •  Sporirea exigenţei i 
comisiei 'lata de pregătirea teoretică şi { 
fizică şi a practicii pe terenul de joc; * 
•  Exigenţi opărita fo ţi de orice feno-1 
tnen cât ste nuc ta •*««» 'disciplinară J 

teren, san^toitarea prmsptă a  j

orientărilor
l

de pe
tendinţelor de joc brutaL 

Acţicmănd conform 
date de F C o m i s i a  
avea ta atenţia sa promovarea « w w  .  
telor tinere fi de perspectivă ta arta-1 
tiaj. ca o gwuirie a creşterii mai ac- î  
ccntuate a caBt^ji arbitrajelor. - |

Dând curs unei invi
taţii de la formaţia ma
ghiară Gyulavari Cabrio 
din Gyula, fotul Corvinu- 
lui Hunedoara efectuea
ză un turneu s  zile 
în Ungaria. Hunedorenii 
au plecat vineri, 10 fe
bruarie şi vor susţine trei 
partide amicale, iar la  
întoarcere aU prevăzut un 
meci la Arad, eu echipa

Motorul din localitate.
Antrenarul principal 

Ioan Petcu are la dispo
ziţie lotul constituit ia 
începutul pregătirilor, mai 
puţin Sterean, Haidiner, 
BaEuraru şi Oosea ce. îşi 
efectuează stagiul militar, 
juniorul Gheară — pre
zent la totul de juniori 
şi Eanc care din nou a 
părăsit echipa.

CD BUZUNARELE 
Go a l e , j iu l

SUSŢINE MECIURILE
- DEVjaaiFtCAWB - ■

JIU! a continuat in săp
tămâna trecută Seria me
ciurilor d* verificare. Du
pă întâlnirea de la D e
lte ou Voga 14—1 prin 
golurile şealiasate fir Ud- 
reşan pentru gazde şl 
Mangalagiu pentru Jiul) 
a urmat joia trecută par. 
tida dintre cele 2 forma
rii la Petroşani. De a- 
ceastă dată. Jiul a învins 
cu 2—0 prin golurile în
scrise de Movilă şi Tu- 
dorache.

Din păcate, de la Jiul 
Petroşani au început sâ 
ne parvină veşti proaste; 
di M. Cozma, preşedinte 
de onoare a! Asociaţiei 

, >.>rtive Jiul, după de- 
claraţil pompoase, că sin. 
dicateîe dih Valea Jiului 
sprijină m  bani mulţi fot
balul, a început să ba
tă în retragere lăsând de 
izbelişte vistieria Jiului 
în detrimentul politicii 
sindicale, al dorinţei in. 
focalului lider de a crea 
un partid fi de a face o 

nouă escapadă minerească 
la Bucureşti. Şi asta e o 
„mişcare'1... sportivă.

VOLEI DIVIZIA 11 
MASCULIN ----

minute, cu scorul de 3—©. 
(15—I©, 15—4, 15—B).

S-au remarcat Pester şi 
în  prima etapă a retu- Milialache, Sportul Sta

rului Diviziei B de vo- denţesc, care se menţine 
îeî masculin, echipa Spor- în fruntea clasamentului 
tul Studenţesc Hunedoara (şase victorii, două în- 
a evoluat la Cluj, în corn- frângeri), a  evoluat ta  
panta echipei locale, ©o- următoarea formaţie; O- 
nis. Practicând un joc de rfiţ. Slavu, Sincu, Maier,
Wnă etittâ ta  elwU p rs i tafofc» jfta w ). Mihaia. 
Constantin Grigore s-au che (Grădinaru). 
impus în ownaj 53 de ION BADIN

BOMANlA —
DOUA LOCURI ÎN

/ : CUPA UEFA .. ,

România, ocupând locui 
17 în clasamentul UEFA 
din cele 36 federaţii na
ţionale, va avea două ta 
curi în cupa UEFA tn e. 
diţia 1905—1996. Cu pateu 
locuri în această competl- 
ţie sunt Dalia, Franţa Şi 
Germania; cu trei locuri 
Belgia, Spania, Portugalia, 
Rusia şi Anglia. Deci Ro
mânia cu două locuri se 
află într-un pluton de 12 
ţări, printre care şi lu- 

Oianda, Austria, 
Danemarca, Bul- 

Poîonia. Cu un sin. 
gur loc sunt 15 ţări. (S.C.)

VARGA LA DINAMO 7

Până la uimă, Dinam» 
l-a lămurit pe Varga de 
la Poli Timişoara că e mai 
bun traiul pe bdul Ştefan 
cel Mare decât pe Bega. 
Acum Varga solicită înţe
legerea antrenorului Costi- 
câ Râdnlescu care, nici ta  
ruptul capului,’nud de a- 
cord cu transferul (fie 
numşj până-n vară), al pu.’ 
ternicuiui apărător şi mar- 
dator de '"gotari.' Ar -zi<ş 
dumnealui că promovarea 
(lui Poli) se mai joacă. A- 
şa speră şi Corvinul (S.C.)

AIHBITR1 DEBUTANŢI 
PE PRIMA SCENA 

FOTBALISTICA

Patru tineri — foşti ju
cători de fotbal —- v, Aa- 
ghelinei, de 35 de ani ce * 
activat la  Oţelul Galaţi. 
FI. Chivutete de 39 de ani, 
d ia Bucureşti, S. Vădan*, 
32 de ani (a jucat fotbal 
la. CFB Cluj Napoca) şi $. 
Corpodeatr, de 29 de am, 
fost la Unirea Alba ItUiâ, 
au fost promovaţi în Lo
tul Naţional ca arbitri de 
centrul (S.C.)

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

• >, IM0NS ta  ;

Sari _ Juventus 9-2 2

S trad a  .  Fiiggia t-0 «

Florentina ,  Genoa 3-1 t

- Milan - CaRliari 1-1 X

Najwli - Cremonese M 1

Parma . Padova tot 1

Roma „ Inter 3-1 1

Satnpd. * Reggiana 2-1. --I

Terii» - Lăzi© 2-0 1

Ascoii - Ataianta t: 9-1 2

Cosenza - Piacenza toi SC-

Lecte ,  Anco na 1-2 2

Saiernitana - Vieenza 9-1 2

Pag;nâ realizata de 
SAS IN C€R6U



BA*

Un director de cămin cultural revine
concurs!

• • •

''- LA PORŢILE OKAŞtJLltf

CHEL ARI
■ Exploatarea zăcămintelor de fier din zona Glie- 

lari se face din vremuri ce se pierd în negura vea-

prin
'  Comuna Mărtineşti este 

cunoscută pentru bogăţia 
tradiţiilor sale folclorice, 
creaţii impresionante, şle
fuite cu migală de" comu
nitatea rurală de-a lungul 
anilor. Cunoscut este, în 
acest sens', obiceiul călu
găresc in viaţa satelor Dîn. 
cu Mare, Dineu Mic, Tă- 
rhăşasa, Mărtineşti, cu pri
lejul sărbătorii Crăciunului. 
Cu acest prilej, cetele că- 
luşereşti s-au perindat pe 
1̂  casele gospodarilor, pri
lejuind "momente de bucu. 
ţie. Gâluşerîi, reuniţi în 
iriiirnăr de 50, aii reprezen
tat comuna la etapa fina
lă â Festivalului interju- 
deţean - „Căluşerul transil
vănean" desfăşurată la Bo- 
şorod-evidenţiind calitatea 
evoluţiei şi spectaculozita.

fc in executarea ponturi- 
. jUri merit în prezenţa 

formaţiei căluşereşti la di. 
Vppse întreceri, ca de alt
fe l’în revigorarea întregii 
munci culturale şi cu car

tea, la nivelul comunei, îl 
are dl Nieolae Berceăpu, 

■revenit prin concurs anul 
trecut la conducerea Că- 

. minului cultural de centru 
şi deopotrivă ca bibliote. 

jcar, cele doiţă funcţii con- 
centrându.se. S-a pus ast
fel ordine în activitate, u- 
nele cămine culturale a fi- ' 
liate, ca de altfel şi bi
blioteca arătând altfel, în- 
tr-o perioadă scurtă, ca a- 
devărate instituţii de cul- 

' tură.
/ Ceea ce a mai reuşit în- 
tr-o prima etapă dl Nicolae 

; Berceanu, mai precis din
• aprilie ’94 încoace, pe lân- 
? gă ' reparaţii' la care â pus
• efectiv mâna, a fost fap
tu l Că a „lămurit" situaţia 
inventarului căminului cul
tural, -înstrăinat îri parte, 
acum readus unde îi este 
locul: scaune, instrumente, 
aparatură ş.a., deşi cu a- 
para tura şi instrumentele 
mare lucru nu se mai poa
te face, decât dacă se vor

repara. Menţionăm că a- 
cest lucru s-a început, o 
parte dintre scaunele re
cuperate fiind deja repa
rate.

Intr-o a doua etapă s-a 
reluat activitatea culturală 
curentă : nedei,. baluri, dis
coteci. Şi pentru ca aşe- 
zămintele de cultură să fie 
deschise când au localni
cii nevoie de ele, condu
cerea căminului cultural de 
centru a stabilit coordona
tori de activitate în fie
care' sat din rândul tine
rilor. în  fiecare cămin cul
tural se: organizează acum 
repetiţii, ale formaţiilor.ar
tistice. Şi pentru că ne a- 
flăm în plină iarnă, com
bustibilul este asigurat prin 
contribuţia ţinerilor, dar şi 
cu ajutorul Primăriei, mai 
precis Primăria repartizea- 

• ză lemne din pădurea co
munală, iar tinerii se în
grijesc de transportul lor. 
In căminele culturale au 
avut loc revelioăne şi după

»»

ză de buletin. Zilele de 
naştere, alte evenimente 
nu se sărbătoresc mai 
târziu de ora 22".

Dându-vă dreptul la 
replică, stimată dnă E- 
milia Aytay, vă sugerăm 
să aveţi mai mult în ve. 
dere cerinţele majorităţii 
locatarilor — cele de or
dine, curăţenie, linişte — 
iar avertismentele poliţis
tului de sector Să le res
pectaţi, la căminul al că
rui administrator -sunteţi.

n o t ă

Dna (sau dşoara) Emi
lia Aytay, administrator 
la. blocul C.M. 5 din Hu
nedoara, se simte ofen
sată de cele scrise în 
Flash-ul „C;M. 5 face a. 
Fel1*. notă apărută in zia
rul nostru. „Cele scrise 
so f t numai parţial ade
vărate — scrie dumneaei. 
Apă caldă, apă rece, căi. 
dură sunt. După program. 
In bloc nu se intră de- 
cot pe bază de legitima', 
ţie, iar externii (!) pe ba-

■ ■ ■

Nu trebuie să vă preocu
pe de la cine avem noi 
date când scriem despre 
ceea ce se întâmplă la 
C.M. 5. Date avem noi 
destule. Să vă preocupe 
asigurarea celor mai bune 
condiţii de locuit pentru 
cei ce au „casă"- în blo. 
cui CJVf. 5. Mai cu sea
mă că cei mai mulţi 
muncesc în combinat, pe 
schimburi, în condiţii..

Gh.I. NEGREA

W W .W W V W W

„CONTUL OMENIEI*
bat. „Asta nu mi s-a în
tâmplat încă. Iar caietul 
pe care îl vedeţi se chea
mă „Contul omeniei". Si
gur nu fac treaba asta

Cu amicul meu vechi la ce te uita, iar neves.-
şi bun m-am întâlnit din te-mii — ştii cum sunt
nou, recent, toţ îh centrul femeile — i-a plăcut un
municipiului reşedfiftţă de anumit articol. „Să-l lu-
judeţ. ăm — a zis — este o o-

' a- Bihe că ie văd „-•■ v cazie". „Cu ce bani, că decât cu cunoscuţii",
mi-a zis. n-am prea mulţi". „Vezi —‘ -Treaba este nosti-

—■ Şi eu mă bucur de câţi ai“> Am făcut o so- mă; am zis. '
întâlnire. coteală cât am dat pe _  Aşa că este 7 L-am

— Stai să-ţi spun ce benzina de drum, cât la întrebat pe dl Virgil de
mi s-a întâmplat. cel ce ne-a reglat carbu- Ce procedează aşa Ştii

I a r â i  păţit ceva ratorul şi am zis o sumă.
rău ? . Era prea mică, plus că

— N«uu. Dar să intrăm trebuia să luării şi com-
undeva să-ţi povestesc. bustibilul de întoarcere.

îmi place foarte mult Patronul magazinului sau
să ascult, iar amicul rneu nu ştiu ce era a obser-' 
are întotdeauna poveşti vaţ că... discutăm şi s-a 
interesante de spus. Am apropiat de noi. „Este 
călcat pragul unei uni- vreo problemă ?“, ne-a 
tăţi şi ne-am aşezat în întrebat. „Păi este — am 
faţa a două mici cafele,, zis — că nevastă-mea
apoi amicul a început să vrea să ia obiectul ăsta,
povestească: - dar n-avem bani destui".

— Sâmbăta trecută am „Ooo, ăsta nu-i. nici un 
plecat cu maşina spre sa-, necaz". A luat dintr-un 
tul meu natal. Eram cu raft un registru şi a re- 
nevastă-mea, îri dreapta, venit în faţa noastră. îl 
în centrul comunei Do- ştiam — îl chema Virgil 
bra am oprit şi am intrat —; şi el mă ştia pe mine. au nevoie, căci datorită 
prin câteva magazine, fi- „Am aici un caiet unde l°r_ P°t trăi Şi eu". „Ge 
indcă Dobra a avut în- îi trec pe cei ce — se în
totdeauna un comerţ bo- tâmplă — nu au bani su- 
gat. Era marfă. Am a- ficienţi la ei. Numele, a- 
juns şi la o unitate pri- dresa şi ^semnătura. Omul 
vată din centrul satului, ia obiectul şi-mi aduee

banii într-un anumit • ter
men, pe -care-1 stabilim 
de comun acord". „Dar 
dacă omul nu vine cu 
banii la timp sau nu mai 
vine deloc ?“, am între-

„Favorit" se cheamă, si
tuată imediat cum treci 
podul din centrul satu
lui, pe stânga. Un maga
zin mic, dar rafturile lui 
gemeau de marfă. Aveai

ce mi-a răspuns ?
— Dacă-mi spui...
— „Domnule, mi-a spus, 

eu aduc marfă multă şi 
o vând cu 10—20 la su
tă mai ieftin ca In alte 
magazine. Or, se întâm
plă des că omul vrea să 
ia ceva, dar nu are bani 
atunci, -întrucât ia sala
riul sau pensia peste câ
teva zile. Or, până atunci, 
sortimentul de marfă res
pectiv poate să dispară. 
Eu, domnule, sunt comer
ciant şi am interesul să-i 
servesc pe oameni cu ce

zici de dl Virgil din Do
bra şi de metoda lui ?“.

— Este foarte intere
santă.

— Cine ştie, poate o 
vor îmbrăţişa şi alţi co
mercianţi particulari, in 
interesul lor şi al nostru, 
al cumpărătorilor.

TRAIAN BONDOR

cum mărturisea directorul 
Căminului cultural, „la 
cumpăna dintre ani, aproa
pe tot satul a trecut pe la 
aşezământul de cultură".
' In acest an se urmăreş
te valorificarea şi a altor 
obiceiuri folclorice în afa
ră de căluşeri, efectuarea 
de reparaţii _ Ia Căminul 
Cultural din Dineu Mare. 

îri privinţa bibliotecii co- 
' munale menţionăm că de 
‘ curând aceasta şi-a schim

bat complet înfăţişarea, aici 
executându-şe reparaţii — 
tencuieli, zugrăveli, raşclie- 
tarea şi paluxarea parche
tului. Remarcabil a fost 
sprijinul unui tânăr local- 
nic, Ioan Goci, care a zu
grăvit încăperea. De Câte
va săptămâni, biblioteca 
din Mărtineşti s-â redes
chis, până ăcum înregis- 
trându-se aproâpe 100 de 
cititori, semn că localnicii 
sunt dornici să citească. 
Bibliotecarul Nieolae Ber
ceanu asigură, în acelaşi 
timp, carte şi pentru punc
tele de împrumut din sa- 

' te, precum şi cărţi pre
văzute de programa şco
lară pe Care le transportă 
cu maşina proprie. De' cele 
mai multe ori, omul sfin
ţeşte locul, spune o vorbă 
înţeleaptă. Aşa se întâm
plă şi la' Mărtineşti I

I

I1 curilor. Este cea mar elocventă dovadă că aceste str: 
vechi meleaguri româneşti sunt locuite dîn vremuri h 

-imemoriale, localitatea fiind atestată din anii 213—1  
■•215 î.e.n. (Istoria României, .voi. I, pag. 403). Minereul! 
5 de fier, extragerea lui au stat la baza aşezării popu-j 
I iaţiei pe aceste locuri. Descoperirile arheologice sunţg 
■  o altă dovadă de netăgăduit. Tot aici a funcţionaţi 
I  primul cuptor înalt cu cuvă din ţară, cax mai târziu,"

I furnalele . din Topliţa şi Govăjdia, cu ininereu d in i 
Ghelari. Localitatea a  crescut, s-a dezvoltat pe m ă-! 

? « sura creşterii cantităţilor- de minereu scos din< adâiţ-1 
I  curile pământului, având autoritate şi asupra aşeză-!

Irilor dino apropiere, ceea ce a făcut ca Ghelariui s ă i  
fie propus în mai multe rânduri să devină oraş. !

f Este o propunere reînnoită astăzi, când la Ghelari! 
sunt 977 gospodării individuale şi 360 de apartamente,!

Itrfii centrale termice, 11 agenţi economici, dintre careţj 
baza o deţine, firesc, mina, care asigură o parte d in !  

"minereul de fier necesar furnalelor din Hunedoara.Ş 
Localitatea are o bază puternică de învăţământ, 

tură, de ocrotire a sănătăţii, precum şi în ceea ce 
treşte echiparea edilitar-gospodârească.

Q inventariere, chiar şi succintă, a puterii econoţ,

I - - |

I cultură, de ocrotire a sănătăţii, precum şi în ceea cep
priveşte echiparea edilitar-gospodârească. . ■

I Q inventariere, chiar şi succintă, a puterii econoţj 
mico-sociale a localităţii vorbeşte despre producţia i 

I  industrială, drumuri asfaltate şi modernizate, alânen-I 
I  tarea cu apă şi canalizare, valoarea fondurilor fixe î r t l  

"Icreştere, extinderea procesului de privatizare. • •• i |  
J A. Fostă reşedinţă de plasă şi raion, de mai mulţi I 

\lan i comuna .Ghelari este una. dintre cele mai marii 
"în judeţul nostru, cu o populaţie de peste 3 200 lo-1

M1NEL BODEA

Fostă reşedinţă de plasă şi raion, de mai mulţi ■  
comuna .Ghelari este una. dintre cele mai m a ri!  

gin judeţul nostru, cu o populaţie de peste 3 200 lo- 
IcuRori, dintre care mai bine de 1 600 ocupaţi în in- 
|  dustrie şl în alte ramuri. ■■ 1

I Recent, Consiliul local al comunei a analizat, ln -1  
tr-o şedinţă extraordinară, dezvoltarea economico-1

I socială, edilitar gospodărească a localităţii, perspec- J  
tivele de dezvoltare, în consens eu cerinţele de urba-1 

■  nism şi amenajarea teritoriului. Cei 12 consilieri a t t !  
■  hotărât în unanimitate ca localitatea. Ghelari să tre f tţl

1 că în rândul oraşelor din judeţul Hunedoara. E s te !  
şi meritul domnilor ing. Ioan Topliceapu, primar,.! -

ITrofin Bocşâr, viceprimar. Dumitru "Busuioc, secre-’2 
tar, care, alături de cei 12 consilieri, au fost în £run- |

Iţea comunei după Revoluţia din Decembrie 1989. ■
» V ‘ GII. I. NEGREA I

bs'- '" > - s.-n-ţ ■  ̂ V-C V.a\: '■ .

CONDUITA PREVENTIVĂ A PIETONILOR
hazardează . in4n circulaţia rutieră, pie

tonii reprezintă partea cea 
mai numeroasă a partici
panţilor la trafic. Deşi 
marea lor majoritate fo. 
losesc corect amenajările 
speciale, destinate depla
sării lor în siguranţă, to
tuşi unii dintre ei sunt 
accidentaţi de maşini, în
deosebi tn/timpul traver- 

. sării drumurilor publice 
prin locuri lipsite de vi
zibilitate, prin faţa ori 
spatele unor vehicule sta
ţionate sau chiar pe tre
cerile pietonale, ca ur
mare a neasigur&rii co
respunzătoare. Cad victi
me ale accidentelor de 

i circulaţie pietoni aflaţi 
în stare de ebrietate şl 
persoanele în vârstă, care 
prin comportamentul lor 
specific nu sesizează la 
timp prezenţa vehiculelor 
care circulă la mică dis
tanţă.

O pondere însemnată 
dintre pietonii accidentaţi 
continuă să o deţină copiii 
la vârsta preşcolară, da
torită nesupravegherii de 
către părinţi sau chiar 
tineri care, în multe ca

zuri, se 
trafic.

Câteva exemple edifica
toare . în acest sens:

J' Recent, în oraşul Du- 
peni Rateu Maria Lă- 

. crămioara, de 17 ani, din  
localitate, s-a angajat în

traversarea străzii, prin 
faţa unui autovehicul care 
staţiona. Vizibilitatea fiin. 
3u-i acoperită de maşină, 
nit s-a uitat că din spate 
in depăşirea acesteia era 
angajat alt autovehicul, 
intrând în faţa acestuia. 
Cum partea carosabilă era 
acoperită cu polei, şoferul 
autobuzului care intrase 
în depăşire nit a mai pu
tut opri la timp pentru, 
a evita- lovirea. Aceasta 
s-a produs, iar victima a 
fost proiectată in drum. In

'- fT -

„31-BH-1348". „odihneşte" peste drum de localul 
„Nu mă uita", de pe şoseaua Brad — Oradea. Cine-i • 
de vinji ? Nu ştim... Foto: PAVEL LAZA

urma leziunilor suferite, 
Maria Lăcrămioara a de
cedat ă doua zi.

lată deci un accident 
care trebuie să constituie 
motiv de meditaţie pentru 

. ţoţi cei care foiosese 
drumul public în calitate 
de pietoni.

Spuneam la început că 
devin vtetiMte ale accD 
dentelor de circulaţie f i  
numeroşi pietoni, care se 
deplasează pe arterele ru
tiere, după ce au consu
mat o cantitate apreciam 
bilă de. băuturi alcooUee.

Pe raza oraşului Haţeg, 
Florea Marin, de 45 ard, 
aflându-se „în formă", nu 
a  mai fUmt cont de nici o 
regulă de circulaţie. A 
trecut la întâmplare stra
da, fără să aibă în  aten
ţie maşinile care circulau 
în acel moment. Pieto
nul a fqst, surprins .şi ac
cidentat grav de un auto
vehicul. Ulteriqr s-a con
statat că Marin Florea 
avea în sânge o îmbibaţie 
alcoolică de 2,27 gr.

Tot în stare avansată de 
ebrietate a- fost acciden
tat în municipiul Deva 
şt Konstandy Ludovic, care 
nu s-a asigurat la trece
rea străzii. Acesta consu
mase insă ceva mai mult 
alcool. Laboratorul de 
medicină legală i-a sta
bilit o alcoolemie de ZJS0 
gr.

Stimaţi pietoni, primit 
interesaţi să se ferească 
de accidente trebuie sfi 
fiţi dumneavoastră. In si
tuaţia când intenţionaţi *8 
traversaţi strada şi obser
vaţi o maşină apropiiadur 
se, este prudent' să aş
teptaţi trecerea acesteia.

Maior MIRCEA NEGRU,
din cadrul Serviciului 

Politiei Rutiere
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i „Am satisfacţia competenţei

N8-am revăzut cu bu- 
curie diţpă mulţi ani. Toc
mai terminase orele la 
catedră şi dna Livia Fu- 
murescu considerase că 
o discuţie despre profe
sie şi familie, despre via
ţă, aşa cum este ea, cu 
împlinirile şi vitregiile ei 
— ar fi reconfortantă. 
M-a invitat, deci, firesc, 
în apartamentul propriu, 
aranjat cu gust, din stra
da Cuza Vodă, am po
vestit, oferindu-nii posi
bilitatea să-i cunosc co
piii — aflaţi amândoi în 
prezent la perfecţionare 
în Franţa — prin inter
mediul corespondenţei şi 
ai fotografiilor, iar pe so
ţul dumneaei, căruia-i 
poartă aceeaşi vie amin
tire, prin intermediul u- 
nor însemnări datând din 
perioada când ştia că boar 
la necruţătoare, ce-1 ţin
tuite la pat, îl va . des
părţi de familia-i dragă, ■

.„Au trecut 30 de ani 
de când dna Livia a, ab
solvit Facultatea de filo
logie din Cluj, devenind 
profesoară- „Mi-am dat 
la tiipp toate gradele; 
fiind susţihută de soţul 
meu — povestea. Sunt 
de loc din Orăştie, dar 
la un an după căsătorie, 
în 1966, ne-am stabilit în 
oraşul Brad, soţul meu 
fiind aici medic gineco
log. Privind acum' în ur
mă, pot să afirm că am 
satisfacţia . competenţei 
profesionale, că am pus: 
mult suflet în tot ceea ce 
am făcut, — de la prel 
zenţa activă la cercurile 
pedagogice, la cercetări 
ştiinţifice, ca membră în 
multe jurii de specialita
te. Am fost şi sunt o îm
pătimită... Generaţiile' de 
elevi m-au ajutat să de
păşesc momentele limită, 
cumplite, ale vieţii me
le".

Scrisoarea sosită din 
Strasbourg, de la Alina, 
medic ginecolog ia  urmat 
cariera tatălui ei), â  a- 
dus bucurie în inima ma
mei. Ii scrie că i s-au

încredinţat deja interven
ţii pretenţioase, „mă mişc 
mulţumitor în „tâmpul 
muncii", vdupă cum se 
vede,studiez cdntinuu... 
Mi-am achiziţionat câteva 
lucruri de calitate, cum 
au apreciat colegii1*, în 
fine că la Paris se des
curcă la fel ca. o pari- 
ziancă.

Alin, fratele ei, a ter-

■minat şi el medicina la 
Cluj-Napoca. Dar â con
tinuat studiile la Facul
tatea de filozofie din a- 
celaşi centru universitar, 
fiind în ultimul an, iar 
în prezent se află la spe
cializare la NiSâ (institu
tul de îhalte Studii In
ternaţionale Postuniversi
tare). Succesele repurta
te în domeniul dramatur
giei (a scris câteva pie
se), preocupările pe tă
râmul jurnalisticii sunt 
indicii că Alin vrea să 
vindece mai degrabă... 
sufletele. Când cei apro
piaţi îi cer să reia stu
diul medicinei, le răs
punde : „îmi cereţi să re. 
nunţ la viaţa mea ?* 

Soţul meu — îşi amin
teşte dna Livia — i-a am
biţionat foarte mult pe 
copii. Am fost o fămiHe 
unită, în care domnea o 
atmosferă de cercetate, 
de studiu continuu. N-am 
trăit pe picior mare, în
să am investit mult în 
copii, în concedii plăcu
te, în excursii făcute îm
preună. Doream mult să-i 
ferim de mediocritate. Pe
rioada ’86—’89 a fost 
foarte grea. De atunci da

tează „Testamentul lui 
de suflet pentru copii“, 
în care consemna : „Când 
voi veţi fi medici, peste 
mine bojul vă fi mase... 
Mama voastră este o in
telectuală, cu aspiraţii 
profesionale deosebite, şi 
nu merită s-o împovăraţi 
cu greutăţile pe care le 
veţi avea fiecare în fa
milie... Lăsăţi-i libertatea 
de decizie". A murit îm
păcat, Alin şi Alina fiind 
deja pe drumul lor : „Cât 
am putut am făcut pen
tru copiii mei, acum to
tul de ei depinde".

...Amintirea dureroasă a 
despărţirii ! îi înlăcri
mează chipul. „Dar nu, 
nu trebuie să scrieţi ni- 

1 m ic' din toate astea. Am 
depăşit vârsta tuturor or
goliilor. Aşa m-a înge
nuncheat viaţa, că nu mai 
am orgolii de nici un fel".

Totuşi, profesoara Livia 
Fumurescu nu-i o pesi
mistă. Viaţa la clasă îi 
menţine tonusul; fiind le
gată sufleteşte de elevi, 

.„în clasă mă simt bine, 
trăiesc prin elevii mei, 
înconjurată tot timpul de 
ei". S-a gândit însă şi la 
anii nu prea îndepărtaţi 
ai pensionării. A făcut e- 
fortul de a recondiţiona 
şi amenaja un teren de 
tenis, şalvându-î de de
gradare şi redându-1 cir
cuitului sportiv, pentru 
ca tinerii brădeni să-şi 
petreacă frumos şi sănă
tos timpul liber; A orga
nizat concursuri de tenis, 
reînnodând firul unor 
competiţii apreciate de 
populaţia oraşului, a ini
ţiat „Cupa VÎC. W . (

...A îngănuncheat-o la un 
moment dat viaţa. Dar 
acumulările, caratete per
sonalităţii ei, rezultatele 
exemplare gle fetei şi bă. 
iatului pe tărâmul studiu
lui continuu au înălţat-o 
iar. Un suflet bogat, înăl
ţat prin lecturi şi stu
diu asiduu, nu poate fi 
dărâmat.

: Datid pasărea ar fi 
flo a re ia r cerul zăpadă, 
am putea privi în fieca
re primăvară şi toamnă 
o mulţime de flori, plu
tind întră pământ şi ză
padă, deasupra noastră. 
PierzăndÂi-ne în-contem
plaţie, albul imens al 
zăpezii ne va orbi -şi 
vom fi siliţi să coborâm 
privirea- pe pământ. A- 
ici însă vom găsi coli
viile ce ţin acum fere
cată gingăşia florilor. 
Sunt imagini care dor.. 
Şi atunci, cel ce nu vrea 
să sufere va privi doar 
în faţă, pe un făgaş li
mitat de cele două vi
ziuni; iar ceilalţi vor 
avea de ales între a trăi 
orbiţi de o lumină stră
lucitoare ş f  a trăi ac
ceptând suferinţa.

-Cel ce crede,'insă, cu 
tărie, că cerul e încă 
cer şi pasărea — ceea 
ce este, nu va trebui 'să 
aleagă. nimic din toate, 
astea, trăind printre pă
sări şi peste zăpadă, în
conjurat de-sute de flori 
adevărate, ce-şi trag •'se
va din pământul ţie. ca- 
re-l călcăm şi care încă' 
ne mai suportă. (GEOR- 
GETA B1RLA — Deva).

Dna ELI&ABETA CIOROBEA, secretara Filialei 
.  de Cruce Roşie a judeţului, este o femeie destoinicii 

şi ambiţioasă, cu o contribuţie determinantă în rea
lizarea noului sediu din Deva. Şi nu în ultimul rând' 
este un ,om sensibil la suferinţele celor nevoiaşi.

ESTERA ŞINA

Alimentaţia în bolile i 
digestive

Medicii specialişti sunt de părere că bolnavii de 1 
stomac nu se pot vindeca doar prin tratament medi- ) 
camentos. Este important ca prânzurile să fie servite ţ 
la ore regulate, să se mănânce îri linişte, fără stres şi 1 
alimentele să fie bine masticate. Preparatele se vor « 
mânca proaspăt gătite, fiind evitate încălzirile repe- 1 
tale. Srint interzise alimente sau băuturi fierbinţi l 
(peste 50 grade C), precum şi-cele de la gheaţă. Se ţ 
“vor evita-condimentele (piper, boia, oţet; muştar), ca- 
şi grăsimile prăjite, aluaturile dospite, pâinea caldă, 
rântaşurile. Sunt excluse cafeaua, ciocolata, băuturi
le alcoolice. . s

Regimul alimentar trebuie să conţină proteine; 
lipide, vitamine, glucide. Se vor prepara produse con
centrate, ctţ. aport mare de calorii, ca de exemplu: 
piure de legume îmbogăţit cu gălbenuş de oU, unt şi 
smântână. Carnea se va consuma tocată fin şi pre
gătită sub formă de perişoare fierte. După servirea 
mesei, se va bea un ceai uşor îndulcit. In perioada 
dureroasă se vor consuma numai ceaiuri, supe de 
Zarzavat pasat şi îngroşate cu griş, budinci, sufleuri, 
papanaşi. Treptat, se vor adăuga p'iureuri de legume 

-eu unt şi smântână, ouă fierte- moi, perişoare fierte. 
Se vor evita crudităţile.

Foto: PA VEI. LAZA

Prin lumea
năzdrăvan

Scriitoarea româncă 
iia Carâp, plecată de 
de ani din . ţară-şi stabăl* 
tă în Brazilia, scrie şi 
scrie în limba portugheza 
legendele şi povestiră® 
mâfteşti. în  p rezentei»  
cărţii, ce adună - şapte po
vestiri şi legende, între că* 
re „Prâslea cel voinic ş$ 
merele de aur",' Angel», 
Longo vorbeşte despre cţ- 
frumoasâ magie culturală, 
priri care Iulia Chrâp fa
ce posibilă o punte între 
copiii din ^România şi co
piii Braziliei, prin lumea.; 
basmului năzdrăvan. Oţ
scriitoare ce merită ta i
respectul şi consideraţia 
noastră, cu atât mai mult 

. cu cât ea este şi autoarea 
unei „Antologii de lirică1 
românească". ' !
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•  Iubeşte din toată inima pe cei ce te iubesc.
•  Ajută pe cel ce suferă, chiar dacă nu-ţi este 

prieten.
•  Nu uri; Este o povară prea grea de purtat în 

suflet.
•  Nu-ţi vorbi aproapele decât de bine. Decât să 

vorbeşti de rău, mai bine te abţii.
•  In inima ta să fie numai bunătate.
•  Trebuie să înveţi să-ţi stăpâneşti lacrimile; o 

dată cu ele, pierzi din propria-ţi putere.
•  Viaţa să-ţi fie sfântă, aşa cum nevinovată şi 

sfântă este copilăria. *
•  Dă-ţi inima cui merită şi apoi să-i fii credin

cioasă. " .. . .
•  Inalţă-ţi gândirea şi bogăţia sufletului cu lec

turi sănătoase.
•  Ai încredere în viaţă. E singtira ta putere* a-

devărată. V . '  ‘
•  înţelege grijile şi micile slăbiciuni ale bărba

tului,şi nu fi ursuză! ;
•  Aminteşte-ţi în fiecare clipă că frumuseţea

trece, dar blândeţea rămâne. ' .

1 ■

Studii numeroase au fosi 
efectuate de către psiho
logi şi sociologi asupra cli
matului familial şi influ
enţele sale asupra copilu
lui. Pornind de la expe
rienţa psihologului ameri. 
can K. Lewin, confrunta
tă cu propria experienţă, 
voi enumera câteva „re. 
goli" ale părinţilor „ideali".

Un părinte ideal este cel 
care :
; 1. Ştie să ofere copilu
lui sentimentul că este iu
bit şi îi creează astfel -o 
atmosferă de siguranţă.

2. Nu este şocat de ma
nifestările • instinctului la 
copil, reuşind să rămână 
calin şi sâ-1 ajute pe a- 
cesta să înveţe să le con
troleze.-;^
• 3. Evită să-l compare pe 
copil eu • alţii (fraţi, co
legi, prieteni) şi să-i cree
ze un sentiment de infe
rioritate.

4. 11 încurajează, îi 
dezvoltă încrederea în for.

fele proprii, îl învaţă să 
fie independent şi să-şi a-
sume responsabilităţi.

5. Evită însă să-i ceară 
copilului mai mult decât 
ceea ce e natural şi firesc

dea pedepse exagerate pe 
oare apoi le regretă, şi ca
re, în general, riscă să nu 
fie aplicate.

8. Ii explică întotdea
una copilului pentru ce es_

Sfaturi pentru un 
părinte „Model"

pentru vârsta lui.
6. Este cât se poate de 

tolerant şi evită conflicte
le, nu se supără şi ame
ninţă sau pedepseşte cu u_ 
şurinţă, evită instaurarea 
fricii în relaţiile sale cu 
copilul.

7. Nu dă pedepse nici
odată când este nervos, ci 
numai după ce s-a calmat, 
pentru că altfel poate să

te pedepsit; SA NU UI
TAŢI că a NU pedepsi un 
copil când a făcut ceva 
„rău" este la fel de nociv 
ca şi a-1 pedepsi pentru 
orice fleac. *

9. Nu evită niciodată 
întrebările copilului, răs
punzând cu francheţe şi 
oferindu-i răspunsuri adec-' 
vate vârstei.

10. Respectă interesele şi

dorinţele copilului chiar da
că" nu corespund propriilor 
norme. jj

11. Se interesează de toV 
ce face copilul chiar dacsf 
are impresia că este 
„simplă joacă".

12. Nu uită niciodată cât i 
jo6ul şi distracţia sunt lai 
fel de importante ca £  
munca pentru sanatatea co
pilului.

13. Nu îi cere să fac&
lucruri care lui, părinte* 
lui, nu-i plac sau îl plic-f 
tisesc» vi . .

14. Evită să-i „ţină tea-.j 
rii" asupra sacrificiilor pe  "i 
care le face sau le-a tă
cut pentru el.

15. Urmăreşte creştere^, 
progresul copilului şi ifHt 
perfecţiunea. Dorinţa de a  
fi „perfect" inhibă copilul 
şi îi diminuează creaţi®!'' j

. tatea.
' »  /

DORINA LOGIN, /  
psiholog I
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Competenţe şi obligaţii
Legea nr, 5SŞ1-*,î3*»'â. 

autorizarea executării con- 
: nişw|MI©f şl unelo m ăsuri; 
| luntrii rr »fl~nr i locuinţe-. 

defineşte, tn ceea ce 
p&ma r-4t parte, o 
e  competenţe şi 

j j t ţra ţi i  <*e . pe
iu »  ale « a d  ci*. 

flşpnmtiţH do urbanism şl 
MVMtoJwtea teritoriului. - 

Sam&rvâ mrnrnm ea. 
«M M &i tor atât de către 
Iw tlffe» i  «fct 0 , de oâ- 
ţ ie  iwalectanp sau o rg aae  
« •  «visare, pornind d* la 

sq j i f t î e a i  
documentaţii ce 

seringi# p i ,  
sus-dtata lege, «R- 
In cele ce urinează, 

£«î«fei #® 
petrii"* ce rine»* 
Sâ fte avizată şi 

obţină autorizaţia 
i onstrtJcţto

această aducere la 
şl având In ve- 

d l îa comisiile loca

le o» urbanism şl amena
jare* teritoriului se ş n -  
p ® « is#  - jfte;avi*ttte: jpţ- 
raisjei Judeţene' docuraea- 
taţii «are
aceste «triate » «  m do
vedeşte #is castei,
siilor «ţşpe&ive tam̂ emş:- 
terea cerinţelor legii. Este 
vorba >M faa «̂ Pfea or.

dfe d#»î;«ţ a *• 
nel
ţii, cant cade In oscr.*. • 
te»** a d*- avntatn *  ■Samu 
«iei IvOmme dst uriNtotest 
şi amenajarea teritorialtii.
r Ne vom opri mmm a-

suntt
*4 Gornistel locţ- 

Je de urbanism şi «mena
jai!* «eHtonwEu£;
. — ti deţinătorilor even. 
ţoalelor reţele subterane 
din soită. tapă, canaiiaare, 
electrice, termice, de gaz, 
de telefonie),

— al Oficiului de cadas
tru şi am enaja ta  terito. 
riuiui;

— al Regiei Apelor Ro
mâne ;

— al Secţiei de dru- 
»*«*> naţional* %

— «  Direcţiei JudcKne ' 
d® drumuri şi pădurii

—- al Regionalei de căi 
ferate;

— al Inspectoratului de 
poliţie sanitară;

— al Grupului de pom
pieri |  1

«I. Filialei Mediaş a
„Itomgaz*.

Mai m o l  necesare £*sn'-. 
tsd® d t vedere «ri* « ăksk- 
ţittor de- locatari c&nd 
amplasamentul lucrărilor 
peturv <* te  urmează a& se 
obţină autorizarea este vf» 
tu a t. Intre. fetoeuri şi cele 
ale unor direcţii, int 
torate, servicii aic ir-ydta- 
ţiitor 4 ulriic# 

Indeplinindu-se aceste ce. 
rinţe şi altele şţe care spe*

Aşa este! Dat Lucian 
cialiştii in proiectare ş l ■ d toC usteşti, judeţul 8 0 - 
urbariism le cunosc, se poa. ' tOŞăm, a adunaţatâta scoa
te obţine avizul Comisiei 
Judeţene de urbanism Şl 
amenajarea teritoriului la 
Planul urbanistic de de
taliu.

Odată depăşit acest sta* 
d!u urmeaşâ obţinerea « . 
vizului Agenţiei da protec- 
ţia m & vU i $t> «u ţ
al unor .orgimamss 
interesate : Mteistetţg Lu
crărilor #1 Aioe.
najării Teritoriului, Minis
terul Comerţului, Ministe
rul Turismului, . Ministe
rul Sănătăţii, al apelor, pă- 
r!*jc-tor şl y t U ^ i f î  snedtu- 
lui, a l tew»F«Hrtu#ânr şt 
In g(^rai{:idd«pteif«î or. 
ganisme centrate interesa- 
te.

Cam lung drumul, nu  î  
Da, ster a cenatruefte se 
realiseată pentru 
sut® d- mi o 
scăpată e cam greu de in- 
lătuorat. '

DIN DOSARELE
POLIŢIEI

O  d a s l  m a i  m i i l t  

c a  t r e n u l ,  d a r . . .

1% încât a depăşit clasele 
trenului m m*. &c$$t pi- 
fixu OU La împiedicat să 
se urce in tren şi să se a- 
puce de furat. Pe tronso
nul Orâştie — Deva, in

acceleratul 225, a  reuşit să 
se pricopsească cu două 
bagaje ale undi călător ne. 
atent care valorau apro. 
Kimativ 1,5 milioane de lei. 
Treaba nu a ţinut, aşa că 
omul şi-a recuperat bunu
rile  iar Lucian a ajuns la 
arest.

D o m  î n t r - o  n o a p t e  !

Atât i-a trebuit lui TI- 
-y Tănase, m  recidivist şi 
&**■ .■'r'. Sime <ru * a
4* «pargA c »-'î mi&tarb. 
me în municipiul Deva. 
Cănd valoarea imnurilor 
furate a ajuns l a ' mai bi.

ne de  îOOO^ăO de lei, po
liţia l-a oprit. Tet lui I s-a 
reţinut şi Infracţiunea de 
d lsta^erea $ vu* M  ^  -ţ 
t e r a d ţ  «  ar>j --
gerttor, a dtstms t e t e b  în 
valoare tle -1 F de lei.

L a  1 3  a t d  l

Sâ ai 13 ani ş l să efungi 
să M ie»ite% trdbu.
ie dl u # m m  un 
lucru care a r trebui să dea 
multora de gândit. Trist,
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ln  MiAdofUl oficial nr. 
14 din c- icmtiar 3°'"'., i 

jf is l publicată Legea pri- 
I vind calitatea în construc. 
ţii. • ‘

[- ftertnţeîe acestei legi 
care va intra probabil în 

ca
teciude

âisooâ^i şi sancţiuni, în, 
! căa Mp «eneittectarea lor, 
ţjtm m  »»> «pactra i a f  de

Partea coercitivă a legii, 
care şe adresează tuturor 
celor mai «te citaţi, nu es. . 
te deloc îngăduitoare cu 
necunoaşterea, superficia- 
litatea, m'bitrariul sau ele. 
Tiicnţ» r^e tnţsăeasă. fc® ; 
cuprinde 9 secţiuni, cu nu 
mai puţin de 36 de artl- 
cole. Sancţiunile o* se •-  . 
plică sunt împărţite îh 
infracţiuni şi contraveni^. ;

Calitatea
In construcţii

................ .. ....................... .... —

, I w t e i  de conlucrare ~ 1 la 
iJjWlkiiT i unei coastrueţ , .  
ijtv te  ‘ >r ' e eetăîor . f i 
bricanţii ş* furnizorii C< 

!'0mSS^e penlru construcţii, 
Coonstrucţorjiî, 

•fHMtetetarii, utdizatorii, res- 
tehn * i cm r.-ţe 

««perjii teimtei pre. 
m m  şi autorităţile publice 
%î a*»c*aţui< i rofeslonaîc 
de profil.

- , Răspunderile .viieazâ Un 
V$cV'*t atăi de larg 

. factori, pemru că, potrivit, 
legii relpectîve, „Pentru 
ObţtftCrca unor construcţii 
dc calitate corespunzătoare, 
«tttU obligat î-> real ta  e 
d  m et. ic-.u «• întreaga 
Chtrată - a  existenţei con
strucţiilor" a unor cerinţe' 
te te  privesc: rezistenţa şi 

: stabilitatea, • siguranţa în 
exploatare, siguranţa de la 
foc, igiena şl sănătatea oa. 
TOenjlor, refacerea şi pro- 
tecţ-ia mediului, izolarea 
tenntoă şi 1 idrofugă, eco 
noada de energic, protec- 
Şsa împotriva zg molului

Este suficient. sâ: arătăm 
câ faptele prevăzute de a- 
ceastă lege şi incriminate 

- <46. J pirţi a Ifl <&d.
ţioneazâ, în funcţie de gra- 
vitat», cu inebisoare de la
5 la 1# ani sau de la Î4
la 2ă ds «ni şi interzicerea 
unor drepturi ru..<» este oK 
de a  proiecta, verifica, ex. 
pertiza «*>»■ -t%, Aviz
pentru mulţimea de firme 
de proiectare in construc

ţ i i  sau de -eonstrucţie, des»
chise pe cont propriu, de 
persoane fără speciâpzar&a 
sau efeiar calificări® ne
cesare.

Segmentul contravenţio. 
nai al păiţil coercitive a 
legii cuprinde amenzi e-' 
salariate pe o  scară de m ă. 
rime de la un milion la
6 milioane lei.

Legea e dură, dar e fe- 
gc, iar Unul din principii
le dreptului este acela că 
necunoaşterea togii nu te 
absolvă de consecinţele ei.

ION CIOCLEI

Itoson de CONSTANTIN GA VSILA

dar adevărat, ifcte cazul Iţii 
: Ntocdae Rtduca dto Griş. 
cior. Tot atăt db s^evăral 
« t e  *i H{#M <ii «%tî. a  fo« 

, singur,Jar : fepta rămâne

te ti», ianoarie s adu- 
«t« M.t®* H m m ,  miner 
l* &M. Sar*J, LJdiii Saghi, 
vn  recidivist fără ocupa. 
i«> \ i  Nieotee. Toţi sunt 
dii- Crişctor. 1% la  I srşj,

- bea- au acostat o - femeie
pe ^ a S ^ « i - 4
să *nci~S}5 la dofatoSHiiu lui 
Tănase cs}>rî au-vlcdat-o t

R e d d i v i ş t i i

Varlca Sanda este lin 
Petrii®, ta? .'ar.ai.Kv. Ştoi- 
ca din Lupeni. l-a apro. 
plat proba toi preocupările 
coHMJne — furtişagurile,.

oft altă ntt
.*«*»>. K?:% î^,-w.»ta MP'ii 
cetăţean din Petroşani au 
reuşit sâ fure bunuri te 
valoare dc 860000 de lei. 

i li t, fost
Întrucât bunurile au ajuns 
din nou la stăpân, ia r  caî 
dai la  arest.

Se spune câ «iu* de 
«I este -cU gbinion p ^ i. 
tru unii. Noi nu suntem 
•superstiţioşi •*» tter -lncli- 
năm să credem că, in- 
tf-adevâr; ftwţtw 
angajaţi «1 iGFS^Işa, ziua 
' de 13 lanaaria a  fost cu 
gbinton. Ne «efertet la 
faptul bă au fast prinşi 
luând bălti d e  la călători 
fără a elibera bilete de 
călătorie. Treaba asta 
înseamnă luare de mită 
şi se pedc$>sagte cu in. 
chisoarea de l i  3 la 10 
ani. Dar, fală - «lai exact 
cum stau lucrurile.

In gara Simcria, poli-- 
ţişti dm cadrai Ti-, sunt 
sesizaţi că personalul ca. 
re  deserveşte accelera
tul 655 pe ruta Iaşi —• 
Simeria — Timişoara ■ 
Nord pretindo şi primeş
te bani fără a da bilete. 
Aşa .v face că, m r  . 
meria, prtetre'câtetori tir- 
că şi poliţiştii. Şi începe 
verificarea biletelor. Sunt 
depistaţi doi cetăţeni ca

re au daclarat că au dat 
bani la conductor, dar nu 
au primit, bilete.

Mai terzîtl. ConductorUl
tnmi pricina este găsit 

eompartîrseftidî de servL

partimentul WC-ului al 
unui vagon, mai are as
cunşi vreo 25 000 de lei.

. El bine, te jurai âcestor 
bani Încep tot felul de 
poveşti. Câ sunt luaţi de

Z10H CU GHINION
cis. Se numeşte Aurel 
Lucii! şi lucrează la Co
manda personal drum II- 
va Mică. In buzunar are 
două bancnote de câte 
500 de lei. De .provenienţa 
tor nu ştie nimic. Roate 
i-a băgat cineva ln  bu
zunar... Apoi spune că 
sunt de la  alţi călători, 
nu de cei care...

Trenul îşi continuă dru
mul, la t LAidtt îşi con. 
ţinui povestea. Declară 
că, In podul de 3a coro

la călători fără bilete, câ 
i-a primit de la un cu
noscut pentru a.i cumpă-; 
ra ceva de la Timişoara..

Cert este că, la capăt 
de linie, lui Luchi 1 se 
face verificarea gestiunii. 
Rezultat: nu a taxat nici 
un călător. Şi tot la Ti
mişoara poliţiştii ajung 
la concluzia că nici alţi 
doi conductori nu sunt 
străini-de ceea ce a fă
cut Luchi. Ei se numesc : 
Petru Scridon, şef de tren 
si Lenut Varvari, conduc

tor bdete. Acum vor tre
bui să dea socoteală, iar 
despre ce pot pătimi, am 
mal %[ s

- CU PUŢIN ÎNAINTE
DE PENSIE

Iată un aăt oaz asemă
nător» Cu xmm diferenţe. ■ 
îs. »-r, .u că t irăşoma s a 
petrecut pe ruta Simeria
— Rf»« te trenul per
sonal 2331. S-a nimerit 
ca în ziua aceea, de ser
vicii M fie lacob Rus, 
şef tren Staţia CFR S -  
meria. »Şi dânsul primeş
te bani fără sâ  elibere
ze bilete. In total trei 
bancnote 4c 5r/C lei. Când 
este Întrebat de poliţişti 
dacă a făcut acest lucru, 
răspunsul este Invariabil %_ 
nu. Adevâriil este insă 
altul. Bancnotele erau tra
tate dumic, ia r  pe : ele 
scria : mită. Deci, luare 
de milă I Păcat, pentru 
câ omul mai avea câteva 
zile până la pensie.

VALENTIN NEAGU



S.C. PRODUSE CHIMICE „CHIMTITAN" i 
S.R.L. BUCUREŞTI \

PRODUCE ŞI COMERCIALIZEAZĂ : J
•  Lacuri.
•  Vopsele, grunduri şi chituri pe bază 

de răşini alchidice.
j •  Alchido-melaminice, alchido-ureice.
! •  Acrilice, epoxidice, clor cauciuc, ni-
trocelulozice, poliuretanice.

Produsele sunt utilizate în diverse do- 
raenii de activitate cum ar fi:

•  Industria mobilei
•  Construcţii aeronavaIev '
•  Construcţii civile şi'industriale
•  Construcţii de maşini şi vagoane 
Unitatea produce emailuri metalizate

şl nemetalizate pentru finisarea autovehi
culelor. - ' , : • :

CALITATE GARANTATĂ ŞI PROMP
TITUDINE IN LIVRARE ! '

PREŢURI FĂRĂ CONCURENŢĂ t 
Informaţii la telefon 01/3128069 şi 

01/6287825;.F a x  01/2504045 şi 01/ 
3128009. '

FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DC ArACtKi

ReotabWtat* maximă 
Rite minim

. INVESTIŢIE OPTIMA ÎN ;
F M O A t

•  certificat de investitor SAFI — comi
sion 4 Ia sută

pensie privată SAFI — comision 1 la
sută

Informaţii la teL/fax 611564 
Adresa: str. M. Em in eseu, nr. 1 

___________  P I  ţ  A_______________

& . C .  „ P O L I D A V A "  S .A .  D E V A  f  
^  Vă ofcyă, Nt teQlm en gros, 1 
cu promptitudine, la preturi avantajoase 

şi de calitate ireproşabila, următoarele 
produse; r .
0 9  biscuiţi (într-o gamă sortimentală 
diversă); ml '
w •  Eugenia - Divertis - Crem cu arş- 

TOfe de banane, ciocolată, portocale, 
căpşuni;
I #  * Sticksuri;

>  tăifei de casă;
•  hârtie ambalaj pentru împachetat! 

^ Belaţfi ş l comenzi - zilnic, la sediul 
Societăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257, 
I» telefoanele; 054/Ş20712 şi 0217$); 
fgXL 621159.

BANC POST S.A.
FILIALA HUNEDOARA 

SCOATE LA LICITAŢIE PUBLICA 
URMĂTOARELE IMOBILE DIN HUNEDOARA 
Şl Apartament (4 camere), str. Independen

tei, nr. 1, bl. 35, ap. 17.
•  Apartament (2 camere), str. Traian Vuia, 

nr. 3,‘ap. 26.*
•  Apartament (2 camere), Aleea Câmpului, 

nr. 2, bl. C 22, ap. 41.
•  Apartament (2 camere), str. Ştrandului, nr. 

•3, bl. N 1, ap. 13.
t  Apartament (2 camere), str. Trandafirilor, 

nr. 15, ap. 19.
Licitaţia va avea loc tn data de 17 febru

arie 1995, ora 11, la sediul Judecătoriei mu
nicipiului Hunedoara, biroul executorului ju
decătoresc.

Informaţii suplimentare la sediul Băncii 
<ăn Hunedoara, str. 22 Decembrie, nr. 7, tele
fon 7173 45. Ş b

*
, -f < :

lr -% -

I%

Vă oferă prin Complexul Comercial\
I din Deva —• Sintuhalm, nr. 31 4  — urna j 
* generaţie de tractoare chinezeşti de 18 CP*
I (motoare cu 2 cilindri şi pornire automa-  J
j ti). \
i  în cadrul aceluiaşi complex puteţi j 
j cumpăra şi diferite modele de remorci î 
j pentru autoturisme. I
I Informaţii suplimentare la telefoanele: » 
î 054/621336; 626294.
! S.C. EUROVENUS S.R.L. vâ oferă I 
j prin Complexul Comercial material lem
î rtos pentru construcţii — toate eterne»
I

J
|  tele necesare unui acoperiş, precum şi |
|  grinzi din răşmaase — la preţuri deose- j
f hi* dt> miti.m±nĂnnsi>- 1bit de avantajoasă

Informaţii suplimentare la telefaa- |i■ :i; .. . ......

J nete : $64/621386] 626294
j In cadrul COMPLEXULUI EURO- . 
j VENUS, situat în Deva — Sintuhalm, nr. * 
! 31 A, s-a deschis un magazin specializat J 
|  în mochete şi covoare persane de produc- j 
|  fie internă şi import.

Aici puteţi găsi permanent 100 mo- | 
I dele de mochete cu totul deosebite la pre- j 
| furi foarte avantajoase.
■ Informaţii suplimentare la telefoa- |
* nele : 054/621386; 626294.

!

S  C .  A G R O E X P O R T  S . A .

S U C U R S A L A  A R A D

Str. Bueegi, nr. 5 bis, telefon/fax î 
057/244232, oferă spre vânzare făină albă 
grâu tip „000u (BL55), import Ungaria, 
ambalată în saci de 50 kg, loco depozit A- 
RAD, la preţul de 540 lei/kg, inclusiv am- M 
batajul, exclusiv TVA. Pentru cantităţi 
cumpărate de peste 5 000 kg se acordă, 
până la 20. 02. ax., a bonificaţie (reducere) 
de 3 lei/kg, iar de peste 15 000 kg de 5 
lei/kg inclusiv TVA.

Indici de caMtate a făinii ofertate :

' — umiditate maxim — 14,5 la sută;

— gluten umed — 27—30 la sută; 

ii — indice glutemc — 49,5 la sută

— cenuşă — 0,53—0,55 te sută;

— proteină minim — 11,5 la sută;

— elasticitate — 3-8 m/m.

Plata te vedere concomitent cu livra
rea.

Actele de livrare şi încasare c/v măr
fii se fac la sediul S.C. AGROEXPORT 
S,A., Str, Bueegi, nr. 5 bis. (63)

i

R.A.G.C.L. HAŢEG

* Vinde prin licitaţie publică 
fixe, piese de schimb şi subanşamble fe- 
Săltate din dezmembrări mijloace fum, 
materiale din magazia unităţii.

Licitaţia are loc în fiecare zi de marţi 
 ̂ 1995, la sediul unităţii. /  (6005)

I

prin magazinul „CENTRAL** din Orăştte,
|  str. N. BaJeescu, nr. 11, telefon 64 74 %;
> •  TELEVIZOARE COLOR: NEV QRION, . 
* GOLDSTAR |90 programe, telecomandă. | 
j ţu şi fără tetetexf) |
| •  TELEVIZOARE ALB-NEGRU — Bucureşti I 
» •  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Găeşti > 
! •  ARAGAZE — ̂  Satu-Mare j
| •  MAŞINI DE SPĂLAT — Cugir j
j •  COVOARE ŞI MOCHETE -  Cfsnâdie | 
! •  GRESIE ŞI FAIANŢĂ — model Italia 
| •  ALTE PRODUSE electronice şl electrocasni- J 

ee : filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere | 
electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare. * 
boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii ara- |

I

J gaz etc. .....

j  GARANŢIE I n t r e  1 - 3  a n i

j GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI t 
! Produsele se vând şi cu

| P L A T A  IN  R A T E
I pentru locuitorii judeţelor Alba şi Hu- |

I

i

i

i
nedoara.

[
H — Se reduce

dobânda cu 24 7,0

I

I

j Pentru cumpărătorii ce achiziţionează produse T 
I cu PLATA Ut RATJB, in perioada 20 ianuarie — I j 
! martie 1985,

ÎN LEI, 1

15.

R.A.G.C.L. HAŢEG 

Cu sediul în Haţeg, str. Decebal, nr.

Organizează CONCURS în data de 
20. 02. 1995, ora 10, pentru ocuparea a 
patru posturi de instalatori (de preferinţă 
şi sudori autogeni), cu o vechime în munm 
că de minim 5 ani. Informaţii suplimen
tare se pot solicita la telefon 770651, 
777250. (6005)

i . • ' . _• ..

S.C. „PRO C0M EXi( S*.R.L, 

ORADEA, str. Costafora. 1

|  ff SE ACORDA ÎMPRUMUTURI 
|  •• PRIN CASA DE AMANET;

]
•  Făină grâu BL—80, import Unga

ria, preţ 470 lei +~TVA.
•  Făină grâu BL—55. .sac 50 kg, preţ 

510 lei + TVA.
•  Făină grâu BL—55. la 1 leg, preţ ] 

640 lei + TVA.
. •  Făină mălai grisat import, sac 50 :
[kg, preţ 635 + TVA.
S r •  Făină mălai 1/1 kg import, grisată, '

j ţ preţ 735 le i .+ TVA.



•  alune vrac;
•  cafea ness, diferite sortimente
•  ţigări;
•  dulciuri;
•  paste făinoase;
•  conserve;
•  detergenţi; 
ţ  cosmetice. (605992)

PĂLĂRII CRÎSTim ”: ’SMM

Deva, Rtr. A. Vlaicu, nr.19; 

Telefon 61 39 64

' Angajează eqonpmi$  (ăj cu, .jfcoMeme- 

de Marketing pentru Bucureşti1 --

[ Relaţii suplimentare, la seâiid so^e-. 

f Citii, zilnic între orele 9-^15! 1-  ,'

(6010)

S.C. „COBEA COMALIMENf** S.R.L. DEVA

b4QLDccebal, deş
te!. 622425, la cele

•  „DE LA FIZICA 
LA MATEMATICA" 
CONFERINŢA DES
CHISA In 16—17 fe
bruarie la/CaSade -9ul- 
tura Deva — sala rai. 

. <4, firele 17—20. EX- 
l POZIŢIE hrană crudă-. 

'  (6263)

•  : Vând Lancia Diesel,
motpr defect, preţ conve
nabil:.-Ţel. 627636. (6636)

•  Vând garsonieră, bdul 
N. Şălcescu, bl. 29 B, scara 
B, etaj 4, ap. 37, tel. - CI/ 
631ÎŞP, după ora 18. (6151)

■ o S.C. Clasic Comexim 
S.R.I.. Deva vinde en gros 
îmbrăcăminte second’- hand 
Germania, eu uzură sub

: 20 fii. suţă, la preţul de 
3100 lei/lcg TVA. Infor
mat^ ţel. 622381. (6266)

•  .Vând sau schimb Casă
Hărţăgani cu apartament 
Devâ. Inforfnatii Pietroasa 
21 Deva. (6268)

•  Vând apartament, două 
camere decomandate, două 
balcoane, etaj 1, gaz, tele. 
fon.«Deva, toi. 641305.

; (6267) „
•  *' Vănd dormitor stare 

perffctă, tei. 661636. (6277)
«-• Vând' urgent piese 

BM ^ţ 316. Tel 615765, 
Oră 20). (6276)

-Societatea Agricolă 
„Ardeleana" Sintandrei, 
cu sediul iri «satul Sîriţan-. 
drei (fost CAP), vinde la 
licitaţie următoarele: trei 

, grajduri, un şopron meta
lic tai suprafaţa de 736,60 
mp, diferite utilaje şi o 
biecte de inventar. Licita. 
ţia va avea loc în fiecare 
zi de joi a săptămânii,

; începând cu data de 23 
februarie 1995, ? la ora 11. 
Lisei esle afişată la se
diu)* societăţii.

j  ’ . (6265)
•  VăUd casă, Boşorod, 

părfiunt. Tel. 145 — Boşo-- 
rod sau Vâlcele Bune, 22.

■ V-TJ ; ş : (6253) - ^ :
•  Vând apartament 2

camere, decomandate, ultra- 
wflUPfe îjnbur^-.. 

tâţiri, etaj 4t 13000 008,
. "negdtiabil.~ Tei, 612798.

. .(62*6) ;
•  Vând grajd demon-

tabll. panouri Tego. Ţel. 
620647, după ora 28. -

(625,7)
•  Vând casă, grajd, a- 

nexe, -gradină, în localita
tea Crişeiof (lângă Brad), 
str. Subpieţroâsa, nr. 7, 
jud. Hunedoara, ocupabilă 
imediat. IfifOrmăţîi şi la 
tel. 054/611284. Deva:

(6296)
•  Vând televişoare co.i

lor 'şi videorecorder .258— 
300 000 lei, .6 luni garanţie. 
Telefon 717094. .

(15595)
. , * Vând apirnm ent tny

camere, zorţă centrală, Hu
nedoara, informaţii tele- 
fon 715475. L («591)

~« Vând apartament 2 
camere,, mobilat, posibili
tăţi privatizare. Telefoa
ne 724967, 728321.

((•590)
•  Vând ÎMircecîes ‘ 200 

D .şi motor pe benzină, 
cu cutie automată, piese 
schimb. Tel. 718039.

(6589)
•  Vând videocameră, Pa

nasonic, SVHS-CNVS.- 70 
S, multe accesorii. Tele
fon 729057. . .

; (6588)
. •  Vând Olţcit (avariat), 
preţ' convenabil, ari fabri
caţie 1991. Tel. 724969..
■. ăpV (6585)

•  Vând autocamion SR
(avariat), sau numai talo
nul. Telefon 731535, Că -
lan. (5437)

•  Vând Fiat Ritmo, an
fabricaţie 1985, stare ire
proşabilă. Orăstie, G. E- 
nescu, 8. (5440)
. •  Vând combină treie

rat John Deer (Germania). 
Telefon 058/825817.

(6616)

curestC teC 01 “3ÎÎ2£
m » -

•  S.Q. BCD Inter, 
iriar Deva angajează 
secretară — contabilă. 
Tfel. 611365 (luni-vineri, 
9—16).

_• Societate radioeomu-, 
riMâţii angajăm reprezen
tant Deva pentru activi
tate tehnică' şi comercială. 
De preferinţă inginer, elec
tronist (electrotehnist). GV 
pe. adresa Uni Axis, bdul 
hingherii, 1-3, sector 1, Bu-

I* BANCA „DACIA FELiX“ ’S.A. SUCURSALA I 
îl DEVA

« închiriez spaţiu pen 
tru privatizare, Deva, st*. 
Ânemririelor, nr. 1 (lângă . 
Bar D allas—■ zona Qitiiz). 
Informaţii tel! '61170#,* De
va, după ora 18.

(6239) .
•/Regia Autonomă A.

' păle Române — Filiala 
Oradeâ organizează lici-. 
taţie în vederea închirie
rii spaţiului din, Brad, str. 
A. laricu, - nr.' 37, în su
prafaţă de 105 mp. 
Licjtaţja va avea loc în 
27 februarie 1995, ora 12, 
la faţa locului. Informaţii 
suplimentare se pot obţi
ne la tei. 869/142033, inte. 
rior 10, 054/651096. - -

j  J‘ -■ ■■■■■ (52298)'
«;;S:G. .OLY-CCWMPEX" 

S.R.L. anunţă intenţia de 
majorare a tarifelor, în
cepând cu 15 martie 1995.

(605497)
« S.C. Impex Corn In

dustrial SRL majorează ta
rif — transport la • 354/- 
kg, /începând cu data de 

-10 martie 1995. (6584)
« Pensionari căutăm ti

neri • cu serviciu, să ne 
dăm în întreţinere. In
formaţii zilnic. Hunedoa
ra, str. Trandafirilor, nr. 
7, ap. 22. (6587)

•  CONVOCATOR. în 
ziua de 17. II. 1995, ora 43, 
în sala Clubului Societă
ţii Comerciale „Dacia Ser
vice" S.A. Deva, va avea

/Ioc- adunarea generală a 
acţionarilor societăţii.

SOMAŢIE. în  confor
mitate cu prevederile arţ. 
66, ? din Legea 31/1991, in
vităm pe toţi acţionarii so
cietăţii „Dacia Service*' S.A. 
Deva să efectueze vărsă- 
miritele restante • pentru 
acţiunile subscrise şi ne- 
achităte, până la data, de 
17.11.19<fe. * (607952)

C OM EMO RĂRI
•  Au trecut 3 ani de la 

despărţirea de scumpul 
nostru fiu şi frate v

. - A- N U*N Ţ A
VANZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICA . 

v -A URMĂTOARELOR IMOBILE :
•  Magazie cereale, arător, fanat, situate în

J Crişciqr, nr. 136; ' ............. |
1 Apartament cu 3 camere, situat îu De-
S vâ  str. Bejan, bl. 72, ap. 31;

.•  Apartament eu 4 camere, situat în Deva,
J cart, Gojdu, bl. E 6, ap. 7;

Casă, curte şi grădină, situate in corn. 
îj Gebagiu, sat Gclmar, nr. 37. ,
*  Ă Lieitaţia va avea loc în ziua de l7 fel/rua- j  

|  ric 1995, ora 9, la sediul Judceăturici Deva, « 
î BTiroul executorilor judecătoreşti. |
|  Informaţii suplimentare la sediul băncii din ' 
; Deva, bdul N. Bălccscu, bl. 34, tel. 620796. (56) I

IIORVAT VA1.ER IOAN
. Amintirea ta rămâne 
/veşnic în inimile noastre. 

Te plâng' mereu mama, 
tata si fratele.

SOCIETATE

COMERCIALA

Asigură cu prcco- 

mandă toată gama de 

piese Oltcit, tel. 051/ 

148670. (6013)

j

ţ Toţi deţinătorii de terenuri pe teritoriu! 
ţ comunei Dobra sunt invitaţi să se prezinte până 
 ̂ la data dc 1. 03. 1995 la-sediul Consiliului lo
cal Dobra, pentru înscrierea suprafeţelor în Re
gistrul. Agricol. Evidenţierea tuturor suprafeţe
lor de terenuri folosite este obligatorie.

S.C. GENERA COM. DEVA 
Vinde expresoare de cafea, profesionale, cu 

3 şi 4 braţe, ■'
Informaţii telefon 613883.

•  Aduc un ultim oma
giu : memoriei «lui care ta

H1N&OHBAN
c m -  -

năşii,' prietenii, colegii 
de serviciu ş l : vecinii, f 

Dumnezeu să-l odih. 
nească în pace!

x  (685499)

•  Tanţa şi lonuţ 
antinţă, cu aceeaşi a- 
dâncă durere, împli
nirea unui an .de la 
despărţirea de dragul 
şi bunul

u in d o u e a n
c o n s t a n t in

Nu te vom uita nici
odată.

(6Q5498)

D E C E S E
* v
•  Un ultim omagiu din 

partea naşilor, pentru cel 
ce a fost

AUREL GÎRJOB
Nu te vom uita nici

odată. Feri şi:L ivia.'
45443)

•  Soţul Adam şl fii
cele Sitnina-, şl Adina 
aducem calde mulţu
miri tuturor rudelor, 
prietenilor, consăteni
lor, vecinilor şi acelo

r a  care ne-au fost a- 
lături la marea durere 
pricinuită de dispariţia 
fulgerătoare ̂ dintre noi 
a celei care a fost 
profesoară"

MIHAILA,
din Călan, O devotată 
soţie şi mamă, o bu
nică blândă şi iubi
toare. Nu te vom uita 
niciodată.

(6622)

•  Copiii Vlasie, Con
stantin şi Camelia, cu 
sufletul .îndurerat, a . 
riunţă trecerea în ne
fiinţă a celei car® a 
fost o mamă • deose
bită.

AURICA ONIŢA 
înmormântarea va 

avea loo miercuri, 15 
februarie 1995, la ci
mitirul Popa Şapcă 
din Hunedoara. Dum
nezeu să-i odihnească 
sufletul pios.

S.C. „C3MVrOR*‘ S Â. OEAŞTÎE. >• ••:••• : • "ţ *"ir;1 . t.'" ’

Cu sediul în Orăştie, str. Luncii, nr. .18,

• Scoate la LICITAŢIE, pentru ziua de 16 fe
bruarie, ora 10, următoarele utilaje :

i •  Autocamion Savicm 7 tone — 1 buc.
I •  Aro 244 — 1 bue.
| •  Remorci auto — 2 buc.
| , •  Remorci RM2 — 2 buc.
! •  Grătare beton — 1000 buc.

Informaţii suplimentare la sediul unităţU.
(6068)

S.C. WEST COMPANY S.A.

prin depozitele sale din Alba Iulia, str. lVîiciU- 
rin, nr. 31: . ' r

. •  ulei de floarea soarelui dublu rafinat, 
import Turcia, adaos comercial zero, preţ -ex
cepţional : V

— i l  — 2200 lei fără T.V.A.
— 2 1 — 4 200 lei fără T.V.A.

, Tel' 058/830864, 830946; Fax: 058/813863,
| f . r. . - (57)
I iul mu. II :ii: ■■ ‘ I ......  ini Iii I ' lipi r i  "f>l | ............... .........

S.C. ALINCOST TEC FROD. S.R.L. 
HUNEDOARA

Str. Trandafirilor; 2̂ (vis-a-vis dc Pani re).
T e le fo n :

j‘ ' VA OFJERA ,; ■
Produsele firmei „Excelent** Bucureşti cu 

adaos 0 (zero), după cum urmează î

•  Bomboane #  Rahat \
•  Dropsuri •  Halva |
•  Ciocolată •  Caramele '
•  Jeleuri •  Produse de patiserie
•  Drajeuri •  Pufuleţi, traşi în cio

colata
După urm ătorul p rogram : lun i, . m arţi, 

m iercuri, jo i, Vineri 9-18; sâm bătă 8-14; du 
m inică închis.

Prin depozitul situat în 
f chis zilnic între orele 9—17 
• mai avantajoase preţuri.

•  cafea boabe, vrac şi ambalată;


