
La c e . . .  BUN ?!
In urmă cu doi ani mismul lui Gheorghe Fu- i 

an participat i.i o ampjă na nu j »ie ia<# casă* 
man festa re la Sarmize. ’>un;» eu teribilismul lui ■ 
getusa, unde • s-a înche-

ui |
Victoi Surdu, nr «r, *„ I

IBER
iat un pact ce se dorea liile lor mai degrabă îi!  
o mare forţă pe eşiehie,, distanţează pe unul de ( 
rul, politic românesc, celălalt decât să-i apro- î 

Naţio. pie. (
Mai târziu, bilaterala * 

PUNR — PDAR, şu_ I 
bredă cum a rămas, a » 
devenit triunghi, prin I 
cooptarea Mişcării Ecolo. J 
giste din România ţi | 
alcătuind deci un... BUN I

Partidul- Unităţii 
riale Române şi Partidul 
Democrat Agrar Român 
s-au constituit în aşa- 
numitul Bloc al Unită, 
ţii Naţionale (B.U.N.). 
Liderii celor două for.

™ til®i1 ^ heS e Fu- mai mare. Recent, Eduard î nar şi Victor Surdu -  virtor Gugui> liderul |
au rostit toasturi In MER, a avansat chiar *
stilul lor personal, pri- ideea unei fuziuni a ce. |
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Programul de guvernare 
pentru anul 1996

Bun «au rău, de unii 
dorit,t »% alţii contestat 
sau sami'Bţâî cu moţiuni 
şi cu alegai anticipate, 
Guvernul dlui Văcăroiu, 
cei i< ngeviv ât, după 
1999, şi-a anunţat, cum 
era de aşteptat,' progra
mul de guvernare şi pen. 
ţru anul 1996; Ca o po
sibilă replică şi alterna
tivă de schimbare rădică, 
jă a situaţiei economico, 
financiare 1 nplic: % Ic 
ieşire rapidă din criză şi 
de creştere a bunăstării 
populaţiei, a venit şi o. 
poziţia, cu o ofertă, aşa. 
zisul program -Je îUO da 
zjle care, din, păcate, ne- 
fj.or* ra, îr detaliu 
prea ps'roâ lume ştie ce 
constitui#; fi, deci, se la. 
trf o Ut, x»i dreptate:
ce bază ‘„.ir p-tcj; pune 
pe el ?

Dar să vedem ce obiec
tive conţine; programul e- 
conomlc al actualului exe. 
cutiv. care este prezentat 
sintetic în a sa Cartă 
albă, Fără a comenta şl 
a intra in detalii, vom 
puncta priorităţile ce 
au în vedere pentru acest 
an, Prin continuarea creş. 
terii economice se va 
asigura o sporire a pro. 
dusului; intern, brut cu 4,5 
la sută faţă de anul 199S, 
accelerarea procesului de 
privatizare şi amplifica
rea restructurării repre. 
zentând componente de 
bază In acest sens. De a. 
semenea, se are în ve- 
dere ridicarea gradului 
de competitivitate a eco

nomiei naţionale în per. 
spectiva integrării eco. 
nomice.

Pe lângă consolidarea 
stabilităţii ansamblului e- 
conomico-soeial u "ră
reşte, în continuare, rea. 
liiârea unei mai bune 
prefecţii sociale, în spe. 
cial pentru categoriile 
defavorizate ale popu. 
laţiei, pentru atenuarea 
consecinţelor t«
pU* social ţiei

In context, 'un loc dis
tinct, deocamdată doar la 
nivel de program, ca şi 
până acum, îl are com
baterea corupţiei şi a fe. 
nomenelor infracţionale, 
măsur ie şi modalităţile de 
acţiune propuse în acest 
wap _ rÂmk&fnesiâ însă n*„ 
definiţie cocţcrel,Atâta 
vreme cât plutîm la su
prafaţa fenomenelor, fără 
a interveni lâ cauze şi la 
autori, este greu de ere. 
zut că se va înregistra 
succesul n:% ac mult tfe- 
rit şi aşteptat de către 
se: mulţi pe seama că. 
rora, profitând de con
juncturi, se îmbogăţeşte 
tagma afaceriştilor şj je. 
fuitorilor

înfăptuirea obiectivelor 
amintite, cum este şl fi
resc, necesită consolida, 
rea - reformei,"' economice, 
care presupune,. nemijlo
cit, îmbunătăţirea func. 
ţionării mecanismelor |> 
instituţiilor economiei de 
piaţă. In vederea realiză, 
riî unor structuri de pro. 
ducţie di» nivel perfor
mant pentru piaţa inter

............................. ...
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•  1 dolar SUA
•  1 marcă germană

- •  100 yeni japonezi *
•  1 Ură. sterlină
•  ! franc elveţian
•  1 franc francez
•  100 lire italiene

2585 lei 
_  1793 lei 

( — 2473 Iei
— 4008 lei 

— - 2223 lei
— 525 lei
— 164 iei
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V „Angajăm fete pentru confecţii de - 1 
I  copii**. 1

—  . ' ' j

nă şi integrarea în circu
itul - extern, se pune ac. 
centul- De alocarea resur
selor financiare pe baza 

. criteriilor economice spe. 
cifice dezvoltării selecţi, 
ve a ramurilor şi sub. 
<-. i et.ui miei os
tionale. De notat că re_- 
lansarea la nivel micro, 
economic are ca puncte de 
şpriîin măsurile J», 
talizare a agenţilor eco. 
nomiei, îmbunătăţirea ma
nagementului, 
logizarea stimularea ex_ 
porturilor, utilizarea mai 
bună ă resurselor- şi sti
mularea producătorilor a . 
gri coli, consolidarea ex.
pteataţiilor aftricose ş fe.
Concomitent a? •irC'Cdc

rplm ‘*vjp§pt. fş*  . 
mie, ' în fa c ia l ptln 
p i ar -» j

Menţinerea sub control

NKOtAE TÎRCOB 

(Continuare ta pag. •  M)

SINCERE MULŢU
MIRI. „Aici la secţia 
dermatologie a Spitalu. 
lui judeţean din Deva, 
am găsit locul sfinţit de 
Dumnezeu şi adevăraţi 
oameni care au ştiut 
să mă trateze pentru a 
mă face sănătos** — ne 
scrie telegrafic dl. Va.

■ sile Bozbicl. din Deva, 
rtigându.ne să transmi
tem dlui dr. Caius 
Seviciu şi asistentelor 
de la secţia amintită 
mulţumiri sincere ca şi 

r de muncă în 
Noul An 1996. Ceea ce 
am şi făcut, publicând 
rândurile de faţă, de. 
oarece părerea dlui 
Bozt z‘ <j jfnei * cu 
părerile altor persoa
na, care s-at de larat 
foarte mulţumite de 
Înaltul profesionalism 

"ui», .*» me. 
IM re wedii de 

aici. (E, S.).

mul s.a repezi  ̂ la ma
ghiari, iar ăl doilea la 
capii puterii în stat, 
au făcut promisiuni 
sforăitoare —- inclusiv 
construirea unei Cate
drale a Neamului la 
Sarmizegetusa (Victor 

- Surdu) —, au bătut palma 
şi au semnat un docu
ment potrivit • căruia 
B.U.N. putea deveni chiar 
o alternativă la guver
nare.

Fireşte, nu putea ieşi 
ntmic... BUN, deoa
rece Gheorghe Funar s-a 
integrat cu partidul său 
în patrulaterul puterii, 
la care Victor Surdu 
face alergie, şi care fi. 
gură geometrică s.a 
şi năruit, aşa că fiecare 
a continuat să are doar 
pe propri* moşie 
' Nu putea ieşi nimic... 
BUN,- întrucât extre.

“  I
lor trei, idee respinsă J 
categpric Victor Sur-1 
du şi amânată pentru pe- «1 
rioada alegerilor de că. I 
tre Gheorghe Funar. Ei * 
speră să . definească O I 
doctrină de centru bine J 
conturată, care să-l de. |  
limiteze clar de cele. ( 
lalte formaţiuni sau fu. ! 
ziuni politice. |

Din păcate, opţiunile J 
politice ale liderilor ce. I 
lor trei partide ou preaî 
concordă, ba, de multe I 
ori, se contrazic total, i 
încât tpropierea lor este |  
greu de realizat. Mai J 
ales că PUNR şi PDSR |  
au anunţat deja că vor * 
merge cu candidaţi pro. I 
prii la „prezidenţialele" * 
din_ toamna acestui an. |

•i
Şi atunci la 

BUN ? I
ce..

DUMITRU GHEONEA j

In ziarul
' DE AZI :

Cstinieana
(pag. a V_a) 

Programe TV.
(pag. a Vl.a)
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ECONOMIA JUDEŢULUI HUNEDOARA
In luna noiembrie 1995 In procente

Noiembrie 1995 faţă de:

ii o ic S

ă l
st «•
f-gsi

LI Iutii 
1995 

faţă de 
II luni 
1994

Producţia industrială 
PpMbţţtivitatea muncii' In iodustfle 

salar laţilor din industrie 
E x p o r t  -
Vânzări de mărfuri cu amănuntul 
Servicii prestate populaţiei de unităţi 

cu capital public cooperatist şi 
obştesc

'Producţia principalelor produse indus. 
. huilă aefj
— oţel
— laminate
— ciment '
— bere
— came tăiată în abatoare
— lapte de consum
— pâine

Efectivele de animale la 30. BEL 1995 
Bovine

— la populaţie 
Porcine

— ia populaţie 
Ovine

— Ia populaţie 
Păsări

— Ia populaţie
Veniturile salariale medii nominale

— brute
— nete

Preţurile de consum al populaţiei
— mărfuri alimentare
— mărfuri nealimentare
— servicii

93,6 101,6 96,6 1014
93.4 105.4 1004 1044

100^ 96.4 95,7 96.7
62,1 924 96,6 133,7

105.6 103,0 1404 864

98,8 80,1 954 1024

103,0 1014 109,1 1004
68,5 68,4 63,9 96.6
89.0 102.6 824 994
55,6 834 67,0 984
414 36,1 51,9 .. 1054

114̂ 1 112.8 1434 994
93.4 91.4 1344 134.7
91,0 704 574 66.9

95,9 98,3 984 984
95,7 984 984 984

100,8 1054 122,8 1054
1014 1034 120,6 1034
96,8 99,9 87,7 994
97,0 101,8 89,1 1014
90,7 1064 96,0 1064
95,3 111,6 107.3 111,6

102,7 156,4 1824 155.6
1024 153,4 1844 1534
104,1 1254 148,5 132,8
103,8 1234 145,7 1324
104,2 124,7 1454 130,0
104,9 139,0 168,7 143,0

Un nou popas 
'turistic !a Deva

Ziua de 3 ianuarie a.c. 
s reprezentat pmxtu S Ă  
Oc tsn Petroooro S>LL. J>r*. 
va ■*» .iw» şi i'j-ftt’ <*n 
momei t -  desch ;
nui restaurant în staţia 
PECO, aflată pe linia de 
centură de la ieşirea din 
Deva spre Simeria.

Noul restaurant ale
cărui porţi s.au deschis 
miere ut t 2 ianuai .e. ţ» tt, 
tru cei aflaţi în tranzit 
• »-4 numai r», as «Va
al patrulea obiectiv care 
a r>. ,iî firmei
ţîcvr c, d'tpâ d< schiderea 
staţiei de benzină, a ba. 
rului, a unui magazin do 
piese auto şi ă repre- 
zentantel Hyundai,

Restau rantul dispune
de circa '& de locuri o 
terasă pentru timp de
tfira şi vine în sprijinul 
trecătorilor ' cu o bogată 
ofertă, culinară — gustări 
red, calde, ciorbă' de 
burtă, friptură etc. — 
băuturi răcoritoare si al.* 
coolice. la preţuri- ce se 
doresc a fi pe buzunarul 
oricărui consumator.

Valoarea totală a in
vestiţiei Însumează până 
în prezent 180 de mi
lioane' de lei. Investiţia 
va fi extinsă în perioada 
următoare, prin construirea 
şi a unei baze sportive 
cu terenuri" de tenis şi de 
minifotbal, a unei spălă
torii auto (în primăvară).

Noul local are pro. 
gram non-stop. iar Intre 
specialităţile casei, după 
cum ne_a informat- dl 
Nicolae Iuga, şeful loca
lului, un vechi şi experi
mentat comerciant, se 
înscriu iahnia de ghebe, 
ciorba de burtă, pizza Şl 
multe alte suprize plă
cute pşntru consumatori.

CORNEL POENAR .

m m m s m
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Onorarii minimale şi ton de Umbro notariale
Considerând c& prezen

tarea taxelor de timbru şi 
â onorariilorminlmate per
cepute de notarii publici 
prezintă un larg interes 
pentru cititorii noştri, fa_ 
cern cunoscute valorile a. 
cestor taxe şi «morarii, 
aşa cum au fost ele a- 
probate prin Ordinul Mi_ 
Pisterului Justiţiei 1836/C 
din 4 decembrie 1996 pen
tru onorarii şi de H. G. 
37 publicată ta M. O, nr. 
203/1 septembrie 1995, pen
tru taxele de timbru. Pre
cizăm că folosim' urmă» 
toarea legendă: A. — 
felul actului sau ope_ 
raţiunii: B. — Taxa că
tre stat; -• -C* — Onorarii 
tninlme.
* A- — Testament; B. — 
1000 lei ; C. — 10 000 lei.

A. —- Procură ; B. — 
500 lej/ex.; C. — 7000 lei /
e*. -r’iy?'s;y

A. — Act neevaluabil in 
bani- B. — 500 lei; e. 
— 6 000 lei.
. A. — Act evaluabil in 
bani (cesiune, împrumut);
B. — 1 la sută din va
loarea declarată, dar nti 
mai puţin de 500 lei; C 
r> 1 la sută din valoa
rea declarată- dar nu măi 
puţin de 5000 lei.
' A. — Contract de par_ 
taj. acte de garanţie (gaţ, 
ipotecă); B. — ’ 1 500 lei;
C. -— 05 la sută din va
loarea partajului, 0,05 la 
sută din valoarea, crean. 
ţel «far nu mai puţin de 
10 000 lei.
' A. — Contract înfiin
ţare societate comercială, 
societate agricolă, act de 
modificare a acestora; B.

— ,5006 lei; C. — 50000
le i ‘ t

A. — Statut societate 
comercială, act de mo. 
dificare a acestora; B. — 
5000 lei (întocmirea), 5009 
lei «modificarea); C. — 
75000 lei (in tocmirea),
50000 lei (modificarea)

A. — Acte de consti
tuire, statute ale asociaţii
lor fără scop patrimonial 
şi ale fundaţiilor, inclu
siv a actelor de modifi
care; B. 5000 tei; C  — 
30000 lei.

A. — înstrăinări imo. 
biliare (vânzări, donaţii, 
schimb); B. — până la 
1000 000 tei 4 la sută dar 
nu mai- puţin de 10 000 
lei, de la 1000 001, până 
la 5 000000 tei 40000 
plus 3*la sută pentru ce 
depăşeşte 1000 000 lei, de 
la 5 000 001 până la 
10 000 000 lei 160000 lei 
plus 2 la sută pentţu ce 
depăşeşte 5 000000 lei. de 
la 10 000 001 până la 
15000000 lei, 260 000 tei 
plus 15 la sută pentru ce 
depăşeşte 10000 000, peste 
15 000 000 tei, 335 000 lei 

' plus 1 la sută pentru ce 
depăşeşte 15 000 000 lei; C.
— până la 5 000 000 lei, 
3 la su tă «iar nu mai pu
ţin de 100 000, de la 
5 000 000 la 10000000 lei, 
150 000 lei plus 2 la sută 
pentru «* «lepăşeşte 
5 000 000 lei, p e s t e  
10 000 000 lei, 250 000 lei 
plus 1 la sută pentru ce 
depăşeşte' 10 000 000 lei.

A. — Constituirea .de 
drepturi reale imobiliare,

. altele decât dreptul de 
proprietate; B. — 20 la

Ziar editat de
CASA DE PRESA ŞI EDITURĂ 

„CUVÂNTUL UBER“ DEVA
societate pe acţiuni cu capital privat 

înmatriculată la Registrul Comerţului Deva. cu 
nr. J/20/618/1991 Cont: 4072613110 B.C.R Deva. 
Cod fiscal : 2116827.
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întreaga răspundere pentru conţinuta] articole
lor o poartă autorii acestora

Redacţia an răspunde material sau moral pen
tru articolele necontractate, trimise ziarului din pro
priu iniţiativă a cotaborato rflor.

Manuscrisele (publicate sao ntt) nu se înapoiază 
autoritar

Tiparul executat la S.C. „Pelîdava" S.A. Deva.

sută din taxele de 1a In^ 
străinări imobiliare; C. — 
20 la sută din onorariul 
de la Înstrăinări imobi
liare.

A. — Legalizarea de 
copii de pe înscrisuri ori
ginale cau aflate în arhiva 
notarului public; B. — 
500, lei/ pag.; C. — 1000 
lei/pag.

A — Legalizarea sem- 
n ^ U W i B.

act.
A. Legalizări de: sem

nătură. specimen de sem
nătură şi sigiliu ; 8. —
500 1#i/actţ C> — 19000
lei/act .

A — Succesiuni; B. — 
până la 2 000 000 lei 3 1» 
sută. dar nu mai puţin de
1000 lei, «te la 2 000001 
până la 5000009 lei «000 
tei {dus 2 la sută pen
tru ce depăşeşte 2 000 000 
tei, peste 5 000 000 lei, 
120 090 tei plus 1 la sută 
pentm ce depăşeşte 
5 000000 tei; C. — până 
la 2 000 000 tei. 2 te sută 
dar nu mai puţin de 5000 
lei. de la 2000 001 până 
la 5 000 000 lei, 40000 lei 
plus 1 1a sută pentru ce 
depăşeşte 2 000 000 - lei, 
peste 5 #00 000 lei, -70000 
lei plus 0,5 1a sută pen
tru ce depăşeşte 5 Oft) 000 
lei.

A. — Certificate de moş
tenitor, de calitate sau de 
executor testamentar; B.
— 1000 lei/moşţenîtor sau 
executor testamentar; C.
— 5 000 lei/moştenitor sau 
executor  ̂testamentar.

A. — Inventare; B-
—  ----- ; C. ~  20 000 lei.
(A. SJ. ' .

1995 • 
ziarului şi

Contactele redacţiei şi 
redactorilor unui ziar sau 
ate oricărui alt mijloc de 
Informare In masă se 
realizează pe multe căi. 
Dotei dintre acestea sunt 
scrisorii* «dresate; redac
ţiilor şl primire» In tfb. 
dlenţă a cetăţenilor.

Cum s-au concretizat în 
curmi anului 1995 aceste 
contacte ale ziarului „Cu
vântul liber- cu cititorii 
săi. cn cetăţenii judeţu
lui ? Succint — în cele 
c* urmează.

Redacţiei 1 s.au adre
sat In 1995 prin scrisori 
un număr de 409 cetăţeni 
Gama de probleme pe 
care le_au cuprins scriso
rile « fost largă. De la 
întrebări în legătură cu 
situaţii strict personale, 
până la demascarea unor 
acte de corupţie. »

La un număr de 276 de 
scrisori, răspunsul a fost 
dat prin paginile zia
rului, fie prin publicarea 
tor la rubrica noastră 
destinată dialogului cu 
cetăţenii intitulată „Tribu. 
na „Cuvântului, liber", fie 
dându-te răspunsurile so
licitate. in cadrul ace
leiaşi rubrici. Alte seri. 
sori au constituit puncte 
de plecare in efectuarea 
unor anchete, raiduri — 
anchete, sau fiind pu
blicate, «lupă o prealabi
lă vpriflcare, ca ştiri în, 
corpul ziarului.

Au fost trimise spre 
soluţionare unor institu. 
ţii publice, regii autono-

noastre cu cititorii 
cu locuitorii Judeţului •

u societăţi 
u* număr»

me sau societăţi corner— 
riale, ua număr de 191 
«Tisori. ModUI de solu
ţionare a acestora a fost 
urmărit de redacţie, iar 
o parte din răspunsuri, 
rare au cuprins măsuri 
concrete ce interesau ,* 
masă mal largă de ce
tăţeni au fost date pu
blicităţii. Cinci cetăţeni 
au Primit de la noi răs
puns prin adresă, 8 scri
sori au fost apreciate a 
avea un conţinut nelnte. 
resant. tardiv sân nepubli-

audienţelor. Cei cei 
trecut pragul In!

calea 
ne.au
cursul anului pot depune 
mărturie că uşile redac. 
ţiei au fost permanent 
deschise tuturor, celor 
care au dorit să ni se 
adreseze direct peste 400 
la număr, la care se a. \ 
daugâ cei care ne.au con- ! 
tactat telefonic, soliei- j 
tându.ne sprijinul. Cum 
era şi firesc, majoritatea; 
cetăţenilor primiţi: tn au-i 
dienţă domiciliază In ] 
municipiul Deva.

Ii asigurăm pe cititorii
La sfârşitul anului, un 

număr de 21 de scrisori 
nu primiseră nici o rezol
vare ele situându-se in 
preocupările redactorilor 
noştri in primele Zile ale 
acestui an. *"

Un contact larg a men
ţinut ziarului
nostru cu cetăţenii pe

noştri, pe toţi locuitorii 
judeţului, că şi in acest 1 
an, asemenea forme de j 
contact cu ei vor sta j 
prioritar în atenţia re -1 
(factorilor, * ziarului nos
tru. Tuturor te urăm un 
an nou fericit şi încărcat 
de mulţumire sufletească. 

Cuvântul liber

Reclama -  sufletul comerţului
Intr-o vreme nu prea îndepărtată, Secţia „confecţii 

serie" Gurabarza (şef dna Ani Timandi) aparţinea de 
Cooperativa „Horia” din Brad. Era aproape să-şi închi
dă atelierele «lin lipsa comenzilor. Dar, apelând la re
clamă. care este sufletul comerţului, comenzile au în
cepu t să curgă. La baza reclamei făcute în ţară eu di
ferite ocazii au stat calitatea muncii şi preţurile accesi
bile aplicate. Acum. această secţie este cunoscută nn 
numai în judeţ, ci şi In Constanţa, Braşov, datina, %  
Jiu, Vaslui etc. Unităţi industriale mari din aceste «na
şe sunt beneficiarii Secţiei de confecţii serie Gurabarza, «* 
execută salopete, pufoaice, halate, diferite alte haine «te 
protecţie. Şefa secţiei ne-a mărturisit că nu va scădea 
ştacheta calităţii muncii pentru a-şi menţine beneficiarii 
şi a contacta eventual şf alţii. (AL. JURCA).

Programul de guvernare pentru anul 1896
(Urmare din pag. i>

a ratei inflaţiei.
estimează că nu va de
păşi la sfârşitul acestui 
an 20 la sută, compara
tiv cu decembrie 1995, 
implică aplicarea unor po
litici monetare, bugetare, 
fiscale şi valutare adec
vate, precum şi perfec
ţionarea pârghiei preţu
rilor in economie. In a-- 
celaşi timp. Guvernul îşi 
propune să supravegheze 
strict influenţa evoluţiei 
salariilor asupra infla
ţiei, nivelul salariului ireal 
corelându.se cu creşte
rea productivităţii muncii

şi eu protejarea catego
riilor de persoane cu sa
larii miri. Prin corelarea 
ratei dobânzilor te depo
zite si credite cu inflaţia 
şi menţinerea acestora la 
niveluri real-pozitive se 
are . tn vedere întărirea 
Încrederii ta moneda na. 
ţtonală, ceea ce stimulea
ză procesul investiţional 
şi creşterea economică. 
In altă ordine de idei, 
se va pune bază pe întă
rirea disciplinei financiare 
şi pe mobilizarea de re
surse suplimentare ne
cesare diminuării ariera
telor si, implicit, a blo
cajului financiar.

Pornind «te la situaţii
le grele şi surprinzătoare 
resimţite amt. dar luate 
in seamă şi constata
te cam tardiv ta anul tre» 
ent, s-a stabilit să fie 
îmbunătăţită structura ve. 
niturilor bugetare (Iţi citi. 
da amânării adoptării a_ 
cestuia — n.n.j. şâ fie 
menţinut deficitul buge
tului general consolidat 
în limite controlabile, re
dus deficitul balanţei co
merciale prin creşterea 
mai accentuată a expor
tului fată de importuri, 
recâştiga rea pieţelor pier
dute sl penetrarea âjtora 
noi.

Desigur, sunt prevăzute, 
dar rămâne de văzut cum 
se înfăptuiesc, măsuri da 
reducere a şomaj uite. con. 
'finuarea reformelor ta 
învăţământ, sănătate, ta 
armată, vizând. ordinea 
publică, administraţia cen
trală ■ si locală, relaţiile 
externe şA. ' >

Esenţial este ca la sfâr
şitul lui 1996 să putem 
constata realismul pro
gramului, că vorbele şi 
promisiunile au acoperire 
ta fapte, că cet- Budfi şl 
săraci au parte de ţ  trai 
mai bun. dacă nu decent, 
cel puţin ceva mai apro
piat de aceste limite.

f*-
■.v.-ĂvXv
tilM smtm

6-30 Seriale, d. a. ; 
18.05 Santa Barbara (s);
11.00 Frumos si bogat 
(s); 11,30 Divorţuri (s);
12.00 Preţul e fierbinte
(cs); 12,30 : Duelul fami. 
liilor (cs); 13,00 Magazi
nul amiezii; 13-39 Fetele 
de aur «siteom): 14,00
Pasiunea ei e crima (s.p );
15.00 Barbet Schafer talk_ 
show: 16.00 Ilona Chris- 
ten (alkshow; J.7,00 Hans 
Meiser talkshow; 18.00 
Jeopardy! (cs); 18,30 In
tre noi (s); 19,00 Bună 
seara (mag. landurilor); 
19,45 Ştiri, sport, meteo; 
20.40 Vremuri bune şi 
rele (s); 21,15 Hercule (s. 
fantastic, 1995).

6,30 Germania azi di
mineaţă; 10,00 Gannon 
teP-): 11,00 Insula fan
teziilor (s); 12,00 Bună, 
doctore (s/r)T 13,00 Love 
Boat (s); 14,00 Trap per 
John, M.D. (s); 15,00 Star 
Trek (s SF); 16.00 Mac 
Gyver (sji.); 17,00 Totul 
sau nimic (cs); 18,00 XXO 
(cs); 19,00 Aşa.i viaţa, 
(s); 19,30 Ştiri, meteo, 
sport; 20,00 Roata noro
cului (cs); 21,00 Ghest 
ff.a. SUA, 1990); 23,40
Harald Schmidt talk_ 
show; 1,00 Jakarta tf.p., 
SUA 1986); 2,40 Star
Trek (serial — reluare); 
3-30 MacGyver (serial — 
reluare).

N B C
6.30 Ştiri NBC; 7,00 

Ştiri şi reportaje ITN; 7,30 
Steals & Deals; 8,00 Azi 
•  Informaţii la zi; 10*0 
Super Shop; 11,00 Roata 
banilor •  Europa; 15,30 
Ultimele zvonuri bursie
re; 17,00 Roata hani
lor •  SUA; 18,30 Bule
tin bursier; 19,00 Ştiri 
şi reportaje ITN; 19,30 
Secolul lui Frost (do); 
20.30 Selina Scott Show; 
2U0 Mari case ale lumii 
(do); 22,30 Ştiri şi re
portaje ITN ; 23,00 Show
ul serii, cu Jay Leno; 
0,00 Gilette World Sport 
Specia]; 0,30 Snowboar_ 
ding Val d'Isere; 1,00 
Buletin bursier.

7,00 Femei inimoase 
(s); 7*0 Teiedimineaţa;
9,05 Jurnal; 9*5 Istoria 
ştiinţei; 10*0 Descoperi
rea (r); 11,00 ■ Magazin 
medical; 11*5-Să nu vi
săm (r); 12*0 Criza (r); 
13,35 Junta! F 3; 11.00
Luminile Parisului (re
luare); 14*0 Afacerea 
Dreyfus (fitai — reluare); 
16,15 Scurt-metrajc; 16,30 
Femei inimoase (r); 17*0 
Bibi— (r): 17*0 Fa, Si, 
La- (r); 18.15 Studio Ga- 
briel (div.); 18,45 Cam
pionul («s); 19*0 Jurnal
TV5; 20,00 Luminile Pa
risului; 20*0 Jurnal bel
gian ; 21,00 Fortul Boyard; 
22*0 Magazin turistic; 
23*0 Jurnal F 2 .

I CANALE S l
7*0 Ştiri; 9,45 Show

ul' lai M. Costanzo (r); 
12*0 Forum (show); 14,00 
Ştiri; 14,25 Cotidiene 
(show); 14,40 Beautifui 
(s); 15,15 Robinsonii (s); 
15.45 Casa Castagna 
(show); 17*0 D.a.; 19,00 
6k , preţul e corect (cs); 
20,00 Roata norocului 
(cs); 21,00 Ştiri; 21,25
Circulă Zvonul (show); 
21,40 Film; 23.45 Ştiri; 
0.15 Show_ul lui' M. 
Costanzo; 2,30 Cotidiene 
(show/r); 2,45 Circulă 
zvonul (show/r): 3*0 Re
vista presei; 3,30 Cin 
cin (serial).

7,00 Ştiri; 7,45 Uno- 
mattina (mag.); 10.35 Film; 
12.10 Dimineaţa verde 
(mag.); 13*5 Ştiri; 13*5 
Doamna în galben (s): 
14,30 Ştiri; 15,05 Sala de 
jocuri (cs); 16,45 Soţie, 
tico (mag. copiilor); 16*0 
Desene animate; 18*0 
Zorro (s); 19,10 Scară 1_ 
taliană (mag.); 19*0 Luna 
Park (show, p. 1); 21*0 
Ştiri, sport; 21,35 Luna 
Park (show, p. 11); 21*0 
Spectacol muzical; 23*0 
Concert; 1,00; Ştiri, zo
diac, meteo; 1*5 Varie
tăţi; 2,05 In şoaptă (var.): 
2,20 Film; 4*0 Varietăţi; 
6*0 Concert,
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APEL UMANITAR
Având în vedere pa

gubele provocate de 
inundaţiile care an a- 
fectat mai multe loca
lităţi din judeţul nos
tru» pricinuind daune 
gospodăriilor individu
ale ale cetăţenilor şi 
ţinând seama de mi
siunea umanitară ce-i 
revine din STATUT, 
aceea „de-a oferi aju
toare materiale popu
laţiei care. are de su
ferit de pe urma ca
tastrofelor naturale*4, 
FILIALA DE CRUCE 
ROŞIE A JUDEŢU
LUI HUNEDOARA fa
ce un apel de suflet 

 ̂ către tâţi cei care do
resc să o sprijine în 
acţiunea sa de ajuto
rare a celor care au 
suferit de pe urma a- 
eestor inundaţii.

Cei eiire doresc să 
o sprijine financiar o 
pot face depanând su
mele respective în con
tul 45.10.20.82, deschis 
Ia B.C. Deva.

Cei care doresc să 
doneze bunuri mate
riale sunt rugaţi să 
contacteze Filiala de 
Cruce Roşie a judeţu
lui Hunedoara, cu se
diul in DEVA» Albea 
Viitorului, nr. 4. tele
fon 626358, zilnic in
tre orele 8—16.

Filiala de Cruce R o -1 
sie a judeţului Hune-I 
doara-Deva adrţsea- 1  

ză calde mulţumiri itu- j 
turor celor care sunt 5 
împreună cu ea In no- > 
bila ei misiune u n s* ]  
ni tară. J

Gând pentru 
„Dl. Trandafir"

BIROUL FILIALEI I

Să iubim câinii 
vagabonzi?

Ieri, dis-de-dimineaţă. 
când nici nu Şe iviseră 
zorii zilei, pe bulevardul 
„Decebal" din Deva. in
tr-o zonă elegantă din 
faţa Galeriilor de artă 
„Forma", cinci câini vaga. 
bonzi se hârjoneau dând 
un concert ale cărui note, 
ampli fica te de zidurile 
blocurilor, hţbeau geamu
rile etajelor din jar,“'de
ranjând locatarii, dar şi 
trecătorii care trebuiau sâ 
se ferească din faţa jigo- 
diitor haine gata in orice 
clipă _să atenteze la pi.

cioacele acestora. Cei care 
îşi propuseseră să doarmă 
mai mult, pentru • a se re
face după nopţile prelun
gite dintre arii, nu şi-au 
realizât visul-.

Iubim şi câinii ■ vaga. 
bonzi — curo ne Îndeam
nă oameni de bine — dar 
atunci când atentează la

rală, cum să-i mai iubim? 
Chiar nu se găseşte o me. 
todă de a-i împrăştia ca 
să nu spun de a-1 stârpi? 
(JS.S.)

„Nu, Domnu’ nostru nu 
ne-a învăţat niciodată 
din pricină că se temea 
de cei mari. Ii era drag 
să ne înveţe şi parcă eram 
copiii Ini...". ;

Mărturisirea lui M. Sa- 
doveanu despre învăţăto
rul său. „Dl Trandafir", 
a fost îmbrăţişată de ele
vii dnei prof; Clara Kujoiu 
ca un prolog la omagiul 
pe care. el, la rândul lor, 
îl aduceau dascălilor Şco
lii generale din Aninoasa, 
unităţii de învăţământ ce 
păşeşte, iată, în cel de-al 
101-lea an de existenţă. 
Montajul literar pregătit 
de ei a fost un gând cu
rat cu care şi-au îmbră
ţişat Învăţătorii. profesorii, 
diriginţii — omul de la 
catedră din secularul lă
caş de cultură ai acestui 
colţ de ţară. Şi dacă o- 
raagiul a început eu „în
tâia lecţie" a iui Vlahuţă. 
colindând, prin voci de co
pii, vârsta inocenţei, ea 
lecţia şi-a continuat ur
cuşul in ţimp, poposind 
câte o dip& in pagini dă 
neuitat, scrise pentru das
călii lor. cu pana sufletu
lui, de Ion Creangă, LA, 
Bassarabescu. M. Sadovea- 
nu, ori In nemuritoare ver
suri prin care Octavian 
Goga, Tudor Arghezi, Ni- 
na Casstan şi-au mărturi
sit respectul, admiraţia, 
dragostea pentru învăţăto
rii lor. „Azi, ca un sfânt 
dinîr-o icoană veche/ Blând 
Imi răsai cu faţa ta bla
jină/ Cu zâmbet bun, cu 
ochi 'cuminţi şi limpezi/ 
Strălucitori de lacrimi şi 
lumină".

Da strălucitori de lacrimi 
şi lumini erau ochii dâs- 
călilor prezenţi 1 în reia* 
mare ţa clubului aninoşean 
în timp ce o mână de e- 
levi, îndrumaţi de profe
soara lor" de lb. română. 
Clara Rujoiu, le aducea 
înălţător omagiu. Erau pri

virile înrourate ale profe
sorilor M. Tarcea, I. Si- 
chi tiu, C. Burlec Stan es
eu, C. Costinaş, 1. Pădu- 
reanu, A. Burlec. E. Trai- 
cu, ani îndelungaţi dascăli 
îndrăgiţi ai şcolii aninoşene, 
erau privirile scăldate In 
rouă ale celor cane şi ari 
slujesc şcoala centenară — 
profesori şi învăţători res
pectaţi: Elena Maracu, Mag- 
dalena Farago. Victoria 
Dobricâ, Cizela Nagy, Di- 
dina Botgros, Elena Pre- 
doşanu, & Demeter, Eu- 
frosina Baniay, Daniela 
Pasca, S. Stane— şl cine-i 
poate enumera pe toţi când 
toţi şi fiecare in parte a 
trăit în felul său emoţia 
adâncă a omagierii mun
cii depuse la catedră.

„Când aţi venit la şcoa- 
lă-n toamnă/ Eram un ţânc 
sfios Şi mic/ M-aţi mângâ
iat pe creştet Doamnă/ Şi 
parcă m-ajn simţit voinic".

Doamna e aici, în sală. 
sau aiurea. Se numeşte 
Marfa, ^Eugenia, Elena, 
Magdalena, Ileana, Clara, 
Dtdiha, Ana. Victoria, Ci
zela, Daniela, Cornelia. Eu- 
fresina, Shrrina... E aici. 
Nu-şl poate zăgăzui măr
găritarele ce-i izvorăsc din 
priviri. E fana Stane, pro
fesorul — director, care, 
ascultând „omagiul* dedi
cat colegilor el de ieri şi 
de azi, a încercat în tot 
timpul manifestărilor de 
sărbătorire a unui secol de 
învăţământ aninoşean, să 
vorbească. Dar >n-a reuşit. 
A aflat de la alţii de ce 
n-a făcutiO: ,,Iana n-a 
vorbit. Iada a plâns".

„Fă-te suflete copil şi 
sţrecoârâ-te tiptil/ Prin po- 
Jrimb'eu inbţ şi ciucuri, ca 
să poţi să ie mai bucuri/ 
Strânge slove, cărţi şi pană. 
dă-le toate de pomană/ Unui 
nou învăţăcel,' sâ şe chi- 
nuie şi el".

1 LUCIA LICHP®

Situaţia lacurilor de munci la începutul lunii ian. a.c.
Meserie

Economist 
Ing, c-ţii hidro 
Sng. CFDP 

' Barman ■ ■ -* , . 
Agent comercial 
Agent pază 
Arhitect
Asistent medical 
Barman 
Casier -v-.- 
Casier 
Coafeză

Confecţionerf blană

Croitor 
Croitor
Economist *
Economist
Electrician
Electrician auto i ; -
Faiaoţar
Farmacist
Fasonator cherestea
Freter
Frizer
Incărc., descârc. mob. 
Kng. oonstrucţii 
|ng. constructor

Localitate 
Unei . 
Brazi 
Brazi 
Buituri 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
DeVa 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva 
Deva

Nr, locuri
' fi

t 
îI 

88 
t

1
t
9  
8

i
5
»I 
1 I

>  4
19

1
9
f

. f
I 
8 
«
I

t i

Meserie 
Şofer autobuz

Tfcnjlîar 
Tâmplar . 
Tâmplar 
Tâmplar 
Tâmplar

State

Tinichigiu auto 
Vânzătoare 
Vânzătoare 
Vânzător -• QT
Vânzător 
Vogdtor auto 
Vuicanizatar 
Biarist 
Eidsr

Asistent medical 
Actordebutant 
Asistent medica! 
Barman 
Bucătar

Deva
Deva
Oeva
Deva
Deva

Hunedoara
Hunedoara
Hunedoara
Hunedoara

Nr. locuri 
9

• I
I

30
»
I
4
|  v

^ f : i/f:
t

-  i
'ii'i

t

î
9
»
8 
1 
t

inspector asigurări Deva .i '- r 't ’vv w
Inspector asigurări .. . . Deva -.. I»
Maistre conf. metalice Deva 1
Manich.; pedich. Deva t
Mecanic auto Deva *
Mecanic auto 1 Deva U
Mozaicar Deva
Revizor contabil Deva f
Şofer autoambulanţâ Deva .I

Contabil Hunedoara a
Croitor Hunedoara ■ t
Impresar artistic Hunedoara
Jurisconsult Hunedoara • > 1
Manechin fotomodel Hunedoara 19
Operator sunet ffunedoare
Operator TV Hunedoara î -::-. I
Ospătar Hunedoara 9
Pictor scenograf .Hunedoara ;. M
Şofer autobuz Hunedoara a
Şofer autottaisme Hunedoara ■ 8
Solist vocal Hunedoara 8
Tinichigiu auto Hunedoara - 9
Macaragiii Livezeni .v : 1
Şofer -
Sudor autogen 
Eidar şamotor

LivezenL
Mintia

2
3

Mintia a
Economist Orâştie , ' 4
Instalator Vulcan 3
Sudor cu gaze Vulcan : '8

l a  În c e p u t  d e  a n

C BERBEC
Trebuie să faceţi economii: nu-i momentul să 

risipiţi banii. Învăţaţi să apreciaţi afecţiunea since
ră a celor care vă înconjoară. în ce priveşte sănăta
tea. reveniţi Ia starea normală. Banii îi cheltuiţi tiu 
disperare, dar munca nu o începeţi, continuaţi sâ vă 
odihniţi. Atenţie, sunteţi pe punctul de a rămâne 
singură.

TAUR
O perioadă bună de timp, veţi cunoaşte înălţţhrl 

şl căderi. E bine să. fiţi calm. să nu vă enervaţi re
pede. Cel din jur au tendinţa să se amestece în via
ţa dv. intimă. îndepărtaţi-i cu gentileţe. Sănătatea 
Vă este în scădere, bşni vă mai trebuie; în ceea ce 
priveşte dragostea, sunteţi mereu In formă.

GEMENI
Dorinţă mare de a fi iubit, însă nu o puteţi de

clara. Inima va găsi cuvintele eare-i vor fi plăcute 
partenerului dv. Nu uitaţi că tăcerea este mai preţioo- 
să decât vorbele multe Dificultăţi financiare, dar si. 
tuaţia se va restabili In ce priveşte sănătatea, aveţi 

, unele probleme respiratorii. Banii nu vă ajung, ta- 
> saţi-o mai încet cu munca fiindcă aţi obosit. In 
)  dragoste, tonus în creştere. ,

- ,  ; rac .' :
Discreţie, căci nu toată lumea are bune intenţii; 

unii încearcă sâ vă afle secretele. Evitaţi aventurile 
fără viitor; succesul dv în dragoste este oricum asi- 

1 gurat. Sănătatea este bună, bani aveţi destui, lnce- 
ţ peţi să aveţi spor şt In muncă, iar în privinţa sen.
- tiihentelor sunteţi in formă perfectă. 1

LEU
Singur vă creaţi probleme în viaţa sentimentală, 

cerându-r partenerului să vă admire încontinuu. Unii 
i din jur vă flatează, alţii vă doresc binele cu adevă- 
'  rat Fiţi mai încrezător în calităţile dv reale. Miri 
\ probleme de sănătate, cu banu începeţi să vă redre- 
i saţi. Muncă multă, ca de obicei; in dragoste apar 

unele momente neplăcute.

FECIOARA
Idei originale, cafe-i seduc pe colegf şi pe şo* 

peridrii dv. Nu vor întârzia să apară rezultatele e- 
forturilor. Vă aşteaptă importanţe câştiguri băneşti. 
Câteva dificultăţi vor tulbura relaţia cu partenerul 
dv. Bani aveţi, sănătatea este bună. lucraţi' mult şi 
cu spor; în dragoste probleme trecătoare.

' t  BALANŢA
Viaţa vă este puţin bulversată; nu-î momentul 

să vă negUjap partenerul. Încercaţi să vă reglaţi â- 
ceste chestiuni, fără a vă tulbura activitatea profe
sională. Tonusul vă este în scădere, bani ca de obicei 
nu aveţi; munciţi mult. dragostea nu vă interesează.

SCORPION
Influenţă astrală bună, reglaţi-vA reacţiile şi a- 

titudmile. Domeniul dv sentimental este privilegii, 
afacerile sunt calme. Cheltuielii* neprevăzut* vă pot 
provoca o jenă pasageră. Tonusul «st» în creştere, de 
bani mai aveţi nevoie, cu munca nu vă omorâţii fii 
dragoste, relaţii excepţionale.

SĂGETĂTOR
înregistraţi rezultate bone pe plan 'profesional, 

ta domeniul sentimental, o decepţie. Dar este ttoar o 
nereuşită pasageră şi nu trebuie $4  luaţi In tragic. 
Miri probleme de sănătate, de baot nU vă plânge#. 
Muncă multă oa întotdeauna.

CAPRICORN
Perioadă burii pentru investiţii financiare. Firi 

avea miri dificultăţi cu partenerul dv. Păstraţi-va, 
'dacă este posibil, simţul umorului; vă re Muta Să 
vă rezolvaţi problemele. Sănătatea Vft este bună bani! 
fi folosiţi cu spor. tn ce priveşte munca, vă revenii 
dht visare. Persoana care exercită asupra dv o frac
ţie deosebită nu vă răspunde momentan.

VĂRSĂTOR
Tendinţă de a vă pierde timpul inutil; nu vă 

dispersaţi fia activităţi secundare. încercaţi sâ luaţi 
decizii pentru proiectele importante ce ie aveţi de 
realizat. In domeniul vieţii sentimentale, mart sa
tisfacţii Sănătatea bună, bani aveţi suficienţi, «ut 
lucrul nu vă prea precipitaţi. In domeniul dragostei, 
conduită apropiată de ideal.

PEŞTI
Calităţile dv vă atrag mulţi admiratori. Nu ui

taţi că aveţi o operă de îndeplinit, o valoare perso
nală de afirmat. Afacerile vă merg bine. idealul către 
care tindeţi este undeva în zare. Stare de sănătate 
bună în general: primiţi tiferite sume de bani. mun
ca vă atrage din ce în ce mai mult: in privinţa dra
gostei, „plutiţi" in braţele fiinţei iubite.
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LA SlMERIA TRIAJ

Mai multe familii din 
Simeria Triaj, în număr 

■ de peste 20, s-au adresat , 
redacţiei pentru a aduce 
în atenţia opiniei publice 
un fapt care, în opinia 
dumnealor, pare anormal • 
— consumul fără prece
dent şi, implicit, taxele e- 
xagerate percepute de că
tre CFH pentru apa rece. 
Aşa se face că într-un 
termen foarte scurt o fa
milie a ajuns să plăteas
că sume (numai pentru 
apă rece)- între' 33 046 de 
lei/familie cu o persoană 
şi 137180 de.lei/o familie 
cu tre» persoane.

faptul pare izbitor şi 
fără precedent — opinează 
familiile în cauză, mai 
ales «ă la blocurile din 
Simeria Triaj (blocuri aîe 
CFB-alui). nu există de- 
efit rit singur robinet -în 
curte, deci, nu există băi, 
grupuri sociale sau alte 
sune de consum de apă 
■şi, implicit, canalizare (a- 
ceasta făcandu-se de la 
natură), Ori la plată este 
trecută inclusiv contrava
loarea acesteia — a ca
nalizării-

Dar ce spun cei in cau. 
Ză? Doamna Teodora Dcf- 
ta, Simeria Triaj, nr. 18: 
Jtn hma noiembrie ne-a 
venit să plătim apa rece. 
Nu 'mai puţin de 70 000 de 
lei pe familie, sumă In 
care a fost trecută şi ca
nalizarea. Noi canalizare 
au avem ci numai un ro. 
Jainet în curte. Stăm la u- 
nul dintre blocurile CFR- 
ului din Simeria Triaj şi 
pentru doar un singur ro

binet din curte să plătim 
atâţia bani? Este mult prea 
mult. Noi plătim, nu spu. 
nem că nu plătim, doar 
apa pe care, o consumăm 
în realitate şi nu pierde
rile pe care CFR-ul le a- 
re în coloanele sale de a- 
pă rece. Şi aici aş vrea 
să vă dau un singur exem
plu! La aproximativ 1 km 
de staţia CFR Simbria 
Triaj există un robinet în 
câmp, unde s-a spart con
ducta şi apa ciirge în vo. 
ie de foarte multă vreme".

— Care au fost demer
surile făcute de dv, doam
nă Defta, până în prezent?

— Am fost şi la Regio
nală, la Timişoara în au
dienţă, unde mi s-a spus 
că în termen de şase zile 
vâ veni cineva la faţa lo
cului pentru problema cu 
apa. Au trecut aproape 
două săptămâni de când 
ani fost la Timişoara, dâr 
noi n-am primit nici un 
răspuns. De la staţia Si, 
meria Triaj ni s-a spus 
că Timişoara ne-a încăr
cat cu aceste sumei Iar 
cei,de la Timişoara ne.au 
spus că de aici s-au fă
cut <y>nsumurile pentru a- 
pă. Suntem pasaţi de la 
unii la alţii, fără s3 ştim 
care este adevărul. Din 
câte ştiu locatarilor care 
lucrează la CFR li s.au 
reţinut banii pentru con
sumul de apă: Ancă Pipa 
— 137180 de lei, Lăcră
mioara Bălan — 121971 
de lei, iar noi care sun
tem locatari nu am plătit,

Romii — o etnie

deocamdată, pentru că nu 
credem*că este ceva curat 
în aceste sume.
Domnul Marian Codorean, 

bloc 4, ap. 2: „Am fost 
trecut la plata apei reci 
cu 99 450 de lei, fără să 
fiu racordat la sursa de 
apă rece a CFR-ului. Eu 
am fântână în curte şi mâ 
surprinde că mi-a venit 
să plătesc atâţia bani. Nu-i 
normal ce s-a făcut nici 
cu ceilalţi vecini de-ai 
mei".

Aceleaşi nemulţumiri 
le-au exprimat şi dnii Va- 
sile Zaharia, Maria Dul
gher, Vasile Barbălată, cu • 
care âm stat la faţa lo. 
culUi de vorbă. v

De la staţia Simeria 
Triaj,- di ing. Alexandru 
Iacobescu, şeful staţiei, 
ne-a precizat că „plăţile 
pentru apa rece s-au fă
cut în baza declaraţiilor 
date de locatari în- primă
vară şi a normelor lega
le publicate în Monitorul 
Oficial". Sumele care au 
apărut de plată insă în 
noiembrie ’95 nu exclud 
o perioadă de timp mai 
Îndelungată, de circa ju
mătate de an, fapt ce jus
tifică, intr-un fel, sume
le mari de plată pentru 
apa rece, mai puţin ca
nalizarea. care este... de 
la natura.

Nu cunoaştem discuţia 
care a avut'loc între re
prezentantul regionalei şi 
locatarii din Simeria 
Triaj, dar * credem., totuşi 
că raţiunea, corectitudinea 
şi adevărul v vor învinge 
până la urmă, in această 
situaţie' deloc neplăcută 

^pentru părţile aflate în 
divergenţă. ::

CORNEL POENAR

LA BIBLIOTECA DIN BR A D

— iot mai
La Biblioteca Municipa. 

lă Brad, la ora vizitei 
noastre (în decembrie, ’95) 
erau clipe de linişte, căr
ţile- privindu-ne tăcute de 
pe rafturi şi aşteptându-şi, 
nerăbdătoare, cititorii. 
Interlocutoare ne-a ; fost 
dna bibliotecară Rodica 
Cristea, -pm . cu veche ac. 
tivitate în acest Univers al 
cărţilor. un „univers" din 
ce in ce mai afectat de 
Continua creştere a pre
ţurilor pe care iubitorul 
de carte trebuie să le plă
tească pentru a-şi putea 
satisface nevoia de lec
tură de destindere ori de 
informare. <

Astfel că la cele apro
ximativ 63 de mii de vo
lume care alcătuiesc fon
dul de carte al bibliotecii, 
în cursul anului trecut 
s.au adăugat încă 490 de 
volume (faţă de cele 401 
cărţi achiziţionate în 1994), 
pentru care au fost alo
caţi de către Primăria lo
cală.1 660 313 lei.

— Reuşiţi să acoperiţi 
prin aceste recente achi
ziţii solicitările' mai vechi 
sau mai noi ale cititorilor, 
dna bibliotecară?

if- Noi, în fapt, întreaga 
aprovizionare o facem în 
funcţie de opinia şi cere
rile cititorilor, pentru că 
ei sunt principalii benefi
ciari ai activităţii noastre. 
Cu toate acestea, sunt în
că situaţii (existente in
clusiv la sursa de aprovu 
zionare) care reclamă un 
deficit de carte, cum ar fi 
cartea tehnică sau cărţile 
Mnţru. papii şi eele alegau, 
foiţilor mai noi care figu- 
rează în bibliografia ne
cesară elevilor, atât a ce. 
lor de şcoală cât şi a ce
lor de iiceu.
. — De fapt, din câte am 

înţeles, aceste liste cu 
. bibliografie şcolară re
prezintă un reper impor-

tant în activitatea biblio
tecii, deşi acestea s-âr cu
veni să fie rezolvate, în 
cea mai mare parte, Ia 
bibliotecile existente in 
şcoli şi licee.

— Da, dar se pare că 
ori nu există o preocupa
re suficientă la acest - ni. 
vel, ori nu sunt fonduri 
corespunzătoare sau pro
babil *Şî una şi alta; cett 
este că, într-adevâr, ele
vii constituie, din acest 
punct de vedere, o cate. 
gorie constantă şi cu o 
importantă pondere in 
rândul cititorilor noştri.

De altfel, datele oferite 
de dna Dorina Nistora 
(bibliotecar-şef al Biblio
tecii Municipale Brad) sus
ţin cele menţionate de dna 
R. Cristea- în privinţa creş
terii numărului cititori
lor (2875 în 1995, respec
tiv 2573 In ’94), concomi
tent cu cel al volumelor 
difuzate: 41 560 anul tre
cut, comparativ cu 39859

în 1994. „între acestea pre
domină literatura bele
tristică (în' speţă romanul 
de dragoste), literatura SF, 
precum şi cartea de infor
matică iar în ultima vre. 
me critica literară, care 
înainte era, destui de pu
ţin citită", ne spunea dna 
Cristea.

In schimb, la o bibliote- 
. că cu - un asemenea fond- 
de carte şi aparţinând ţi
nui oraş devenit recent 
municipiu, tn momentul de 
faţă nu există abonament 
la nici o publicaţie im
portantă, ziar sau revistă, 
care să stea la dispoziţia 
tuturor celor ce au nevo
ie de informaţie. Un ne
ajuns care credem că 
pentru întregirea unei ac
tivităţi ca cea. a Bibliote. 
cii Municipale Brad poa
te şi merită a f} rezolvat 
de către cei în măsură să 
o facă.

GEORGETA BtRLA

Gropile din asfalt 
au reapărut !

Condiţiile precare în ca
re s-a făcut asfaltarea u- 
nor străzi din Deva, în 
anul trecut, prevesteau de
teriorarea sigură şi răpi. 
dă a acestor lucrări Cea 
mai' convingătoare dova
dă a „garanţiei" calităţii o 

..reprezintă gropile ce au 
reapărut în asfalt in zona 
Autoservice-ului şi biseri
cii din Ceangăi, de pe str. 
22 Decembrie. După topi. 
rea zăpezii ele se fac tot 
mai adânci şi mai. largi. 
Să nu măi vorbim şi de
spre starea străzilor îm

păratul Traian, Aleea Tran
silvaniei şi altele care 
arată ca după bombarda, 
mentl

Văzând această sitliaţie 
deplorabilă, gândul ne du. 
ce la cele spuse d© un fost 
salariat de la drumuri ca
re .spunea că a ajuns la 
pensie astupând în fieca
re an aceleaşi gropi(l). Dar 
Ia banii contribuabililor 
nu te gândeşte oare ni
meni când ii toacă mărunt 
şi îi aruncă cu nonşalanţă 
p© apa sâmbetei? (N.T.)

dezbinată
Avem în faţă o scrisoa

re scrisă de mână şi tra
să la xerox. Cum pe au
torul acesteia îl aveam 
lângă noi, l.am rugat să 
se prezinte şi să vină cu 
câteva amănunte care, cre
dem noi, prezintă un oa
recare interes. Notăm:

■— Sunt Nicolae Bologa, 
inspector’ ■ cu' problemele 
romilor din cadrul Direc- 

-ţie! de Muncă şi Protec
ţie Socială â judeţului Hu
nedoara — Deva, funcţie 
pe care o îndeplinesc de 
peste patru ani. Am fost 
ales în -unanimitate preşe
dinte. al Uniunii Democra
te jţ Romilor din Jtomâ. 
hia, prin actul de înfiin
ţare legalizat Ta Tribuna
lul nr.* I' Bucureşti.

1 Dacă v-âţi prezentat, 
v-arn ruga, dle Bologa, să 
ne spuneţi cum mai, este. 
viaţa romilor din judeţul 
-nostru?

— Viaţa celor mai mulţi 
dintre ei nu-i' deloc uşoa
ra- Romii simt cel mai 
fmult necazurile tranziţiei 
pe "care o parcurge ţara. 
S-a subliniat acest lucru 
şi la Plenara Consiliului 
Naţional al Partidei Ro
milor, care ■ a'avut loc la 
Bucureşti, unde am fost 
şi eu prezent.

— Nu s-a încercat'cu a- 
ceastă ocazie unirea romi
lor într-o singură organi
zaţie sau uniune?

— Ba da şi era aproa
pe să reuşeaseă. Din ra
portul prezentat de dl de
putat Gheorghe Răducanu 
am înţeles că in anul 
1995 s-au cheltuit circa 81 
milioane de lei, bani pro
veniţi de la Guvern. Dar 
banii respectivi s-au chel
tuit numai de conducătorii 
romilor de la Bucureşti, 
n-au ajuns şi la filialele 
locale pentru amenajarea 
şi întreţinerea sediilor, 
plata abonamentului te
lefonic ş.a. Astfel că, pe 
această temă, s-au purtat 
discuţii foarte aprinse.

— La respectiva plenară 
s-a discutat şi de viitoarea 
campanie electorală?

— Da şi s-a hotărât ca 
U.D.R.R. să nu meargă cil 
liste proprii în alegeri 
fiindcă n-are şanse, ci pe 
liste comune cu alte for
maţii politice.

— Ca lider al romilor 
din judeţul Hunedoara, a- 
veţi probleme la serviciu?

— Ca. inspector, încerc 
să-i ajut pe romi. Dar 
s-a Încercat marginaliza. 
rea mea. .Mi-a fost tăiat 
telefonul; ' am fost mutat 
de colo-colo, am fost â- 
meninţat şi tracasat. Dar 
nu ra-am lăsat şi n-o să 
mâ laş. '

Au consemnat:
TRAIAN BONDOR,

Gh. IGNAT

Cadre didactice perse
verente în activitatea lor, 
cu simţul datoriei împli
nite, desfăşoară o mun
că prodigioasă şi eficien
tă pe ogorul fertil al slo
vei de carte, avându.i în 
frunte pe dascălii dedi
caţi şi ei trup şi suflet 
acestei nobile munci, 
prof. Eva Stanciu, di
rector, şi Dumitru Stoi
ca, director adjunct.

Roadele muncii lor sus
ţinute în, plan didactic şi 
intr-altul gospodăresc se 
văd împlinite încă de la 
primul pas făcut în in
cinta şcolii. Luminători 
de minţi şi făuritori de 
suflete nobile, aceşti das
căli, prin eforturi con
certate, reuşesc să dea 
valoare şi strălucire lu
crului bine făcut, dovadă 
elocventă fiind mâna bu
nului gospodar ce se sim- 
’ te revărsând binefacerile 
confortului, utilului şi 
plăcutului peste lucrurile 
şi oamenii acestui colec
tiv minunat, deşi, cum 
spuneşiu interlocutorii, 
„mai sunt încă multe de 
făcut".
: Nu se poate trecu în

să deloc cu vederea ac
tivitatea bună desfăşura
tă aici de dna prof. A- 
driana Tisu, ex-director.

Minunat este şi proce
sul instructiv-educativ i. 
lustrat prin procentajul 
bun de promqvabiiiţate 
obţinut (98,3 la sută la 
învăţămâhtul primar şi 
87 la sută la cel gimna
zial) şi strâns legat de 

-acesta baza materială 
datorată în bună parte 
aportului substanţial al 
Primăriei Municipiului 
Deva, în colaborare, bi
neînţeles, cu Inspectora
tul Şcolar, sprijinitori de 
nădejde în realizarea u- 
nor priorităţi ca: acope
rişul cu -şarpantă din 
tablă, instalaţia sanitară 
interioară, lucrările de 
zugrăvit şi vopsit execu
tate cu măiestrie în toa
tă şcoala.

In mod deosebit meri
tă elogiul cuvenit comi
tetul de părinţi pe şcoa
lă a cărui strădanie s-a 
concretizat în executarea 
promptă şi de calitate a 
reparaţiilor necesare la 
instalaţia electrică şi la 
mobilierul defect exis
tent.

„Nu putem să nu adu
cem ' prinosul nostru de 
recunoştinţă sponsorilor 
care ne-au ajutat în rea.

■ lizarea bazei materiale 
a şcolii" — spuneau dnii 
directori, amintind cu

deplin respect numele a- 
cestora. Astfel, nu se 
poate trece cu vederea 
faptul că SC CASIAL SA 
a furnizat şcolii ciment 
şi var, SC MACON SA 
a oferit polistiren celu
lar, placaj ceramic,

: b.c.a. şi a’ Virat totoda
tă Cn contul şcolii suma 
de 200 mii. lei, iar SC 
REMPES SA a executat 
reparaţii la unele utila
je din dotarea şcolii. ’

Se întrevăd şi realizări 
de perspectivă ' p© care 
dascălii de aici şi le im
pun cu ardoare conside
rând necesar şi de bun 
augur posibila deschide
re întrlun viitor nu prea 
îndepărtat a unui cerc 
de informatică. Dar a- 
ceasta presupune un apel 
de suflet către sponsori 
pentru dotarea şcolii! cu 
minimum 5 calculatoare 
in prima fază.

„Nu avem o sală de 
sport, funcţionăm într-u- 
na improprie" — decla. 
ra ferm dl director ad
junct.

„Insistăm şi dorim prio- ' 
ritar să facem racordul 
şcolii la conducta cen
trală de apă,; actuala 
conductă este subdimen. 
sionată şi apa nu urcă 
la etajul doi, existând un

real pericol de îmbolnă
viri pentru elevi, fapt 
ce a determinat IPSMP 
să nu acorde, pe drept, 
autorizaţia sanitară de 
funcţionari" — relatau 
dnii directori intervie
vaţi.

„Suntem nemulţumiţi 
de neglijenţa şi nonşa
lanţa cu care unii lo. 
cuitori din cartier 'înţe
leg să respecte această 
instituţie: ei distrug gar
dul p es te  care şi 
prin care trec în voie 
sfidându-ne vădit pe noi 
toţi cei care o compui 
nem. De asemenea, exte
riorul clădirii necesită 
zugrăveli, iar curtea se 
cere urgent asfaltată", 
adăuga dna director. :

„Deoarece şcoala va 
avea 20 de ani de exis
tenţă în curând, este ab
solut necesară intrarea 
sa în reparaţie capitală, 
iar evenimentul trebuie 
marcat cum se cuvine. 
Sperăm şă primim aju. 
torul celor care ni-1 pot 
da pentru finalizarea tu- 
turof lucrărilor prevăzu
te a fi executate până 
atunci" — a conchis dna 
director de la Şcoala 
generală nr. 2 Deva.

Sperăm că aşa va fi. 
VALENTIN BBETOTEAN
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CUVÂNTUL LIBER

Radu Ciobanu ROSTIRI BIBLICE
DA VID ŞI GOLIAT. • 

David: fiul lui lesei. Al 
doilea rege evreu (cca. 
1015—970 î.Hs.), succeso
rul lui Saul. A fondat 
Ierusalimul. Prooroc şi 
poet, autor al Psalmilor. 
Viaţa sa fabuloasă e po
vestită pe larg în Ve. 
chiul Testament. Fecioa
ra Maria, Maica Domnu
lui, ee trăgea din nea
mul lui David, care îi 
este astfel strămoş .du
pă trup lui Iisus. în e- 
braicâ, numele său în
seamnă iubitul. •  Go
liat : Luptător filistean 
uriaş, înalt de „şase coţi 
şi o palmă: (cca 3,20 
m), îmbrăcat intr-o ar
mură care cântărea 
„5000 de sicii" (cca. 41 
kg). Singur vârful de 
fier al suliţei sale cân
tărea „şase sute de sicii" 
(cca. 5 kg). Simbol al 
forţei brute. •  In tim
pul regelui Saul, izraeli
ţii au purtat război eu 
filistenii, Ostile erau am
plasate. faţă In faţă pe 
cei doi versanţi despăr- 

V ţiţî de Valea Stejarului;
\ Timp de patruzeci de t

zile, Goliat a ieşit în fa
ţa oştilor, provocându-i 
pe israeliţi - să delege pe 
unul dintre ei să lupte 
cu el, urmând ca oştirea 
învingătorului în aceas
tă confruntare să ia în 
robie oştirea celui învins. 
Cum nimeni dintre israe
liţi nu îndrăznea să se 
măsoare -cu Goliat, în a 
patruzecea zi- s-a oferit 
s-o facă David, care pe 
vremea aceea era încă 
un bâietan „bălan, cu 
ochi frumoşi şi plăcut 
la faţă" (1 Regi, 16, 12), 
ce păştea oile tatălui 
său. Ei i-a cerut regelui 
Saul îngăduinţa să lupte 
cu Goliat, înarmat doar 
cu o praştie şi cu cre
dinţa nestrămutată în 
ajutorul lui Dumnezeu. 
La insistenţele sale, re
gele Saul i-a permis să 
lupte, iar David l-a do
borât pe uriaşul Goliat 
cu prima piatră slobozită- 
din praştie. •  Cea mai 
cunoscută reprezentare a 
lui David cu praştia, ca
podoperă monumentală 
în marmură albă (1501

—1504) de Miehelangelo, 
se află la Florenţa. •  A- 
socierca >' numelor celor 

• doi luptători simboli
zează superioritatea pu
terii spiritului, a inteli
genţei şi credinţei, asU-' 
pra forţei brute.

„Ziş-a filisteanul că
tre David: Ce vii asupra 
mea cu toiag şi cu pie
tre?-"Au doară eu sunt 
câine? Iar David a răs
puns: Nu, ci mai rău de. 
cât un câine. Ş) a bles
temat filisteanul Pe Da
vid în numele dumnezei
lor săi. Apoi a zis filis
teanul către David: A- 
propie-te de mine şi 
voi da trupul (iu păsă
rilor cerului, şi fiarelor 
câmpului. Iar Dâvid răs- 
punse filisteanului: Tu 
vii asupra mea cu sa
bie şj cu lance şi cu 
scut; eu Insă vin asupra 
ta- in numele Domnului 
Sovaot, Dumnezeul oşti
rilor lui Israel pe care 
tu l-ai hulit (...) Şi Îşi 
vâri David mâna în glu
gă, luă de acolo o pie
tricică, o repezi cu praş

tia şi lovi pe filistean în 
frunte, aşa încât piatra 
se înfipse în fruntea lui 
şi el căzu cu fafa la pă
mânt".

1 Regi, 17, 43—50 
DE CE ŢI-E TEAMA 

-NU SCAPI. •  Proverb 
foarte răspândit până 
azi, identificabil Intr-o 
(formă personalizată în 
Cartea lui Iov. •  In ex
presia actuală, el gene
ralizează, mai realist, va. 
rianta biblică din Pilde* 
le lui Solomon, prin ca
re sunt vizaţi numai cei 
nelegiuiţi, ca singurii ce 
n-ar avea scăpare.

„De ceea ce mă tem» 
aceea mi se întâmplă şl 
de ceea ce - mi-e frică 
tocmai de aceea am par
te". .

Iov, 3, 25 ' 
„De. ceea Ce se teme 

cel nelegiuit nu scapă, 
iar cererea celor drept* 
(Dumnezeu) o împlineş
te. precum trece furtuna, 
aşa dispare şi cel fără 
, de lege, iar dreptul este 
ca o temelie neclintită".

Pilde, 10, 24—25 '

ESEU
Exaltarea până la delir 

a optimismului propagan
distic — „mobilizator", 
„constructiv”, aproape că 
făcuse să dispară (aşa să 
fie?), în oameni dimensiu
nea dramatică, tragică, a 
vieţii, cea in realitate c- 
temă, de cănd omul, aşa 
cum eterne şi specifice o- - 
mului sunt; bucuriile, tris
teţile fireşti, iar cenzura 
şi aufocerizura operau pâ
nă la absurd' asupra -ori
cărui cuvânt. (!) care ex
prima şi acest adevăr u- 
man... într-o poezie, dar 
şi intr-un oarecare text a- 
părut în presă sau carte, 
s-a mers la extrema de a 
şterge din lexicul roma. 
nesc cuvintele mormânt, 
moarte, durere, teamă, tris
teţe, frig, foame ‘Ş.a.m.d. 
Ucizi cuvântul, dispare şi 
ce exprimă!?

Aparent fără legătură (I)
Dacă sentimentele tragice 

erau, totuşi, redate ori fap
tele în speţă relatate, ele 
aparţineau doar lumii de 
aiurea, capitaliste, scoase 
în evidenţă drept contrarii 
ale fericirii paradisiace ca
re, veiii Doamne, ne cople
şea pe noi, cei din pla
iul mioritic! Elegia şi dra
ma din spaţiul cult al crea
ţiei erau îndosariate la o 
arhivă a restricţiei. Oribi
la proliferare în folclor a 
noţiunii de „folclor nou” 
(nici az: eradicată cuîn ar 
fi responsabil!) a ,,‘puiat" 
o liotă de cântăreţi făcă
tori de texte penibile, de
spre traiul bogat, urieşis- 
mul ţăranului şi badelui 
nostru, golem al revolu
ţiei agrare totale, carpato- 
coreean, iar in unele ca
zuri chiar vedete de rang 
ale muzicii populare au 
devenit groteşti prin „dia
loguri" versificate vocal,

gen Irina Loghin şi fiica, 
Benorie et fiul etc„. Un 
soi de. „operetă" bueolico- 
balcanică, dintre cele care 
apoi au- contribuit la pi* 
raţeria casetelor lăutăreşti, 
de nubtă. Kitsh-ul deve-- 
nise „revoluţie” industria
lă, profitabilă nu pentru 
sufletul românesc astfel a- 
gresat, ci pentru satrapii — 
manageri -rapace, care âu 
agonisit şi • încă agonisesc 
banii murdari ai acestei 
deriziuni destructive.

Indignarea noastră îi 
poate'-- irita, desigur, dar 
sper că suntem conştienţi 
că o inffcţie gravă trebuie 
atacată fără reţinere şji 
imediat, pentru a curăţi 
(fără falsă milă) corpul vi
guros ah culturii populare, 
în primul rând !

Bacovia aparţine tezau
rului românesc deopotrivă 
cu Eminescu, Blaga, Bar- 
bu. Stănescu. Când bucuria

Mpş Crăciun a trecut şi pe la ntb.

este limpede şi autentică, 
o Împărtăşim cu aceeaşi 
sete cu care ni-s necesare, 
ca „supape"' eliberatoare şi 
chiar autentic constructi
ve, prin co-participare a- 
fecţivâ, elegiile chite, ori 
doinele de jale, de moarte, 
4*ţ. dor. Sentimentele ro
mâneşti ale naşterii,-iubi
rii, nunţii şi morţii sunt 
toate intr-un tot şi trebuie 
lăsate, chiar convocate a 
se desfăşura, a curge, pen
tru că Fiinţa noastră nu 
âr mai fi întreagă prin 
„a te face că nu ştii”... 
Aici, alături, pretutindeni, 
cele bUne sunt prezente 
precum cele rele, aici sunt 
şi dramele, bolile, necazu
rile zilnice, iar ele tî bu* 
ie exprimate liber.

(Va urma)

!
I Am să înot numai in apele mele 
! Netulburată de valuri 
| Nevăzută
* Nemângâiată decât de soare 
| Auzită de peşti, 
j De Dumnezeu 
1 şi de apă.
I* Alinată de boare.
% Eu nu am ştiut să mint, 
j N-am învăţat încă.
J Pădurea s-a revărsat 

adâncă,
in ochii mei.

Reflexele ei In oglinda
întoarsă spre soare

a râului
, sunt picături naturale.
| Când orice sunet moare 
! Curge culoare 
| şi eu cânt (împăcată cu mine)
> un cântec simplu de iubire.
I
[ Am crezut c-am uitat 
I şoapta de catifea a vântului 
| prin larba-n legănare 
j Căprioara graţios alergând spre zare

l (nălucă iscată de soare) {
J Am crezut c-am uitat 
| Dragostea (cu trandafiri şi cu gheare),
I

in fine I
; Eu contemplând liniştea
l întoarsă spre mine. «

EUGEN EVU MIOARA GIURGIU |

IN LIBRARII
Deosebit de meritorie 

pare a fi activitatea 
„Viitorului românesc**, 
editură ce a lansat pe 
piaţă un număr consi
derabil de cărţi în spri
jinul elevilor şi al ca
drelor didactice, dintre 
carie menţionăm:

•  „Şcoala ardeleană**, 
autor Ion Lungu, un 
„instrument de lucru 
deosebit de preţios", - 
460 pagini, 2 800 lei.

•  Uiada, Odiseea, E- 
neida, repovestite pen- . 
tru copii de George An- 
dreescu, 200 pagini,
2 800 lei.

•  „Culegere de pro
bleme de geometrie în 
spaţiu pentru clasele a 
VlII-a şi a X-a", au
tori : Petruţa Găzdaru, 
Dorina Bădescu, Stan 
Găzdaru, 220 pagini, 
3 000 lei.

•  „Culegere de pro
bleme de geometrie pla
nă pentru gimnaziu**, 
autori: Petruţa Găzda
ru, Dorina Bădescu, 
Stan Găzdafu, 220 pa
gini, 3 000 lei.

•  Lecturi literare 
pentru concursul de ad

mitere în licee şi şcoli 
profesionale, autori Au- 
gustin Macarie, Dorina 
Macarie, 220 pagini 
3 800 lei.

•  „Probleme de chi
mie organică" pentru 
clasele X—XII, metode
de rezolvare, 220 pagini, 
3800 Iei.

Pentru clasele mici 
Editura Gama din Iaşi 
a tipărit „Aritmetica 
prin exerciţii şi proble
me, ciclul primar", 300 
pagini, 5 000 lei.

VLADIMIR POP 
MÂRCANU

Căluşerul — joc bărbătesc şi mesager al obiceiurilor noastre strămo
şeşti» i Foto: PAVEL LAZA
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LUNI, 8 IANUARIE

{', T V R
1340 Actualităţi; 13,10 Lumină din lu

mini; 1440 TVR Iaşi; 1145 TVR Ctaf- 
tNapoca; 15,2o TVR Timişoara; 18,00' Ac
tualităţi; 16,10 Avanpremieră; 1655 Tu. 
ri»m şl agroturism; 17fio Em. iu 1b. ma
ghiară*, 1858 D.a.; ISjOO De tuni până 
'luai. Retrospectiva evenimentelor politice 
interne ate săptămânii; iMo Fata şl bă
ieţii (se 2040 Actualităţi, meteo, sport; 
2050 Baywateh |s>; 21,45 Transfocator:
22.10 teatru TV; 2350 Actualităţi; 23.40 
Cultura in lume; 0,1# Fragil.

T V R  3
1348 Actualităţi; 13,10 Politica intre 

Meat şi real; 1340 Drumul spCU Avonlea 
<S): 1-U0 Atlas (r); 15,00 Peria Neagră 
<sf«fc 15.» Fitejcl* săptămânii; 1550 Da.; 
1650 Inimă sălbatică ti); 17,00 Măseaua 
«le minte fesa. pentru tifţgret); 1745 Iu- 
Viri amăgitoare (sl; 1848 fa (aţa dum- 
aeavoastră; 20,08 Arte iliaale; 8850 
tribuna nonconformiştilur: 2M8 TVM 
Mesager; 21.30 Sflnx (rs); *8,00 Santa
DUrbara 2245 Repriza a trei» (em. 
sportivă de actualitate fotbalistică); o,30 
MariCu e viaţă mea!

t  V R 1 - ■
7,00 TVM Triemntinşl; 848 ta prima 

oră; 959Saăta Barbara (sM; tdfi5 Limbi 
străine; engleză, franceză; 1143 2 x 20 de 
ani (f/r); 12,4o 04.; 13,10 Mutica pentru 
toţi; 14,00 Actualităţi; 14,18 TVR laşi;
15,05 TVR Cluj-Napoca; 16,00 Actualităţi;
16.10 Fii tu însuţi!; 1748 Coavieţuiri;
18,00 Cazuri şi necazuri în dragoste; 1948 
Medicina pentru toţi; 19,30 D-a.; 20,00 
Actualităţi, meteo, telesport; 2050 Noap
tea de la Varennes (L Franţa/Italia 1982) 
cu M. Mastroianni; 23,25 Reflector; 2355 
Actualităţi; 0,15 Şlagăre pe zăpadă; 845 
Gong. Emisiune de critică şi actualitate 
teatrală;

T V R 2
7.00 La prima oră; 9.20 Ora de ihuzică;

10.05 Documentare-satelit; 11,30 Apără
torii Pământului (d.a.); 12,00 „Cenuşărea- 
sa“ (teatru liric); 14.80 Actualităţi; 14,10 
Să nu ne facem Bucii (CFI'; 14-55 Limbi 
străine (r); 15.35 D.a.; 16.20 Inimă săi. 
baţi că (s); 17.05 23 de milioane fi) I): 17,45 
Iubiri amăgitoare* (s); 18,30 23 de milioa
ne to.IIt; 20.00 Cu cărţile pe faţă; 21.00' 
TVM Mesager; 21.30 Jntre da şi nur 22.00 
Credo; 23,15 Căsătoria dorită (L Franţa 
1981) cu Beatrice Romand.

MIERCURI, 10 IANUARIE 
; T V R 1

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La Prima
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,OS Mo- 
da Pe meridiane (do); 10,35 Videodisco- 
teca TV; 10,50 Videolexlcon; 1150 Iubiri 
amăgitoare (s/r); 12,4» IXa.; 13,10 Muzi
ca pentru toţi; 14,18 TVR Iaşi şl TVR 
Cluj-Napoca; 16,1» Anul sportiv 1995. 
Retrospectivă: sporturile eu motor (II); 
1748 Videocaseta muzicală: 17.15 Ecle
ziast *95; 18,00 Tele-discui muzicii popu
lare; 18,30 DA; 1948 Sensul schimbării; 
1950 Fata şi băieţii (s); 2040 Actualităţi, 
meteo, sport; 20,20 Middlemarch (s); 
2150 Universuri paralele; 2240 Totul 
despre muzică; 23,15 Confluenţe; 23,40 
Actualităţi; 0,08 întâlnirea de 18 miezul 
nopţii. v ■

T V R  2 .
7.00 La prima oră; 9,20 Ora de muzică;

10.05 Mag. Deutsche tV'eUe; 1150 D.a.;
12.00 Gong! (r); 1250 Concert simfonic;
13.00 Ala-Bala.Portocaial; 1355 Demonii 
pământului (f>; 1555 Da Ungua latina; 
16,20 Inimă sălbatică (s); 17.05 Mini-eco;
17.45 Iubiri amăgitoare (s); 1850 Em. în 
lb. maghiară; 2840 Pro Mentori*; 2850 
Topul galeriilor; 2140 TVM Mesager; 
21,30 Tradiţii; 22,00 Santa Barbara (s);
22.45 Un secol dă cinema; 2345 Jazz-fan; 
0,15 Bătălii aeriene (du): „Portavioanele“.

JOJ, 11 IANUARIE
T V R 1

748 TVM Telematinal; 850 La prima 
oră; 950 Santa Barbara: (S/r); 10)05 Limbi 
străine: germană, italiană; 11,85 Iubiri 
amăgitoare (s/r); 124o D.a.; 13,10 1001 
audiţii; 14.80'Actualităţi; 14,18 TVR Iaşi 
şl TVR duj-Napoca: 16,00 Actualităţi;
16,10 Tradiţii; 16,40 Sub semnul întrebă, 
rit; 17,40 Cuvinte potrivite; 18,05 D.a.;
1850 Tragerile super loto 5/40; 18,4o ML.

lenium; 1950 Fata şi băieţi! (s); 28,83 
Actualităţi, meteo, telesport: 2050 Valea 
păpuşilor (s, ultimul ep.); 21,35 Ref'ectn 
rutiere: 2150 Ştudioul economic; 2250 
Muzică populară cu A.M'ddovan; 22.50 
Simpozion (rev. de literatură şi' arte);

/ 2355 Actualităţi; 045 Poldarfc (s).

T V R 2
748 La prima oră; 950 Muzica pentru 

toţi; 1045 Magazia satelit; 11,38 D.a.: 
1248 Varietăţi internaţionale; 12,45 Cur
cubeu; 13,45 Ritmuri muzicale; .14 00 Ac
tualităţi; 14.10 Sub semnai întrebării; 
1540 Limbi străine (r); 16,00 D.a.; 16,15 
Inimă sălbatică fs); 17,00 Ceaiul de ia 
ora 5; 19,00 Em. în Ib. germană; 20 00 
Cultura in tunse (r); 2050 Enigma fes);

'  21.00 TVM Mesager; 2258 Un om peătni 
rug (f. Italia 1992) de Paolo şl Vîttorio 
Tavlanl, eu Gian Maria Volonte; 0,00 
Colecţia „FrilgiiV

VOTa. 12 IANUARIE

T V R  1

740 TVM Tefemattnal; 8,38 La prima 
oră; 940 Santa Barbara (s/r); 1059 Limbi 
străine: spaniolă; 1150 MTV Greatest 
HRs; 1150 Iubiri amăgitoare (s/r); 12,48' 
Confluenţe (r); 13,10 Lumea operei de ia 
Mantoverdi Ia Enescu; 14.90 Actualităţi; 
14,10 TVR Iaşt şi TVR Cluj-Napoca; 15.43 
Agenda consumatorului; 16,05 Actuali, 
ţ&ţt; 16,15 Lege şi fărădelege!; 1650 Em. 
în Ib. germană; 17.3o Pro Patria; 18,38 
Anul politic Intern 1995 (V); 19,00 Edera 
(sE 29,90 Actualităţi, meteo, telesport; 
2058 Tezaur folcloric; 21.30 Fantomele 
(t SUA 1988) cu Peter OToole, Beveriy 
D'Angelo; 2345 Actualităţi; 2355 MTV 
Euro Top 28; 055 Vinovăţia (t Anglia 
1993).

- T V R 2

749 La prima oră; 9,2o Muzica pentru 
toţi; 19,05 Caleidoscop; 11,30 D.a.; 12 00 
Div. internaţional: 12,30 D.a.; 13,00 Mo
da pe meridiane (do); 1350 Limbi străi
ne (r); 14,00 Cafeneaua literară; 1550 
Convieţuiri; 16,20 Inimă sălbatică (ş); 
17,05 Bursa invenţiilor; 17.45 Oameni ca
re au fost.. Grigore MoislI; 18,15 lubin 
amăgitoare (s); 19,00 Concert; 21,00 TVM 
Meşter; 2150 Hyperton (rev. literară); 
23,00; Din viaţa romilor; 23,30 Santa Bar-

. .baca (s); 055 Bucuriile muzicii. y - -

| :A VENIT ŞI ŢÂŢIANA-.

Pentru mulţi, nu aduce anul ce 
aduc... colinzile. Tatiana este o 
tânără puţin colorată, dar eu su
flet de copil. înainte de Crăciun a 
pomi) cu colindul pe unde a putut: 
pe străzi, pe la case, prin gări şi 
trenuri etc. Teri, înainte de orele 
prânzului, a poposit şi la sediul re
dacţiei noastre, urându-ne un an 
mai bun, cu sănătăte — lucruri pe 
care i le-am dorit şi noi.

Curiozitatea profesională ne-a is
pitit să-i punem o întrebare: cât 
ai câştigat Tatiana din colinzi până 
acum ?

— De la Crăciun încoace am fă
cut 2 700 000 de . lei. ne-a răspuns 
cu zâmbetul pe ptize la plecare.

•V, fC.P.)

SOARTA STAŢIILOR 

LOCALE DE RADIOFICARE
întrucât am avut unele -sesizări 

privind ’ oprirea funcţionării staţii
lor locale de radioficare. ne-am in
teresat la conducerea Romteiecom 
Hunedoara — Deva despre soarta 
acestora. Răspunsul privind scoate
rea lor din funcţie a fost motivat 
prin faptul că, exploatarea lor fiind 
complet nerentabilă. Consiliul de 
administraţie al Romteiecom a sta
bilit ca, în toată ţara, să se treacă 
la privatizarea, pe bază de licitaţii 
publice cu trei ofertanţi, a termi
nalelor respective.

Deci, inoet-încet, poate abonaţii 
vor ajunge să asculte, din nou, e- 
mishinile preferate. (N.T.).

*
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RTl
6,35 Da  «

959 Team Disney 
rep.); 1249 Power Kan- 
gers (s); 125o D.a.; 13.15 
Eerie, Indiana (s);
Casa plini Mc 14jto ţ â  
ne-i şeful aici? fs);
Viaţa şi eu 9 , c»,

«*. ţ m a* *M8
- ţs);

1555 Prinţul din BriAir
im  v m  o  i*miu* 4ml
«Ufă (SR 1*45 Mhirny
Bajm (A eo. SUA %  
1745 Rever» HEM *U9  

mIHoanetor-. 
Fiace m

zin; 21,15 
•99989 »M ; *94» « M
aţi spus? (show); «89

- ,m

SAT 1
749 John Rass (s); 759 

Căluţul meu mic (d-a): 
755 Da.; 1059 Ghost 
(f/r); 1340 Liceenii Sn- 

9  Australia 
m. t*  Jhrima 8Ps 
Stor Trek fi. S t 

1966): „Timpul gri"; 
BM .«tor Trek: Spaţiu 
9 (s. SF SUA 1NN 
„Fronturile"; 1648 Ttme

rerţsaE 
copilul*; 1849

TT**H*r (CS);
19,90 Ban: fotbal; 19,35 
Gladiatori internaţionali 
(cz); 2059 Spori — Co- 
medy; 21,00 Flashback 
ţco SUA 1998); 2249
Gottschalks Bosse Party 

949

n j .c  :
6.30 Ştiri; 749 fnvln- 

gitorii (do); 849 Grupul 
McLaughlla; 859 Hei io 
Austria, hetto Viena; 9.93 
ŞUri îi rep. ITN ; 1049 
TRA; 1148 Usbuala (do); 
12.08 Super S ta ; 1340 
Maeştrii frumuseţii (de); 
2359 Mari tot» ide lu
mii ţdoh 1449 VWeomo. 
da; 1458 TaUrin* Blues; 
184» BkM  fu gheaţă 
m m  *59 Golf. Ander* 

_ WOrl* 
-  f fatale

Triatlon. Iron 
ies; 18.08 m C  

Sporis; 1948 Ştiri; 
1958 Air Combat (do); 
2050 Sellna Scett Show; 
*859 Dotehne Internatio
nal; 2349 Sbotv-ul serii.

IV s
740 Reflecţii (înfo.); 

8,08 Femei In Africa; 945 
furnal canadian; 955
Bibi şi prietenii săi (S); 
*959 Miza (mag. ec);
1*40 tn obiectiv Europa 
(mag.); 1155 Sport; 1355 
Mag. SfRA; 1355 Jur. 
nat F3; 2849' Oriaonturi 
(mag.); 2449 C. Lbmarcbe 
(taHrshow); 3555 Mag. llt; 
1*49 Alpinism (mag.); 
■859  Carnetele unui a- 
venturier (rfe I7,*5 Fraa- 
cofoaii; 17,45 Genii în 
iarb* («9; *8,35 Lui» 
ltoik (magj; 18,45 Carn- 
Matnd (M  3959 Jurnal 
TOI; 29,89 Asta nu mer. 
■Te (aMgih 2959 Jurnal 
belgian; , 2149 Medicii ft 
ep. 1); 2250 Cinematecă; 
2345 Jurnal F2.

CANALE 5
■’V. : ;■'. : ; V; •
7.00 Ştiri; 1940 Film; 

3159 Opt sub un aco
periş (s); 1240 Avanpre
mieră; 1259 FOcum 
fsbato* cu Bl ta Oidla 
Chtosa; 14.08 Ştiri; 1*55 
Cotidiene (show) cu Vi- 
ttorio StorbL 1(50 Frie- 
teni (show); 1659 Sfanp- 
aouli (s); *749 IXa.; 13.00 
OK, preţul e corect (cs) 
eu (va Zanlcchl; 20.00 
Roata norocului (cs) cu 
Mike Bmgltrm; 2140 
Ştiri; 2*55 Circulă zvo
nul (show); 21,40 Fttm; 
048 Ştiri; 858 Film; 250 
Cotidiene (ri; 255 Cir
culă zvonul (r); 3,00 Re. 
rista presei.

RAI UNO
749 Ştiri; 848 Banda

toi Zecchino (dui.); 1040
Copacul albastru (11; 
1858 ŞbutasBca -  lume 
a IM Rtebard Scarry (s); 
3149 ftz; 3359 Fttm; 
1350 Cbeck-Up (mag 
medicali: 8459 Ştiri; 
*549 Mal sănătoşi, mai 
frumoşi pliniri; 1650 
IXa.; M49  Ştiri; *955 
Cit» a şapă» (em, re- 
Mgtoasâf. t950 LunaFaric 

n p5»; 2158 r»- 
că».7 (ri-, 140 ştirt. 

zodiac, meteo; 355 V». 
rî»)iţ,j 245 In şoaptă 
(var.); 2,20 Film; 458 
Varietăţi; 650 Concert

O

I» âdri

(Aa, n M  B »  Trupe 
to .iri: 1249 ntlttoti 

«Bl 3259 04a.

Mo nou (cu. SUA 
1555 A TU» (ri: „Doc. 
tond“; 3650 seaQuoat 
DSV (s): „Când sg HO. 
«ere morţii”; 17,45 Earth 
2 (s): „Inamicul”; 18.45 
Mwfâiinnl animalelor 
( ^ L l î i U s  Ştiri; 28.1# 
Duminica este deschis 
(*); 21,15 Regele Ralph. 
(ce. SUA 1990) cu John 
Goodman, Peter OToole; 
23,05 Spiegel TV — mag.; 
2350 Prime Time (repj. i

755 lKacCyver D/r): 
Star to k  (z. SFu»r«f m to Mar 4Ja_ _PPf*lî W  MV

« a *  to sf  sua tam m
Tai sau şi''&ifiKiut 

ptenfari (U . SUA 1»7) 
eu Gotdoo Scott R. Ben- 
ty; 3348 FIM paUdohU 
(w . SUA 1962) cu A m  
RusselL Bob Hope, Buy 
Bogers; 1355 Festivalul 
şlagărelor (L muzical 
Austria 3961} cu Erifca 
Remberg; 15,09 Gong 
Ho (f. co. SUA 1986) cu 
Miriuml Keaton, Mitni 
Bogers; 17,10 Prinţesa 
Fantaghiro (s.a. Italia); 
2949 Hunter (sp.): „Dl. 
rect Ia ţînlâ”; 20,00 Del- 
phine (do); 21,00 Roata 
norocului (cs).

6.39 Ştiri NBC ; 740
ipff»ina In abceri;

şl rep. 1W; 
1*49 Air Combat (ri; 
2349 SecoM tui Frust 
(de/ri; 3249 Super Shop: 
3249 Grupat Mc Lau- 
gbifai; 1359 Europa 2909 
(do); 1449 Executive Lifo- 
atytes «don 1450 TaUdn* 
Jazz; 3549 Fotbal ama. 
rican: Rose BqwI *96 
(zeL); 1499 Moto. Pro 
Superbikes; *8,30 Show- 

Val dlsere;
1740 Baschet NCAA; 
ML» întâlnirea cu pre
sa; 1959 Voyager (r); 
2959 Selina Scott Show; 
2159 VUeomoda; 22,99 
Maeştrii frumuseţii (do); 
22,30 Ştiri şl rep. ITN.

franco fon; 
(rea; 9,05 

AUril canadian; 958 
Bibi-, fi); 1959 Muzici 
si inimi (em. nas); 1155 
Fortul Boyard (r); 13,00 
Referinţă; 1355 ' Jurnal 
F3; 1449 Mag. culinar; 
1430 fiicele tul Caleb 
(s); |5,15 Bultton de cul- 
ture (mag.); 1659 Dinco. 
lo de mări (mag.); 17,15 
Ceva picant (div.); 18,00 
Şcoala fanilor (div.); 
18,45 Week-end plăcut 
(div.); 1955 Coresponden
ţe; 1950 Jurnal TV5; 
2640 50 mii. de prieteni 
(mag.); 21,00 Actualit 
politică: 2249 Timp pre
zent; 2359 Bărbatul vie. 
ţii mele (f/r).

740 Ştiri; 1049 Fron
tierele spiritului (em. 
r*Kg.); 18,45 Avanpremie
ră CU F;- Plerubon; 1145 
In campania călătorilor 
(do), cu L. Colo; 13,15 
Superclasameitt (show) 
cu G. Scotti, Martin» Co- 
iombori; 1449 Ştiri; ll,30 
Duminică plăcută (show) 
cu Lorella Cuccarini; 
1940 Norma şl Fetite (s); 
21,99 TG5 — ştiri; 2150 
O ştii pe Ultima? (show) 
cu O. Scotti, P. Barale; 
23,40 Target (mag.) cu 
Gala De Laurentis; 0,10 
Nu doar moda (mag.) cu 
Fabrizto Pasguero; 9,40 
Film; 345 r»Im; 5,00 
Revistă presei; 559 Arc» 
Iui Noe (do) cu U Colo.

749 Ştiri; 745 Lumea 
Iul Quarfc (do); 850 Doi; 
999 Copacul albastre (ri; 
959 Bunda Iui Zeediiao 
(dJi) cu Alessandra Ba. 
Ulm, Macre N  Buna; 
1149 linia Verde (rep.); 
1L45 Sfânta LRnrghte (dl; 
1245 O u  « şaptea (em. 
relig.); 1350 Linia verde 
(rep.); 1450 Ştiri; 1549 
Duminica împreună cu— 
(show). Conduce Mara 
Venire, Andrea Roncato; 
2140 Ştiri, meteo, sport: 
21,40 Fantastica (show) 
cu P. Bonolis; 945 Ştiri, 
meteo, zodiac; 150 Film; 
35o Anna Moffo Show; 
4,45 PUm; 6,00 Concert
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\--0r BANCA „RENAŞTEREA 

CREDITULUI ROMANESC S A : 

CREDIT BANK

cu sediul în Deva, bdul Decebal, nr. 8 

Vinde la ^

■

ce va avea loc la data de 9 ianuarie 
1996, ora 10, la Judecătoria Hunedoara, 
biroul executori judecătoreşti:

•  apartament 2 camere, situat în
nedoara, bdul Dada, bl. A 1-4, ap. 30.

Preţ de pornire : 6 000 OOOAei.

•  apartament 4 camere, situat în CMm, 
str. Dr. P. Groza, nr. 26, se. 2, op, 26. {

Preţ de pornire : 10 000 000 leL r \

Relaţii suplimentare se pot oferi la 
sediul băncii din Deva, Mul Decebal, bl 
8, telefon 611853, mu executor judecă
toresc.

j BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ J

MAJOREAZ4 DOBÂNDA LA DEPO- j 
ZPFELE l a  TERMEN ALE CLIENŢILOR I 
SAL

m*.m ♦  # * •  •  * •  * # * •

;•

S - !{■:
tr
f

REGIONALA C.F.R. TIMIŞOARA

Vinde la licitaţie prelate vagon foto 
site peste 6 ani.

licitaţia va avea loc la data de 23. I. 
1996, ora 11, în staţia Păuliş Lunca.

S.C. ARDEALUL S.A. DEVA 
cu sediul în Deva, P-ţa Victoriei, $

ZEM u M

începând cu data de 3 ianuarie 1996.; 
Banca Comercială Română majorează] 
dobânda la depozitele la termen ode per- j 
goanelor fizice şi juridice, după m m  ur* j

- •":*
l

meazâ

pentru perioada 
1 lună 
3 luni '
16 luni 
9 luni

12 luni şi peste

de
42 la sută pe an \
42 la sută pe an j

43 la sută pe an !
43 la sută pe cn1
44 la sută pe an j

De asemenea, a fost majorată dobân- ! 
da la depozitele pe bază de certificate [ 
de idepozit:
•  cu scadenţă la 3 luni 44 la sută pe a n !
•  ca scadenţă la 6 luni 42 la sută pe <m|

Precizăm oă, prin capitalizarea do-' 
bonzilor practicate de BjC.R., la scaden- \ 
ţa depozitelor, titularii de cont beneficia- j 
ză de dobânzi superioare cu 3—9 la sută• 
faţă de cele menţionate med sus.

iFILIALA DE EXPLOATARE 

A FILMELOR DEVA

Organizarea concursului de selecţie 
pentru ocuparea postului de

M A N A G E R .
Condiţiile de participare sunt cele 

prevăzute de Legea nr. 66/93 şi Norme* 
le Metodologice nr. 1/1994, publicate în 
M. O. nr. 54/2.03.1994.

Documentele de prezentare a socie
tăţii pot fi consultate la sediul acesteia.

Candidaţii vor depune ofertele in pAic 
închis şi sigilat, cu îndeplinirea condi
ţiilor legale, în termen de 30 zit^d e  la 

‘ data ultimei publicări.
Relaţii suplimentare la tel. 619540.

: J S.C. SUPERSTAR COMPANY

j i  cu sediul în Deva, complex Kogălniceanj, 
1 * nr. 10

ANGAJEAZĂ DE URGENŢĂ
•  operatori calculator cu experienţă
•  gestionar facturier.
•  vânzătoare (condiţii — liceul). 
Relaţii oferim la sediul firmei, în

fiecare zi, intre orele 8—20.

v

S CRISTIANA OLT S.N.C.
Anunţă deschiderea depozitului de 

produse stomatologice în Deva, AL Ar* 
matei, bloc 2 (lângă unitatea militară), 
orar: LUNI — MIERCURI, 16—19, 
SÂMBĂTĂ, 9— 13.

(3158)

I ' A  FILMELOR DEVA  1
! 1
j Organizează în rina de 19 ianuarie J
* a.c., ora 10, la sediul său din str. 1 * 
J Decembrie, nr. 20, licitaţie de închiriere [ 
j spaţii pentru activităţi lucrative şt ©o- j
* mercude la cinematografele „Patria* De-l
I va, „P a r â n g u T  Petroşani fi \ 
j „Patrie* Orâştie. f

tu  caz de neadjudecare, Ucitaţki se va j
| repeta în fiecare săptămână, vinerea la !
‘ PT« 16. 1

Informaţii la telefon 612823.
i (6101)
I

l

i

I

1%
\

A  : %
I•'.a
1
I

I*
4

I

I

1

I

INSTITUTUL DE PREGĂTIRE 
POSTUNIVERSITARA ŞI EDUCAŢIE 

CONTINUA A MEDICILOR 
ŞI FARMACIŞTILOR

H n m
w»

SJ

Cu toate c i resursele a- 
limeatare ale globului (în 
condiţiile valorificării lor 
la parametrii realizaţi de 
ţărite CV agricultură a» 
vansatâ) ar putea acoperi 
necesarul de hrană pen
tru o populaţie «te apr©a_ 
pe zece ori mai maie 
decât" cea actuală, asistăm 
la acute fenomene de 
subnutriţie şi chiar ia 
dispariţia anuală a mi
lioane de oameni din 
canza inaniţiei. Deşi po_ 
liticile agrare ale inul. i 
tor ţări vizează 
rea unor cantităţi de a- 
limente cu disponibilităţi 
dă export, în puţine si. 
tuaţu se împlineşte acest 
deziderat, implicare având 
aici şi factori naturali, îh 
mod special calamităţile 
care afectează recoltele.

Datele statistice furni
zate de F.A.O. privind e_ 

poluţia producţiei agrico
le pe sectoare şi regiuni

noastră există scăderi semj 
nificative. La bovine, spre 
exemplu, fată de peste 
6,5 milioane capete, câte 
erau în perioada de corn. 
pa raţie 1979—1981. la 
sterşituî lui 1994 aveam 
numai 3 597 000 capete, 
iar la ovine diferenţa in 
minus a fost de peste 4 
.milioane de capete.

In ceea ce priveşte poa,' 
derea populaţiei ocupate 
In agricultură faţă de 
populaţia activă, sunt di. 
ferenţe apreciabile de ta 
a ţară la alta. Aritel, 
dacă în' anul 1994 In 
S.U.A. populaţia agricolă 
reprezenta mamei 2 ta 
sută, in Danemarca. Olan. 
da, Franţa, Germania şi 
în alte ţări proporţia era 
situată Intre 3 şl 5 la 
sută, în România a tact 
ocupată în agricultură 17 
la sută din . forţa activă, 
ceea ce denotă că la noi 
viabilitatea exploataţiibw

=B

\

I
Ministerul Sănătăţii anunţă absolvenţii | 

promoţiei 1995 care au susţinut concursul pen- . 
tru ocuparea ur»r posturi vacante de medici şi | 
farmacişti în sesiunea 10 decembrie 1995 ur- | 
mătoarele : : *

•  Afişarea rezultatelor concursului s-a |
făcut pe data de 4 ianuarie 1996, la Institutul» 
de Pregătire Postuniversitară şi Educaţie Con- I 
tinuă a Medicilor şi Farmaciştilor din str. | 
Ilfov, nr. 6. telefon 61426 55. . j

•  Eventualele contestaţii se primesc după |
afişarea rezultatelor, până pe data de 8 ia- « 
nuarie 1996, între orele 8—20. I

•  Discutarea contestaţiilor depuse se va j
face in prezenţa candidaţilor respectivi, Jn » 
ziua de 9 ianuarie 1996, între* orele 9—16, la ţ 
Ministerul Sănătăţii; 11

l

1 înnzipici ui uaiiuutyUţ , ■ ..r - %
2 . •  Rezultatul contestaţiilor Se va afişa pe j 
I data de 10 ianuarie 1996, la Institutul de Pre- »

gătire Postuniversitară şi Educaţie Continuă | 
a Medicilor şi Farmaciştilor. j

Alegerea posturilor publicate pentru acest l 
concurs va avea loc sâmbătă, 13 ianuarie 1996, j 
prin telespeaker la Direcţiile Sanitare (fin J 
Centrele Universitare medicale: Bucureşti, Cluj, j 
Craiova, Iaşi, Tiraisaara şi Tg. Mureş, astfel: , 

ora 8,00 profil Farmacie ' |
ora 8,30 j— jwofil Stomatologie j
oră 9,00 — profil Medicină Generală, |

geogtafice ale globului 
relevă unele situaţii ca 
îndeamnă la serioase re_ 
flecţiî şi la măsuri care 
să asigure o mai bună 
corelare a nevoilor cu re
sursele, astfel încât să 
fie atenuat cât mte mult 
posibil fenomenul de în. 
fometarş existent la nive
lul globului. Merită con. 
semnată, ca o tendinţă 
pozitivă, creşterea pe®- 
ductiei agricole totale eu 
pete 29 la sută în 1394, 
comoarativ cu cea din 
perioada 1979—J98L Din 
creşterea respectivă, ţă_ 
rilor Europei te revin 
abia două procente *n 
vreme ce Asia ' îră^is- 
trează peste 84 de pro
cente. Creşteri mai re
duse şi chiar o involuţie 
(cum este cazul la pro
ducţia de lână) se consta
tă la unele produse ea: 
.orz, grâu. lapte de vacă 
«t de oaie evident a_ 
cestea din urmă fiind te. 
gate şi de situaţia efecti
velor de animale.

In raport de producţii 
şi de posibilităţi a evo
luat si consumul de Wk>_ 
calorii oe locuitor. Din- 
tne ţările selectate, date
le relevă că în România 
consumul a scăzut în 4892 
faţă de 1970 de la 3103 
la 3051 kilocaloriiZlocultor. 
In S.U.A. consumul In 
1992 a fost de 3732. in 
Franţa de 3633. in Germa
nia da 3344, In Japonia 
— 2903 şi în China — 
2727 kilocalorii/locuitor. 
Importante diferenţe emt. 
statându-Se în privinţa 
structurii eonsumuhri. al 
aportului de proteine, grâ- 
simi şi altele. , '

Referitor la efectivele 
de animale. In vreme ce 
in molte ţări se fnregis- 
«*va*4 creşteri la speciile 
bovine şi ovine. In ţara

agricola ridică multe 
senine de întrebare, ea 
de altfel şi randamentirt 
muncii agricultorilor.

O. relevanţă aparte o au 
şi producţiile pe locuitor, 
chiar dacă la unii ny te 
place aceasta comparaţie, 
ta e serie de produse 
ţinându-le orgoîiut 
-năl de a ne ftitţia 
tre ultimele locuri. La ; 
carnea de porc, do pildă,; 
dacă în an ui trecut ta ; 
Danemarca se realizau 186 ■ 
kg/iocfjitor, în Olanda 80 i 
kg, 4n Ungaria 83, iar ta 
Germania 56. România 
a produs numai 39 de 
kilograme. Gine a con
sumat acest produs, este 
tasă o altă problemă de 
«bre nu ne ocupăm acum. 
fot pe un locuitor, la noi 

. nu revenit, 4a 1994, câte 
• 11A kg «ssrne de pasă», 
257 ouă »  M.6 kg carcasă 

'de bovine. ■■
Prognozele după Runda 

Uruguay pentru anul 
.;2060 estimează creşteri,
. comparativ cu 1994. la 
cereşle cu 3 la sută. la 
carne total, lapte şî pro
duse lactate cu 8 la sută. 
Important este insă pa 
prin politica agrară ce o 
Vom avea să ţinem pasul 
cu acoperirea nevoilor 
reale de consum ale popu. 
laţlei. să ne Inserlem cu 
ritmuri mal înalte de creş
tere. pentru a micşora 
astfel decalajele existente 
faţă de ţările avansate şl 
a pune Tnaf bine în va
loare resursele naţionale, 
pentrU recăştigarea lo
cului de eXoortatori dej 
produse agrCal intentare 
prelucrate şl mai putini 
de maţeMI prime. re*.’ 
pectîv de cereale, cum s_a 
întâmplat şf ta anul 
trecut.

NICOLAE TIRCOB
■n

•  * • • • « # * •  • t  • •  * •  • •-* -m-
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CUVÂNTUL LIBER .
:̂v>>(>0WXXKKX>C>DOCOC<KX>..v;

VANZARI — 

CUMPĂRĂRI

•  Vând oi gestante.
jSîntandrei, nr. 77, tel.
673179. ' /

■ Ş.'jg Vând mese biliard,
; dozator suc, combină mu. 
zicală, tel. - 624554, 622074.

(3193)

« Vând apartament trei 
i cartiere, parter. Telefon 
629913. (3846)

•  Vând apartardent 2 
camere, Deva, str. MărSşti, 
telefon 622331.

(3197)

■ 9  Vând tractor 25 PS, 
telefon 212036.

* - (3196)

1 •  Vând Sobă de gătit
Varna, import. Deva, Do_ 
robanţilor, bl. 23, sc. I, 
etaj 1, ap. 3, adaptabilă 
gaz, lemne, cărbuni.

(3195)

•  Vând „chioşc metalic
3x5 m pentru privatiza, 
re sau garaj. Telefon 
660959. (3198)

•  Vând loc veci cimiti- 
tul catolic Eminescu, 3 lo. 
curi suprapuse. Telefon 
673144. după ora 16.

(3202)

•  Cumpăr una cămaşă 
piston Renault Trafic Die_

»sel, capacitate cilindrică 
10053 cmc, puţin uzată. Tel. 
[666415 sau 666440, Bră.
! nişca. (3204)
’ •  * • ♦ • * • » • * • *  *

V, SILVESTER STALLONE 
,şi-a început cariera cine- 
.matografică „nud" lntr_un 
soft porno intitulat ini_ 
ţial „A party at Kitty 
and Stnd’s ’, în 1970, şi 
reluat câţiva ani mai 
târziu sub numele de 
„The italian Stallion".

; 5 Iar un KEVIN COST- 
NER, cu pălărie de cow*

; boy, a trăit întâia emoţie 
|,a întâlnirii cu aparatul de 
i filmat, patru ani mai 
[ târziu, în postura unui 
[proprietar de ranch în 
„Sizzle Beach“, USA, a_

! vând ca parteneri o... ca
mionetă şi o fetişcană in 

’ costum de baie.

•  Vând casă neterrrti- 
nată' cu trei camere, bu. 
c-ătărie, baie,̂ sţ£, Doroban
ţilor, nr. 20, Deva. Infor
maţii aceeaşi adresă. în_ 
tre orele' 12—16,

(3206)

•  Vând autoturism Mazda 
323, > neînmatriculat, şi
combină Epple Mobil. 

-K5îa Hidromat. Informaţii 
telefon 614859. -
'  ' (3848)• s
• Vând apartament trei 

camere, hol central, de. 
comandate, ultracentral, 
telefon 614024.

(3208)

• • Vând S.R.L. înfiinţat 
decembrie 1994. fără acti
vitate. Orăştie, telefon 
642640

(1787f

•  Vând uigent ' Dada
*80, Ungâria, convenabil. 
Gurabarza, tel. 657058, 
656418. (6546)

•  Vând apartament 2 
camere. Haţeg, tel. 770635, 
8—16, 762107, Sarmi^ge- 
tusa, 16—22.

(22963)

•  Vând armă vânătoa-
re Boc 12, excepţională, 
preţ convenabil, (relefon 
724518. (2749)

•  Vând Ford Escort
1,3, 1984, înmatriculat.
Tel. 712970 ; 560156.

(2750)

PIERDERI
•  Pierdut ştampilă ro„ 

tundă, certificat înmatri
culare Camîra de Comerţ 
nr. J 20/1830/94; certificat 
înmatriculare finanţe nr.

: 5756/11/94, certificat de 
înregistrare fiscală nr. 
6730489/5.01. 1995, auto
rizaţie sanitar .veterinară
nr. 8056/23. 01. 1995. aUto_ 
rizaţie sanitară 'de func
ţionare nr. 94 — 15 — 2407, 
licenţă pentru practica
rea jocurilor de noroc nr. 
001404/17/ 02. 1995, toate 
aparţinând S.C. Teo Corn. 
pany Corn SRL Brănişca. 
Se declară nule.

(3204)

MATRIMONIALE
•  Cetăţean german, în 

r  Arârstă de 33 ani. blond,
cu ochi albaştri, spontan, 
inlălţime 1,87 m, alură 
sportivă, doresc cunoştin- 
ţă cu o tânără . în vârstă 
de maxim 28 ani. sporti
vă, gospodină, eventual 
1—2 copii, în vederea că_ 
şătoriei. Aştept scrisoare 
şi fotografie pe adresa ; 
Cristian Brabee, P S F 
955, 08066 Zwickau, Ger
mania. (3201)

DIVERSE
s- •  S.C. Prod — Trans- 
cpm Haţeg anunţă majo. 
rarea adaosului până la 
300 la sută, Începând cu 
20. 01. 1996.'

COMEMORĂRI

•  In urmă cu un 
an destinul i_a hără
zit eternitatea bu_ 
nului şi inegalabilu
lui nostru soţ, tată şi 
bunic

IULIU nagy 
(PITI)

Nu-ţi vom uita dra_ 
gostea şî dăruirea cu 
care ne_ai înconjurat 
Parastasul de pome
nire, duminică, 7 ia_ 
nuarie, ora 13, la 
mormântul din cimi
tirul catolic D̂ va. 
Familia."

-• Cu nesfârşită du
rere, anunţăm dece_ 
sul dragului nostru 
drag soţ, tată, frate şi 
bunic

OPR1ŞA IOAN 
NELU

economist
Corpul neînsufleţit 

se află la capela ro_ 
mano — catolică, iar 
înmormântarea va a- 
vea loc în 6 ianuarie, 
ora 14 ,1a Cimitirul 
reformat Deva. Vei 
rămâne veşnic viu în 
sufletele noastre.

(3215)

plâng trecerea în nefiin
ţă a celui care a fost

stjuanga
NICOLAI

înmormântarea azi, 5 
ianuarie, la Cimitirul or
todox Gurasada.

(396016)

DECESE

•  Vând casă, curte, a. 
nexe, vie, Banpotoc, preţ 
avantajos, tel. 729153.

(27530)

•  MO-DENTAb —
TIB S.R.L. — cabinet 
stomatologic, strada 
G. Enescu, 20/0, Hu. 
nedoara, dr. Jerbelea 
Tiberiu îşi anunţă 
începerea activităţii . 
cu data de 3 ianuarie 
1996. (275?)

• * • * m * • * • * •  * •  *

•  Soţia Mârioara, copiii 
Vespasian şi Dorin, nu
rorile Maria şi Caime- 
lia, nepoţica Diana de*.

•  Familia Hlatca 
aduce pe această cale 
mulţumiri prieteni
lor, vecinilor şi tu- , 
turor celor care au 
fost alături de ®i la 
marea durere prici
nuită de' trecerea în 
nefiinţă a celui care 
a fost un minlmat soţ, 
tată şi bunic 

HLATCA IOAN 
Dumnezeu să-l O- ; 

dihnească în pace I 
(2751:)

•  Familiile Andraş 
Vasile din Hunedoara 
şî Cărpinişan Ioan din 
Rapolt anunţă , cu pro
fundă consternare şi 
neţărmurită durere 
densul neaşteptat al 
fiicei lor dragi 
LILIANA MIHAELA

înhumarea va avea 
loc sâmbătă, 6 ianu. 
arie ’96, In comuna 
Rapolt, ora 13. Dormi 
în pace, draga noastră 

(2754)

•  Soţyl Marcel şi 
fiul Răzvan Andraş 
Inmărm iriţi de du
rere anunţă decesul 
neaşteptat al soţiei ?i 
mamei iubite ' 
LIBIANA MIHAELA

Te vom păstra 
pentru totdeauna în 
sufletele noastre, 7-' 

(2754).

TAX> YELLOW CfiB
TAXIURILE 
QRLBENE

CU CELE MAI MICI TARIFE

2 4  d e  e re  d in  2 4 ,

ia dispoziţia dumneavoastră !
R A P ID  • IE F T IN  - CO M O D

Taxarea se face din momentul 
preluării clientului

TELEFON M gDEvA *•.
M. Emmescu,nr.2 

0 5 3  Telefon. 616663

• * • *  *  * • *  #> • ♦ • * • • • * # * • * • * •  * » * ! * • * • * •

L FILM - CEL CARE NU £

Sunt numai două dintre 
cele peste o sufă de exem
ple „curioase" privind 
„primul film" al marilor 
vedete-'de astăzi gle ecră. 
nului, adunate într_o car
te apărută sub titlul 
„First Films IUustrious, 
Obscure and Embarassing 
Mouvie Debuts". la edi
tura americană Citadel 

‘ Press.
Autoarea, JAMI BER. 

NARD, cunoscut critic ci
nematografic al cotidia
nului „New York Post", 
realizează o investigaţie de 
înalt profesionalism, reu
şind să descopere adevă
rul şl să prezinte „fără 
ură şi părtinire" începutu- 
jrile umile, de multe ori 
chiar jenante, ale staruri
lor. Desigur în unele 
cazuri se poate întrezări 
[talentul, promisiunea de 
realizări pe un plan su
perior, în altele debutul 
nu face decât să consem
neze misterul aproape 
fără răspuns al succese
lor de mai târziu. Ceea 
ce este insă indiscutabil 

„/este că excepţiile sunt 
(foarte puţine, aproape
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toate gloriile prezentului 
refuză cu obstinaţie să-şi 
aducă aminte de începu
turi...

PAUL NEWMAN nu 
se simte nici astăzi prea 
în largul său, dacă i se 
vorbeşte despre „The 
Sîlver Chalice" din 1954. 
Juca cu o togă pe spate 
rolul obscur al unui anu
me Basile, în Grecia an
tică. Fâir.play şi autocri. 
tic, Newman şi_a recu
noscut acest păcat, inse
rând el însuşi mai târ. 
ziu un anunţ, pe o pa. 
gină întreagă, prin care 
îsi cerea scuze - şi invită 
publicul să nu vizioneze 
filmul.

HARRISON FORD e un 
recepţibner de hotel, în 
1966, aproape de nerecu_ 
anseţit în JDead Heat on a
Merry_Go-Round‘', pre
zent doar într-o scurtă 
scenă, alături de James 
Gobum. Avea 24 ani şl 
mai. avea să treacă destu
lă ”*vreme până când, în 
1973, apărea strălucitor 
în „American Graffiti".

După câteva telefilme 
şi o scurtă carieră de 
model şi de fotbalist, 
N1CR NOLTE ajunge Ia 
marele ecran ca prota
gonist al curselor auto
mobilistice din „Reţum 
to Macon County“ 11975), 
în vreme ce JESSICA 
PLÂNGE îşi abandona 
slujba de chelnerită la 
Lion’s Head din Green- 
wich Village pentru a că
dea In ghiarele lui „King - 
Kong'*, în remake-ul din 
1976 al lui Dino De Lau_ 
rentiis.

MICHELLE PFEIFFER 
s-a „lansat" într-o parti- 
titură de câteva secvenţe, 
ca prietenă a unui şofer 
în „Hollywood Nights‘‘ 
(1980), în vreme ce JOHN 
TRAVOLTA e greu, de 
crezut că va fi entuziasmat 
pe cineva cu singura sa 
replică din „The D®vil’s 
Hain?” din 1985.

Un start fals se poate 
spune ca a luat şi SEAN 
PENN în „Taps" (1981), 
împreună eu TIMOTH Y 
HUTTON. Penn admite 
de altfel cu onestitate î

apare de două ori (!), de 
fiecare dată; eronat, ca 
De Nero.

Nici TOM CRUISE nu 
a pornit prea grozav în 
„Endiess Love*' (1981), al 
lui Franco Zeffirelli: îl 
joacă pe Billy, un tânăr 
piroman ce_şi arată muş
chii pe un teren de fot_ 
hal,

GEENA DA VIS, cea din 
„Thelma and bortise", a 
ajuns In cinematograf 
trecând prin cariera dd 
modei: A debutat fit 
„Tootsie" (1982), de Syd- 
ney Pollack. film în care,

CATE CEVA DESPRE STARURI

„Celulele creierului meu nu 
au păstrat nimic din ceea 
ce a fost acea expe. 
rienţă“.t

Se pare că MEL GIB- 
SON a fost plătit cu doar 
20 dolari pentru rolişo- 
rul din filmul austra
lian JSummer City'‘ (1977), 
iar JODIE FOSTER. feti
ţa ce-şi exhiba funduleţul 
gol intr-un clip publici
tar al cremei de plajă 
Coppertone, a debutat la 
vârsta de 8 ani, ţn „Na
poleon and Samantha" 
(1972), al Casei Disney, o 
poveste cu doi băieţi ce 
fug cu un leu părăsit 
(care, între altele O şi 
muşcă).

ROBERT DE NIRO a 
început cu „The Wedding 
Party" (1963), al lui Brian 
De Palma, apărut pe e- 
crane abia în 19691 an 
film straniu, pe generteul 
căruia numele actorului

în sutien şi chiloţei cu 
danteluţe îşi .rosteşte prî. 
mele sale cuvinte : „Sunt 
April Palge" unui Dustin 
Hoffman îmbrăcat fe_
meieşte.

FRANCISG FORD €OP_ 
POL A pe când era 
încă student la UCLA 
şi-a realizat eroticul „The 
pepper**, povestea unui 
paznic de noapte. Era
(şi aşa a rămas şi astăzi) 
un timid,' complexat de 
ideea de a conduce pe 
platou femei goale.

Cât despre JONATHAN 
DEMME. cel care a sem
nat teribilul „The Silenoe 
oi the Lambs" cu greu 
ar putea fi descoperit în 
autorul lui „Caged Heaf* 
0974),. o paradă de sâni 
goi şi de lupte feminine. 
TONI CURTIS tntr.un 
thriller de serie B, „Criss 
Gross‘‘ (1984), era parte.

nerul lui Yvtmne De Carlo 
într-un dans scurt . dar 
sexy, în vreme1 ce gelo
sul Burt Lancaster obser_ . 
va de pe marginea- rin
gului, Curtis nu rosteşte 
nici un cuvânt şi nici. nu 
a oare pe generic. îşi 
aminteşte totuşi : „A fost 
excitant, pentru că . la 
sfârşitul celor 32 de se
cunde am înţeles că vreau 
să rămân tn cinema".

Despre AL PACINO 
mulţi cred că. a debutat 
in „The Pânic in Needle 
Park“ (1971). ceea ce est® 
n inexactitate. Ultimul 
„Oscar" apăruse deja pe 
ecran în 1969, interpre
tând un artist ce, pen'ru 
a_şi câştiga traiul desenă 
nuduri' în primele 20 ce 
minute din „M®, Natalie" 
După cum. nici DUSŢIN 
HOFFMAN nu şi_a înce
put fulminanta carieră 
cu „11, Laureato" (1969). 
Încasase deja 5000 dolari 
pentru ■ a urca pe platou, 
tot la Roma, în „Madi- 
gan’s Millions'* (1968), o 
producţie hispano — ita
liană de mâna. a doua, 
intitulată . Iniţial „Un 
Dollaro per sette vigliacchi" 
şi încă mai Înainte, în 
1967 figurase ca un dro
gat în „The Tiger makes 
Out“. .

Trambulina spre gloria 
lui RICHARD GERE nu 
este „Looklng for Mr. 
Goodar" (1977) şi „Rep. 
poţi te the Commissio. 
ner" (1975), iar .DREW 
BARRYMORE nu s_a 
lansat in . celebrul JH.Trt, 
extraterestrul Iul Spielberg, 
|ci în -APOrcd States"

(1980), al lui Ken Russel. 
pe când, la doar 5 ani, a 
interpretat pe fiica sa
vantului Wiliiam Hurty.

MADONNA a fost poa
le ceva mai consecventă 
Ea a debutat intr-o p«. 
licula 1 A Ce tain Sv*t. 
fico". 1979), tn care Iţi 
arată deseori sânii şi sfâr
şeşte prin a fj vidată, 
ca si Annete fctening de 
altfel. PATR1CK SW4Y_ 

• ZE dovedeşte -eva ma« 
mult talent.ca .patina1 or 
în „Skatetown, USA"
(1979) , în vreme ce atât 
do populara astăzi SHA- 
RON, STONE era, doar 
.[drăguţa fatiă‘ din. tţen" 
în .jBta*’dust Memories"
(1980) de Woody Allen.
. Galezul ANTHONY 
HOPKINS, cu o lungă 
experien'ă teatrală a a- 
juns mai târziu in cine
matograf (la' 31 de ani) în 
„The Lion in the Winter" 
(1968), îndemnat proba
bil de exemplul conaţio
nalului său Richard .Bur- 
ton, care se întorsese. In 
patrie cii un Jaguar de 
ultimul tip şi având ală
turi o femeie atât de 
frumoasă ea Liz Taylor.

ALEC BALDW1N In 
„Forever, Lulu" ' (1987),
interpretează un poliţist 
care frecventează: şcoala 
ia seral şi—1, citeşte p® 
Shakcspeare: intra pe 
scenă abia la final, cu 
un accent de Brooklin. 
într-un rol stupid.

Ian JERRY LEWIS stoar
ce portocale în JWy 
Friend Irma" (1949), m 
vreme ce MERYL STREEP 
tşi caută drumhl către 
înstelată sa carieră în 

‘ cele dOa'r două- minute ale 
primei sale apariţii din 
„Julia‘‘ (1977), de Zin- 
nemann. (STORY PRESS)*

.• Vinerii 5 ianuarie 1996


