
iai! Scaunele s-au furat

V— Aî auzit că Papură a ajuns critic lite
rar? Şi încă imul foarte combativ!

— Nu-i de mirare. Nici la  şcoală nu-i plă. 
cea cartea*.  ̂ : ’■.

ÎN ZIARUL

•  Tribuna electorala

•  Reformă — restruc
tu r a i

' •  Cosînzcana -

•  Programe TV7
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B R A D riscă să rămână 
fără căldură!

Cu toate că în ultimii ani 
ta nivelul municipiului 
Brad s-au făcut eforturi 

- fovestiţionale pentru rea . 
biliţarea reţelelor pentru 
agent termic de către 

. Cqpsiliul local şi R.A.G.CJL. 
‘ viitorul termic al locali
tăţii este ameninţat pi?n 
punerea sub sem nulîntre- 
bării, a ce&tralei termice 
dc la Gurabarza.

Conform unui studiu e- 
r labbrat* de către Institutul 
FoRtehnic djri Timişoara, 
în imul 1991 — şi â .adre- 

", sffl • RENEL nr. 2553111 
1<J. 1995, către Filiala e_ 
lectrocentrale Deva —, 

'  centrala termică de la 
' Gurabarza ■ ar fi putut fi 
exploatată în condiţii de 
sigiateţţâ până la sfârşitul 

* anului 1994; Ţinând seâ- 
’ rha de uzura ochipafhen- 
' telor şi de perspectiva i- 
ijninentei ieşiri din .ftm*. 
. ţiune ă acestei centrale, 
*c*ar"şL tte necesitatea - asî_-

gurării continuităţii • ali
mentării cu energie termi
că a consumatorilor cas
nici ■ din zonă a rezultat 
că soluţia cea măi avan
tajoasă constă din punct

biectjv. nu este ' eficient 
pentru RENEL. Ţinând 
seama de acest fapt şi de 
lipsa resurselor financiare 

■ ale RENEL, rezultă ' . că 
această lucrare se va pu-

Uzina din Gurabarza funcţionează fără 
■ stefee legale /

de vedere, tehnieo.econo- 
mic în realizarea unei 
centrale termice în .oraşul 
Brad. Noua centrală ar 
urma să fie echipată cu 
două cazane de abur da 
10 t/h şi 3 CAF-uri de 25 
Gcal/h, urmând a fi pusă 
în funcţiune în anul 1998. 
Efortul financiar corespun
zător al acestei investiţii 
este de 35,44 milioane de 
dolari.

Din studiile elaborate a 
rezultat însă c ă  acest o-

tea realiza numai cu fi_ 
nanţarea el de către prin- 
cipalul beneficiar (Primă
ria municipiului Brad) 
aşa cum este prevăzut in 
„Strategia de restructurare 
şi-dezvoltare a ramurii e- 
nergiet electrice şl "ter
mice în perioada 1995— 
2000“ aprobată de Guvern 
în 21. 07. 1905.

întorcându_ne insă la 
pesibilităţile financiare lo
cale —*- la bugetul consi
liului local, la preţul, jâlef

i
I
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I
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INVITATE j
Membrii şi simpati. |  

zânţii P.S.M. sunt in-1  
vltaţl să participe la |  
plenara Comitetului ju- I 
deţeăn Hunedoara ' al * 
P.S.M. şi la întâlnirea 
cu membri ai Comite- ■  
tului Naţional Director, |  
care va avea loc în ■  
ziua de 20 ianuarie a.c„ I 
ora 10, la Casa de Cui- |  
tură a Municipiului De. I  
va. |

BIROUL EXECUTIV |  
AL COMITETULUI ■  

JUDEŢEAN I 
HUNEDOARA AL J 

PARTIDULUI |  
SOCIALIST AI. i  

MUNCII. I

-4« cesturile, unei noi cen
trale termice pentru Brad 
se' riţţică la peste 100 de 
miliardă de lei, ceea ce 
înseamnă * bugetul local â- 
locat pentru,acest obiec. 
tiv, timp de aproximativ 
100 de ani, fără a mai fi 

■' cheltuiţi bănii în  alte sco- 
■- puri. ‘
! Ctu» . teamRăi ; de altfel, 

din documentele întocmite 
1 de' factori . avizaţi îrt do

meniu — uzura echipamen
telor, precum si perspec
tiva iminentei ieşiri din 

. funcţiune a centralei de 
la Gurabarza — aceasta 
va pune serios sub sem_ 
nul întrebării existenţa 
întregii localităţi, din pîa-- 

: nul încălzirii oraşului şi 
al condiţiilor sociale care 
sunt generate de eventuală 
oprire a Centralei de la 
Gurabarza. — obiectiv e- 
eonomic care funcţionează 
dlif ’94 fără avize legale.

CORNEL p o e n a r

««. * -V

Pentru soluţionarea operativă şi eficientă a problemelor, specifice, 
Oficiul Forţă de Muncă şi Şomaj ai D.M.P.S. Deva s.au adus o serie de 
bunătăţiri, inclusiv printr_o dotare cu tehnică modernă.

• ' ' \  , Foto: PAVEL LAZA
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Ce a mai rămas | 
dintr-o instituţie ! J

Când am văzut Cămi- asemeneâ cortina şi ce-a I  
nul cultural din Valea mai. fost. O „urmă** de I  
Sîhgiorgiului (Câlan) nu sobă se află; aruncata în I  
ne-a venit să ne credem scenă, ftitr.o sală mai * 
ochilor. O dărăpănătură! mică, focul s-a făcut di- I  
Cum a fost posibil să se rect pe duşumea. In toc- ■  
ajungă la această situa, mai ca intr-un saivan d e*  
ţie 7! Am stat şi ne.âm oi! Tot oamenii din sat z. 
gândit daca nu a fost aveau să ne confirme,! 
victima unei năvăliri bar- mai târziu, că în unele! 
bare. care asemenea unui nopţj 0i cu miei proaspăt |

. tăvălug dement nu iartă fătati erau adăpostite în ■  
nimic, ori câţiva indivizi qăminul cultural. Oaia, |  
porniţi pe rău au furat la saiVan trage, iar că. a 
şi distrus tot ceea ce se minul cultural aduce a |  
putea distruge.> Pornire saivan!
împotriva cui? A.unei biete faci focui m m ij- |
instituţii pe care localnicii ioCui casei ?! Suntem, to -! 
cu trudă şi cu contribu. tuşi. oameni aşezaţi, o a - | 
ţie în bani au ridicat-o! meni ai locului, şi nici-! 
Această din urmă bă- decum nomazi! G ardul| 
nuială ne-a fost confir- care împrejmuieşte con. ■  

mată, din păcate, de câţiva strucţia este, la rândul |  
localnici cu care am stat sau_ distrus pe o bună ■  

•de vorbă. întristaţi, ei porţiune. I
ne.au mărturisit că „du- Oamenii cu „scaun la*
pă '89, grajdurile fostu- cap“ din sat nu-şi p o t | 
lui CAP au fost „fermi- Explica nici acum de ce |  
naţe“ într-o noapte. S-a a ' fo s t■' distrusă'. instituţia |  
furat tot ce s .a  putut ior de cultură? Cu ani |  
fura ' Căminul cultural în urmă, aici se prezen-1 
l-au terminat mai pe-n- tau spectacole, se făceau! 
delete**. nunţi, botezuri... Acum!

In acest din, urmă şuieră vântul!. Copiii de !  
caz, s-.au , temut proba, la şcoala primară au fost * 
bit de statutul unei insti- nevoiţi să îtfeânte spec-! 
iuţii culturale pe oare taeoltil de colinde, oferit", 
tioi am asemăna-o cu cu prilejul Crăciiinului,ş 
biserica şi şcoala, asupra la Biserică ortodoxă dini 
cărora veghează însuşi localita^, unde preoţulg 
Dumnezeu. i-a primit cu multă căi. ■

Aşadar, iată ce-a mai dură.  ̂ !
rămas dintr.un cămin. y_am înfăţişat un. ta - | 
cultural situat Intr-o ia- blou şi un strigăt, pro-1 

'calitate din inima Ardea- babii, în pustiul Mai r e . l  
lului, aflat într-o zonă petăm aceeaşi întrebare* 
istorică sacră — a daci. obsedantă: De ce porul-1 
lor liberi. In câteva e- rea unor-oament; pornire * 
misiuni TV erau înfâţi- nesăbuită, trebuie ̂ să siei 
şate câteva instituţii şed- îndrepte spre o  institU- ■  
îare şi culturale din su_ ţie de cultură?! Râspun-I 
Sul ţării, a căror Înfâţi. sul este unul singur —•  
şare te mspăimânte. A- din, lipsă de cultură, î n j  
colo. într-un cămin cui- ultimă instanţă, din lipsă» 
tural. în lipsă de activi- celor şapte ani de-acasă.J 
tate, s .a  deschis - chiar Privind la ce^a.ce a m ai» 
un centru dc însămânţa re .ămas din Căminul cul.Ş  
artificială a vaciioH Am tural de la Valea Sîn-« 
zâmbit atjinei "cu gândul giorgîului ne revin In f  
că noi _*uftţ«n totuşi In ntinte CTiviBjtele cronica-Ş ’ 

'Ardeal. * Dar, Ia" vederea rului „se sparfe gŞăViui--,‘g  
•căminului cultural " din Şi tot In' final facem o |  
Valea Sîngiorgiului, zâm- invitaţie administraţiei! 
betul s'la transformat în oraşului Câlan în g rija ! 
grimasă. Zidurile rănite căreia se află acum că. 1 
de căderea tencuielii ţi mirtul cultural — să trea. |  
se înfăţişau jalnic; Sticla c i  pe la Valea Sîngior-! 
devenise ■ O raritate giutui pentru a vedea cum !  
la ''- ferestrele dinspre arătă acest aşezământ! 
şosea, iar în partea de cultură. Şi să mai I  
opusă ă clădirii s-au băi vadă şi şcoala, . subiect * 
tut : scânduri. Uşa era asupra căruia vom o ferii 
legată cu sârmă. Puteai detalii într-un articol * 
intra aşadar pe uşă sau viitor! I
pe fereastră, pe unde vo- !

MINEI- BODEA I

I M l lglf»

O  Medicamente pentru 
sinistrat*" Răspunzând 

, apelului lansat de Fi
liala de Cruce Roşie a 
judeţului Hunedoara or
ganizaţia sim ilară. din 
Freiburg (landul Baden 
4- , Germania) a trimis 
pentru populaţia din » .  
nele ; inundate 'mediea. 
mente. Ajutorul . trimis 
de Crucea Roşie Germa

nă, estimat la 10 mili
oane de Iei, constă în 
medicamentul „Gelonida 
NA“ necesar tratării ră
celii şi gripei. Acest n»e. 
dicament este destinat în 
principal dispensarelor 
medicale de pe Valea 
Mureşului şi din zona 
Brad, unde au fost 1- 
nundaţii. Dâr vor, mai 
beneficia de medicamente 
şi cabinetele medicale 
ale ag«iţilor economiei 
care sprijină activitatea 
de Cruce Roşie. (V.R.) .

O  „Gazeta ţăranului 
' român", ‘ Săptămânalul 
„Gazeta ţăraniiîui român“, 
având ca editor Sindica
tul Naţional al Ţărănimii 
Române (Prospect) cu,, 
prinde o largă arie tema- 

i tică, oglindind fapte şt 
aspecte din lumea sate
lor, precum -şi numeroase 
ştiri de interes legate de 
situaţia agriculturii pe 
plan mondial. Pe lângă 
acestea, săptămânalul o- 
feră informaţii utile pro
ducătorilor agricoli- şi

proprietarilor de pământ. 
(N.T.) -

0  Vernisaj. Luni, 15 
ianuarie, ora 17, la' Casa 
municipală de cultură 
din Hunedoara are lob 
vernisajul expoziţiei de 
artă plastică a creatori, 
lor hunedoreni. Cu ace
laşi prilej, se va orga- • 
niza tui stand de carte 
şi se va inaugura noua 
sală de pictură şi litera
tură Studio „Concordia**. 
(M.B.)

O  „Salonul hunedorean 
de artă". La Galeriile 
de artă „Forma** din De
va se află deschis în tot 
cursul acestei luni „Sa. 
Ionul hunedorean , , de 
artă“. Expun artişti mem
bri ai Filialei Deva —■ 
Petroşani a U.A.P. Până 
la apeastâ oră salcmul 
s-a bucurat de o caldă 
primire din partea pu
blicului. (M.B.)

«jN**
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GRIPA Şl PREVENIREA
i Boala cea mai răspân
dită Ji> v /  mul n i . '  ost' 
gripa, cauzată fiind de 
Unul din cele trei tipuri 
de virus gripal: A, B, C, 
m M -d deseori evoluţie. e_ ■ 
pidemieă. Termenul de 
gr pS ^  iii it ustă derivă 
din limba franceză: ,-»grip- 
per" (a cuprinde, a ataca). 
Virusul gripal din grupa 
% est cel mai mp< rt >■% 

fiind responsabil de cele 
mai multe îmbolnăviri de 
gripă; tipul B determină 
îmbolnăviri mai puţin răs
pândite; virusul gripal C 
produce îmbolnăviţi m u lt: 
mai rar.

.€ă’i|»§, se transmite pe 
cale respiratorie prin pi_ 
căturiie de secreţie nazo- 
faringiană proiectate de 
persoanele bolnave, prin 
Strănut, - tuse ■ şi. aproplerp 
de ţfttMpbiwpD;! OlferiitâdU 
de la  infecţie ţ; până la 
apariţia bolii este d< t —4 
sile Bt ala 1» *î« o: «‘bl 
cei brusc, cu febră, fri_ 
sos ie indispoziţie, m #W  
musculare, &  cap, senza 
ţii? ât nas înfundat tuse 
Utk expectoraţi» şi jenă 
tn gât Durata febrei In 
gripa Simpîă eAe «fa 3-**4 
sdi® ®ş tatllnesc feecvent

• Infecţii cu complica
ţii pulmonare (pneumonie),

' cardiovasculare, otite ,. si_ 
nuafee m  Acest® îmbol
năviri pot evolua sub for- 
ruo ambulatorii sau
s*jfe fersae grave, mai 
le* la  copiii miei, la vârst- 
os*; «  l* bolnavi «renii i

lai apariţia fol», t e-.tr* 
-•’ă persoanele « i 

•«unele descrise mai sus

să se adreseze medicului, 
până la vizita acestuia 
este nevoie de repaus la 
pat şi izolarea bolnavului 
Câ r so urmăreşte
combaterea )*«.’ o' cu aspl* 
rină, paracetamol şl ealL 
mante pentru ti&e, medl- 
camente care conţin ca». 
dfeine. Pentru întărirea 
organismului se vor Ud» 
ministra şi vitamine, I» 
Special „ vitamina . C ţt 
fructe, legume (care cori- 
ţin vitamina C: twz?, !&*■ 
mâie, mâcieşe Ctc.). Anti^ 
bioticele se vor utiliza nu^ 
mai în  caz de coipplieaţii 
şi numai la te -

există trgtB- 
. meat ' specific pentru gripă.

înj- ■
botnăvirii 4e gripă se 'r e 
comandă ca bolnavii cro_ 
nici, vârstnicii şi copiii Să 
«vite aglomerară» 
seala şi contactul cu per_ 
soanele 9*
bligaţoriu In caz de strâ_ 
i it să so ducă batista fa 

gură, iar spălatul pe mâini 
«I £>••» cfit •nit ies. Ltx % 
inţa şi locui de muncă 
trebuie să fie curate, bine 
aerisite. Este de doift 

, dezinfectarea vaselor ■
Jeriei, ţfairthfelîţ; biobiHă- 
rufui. grupatei $ajpitar o* 
soluţie de cloramină 1—£ 
ia sută.

£te recomandă să ftăâa 
cât mai mult timp în  aŞr 
liber, sâ câHm organismul 
prin exerciţii fizice şi .fi 
ne ferim de frig şi uime^ 
zeală, de curent; să ne 

- îmbrăcăm corespunzător 
vremii şt să consumăm â- 
iimente bogate Ia  viiamţ.

ne, evitându-se consumul 
de băuturi alcoolice.

Bolnavii de gripă în 
forme uşoare vor fi izo_ 
lâţi la domiciliu, iar cei 
cu forme grave şi cu 
complicaţii yor fi internaţi 
în spital, recomandându-şe 
să nu fie vizitaţi de ni_ 
meni. Copiii bolnavi să nu 
fie trimişi la grădiniţe sau 
la şcoală.

Prin vaccinarea antigri- 
paiă înainte de Imbolnă_ 
xl'tv poate cfetl o pro- 
tecţie de 80 ia sută pe o 
pMtoipfaţto '4RŞ|*. iireifetfa. 
Deci, PREVENIREA îm_ 
bolnâvirUoc de &'w4> # to , 
posibilă prin vaccinare şi 
prin respectarea normelor 
de igienă individuală şi 
colectivă.

Dr. NELLY GOŢIU, 
faupeoiosţîtwl PoRfki 

: Sanitară ş i *fedte*ă 
Preventivă BUN» MOARA - 
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pria Iniţiativă a- colaboratorilor. I

Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază '
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CUM MAI t r ă ie ş t i : 

RO M A M IU

fncereănd să dea răs. 
pwt* l a . această - intre- 
MVA C m tim \ d a  Skw 
f i 'tege  Dfbawi ţt 
g t e ă i  dăn s u a s m  
a  n^ liza t un _şcgţ<fej fn 

i v abrfe a  * - 
iui. trecu t Ce a relevat 

tfixgEiiăsf
l a  primul tăind vii* 

do reţi nut «ă âm% l i»  
imi <ibi e»ă|Şenu Somft- 
aiei au  . venituri po
prii ce )e asigucă doar 
un trai la limita su_ 
pw i« tu lfB . P«fatm 30 
la sută din populaţie 

w  ajţrâg sţiei 
pentru strictul necesar,
existând doar un pro- 

■ ’ t§
c y m m  m  « •  »  &** 
..m  u ,ş  $ m m m  «**&
t i-v aii, pot
cunqdfeă ş l bunuri atol 
scumpe, JA vreme ee 

j»^-alunei — 39 
la  $et& dtqttm e de bani 
cârd 'a|» âk d feşaî p s .t. 
tru  afeeşar. i5i-
luaţia X$i
filetă, • a ta l^ ’todofeiă,
s ţa r e a ă c b ^ .b f t f m ^ -  
mfei. ■, se

. i mSs> $â4 eM Ildnii wao.. 
ziţiei. (N.T.)

0*MI

ŞTAFUL CONVENŢIE  ̂ DEMOCRATICE DECLARĂ:

„Suntem pragâtiţi pentru alegeri"
O conferinţă de presă u 

organizat marţi, la JJN'Vă 
si staful rganizaţiei jude_ 
fene a Convenţiei Dema. 
'«etică d i|f România. - Tj- 
ndu i iacm clşat al întrebi- 

rişt '."t ' a  :irr . ms 
♦ÎL d r  Comtantin iHalar» 
preşedinte in exerciţiu a l
organfaâ ţiai jwdtefene, b i
ruia I s-ău alăturat re- 
pre*enţanţii; partid«ler şi 
form aţiunii'* politiee care 
alcătuiesc C.D.tl. şi au 
organizaţii bt judeţ.

In deschiderea 
V » amfitrionii au 
tranşabt: Convenţia De
mocratică este pregătită 
pentru alegeri. în  scopul 
susţineri! m  v*»
crsft? sf« al
campaniei electoral®,. : iar 
fwpartameot&e speefedi-

zate se Vor ocupa de or
ganizare, ^osaslţf^ure, |9- 
gistică şi nominalizări. Se 
mţmt iaai că efeeteratui 
Crnivenţiei este, pc4jrî«î 

efe< tirtfe. terf.»  
divers <• «v> > t e i i  *
Udo C S .tt .  tn te n ^ o n w U i 
4* susţină t> .-« fe 'ffit de 
combatere a absenteismu
lui l a ,  vot.

întrebările ate -w 
. ziărtd „Oivântul ' liber" 

ştaftdui C.D.R. au fost:
1. Ce aşteaptă Conven

ţia IXv iocratfcă de la 
societatea civilă — sin-

i 'i t "  compor i 
.0 iskjŞKab adesea in 

dsvw w i poT: 4*c *
2. Are Cimvenţia Demo- 

« a tic i fmmeo! prefiUţi 
să-şi ' asume conducerea 
sacietâţil l# oazxd unei

reuşite în alegeri? '•
3. C.D.R. fijnd ea însăşi' 

o alianţă întrevede post. •. 
biiitatea unei alieri . Ba ! 
guvernare?

' Telegrafic reprodtMO ţdin j 
. motive de spaţiu) rftspun, i 
cerâo smsi aoestaab. :

1. De la  societatea c i-..].
,ăm- o bună ur- ■ 

tk ipare  fa W t; SS-ŞÎ IfistU 1 
şească convingerea dă, prin j 

poate |
schimba oricând aleşii care 
nu_i satisfac exigenţele. !

2. Da, Convenţia Demo^:
cratică are oameni pregâ» i 
tiţi să-şi < asume conduce- 1 
tv*. -  i
... 3. ibtofetn descWţi la 
.«Hanii *t credem ■ şţpţVp! 
ptnem f»«* cu saciaiUfe- 
rnocraţia,

mm eimsm

I M  mm a t unor m m
Dl. Mitiai Semeiuc diw 

Simeria, str. Al. Vlabuţă, 
nr. 14, a  venit recent la 
»'&»Cţi»f şi 4-Ăfc
- - r  Vin la „euvântvd b -

bet* «- iâri pe car^-i ţ i  
SK?# *4 Ia pfî.x*ii BUiUăr

. — Vă ascultăm, dle S em _ . 
ni»c, ,

— Cei ce locuim pe
străzile ţ  iaW .i, Ch
V'.„z:ir şi 6 â . B*)» «rom 
Ibtrpdswl ’ apa potabilă, 
f e r  ito vm i’t d# ca
noftzare. ■ ■ -

— cv*c'i«! sg ţb ifM  r  . 
s .::c <f>’ pun« arul îna.
in".- ixi'-iU,

— A i*m  n% m *  4»u-
fee ş m  străzi «re 00-
jsikstsx. «*c  »î*
«M i t t l |  sUa re  M M  
)dt O f f i i  mai «w* 
re *M*M '*M '«ţoM  o i  
# a  M  ffe s lN I
re  afui >’ n r *  .w-.*»*-
faţă, Da curţRe şl grădinilo 

•menilor c* şi pe străH 
este mereu noroi, şi a u  
Bumei aţunet pănd plouă. 
<4, v cade de M ,  n u  şl 

trece dp Ire reA  
A l • .fct- >retă o  «A, 
M iz a re  ea lumea. Cu 
•. . rel ani I»  urmă. pat 
re  mLse, a înce^wt «se- 
meAeş lucrare, dar a-a 
oprit.

— Din lipsă de bani, 
probabU. . ;
..- Aşa ne^t spus şi pri

marul oroştObd fa a r e  ie i  
ic-, I» arefeeaţA Zur * 1  
oare s-au găsit bato pen
tru betenarea d e : ştsăzt tn . 
centra şi chiar la  perife
rii? Dacă aşa este Otaa-

«BaBBEareaBmasaaaa

a u d ie n ţ a  da 

. BEDACTiE ■

ţia ca banii, e« o sâ vor- 
beac cu oamenii ca să să_

¥Al noi şanţul pentru 
Mttlfzree, flecare in 
dreptul casei sale, şi să-l 
reftbpăiV Ih^â" Introduce- 
tm  tabttrttor.

Aşa cum procedăm cu 
consecvenţă, ne_am dus 
fel faţa tecului şi am consta
tat că situaţia eoţe aşa 
cum r e t  înfăţişat_o dl. 
liE . EKipi aceea i-am so_ 
lî-ikti % dHcuţie fr'î'iV  c- 
hii Simeriei, dl Petru Jura

. ireren
d a t r e n  s ă  SemeS» «s- 
cunoaşte togrte bfere'. sJM 1-; [ 
ţia  de p« ştrăatte AL Vfa^ 
iu ţă .  <fa. Laxăr ş ţ  
Doja, l;e»i ^re»;

— a  a*a«:
. şulto este sfeuato lu tr,^» :
fac |f#» îsm m  iaeteres, 
do t e t o  aii» teMitel. o f »  
*,-&■<, pv 4#* a p i^ « i l  fe'> 
# »  «g» »-a.« ure^-
se acurgo* î»  perioadele 
eu  multe pled — cum a n  
făcut ş l recent — am inafa. 
i*t pssaţ» A* cnu-uress & 
apei, c~»r treaba aceasta 
costa . dareazâ m o i t . ',.

vedeţi?
— Una singură: Reajh'

zarea unui sistem de ca
nalizare Oare in  prezeştt 
nu t Ktsţă %» â4>4f;t -ofe? 
s_a întocmiţ, un studii! 
ie lezabihtote U nivetel 
întregii lacobtăţ! a
i* i  îits^iz la Mfntrtşrţ|I! 
F |oasţeior. Speră®» c4 «a 
fi avizat- După autegre,

.' se va întocm i. proiecte) de 
'-■execuţie şl va putea fa- 

cepe fucrareah. BeoH M w  
unui no» sistem. .:)^-.,iapş 
cuare costă Insă toarte 
midt 'şi s® va întinde fel ■ 
timp. '  •
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f,ţî» Ora 7. Bună di
mineaţa!; 8.30 Capcana 
timpului (s/r); 3,15 Sport 
la  minut; 9,30 Paradise 
lîy?".* ţ. r), Film
(r) ; 12,00 Sport; 13A0 Oa
meni in toată firea (s/r);
13.30 Crackcr (s/r); 14,39
Rătăciţi în tranziţie (r); 
15,00 Sport; 16,30 Para
dise Beach (s): 17,00
MAS1I (s/r); 17,30 Cap
cana timpului (s); 18,15 
Sport Magazin; 19,00 Oa
meni în toată firea (s);
19.30 Ştirile Pro TV; 19,55 
Doar' o vorbă să-ţi mai 
spun.,.; 20J10 Dosarele X
(s) ; 2'flO Film; 23,00 A -  
venturi în Casa Morţii 
(s); o',05 Sport: 0-10 Ere
tica (s); 2,30 Baschet NBA 
(d).

6,3{t Germania azi di_ 
mîneaţă; 10,00 Cannon 
(s.p.); 11,00 Rămas fără 
cuvinte (cs); 11.00 Băiat, 
damă, rege (cs); 12,00 
Kerner (talkshow); 13,00 
Love Baat (s); 142)0 Trap- 
per John MD (s); 15,00
Serial SF •  Star Trek; 
16,90 MacGyver (s); 17.03 
Totul sau nimic (cs);
18.00 XXO (cs); 18,30
Ştiri regionale; 19,09 
A şa.l viaţa! (s); 20,00
ltoata norocului (cs);
21.00 întftlnire cu un ne
cunoscut (co); 22,09 Justl_ 
ţia străzii (s.p.); 23,00 Die 
Uarald Schmidt Show;
1.00 Scheletole de pe mal 
(La.); 2,15 Star Trek (s/r).

N B C

7,99 Ştiri şi reportaje 
ITN; 7M  Steals d  Dcals; 
A00 Azi •  Informaţii la 
zi; ÎOAO Super Shop;
11.00 Roata banilor e. 
Europa; 15,30 Ultimele 
zvonuri bursiere; 17.00 
Roata banilor •  S.U.A.;
18.30 Buletin bursier;
19.00 Ştiri ITN; 19,30 Se
colul lui Frost (do/r);
29.30 Show Selina Scoţi;
21.30 Mari case ale lumii 
(do); 22,00 Executive L i. 
festyies (do); 22,30 Ştiri 
şi rep. ITN; 23,00 Gillette 
World Sport Special;
23.30 Snowboarding Las 
Lenas, Argentina; 0,00 
Show ul scrii, cu J . Le- 
no; 1,00 Late Night; 2,00 
Later, eu G. Kinnear,

7,00 Femei inimoase 
(s); 7,30 Teledimineaţa;
9,05 Jurnal; 9^3 Istoria 
ştiinţei; 10,39 Descoperi
rea (r); 11,90 Mag. me'-
dical; 11,35 Să na  visăm
(r); 12,30 Turbulenţe (r); 
13,35 Jurnal F3; 14,00
Luminile.,, (r); 1440 Me
dicii (s/r); 16,00 Teii
Quel (r); 16,30 Femei L  
nimoase (r); 17,15 Bibi» 
(r); 1740 Fa, Si, La-,. 
(r); 18,15 Studio Gabriel 
(dlv.); 18,45 Campionul 
(es); 19,30 Jurnal TV 5} 
20JK) Luminile-, (mag.);
20.30 Jurnal belgian; 21,00 
Fortul Boyard; 2240 Mag. 
turistic; 23,Q5 Jurnal F2;
23.30 Taratata (Var,); 040 
Interior nocturn.

7JK) Ş tiri; 9,45 Show-ul 
lui M. Cosianzo (r); 12,30 
Forum (show); 14,60 
Ştiri; 1445 v Cotidiene 
(show); 14,40 Bcautiful 
(serial); 15,15 Robinsonii 
(s); 15,45 Casa Castagna 
(show); 17,00 Desene a .  
nimaic; 19,00 O.K.. preţul 
e corect! (cs); 2040 Roa
ta norocului fes); 2149 
Ştiri; 2145 Circulă (vo . 
hu i (show); 21,40 Film; 
23,45 Ştiri; 045 Show.ul 
lui M. Costanzo; 240 Co
tidiene (show/r); 2,45 
Q reulă Zvonul (show/r); 
3.00 Revista presei; 3,30 
Gin cin (s).

|

940 Auto m Raliul
Granada — Dakar, ziua 
13 (r); 1040 Mag. f o r 
turilor cu motor; 11,00 

Schi alpin. Cupa Mondială, 
(d ); 13,00 E urofun:
Snowboarding. World 
Pro Tour *95, Argentina; 
13,20 Schi alpin. Cupa 
Mondială de la K itzbu. 
hei — Coborâre masculin 
(d); 14,30 Snowboarding. 
Cupa Mondială de la La 
Bresse, Franţa (d); 15,39 
Tenis. Turneul ATP de 
la Sydney — semifinale 
(înreg); 19,00 Magazinul 
sporturilor cu motor; 
20,00 Schi alpin. Cupa 
Mondială de Ia Ritzhn- 
hel — Coborâre mase «Un
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Spaţiul cultural al Ani- 
noasei s-a împlinit, in a» 
ceasta iarnă, cu o mani
festare inedită pentru mulţi 
dintre locuitorii săi. Este 
vorba despre o expoziţie- 
concurs de Ex-libris. la 
care au fost invitaţi să 
participe, cu lucrări, crea
tori ai genului din ţară.

Ideea de a organiza, o 
expoziţie-concurs, cu lu
crări de grafică mică; a- 
pQrfme Dantelei Paşca, un 
tăîent In arta plastică, bi
ne cunoscut nu  doar ift 
Anlnoasa, ci în  majorita
tea aşezărilor Văii Jiului. 
Cu harul ei, eu penelul, 
cu cărbunele, Daniela a 
Înveselit şi înfrumuseţat 
ambianţa m ultor creşe şi 
grădiniţe de copii, ta r nu
meroase instituţii social* 
culturale au, pe faţada 
sau in  interiorul lor, frea. 
m  «arc argumentează pro
fesionalismul artistei ff 
to c ir i*  privirea, ia r la  
recenta sărbătoare a cen
tenarului şcolii aninosene, 
toate panourile :: tematice
— de la „galeria drrecto- 
« to r“, lum inăto ri de su. 
fbste*. ta  „are peste timp“
— au fost rodul muncii şl. 
totemului său.

Dar să revenim la «X- 
pozipe. Daniela Paşca a 
iniţiat-o |n  ideea de a îm
bogăţi şi prin artă plas
tică două manifestări o- 
magiale; împlinirea a 119 
«Oi de minerit fi a 100 de 
«oi de Învăţământ la A- 
iMooasa. Invitaţia, adresa
şi creatorilor de grafică 
-total din ţari, a găsit e- 
coui scontat. Şi au sorit 

,fU ţr|ţj de Ex-libris cU te
ma: „110 ani de minerii* 
Şi aCenţenarui Şcolii ge- 
narato nr. J Anlnoasa" de 
la £luj-Napoca (Ovidiu 
Belea m  VirgH Tomuleţ) 

.şi Bacău (Constantin Chi- 
riiâ). de la Alba Iulia 
UtfeXandru Bâdulescu) şi 
Ctăldva (Petru Diceariu, 
Octavian Vînătoru), de ta 
fiuto Mare (Kiiyen Ştefan) 
şi Momeşti (E le n a  Buftea) 
«i e-au lipsit nici creaţii
le unor artişti de recunoa,

; cut talent d in  Valea Jiu
lui — losif .Telîmann, din 
Lupetri şi Voîehiţa Băde- 
liţă, d in  Vulcan.

I teqftise. la  început, în  
incinta sedttStu B.M. A* 
ninoasa, şi vizionate în 
ti|r it» â rb ă t» rir ii a  HO ani 
de m inerit,» -iar apoi 1* 
şcoala centenară, lucrările

de Ex-libris gu adus în 
peisajul cultural al aşe
zării un plus? de noutate, 
de interes, pentru publi
cul larg, iar pentru «vi
zaţi — prilej de reală» ad
miraţie şi apreciere. Con
cursul, dotat cu premii, în 
valoare de 100 009 iei (io. 
cui I), 75 000 (II), 50 060

O.

l . , .  , ,
\ Pentru deficienţe ma- 
l jore constatate cu oca- 
/ zia controalelor între- 
1 prinse de inspectorii de 
( specialitate din cadrul 

7 Inspectoratului jude. 
1 ţean în construcţii, lu- 
\ crări publice, urbanism 

şi amenajarea terito
riului, în cursul anului 
1995 s-au' aplicat 56 a* 
menzi contravenţionale

) Ki t'

Tomuleţ, V. Bădeliţă,
Petca. -
v Recunoştinto Xaţă de Da- 
fihel Duinea — artistul 
care â reprezentat cu suc. 
ces Valea Jiului, zeci de 
ani. la manifestările de

en din ţară — a fost re- 
vată printr-ţm panou „In 

memoriam", cu 26 dintre 
cele mai reprezentative lu. 
crări. Un gest care aduce 
Uri pius de respect organi
zatorilor . expoeiţiei-con.

-cute' Şi încă Un fapt -rări*/ ^ **& & *& £&
rtterlu ; lucrările de Ex- j t  
Hteris fac d« acum parte !i . , . . .
din expoziţia permanentă ■)  *® valoare totala

t
A m enz i

(HI) şi câte trei1 menţiuni 
a 25 000 lei fiecare, — a 
reievat profesionalismul 
creatordor de grafică mi
că, modul original, propriu, 
de exprimare artistică. Lff 
tema „no ani de minerR**. 
locului a fost acordat ar
tistului plastic losif Teii. 
mann, locul II a revenit 
dlui Al. ftădulescu, locui 
HI diul V. Tomţâeţ- Ou 
menţiuni au fost apreciate 
lucrările semnate de O, 
Petca, C. Chirilă şi V. 
Bădeliţă. La tema „Cente
narul şcolii" fse primele 
trei locuri s-au clasat lu. 
crările dnilor AL Rădu- 
lescu (I), X Telimann (IX), 
P. Diceanu (III), iar men. 
ţitţrrt ţn  lost acordate lu
crărilor semnate de V.

â şcolii centenare, ceea 
ee nu e puţin lucru, dacă 
m  gândim la educaţia es. 
tottcft a elevilor. Pentru 
ei — şi nu numai — ex
poziţia dispune şi de un 
afiş-indrumar, aş  zice. Prin 
acesta se face un scurt ia. 
torte al Ex-libris-uiui, al 
simbolurilor pe care tre. 
bttie să le cuprindă şi al
te câteva detalii bineve
nite. - •• .

âîulţumindu.i Danielei 
Paşc» pentru idee, pentru 
dragostea şi- profesionalis
mul cu care s-a ocupat de 
organizarea, pentru prima 
oară tei Aninoasa a Unei 
expeziţii-concurs de ftivel 
naţional, mulţumind crea
torilor prezenţi cu lucrări 
de valoare ia Acest eve*

-jjţraent artistic, putem 6* . 
îlldla, cu bucurie şi mân
drie, că în orăşelul dintre 
dealuri al Văii Jiului, gra
fica mică a ajuns la ma
re  cinste. '

LUCIA LICIU

t t

de
78,15 mtUoane Ici. Din 
acestea 96 amenzi (re* 
prezentând 35JS milioa- 

\  ne tei) s-au aplicat pea- 
i tru nerespectarea call- 
I taţii construcţiilor şi 
) 26 amenzi (însumând 
i <2.6 milioane Jeţ) au 
/ făcut obiectul acţlum- 
V lor punitive pentru ne- 
t respectarea disciplinei 
i te  domeniul urbanis. 
/ mulul şi amenajării te- 
ţ  d ttrh d ri.
t Fapt îmbucurător, nu- 
’ m irai cazurilor de con. 

fraveaţii tei domeniul 
disciplinei urbanistice a 
scăzut continuu, de la 
715 cazaţi Inventariate 
■pentru asul 1992, la 
515 cazuri tei 1993. 239 
cazuri te *994 şl 114 
cazuri in 1995. Aceas
tă tci/diaţă vine ca a  
certificare indirectă a e- 
fteienţei activităţii de 
control pe care Inspec
toratul judeţean de 
profil o desfăşoară. 

4 (A .S .)î 2
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« marea atentă a mai

anonim (din Slmeria, 
ştampila poştei) -** 

caro pare a avea u n  din, 
te  împotriva noastră «- ne 
freacă ridichea In câteva 
«ânduri, prin tre care in- 
cereăm sa desluşim şi in
ten ţii benefice pentru com
poziţia ziarului nostru. Zi. 
e« domnia sa:

„Vă scriu câteva rânduri 
cu  şperanţa că nu vă veţi 
supăra*. Nu ne-am supărat 
„Dacă dumneavoastră veţi 
flterge in continuare cu 
aceleaşi articole — cu „Co- 
slnzeana" cu scriitori, 
veţi pierde abonaţii. Mai 
bine ne-aţi informa când 
va intra in lucru şoseaua 
CU patru  benzi de circa, 
laţle Deva —• Orăştie şi 
dacă tot pe vechiul tra 
seu Va rămâne sau se va 
stoate din sate şl oraşe- 
Dacă aveţi documentare 
despre satele de Pe Va
lea Geoagiulul Şl despre

l i  profesională do 1* Grujnil 5k«lar 
pătrundă tainele mesertei şnb tridru- 

Foto: PAVEt L A »t

peştera Mada, daţi-ne ase. 
menea informaţii. Bătrânii 
spun că oamenii s-au re
tras de pe aceste locuri 
din cauza năvălitorilor. De 
când datează a'ceste sate 
şl cine a făcut zidul peş. 
terii Mada? Mai sus de 
satul Băcâla, la Cheile 
Cibtilui, din stâncă curge 
un izvor cu apă termală 
de 80 de grade G. Nu s-a 
scris despre el. *

Am vrea să ştim, -garda . 
financiară nu mai găseş- 
te  fărădelegi pe nicăieri, 
Poliţia nu mai descoperă 
Pe .hoţi, spărgători, crimi
nali? Pe la judecătorii 
cum mai sunt pedepsite 
unele fapte? De bişniţari 
nu se mat ocupă nimeni?

De ce apa minerplă se a. 
duce diri Bucovina eu 1556 
Htrtri. La noi in judeţ nu 
mai sunt ape minerale?*

D o u â  scrisori

Şi încheie anonimul si- 
merian (?) şugubăţ: „Si
gur, aveţi pretenţia ca la 
sfârşitul scriâorii să-mi 
scriu numele şi adresa. 
Ştiţi cum recită evreul o 
poezie de-a lui Eminescu? 
„Pe lângă plopii fără soţ/ 
Adesea eu treceam/ Pu
team să. trec şi printre elI 
Dar ce gheşeft făceam?*

>' Chiar aşa. Noi ce ghe
şeft facem dacă intrăm tei 
dialog cu un necunoscut, 
care ne vrea binele înju- 
rându-ne? Şi tottişi vom 
căută să dăm răspuns în 
viitor tuturor nedumeriri
lor dv. Ea unele răspun
dem de mai multă vreme, 
dar n-aţi avut bunăvoinţa 
să ne Citiţi. Să ştiţi că 
Intr-un ziar — cu care, re
cunoaştem, uneori se mai 
şterg şi geamuri, se mai 
foloseşte şi la Împachetat 
după ce a fost citit — tre
buie să găsească ceva ca
re răspunde nevoii sale de 
informare şi muncitorul 
necalificat care ştie să ci
tească şi academicianul.

S per că c in e va

• • •

Sunt posesorul postului telefonic cu nr. 625029 din 
Deva, str. 22 Decembrie, bloc D 1, ap. 6, şi vă aduc la 
cunoştinţă următoarele : La 1 noiembrie 1999 s-a defec
tat telefonul, am sunat la deranjamente Şi de atunci su
năm de la telefoanele publice sau deranjăm vecinii, 
sunăm încontinuu atât la 92i cât şi la 204136.— 160, 
încât cei care sunt de serviciu-şi răspund la aparat mă 
cunosc deja după voce. Am luat legătura personal cu «  
parte din salariaţii de la telefoane, ajungând să cunosc 
o bunâ parte din organigrama acestei unităţi. Vă r°8 să, 
mă ajutaţi şi să-mi spuneţi cui să mă adresez ca cei de 
la această firmă să-mi repare telefonul ? Oare nu ia 
sarcina TELECOM cade întreţinerea şi repararea între
gului circuit ? Fiecare mî-a spus că defecţiunea este la  
cablu şi cu asta au terminat. Oare cine trebuia să re
medieze defecţiunea din cablu, deoarece în factură sunt 
cuprinse taxe pentru tot felul de servicii; peritru care 
servicii ? Sau în economia de piaţă conducerea unităţii 
are în grijă numai să-şi majoreze salariile pe costurile 
noastre, fără a mal prevedea şi ceva bani pentru înlo
cuirea caidurilor defecte ? Să ne aşteptăm ca pe măsu
ră ce se defectează, se uzează acele cabluri, telefoanele 
se vor desfiinţa ? Pentru că în Deva există multe tele
foane care nu funcţionează din cauza defecţiunilor in 
cablu. Deci, întreb şi mă întreb, cui sâ mă adresez ca 
să mi se repare telefonul ? (E.D., Deva).

De la ceartă, ia cuţit
Foarte pe scurt o să vă 

povestim astăzi despre o 
întâmplare care, din fe
ricire. s-a terminat fără 
Urmări deosebit de grave.
Norocul, şansa sau, nu- 
miţi-lş cum doriţi — au 
dat zile unui om care, din 
cele povestite de martori, 
şi-a scos Singur cuţitul din 
abdomen. Dincolo de toate, 
părerea noastră este că e 
bine sâ ne gândim Ja ceea 
ce s-a petrecut.

Ne aflăm, aşadar, la Lu.
-peni. De mai mulţi .ani,
Petru. Mârân şi Maria Pă- 
vălese trăiesc în concubi
naj. In casă sunt şase co
pii: trei din prima casă. 
torie ă Măriei, trei din 
traiul cu Petru.

Intre ei, Augustin Iva- 
nov are o biografie puţin 
mai aparte. Nu foarte, deo
sebită, dar, totuşi, cu ce
va probleme. Are 19 ani, 
a abandonat şcoala, spu
nând că nu-i plâce mese
ria de brutar. Dţ vre
me eaută un loc de mun
că. Uneori vipe târziu a- 
casă. Atunci este certat de 
tatăl vitreg şi de mamă.
Aceste certuri, .probabil şi 
altceva, au creat d anu- 
me ten skm e lntre Petru Şi 
AugUstin. Spunem «cest 
lucru bazârtdu-no pe ceea

ce s-a petrecut ulterior, 
într-o zi,-

Petru vine de î s  ser
viciu. Toţi sunt acasă, mai 
puţin Augustin. Ea o vre
me, vteig şj el. După un 
timp, tatăl vitreg fi au. 
de ţipând la mama iui. 
Urmează o discuţie mai 
aprinsă Intre băiat şi Pe
tru, cel din urmă Impin- 
gându-i pe Augustin că, 
tre uşă, cerându-i să ple
ce. Băiatul pieâcă. ‘ i.

Rovine la scurtă vreme, 
iar. mama iui (care plecase 
la o vecină) II gâsăşte mai 
târziu într-o cameră. Fe
meia nu avea de unde sâ 
ştie atunci când l-a între
bat Ce tace că Augustin 
avea asupra sa un cuţit 
de bucătărie şi gânduri 
sumbre. Pleacă din nou, 
dar pe casa scărilor o au
de pe fiica sa Crisţiria ţi. 
pârul Se întoarce şi Cris- 
tina ii spline câ -AugUstîa 
„l-a tăiat" pe Petru cti % . 
ţitui. '  " ■ .

Aşa s-a şi întâmplat de 
altfel, după care fiul vi
treg fuge.

. Petru se trezeşte la spi
tal, după operaţie. Certi
ficatul medko-legal spune 
clar: viaţa i-a fost pusă 
în pericol

Augustin? Judecat pen
tru „vătămare cwporaii 
gravă". Apoi™

V. KMIQ8
Dar iată că sunt cititori 

care ne scria şi altfel. Tot 
din Siriieria, di Petre Ut» 
dea, din str. Mureşului nr. 
5, ne scrie:

„Cu ocazia apariţiei co
tidianului independent „Cu
vântul liberi* nr. 1538 şi 
a împlinirii a 6 ani de 
existenţă, doresc întregu
lui colectiv redacţional 
multă sănătate şi fericire. 
Mă bucură realizarea zii. 
pică a ziarului nostru „Cu
vântul liber", In folosul 
cititorilor din toate colţu
rile judeţului. „La mulţi 
anii". •

La mulţi ani fericiţi şi 
dv, domnule Petre Urdea. 
Mulţumim frumos pentru 
vorbele ca un balsam â- 
dresate nouă. Ne vom stră
dui, cu fiecare număr al 
ziarului pe care-1 reali
zăm, să le merităm.

ION CIOCLEI v

O  -  Te uiţi la fot
bal şl nu.mi dai nici o 
atenţie. Desigur, nu ţii 
minte sici data nunţii 
noastre!

— Ba da, draga m ea,; 
j a fost în ziua când î 
1 i-am bătut pe brazilieni 
î cu 3:1.• ★ *
I O  — Mămico, ce ia- 
I seamnă teorie şt ce in*
* seamnă practici?
|  Când tatăl tău 
- pleacă de acasă „pen. 
ţ  tru o jumătate de oră" 

înseamnă teorie. Când 
se întoarce «casă laI

* miezul nopţii, înseamnă
I practică. :,'v; ‘'-.ţ
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Ca un făcut, asta se poate întâmpla 
numai la români, adică să se adune toa
te belelele şi bucuriile într-un singur an, 
cupl este, de pildă, 1996. La capitolul be. 
lele ar inţra, nu neapărat într-o ordine 
strictă : prelungirea inundaţiilor începu
te din anul anterior, trecerea la plata in
tegrală a impozitului pe venitul agricol, 
aşteptarea împrumuturilor externe pen
tru acoperirea deficitului bugetar, tergi
versarea dezbaterii şi adoptării de căţre 
Parlament a bugetului pe acest an, cât 
şi a altor legi de multă vreme aşteptate, 
venirea subvenţiilor restante de- la buget 
ş.ai Despre căderile de -avioane şi scu
fundările de vapoare n-are rost să mai 
amintim, că nici de asemenea catastrofe 
nu 'prea suntem ocoliţi. Intr-o ţară bân
tuită de sărăcie şi, corupţie, câte oare nu 
sunt necazurile puse pe capul omului de 
rând!

Pentru ca să existe un echilibru în 
toate, să compenseze Cumva atâtea ne
cazuri, 1996 a fost declarat anul marii 
privatizări, precum şi ăl alegerilor — a- 
ceste două obiective fiind prilej de bu
curie pentru că, în sfârşit, şe poate vedea, 
vrând-nevrând, şi românul cu adevărat 
milionar, introducându-şi cuponul la ce 
firmă doreşte, iar pe de altă parte, poate 
decide; la urne, cine să-l reprezinte la 
comună; oraş, municipiu sau în Parla
ment, de opţiunea fiecăruia depinzând 
mult'viitorul ţării.
. Dacă la prima vedere privatizarea apa

re ca o bucurie pentru unii, în realitate 
acest proces tergiversat în mod nejusti
ficat' a devenit un adevărat calvar pentru 
mulţi electori, care şi-au cam pierdut ori
ce încredere şi speranţă în mai binele 
aşteptat pe seama transferului de pro
prietate. Faptul că ritmul de subscripţie 
a cupoanelor şi carnetelor cu certificate 

-gsţe m ult prea lent, denotă existenţa unor 
serioase carenţe în sistemul informaţio
nal şi ’ organizatoric al privatizării, men
ţinerea unei birocraţii excesive şi lipsa 
de voinţă a unor factori implicaţi în a- 
cest proces.

Desigur, cum bine s-a remarcat, şi cum 
spune zicala că ,,de la cap se impute peş
tele", neajunsurile au rădăcini mai adânci, 
ele începând încă de la constituirea or
ganismelor responsabile cu privatizarea, 
adică a Agenţiei Naţionale de Privati
zare, a Fondului Proprietăţii de Stat şi 
Fondurilor Proprietăţii Private, în ioc să 
se fi format un singur organism, even
tual, sub titulatura unui minister, pentru 
a simplifica procedurile şi a uşura astfel 
drumul prin acest labirint.

Aşa cum se ştie, posesorii de carnete 
cu certificate de proprietate ar trebui,

potrivit prevederilor legii, să beneficieze 
în acest an de dividende. Cum se vor cal
cula, dacă se va face acest lucru, şi cine 
va ajunge la ele, este greu de spus în 
condiţiile actuale când ‘ carnetele şi-au 
pierdut mult din valoare şi stau neutili
zate. Evident, dispunând de fondurile 
provenite din impozitele plătite pe pro
fit de către societăţile comerciale, F.P.P.- 
urile îşi pot face o publicitate mai in
sistentă în vederea subscripţiei de' cupoa
ne şi carnete la aceste fonduri. Cum le -! 
gea prevede că aceste fonduri, deşi vor. 
deveni fonduri de investiţii, nu pot de
ţine mai mult de 15 la sută din capitalul 
social al unei societăţii comerciale ce se 
privatizează, rezultă limpede că vom a- 
sista la o înmulţire a acestor fonduri, 
în raport de acţiunile ce le vor deţine.

De asemenea, în conjunctura actuală, 
când multe societăţi comerciale sunt de- 
capitalizate şl când blocajul financiar 
omoară mulţi agenţi economici, nici F.P.S. 
nu se mai poate descurca, cârpind sacul 
după inspiraţie, nu după nevoile reale, 
unde se rupe mâi des şi mai tare (dar 
unde" nu sunt oare asemenea crăpături 
acum în perioadă tranziţiei spre' econo- 
finîa de-piaţă?). ~ v’ , 'f. *

Nu de mult timp, nţăi exact de când, 
a venit pe tapet ideea privatizării băn
cilor, a intervenit, .inevitabil, o neînţe
legere între F.P.S şi F.P,P. privind soar
ta capitalului acestor instituţii, cui ar 
trebui să-i revină în proporţie de " 70 şi, 
respectiv 30 la sută. Cum nici una din 
părţi nu vrea să cedeze, desigur, vor tre
bui să aibă loc negocierile de rigoare, 
care nu se ştie cum se vor încheia..

Fireşte, în situaţia când cei ce se ocu- 
pă direct de privatizare, sunt subordonaţi 
direct Parlamentului, Guvernul având 
mai puţin amestec, normal ar fi ca F.P.S. 
şi F.P.P.-urile, precum şi Parlamentul, 
să poarte direct răspunderea pentru eşe- 
ourile de până acum în privinţa privati
zării. *

în legătură cu acest subiect este' de 
reţinut ştirea transmisă de ÂFP, potri
vit căreia ex-preşedintele polonez, Lech 
Walesa, a fost acţionat în justiţie de că
tre un alegător pentru că în cei cinci ani 
nu şi-a . respectat promisiunile electorale 
privind- privatizarea. Gasindu-1 viriovat 
pe fostul preşedinte. Tribunalul din 
Gdarisk a decis ca Walesa să plătească 
alegătorului. respectiv „daune" în valoare 
de 1 000 zloţi (40o dolari). La noi, oare 
cine şi ce daune ar trebui să plătească 
pentru nerespectarea promisiunilor elec
torale făcute în privinţa privatizării ? Dar 
câte alte daune nu ar trebui plătite elec
toratului ?

Semne rele anul am.
Deşi se obişnuieşte să se 

spună, mai ales când se 
umhlă cu pluguşorul, că 
„semne bune anul are", aus
piciile sub-chre s-a încheiat 
1995 şi a debutat 1996 ne 
arată, din păcate, parcă 
vrând să contrazică ura
rea tradiţională, că sem
nele nu sunt tocmai bune, 
mai ales pentru agricul
tură şi . implicit pentru 
truditorii pământului şi 
beneficiarii produselor a- 
groalimenrtare. Argumente 
în sprijinul afirmaţiei se 
găsesc suficiente. Marile 
restanţe înregistrate la a- 
plicarea Legii 18/1991 (în 
ciuda promisiunilor făcu
te ■ la alegerile din 1992), 
întârzierile existenţe In 
privinţa acordării stimulen
telor' prevăzute de Legea 
83/1993, menţinerea su b . 
control a unor preţuri ne- 
a'coperitoânŞ la o serie de 
produse agricole (ceea ce 
face ca numai pe seama 
agriculturii să se ' realize
ze o oarecare protecţie a 
consumatorilor, în vreme 
ce presiunea preţurilor din

industrie nu poate fi opri
tă şi exercită o influenţă 
negativă asupra situaţiei 
economice a producători
lor agricoli) — sunt doar 
câteva dintre neîmplinirile 
ce pun sub semnul între
bării efectul unor măsuri 
de guvernare.

Dacă in anul trecut s-a 
făcut un mare tărăboi pe 
seama producţiei de grâu 
care a depăşit nevoile in
terne de consum, dar se 
află încă mult sub poten- 
ţialul real de care dispu
nem, nu acelaşi lucru se 
va întâmpla în acest an, 
când programul însămân- 
ţărilor din toamna lui 1995 
nu îndeplinit, iar o 
mare parte din suprafeţe 
au fosţ calamitate de inun
daţii.

Este de aşteptat ca e- 
fectele pagubelor aduse a- 
griculturii şi gospodăriilor, 
inclusiv din judeţul nos
tru, să fie atenuate priti 
măsuri de lucrare în cele 
mai bune condiţii a pă
mântului în primăvara 
viitoare, de cultivare a

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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, Este foarte grea să te descurci, fără pile şi re- 
laţii, prin acest labirin t!

Desen d e : FLORIN ARON FA DL REA N

■  ■ ■

tuturor suprafeţelor dispo
nibile din fiecare locali
tate. Din păcate, suntem 
departe de a îndeplini un 
asemenea deziderat, având 
în vedere că mii şi mii 
de ha nu au fost încă a- 
rate, că proprietarii de pă
mânt nu dispun de .banii 
necesari pentru plata pres
taţiilor făcute de AGRO- 
MEC sau de posesorii par
ticulari de tractoare. ţi 

Venind în discuţie soar
ta  Agromecurilor, trebuie 
să arătăm că reforma aş
teptată de oamenii din a- 
cest sector şi de proprie
tarii de pământ este com
promisă aproape în tota
litate, deoarece până aeum, 
în judeţul nostru, nu s-a 
reuşit privatizarea nici u- 
nei unităţi de acest tip. 
Acum, când se încearcă 
să fie făcut un pas cât de 
cât vizibil Spre privatiza
re, apar, fel şi fel de greu
tăţi-legate de ajustarea ca
pitalului social al acestor 
unităţi, de divizarea şi 
transferul efeetiv al pro
prietăţii. Cu toate că pri
măvara riu este prea de
parte, din cauza lipsei de 
bani, reparaţiile la utila
jele agricole nu se pot fa
ce, ieşirea din cercul vicios 
părând că nu are soluţii, 
întrucât banii promişi pen
tru agricultură nu vin, a- 
doptarea bugetului pe 1996 
reprezentând o problemă 
ce nu dă, deocamdată,1 bă- 
taie de cap parlamentari
lor aflaţi acum în vacan
ţă. Atunci se pune între
barea Y cum să meargă bi
ne treburile în agricultu
ră dacă cei răspunzători 
de asigurarea securităţii a- 
limentare a populaţiei dorm 
liniştiţi, fără să ie  pese.de 
greutăţile cu care se con
fruntă • producătorii ag 
boli'? •••: :.iĂ , :i

Pagină realizată de ■ 
N1COLAE TÎRCOB, 

ADRIAN SALAGEAN

BEP.: Dle inspector şef, 
care este baza legală de 
funcţionare a inspectora
tului şi care sunt valen
ţele principale ale; activi
tăţii pe care o desfăşuraţi ?

V.M.: Noi funcţionăm 
în baza Legii nr. 10/1995, 
privind calitatea în con
strucţii şi a Legii nr. 50/ 
1991 privind autorizarea 
executării construcţiilor. 
Iniţial am avut doar atri
buţii de control în ceea ce 
priveşte calitatea execuţiei 
lucrărilor în proiectare şi 
execuţie, modul de efec
tuare a recepţiilor obiec
tivelor de investiţii, acti
vitatea laboratoarelor de 
încercări în construcţii, ac
tivitatea depozitelor de ma
teriale de construcţii ale 
executanţilor şi calitatea 
materialelor înglobate în 
lucrări. De asemenea, o 
sarcină importantă a noas
tră  O constituie verificarea 
documentaţiilor pentru mo
dificări la construcţii exis
tente în vederea emiterii 
avizului de specialitate.

După 1989, activitatea, in 
specţiilor teritoriale s-a 
diversificat. Astfel, compe
tenţele de control includ, 
în prezent, acţiuni vizând 
domeniile urbanismului şi 
amenajării teritoriului cu 
referire la respectarea dis
ciplinei urbanistice în te
ritoriu. Sunt supuse con
trolului toate construcţiile, 
indiferent de forma de 
proprietate, cu excepţia ce
lor aparţinând Ministerului 
Apărării Naţionale, centra
lele nucleare şi construcţiile 
miniere de subteran.

R E P.: Ţinând seama de 
caracterul de control al 
construcţiilor pe- care ac
tivitatea inspectoratului ce 
îl ' conduceţi o are, s-ar 
putea itera ideea că fir
mele de construcţii pe ca
re le inspectaţi ar avea, 
în anumite condiţii, moti
ve de teamă faţă de dvoas
tră. E adevărat ?

V.M.: Au de ce să se 
teamă, doar societăţile de 
construcţii care nu respec
tă calitatea lucrărilor im

puse de normele în vigoa
re. Referindu-mă, acum, la" 
activitatea concretă desfă
şurată în anul 1995, sin
tetic, aceasta se exprimă 
printr-un număr, de 82? 
controale, din care: 41
controale în proiectare, 
502 controale în execuţie,

în numeroase cazuri, re
zistenţa şi stabilitatea u- 
nor construcţii sau funcţio
nalitatea acestora. în'aceste 
condiţii, inspectorii de spe
cialitate, potrivit competen
ţelor legale, ah fost nevoiţi 
să dispună măsuri tehnice 
constând în : efectuarea de

Dialog cu dl ing. VASILE MALINCENCO, 
inspector şef al Inspectoratului Judeţean în 
Construcţii, Lucrări Publice, Lrbanism şi 

Amenajarea Teritoriului

74 controale la laboratoa
re şi staţii betoane, 38 con
troale privind urmărirea 
comportării în timp a con
strucţiilor, 139 controale pri
vind disciplina urbanistică, 
3 controale de verificare a 
stării tehniee a monumente
lor, precum şi 25 de veri
ficări pentru soluţionarea u- 
nor sesizări şi reclamaţii ale 
cetăţenilor. Acţiunile în
treprinse s-au soldat cu de
pistarea a numeroase de
ficienţe şi neconformi tăţi 
tehnice, încălcări voite ale 
prevederilor legale vizând,

expertize tehnice în 9 ca
zuri, refaceri de lucrări în 
88 cazuri, consolidări de 
construcţii în 14 cazuri şi 
oprirea unor lucrări în 17 
cazuri. De asemenea, din 
totalul de 462 ' documen
taţii depuse în vederea e- 
miterii avizului de modi
ficare la construcţii exis
tente, un număr de 60 au 
fost respinse pentru neîn-- 
deplinirea condiţiilor nece
sare emiterii avizului;

R EP.; Puteţi da câteva 
exemple concrete ?

V.M-: In domeniul ca

lităţii construcţiilor este de 
evidenţiat situaţia consta
tată la execuţia obiectivu
lui „Spital cu 200 paturi şi 

|  policlinică de la Lupeni", 
constructor S.G. CONPET 
S.A, Petroşani. La acest 
obiectiv, la realizarea struc
turii de rezistenţă, pe înăl
ţimea a două nivele, s-a 
procedat la montarea grin
zilor şi planşeelor prefa
bricate pe stâlpi monoliţi, 
fără monolitizarea pas cu 
pas a nodurilor structurii. 
S-a creat astfel un po
tenţial p e r i c o l . de a 
se pierde stabilitatea 
întregii structuri. In dome
niul respectării disciplinei 
urbanistice în teritoriu 
sunt de remarcat nume
roase cazuri de execuţie a 
unor construcţii, în spe
cial de către persoane fi
zice, fără obţinerea prea
labilă a autorizaţiei de 
construire de la autorita
tea publică locală sau ju
deţeană. Sunt numeroase 
şi situaţiile în care, chiar 
fiind în posesia autoriza

ţiei de construire, cetăţe
nii nu respectă prevederi
le din proiectul autorizat, 
modificările fiind adesea 
periculoase din punctul de 
vedere al structurii construc
ţiilor. Aş da ca exemplu 
aici realizarea unei case 
de odihnă la Geoagiu-Băi, 
str. Pinului, de către Pâr- 
vuică Cecilia. In acest caz 
s-au realizat nivele în plus 
faţă de prevederile din 
proiect, utilizându-se chiar 
elemente prefabricate de
clasate, cu degradări ma
jore. Aceste exemplificări, 
care reprezintă numai o 
infimă parte din totalul 
cazurilor inventariate în 
1995, dorim să fie o aten
ţionare atât la adresa a- 
genţilor economici, cât şi 
a cetăţenilor cu privire la 
potenţialele pericole la ca
re se expun eludând pre
vederile legale şi, nu în 
ultimul rând, la sancţiu
nile drastice pe care legea 
le stipulează pentru orice 
abatere de la prevederile 
acesteia.
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CUVÂNTUL LIBER

Astă seară nu mai sunt atât dc singur, 
femeia din ramă se uită la mine, 
un - greiere solfegiazâ frenetic 
pe tertia unei himerice cine, ;

afară plouă ori ninge, nu ştiu, 
toate îmi par atât dc departe... - 
femeia din ramă a coborât Uşor, 
iar acum citeşte o carte,

şi e cald şi e tihnă în casă, 
şi-s fericit, fericit, chiar dacă 
femeia stă impasibilă-n ramă 
iar pe calorifer s-a aşternut promoroacă.

Ascultând, poate, sunet 
de bucium înălţat deasu
pra Cărpaţilor argintii, 
în care mai stăruia încă 
ecou de colind, parcele 
au ales jumătatea primei 
luni de la mijlocul vea
cului trecut drept soroc 
al naşterii celui ce avea- 
să devină „Luceafăr“ al 
cuvântului românesc. 
Drept aceea, de 146 de 
ani, în mijloc de iarnă 

15 ianuarie-— ne în
călzeşte şi ne luminează 
răgetele sărbătoarea naş. 
terii poetului naţional 
M1HAI EMINESCU.

Aniversarea . naşterii 
sale constituie de-fiecare 
dat$, fericit prilej de am
plă şi adâncă reflecţie a- 
supra traiectoriei ce-a 
înscris-o în ' constelaţia 
gândirii poetice româneşti 
şi universale ' şi asupra 
incomensurabilei bogăţii 
ideatice şi artistice a mo
numentalei lui opere,-sub 
generozitatea miraculoa
să a căreia a evoluat în
treaga dezvoltare a cu. 
vântului poetic românesc, 
cum prevăzuse Titu Ma- 
iorescu încă din 1889.

Deşi perioada existen I

ţei sale creatoare nu cu
prinde decât 17 ani (1866 
—1883), el a valorificat 
ca nimeni altul resurse, 
le artistice ale rostirii ro
mâneşti, turnând „...in for.  
mă nouă limba veche 
şi-nţeleaptă“ ; magia, mu. 
zicalitatea şi armonia că
reia a surprins ■ o arie 
tematică imensă şi cap
tivantă, pusă sub semnul 
cunoaşterii hypŞHonice. 
„Universul fără margini", 
focqlizat „Sub raza găti. 
dului etern", proiectează 
fascinante raze de lumini 
peste „Noaptea-adâncă-a 
veşniciei", din care poe. 
tul, printr-un uriaş şi 
dramatic efort, oferă ci
titorilor acel „Voluptos 
joc cu icoane..." întruchi. 
pat în POEZIE. Propul
sată de resursele inepui
zabile izvorâte din „Vi. 
sul vieţii-mi cel chime- 
ric“, încărcat „Cu gândiri 
şi cu imagini" vegheata 
necontenit de „Rece 
cumpărua gâfidirii", poe
zia eminesciană năzuieşte 
spre cunoaşterea hypcrio- 
nică, prefigurată de cheia 
de boltă a liricii sale — 
„Luceafărul", ai cărui

O ALTA PREFIGURARE A FERICIRII
Ca să gust măcar 
o singură dată din cupa 
fericirii, cred că 
nu mi-ar trebui altceva v 
decât o paraşută 
care să nu se deschidă ; 
aerul de sub mine 

. va cânta atunci
’ începutul simfoniei a cincea.

IONEL AMARlUŢBf

Radu Ciobanu

protagonişti îşi doresc cu 
dramatică ardoare împli
nirea totală, fiind înse

taţi dc absolutul şi per. 
fccţiunca ce se dovedesc 
idealuri spre care se va 
tinde întotdeauna.'

In acest nou popas a- 
supra naşterii poetului 
naţional, sincera mărtu
risire a lui Vlahufă de 
relecturare a operei emi
nesciene exprimată în 
cunoscutele versuri: „Tot 
mai citesc măiastra.ţi car
te,/ Deşi ţi-o ştiu pe dina
fară,.,", nţ se pare atât 
de fireascănecesară şi 
generalizatoare, consti- 
tuindu.se într-o invitaţie 
permanentă pentru toţi 
cunoscătorii şi iubitorii 
literaturii române şi-n- 
deosebi ai poeziei lui E- 
minescu, deoarece „Fie. 
care nouă lectură a clasi- 
cilor este o execuţie o- 
menească a unei parti
turi divine". * » ,
Prof. DUMITRU SUSAN

DEGETUL LUI DUM
NEZEU. . •  Tablele Legii 
primite de Moise pe Mun
tele Sinai au fost scrise cu 
însuşi degetul lui Dum
nezeu. »- Expresie de o 
remarcabilă pregnanţă sti
listică, numind un. semn 
sau un avertisment divin, 
precum în episodul cu pla
ga ţânţarilor trimisă asu
pra. Egiptului, ori însăşi 
puterea divină, duhul lui 
Dumnezeu, cum reiese din 
răspunsul lui Iisus către 
cei ce-L acuzau că se fo
loseşte de ^puterea demo
nilor. . '
v „Au încercat atunci şi 
inagii cu vrăjile lor Să far 
că ţânţari, dar n-au putut. 
Şi au rămas ţânţari pe oa
meni şi pe vite. Şi an zis 
magii către Faraon : A- 
cesta-i degetul Iui Dum-; 
nezeu! Dar inima lui Fa
raon s-a învârtoşat şi nu 
i-a ascultat, după "cum spu
sese Domnul".

Ieşirea, 8, 18—19 
„După ce a încetat Dum

nezeu de a mai grăi cu 
Moise, pe Muntele Sinai, 
i-a dat cele două table ale 
Legii, table de piatră, scri
se cu degetul lui Dumne
zeu*. , .

' Ieşirea, 31, 18
„Iar . dacă Eu, cu degetul 

Iui Dumnezeu, scot pe de
moni, iată n ajuns la voi

I

I „Cu gânduri şi cu i- 
mâgini/ Innegrit-am mul-

I tfi pagini:/ Ş-ale cărţii, 
ş-ale vieţii,/ Chiar din

I zorij tinereţii", -mărturi
sea Eminescu însuşi, a-

I de văr susţinut de cele 
peste 15 mii de pagini

I ale manuscriselor, pagini 
dramatice de trudă ne-

I obosită, dar rodnică,- a- 
supra cuvintelor, care tre-

I buiau să murmure; să su
sure, să şoptească, să cân-

I te, să lovească, să usture, 
să plângă, să aline.

I Dintre cercetătorii care 
s-au ocupat de opera e-

I minesciană trebuie neapă
rat amintiţi Dumitru Mu-

i răraşu, Perpeşsicius şi 
Petru Creţia, care au

I propus viziuni proprii în 
ordonarea, selectarea şi 

I  interpretarea poetului,

I* dezvăluindu-ne faţete ine
dite ale făurarului liricii 
româneşti modeme. V'/ ' 

I  Din monumentala edi-

I* ţie-a lui Perpeşsicius, vo
lumul IV (apărut în 1952/ 

|  reuneşte pentru prima

oară toate poeziile pos
tume ale poetului,' cize
late sau mai puţin cize
late şi chiar versurile 
răzleţe-ce împânzesc pa. 
ginile manuscriselor. Per- 
pessicius considera că 
„postumele definesc şi 
mai bine geniul creator 
eminescian". Munca pa
sionată desfăşurată de-a 
lungul a 50 de ani de 
către apreciatul critic a 
făcut posibilă reconstitu
irea etapelor creaţiei e- 
minesciene, adueându-şi 
inestimabilă contribuţie 
la elucidarea tuturor pro
blemelor legate de lexic, 
stil şi compoziţie.

Demn continuator al 
lui Perpessicius, Petru 
Creţia realizează în ca
drul colecţiei „Antologiile 
Humanitas" o lucrare sub 
titlul „Eminescu editat şi 
comentat de Petru Gre-

ţiâ“. Volumul s-a născut 
din trista constatare a 
comentatorului că : „mai 
nimeni nu citeşte cu ade
vărat pe Eminescu^ iar 
cât se citeşte, se citeşte 
superficial şi mărginit la ţ 
câteva poezii: rău consa
crate de şcoală". De aceea 
este ....vremea să se în
tâmple ceva cu ce ne-a 
rămas de la  e l : o lărgi
re şi o adâncire a cunoaş
terii şi înţelegerii noas
tre".

De aceea, la ceas ani
versar, cu pioşenie în
cerc să ridic vălul uitării 
pentru a înlătura ceaţa ne
cunoaşterii, de pe cele 31 
de sonete scrise de Emi
nescu, dintre care doar 
trei au fost socotite dem
ne de a ieşi în lume, a- 
dieă de a fi publicate, 
iar alte trei au fost alese 
de către Titu Maiorescu

şi publicate în ediţia 
princeps din 1883. Far
mecul şi muzicalitatea 
sonetului sunt date de 
dispunerea rimelor, de 
cezură şi de forţa verbu
lui, care transfigurează 
idei, sentimente, senzaţii, 
ce potenţează sau desfac 
mistere. Sonetele emines
ciene au fost grupate în 
sonete lirice (22 la număr) 
şi satirice (9), iar sone
tul Iambul este Un fel de 
a recunoaşte că după în
delungi căutări poetul a 
găsit forma, cadenţa şi 
mai ales ritmul în care 
poate turna fie iubirea, 
fie ura, iar versurile 
„s-aştern frumos în lungi 
şiraguri".

Dintre cele 22 de so
nete lirice, patru au o 
temă comună APA — 
fie ea izvor, ocean sau 
mare. In timp ce primul

sonet — „Azi oceanu-niă- 
râtat" înfăţişează o apă 
stihială, ce .vrea eu for
ţa sa să înghită cerul, 
în cel de.al doilea so
net, intitulat „Adânca 
mare", marea apare ca 
o unitate a contrariilor. 
Al treilea sonet — „Co
borârea apelor" •— se face 
remarcat prin bogăţia i- 
maginilor, sonetul fiind 
aproape de atingerea per
fecţiunii unei capodopere 
simfonice. Ultimul sonet 
este „Veneţia", de fapt 
o prelucrare după sone
tul publicat în 1850 de 
către vienezul Cajetan 
Cerri. Timp‘de zece ani, 
poezia suferă 20 de me
tamorfoze, iar forma per
fect esenţializată la care 
a ajuns Eminescu • prin 
prelucrări succesive a fă
cut din „Veneţia" un so
net pur eminescian.

MIOARA ŞERBANESCU, 
Biblioteca Judeţeană 
„Ovid Densusianu"

împărăţia Iui Dumnezeu**.
Luea, l i ,  20 

... DE LA ANNA -LA CA
IAFA. •  Anna, ebr. Hanăn, 
gr. Annas : fiul lui Seth j 
mare arhiereu până în tim
pul procuratorului Valârius 
Gratus, 6—15 d.Hs. Făeând 
parte din una dintre-cele 
mai hrăpăreţe şi avute fa
milii ale nobilimii preo
ţeşti, a rămas şi; pe ’ mai 
departe arhiereu onorific, 
deţinând depline puteri, cu 
atât mai mult cu cât ma
re preot devenise ginere
le său. Caiafa. A avut cinci 
fii care a u  ajuns de ase
menea mari preoţi; - La 
Anna a fost adus Întâi 
Iisus după arestarea Sa. 
El I-a cerut să-i vorbeai 
că despre învăţătura pe 
care o propovăduieşte, dar 
Iisus a refuzat, iar Anna 
a poruncit să fie dus le
gat la Caiafa spre a H 
judecat. •  losif Caiafa: 
Mare preot care, în frun
tea sinedriului stând, avea 
şi atribuţii de judecător. 
Ginerele arhiereului Anna 
care i era, de fapt, sfătu
itor şi cel ce-i inspira ho
tărârile, Caiafa îl condam
nă pe Iisus la moarte şi 
porunceşte .apoi să fie plu
tiţi ostaşi' romani pentru 
a-I păzi mormântul. Tot 
el a ordonat arestarea A- 
postolilor Petru şi Ioan, de 
a căror, influenţă- asupra 
poporului se -temea dgpă 
învierea lui Iisus. «  Ex
presia „De la Anna la Ca
iafa", activă şi azi, se  aude 
când cineva e purtat Za
darnic pe drumuri de la 
o autoritate ia alta. Inte
resant este că originea ei 
se află într-un singur ver
set din Evanghelia cea 
după loan, care a fost In
să suficient-pentru a-i â- 
sigura- circulaţia şi popu
laritatea până peste veac.

„Deci Anna L-a trimis 
legat Ia Caiafa, arhiereul".

Ioan, 18, 24
DE PROFuNDfS. •  Ex

presie latină. Forma ei 
completă este : De Pro-
fundis clamavi ad Te, Do
mine. •  Rostire a durerii, 
avându-şi originea în în
ceputul Psalmului 129, in
clus în slujba catolică de 
înmormântare. •  Circulă 
cu precădere în expresie 
latină.

„Din adâncuri am stri-, 
gat către Tine, Doamne! 
Doamne.: auzi glasul m eu! 
Fie Urechile Tale cu luare 
aminte la glasul rttgăeiu- 
nii mele".

P sa lm u l 129, 1—2
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SĂPTĂMÂNA
T V
LUNI, 15 IANUARIE 

T V R 1
• 13,00 Actualităţi; 13,10 Interferenţe.

1440 TVR Iaşi; 14,15 TVR Cluj-Napoca: 
.15,20 TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi;

- 16,1(1 Avanpremieră;, 16,25 Ne-am inte
resat pentru dvs.; 17,00 Em. In jh , n a - ' 
ghiară; 18,30 Grand Prix (d.a.); 19,00 De 
luni până luni; J9.30 Fata şi băieţii (s);

, 20,00 Actualităţi, meteo, telesport; 20,50 
..Raywatc!» (s); 2L45 Eminesciana; 22,10 
;<„Pon Carlos " (teatru TV, p. f) de Fc. 
ŞeţUtler. Versiunea pentru TV, lenei To- 

.23^9 Actualităţi; 23*40 Vîvo fwe , 
rock night; 0.2« Tenis. Australian Open 

. — Prim ul mare turneu de Grand Siam 
'  al anului (rez., Melbouroc).

\ , X V R - 2
> . 13,00 Actualităţi; 13,10 Politica între
it i d o l  şi real; 13,40 Dramul spre Avonlea 
i ţsd*)*. »430 Atlas (r); 153» Perla Neagră 
, - w m  15,45 Filmele săptămânii; 1530 « A ;

16,25 Inimă sălbatică (s); 17,85 Măseaua 
de minte; 17,45 Iubiri amăgitoare (ş);

!(. 183» In faţa  4vş.; 20,00 Arte vizuale;
. 20,30 Tribuna nWiconformiştUor; »,00
. TVM M e y j g d g ; - Sfinx ţes); « s »
, Santa Bartiara {SJ* 22,45 Repriza ă trSia.
■ PhiriMn* dedicată fotbalului; 0,30 Mu- 

, Sica e Viaţa m a i
'' U' V  MARŢI. 16 IANUARIE . .

'' Ţ  V R 1 ,
- l i î ir t jfe  TVM Telematinai; 8,3o La prima 

. .« r ă i  9.ZD Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
. ;i «trăia*; franceză, engleză; 11,03 Un. om - 
.' fMKtru rlţg (Ur); 12,40 D.a,; 13.10 Muw- 

pntru foţi; 14*00 Actualităţi; < . # .
TVB Cluj-Napoca; 163» 

j  jjftlQ Fii tu  însuţi; 1730 Cm u , 
ţSjio Căzuri şi necazuri in d*a- 

1930 Medicina pentru toţi; 1939 
. T rix ţd A ,) ; 2030 Actualităţi, m o-. 

telesport; 2030 Barton Fink (f. SUA 
cu John Ţurţurro, John Goodman; 
Reflector; 23.25 Actualităţi; 23,40

nu»n»ujul stotofor Hue; 0,05 Gong!; 030 
•’ «Tdab. Australian Open (rez.).

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

10.05 Magazin de călătorii .-şf’descopcriri; 
11,35 D.a.; 12,00 „Don Carlos" (teatru 
TV/r); 13,10 La Luvru (do); 14,00 Actua
lităţi; 11J0 Serialul serialelor; 1435 Limbi 
străine (r); 15,55 D.a.; 16,20 Inimă Săi. 
batică (ş); 17,05 28 de milioane (I); 17,45 
Iubiri amăgitoare (s); 18,30 23 de milioa
ne (II); 20,0(1 Cu cărţile pe f a ţă ; '2130 
TVM Mesager; 21,30 între da şi nu; 22,05 
Credo; 23,15 „Bogdan Dragoş" (teatru TV) 
după Mihai Eminescu; 0,15 La capătul 
pământului (do. NBC)„

MIERCURI, 17 IANUARIE 
T V R L

■ 7,Oo TVM. Telematinai; 8,30 La prima 
Oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Mo
da pe meridiane (do. NBC); 10,30 Video, 
lexicon; 11,50 iub iri amăgitoare (s/r); 
12,40 D.a.; 13,lo Muzica pentru toţi; 1430 
Actualităţi; ,14,10 TVR Iaşi; 15,05 T V R  
Cluj-Napocaţ 16.00 Actualităţi; 16,10 Mu. 
gaziA spo rtit; 17,00 Microrecital: Angela 
Similea; 17,*5 Ecleziast ’M; *8,00 De lă 
lume adunate...; 1830 Grand Prix (dn.);
19,00 Sensuţ schimbării; 1*3» Fata şi 
băieţii (s); 20,00 Actualităţi, meteo, te- 
ledţt-rt; 20,50 Middlemarch (s); 2130 U- 
nivVrsuri paralele; 2235 Totul despre 
muzică; 2335 Actualităţi; 2335 în tâln i, 
rea de la miezul nopţii; 935 Tenis. Aus
tralian Open (rea.),

T V R  2
7.00 Lâ prima o r i;  930 Ora de muzică;

10.05 Magaşin satelit; 1130 DA.; 1230 
Gong! (r); 12,30 Concertteo; 1330 Ala- 
Bala-Portocaţla!; 14,10 Ritmuri muzicale;
14,25 Sentimente (s„ ep. 1); 15,25 De lin- 
gua laOna; 1535 Da .; 1630 
batică (s); 17,05 Mioi-eco; 17.45 
măgitoare (s); 1830 Km. w  lb.
20,0b ■ Pro - Memoriu; ■
2130 TVM Mesager; 213® Tradiţii; M M  
Sântă. Barbara (s); 2235 U n serat de Ci
nema; 23,45 JazzJfau; 035 Bătălii aerie
ne (do. NBQ.

JOI, 18 IANUARIE 
T V R *

7.00 TVM Telematinai; 8,3» La Prima 
oră; 938 Santa Barbara (s/r); 2933 Limbi 
străine; germană, italiană; 11,05 Iubiri 
amăgitoare (s/r); 12,40 Da .; 13,10 1001 
audiţii; 143» Actualităţi; 1440 TVR Iaşi;
15.05 TVR Cluj-Napoca; 16,00 Actualităţi; 
16,10 Tradiţii; 16,40 Mag. social; 17,40 
Cuvinte potrivite; 18,05 S a ,; 1830 Tra
gerile Super Loto 5/4o şi Simplă Expres;

18,40 Milenium. Secolul XX. „Descoperi
rea orizontului"; 1930 Fata şi băieţii (s);
20.00 Actualităţi, meteo, telespoţt; 20,50 
Nord şi Sud (s. SUA 1986, ep. 1); 21,40 
Reflecţii rutiere; 21,55 Studioul economic;.
22,25 Actualităţi; 22,45 Memorialul du. 
rerii (do, cP. 47): „I.uptătorii din Munţii 
Făgăraş"; „Brazii se frământă*; 0,10 Te
nis. Australian Open (rez.).

T V R  2
7.00 La prima oră; 930 Muzica pentru 

toţi; 1035 Documentar CFI; 11,30 D.a,; 
1230 Varietăţi internaţionale; 12,45 Cur
cubeu; 13,45 Ritmuri muzicale; 14,10 Re
portaj *96; 15,00 Limbi străine (r); 16,00 
D.a.; I645 Inimă sălbatică (s); 1730 Cea
iul de la oră 5; 19,00 Em. iu lb. germană; 
2030 Cultura în lume; 2030 Enigmă (ci);
21.00 TVM Mesager; 21,30 Muzică country;
22.00 Sub semnul Scorpionului ({. Italia 
1969); 2330 Concert Eddy Mîtcfcell.

VINERI, 19 IANUARIE 
T V R 1

7.00 TVM. Telematinai; 83» La prima 
oră; 9,2© Santa Barbara (s/r); 10,50 Limbi 
străine; spaniolă; 1130 MTV Greatest 
Hits; 11,50 Iubiri amăgitoare (s/r); 12.40 
Confluenţe (ir); 1340 1001 audiţii;. P la
cido Dmningo (II); 14,00 Actuolitiţi; 144» 
TVR iaşi şi TVR CluJ-Napoca; 15,45 Din 
lumea afacerilor; 1635 Actualităţi; 16.15 
Pompierii vă informează!; 1630 Em. In 
lb. germană; 133» Pro Patria; 1830 Bu
n ă  dimineaţa, România!; 1930 Edera (s);
20.00 Actualităţi, meteo, telesport; 2030 
Tezaur folcloric; 22,15 Sărutul crimina
lului (f. SUA *90); 2335 Actualităţi; 2335 
Povestea unul vampir (f. SUA *92); 030 
Tenis. Australian Open (rez ).

- T V R  2
7*90 Lă prim a «că; 93» Muzica pentru 

toţi: M35 Caleidoscop; 1130 D a.; 12,00 
Divertismen t internaţional; 1230 D.a.;
13*00 Moda pe meridiane (do); 1330 Limbi 
străine (r); 1430 Cafeneaua literară; 1530 
Convieţuiri; 1630 Inimă sălbatică (s);
17.05 Bursa invenţiilor; 17,4o Oameni ca
re au fost... Al. L Cuza; 1845 Iubiri a- 
măg Moare (s); 19,00 Concertul Orchestrei 
de Cameră Radio; 2130 TVM Mesager; 
2130 Ilyperion (revistă l i te r a r ^  2330 
Din viaţa romilor; 23,30 Santa Barbara 

SAMBATA, 20 IANUARIE 
■.> T  V R  1 . '

7,00 Bună dimineaţa de. la... Oneşti!; 
830 Şapte note fermecate; 930 Drumul 
spre Avânlea (s); 10,40 Matineu muzical;

11,25 Pas cu pas; 1245 Vârstele peliculei;
13.05 Pleiade. Repere istorice; 14,10 Tur
nul Babei. Expediţia Kon-Tikl (s); Dvs. 
decideţi; Ce vrăji a mai făcut nevastă, 
mea Samaotha? (s); Rugby. Franţa-An- 
glia (16,00); liceen i îndrăgostiţi (s); 18,45 
Mapamond; 19,15 Teleenciclopedia; 20,00 
Actualităţi, meteo, .telesport; 2030 Şan
tajul (s. Italia, ultimul episod); 2230 Zo.

\  diac Astro-shOw. Zodia Capricornului (I); 
2330 Actualităţi; 23,35 Perla Neagră (s); 
0.30 Pe cărări de munte, pe cărări...; 1,05 
Zodiac Astro-show (II); 1,40 Tenis. Aus
tralian Open (rez.).

T V R  2
730 întâlnirea de sâmbătă de la Cluj. 

NwMfca; 12.00 ŞŞTV Disco Dance; 13,00 
TVR Timişoara; 13,3o Est Meridian de 
sfârşit de săptămână — Program al TVR 
laşi; 15,55 DA.; 1630 Inimă sălbatică (s);
17.05 Itinerare spirituale; 17,30 Serată 
muzicală TV-; 2030 Pariaţi pe campioni 
(cs); 2130 TVM Mesager; 21,30 Planeta 
Cinema — 100; 22,00 Săptămâna sporti
vă. Baschet feminin: Oţelul Târgoviştc 
— Univ. Cluj; 2230 Santa Barbara (s>; 
2345 Alfa şi Omega — Ştiinţă şi reli
gie; 045 Jazz Alive Show. .....

DUMINICA, 21 IANUARIE 
T  V R 1

8,00 Bună dimineaţa}; 930 Dan in o; 
10,00 Aventurile, tui Skippy (s); 10,3o Lu- 

' m .nâ d in  lumină; 11.40 Handbal feminin. 
Cupa Federaţiei: Rttpld B ucurat! — Is- 
tocbnik Rostov (d, repriza î l) ;  12,30 Oin 
albumul celor «ori frumoase melodii 
populare; 13 0» Viaţa satului; 14.30 A- 
tias; 15,00 Actualităţi; 1540 Poşta TV; 
1530 Vidco-magaziu; 1730 Star Trek (s |: 
„O nouă temelie"; 18,45 A doua Româ
nie; 1945 Kobingo (cs); M m  Actualităţi, 
agenda europ., meteo; 2R45 Imagine fa
tală (f. SUA 1990); 2230 Tragerile 
6/49 şi Noroc; 2233 MTV, 3 ftom 1; 
Actualităţi; 2830 Avanpremieră;
Vioara de au r (s. Australia *90, «p. T). 

T  V B 2
830 5x 2 . Magazin duminical al Ştu. 

dioului TVR Iaşi; 1330 MTV ©reătest 
Hits; 14,00 Ciprian Porumbescu (f. R o 
mânia 1973); 1630 Inh»ă sălbatic* risj; 
1tfiS  Fotbal fără frontiere. Fotbal t r a 
cii ian şi fotbal spaniei; 20,00 Medapmi 
Tudor Muşatescu; 21,00 TVM M e ş te r ; 
21,30 Oraşe şi civilizaţii: Castetrie do pe 
Loara (11); 22,00 La puterea a doua; 22,45 
Santa Barbara (s); 23,45 Concert Johnny 
Holliday. - - •

a.* n e m V Ă rr , • m m -y  ineeornovw w r trwv rv e o 'n rto
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8â»  DA.; 9,30 FMppor 
(s); 10900 Kooster Cog. 
burii # . SUA 197% 12AO 
Spori extrem; 1230 Mo- 
tor -Sport M agazin; 13A0 
PemMd. Povestea echipei 
M m b e sM r United; 1430 
Stolele O lim pici; 14,30

Lumea 
wigfa) ului; ' 15,3» Fbrt 
Boynrd; S630 Dosarele 
X (s/riî 1730 DuckmaO 
(s. d«); ‘ MAo Sea«ucst 
(sp, ©AO CSudăţeniite lu. 
m ii W30 Ştirile Pro TV; 
l^tSS D om  •  vorbă să-B 

Străzl- 
tf. SUA MD;: 

NVPD Rine — via- 
«  de PoMţlst (s); 23,00 
Lege- şl ordine (s); 0,05, 
R p o rttem in u t.

SAT 1
730 John Ross (s); 730 

Seriale şi d.a; 10.39 Aus- 
terlitz % i s t  Fr. 1959) 
cu Pierre Mondy, M. 
Ca«oi; 12,00 Liceeni iu 
drăgasRţi (s); 14,o» Star 
T lfk  |S F  SUA 1996):. 
„Spion infiltrat"; 15J» 
M ar Trek (s.SF SUA M )r 
4>ueiui“; 16,00 Time Trax 
(sŞFis 17^0 MacGyver 
(S.a): ^ e  bat ca» ia  cap"; 
18,00 TOtul sau nimic 
(cs): *930 .SAT' L  F<d* 
bal; 1935 Gladiatori in- 
ţernăţienali (cs); 20,30
Rsm R in Sport — comedy; 
2130 Tblita di*» Pfarrhof 
( t  Austria 1995) cu Wal- 
trau t Haas; 22,45 Marele 
concert h» cerere (muzică 
populară); 0,00 Ilaratd 
Scbmidt Show (talkshmv).

N.8.C.
7,OOŞ«ri NBC; 730 în

vingătorii (do); 8,30 He
liu Austria, Hetta Viena; 
9,00 Mtoi ITN; 10,00 Şcoa
la ciberneticii (do); 
11A0 URA; 12A0 Super 
Shop; 13.00 Maeştrii fru. 
museţii; 13,3o Mari Ca
se ale lumii B b : H * 
Videomoda: „Disco Fb- 
ver*; I«3B TaUdn* Btusăţ 
1530 Hochei pe gheaţă 
NHL; âtflO GolL Skiu 
Gamea W L  WA9 Ştjri u  

• rep. ITN; 19,50 A lt Com
bat; 2030 ŞeMha Scoţi 
Show; 2130 «Stfrtine In
ternational; C olt
Northern Telecom Open; 
0,00 Show-ul serii, cu 
Jay Lene; 1,00 Rade Night 
(cs); 2,00 TaUdn* «lues.

TV 5
Vise in Africa; 

9A5 Jurnal; 935 Blbi„ 
(a); 1930 Miza (mag. ec,); 
11,00 In obiectiv 
(«rt0-R 1135 Ma 
Mc: 1230 sport

2345M M . ....
1335 Jurnal F3; 14,00 O- 
rizonturi (mag.); - .fpd - 
C  Lamarcbe (talfcsbaw); 
15,80 MD cuvertură (em. 
cult.); 16,00 Mag- alpin;

FrănrofonH ( e u ; 
muz.); 1745 Gen» în ia r. 
bă (cs); 1845 Luna JPark 
(mag.); 18.45 Campioou! 
(es); M,i5 Rev-; presei; 
19,30 Jurnal; 20,00 Asta 
nu merge (mag.); 2130 
Medicii (s); 2230 Cinema
teca (mag.): 2330 Hohote 
de râs (div.).

CANALE 5
7,00 Ştiri; 10,00 Araold 

(s); flAO Afacere înche
iate (mag.); « 3 0  Un ta
tă  de pagina întâi Dl: 
1239 Avanpremieră; 1230 
Forma (rtriav); 14A* S«ri; 
1435 Cotidiene 
14.40 Prieteni 
t O ^  Sbnpsftnii (s); I7A0 
DA.; M W  OK, preţui * 
corect ţes); 20,Oe Roata 
norocului ţes); 21,00*ştiri;
2135 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Film; 0,00 
Ştiri; 0,20 Film; 2,30 Co
tidiene (r); 2,45 Circulă 
zvonul (r); 3,00 Chioşcul 
de ziare; 3.30 Avanpre
mieră; 430 Câinele Boo- 
mer (s).

E U R O S P O R T

930 Auto. Granada 
Dakar, ziuă 14 (r); 10,00 
Baschet Mag. PIUA (ri; 
1939 Biatton. CM de te

- Anterselva (d); 12A0 Tş-
' *~ * Rucneultii
ATF. Sydnoy^ (iioâ e ^
1330 Schi

Austria
:£;--3id±'L.iv*ţr--: i ?.!;ridtortlro masculin' (di-, 

15A0 Scbt Săritnrt de te
trambulină. CM de ţa 

&»geiberg (49; 17 A0 Hand.
om. c m  din m *am : -
semifinate Ot); *8.15 Schi 
fond. CM de la Nove 
Mostra, Cehia (r); 19,00 
Snowboardlng. C il1' Bre- 
sse. Franţa — slalom pa. 
ralel (d); 20,00 Schi al
pin, CM to  i i  Garmisch 
-L Partenklrcben (inreg.).

w

D.a.; 9,30 Fllpper 
(ş); lOAO Film artistic 
românesc; 12,00 Seaguest 
(«/rp. 1230 Doar o vor
bă să-ti mai spun... (r); 
1235 Ştirile Pro TV; 
13A0 Divertisment; 13,30 
Gesturi Însemnate (s); 
14,30 Baschet NBA; 15.30 
Fotbal II Calclo (d); 17.30 
Faţă în faţă cu Ilie Şer- 
bănespu (talkshow); 18,30 
Beverly Hills (s, ep. 1); 
1930 Ştirile Pro TV; 
1935 Doar o vorbă să-ţi 
mai spun... Realizator 
George Pruteauu; ^0,00 
Ş ţir | de televiziune (f. 
SUA 1987) cu WHliam 
Ilurt, Albert Brooks, Ho- 
liy H»w»ter, Robert Pros- 
ky; 2135 Ştirile Pro TV; 
22,00 Verdict: crimă! (s).

730 MacGyver (r); 730 
Star Trrtt (s. *66/r); 830 
Sta* Trek (s. *93/r); 930 
Tarzan şi băiatul diu 
junglă ( ta . SUA 1967) cu 
Mike Henry, Rafer John. 
son; 1135 Cheyenne (W. 
SUA *63) cit R. Widmark; 
13,25 Copilul de dumi
n ici ţco. Germania ’56) 
cu Heinz Ruhmann; 15,05 
Soldatul Benjamin (co. 
SUA ’80) cu Goldie Hawn, 
EUeii Brcnnan; 17,05 
Prinţesa Fontaghiro (s.a. 
Iţaliă ’93); 19,00 Hunter 
(s.p. SUA 1991): „Om mic 
cn reputaţie mare"; 20,00 
Numai dragostea contea
ză (cs); 21,00 Taurul din 
Ti»Iz (s.p. Germania) : 
„Complotul Amigo"; 23,00 
Discuţie în turn.

7,00 Inspiraţii. 1030 
Ştiri ITN; 10,30 Air Com
bat (do/r); 11,30 ProfL 
luri (d*); 12,00 Super 
Shop; 13,00 Grupul Mc- 
Laughlin; 13,30 Europa 
2000 (do); 14,00 Executive 
lifesiyles (do); 1430 Tal- 
kin* Jazz; 15,00 Moto. 
Hot Wheeis; 16,00 Mo
to. Pro Superbikes; 1630 
Snowboardlng. Las Le. 
naş; 17,00 Baschrt NCAA; 
18,00' Întâlnire CU presa;
19.00 Ştiri ITN; 19,30 Vo- 
yager; 20,30 Selina Scott 
Show; 21,30 Videomoda;
22.00 Maeştrii frumuseţii; 
2230 Ştiri ITN; 2330 
Golf. Northern Ţelecom 
Open — ultima zi (d).

830 Spaţiu francofop 
(mag.); 935 Jurnal; 935 
B ib i- (s); 1030 Em. muz.; 
1135 Fortul Boyard (cs/ 
r); 13,05 Referinţă (inter
viu); 13,35 Jurnal F3; 
14,0» * Itinerarul unui 
gurmand (mag.); 1430
Fiicele lui Caleb (s); 1545 

Bouillon de culture (mag.);
16.30 Dincolo de mări
(mag.); 1745 Ceva picant 
(div.); 18,00 Şcoala foni
lor (div.); 18,45 Week-
end plăcut (div.); 1930
Jurnal TV 5; 20.00 30
mii. de prieteni (mag.);
20.30 Jurnal; 21,00 7 pe 7 
(actualit. pol.); 23,03 Ju r. 
nai F2; 2330 Oamenii 
maimuţă (f. Fr. 1989); 
1,00 Caleidoscop.

730 Şfiri; 1030 Fron
tierele spiritului (em. 
relig.) cu Giănfranco Ră
văşii Maria Cecilia Sau- 
giorgi; 10.45 Avanpre
mieră; 1130 Galapagos 
(do); 1230 In  compania 
exploratorilor (do); 13,15 
Superclasament (show); 
1430 Ştiri; 1430 Dumini
că plăcută (show, p. I) 
cu Lorella . Cuccarini; 
19,lo Norma ri Fellce (s) 
cu Gino Bramieri, Fran
ca Valeri; 19,40 Duminică 
plăcută (show, p. II); 
21.00 Ştiri; 2130 Film; 
030 Target (mag.); 0,30 
Film; 3,00 Chioşcul de 
ziare; 3,30 Cin cin (s); 
4,30 Câinele Boomer (s); 
530 Arca Iul No* (do).

930 Auto, Granada — 
Dăkar, rina 15 (r); 1030 
Eurofun: Snowboarding 
(r); 1030 Schi. Sâritisri 
de la trambulină, CM, 
Engelberg (r); 11,30 Schi 
alpin. CM, Kltzbuhel ~  
slalom masculin, manşa 
1 (d); 13,00 Biatlon. CM. 
Anterselva (d); 1330 Schi 
alpin. CM, slalom femi
nin — manşa I  (înreg.); 
14,20 Schi alpin. CM. 
Kitzbiihel — slalom mas
culin, m am a 2 (d); 1545 
Schi. Sărituri de la  tram . 
bulină. CM, Engelberg 
(d); 16,45 Schi alpin, CM, 
slalom feminin — man
şa 2 (inreg,); 17,00 Hand
bal. Finala CM din Sue
dia (d); 1845 Fotbal. Cu
pa Africii pe Naţiuni.
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’otul, In lumina transparentei, despre ajutoarele]
acordate sinistraţilor

P  Furia apelor a trecut.

IAu rămas consecinţele 
dureroase. Guvernul, prin

! prefecturile din judeţele 
afectate a  trecut, ca pri
mă măsură, Ia ajutorarea 
celor Izgoniţi de ape sau

II  afectaţi în vreun fel de 
I  Inundaţii.

■  Prefectura Hunedoara 
vL-a stabilit criterii con

crete de Încadrare a  gos
podăriilor afectate de I- 

I  nundaţii Şi, îii funcţie de 
J aceasta, dozarea ajutoa- 
I  relor distribuite de lâ 

Administraţia Naţionala 
a  Rezervelor Materiale şi 
de la  Federala Naţională 
a Revoluţionari tar din 
România.

Potrivit acestor criterii, 
se încadrează Ia gradul 
I  de afectare gospodăriile 
te  cane apele au pătruns 
fe curţi şi beciuri, in jpa* 
dui îl  «că» 1» dare 
apa, a ipundat subsolul şi 
casa, ia r în gradul III

/  — gospodăriile cu casele 
devenite improprii pen
tru  locuit

în  acordarea ajutoare
lor s-a mai avut In  ve
dere numărul de per
soane şi anumite situaţii 

■ speciale.
Pe lângă eazarmament 

de pat, haine şi încălţă
minte, persoanelor I»  ca
uză li se mai acordă tot 
gratu it 2 mc lemn de foc 
de familie, iar celor a 
căror rezervă de ali_ 
mente aprovizionate pen
tru  iarnă a fost distrusă, 
& vor 5  acor3şte, ir, 
funcţie de numărul per

soanelor, în  cuantum , de 
raţie de mobilizare, dar. 
tofi, ceapă, fasole, alte 
alimente. Toate produsele 
se vor distribui pe bază 
de fişă de familie, cu 
semnătură de predare- 

.primire, fişă. pe cate 0  
reproducem alăturat.

Ulterior, cei ale căror blicităţii listele cu per. 
locuinţe au nevoie de soanele care au primit 
reparaţii, vor fi ajutaţi său vor primi ajutoare 
cu materiale de construcC. d te  sursele arătate, 
ţie. Publicăm Astăzi lista

Prefectura a mai hotă- persoanelor din localită- 
rât, ca în lumina trans- ţile Topliţa. Hăşdău şi 
paronţei să fie date pu- Peştişu Mare.

PREFECTURA ju d e ţ u l u i  h u n e d o a r a  
c o m a n d a m e n t u l  p e n t r u  in u n d a ţ ii

N r. «
NOTA PREDARE — PRIMIRE

, .  • (p r o c e s  « -  v e r r a l )
Localitatea Topliţa Satul Hăşdău
Nume Radon Aurel Sţr. Hăşdău

Număr «4 y :‘̂  v 
Mf, pers. I  Grad afectare >

«r. cri. .Tfitppfi. Cantitate

L m u r» . %
2. Cearşaf t
3. Costau» vătaft *
4. Cizme cauciucate 1
«1» CWWnPfilC ■ ■ fi
fi. CSorapi .... 3 x , ...

PREDAT. - p u s t â f

I
^  Numele şi prenumele

Adresa
(Sa*) I

4
•o 
. m
£ -ifc-

f e

sl a i
1. Radu Minerva
2. Andrei Ioan 

'3.- Budău Aron
■" j ţ  Kădos Aurel y y / ’
!•' %■- Râde» Petru 
:’“]k Rădos Viorel 

7. Idneşeu Aurel 
«. Rădos Sofia 
& Nandra Sabina 

I#. Popa Domiţian 

M. îonescu
12. Cocriş Mihşd

13. Vin*» fon , /
M, Avram eseu Alexandru

15. Gherghef Ioan

16. Mac arie Liviu 

*7. Igna fcsif
H. Cruiţă Victor 

19. Tîmgcanu Cotiţă 

2ft- Kagw I wlWaii

21. ' Drăgan Corneliu ' y
22. M u fei CUto
23. iŞtirbu Loca

24. Bende Iosif

25. Călugăr Fttip

l^pHţa, M ;; ",
Topfife. m :&  : 
Dăhfea k  
Hăşdău. 64 
Hăşdău, 64 
Hăşdău, 6|yy-yy:;.v;' 
Hăşdău. 34 A 
Hăşdău, 34 B 
Hăşdă u, 31 A 

Hăşdău, 32 A ■

' Hăşdăfe ăO'

PăşttşU ăfertş 2*6 
PuşHşu Mare. 360 

Peştişu Mare. 297 

Peştişu Mar*. 287 

Peştişu Mar*, 275 
Peştişu Mate, 277 

Peştişu Mare, 279 

Peştişu Mare, 279 

Peşttşu Mare, 286 

Peştişu Mare, 283 

Peştişu Marc, 285 
peştişu Mar*; 28« 
Peştişu Mare, 62 

Peştişu Marc, G0

3
5
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6

■ k ^

t
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LOCURILOR DE MUNCA VACANTE 
LA EfAtA DE 19. OL 1996 

Nr. locuriMeserie Meserie Nr. locuri

Dna Eva Mihaly din 
Deva, str. Decebal, blocul 
R, S-a adresat redaeţiei 
ziarului nostru nedume
rită de faptul că prin 
adresa nr. 232/7571 din 
septembrie 1995. Direcţia 
de Telecomunicaţii Hu
nedoara — Deva ii adu
cea/ la  cunoştinţă conec
tarea telefonului pe re
ţeaua Alcatel. deşi în 
realitate numărul a ră
mas, şi teoretic şi fap
tic, pe vechea conexiune 
telefonică cu cifra 6 in 
faţă.

De la Romtelecom De
va — biroul relaţii cu 
publicul — în căzui de 
faţă ni s_a răspuns că

înştiinţarea s-a transmis 
din eroare, întrucât te
lefonul doamnei Eva ML 
haly nu poate fi conec
tat în reţeaua internaţio
nală Alcatel datorită in
existenţei în blocul R 
a condiţiilor tehnice a- 
decvate acestei racordări.

Pentru a_se rezolva ce
rerea de faţă, precum şi 
alte solicitări din blocul 
R — de conectare la 
reţeaua internaţională AL 
căţel —■, este necesară o 
extindere de cablu din 
partea Romtelecom Deva, 
operaţiune ‘ ce va fi te r
minată numai la jumă
tatea acestui an.

CORNEL POENAR

ţ « Agent comercial 6
|  , * Analist ajutor 1
■ '  j  Arhitect 2
1 J Asistent medical 5
|  , I  Barman -y  v i f i

j  ^ Casier 2
I "Confccţioncr textile 20
* Contabil 2
I  Contabil şef - - - 4
* Croitor 1
* Croitor, 125
J Economist x y  * fi 
I Electrician 1
* Electrician 2
* Electrician auto L
1 Faianţar S
j Farmacist : y 2
|  Fasonator cherestea 1
*. Frezor 3
I Frigotehnist 2
» Ing. C-ţil hidro 4
I Ing. CFDP 1
;  Ing .construcţii 3
|  Inspector asigurări. 75

Instalator • 3
Jurisconsult I ,
Macaragiu t
Maistru con t met. t  
Mecanic auto 13
Mozaicar S
Operator TV I
Ospătar 2.
Revizor contabil 1
Şofer 12
Şofer autobuz 6
Stenodactilografă 1
Strungar 2
Sudor cu gaze 5
Tâmplar fii
Tinichigiu auto 8
Vânzătoare - : 2
Vânzător 10
Vopsitor auto 2
Vulcanizator 2
Ziarist 1
Zidar 2
Zugrav 6

TOTAL 409
I

•  VIENA. Negocierile 
privind măsurile de destin
dere militară între foştii 
beligerant» din Bosnia — 
Herţegovina au fost re
luate mieijrar» dupâ-amia- 
ză la Viena cu 0 întârziere 
de o jum ătate de zi, trans
mite agenţia France Presse. 
Cele două părţi la nego
cieri — o delegaţie a  Re
publicii Surite ffiS en 
titate sârbă din Bosnia) 
şi o alta care reprezintă 
guvernai de te Sarajevo 
şi Federaţia croato-musul- 
mană — nu au  făcut nici 
o declaraţie; Sosirea Cu 
mâi multe ore întârziere 
a delegaţiei BS, ai cărei 
avion a  fost Macat la Bel
grad din cWtza timpului 
nefavorabil, a  dus la anu
larea Ş f e l t t i i  în plen, 
miercuri dimineaţa. AFP 
menţionează că negocie
rii* se desfăşoară «u uşile 
închise, ia  feivef de «nalţi 
funcţionari, sub egida Or
ganizaţiei pentru Secur i
tate şi Coaperare in  Europa 
fOSCE), In  vederea apli
cării acordului de pace, 
ce a  fost încheiat ia  21 
noiembrie la  Dayton (SUA)

t semnat la f i  decembrie 
Paris. Conform «aten- 

daruiol staWliţ, negocie
rile au îneepUt pe 4 ia

nuarie şi urmează să se 
încheie cel anal târziu la 
26 ianuarie. .

•  PARIS. Ministrul fran 
cez de externe, Herve de 
Charette, ş».a exprimat 
miercuri neliniştea te  ţe-

S m  V | « 1b £ « £ -  «T sal
rajevm rria taaa i agenţia 
France Presse. Releriadu-sc 
ia situaţia din Saraievo, 
ministrul francez •  invo
cat „riscat, ce se confirmă 
de fe »  zi fa  alte, după 
cum a  ntm ţienut ef, a l 
unui exod a i populaţiei 
din cartierele sârbeşti pen
tru  a W refugia într o 
zonă «sub control sărh**.

a  ie r u s a l im . Secre
tarul de sfat american, 
Warrcn Christopher, a 
promis că-şl va intensifica 
eforturile pentru încheie
rea păcii în tre statul e_ 
vreu şi Siria, înainte ca 
alegerile d in  Israel şi S ta
tele Unite să se interfe
reze cu procesul de pace, 
transmite agenţia France 
Presse. La încheierea, con
vorbirilor fie care le-a 
avut miercuri, la  Ierusa
lim, cu primul ministru 
israelian Shimon Pcres, 
secretarul de stat am eri
can a apreciat că dialogul 
isradiano-sirian este in 
faza actuală „mult mai 
serios", eu toate că sub 
zistă încă divergenţe mari 
între cefe două părţi. 
Christopher a  estimat că 
noul său turneu are loc 
„înţr-un moment critic" 
El a confirmat insă dispo
nibilitatea Statelor Unite 
de a continua să se im

plice intensiv în acest dia
log şf a apreciat acest an
gajament drept absolut
necesar. v/-

•  GHOKNAI. Preşedin
tele Ccceniei, generatei 
Djohar Pudnev. a  afti«»in_ 
ţat marţi e» „«-venirneete 
nurtt mai grave deeăl «file 
de la I te m *  
n M  « i r i r

. eomando»* - ceea». fi' âeţbmt 
timp de Ito de ore mai 
malt de 2 080 de mtoHU, 
relatează agenţia FMbnce 
Press*. „Cred e» vo* astea 
loc evenimente m d t ăiai 
grave decât câte ; db Ia 
Kiziiar. a  declarat 
raiul Dudpev lut
T  »t.
al fiUMlcatiei 
„Obsciaia Gazeta" 
tat in Duma d* f^ yţB a- 
mera inferioară a 
mentulm). Bsrevoi. 
masă AFP» 
marţi seara >
Undam „undeva în  j 
eecşiS^;.;" ■

JEvenîmctttele de la 
fi&fiar nu  sm lJM fa  lp -
traordinae*V ă  
omului Dodaev, 
ce comandoul eecerf 
finea ostatici in 
din acest ă tup .' 
este sub  contre hB 
a ţinut s ă  preciseaş fiM*. 
rjdt»! eecen. :.,..yy;y

AFP p r e e f e e a r i i c ă  
m tercuri dteriM aţu .« •- 
maudanl C»ce» fe fiMfeit 
o ra şu l.Kiatiar, t e ii»» / , .feti 
«I fe» num ăr d a  wdutiei 
„volunteri" pentru fefei «- 
sigura retragerea.

: •  HUDAPKsrA.
a făcut 27 d* victime in 
Ungaria, de la începutul 
anului, transm ite Franc* 
Presa* citând  suma me
dicale. Epidemia eam  Per
sistă fe  această fe ră  fee 
la sfârşitul anului fefeşwt 
afectează circa 66 80» de 
persoane, ten  « * *  » -la 
sute suferă de eemfiB—ţii 
datorate acestei maladii, 
o proporţte net suporfeără 
celor înregistrate I»

' obişnui t . f n . ş o f e t e b  
veraate, »  precizat liana 
Staub, medie la InMMfeul 
central pentru sănătate 
pubHcă. •

Cea mai mare p a rte ; a 
victimelor şanţ sugari sau 
persoane în vârstă. Coifii- 
. talul «Vas, apropiat de 
Austria, este ccl m ai; a- 
fectat, cu lfi la su tă  «fin 
populaţie suferind de gri. 
pă, faţă de HA te sută la 
Budapesta, a adăugat doam
na Staub; -t

•  IERUSALIM. Armata 
isracliană 3 ridicat inter
dicţia impusă cetăţaniţur 
evrei de a  călători in  cişci 
oraşe autonome p.ilcsfînieiM- 
din Ciriordania, transmite 
agenţia France Preasc. 
Măsura de închidere a 
teritoriilor din Ceâordaaia 
şi Gaza « fost iasă  fetea
ţi nută.
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F E L IC IT Ă R I

•  Toate florile tfin lu
me pentru cea mai dulce 
şl bună mamă şi soţie, E- 
milia Adaş. Ea mulţi ani! 
fţadu şi tata. , (3276)

V Â N ZĂ R I —  
C U M P Ă R Ă R I

’ •  Vând Skoda 100 S. 
Orăştie tel. 642705, între
orele 18—22. , ■ (6120)

•  Vând casă cu grădină,
Romos. informaţii Romos, 
nr. 73.. (3905)

•  Vând M 461, motor
Cîmpulung, cotă nominală, 
stare foarte bună, preţ 
4000 mărci. Tel. 650373; 
6i50958. (3501)

•  Vând bibliotecă, preţ
foarte avantajos. Informa, 
ţii tel. 721566. (2771)

•, Vând pătuţ de copii, 
relaţii tel. nr. 655026, -du
pă ore 20, (6550)
, •  Vând S.C. producţie, 

scutită de impozit! Romos, 
nr. 39. (3275)

• i îmi■» • mmm # «fM

' ' •  S.C. Stilplnst S.R.E.
", Tg. Mureş, tel/fax

065/121755, tel. 065/ 
>13068, 085/137278 vă 
oferă răşini polieste- 
rice, fibră de sticlă şi 

materiale necesare pro
cesării arestora, pre
cum şi produse din 
tibrâ de sticlă. (3269)

f .«aâiVând piese si motor
’ Renault 25 6 V. Angajez

-'^®mani, ospătari cu cali-

; • •  ;vând (schimb) Volks-
• wagen Transporter .8 lo-

tţafc an 1983, înmatriculat, 
tel. 624085. (3857)

•  Vând apartament trei 
camere parter, tei. 629913

(3864)
•  Vând cabină tractor 

445, preţ 1 200 ,000 nego-
r ciâbil, tel. 613777. ’ (7160)

PIERDERI
b-Si' • -■/ : ■'

•  Societatea - Comercială
Adâconi S.R.L. Haţeg pier
dut cod fiscal. II declar 
ttUi. (2969)

■ , •  Pierdut carnet şomer 
pe" numele Tăgară Nicolae- 
Daniel. Se declară nul. ■

'  ' ' (3271)
•  Pierdut legitimaţie de 

serviciu pe numele Popo.
• vid Cristina,; eliberată de 

Rdfntelecom. Se declară
■ nulă. (3851)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră 
Bucureşti cu apartament

. Deva. Relaţii tel. 668218, 
după ora 18. , (3274)

•  Schimb apartament 3 
camere, două băi. parter., 
plus diferenţă cu casă 
trei camere, cu baie. zonă 
acceptabilă, tel. 613157.

(3234)

Închirieri

•  închiriez* spaţiu de
pozitare Deva, str. I. Vul
can. Informaţii tel. G22344, 
după ora 17. (3259)

•  închiriez casă două 
camere, apă, gaze şi apar
tament două camere. 611307.

(3262)
‘f •

' DIVERSE

•  S.C. Com Viorica
S.R.L. Deva arc intenţia 
de majol-are a adaosului co
mercial de la 10 până la 200 
la sută, începând cu data 
de 3 ianuarie 1996. (3273)

OFERTE
DE SERVICII

•  Casa de Copii nr. 2 
Deva, > şţr. Scărişoara, n r .. 
3, tel. 626314,* anunţă con
curs' pentru ocuparea pos
turilor '• de muncitor cali
ficat şi paznic, ‘In data 
de 26 ianuarie 1996. In
formaţii îa sediul unităţii.

(3272)
Execut lucrări de zu

grăvit-vopsit tapetat', pre
ţuri avantajoase, tel. 214522.

. (3860)

. COMEMORĂRI ■

•  Astăzi se împlinesc 3 
ani de cutiei uc -um despăr
ţit de scumpa noastră 
soţie, maipă si bunică 
VICTORIA L.M*Ă»ATO!SI

Parastasul de pomenire 
— duminică, 14 ianuarie, 
în Ostrov. (396024)

•  Se împlineşte un ah 
de la dispariţia lui

MARCEL CANA 
Parastasul în 13 ianuarie, 

: ora 9, la Biserica din str 
Libertăţii, Deva. Surorile 
Lia şi Florica. (3280)

■ Familia îndoliată anunţă 
că p araşţ^g îd je  6 luni 
va avea loc Sâmbătă 13 
ianuariej ora A 1,3.0, la , Bi- 
serica Ortodoxă din cimi
tir. .
. Dumnezeu să-i odihnească 
sufletul aleşi (396025)

•  Au trecut doi ani 
de durere şi suferinţă 
de când ai plecat pe 

drumul fără. întoarcere. 
Ne-au rămas doar a- 
rriintirile, o cruce, un 
mormânt şi speranţa 
că poate într-o zi no 
reîntâlnim scumpă

COIUNA NEDELCU 
Dormi în pace! Pa
rastasul de pomenire 
în data de 13 ianuarie 
1096, la mormântul ei 
trist, ora. 11,30.."(3270)

, * Se împlineşte un 
an do când a plecat 
dintre ; noi, -penţru 
totdeauna, scumpul 
nostru soţ, tată şi 
bunic J ' - •
GIIEORGIIE BACÎZU 
Nu-te vom. uita nicio
dată. ? Parastasul de 
pohiehire are loc în 
13- ianuarie 1996, la 
Biserica Ortodoxă din 

iştr. A, Iancu, Deva.

A.6.E.R. SERVICE t«eweşti

i j l l m t i  d r  g e a m u r i  m i l o  0  ,17, / , , , ,  r o m  p i e i  d e  g i i r m t l h  

i n i 1*  /  i u  I r  d i *  l - r i  i m n  m i m  p i  n l e u  f>  r o t l t l  i f t *  i  r e o i e i t ,  

i n o d i n  i i l ' r i i ’d h i  Q r e i i i i n l t i l  f i  0  f U o d l m i  r u p i d r ' t i  d e  e t i l i l n i i -  

■ i ’. i î i a p i ,  i t e j l t r l l  _ ;  0 7 > , l i i e r i i l d l t

'w*
HLHi:\XI ! f

DEVfi
* sifrfâlug^rpni. nr.‘ 14. tel/îa£ 054 2Ţ9;l67 
Aleea Sinţllhalrn. Complex Euroyeaut,boxa 8 9ăl

DECESE

•  Familia Nicpv. 
mulţumeşte tuturor 
acelora care au fost 
alături de'ea, cu flori, 
şi gânduri - bune, r la 
marea durere prici
nuită de moartea ce
lui care a fost un bun 
tată şi bunic, .care 

. pentru noi rămâne 
de neînlocuit

NICOV IACOB 
Dumnezeu să-i odih
nească J n  pace sufle
tul ales'! (3284)

•  Astăzi aveam 8 
ani. Din vina medici
lor, am 2 ani şi 8 luni 
în mormânt. Amin
tire veşnică pentru
mine,

SIMONA ELENA - 
ŞORTAN

din Simeria. (3287)

noas
durere cad pe tristul tău 
mormânt âe când ne-îai 
părăsit, iubitul iiDstru soţ. 
tată ' şi bunic
ce IORDACHE ADRIAN

f Sincere - condoleanţe 
partea familiei Avra- 

meseu, care este alături 
de familia Motrescu Oc_ 
tayian, din Deya, la , ful- 
geirătorea dispariţie ' din 
viaţă, după o boală ne- 
criiţătoare, a , celui care a 
fost '  t

MARCEL MOTRESCU 
din ; Oţefu Roşu. (7162)

« • • • • • • • a * * * * * *  • • * * • * • • * * • •  * •

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL

„CUVÂNTUL LIBER“
Abonam entu l este calea cea m ai siau- 

râ  ş i m ai avantajoasă de procurare a- z ia 
ru lu i nostru. C o s t u l  abonam entu lu i 
pe luna  feb rua rie  1996 este de 2 500 de lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cum păra 
rea.zilnică a z ia ru lu i de la chioşc, care ar 
costa 4000— 4200 de le i, p r in  abonament 
se Economisesc lu n a r a p ro x im a tiv  l 500 

■de le i. în  func ţie  de num ăru l z ile lor de 
a p a riţie :

Abonamentele se pot face la b f id i le  
poştale şi la fa c to r ii poştali. Pentm  luna 
feb ru a rie  p u te ţi face abonamente în to t 
cursu l lu n ii ianuarie . '

VW W VW iVW tfAW V

Direcţia  sa n it a r a  v eter ina ra  a 
; . .. ' ju d eţu lu i h u n ed o a r a  :
f Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 

:22fi. " : : ; ‘ ,
•• Scoate lar ţ  > : * 7 .

IIP™iV,V,Vi*,̂ V,TTTr,>~TT-iT«Tt:rrmm ,» > *
!'pe data de 29. 01. 199fi următoarele posturi 
• vacanteţ ; f  ; ;

- #  C on tab il ş e i .
? , #  Revizor contabil
î  •  "Consilier juridic ~
Ş - •  Inginer ciuistructor

C •  (Referent (contabil> :
- #  M e d ic i-v e te rin a ri

•  Asistenţi veterinari 
Relaţii suplimentare Ta sediul unităţii..

(6396120)1

S.C. CĂTĂLIN & LEO 
Vinde PRIN DEPOZITUL DE LA OARDA
• banane Ia 2 700 lei;
•  portocale — 1900 lei;
•  «rapefrnit — 1 900 lei;
•  lămâi — 2 900 lei.
Preţurile includ TVA.

'*4 -ŞlHH—'IUM' I »!■"'• III IH .>1 n i i ■ iu' . 'f II ni II

S s,C  BRUlĂRIA NEAMŢ IMPORT-EXPORT î 
5 S.R.L. DEVA

str. M. Viteazul, nr. 32 
Angajează urgent secretară care să cores-; 

pundă următoarelor cerinţe:
•  ca lifica re  în  e x p lo a ta re a  so ftw a re  a ;

! | aplicaţiilor de contafeilitute
•  calificare în legislaţie şi raporturi de; 

muncă, pentru evidenţa de personal şi rela-
! ţii cu Camera de Muncă

•  c a lif ic a re "  în  d ac tilo g ra f i e ,
’« preferabil cunoscătoare de

maghiară. (6396119) J

pulirizele noastre sunt mereu m laţi

SOCIETATE COMERCIALA

Cumpără malaxor de 100—150 1. 
Informaţii telefon: 611854.

- ________— _____-
S.C. AGROTRANSPORT S.A. HUNEDOARA — 

DEVA

Cu sediul în Deva, str. Portului, nr, 2. '
. Reaminteşte Că vinde mijloace fixe (auto).

Licitaţia are loc în fiecare zi de joi. I*ifor- 
maţii Ia sediul societăţii, tel. 614341 şi 627844.

TEATRUL DE-ESTRADĂ REVISTA DEVA

A N U N Ţ Ă

CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi: 
t  Contabil şef
•  Actor.
#  Balerini
Condiţiile de înscriere la concurs sunt ur. 

, mătoarele: .
 ̂ — Contai# şef — studii suj>erioarc de
specialitate şi o vechime în muncă de cel pti- 

, ţin 5 ani. ;

ţ — Actor — studii de specialitate sau a- 
\ testat. Vârsta maximă. 40 ani.
i _ Balerini — studii de specialitate sau
? atestat (adeverinţă) de absolvire a Şcolii popu- 
| lare de artă.

\ Dosarele vor fi depuse până la data de 26 
ţ ianuarie 1996, la sediul instituţiei, din str 1 
1 Decembrie, nir. 15 Deva .Inlormâţil la teL 
 ̂ 615344.

■ ------------------------- — -------------- ----------- ------ ------*
( S.C. AGROINDUSTRIALA

SÎNCRAI — MUREŞ Ş.A.
j Comuna Sîncraiu de Mureş, str. Principală,
5 rti* 9.01: iiiH fitiil 1VÎi i i*4»snr. 201, judeţul Mureş 

OFERĂ SPRE VÂNZARE

mere consum, cal. I, soiurile Gulden Dcli- \ 
cios şi Ionathan, la preţul de 600 lci/kg, \ 
plus TVA'9 la sută, cu plata la ridicarea^ 
mărfii. ţ
Condiţii de livrare loco-depozit.

1 Relaţii la telefoanele 065 — U5524,
115398, 133798; fax 065 — 115091.

(6396118)

RENEL — GPEET 
F.E. HAŢEG

FILIALA ELECTROCENTRALE HAŢEG

Organizează în data de 7 februarie 1996, 
la sŞdiul filialei din'Haţeg, str. Progresului, 
nr. 38 B, licitaţie publică deschisă cu şţrigare 
pentru vânzarea de mijloace fixe scoase din 
funcţiune. lista cu mijloacele fixe, preţul-de 
pornire şi condiţiile de participare la licitaţie 
pot fi consultate la sediul filialei. Informaţii su
plimentare la telefon 770782, int. 44.

(CES)
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