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Noua cantină a săracilor din Câlan
Şi Călanul, ca orice lo

calitate, îşi ane săracii săi. 
Acest articol e dedicat ce
lor care îndeplineasc cri
teriile pentru a beneficia 
zilnic de o masă caldă la 
cantină de ajutor social. 
In total sunt 85 de per
soane care primesc mân
care gătită la cantina „Sl- 
dermet“. Sumă alocată 
zilnic p en tru ' o porţie 
este de 1700 lei. Din fe
ricire cantina are gospo
dărie anexă (cu porci, 
sere,. grădină) şi Ie poate 
oferj de aceşti bani o 
mâncare consistentă, la 
fel ea şi abonaţilor săi 
«are lucrează in combinat 

Toţi asistaţii t servesc 
masa ori îşi iau mâncarea 
pentru acasă direct de la 
ca *tto i , * '1 inatuW !> 
era pregătit şi urma şă 
fie inaugurat un nou spa- 
\ s «pţytt ti a săra' » 
lor pe strada Bradului, 

«tocului li. In 
acest spaţiu, spunea dl 
FMftOGteitoan, . secreta
rul Coflsfliuhd local Că. 

ţ®  « i i , s «»3  maree 
- -  r -  •

majoritate a asistaţilor, ei 
locuind în oraşul nou. Din
colo de comoditatea lor, 
se' economisesc şi cheltu
ielile cu transportul la 
cantina „Sidefmet", unde 
vor mai primi masa zil
nică doar Cei câţiva asis
taţi care locuiesc pe stra
da. 1 Mai.

„ „MULT 'A FOST, 
PUŢIN A RĂMAS"

La noua adresă, parte
rul blocului fost hotel, 
interiorul s-a amenajat, 
în sensul că s-a Zugră
vit, s a  pus faianţă şi 
s-au înlocuit obiectele sa
nitare din grupUri .e seco
le» Existau şi dotările 
necesare: mobilier in sala 
de piese, un spălător de

gdJt şi o plită electric*, 
C':- într-o magazie. we- 

sej| ş.' ucâmori. Stm  * 
mesia şi 32 de scaune 
S-au plătit ti%>- banii donaţi 
de Cri&eâ ftoşic a ten
tata Baden Ĉ Jferuianwtţ, 
care le-a adus şl celelalte

x

' O O M U M C A T  . •
Pentru a vepî. în sprijinul familiilor care au» 

avut ,de Suferit ca urmate a  - inundaţiilor ce au ’ 
afectat 'judeţul nostru, numeroşi cetăţeni şi persoau } 
ne juridice Îşi manifestă 'disponibilitatea de a face l 
donaţii In bani şi obiecte. Toţi cei care doresc s ă } 
•contribuie' la ajutorarea efectivă a acestor locuitori V 
(numai cu bonsti şi obiecte mzi, de calitate şl | 
cm» jP |, fi utilizate f*ră i^pftrvăj sunt *ugaţ i> laş 
legătura ca Comand ment 1 pentru a ,«c
stabili modul cel ma îficient de distr buire a aces- 
tara. Comandamentul s* află in sediul Prefecturii,1 
şi poate îi "'contactat prin telefonul cu numărul de 
centrală '611850.

COMANDAMENTUL JUDEŢEAN 
DE APĂRASE ÎMPOTRIVA 

1 INUNDAŢIILOR

CONTROL ŞI 
POLITEŢE PR ŞOSEA

Ultimii ani Confirmă 
din ce în ce mai mult 
că transformarea, miliţiei 
în poliţie, după ’89, nu a 
însemnat nuiftai un act 
formal, ci _şi o modificare 
substanţială -în comporta
mentul şi relaţiile cu lu
mea ' civilă. Atitudinea,. 
în majoritatea situaţiilor, 
ejte una civilizată, nor
mală. de altfel Inr-o lu
me care se respectă.

Şi ultimul fşţpt pe care 
l-am întâlnit intr-una din 
deplasările nopstre diurne 
în judeţ confirmă exigen
ţa dar şi politeţea lu 
crătorului de la serviciul 
Poliţiei rutiere. Joi, 11 
ianuarie a.e., echipa de 
control, formată din dnii 
ş l t  adj. şef Nicolae Josan 
Şi att. Vacile Cirian, de 
la serviciul Poliţiei rutie
re Orăştie — lucrători ai 
Ministerului de Interne 
care nu ne-au cunoscut şi 
pe c a ren ie in o i nu i-am 
ştiut, până, l a  acea dată —, 
ne-au surprins plăcut prin 

şi-com
portament, la controlul e- 
fedtuat Re DîP7, in apro
pierea . intersecţiei eu 
® ed d g i« i® ă i,^  cu 
care am’ circulat 
una dintre cele oprite de 
către poliţiştii din Orăştie, 
aflaţi în misiune te a-' 
coastă zi. "

Or, faţă de o . ase
menea atitudine nu se 
poate spune decât toa
tă consideraţia, domnilor 
poliţişti!

CORNEL POENAR
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dotări menţionate. De a- 
semenea, aceasta a lăsat 
în contul Filialei dă Cruce 

■ Roşie a judeţului o sumă 
de bani, din care se asi
gură lunar 40 de pache
te familiilor nevoiaşe care 
servesc - aici masa. La 
sfârşitul anului trecut, 
pachete eu alimente de 
bază, valorând câte- 15— 
20 mii lei fiecare, au fost 
date, de Sfântul Nicolae 
şi de Crăciunf in contul 
lunilor noiembrie—decem
brie, familiilor nevoiaşe 
care iau masa aici.

Aflând că inaugurarea 
microcantinei (unde mân
carea va fi adusă de la 
cea a combinatului, aici 
cLtr distribuindu-se), am 
dorit să aflăm data exactă 
s evenimentului. „Când va 
arăta ca o floare" — a 
fost răspunsul dini pri
mar Mihai Negesc. Gum 
tocmai' vizitase localul, 
nu era Că parde-
saţjta n u : s-a făcut din 
mozaic. -&  mai . ales, era 
nemulţumit de mizeria de 
âfară» .da la uşa’ bucă- 
tărioarai. unde locatari > ai 
blocurilor 8g&nC
îşi depozitaseră g n t- - 
îs'-', iar os>( neatenţi pu
teau. ■ chiar avea „noro
cul" să calce în ceva.

Judecând diipă ceea ce 
deja s-a făcut se putea 
afirma î chiar 1 din zhja' 
documentării că „mult ’ a 
fost, puţin a rămas".

VIORICA ROMAN

Naşterea lui Eminescu]
A fost, El, odată ? — Este !
Apa vie din poveste,
Peste-a secolelor creste 
Rotind lumile celeste !
Bronzul, marmura, bazaltul,
Se ia timpul cu asaltul;
El —- Adâncul. El — înaltul 
Pururi tânăr, veşnic altul !
Eminescu — Devenire 
Izvorând nemărginire 
Are-n Cosmos vreo menire ?
Pisc etern în omenire ! !

iEminescu dm L uceafăr
‘Ochi, divin, de întuneric, luminând

eternitatea!
TRAIAN FILIMON 
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LUA „CITADINA1'
A SERVICIILOR COMUNALE

Miercuri, 10 ianuarie, a 
avut loc la Deva confe
rinţa anuală a Ligii 
„Ardealul" a unităţii de 
gospodărie comunală şi 
locativă, componentă 
— încă — a Federaţiei 
profesionale şi patronale 
a unităţilor de gospodărie 
comunală şi locativă din 
România.

In deschiderea lucră
rilor, participanţii au 
hotărât ca noul numenal 
ligii să fie Liga „Citadi
na" a serviciilor publi
ce. Cu acest prilej, şi-au 
prezentat cererea de 
adeşere o serie de noi 
regu şi societăţi comer
ciale de gospodărie, co- 
«ttUPOAj Icgaţivă, crea
ţie’ ea y a ţm w  t r  aplică
rii Oi a. ‘hanţe! guveraa- 

' mentale dâ reorganizare 
a regiilor de stat şi care

desfăşoară activitate în 
judeţele de dincoace de 
arcul c j<t« tic.

Multe şi dive'rse au 
fost problemele dezbă
tute de conferinţă. Au 
fost discutate şi apro
bate denumirea şl sta
tutul ligii, regulamentu* 
de organizare şi func
ţionare, structura şi com
ponenţa comisiilor de 
lucru şi a celor şpe.' 
cializate. statutul funda
ţiei de protecţie' a me
diului, organizarea şi 
funcţionarea Centrului de 
management pentru goş- 
i* ” *»& comunală *■* >*> 
cativă, bugetul ligii.

Comisiile specializate, 
în număr de opt, sunt 
structurate în genereal,

, * io n  c i o r u a

(Continuare în pag. a 2-a)
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CURSU* V A LU T A R
13, 14 IANUARIE 1996

FONDUL MUTUAL AU OAMENILOR 
DE AFACERI

Valoarea certificatelor de investitor In 
săptămâna 15 ianuarie 1996 — 22 ianuarie
1996:

Tip A — 662800 lei; Tip B — 165 700 
lei; Tip C — 82 850 Ici

Creşterea faţă de 1. I. 1995 — 120 la sută.
FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 

ŞI PENSII
Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine! 

DEVA, tel.-fax 230558; HUNEDOARA —  
711430ţ PETROŞANI — 545302; ORĂŞTIE — 
642090; BRAD — A. Iancu, 21/43 parter; SI- 
MERI A — A. Iancu, bl. 6 parter.

I’ V:

l

! i
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•  1 : dolar SUA
•  ft marcă germană
•  1 0 0  yeni japonezi
•  1 liră sterlină
•  1 franc elveţian
•  l' franc francez
•  190 lire italiene

Cursuri de referinţă 
a României.

— 2583 lei
— 1797 lei 
—.2469 Iei 
—'3995 Ici
— 2226 lei
— 524 lei
— 164 lei

ale Băncii Naţionale*

MUNICIPIU!
PRIMARUL

A N U N Ţ

In virtutea relaţiilor de colaborare şi prietenie |
dint: 
din 
stuc

1 1996 primul an de studii, pot beneficia de o bursă de

1 dintre municipiul Deva şi Districtul , Urban Arras 
din FRANŢA şi pentru anul şcolar 1996—1997, doi 
studenţi deveni la limba franceză, ce vor absolvi in iI I

III un an lâ Universitatea ARTOIS din ARRAS
Cei ce îndeplinesc condiţiile susmenţionate şi 

sunt interesaţi de obţinerea acestor burse de studii I  
I  se vor adresa dlui Petru Muntcanu, .la sediul Con- ■

I"  siliului local Deva, camera 16, telefon 613435, int. I  
26, până în data de 17 ianuarie 1996, zilnic, de ■
T - ■ • * - '

I
luni până vineri. între orele 8—15.

Primar,
Ing. OVIDIU IIAGEA

I
I
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COMEMORARE 
MIHAI EMINESCU

Poetul fără • pereche va 
fi comemorat luni, la 

.Deva, printr-o . ediţie, 
specială â „Amfiteatre- ‘ 
lor artelor".-Manifestarea, 
găzduită de casa muni
cipală de cultură, în
cepând cu ora 17, va fi 
precedată de un peleri
naj la statuia poetului 
naţional, situată în par
cul de la poalele cetă-
ţii. (M. B.). 

»—v f i

MEDICAMENTE 
CONTRA GRIPEI

Directoarea S.0. Re
media (fostul Oficiu far
maceutic) din Deva, dna 
Voichiţa Popa, ne-a in
format că sunt puse la 
dispoziţia farmaciilor şi 
prin acestea populaţiei, 
vaccinuri antigripale (pro
venite de la Institutul 
Cantacuzino), utilizate

pentru prevenirea gripei, 
precum Şi o serie de alte 
medicamente cu efect 
antigripal 'c a : aspirină, 
paracetamol, tablete 
antigripale — în canti
tăţi suficiente. Săptămâ
na viitoare se aşteaptă să 
vină un nou lot de me
dicamente uzuale, între 
care şi siropuri, până 
acum acest sortiment 
fiind deficitar. (N. T.).

FARMACII
DE SERVICIU

•  Pentru devenii care 
vor fi nevoiţi să ape
leze la serviciile farma
ciilor, este deschisă azi. 
13 şi mâine, 14 ianuarie, 
Farmacia „Crocus" din 
strada Horia, bloc 5, tel.' 
617447..

•  în Hunedoara func
ţionează la sfârşit de 
săptămână Farmacia „Art- 
medica", situată în bdul 
1848, cartier O.M., te. 
lefon 712149. (E. S.}.

I
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Noile taxe la Registrul Comerţului
Noile taxe indexate pen

tru operaţiunile ce se e^  
feetuează la Registrul Co
merţului, aprobate prin 
Decizia 203/12 decembrie 
1995 »a C.C.I.R., sunt ur
mătoarele:

•  la r comercianţi per
soane fizice şi asociaţii 
familiale pentru înmatri
culări — 18 200 lei; în
scriere menţiune — 3900;
radiere — 6400; verifica
re firmă — 2200; rezervare 
firmă (pe 3 luni) — 3100 ; 
verificare emblemă-^2600 şi 
rezervare emblemă (pe 
trei luni) — 4900 lei;
: la comercianţi persoa
ne juridice: pentru înma
triculare (In raport de 

.capitalul social) — 30900— 
,307 100 lei; pentru depu
nere prospect de emisiu

ne .acţiuni, constituire so
cietate prin subscripţie pu
blică, majorare capital- prin 
subscripţie publică şi vân
zare acţiuni — de la 12 300 
până la 400 000 lei; în
scriere menţiune — 6400 
lei; mărirea capitalului so
cial — între 156Q0 $
400 000 lei; cesiune de 
aport capital social —în
tre 12 300 şi 92 300 leî; 
depunere bilanţ de închi
dere — 6400 lei; radiere 
— 9600—61500 lei; veri
ficare firmă — 4900 lei; 
rezervare firma (pe trei 
luni) — 9600 lei; verifi
care emblemă — 6400 lei; 
rezervare emblemă* (pe trei 
luni) — 12 300 lei; de
punerea registrelor socie
tăţilor pe acţiuni şi bl 
comandită pe acţiuni după

lichidarea acestora şi ar
hivarea registrelor timp de 
5 ani — 30 900 lei;

•  pentru acte eliberate 
(copii) de la Registrul Co
merţului: 2600—4900 plus 
200 lei/ pagină; pentru 
certificat constatator că 
uri anumit act nu este în
scris sau menţionat în re
gistru — 4900 lei la per
soane fizice' şi 12 300 tei 
la persoane juridice; con
sultarea de către persoa
ne interesate a registre
lor unCi societăţi pe ac
ţiuni si itt comandită pe 
acţiuni — 1400 lei/registru; 
, •  pentru informaţii fur

nizate de Registrul Comer
ţului *: 2200 la 4900 lei plus 
600 lei/firmă (date de 
identificare şi structurare 
pe diferite domenii).
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Incertitudifii la Casa t!e cultură a sindicatelor din Călan

„Brutâria N eam ţ" —p erm a n en t fn
serviciu l clienţilor

Când am păşit în Casa 
de Cultură din Călan a- 

‘veaia impresia că am in
trat 'în peştera Scărişoa
ra. Frigul ne-a prins ra
pid Sn mrejele lui. După 
aproape două ore, Înghe
ţasem de-a binelca. Nu 
ştim cum rezistă Intr-uri 
astfel de mediu salaria
ţii instituţiei. Nu ştim 
cum rezistă, mai ales, be
neficiarii activităţii cul
turalei

în  legătură eu starea de 
fapt existentă acum ,. in 
miez de Ianuarie, la Casa 
de cultură a sindicatelor 
din Călan, ne-a vorbit dna 
Eleonofa Gavrilbscu, di
rectorul instituţiei. ,,Despre 
căldură nu Se poate vorbi 
în instituţia noastră. Ca
loriferele au fost blindate 
de cei de la I.G.O. De 
altfel, nici nti am avea 
bani cu care sâ plătim ă- 
cest „lux“. Cu pierderi 
am mers In anul trecut, 
cu pierderi vom mprge şi 
anul acesta I Spaţiile dis
ponibile le-am închiriat u_

C I N E M A

„PATRIA" DJ2VA: Re
ţeaua (12—15); Babe, cel 
mai curajos porc din lu
me (16—18);

„FLACĂRA" HUNE
DOARA: Sechestraţi -în 
fren (12—18);

„PARÎNOUL* PETRO- 
NI: Nouă luni (12—15); 

Cartea Junglei (16—18);
„CULŢURAL* >LU- 

PENI: Patrula invincibi
lă (12-15); Nouă luni 
(16—18);- A;.:/.

„ZARAND“ BRAD: Lu
nă amară (12—15); Elisa 
(16—18);

noţ^ mipi întreprinzători, 
a l căror câştig este însă 
modest. Neavănd ei bani, 
nu putem nici noi încasa 
o chirie mai mare. De 
fapt, oraşul este mic, lo
cuitorii destul de săraci, 
intelectuali puţini. Nu 
merge curo trebuie com
binatul, fiu au nici - oa
menii bâni“. 

în  cadrul Casei de 
, cultură funcţionează o şcoa

lă de asistente medicale, 
patronată de Societatea 
femeilor, Şi tot în cadrul 
instituţiei a prins viaţă o 
frumoasă iniţiativă — îri- 
fiinţarea „Societăţii doam
nelor din Călan**', ce reu
neşte aproximativ 50 dă 
femei, societate, înfiinţa
tă cu gândul de a ajută 
copii şl oameni .  săraci, 
în preajma ^sărbătorilor, 
societaţeă a împărţit 300 
de pachete ou alimente şi 
îmbrăcăminte în valoa
re de un milion de lei.

în discuţia purtată cu 
dna Eleonora Gavrilescu 
am aflat că, în luna de-

„PATHIA" - ORAŞTIE: j 
Cartea junglei (12—15); |  
Războiul iubirii (16—18): * 

„LUCEAFĂRUL" VUL- | 
CAN: Fiica lui D’Arta- * 
gnan (12—15) ;- Specii (18 I 
—18); /  !

„DACIA* HAŢEG: | 
Monstrul (11—14); Crea-? » 
terii de coşmaruri (15— I 
17); ’ ;

„MODERN* . HUNE- i 
DQARA: Amanta neves- 1 
tei mele (12—14); |

CASA DE CULTURA î 
CAI,AN: Casper (11—14); |  

„MUREŞUL'* -SlMEr ! 
RIA: Hăituit în insult | 
răzbunării (12—14); -

„LUMINA" ILTA: |
Gloanţe şi cenuşâ lâ O* - *■ 
.saka (12—1.4). . |

cembrie a anului ttectit, 
Casa de cultură a încer
cat să prezinte, în cola
borare cu Oâsa de cultură 
a sindicatelor din Alba- 
lulia» un spectacol de co
linde in care sg evolueze 
interpreţi vocali şl instru
mentali cunoscuţi. Nu s.a 
reuşit pentru că era ne
voie de băni. Dna <Nu 
vrilescu a insistat asupra 
faptului că S.C. JSider- 
m ef S.A. Călan nu a fost 
în măsură să sprijine fi
nanciar acţiunea, deşi în
cearcă „să patronate Casa 
de culturi*1. ’

Până la clarificarea lu
crurilor. Casa de cultură 
suferă. Suferă mai cu 
seamă locţiitorii oraşului. 
Ei nu pot să înţeleagă de 
ce instituţia are în mo
mentul dp faţă doi di
rectori : imul pane acti
vează de mai mulţi ani 
şi răspunde de buna gos
podărire a patrimoniului 
vast al casei de cultură, 
director recunoscut de 
Asociaţia riaţională a ca
se i»  de cultură a sindi
catelor patronată de 
CNSRL -  Frăţiă. Şi un 
alt director, , numit de 
c f â d i t t t ; ş i : .4  organizaţia 
sindicală Cartel. ALFA? 
Aşâdsr, doi directori, ia o 
Instituţie eu cinci ja tena ţt 
Dfei oameni pe un şcaun!

Dl Octavian Dumutescu, 
viceprimarur oraşuhii, «e-a 
asigurat că lucrurile vor " 
intra cât de curând pe 
un făgaş normal, iar com
binatul va sprijini in su
ficientă măsură casa oră
şenească de cultură a sin
dicatelor, In Primărie îşi 
pune speranţă şi condu: 
cer: a casei de cultură care 
în anul (996 va încerca u  
stabilizare a activităţii in
stituţiei, astfel ca tradi
ţia culturală de ia  Călan 
să nu se piardă !

MINEI- BOBEA

A trecut ceva timp şi 
S.C, .JBriităria Nd&iaţ — 
Import-Export" SRL De-, 
va a hiat proporţii: in 
spaţiu, în producţie, in 
servicii, în calitatea acti
vităţii.

— Cu ajutorul lui 
Dumnezeu — spune dl 
Ionel Neamţ, patronul 
societăţii —, ne-am aşe
zat destul de solid pe 
picioare, am împlinit 
multe lucruri pe care ni 
le-am propus, am înche
iat anul 1995 cu rezul
tate frumoase şi Vrem că 
în 1996 să tfial rezol-' 
văm nişte probleme, să 
lucrăm mai mult şi mai 
bine, fiind permanent Ta 
dispoziţia clienţilor noş
tri.

BRUTĂRIA
IN FOC CONTINUU
Cum cititorii deja cu

nosc şi cum se deduce 
din Însăşi denumirea so
cietăţii, obiectul de bâză 
al activităţii sale îl con- 
stituie producţia do pâi
ne: mare, albă, aspectu
oasă, gustoasă, pe «fire' 
o preferă din ce în ce 
mai multă lume. Cele 
patru cuptoare, m  o ca
pacitate totală de 25 to. 
ne/zi, funcţionează a

proape fără oprire. Doar 
duminica se mai răcesc 
câteva ore. In acelaşi 
program lucrează şi per
sonalul societăţii — tâ
năr, bine pregătit pro
fesional, cu soUcltudine 
faţă de clienţi.

nlc prin magazinele pro. 
prii — de la sediul fir
mei din Deva (în veci. 
nătatea autogării) şi din 
cartierul „Viile Noi", «a 
şi prin cel deschis de cu
rând tn centrul muni
cipiului B rad —, dar este 
solicitată fi de mulţi 
angrosişti din Deva, Hu
nedoara, Orăştie.

REŢEAUA DE 
MAGAZINE PROPRII 

A S*. EZŢINUE
Preocuparea patronu

lui * Ionel Neamţ este 
dezvoltarea reţelei pro
prii de magazine -r- In 
Deva şî în alte localităţi 
ale judeţului —, diversi
ficarea mărfurilor, ca
litatea produselor şi a 
prestaţiilor. La parterul 
sediului societăţii, la De
va, funcţionează la pa
rametri ridicaţi un ma
gazin alimentar modem, 
bine aprovizionat cu 
mărfuri, intr-un larg e-

A
vantai sortimental, des- J 
făcuţe la preţuri acce- V 
sibile şi într-o servire 1 
ireproşabilă.. ?

— Dacă bunul Dum- 1 
nezeu ne ajută, aşa vor ţ 
deveni şi magazinul din i 
municipiul Brad, şi cel 1 
din oraşul Haţeg, pe care 
li vom deschide nu peste 
mult timp. In zilele ur
mătoare vom da drumul 
unui punct de desfacere . 
pentru câine, produse de 
panificaţie şi *alte măr
furi alimentare pe strn 
da Minerului, din Deva.
In zona liceelor. Şi tot 
cu vrerea Domnului, 
vom organiza în acest an 
o secţie complexă de spe
cialităţi de panificaţie, iar 
din primăvară vom pune 
la dispoziţia clienţilor 
terasa şi barul de la ul
timul etaj ai sediului so
cietăţii Ne vom mobi
liza şi noi mai mult, 
sperăm să ne poată ajuta 
mal consistent şl banca, 
pentru că musca si re
zultatele noastre sunt in 
continuă îmbunătăţire şl 
diversificare. Clienţii pot 
miza pe seriozitatea noas
tră, pe produşeîe noas
tre, pot avea încredere 
In noi. N-o să-l 
gim. (R. P.).

Magazinul alimentar — abundent eu. m ărfi — vă

nouă cârjă de pâine porneşte spre mesele consumatorilor.
Fete! p a v e l  r a z a

*******

(Urmare din pas f )

pe profilele de activitate 
existente în gospodăria 
comunală şl locativfi: 
pentru promovare^ in. - 
vestiţiîlor,: modernizări 
şl dotări; pentru fond 
locativ; pentru prohleine 
de salubritate; pentru p 
nergie termică; pentru 
probleme de apă şi ca
nalizare; pentru -relaţii 
publice; pentru buget şi 
finanţe; pentru relaţia 
cu sindicatele şl comisia

Liga „Citadina" a serviciilor comunale
juridică şi de contencios.

Interesante ni se par 
scopurile in care au fost 
constituite şi funcţionea
ză Fundaţia pentru pro
tecţia mediului si Cen
trul de management.

Prima îşi propune să 
promoveze acţiuni de 
protecţie a  mediului în 
ramura gospodăriei co
munale, prin folosirea de

tehnologii şi procedee de 
eficienţă ridicată In co
lectarea, transportul şi 
neutralizarea deşeurilor 
solide, curăţarea şi sa
lubrizarea străzilor, pro
tecţia cursurilor de apă, 
epurarea apelor uzate, 
dezvoltarea silviculturii 
urbane, reducerea, emisi
ilor de gaze nocive şi 
altele.

In ce priveşte func
ţionarea Centrului de 
management acesta um
ple un gol care se face 
simţit de ani buni, în 
aeesţ domeniu cu mare 
impact asupra vieţii so
ciale. ■ ■

Ceea ce se propune ca 
mod de desfăşurare sunt 
cursuri cu durată de un 
trimestru, cu sau fără

scoatere din producţie, 
îiş sistem intensiv, PU 
evaluarea te  sfârşit a 
cursului şi susţinerea U- 
nei lucrări finale, care 
dă dreptul te obţinerea 
unei diplome recunoscute 
de Ministerul învăţă
mântului şi de patronat 

Pregătirea la care sunt 
supuşi viitorii manageri 
trebuie să_i înarmeze pe

aeeştia t spre a face 
faţă in procesul condu
cerii, complexităţii ca- 
racteristice domeniului în 
perioada de tranziţie, 
mutaţiilor produse In ro
lul şi funcţiile manage
rilor.

- Prin dezbaterile spe
cifice, conferinţa a prl- 
tejuit şi un util schimb 
de experienţă între ma
nagerii diferitelor tipuri 
da unităţi de gospodări© 
comunală şi locativâ a- 
filiate la ligă.
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Zvonul privind o nouă 
scumpire a autoturismelor 
Dacia a fort confirmat fie 
către un comunicat în pre. 
să al managerului generat 
al SC Automobile Dacia 
ŞA — Constantin Stroie 
— comunicat prin care de 
luni, 8 ianuarie a.c. au- 
toturismele Dacia se v&nd 
la preţuri majorate.

Motivaţia reaşezării pre
ţurilor la autoturismele 
Dacia este dată, în prin
cipal, de introducerea în 
fabricaţie a modelului a. 
nului 1996 îmbunătăţit şi 
o calitate superioară, pre-

în blocurile dih Călan 
este frig aproape ca afa
ră, iar in apartamente >— 
în cea mai mare parte din. 
tre ele — apă caldă n-a 
curs de luni de zile. De 
ce? Fiindcă vechiul sis
tem de încălzire — cu a- 
gent termic luat de la „Si
derale t“ — nu face faţă, 
prin calorifere curgând a- 
pa abia dezmorţim.

Situaţia aceasta este a- 
proape paradoxală şi iată 
de ce, în. Călan există o 
centrală termică nouă, rea
lizată in ultimii ani, o rea
lizare tehnieă precum o 
bijuterie, de mare capa
citate şi eficienţă. Ziarul 
nostru a consemnat acest 
fapt ca şi întârzierea pu. 
nefii în funcţiune - a cen
tralei, ceea ce i-â cam su
părat pe unii domni din 
conducerea localităţii. Am 
fost recent la Călan şi am 
Oftat — ne-au spus mulţi

Noile preţuri ale

cum şi de creşterea con
tinuă a preturilor la ma
joritatea componentelor a- 
provizionate din întreaga 
industrie orizontală, de 
curba ascendentă a indl. 
catorilor valutari ai cur
sului leu-dolar.

Aşadar, din 8 ianuarie 
a.c. autoturismele Dacia 
se -pot procură la u im i
toarele preturi:

Dacia Berlină 1310 L — 
9 881 200 de lei; Dacia 
Break 1310 CL — 10 552 20o 
de lei; Dacia Pick-up 1304

LA CALAN E FRIG ÎN APARTAMENTE

oameni — că obiectivul de 
care vorbim încă n.a fost 
pus in funcţiune. Ca să 
ne dumirim asupra aces
tui fapt am stat de vor
bă cu dl Mihai NegesC, 
primarul localităţiii.

'ă*. Care este situaţia eu 
noua centrală termică ?, am 
întrebat.

Este gata, poate fi 
pusă in funcţiune. ’Trebu
ie numai să apese cineva 
pe buton.

— Şi atunci de ce nu 
funcţionează?

— N-are cine apăsa pe 
buton.

L-am rugat pe dT pri
mar să detalieze şi aşa am

aflat că s-a ajuns la un 
paradox. Beneficiarul lu
crării este Consiliul local 
al oraşului, dar instituţia 
nu are serviciu de gospo
dărie comunală şi locativă 
Pornirea şl funcţionarea 
noii centrale solicită un nu. 
măr de 36 de oameni pe 
care consiliul local nU.i 
poate angaja clin pricina 
consemnată m ai: sus. ” Re
gia Autonomă de Gospo

dărie Comunală şi Locati
vă ar putea şj ar. vrea să 
preia centrala şi s-o por. 
nească, dar în acest sens 
este nevoie de o decizie 
a consiliului local. Consi
liul local a respins o ase-

„brisţi o tradiţie de a citi“
Aceasta este aprecierea 

pe ca re  dna Aurora Şar
pe, bibliotecară la Biblio-

tatea " acestei instituţii, a. 
vând In vedere că cititori 
constanţi au existat în co
muna Zam şi înainte de 
1990. După această dată 
însă, oferta fie ©arte s-a 
diversificat considerabil. 
Astfel că c‘ei aproximativ 
trei sute de cititori, cât 
reprezintă In ultimii ani 
valoarea ■■ mediei anuale, 
au la dispoziţie un fond 
de carte cuprinzând 12 600 
de volume la ora actuală.

„De altfel, activând la 
această bibliotecă de cinci 
ani de zile, pot spune că 
anul recent încheiat s-a 
dovedit a fi cei mai bun 
ca Intrare de carte*, pre
ciza interlocutoarea noas

tră, făcând referire la ce
le optzeci de volume noi 
achiziţionate. Achiziţii în- 

, sumând cea 500 OOq lei, a- 
locăţi bibliotecii din buge
tul Primăriei locale, cu 
care — afirma dna A. 
Şarpe — întotdeauna a 
existat o bună colaborare 
ş i , înţelegere în ce priveş
te nevoia de carte in co
mună (asta, evident, în li
mită unor fonduri totuşi 
reduse). Ca şi în cazul 
altor biblioteci comunale 
sau orăşeneşti, la intrarea 
de carte predomină cea 
beletristică, cartea uşoară 
şi cărţile pentru copii 

. (mai ales pentru lectura 
şcolară); dar, la solicitarea 
cititorilor, au fost aduse 
şi volume de specialitate 
— de orientare economică, 
precum şi dicţionare. în" 
schimb, constata cu amă

răciune dna bibliotecară, 
„este regretabil că apari
ţii ale autorilor români, cu 
excepţia cărţilor pentru 
copii, sunt destul de ta
re in ultima vreme'', şi' 
înghiţite în mare măsură 
— am zice noi — de ne
număratele romane şi „su- 
per-romar*e“ propagând a- 
ceeaşi literatură de con
sum.

Dar, cum în liniştea şi 
în frigul iernii locuitorii 
comunei trec mai mulţi 
şi mai des pe la 
bibliotecă, aceasta îşi 
aşteaptă în continuare ci
titorii, chiar dacă în pe
rioada actuală accesul es
te ceva mai greu, datorită 
lucrărilor de reparaţii e- 
fectuate la Căminul Cui. 
tura! în clădirea căruia 
biblioteca 'f i t  are sediul

g e o k g e t a  b ie l a

E — 10 910 500 de lei; Da. 
clâ Drop-side 1304 E — 
*11 146809 de lei; Dacia 
1307 E — 11553 500 de lei; 
Dacia 1309 E — 10 483 800 
de lei; Dacia Liberte L — 
10 619500 de Iei; Dacia 
Autosanitară lâlo CL — 
10 091 500 de Iei; şi Dacia 
Nova T — 12 817 700 de 
lei.

In noile preţuri este In
clusă valoarea TVA, pre
cum şl adaosul comercial 
fie 6 la sută, care este u- 
nic pe ţară, la toate Uni. 
tăţile de desfacere a au
toturismelor Dacia. (C.P.)

menea idee. De ce? Fiind
că în şedinţele de consi
liu Unii consilieri se opun 
luării unei decizii din pri
cini pe care nimeni nu 
le înţelege. De mai mul
te ori a fost pusă în dis
cuţie decizia de predare a 
noii centrale către RAGCL, 
dar de fiecare dată a fost 
respinsă. Dl Negesc ne-a 
spus:

- —t~ Unii consilieri fac 
politică Sn şedinţele de 
consiliu, ceea ce eu cred 
că nu este bine. Politica 
— am spus-o şi in  ziarul

S eavoastrâ — trebuie 
la intrarea în pri

mărie.
Are dreptate dl Negesc. 

In orice caz, situaţia ce 
s-a creat la Călan nu es
te deloc de dorit şi trebuie 
să- i se pună grabnic ca
păt. Cine apasă pe buto. 
nul dezamorsării acesteia 
şi pe cel de pornire a nb:i 
centrale termice?

TBAIAN BONDOE

TERGIVERSAREA UNEI PROBLEME VITALE
Blocurile din Aurel 

yiaicu în care locuiţn sunt 
foarte deteriorate. Am fă
cut până în prezent nu
meroase cereri la I.A.S. 
Skneria, care pretinde că 
este proprietarul imobile
lor. Vrem ca şi prin in
termediul ziarului să le 
amintim că tencuiala -ca
de de pe bloc, apa este 
infiltrată în pereţi, • plouă 
pe instalaţia de curent 
electric, apa scurgânciu-se 
de la etăjul I până la par
ter. Ne este frică să a- 
tigem pereţii să nu ne elec

trocutăm, situaţia fiind şi
mai critică pentru familiile 
cu copii.

Vă rugăm să ne ajutaţi 
să rezolvăm această pro
blemă vitală pentru noi, 
deoarece T.A.S. Simeria nu 
la măsuri. Degeaba am, 
apelat tot timpul la înţe. 
legerea dumnealor, nici 
măcar n-au ieşit la faţa 
locului să vadă în ce hal 
de degradare sunt blocu
rile, (Un grup de locatari, 
in numele- cărora semnea
ză Elena Piruş, Livia Mo
can, Liliana Rabdat).

O ZI CU LACRIMI...

Mă numesc Olar Ion şi 
locuiesc în satul Fizeş, din 
comuna Băiţa. Venisem la 
Deva după unele cumpă
rături şi’ am intrat în 
magazinul Brutăriei Neamţ. 
Chiăr la intrare, pe ' stân
ga, pe un mic calorifer 
era aşezată o bătrânică 
cam de 75-80 de a n i; era 
desculţă, îmbrăcată sumar 
cu nişte haine sărăcăcioase 
şi tremura de frig. Recep
tive şi vădit impresionate, 
salariatele magazinului au 
anunţat pe patronii acestu
ia care au venit imedigt 
şi s-au interesat de situa
ţia femeii. Spunea că este 
de loc din judeţul Sălaj 
şi se numeşte Bodea Eleo- 
nora. Cum â ajuns âici ?

„M-a adus copilul meu şi 
m-a lăsat pe lângă’ gară” 
- spunea. Am observat că 
cei din jur aveau lacrimi 
în ochi. Au trimis imediat 
pe cineva să-i cumpere pan
tofi şi ciorapi’ apoi, după 
ce i-au dat pantofii în pi
cioare, au ajutat-o să se ri
dice şi au eondus-o la can
tina din corpul clădirii să 
mănânce.

Impresionat de cele în- 
tâmplate, am venit la re
dacţie cu aceste rânduri 
prin care doresC, totodată, 
să-roi exprim admiraţia 
faţă de receptivitatea per
sonalului, faţă de gestul 
de omenie al cei or car e 
conduc acest magazin. 
(ION OLAR).

La Vaţa de Jos 
frul localităţii.

sapă gropile pentru împrejmuirea parcului din cen-
Foto: FAVEL LAZA

11 ..... ............................................... " ,  .................................

ţacă tot cgea ce a depins 
de ea. I-au veniţ în aju
tor şi părinţii copiilor. Au 
contribuit' chiar cu bani 
pentru cumpărarea de che
restea spre a înlocui po
deaua distrusă a sălii de 
clasă. Dar, când fa şcoala 
ăi numai 12 elevi, câtă 
cherestea poţi să cumperi 
la preţurile actuale?I Au 
cumpărat 15 scânduri cu 
care nu poţi să acoperi de
cât o parte din podeaua 
sălii de clasă. Şi atunci...

După cele constatată la 
Căminul cultural din Va
lea Sângiorgiului, pe care 
le-am relatat într-un arti
col anterior, am fi dorit, 
cu prilejui adeleiaşi vizi
te, ca Şcoala Primară din 
localitate să ne ofere o 
surpriză în privinţa gos
podăririi. O surpriză plă
cută, bineînţeles! Dar, n-a 
fost să fie chiar aşa, Clă. 
direa, veche, tot ’ rău ara
tă, deşi învăţătoarea Mela- 
nia Tănase S-a străduit să

LA ŞCOALA PRIMARA DIN VALEA SANGIORGIULU1

OH3 p z /o

•  Tânăra mamă priveşte lung spre noul 
născut şi /oftează :

—E leit taică_său. Cum încep să-l mân- 
gfti, adoarme.

se aşteaptă zile mai bu. 
ne, când aceiaşi părinţi 
vor avea posibilitatea să 
nţpi contribuie gu bani 
pentru alte... 15 scânduri. 
Şi, tot aşa, probabil, pâ
nă în anu l 20001

Tot cu oamenii din sat 
s-a adus din pădure lemn 
de brad pentru acoperirea 
magaziei de combustibil 
Din păcate, magazia, tot 
descoperită este şi la a- 
ceastă oră!

învăţătoarea Melania Tă
nase a alergat mult în cei 
cinci ani de când predă 
la Şcoala Primară din Va
lea Sângiorgiului, a bătut 
la multe uşi, a primiţ Şi 
promisiuni. Efectiv, n-a 
prea fost însă ajutată. Sin

gura soluţie pentru şcoala 
de aici este reparaţia ca
pitală. începând de la â- 
coperiŞ, continuând cu pe
reţii, până la fundaţie. în 
sala de clasă s-a zugrăvit 
cu. var, s.a vopsit soclul,’ 
s-au pus perdele noi, dar 
duşumeaua este distrusă, 
în  plus, acum, iarna, în
căperea mare nu poate fi 
încălzită cum se cuvine, 
'într-o astfel de situaţie, 
învăţătoarea şi elevii ei 
s_au retras într-o sală mai 
mică. Holul a fost dat şi 
el cu var, dar tencuiala 
continuă să cadă. Vopseaua 
de la uşi şi ferestre este 
acum scorojită.

Lemne încă mai are şcoa
la, rămase de peste ani.

Pentru această iarnă, al
tele nu s-au primit. Cen
trul de execuţie bugetară 
Călan al Inspectoratului 
Şcolar Judeţean ajută cu 
materiale necesare pentru 
curăţenie. Mai ajută şi 
Consiliul local Căian cu ce 
poate, dar marea promi
siune rămâne deocamdată 
neonorată. Este vorba de 
reparaţia capitală care se 
va efectua, probabil, atunci 
când va exista un buget 
mai generos. Promisiunea 
din primăvara trecută se 
raportează, aşadar, pentru 
primăvara viitoare...

învăţătoarea Melania Tă
nase îşi aminteşte eu nos. 
talgie de cei 21 de ani 
lucraţi ja şcoala din Bo-

şorod: „Altfel lucrez» în
tr-o şcoală care arată ca 
lumea şi altfel într-o şcoa
lă ca a noastră. Mă gân
desc, In acelaşi timp, la 
sănătatea elevilor mei, ex
trem de dotaţi, aş spune 
chiar o generaţie de ex
cepţie. Pentru ei mă strâ. 
duiese să dobândească te
meinice cunoştinţe. Manua
lele le-am primit in tota
litate. avem materialul di
dactic solicitat de progra
ma şcolară".

în hol, totul este ordo
nat — fiecare copil îşi a- 
re prosopul şi cana lui de 
apă. Talentul artistic este 
pus în evidenţă cu- prile
jul spectacolelor prezenta
te — uiumul având loc de 
Crăciun in Biserica orto
doxă din localitate. Credem 
că astfel de copii, frumoşi 
şi talentaţi, merită mai 
mult, în primul rând un 
spaţiu de instruire şi edu
caţie adecvat!

MINEL BODEA
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D E  T O A T E  P E N T R U  T O T T
DIN ISTORIA PĂDURILOR TRANSILVANIEI fi)

Considerând că proble
mele silviculturii, res
pectiv ale pădurilor, pre
zintă totdeauna un interes 
deosebit pentru fiecare 
dintre noi, aducem în 
atenţia cititorilor o se
rie de date şi fapte cu 
caracter istoric, care con
tribuie la cunoaşterea u- 
nor aspecte interesante din 
tainele pădurilor.

In, a,cest eontbxt, uin 
interes aparte îl prezintă 
şi gospodărirea pădurilor 
Transilvaniei, de tezaur 
(ale coroanei regale), în 
perioada 1867—1918. Pe a- 
eeastă temă a apărut o 
lucrare de specialitate, din 
care aflăm că pădurile 
Transilvaniei au căpătat 
forma actuală în urma 
schimbărilor atmosferice 
produse după ultima gla- 
ciaţiune, tipurile actuale . 
(naturale) de pădure for-, 
mându-se cu aproximativ 
800 ani înainte de Hristos. 
Noua perioadă a fagului, 
denumită ca atare în isto
ria silviculturii, a generat 
actuala dispoziţie a pă
durilor din întregul bazin 
'intra-carpatic. Influenţa 
omului asupra acestor pă
duri şi-a pus amprenta 
doar în ultima perioa
dă.

tn secolul al XSX-lea, 
peisajul transilvănean era 
caracterizat prin păduri 
dese de luncă, formate din 
sălcii, plopi sau cVerci- 
nee, frasini şi ulmi, - care 
însoţeau râurile până în 
adâncurile câmpiei. Pe 
lângă apele premontane 
şi montîme apăreau anini- 
şurile, iar în zona de 
deal si premontană majo
ritatea pădurilor erau con
stituite din cvercinee. Zo
na montană era acoperită 
de păduri de fag, tare la 
altitudini mai mari pri
meau în mijlocul lor mo

lidul, pentru ca la înăl
ţimi şi mai mari să fie 
complet înlocuite de mo- 
lidişuri. Jnepenişurile dc 
la limita altitudinală a 
pădurii prezentau interes 
pentru silvicultură, pen
tru rolul lor de protecţie 
contra avalanşelor sau 
contra înaintării grohoti
şurilor.

Rănile provocate de ac
tivitatea umană în pei
sajul transilvănean şi 
foarte vizibile prin ver- 
sanţii goi, alunecările de 
teren, păşunile neproduc
tive şt ca atare abando
nate, au constituit o pro
blemă deosebită pentru 
specialişti încă din seco
lul al XlX-lea. Aceste 
răni nu s-au vindecat,
deşi condiţiile, climatice
ale Transilvaniei erau
deosebit de favorabile.

Pe măsură ce în această 
parte do ţară a pădurilor 
creştea numărul aşezări
lor omeneşti, pădurile se 
retrăgeau din calea lor, 
fiind decimate fie pen
tru construcţia acestor a- 
şezări, fie pentru obţine
rea de noi şi noi terenuri 
agricole. Un exemplu dat 
în acest sens este men
ţiunea unui călător turc, 
Evlia Csellebi, care în 
anii 1660—1664, a trecut pe 
aceste meleaguri, şi care 
descrie că pentru repa
rarea cetăţii Timişoara 
erau aproape permanent 
convocate 60 de sate. care 
aveau obligaţia să furni
zeze materialul lemnos ne
cesar reparaţiilor (re
paraţii cvasipermanente 
şi de proporţii).

Dar pe lângă decimarea 
nesocotită a pădurilor, ce
rută de dezvoltarea eco
nomică şi de vremurile 
războinice, se găsesc încă 
din această perioadă urme 
ale unei gospodăriri con
ştiente a pădurilor. Le-

gile ..săteşti reflectă une
ori şi grijă pentru men
ţinerea , pădurilor. Qfi- 

. cial primele reglementări 
în favoarea pădurii au 
apărut prin intermediul 
ordinelor '  Măriei Tereza, 
din anul 1769, care se ex
tind si în Ardeal în 1781. 
Aceste reglementări pre
vedeau, în primul rând, 
ca în locul arborilor tă
iaţi să fie plantaţi alţii.

în 1858 se extinde, şi în 
Transilvania Legea fo
restieră austriacă din 
1852., Aceasta prevedea ca, 
orice exploatare să se 
facă doar cu aprobarea u- 
nor „secţii forestiere", y  
taşate direcţiilor financia
re, precum şi obliga tivi- . 
tatea ca în 5 ani pădu
rea să fie regenerată. In 
anul 1879 se naşte o lege 
a pădurilor adaptată ştiin
ţei silvice din vremea 
respectivă şi ţinând cont 
de condiţiile politice. 
A r t i c o l u l  ĂXXI 
al acestei legi clasifică 
pădurile după două cri
terii, respectiv, după ca-' 
itatea solului (terenu- - 

lui) şi după proprietar.
După calitatea solului 

erau păduri pe terenuri 
obligatoriu forestiere şi 
păduri pe terenuri care 
nu sunt obligatoriu fo
restiere. Această împărţi
re se făcea în baza crite
riilor strict economice, în 
a doua categorie fiind in
cluse, pădurile care puteau 
fi transformate în tere
nuri agricole. terenuri 
care astfel produceau 
profituri mai mari decât 
acoperite de păduri 

După proprietar, pădu
rile erau ale organelor le
gislative, comunelor, co
munităţilor bisericeşti, pre
cum şi cele aflate în 
proprietatea unor aso
ciaţii, care vor fi gospo
dărite prin intermediul

statului, , în . baza unor 
amenajamente. Pădurile 
din proprietatea persoa
nelor private nu se gos
podăreau sub suprave
gherea statului, ci con* 
form opţiunilor proprie
tarilor.

Implicaţia statului în 
gospodărirea pădurilor era 
foarte diferită. In pădu
rile trezoriale statul era 
gospodarul principal, în 
timp ce în celelalte pă
duri avea doar dreptul 
de a supraveghea modul 
de gospodărire. '

In 1898 intră in , vi
goare o nouă lege care 
permite o implicare ac
tivă a statului în pădu
rile proprietate privată 
cu excepţia celor din 
proprietatea persoanelor 
particulare /

Având în vedere pre
vederile legilor mai , sus 
amintite, statul "trebuia 
să-şi atribuie rolul de 
exempiu în modul i  de 
gospodărire a pădurilor, 
pentru a impune, respec
tarea legilor şi de către 
alţi agenţi.. '.

In perioada 1867—1918, 
în Transilvania existau 
62Q 000 ha păduri trezo
riale. In acest interval • 
scopul principal al gospo
dăririi păduriloB era asi
gurarea necesarului de 
lemn pentru industria 
care era in curs de for
mare. De asemenea, dez
voltarea mijloacelor de 
transport şi a sistemului 
de comunicaţii permitea 
valorificarea lemnului Ia 
distanţe apreciabile, ceea 
ce influenţa silvicultura 
vremii.

(Va urma)

' Ing. ;v
ERIKA STANCIU, 
Filiala Romsilva" 

Deva

1996, DURA ZODIACUL
CHINEZESC

După Zodiacul chirie- riscaţi dacă nu e ne- 
zcsc, anul 1996 este anul voie; anul este domi- 
Şobolanului ’ şi se pre- nat totuşi de răceala ier- 
vede a fi un an al bel- bii şi întunericul nop- 
şugului, plin de ocazii ţii. Cei care se vor a. 
favorabile. Afacerile vor runca orbeşte în afa- 
cunoaştc o amplitudine ceri Vor cunoaşte şi faţa 
maximă, bogăţiile se tristă a monedei. Va fi 
vor acumula, averile se un an liniştit, dar şi cu 
vOr face uşor. Este un ciorovăială şi mici dis- 
an pentru investiţii pe cufii care vor aduce u- 
termen lung şi care rie riele necazuri. An be- 
yor folosi în anii sterili nefic, care ne va găsi 

i ce vor urma. Orice a- într-un dialog aprins, bu- i
■ V A n fn ră  în r> rin tii3  V a f i  n i l f â n t l l l  tir i firi W a l î z ă .  /

plină de succes., Dar nu rile noastre.

Pădurea — izvor nese cat de frumuseţe.
Foto: SIMO GEZA

• * • • • •  *  • • •  • •

TVR INTERNATIONAL
In sfârşit, iată-ne şi pe 

noi, dacă nu chiar în Eu
ropa, cel' puţin undeva 
deasupra şi arătâdu-i „bă
trânei doamne" de ce a- 
nume suntem în stare. De 
la 1 decembrie ,„TVR In
ternaţional" a. intrat în 
emisie.

Bucătăria savantă a 
programelor se săvârşeş
te undeva în binecu
noscuta clădire de pe Do
robanţilor (cu intrarea din 
Pangraţti), iar suirea Ia 
cer a cocktailului româ
nesc până la EUTELSAT- 
ul eu pricina se realizează 
din chiar curtea aceleiaşi 
instituţii cu ajutorul u- 
nei ditamai antene de 7 
metri, j

TVR INTERNAŢIONAL 
e gândit, realizat şi trans
mis . în special pentru ro
mânii din afara graniţe
lor ţării, acoperindu-se o 
arie considerabilă: de la- 
Insulele Azore până 'în 
Ucraina şi din Suedia/ 
Lituania până în Libia/ 
Orientul apropiat, Deo
camdată programele nu 
pot fi văzute decât cu o 
antenă parabolică, însă nu 
peste multă vreme vor fi 
băgate şi în cablu. Pen
tru început TVR 1 nu 
transmite decât 3,5 ore 
zilnic (între 21,30—1,00),

urmând ca, in mai 1996, 
durata să fie dublată, iar 
prin 1998 se , speră in
tr-o acoperire „24 din 24".

Grila de programe - pro
misă pare interesantă şi 
d o a m n a Fepcia 
Meieşcanu, directorul de 
departament, credem că 
ştie ce trebuie făcut, a- 
mintindu-ne cu plăcere de 
unele interviuri destul 
de . ..delicate" ale domniei 
sale, -Ţ.'. ••••• /•... v'-.'.r '.''.V “

Un alt punct forte con

Când l-am auzit pe 
Adrian Sârbu în seara 
de *1 decembrie intrând di
rect în subiect cu un atât 
de potrivit „Bună seara, 
România!** şj continuându- 
şi cu eleganţă cuvântarea 
extrem de concisă şi eu
ropeană, m-am pomenit 
vorbind de Unul singur: 
„Uite, dom’le, că totuşi 
se, poate

Noi ăştia din provincie 
n-am putut vedea nici 
SOŢI şi — din tot ce li 
se oferă bucureştenilor la

PRO TV
cea a lui Gabriei Liiceanu 
care — aflând că noul 
ProTv a început să emi
tă — a exclamat în plină 
„serată muzicală": „In
sfârşit, a apărut concuren
ţa şi în televiziune!“. La 
fel cum extrem de inge
nioasă şi „pe fază" mi 
s-a părut mini-ancheta 
din seara zilei de 2 de
cembrie, când toată lumea 
n-a avut decât cuvinte

De când cu Noul ProTV 
TE UIŢI ŞI CÂŞTIGI, în 
primul rând, o grilă sen
zaţională (numai de i-ar 
ţine cureaua şi balama
lele!) başca premiile care 
teribil ce-i pot plăcea 
mioriticului moţăind în 
fiecare dintre noi. 

Adrian. Sârbu, .care în
seamnă COMPANIA ME- 
DIAPRO, promite că 
..în maximum trei luni

1  om A  M l  A  P R I  N  S  A  T I  1 1 T

stă in ideea de a recru
ta şi pregăti o echipă de 
tineri care — zice-se — 
au trecut prin'  filtru) u. 
nor examene exigente. 
Le dorim tuturor succes 
în redarea imaginii Ro
mâniei aşa cum este ea. 
Nu ne putem însă abţi
ne să nu_i tragem şi de 
atenţie (că aşa-i ardelea
nul): „Fraţil°r, nu vopsit: 
prea tare gardul, ci gârf- 
diţi-vă o ţâră la leopar
dul dinăuntru, amărât şi 
năpârlit de atâta tranzi
ţie !“.

tavă—nu prea avem parte 
decât de unele questii şi 
alea considerabil decalate 
ca să nu zic întârziate 
sau, pur şi simplu, deloc, 

Tamtam-ul publicitar 
PROTV, pus la cale. şi 
orchestrat după. toate re
gulile artei a stârnit o i- 
mensă curiozitate şi 
pentru multă lume — a 
luat forma unei aşteptări 
pline de speranţă.

Cea mai interesantă 
reacţie mi s-a părut a fi

bune pentru tot re s-a 
putut vedea la noul ProTV.

Dar să vedem despre ce 
este vorbă. Până acum o 
săptămână, ProTV în
semnase doar ştiri, sport, 
seriale, dar şi câteva frus
trări. Pe ăi de suntem 
non-bucureşterii şi „Pier
duţi în tranziţie" ne du
rea sufletul că nu pu
team vedea „Săptămâna pe 
scurt" (a BBC-ului), „Doar 
o vorbă..." sau „Istoria în 
direct".

„PROTV trebuie să atin
gă întreaga complexitate 
a noii grile de programe, 
caro înseamnă filme şi 
seriale, sport, Ştiri şi con
cursuri*'. Tot domnia sa 
declara: PROTV este
o televiziune Pe care o 
aşteptăm de 6 ani de zile, 
la care te uiţi şi câştigi. 
Obiectivul nostru, foarte 
sincer, este să atingem în 
6 luni o audienţă de 50 Ia 
sută în teritoriul în care 
emitem". ; î

» ’ # • • • » * » * • •

Cum a fost posibil aşa 
ceva ? Adrian Sârbu şi 
Ion Tiriac au pus mână 
dn la mână, dar mai pre
sus de toate âu izbutit 
să-i convingă pe domnii 
Ronald S. Lauder şi Leo- 
nard !W. FerHg, repre
zentanţi ai CME (Central 
European Media) să par
ticipe la combinaţie cu un 
mi zii ic de 20. milioane do
lari.

Existând'investiţorii stră
ini, fondul de filme a fost 
întinerit şi . adus la zi. 
mergându-şe numai pe 
filme de categoria A. a- 
dică . premiate în festivale 
internaţionale dintre care 
amintim : Alien, Greu de 
ucis, MASH, Dansează cu 
lupii, Â fost cândva în 
America sau Un peştişor 
numit Wanda. La fel stau 
lucrurile şi cu serialele, 
întrucât s-a optat pentru 
cele mai recente şi de 
succes producţii: Dosa
rele X, Spitalul de urgen
ţă, Viaţă de poliţist, Pa
radise Beach sau Secrete 
de familie.

Iq numărul viitor vă 
vom prezenta structura 
programelor.

(Din revista „TV satelit")
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\REFLECŢIA SĂ P T Ă M Â N II ţ 
0  „Dacă introduceţi prostii într-un corn-ţ 

puter, vor ieşi doar imbecilităţi. Dar aceste ţ 
imbecilităţi, pentru faptul de a fi fost tre- ţ 
cute printr-o maşină foarte costisitoare, vor ţ 
fi înnobilate şi nimeni nu va îndrăzni să le ţ 
critice". _ . Pierrc Gallois . \

CUGETĂRI... ECONOMICE '
0  „Când doi oameni din  aceeaşi firm ă I 

■sunt în to tdeauna de acord, unul d in tre  ei este j 
tde prisos". William Wrigley '

O  „A facerile pot să aducă bani, d a r a- i 
proape niciodată p rie ten ie". Jane Austen ;

O ,,Un ex y ert este o persoană care a în- | 
ce tat să m ai gândească. De ce a r treb u i să • 
gândească ? Este expert".

Franfc Llayd Wright J 
0  „Am asculta t punctele dum itale de I 

vedere. Nu sun t în  concordanţă cil .'ale m ele.' » 
H otărârea este  lu a tă  în  unanim itate". : 11

Charles de Gaulle j
- O „Te u ită  to ţi : rude, p rieteni, iub ită , , 

până la urm ă, şi inarhicii, dar nu  te  u ită  ere- J 
ditorii. Aşadar, cau tă să fa c i 'c â t  m ai m ulte  * 
datorii posibil, ca să continui să tră ieşti în  |
m em oria celorlalţi1: M, G. Sap

eşti U
pnir1

Selecţie de II.IE LEAHU

VIRTUŢIILE TERAPEUTICE  
ALE U N O R  P L A N T E  M EDICINALE

I

Iată câteva recoman. 
dări privind «recolţarea, 
păstrarea ţi ~ utilizarea u- 
nor. plante, medicinale 
cum sunt: lenupărul, Pod. 
balul, Pinul, VâscUl,: plan
te care şe recoltează până - 
în ' aprilie. ■ ... - ■ ş

IENUPĂRUL 
Acesta se găseşte în 

pădurile stâncoase . ţi. pă- ; 
şunile de munte. Se re. 
coltează fructele care se 
păstrează în pungi de 
hârtie sau săculeţi de 
pânză. Are acţiune diure
tică şi antireumatică, iar 
în bronşitele , acute şi 
cronice Uşurează tuşea, 
restabileşte activitatea di. 
gestivă, măreşte puterea 
de transpiraţie. “ Mod de 
administrare: infuzie (ceai) 
din 5—10 boabe strivite şi 
opărite cu 1/2 litru de apă 
clocotită. Se strecoară şi 
se bea de trei ori pe zi 
câte un pahar. Extern 
(pentru frecţie în reuma
tism, lumbago, nevralgii 
diverse): o mână de boabe 
zdrobite se amestecă cu

iOO ml alcool,: iar după 
câteva zile se adaugă uii 
litru oţet de vin şi se 
lasă la macerat 8—10 zile. 
Apoi se strecoară şi păs. 
trează în sticle bine în
chise. . ■

I'ODBALUL
Creşte ’ pe lângă pâ

ra ie, pe mâluri şr coaste, 
Sunt culese frunzele, flo
rile şi latninele foliare, 
după înflorire. Este Un 
exgeetorant emolient şi 
se foloseşte în - bolile a . 
paratului respirator — 
bronşite, tuse, râguşeală, 
astm, silicoză. Se între
buinţează sub formă de 
ceai preparat din una 
două linguri de flori şi 
frunze la un litru de apă. 
Se bea de mai multe ori i 
pe zj câte un pahar de 
ceai călduţ. Frunzele- se 
folosesc şi pentru băi în 
tratamentul reumatismal.

PINUL
Acum este perioada când 

se recoltează mugurii şi 
sc păstrează, după ce se 
usucă. în pungi. Are ac.

VIAŢA NU E GEOMETRIE
alb, nici negru. Desigur |

CLEPSIDRA

Ne e teamă să trăim
în ambiguitate, vrem în ă ca un îndemn de a um. 
jurul nostru cât mai blă pe nisipuri mişcă- 2 
multe , certitudini, linii toâre, dar e mai bine I 
drepte, chenare, vrem să să trăieşti în aşteptare J 
ştim un răspuns sigur: decât să iei o decizie |  
Da sau Nu, vrem să pripită numai de dragul >>

certitudinii. Să' umblăm |  
pe nisipul mişcător al > 
ambiguităţii, gândlndu- I 
ne la stânca de care ne * 
vom putea agăţa Şi "pe |  

ştim dacă e alb sau ne_ care vom putea construi I  
gru... Dar viaţa trebuie cetatea vieţii noastre. J 
văzută cu ochii inimii Intr.o zi răspunsul Da |  
şi mai -ales cu inima sau Nu va veni d e j
deschisă spre schimbări, la sine ca o revelaţie. |  
Să nu privim viaţa prin. Să nu hotărâm ~ prea .  
tr-un cadrâh,' să nu-i curând, să nu punem |  
punem chenar, di să fim chenar iubirii. La ce ne * 
precum lumina ce se ajută certitudinea falsă |  
răspândeşte în jur. Să a unui DA, spus cu ju_ J 
uităm veşnicile clâsifi- mătate de suflet? Une- |  
cări, etichetări, catego. ori drumul cel mai-scurt I 
risiri şi să acceptăm este o linie curbă în for. J 
cenuşiul vieţii atât timp mâ de spirală! -f
cât nu .poate fi nici IN A DELEANU *

Pacientul: înţeleg. V.a 
vizitat neyastă-mea azi 
dimineaţă

O
— Domnule director, 

firma la care s_a mutat E; 
—- Draga mea, parcă a loncscu al nostru ne cere

f E I I P

a n u n ţ

•  Vând aspirator, • 
maşină de spălat vase, |  
maşină de spălat pu. j 
tina... I

i

i

Fată de Ia Feregi.
• Foto; SIMO GEZA, Simeria.

ţiunc balsamică in afecţiu. (_ •  _  • mmm , ~  * —  l
nile căilor respiratorii, în. *
soţite de tuse şi bronşite.
Se foloseşte sub formă de 
infuzie — o linguriţă de 
muguri la 250 ml apă.
Se strecoară, şi se bea 
îndulcit cu miere sau za
hăr.

VÂSCUL
Este o plantă parazi

tară. Cele mai burje spe
cii gazdă sunt: mestea
cănul, părul, mărul, bra
dul, frasinul. Nu se va 
folosi cel de pe arţar, 
plop, tei. salcie. Sunt re
coltate şi ,• folosite ramu
rile tinere cu frunze. Are 
acţiune hipotensivă şi se 
foloseşte ca adjuvant în 
arteroscleroză. Se mace
rează două linguriţe de 
plantă în 250 ml apă rece 
la temperatura camerei 
(nu se fierbe), tifnp de 8 
— 10 ore şi se bea câte 
două ceşti pe zi. Iar sub 
formă de pulbere se ia 
câte un vârf de cuţit de 
trei ori pe zi. Planta 
fiind toxică se recoman
dă respectare^ indica
ţiilor date de medic.

fost vorba că nu mai 
discutăm de toată isto
ria aceea. Mi-ai spus 
că m-ai iertat şi ai ui.' 
tnt.

— Da, dar vezi că eu 
nu vreau să uiţi că eu 
te.am iertat...

O
Pacientul:. Vă rog 

să-mi scoateţi dintele 
acesta.

Doctorul: Foarte bine.

urgent date amănunţite 
despre activitatea sa de 
economist.

— Răspunde că e un 
escroc de rând, un falsi
ficator, un ' leneş? un 
gangster de drumul mare 
şi că tot ce ştie a învă
ţat la firma noastră... v

' O ” •••
• Aveţi sticle goale 

de bere? — o întreabă 
cerşetorul pe gospodina,

Vă fac o injecţie şi n-o care îi arunca priviri
să simţiţi nimic.

Pacientul: Asta s_o
spuneţi i altuia, Eu sunt 
tot dentist...

:cv. .© .
Doctorul: îţi interzic

«ndignate.
— Arăt eu ca o per

soană care bea bere? — 
răspunde aceasta tâfnoa-
s ă .  -

. — Daţi_mi atunci
să mai fumezi, să bei, să nişte sticle goale de oţet) 
joci biliard şi să vii şea. Culese şi prelucrate de I 
ra târziu acasă. ILIE LEAHU

CU ŞI DESPRE MUZICIENI

* LISZT LA 
PETERSBURG

într.unul din nume
roasele sale turnee prin 
Europa, Franz Liszt a po
posit Ia Petersburg, pen
tru mai multe concerte 
la curtea Ţarului.

în timpul unei aseme
nea manifestări, pe când 
marele pianist îşi mani
festa cu brio virtuozi
tatea, Ţârul, nepăsător. î n /  
treimea p  conversaţie cu 
vecina lui. Liszt auzi 
.şoaptele şi căută să nu.şi 
întrerupă recitalul Dar 
şoaptele se auziră din ce 
în ce mai insistent, ast

fel că imperiala conver
saţie începu să fie auzi. 
tâ de toată lumea.

Atunci, Liszt se opri 
brusc şi se ridică. Ţarul, 
contrariat, întrebă care e 
cauză acestei întreruperi 
Liszt se înclină ş î răs
punse sec:

-  ’ Majestate, când su
veranii vorbesc. supuşii 
trebuie să tacă-1

•  w e b e r  ş i
VORBĂREŢUL

Cunoscutul autor al o- 
perelor „Freischutz" 
„Abu Hasan", „Oberon“. 
Cari Maria von Weber,

aflat la o serată, avu ghi
nionul să stea lângă ani 
individ vorhâreţ care îl  
plictisi cu neroziile sală 
tot timpul. Iritat, compo
zitorul părăsi la un mo
ment dat salonul. Invita
tul, neînţelegând ce se 
întâmplă, se adresă unui 
vecin:

— Am auzit că domnul 
Weber e un om inteli.1 
gent şi sociabil, dar astă- 
seară el n-a deschis : gura 
nici măcar o dată I

— Vă înşelaţi, îi replică
vecinul. Pe când vorbeaţi^ 
a căscat de vreo zecii 
ori... :■ . .." y

Culese de . y’ I
iS'VN, ZAMFIR '!(N. Z.).
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ORIZONTAL: 1) Avansează pe spi
narea altora; 2) Are proprietăţi, cu to_ 
tul deosebite; 3) Semnal dat pentru în_ 
colţire — Construcţie în faza de finali

zare — Antrenor de răspundere; 4) Agent 
de legătură în ultimă instanţă — Orân
duire schimbată în urma unui referen
dum; 5) Mai mereu pe.afară după rtiu- 
ieri — Subiecte pentru predicat; 6) Luată 
de urechi şi când e mică — Sol decla
rat ca indezirabil; 7) Purtător de sar
cini în câmpul polilor — Trasă drept la 
echer;*" 8) Scurtă invitaţie de revedere a 
unui înscris — Deconectant, cu caracter 
ilustrativ — Tip familial de şiret; 9) 
Soluţii adecvate pentru integrale; 10) 
Producţie a regiei de montaj.

VERTICAL: 1) Poartă însemnele 
partidelor în alegeri; 2) Se înmulţeşte 
cu spor; 3) Ceva pe jumătate! — Um
brar la susur de ape — Tras .pe mar
gini!; 4) Calificativ obţinut' la pasul 
de defilare — Cercetător al scoarţei te
restre; 5) Apreciată cu mare largheţe 
— Tip fără chemare ţinut la distanţă; 
6) Post-scriptum la o scrisoare — Ajunge 
rapid la înţelegere; 7) Dă înapoi cu 
braţele deschise — Execută o probă la 
bob; 8) Plasat în spate Ia bătaie — 
Concurează cu succes la proba de re

zistenţă — Agent de circulaţie pe lito
ral; 9) Grile cu dezlegări cifrate; 10) 
Gen- de agitaţie în masă.

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului 
„SCOICA E U T E R P E F , 
apărut în ziarul nostru 
de sâmbăta trecută :

1) ' QSANA — ETER; 2) GEN — 
TUNARI; 3) ORATOR — NEV; 4) RA — 
ALAMĂ — A; 5) TIV — TONAL; 6)
s e n a t  — d a m ; 7) i — o n o ra  — a t ;
8) TIR — BALETE; 9) AMOREZ — 
MOV; 10) RACîE — APARI.

Soluţia problemei din

ă.
nr.

Dc 5
trecut: 

1. ...Ra 4
2. Cc 3 mat : ■ 2. Da 3 mat
1. ... Db 4 ! '• 1. ... Ra 6
2. Da 7 mat - 2. Da 7 mat

Controlul poziţiei:
ALB.: Rg7, Dh3. Cb8, Ne2, Nţ7 
NEGRU: Re5, pf4
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Scăldaţi în lumină, hrăniţi cu cântec
„Magda, ce zici, încer

căm să realizăm ceva'?14 
— a întrebat proî, Iaaa 
Stane, directorul şcolii, 
„Ce?“ — a întrebat, la 
rându-i, înv, Magdalena 
Parago. „Ştii tul'* — i-a 
replicat directoarea, Magda 
n-a mai răspuns, dar a 
înţeles unde... bate. Acasă, 
L-a vorbit soţului despre 
scurtul dialog avut la 
şcoală. înţelegând că e 
vorba despre reluarea u- 
nei activităţi artistice 
care, cu mulţi ani în ur- 
jnă, -a încununat elevii şco
lii cu numeroase premii 
pe ţară, Ianoş, soţul învă
ţătoarei, a cumpănit câ
teva clipe, apoi a răspuns: 
„Nii cred" că mai poţi, că 
vei reuşi".

— Nu ştiu dacă acest 
răspuns m-a determinat să 
încerc, să îndrăznesc să 
pornesc la drum, după a- 
tâţia ani, cu o nouă for
maţie de . revistă muzical- 
eoregrafică a copiilor, dar, 
iată, azi, suntem iarăşi 
aplaudaţi — recunoaşte 
dna înv. Magdalena; Fa- 
rago. Adevărul este eă 
avem copii talentaţi, copii 
minunaţi, iar părinţii - lor 
înţeleg să-i şi sprijine

în realizarea unor acţiuni 
educâtiv-ârtistice deosebite.

Cum la  cele patru 
decenii de muncă la ca
tedră, înv, Magdalena Fa. 
rago s-a aplecat, cu afec
ţiune" şi sensibilitate asu
pra copiilor, însufleţin. 
du-le, o dată cu primele 

• litere, şi dragostea şi res
pectul pentru frumos — 
alegerea temei pentru re

asemenea preocupări intră 
în scenă eroi îndrăgiţi <im 
căţeluşul Nero, motănelul 
alb ca un ghiocel, broscuţa 
Oac de pe marginea de 
lac — prin voci de copii 
de impresionant talent: 
Mihaela, Monica, Raluea, 
Andreea, Diana, Luminiţa, 
sau prin prezenţe de basm 
(Alexandru). Şi scena toată 
e unt cântec, o sărbătoare.

Revista muzical-coregrafică a copiilor

vistă a căutat-o tot în 
lumea ^esteticului, a can
dorii şi purităţii vârstei 
celor mici: „Ne jucăm şi 
învăţăm pe parcursul unui 
an de şcoală". O temă ge
neroasă pentru exprima
rea prin Cânt, vers şi de
sen coregrafic a bucuriei 
copilăriei.. „Suntem mari, 
suntem mari/ De-acum 
suntem şcolari" se mân
dresc prin: cânt, lăudându- 
se: „Uită-te ce bine-mi 
şade/ Cu ghiozdan şi a- 
becednr". Da, ei învaţă cu 
seriozitate, dar ştiu să se 
şi joace, să iubească ani
malele; să se bucure de 
frumuseţile naturii. Cu

o lumină. Copiii se joacă 
sincer, ei nu simt că sunt 
pe scară, sub lumina-re
flectoarelor, ci In mijlocul 
naturii încărcate de mi
resme, de Nori sau în lu
mea jocurilor şi animate
lor îndrăgite, p ţ  poteci 
de drumeţie ori sub aura 
de lumină a casei bunicii 
Pentru că, astfel din fru
mos tn frumos, ei ■ trern, 
admirabil prin trimestrele 
şcolare, ajungând la ano
timpul care „purtând cu
nuni de flori şi soare/ 
Vine sâ-ntâmpine vacanţa 
mare". •

Cu melodii culese din 
cărţile de muzică ale cla

selor primate şi chiar din 
grădiniţe, cu versuri ce 
exprimă frumuseţea şi 
preocupările vârstei, armo
nizate pe un desen core
grafic în care- învăţătoa
rele Magdalena Farago, 
şi Didina Botgros şi-au
revărsat talentul, cu o 
scenografie în care simţi 
harul Danielei Pasca, re
vista muzical-bbregrafică 
a copiilor de la Şcoala 
generală „Sfânta Varvara" 
din Aninoasa a reînsufle
ţit spaţiul cultural al a- 
şezării. Şi nu numai al 
ei. Pentru că aceşti copii 
frumoşi, scăldaţi îp lumină 
şi hrăniţi cu cântec, şi-au 
făcut de acum cunoscut 
talentul şi pe scene naţio
nale, culegând aplauze şi 
aprecieri în emisiunea TV 
„Feriţi-vă de măgăruş", 
iatr în ajunul Crăciunului, 
Sntr_un spectacol special, 
transmis direct din studio
urile Radiodifuziunii Ro
mâne.

în plină iarnă, bine aţi 
venit şi revenit sub sem
nul bucuriei, voci de pri- 
măvarăl

•  * • * * • • • •  * •  * • •.» • •  * •

Primăria şi oamenii
din Zam

LUCIA LICIU

De ia Poliţia Sanitară
O dată cu primele re

vărsări ale apelor din ju
deţul nostru, Poliţia Sani
tară a judeţului Hunedoara 
a intrat în ' alertă. S-a 
constituit operativ un nu
cleu de coordonare a ac
ţiunilor care aveau drept 
scop evitarea oricărui risc 
de îmbolnăviri.

de apă la 4- 
noapte.

-6 ore zi şi

APROVIZIONAREA 
CORECTA CU APA A 

UNITĂŢILOR AP.

PERMANENTA
SERVICIILOR

. .S-au . organizat servicii 
permanente, până la data 
de 31 ianuarie, la nivelul 
conducerii şl al laboratoa
relor de chimie şi bacte
riologic. In ultimele zile 
ale lunii decembrie. Ia
fiecare dispensar comunal 
de pe Valea Mureşului a 
fost repartizat un Cadru 
de specialitate de ia Po
liţia Sanitară pentru a lila 
măsuri de protejare a
populaţiei în cazul apari- 
ţiei riscului de îmbolnă
vire. A fost supravegheata 
în permanenţă sursa da
apă şi aprovizionarea eu 
apă potabilă a populaţiei 
prin deplasarea perma
nentă a personalului de
specialitate în zonele inun
date, pf®evându-se probe

Restaurantele şi com
plexele hoteliere, care au 
organizat revelioane, au 
fost aprovizionate cu apă 
minerală şi potabilă, a- 
dusă eu cisterne, S-au dis
tribuit afişe care interzi
ceau consumul .apei de la 
robinete şi care recoman
dau turiştilor să respecte 
normele, pen tru a  fi redus 
la zero riscul * de îmbol
năviri.

situate pe Valea Mureşu
lui. Au fost dezinfectate 
315- fântâni Sn satele co 
munelor Zam, Ilia, Tur- 
daş, Geoagiu,, Teliuc, pre
cum şi din zona oraşului 
Brad. Operaţiunea va con
tinua până la obţinerea a- 
pei care să nu prezinte 
riscuri de îmbolnăviri. In

prezent se constată că 
toate aceste acţiuni nu 
au fost zadarnice; nu s.au 
semnalat îmbolnăviri din 
cauza, consultului de apă 
sau de alimente care ar 
fi putut face contact cu 
apa.

POLITIA SANITARĂ

DEZINFECTIA
FÂNTÂNILOR

După retragerea apelor 
în albiile râurilor, s.au 
luat măsuri de aducere a 
apei la parametri de po- 
tabilitate la sursele cen
trale de aprovizionare. Fân
tânile afectate de inunda
ţii au fost dezinfectate, 
după ce s-a scos apa 
de 2—3 ori. Pentru a- 
ceasta s-a distribuit -dez
infectant la toate dispen. 
sareie comunelor afectate,

In .numeroasele noastre 
discuţii cu oamenii din 
fruntea localităţilor i-am 
auzit pe Unii primari plân- 
gându-se că în zilele de 
astăzi oamenii nu ascultă 
de nimeni şi de nimic şi 
dovedesc indiferenţă faţă 
de tot ceea ce se întâm
plă, nu. numai în ţară, ci 
chiar şi localitatea unde 
trăiesc. Şi o asemenea a- 
firmaţie nu este departe 
de adevăr. Dar iată un 
caz care argumentează că 
nu peste tot 'lucrurile se 
întâmplă ca mai sus.

S-a anunţai, chiar în 
zilele Crăciunului, că din 
aval Mureşul vine cu ape 
mari, umflat. Imediat Pri
măria din Zam a intrat 
în alertă. Toţi lucrătorii 
instituţiei au fost mobi
lizaţi pe loc, s-a organizat 
serviciul permanent Ia te
lefon. Primarul şi subal
ternii săi s-au deplasat î n . 
sătul Sălciva şl i-au che
mat pe oameni să vină cu 
scule — hârleţe, lopeţi, 
sape ş.a. — să întărească 
digul de pe malul râului 
care prezenta unele locuri 
şubrede. Toţi bărbaţii sa
tului au răspuns chemării 
şi, în mal multe zile, di
gul a  fost consolidat, iar 
apele umflate ale Mure
şului n-au trecut peste el.

în dreapta curgerii râ
ului nu există dig Şi vii
tura a ocupat â  oarecare

suprafaţă de teren. — circa 
40 ha însămânţate. Primă
ria i-a chemat' pe oamenii 
din satul -de reşedinţă să 
participe la evacuarea apei.
Şi aici prezenţa a fost nu
meroasă. Circa 100 de oa
meni âu săpat şanţuri şi 
canale astfel că apele 
s-au retras în matca lor. 
în fruntea acestor parti
cipări s-a situat nrimarul 
şi consilierii printre cei 
din primele rânduri aflân. 
du-se I. Crişan, I. Matei,
A. Sfârlogea, C_tin -Bi- 
răU, I. Streian, S. 'Şerban,
Z. Madoşa, N. Văi an • şi 
mulţi alţii. Datorită inter
venţiei prompte a primă
riei şi a oamenilor din 
Zam pagubefle provocate 
de umflarea Mureşului 
sunt mici. nu s-a pierdut 
nici un animal, nici un 
adăpost n-a fost afectat.

— Deii, dle primar Ni- 
colae Munteanu nu este 
■adevărat că oamenii nu 
ascultă şi nu tţrnieazâ pri-

' măriile.
— Nu ştiu cţim este în 

alte părţi, dar la noi fe- , 
nomenul acesta nu se ma- iţi 
nifestă. Oamenii ascultă
şi urmează primăria. Nu 
numai în cazul de care * 
v-am vorbit — amenin
ţarea Mureşului ci în 
permananţă.

t r a ia n  bo n d oR

La secţia finisaj a 
S.C. Sarmismob S.A- 
Deva, tinerele salariate 
Edit Seclu şi Alexan
dra Bîrsan îşi înde. 
plinesc cu • conştiincio
zitate atribuţiile ce 
le revin în meseria
Ier. - ■.

Foto: PAVEL LAZA

LUNI, 15 IANUARIE 
7,0® Ora 7, bună dimineaţa!; 8,30 Cap

cana timpului (s/r); 9,75 Sport la minut;
9.30 Paradise Beacli (s/r); 10,00 Ştiri de
televiziune ,(f/r); 12,00 Verdict: crimă
(s/r); 13,00 Oameni în toată firea (s/r);
13.30 Iteverly Ilills (r); I1.30 Volei. Câmp. 
Italiei; 15,30 Schi. Magazin; 16,3o Para. 
dise Bcăeh (s); 17,00 Poveşti din Bucu
reşti ; 17,30 Capcana timpului (s); 18,15 
Auto. Raliul Granada —■ Dakar ; 18,45 
Sport la minut: Ştiri sportive; 19,00 Oa
meni în toată firea (s); 19,30 Ştirile Pro 
TV; 19,55 Doar'o vorbă să-ţi mat spun...;
20.00 Betrayed (thriHer SUA 1988) cu 
Debra Winger, Tom Berenger; 21,55 Şti
rile PiO TV; 22,00 MASII (s); 22,30 Pro
cesul etapei; 0,00 Ştirile Pro TV.

MARŢI, 16 IANUARIE
7,00 Ora 7, bună dimineaţa!; 8,30 Cap

cana timpului (s/r); 9,15 Sport la minut;
9.30 Paradise Beach (r); 10,00 Betrayed 
(f/r); 12,00 B°x profesionist; 12,â5 Ştiri, 
le Pro TV; 13,00 Oameni în toată firea 
(s/r); 13,30 Procesul etapei (r); 16,30. Pa
radise Beacb (s); 17,00 M.\SII (s/r); 17,30 
Capcana timpului (s); 18,15 Sport maga
zin: 18,45 Sport la minut: ştiri sportive;

■ 19,00 Oameni în toată firea (s); 19,30 Şti
rile Pro TV; 19,55 Doar o vorbă să-ţi 
mai spun...; 20,00 Spitalul de urgenţă (s);
21.00 Secrete de familie (s); 21,55 Ştirile

Programul săptămânal
Pro TV; 2230 MASII (s); 2230 Deşteap- 
tâ-te, române (ţalksbow); 030 Ştirile Pro 
TV; 0,05 Sport Ia minut: ştiri sportive. 

MIERCURI, 17 IANUARIE
7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 8,30 Cap

cana timpului (s/r); 9,15 Sport la minut;
9.30 paradise Beach (s/r); 10,00 Spitalul 
de urgenţă (s/r)'; 11,00 Secrete de fanai, 
lie (s/r); 12,00 Fotbal Rezumat AngHa;
13,00 Oameni în toată firea [s/r); 13,30 
Fotbal american; 14^5 Fotbal. Rezumat 
Spania; 15,00 Deşteaptă-te, române (r);
16.30 Paradise Beach fs); 17,00 MASII 
(s/r); 17,30 Capcana timpului (s); 18,15 
Sport Magazin; 19,00 Oameni în toată 
firea (s); 19,30 Ştirile Pro TV; 20,00 
Jungle l'evcr (f.a. SUA 1991) cu Wesley 
Snipes, Annabella 'Sclorra; 22,00 MAŞH 
(s); 22,30 Robocop (s); 23,30 Poveşti ade
vărate (scurt-metraje); 030 Ştirile Pro TV.

JOL 18 IANUARIE
7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 8,30 Cap

cana timpului (s/r); 9,15 Sport la minut;
9.30 Paradise Beach (r); 10,00 Jungle Fe-
ver <f/r); 12,00 Sport; 13,00 Oameni îri 
toată firea (s/r); 13,30 Robocop (s/r);
14.30 Poveşti adevărate (r); 15,Oo Fot.

bal american; 15,55 Baschet. NBa  Ac. 
tîon; 16.30 Paradise Beach Ţs); 17,00 
MASH (s/r); 1730 Capcana timpului (s); 
18,15 Sport Magazin; 18,45 Sport ia mi
nut; ştiri sportive; 19,00 Oameni în toată 
firea (s); 1930 ştirile Pro TV; 20,00 A 
cage aux foile (f); 22,00 MASH (s); 22,39 
Cracker (s); 2330 Rătăciţi-în tranziţie 
(talkshow); 0,00 Ştirile Pro TV. 

VINERI, 19 IANUARIE
7,00 Ora 7, bună dimineaţa!; 83o Cap

cana timpului (s/r); 9,30 Paradise Beach
(r) ; 10,00 A cage aux foile (f/r); 12,00 
Sport; 13,00 Oameni în toată firea (s/r);
13.30 Cracker (s/r); 14,30 Rătăcit! în tran
ziţie ţr); 15.00 Sport Mag.; 16,30 Para- 
dise Beach (s); 17,00 MASH (s/r); 1730 
Capcana timpului (s); 18,15 Sport Ma
gazin; 19,00 Oameni în toată firea (s);
19.30 Ştirile Pro TV; 20,00 Dosarele SC
(s) ; 21,00 Red Dawn (f. SUA 1984) cu 
Patrick'Swayze, Charlie Sheen; 23,00 
Aventuri în Casa Morţii (s); 0,05 Sport 
la minut: ştiri sportive; 0,30 Erotica (s); 
130 Doubte Indemnlty (f. SUA 1973) cu 
R. Crenna, Samantha Eggar; 330 Sport;
6,00 Aventuri îh Casa Morţii (s/r).

SAMBĂTA, 20 IANUARIE
8.00 Desene animate; 9,30 FHpper (sl;

10.00 Iiouble Indemnity (f/r); 12,00 Sport 
, extrem; 12,30 Motor Sport Magazin; 13,00

Fotbal Magazin; 14,00 Stelele Olympiei; 
1*30 Fotbal „Made hi England"; 1530 
Lumea rugby-ului; 1530 Fort Boyard; 
1630 Dosarele X (s/r); 1730 Duckman 
(sr da); 18,00 Seaquest (s); 19,00 Ciudă
ţeniile lumii; 1930 Ştirile Pro TV; 19,55 
Doar o vorbă să-ţi mai spun...; 20,oo E- 
nnemle: a Lave Story (f); 2230 NYPD 
Blue — viaţă de poliţist (s); 23,00 Lege 
şi ordine (s); 0.00 Ştirile Pro TV; 035 
Sport ia minut: ştiri sportive; 0,30 Fot. 
bal. Campionatul Spaniei; 230 NYPD 
Bine — viaţă de poliţist (s); 33o Enne (r). 

DUMINICA, 21 IANUARIE
8.00 Desene animate; 9,30 Flipper (ş); 

1030 Film românesc; 12,00 Seaquest (s/r); 
12,50 Doar o vorbă să-ţi mal spun., (r); 
12,55 Ştirile Pro TV; 13,(10 Divertisment; 
1330 Gesturi însemnate (s); 14,30 Bas
chet NBA; 15,30 Fotbal JH Calcio (d); 17,30 
Faţă în faţă cu Iile Şerbănescu (talk- 
show); 18,30 Beverly Hills (s); 19,30 Şti
rile Pro TV; 1935 Doar o vorbă să.ţi 
mal spun... Realizator George Pruteanu;
20.00 House of Cardş (f. SUA 1993) cu 
K. Turner, Tonuny Lee Jones; 21.55 Şti
rile Pro TV; 22,00 Verdict: Crimă! (s); 
2330 Fotbal II Calcio; 0,00
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în data de
Numele ţi prenumele

Adresa
(Sat)

*
i

i
1o £

Pontechcr Lucreţia Minei
Turceanu Olimpia ’ Minei
Petric fostf Minei
Lup An» Minei
Lup Vaieria Minei
Hreban Ghe. Cecau Minei
Mitrică Rcmus Minei
Streitaru Eleonora Minei

5
7
11
13
15
19
21
23

1
1
2
1
1
5
4
1

1
1
1
1
1
I
1

1
1
1
1
»
1
1
1

1
1
1
t
»
I
«
1

1
«
I
1
1
1
I
a

Xoma Mana ; , Z z ' i 5' X I X 1 «
Popa iodtt Mhwi 25A 4 1 i » X
Streitara Llvia -m m tz: z 23 4 X i 1 1
Nistor Silvestru Minei . 27 : 4 1 - t . : A'- 1
Z&voias* leaa Aflnpî 29 Z Z 'Z ■ 2 .. 2 2
Vlad Cornelia ' Minei ‘31 2 z 2 2 2
Herban X-ldia Mlnej 37 % . 1 fi «
h u m a Gbe. »Baei 39 z s :Z ;rg;:- - S ::V X1 ■ 1
Vlaa Drasomir Z Z - m . 4 2 3 ■ 2 2
Tri* Tikcrhl Minei
Nisior Uvig Minei
Petric Ghe. Minei
Lucaci Petru ■■ Minei
roma Ghe. . Minei
Lupuiescu Flca Minei
Corbcscu Maria Minei
Zăvoian Valeria Maria Minei 
Herban Gheorghe Minei
Fplcta Aurelia 'Minei
Socaciu Maria Minei
Ghiţan Maria Minei
Zăvoianu Vkwel Mjnei
Lucaci Claudiu Manuel Minei 
Pus Viorel Minei

43
47
51
53
55
«

10
12
14
16
18
20
22
24
26

Benea Sabin Mtnei * 28
Petric Simion 30
Suria Ileana Minei ■ \ .34
. ' . '4SimtfelAM - nor*wii OlHIIwil QZt Mina» ̂ 38
Pop Alexandru Minei ' , * 40
Pupezp Treja PUwilor . 5
Herban Uoctca 9
Petroiwc loart Pomilor ■' " • 7
Gostesc Elisabefa ' Pomilor 2
Lăscat 1« kU w PemUor 1 2
Lăscuţ Ioan Pomilor 2
Zăvoian Ileana Pomilor 4
Cismaş Rcmus 
Petric Mire ea 
Moza Vanii*

Pomilor
Ogrăzilor
Ogrăzilor

6
3
9

2
2
1
2
2
4
2
1

■ 2 
2 
1 
2 
4 
1 
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. 4
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DIRECŢIA DE MUNCA 
Şl PROTECŢIE SOCIALA 

HUNEDOARA — DEVA ' >
■ ORGANIZEAZĂ CONCURS.z: ':-  

în ziua de 25 ianuarie 1996 
pentru ocuparea următoarelor poseuri:
•  1 post inspector de specialitate la OI|* 

ciul Forţe de Muncă şi Şomaj Deva —; stu
dii superioare.

•  1 post inspector la Oficiul Pensii de 
Stat Deva — studii medii şi 3 ani vechime 
în munci specifice.

ZZ, 1 post portar — stagiul militar satisfă
cut şi vârsta până la 40 ani. Cazier juridic. 

Informaţii suplimentare la c-<i*jnn- Vmeritul 
contabiiitate.administrativ al D.M P S Hune*

-Deva.; /-vA: ■■■■■■ A-.1 : - 'A--

%
pentru aparate electronice, electrocasnice, 

butelii ruseşti, în datele de 25. I. 1996 f i 15. 
1 II. 1996. ora 10.

I

1

1 Berindcj Ghe. Ogrăzilor » 5 X t ■*: 1 0 • Vgf;- 2 0 |
1l-h* Petrfc Navru 'C i,-/ Omizilor t» 2 1 i i  ' 4 1 0 3 1 0 1
1h- Chitidcan Ioan Ogrăzilor 15 ' -s X . i ' i î X i • i, » 2 0 1
| r-' KoUru V’irţll Ogrăzilor 2 - 3 X î t X ■: .3.. lI - Luca Maria Ogrăzilor' ' 4 - ; "2:' ■■ X . \ 1 « . x 0 S - 1 0 1
■ Alimpesc Valeria Ogrăzilor 6 4 t i i 1 î ♦ 3 0 1
1 Bularda Nicolae Ogrăzilor c - 6 • 3 X X 1 i 0 3 i 0 1

Herban Sofroni Ogrăzilor 10 2 i i X 1 i 0 3 i 0 1
11 Patcău Clara Morii - - 23 &.a 3 i f  î -■ ,|-.v 1 i 0 3 i 0 1

Vima Ioan . Trandafirilor t * t - 2 s2 1 , 2 i 0 3 1 1
1 Huma Ioan 'Trandafirilor 3 3 2 2 2 2 i 0 3 2 1 1

Simionuc Cornelia Cantinei 2 A 2 2 2 2 2 r 0 3 2 1 1
1 MaBner Maria Cantinei : X 2 . . 2 2 2 i 0 3 :: ii' -1 • - 1 I
■ Popescu Ana Principală II 1 1 1 1 :■ 1 i 0 3 1 0 I
1 Betea Nicolae Principală 13 6 i 1 I 1 i 0 3 ■: 0 1
■ Buda Vlcim’ Principală (aeloc.) X5 0 î : X 1 1 î 0 3 0 0 1
1 Nichita Ghe. Principală 17 2 i 2 2 2 î • 3 2 » 1
1 Voie Ofelia Principală (rteloc.) 25 0 2 2 2 2 i 0 3 2 ■' 1 1
1 Lup Aurel Principală ■■ 27 ' 2 2 2 . 2 2 i 0 3 2 1 1
1 Zăvoian Maxim " I'rincipală . > 29 3 2 2 - 2 î 3 2
1 Muntean Tovica Principală 33 3 1 X S X i • * .4
1 Muntean Margareta Principală 35- 5 1 1 ' x 1 ' * . -0. 3 2 0 11 Csiki Alexandru Stuparilor - 1 .■ 1 1 1 t 1 i 0 3 0 f
1 Zăvoian Simion Stapprilor f  ■ 3 1 rZ.ZZ ■Î'ft-V'iv 1 i ‘O 3 t 0 I
1 Petric Estera Stuparilor 9 2 f X 1 i 0 i v .X;/;. 0 1
j Petric Alexandru Stopărilor 11 2 1 i î 1 i 0 3 1. 0 1
1 - Circo Daniel > Stopărilor 27 4 t li* . 1 I î 0 3 l 0 I
1 Pus Maria Stopărilor 4 2 1 i: M/:' 1 i 0 3 1 9 I

Herbpn Băiut Constructorului 4 4 1 i î 1 i 0 3 l 0 1
f Danetiue Ghe. Pomilor 8 Z 1 t ■ 4 v 1 - ■■ i 0 3 2 0 11• '• Cu Icra Mincrva Constructorului 6 2 1 i ■- 1 i 0 3 1 0 1
1 Balaş Ghe. Constructorului 8 5 1 ■ i  • i 1 i .-■0' 3 1 0 1

| Florincaş Francisc Constructorului 10 3 1 i î 1 î 0 3 ' 1 9 11 Dascălu Ioan Constructorului 12 3 1 i î 1 î 0 3 1 9 1
1 Pleşa Dumitru Constructorului 14 3 1 i î 1 i 0 3 1 0 |

Bud# Silviu Constructorului !« e 1 i 1 1 i 0 3 1 9 1
| Cocuz Constantin Constructorului 18 2 1 x r 1 i 0 3 1 9 1
1 - Ivan Cristian Constructorului 22 * 2 X i î i t 0 3 ••• ' 1 A- 0 1
1 Bpzatu Magdalena Constructorului 20 3 1 i î 1 i 0 3 1 !  1Bularda C-tiu Constructorului 24 2 X i t 1 î 0 3 1 A i
1
■ _ _ z . <H. P.)

'
W Z :  !  ”  "  ^  ' ........ ' ”  '■ * ;
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DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR 
PUBLICE ŞI CONTROLULUI 

FINANCIAR DE STAT 
HUNEDOARA — DEVA

Cu sediul 4n str. 1 Decembrie, ur. 30
.V:-:;-; a n u n ţ a

A.G.E.B. SERVICE Cucursşti

Ţ5J ^ 6 ^  4* y ta n u ir i  a u to M  A ulr/n  **m*pi*t .
■ 4#; , -**Hf*4 . 0*0/1; ■.. pf /ţfw** *e*W**i..■

pr<uiurii&*4 d in  4  0  tu fiid*  *4 4 t  n*i**n*t

£"'<**> ţ*. g  OMtHKlt

COM EXEl I f -r 1 Ol Cllutir,ai SI 1«. tri a j  051 MS167
DEVII AlfM Sintub«lm.Csopki Euiovrrurjoiinm l

jfa parbrizek aoaxtrc saat mereu m faţa

S.C. APROTERA S.A. SIMERIA 

CERERE DE OFERTA

Prin contractul încheiat de S.C. APROTERA 
S.A. SIMERIA cu S.C. BOMBAT S.A. BISTRI, 

ţ ŢA, am deverdt distribuitori liniei cu excluşi» 
ţ vitate în judeţul HUNEDOARA, pentru desfa- 
ţ cerea acumulatoarelor acide cu plumb de tip 
t auto
 ̂ Întrucât dorim o bună organizare a reţele  

' de desfacere în cadrul judeţului, ne adresăm 
| societăţilor comerciale de profil, - care desfac 
i acumulatoare cu amănuntul, dacă doresc sX 
\ colaboreze cu noi, In sensul de a ne trimite 
ţ până la data de 20 ianuarie 1996 ofertă scrisă 

din care să rezulte :
—■localitatea în care îşi desfăşoară acti

vitatea;
— obiectul de activitate al societăţii;
— o schiţă a spaţiului de care dispune;

, — amplasamentul magazinului faţă de
|  centrul comercial al localităţii ţschiţă). 
i ul ti ma balanţă contabilă,'
l Menţionăm că intenţia noastră este ca 
\ intr.o localitate să colaborăm cu o  singură unb< 
\  tate de desfacere. ■
ţ Pentru alte relaţii se pot contacta directo- 
i rul sau contabilul sef a} unităţii, la telefonul 
l 661370. ’t  'Z

S.C. CONTRANSIMEX 
FILIALA DEVA

S.A.

\ Angajează automacaragiu pentru lucrarea 
V „REABILITAREA DN 7 DE^A — LEPOVA*. 
I Informaţii la sediul unităţii, str. E. Gojdu, 
 ̂ nr. 73, sau Ia telefon 627826,

Sâmbătă, 13 — Duminică, 14 ianuarie 1996
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VANZARI —  

CUMPĂRĂRI

•  Vând garsonieră De.
va, str. Mărăşti, bl. 80, 
ap. 7. .r ' .■

(3292)

•  Vând apartament trei 
camere, parter, tel. 629913.

(3296)

•  Vând dubiţă Nissan, 
avariată, sau talon ■ cu 
piese da schimb. Tel. 
642157.

(3869)

•  Vând cabină tractor 
445, preţ 1 200 000, nego. 
ciabil. Tel. 613777.

(7161)

•  Vând S.C. producţie^ 
scutită de impozit, Romos, 
nr. 39

(3275)

•  Vând societate co
mercială producţie, înma
triculată 1994, Telefon 
626812. (7161)

•  Vând casă în Geoagiu- 
Sat, Oigmău, Hunedoara,

. apartament în Haţeg, Hu
nedoara. Cumpăr aparta
ment două camere, gar. 
sonleră. Tel. 227968.

(3291)

i •  Vând apartartient 3
■ camere, cartier Dorobanţi, 

telefon 628752.
ţ (3285).

; •  Vând Renault 25 şi
piese motor Renault 6 V, 
motor Renault' 21 şi BMW 
(injecţie). Angajez bar- 
mani-ospătari cu calificare. 
Relaţii tel. 211715, 621166.

(3867)

•  .Vând apartament 2 
camere, tel. 622989.

(3300)

•  Vând Dacia 1310 break, 
1990, cherestea brad, par
chet stejar. Tel. 611227.

(3295)

•  Vând'casă cu grădină . 
6860 mp, Deva, 22 De
cembrie, nr. 241. Infor
maţii sţr. Babeş, nr. 23, 
după orâ 16.

•  Vând teren1 arabil sau 
pentru agrement. Deva, 
tei. 616561.

(3278)

•  Vând armă vânătoa
re Boc 12. Orăştie, ' tel. 
642218; (3906)

•  Vând motor tractor 
U 445, RK 1, preţ con
venabil. Tel. 715575.

(2773)

# Vând ieftin insta
laţie producere şi îm_ 
buteliere suc, avizată 
sanitar, tuburi C02, 
sticle 250 ml, telefon 
641167. - (3907)

•  Ş.C. Genesa Prod- 
exim SRL Hunedoara, 
prin magazinul Ge
nesa, situat pe strada 
Constantin Brâncuşi, 
bloc 55 2, parter (in 
bloc cu biblioteca mu
nicipală), - lângă Clu
bul Siderurgistul), vă 
oferă piese auto im
port (şi pe comandă); 
încălţăminte piele, ca
lorifere. Zass, pape- 
tărie si cosmetice’.

12772)

PIERDERI

•  Pierdut carnet şomer, 
pe numele Andreşoi Elena, 
îl declar nul.

(3908)

•  Pierdut legitimaţie de 
serviciu, eliberată de F.E. 
Deva, pe numele Mîrza 
Gabriel. Se declară nulă.

(3858)

•  Pierdut legitimaţie 
handicapat, nr. 911, pe 
numele Crişan Paulina. Se 
declară nulă. (3864)

•  Pierdut camet şomaj, 
Biernackj Silvia Angelica. ’ 
Se declară nul.

(396026)'

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2 
camere Gojdu cu garso
nieră central. Tel. 627786.

- (3868)

. •  Schimb^garsonieră Bu
cureşti cu apartament Ce
va; relaţii tel. 668216, după 
ora 18.

■'■..,.,..(3274) '

A N U N Ţ

CONSUMCOOP ORĂŞTIE

 ̂ ' str. Nicolae Bălcescu, nr. 8

Pentru cei interesaţi In a face o colabo
rare cu CONSUMCOOP Orăştie în activităţi 
comerefale şi productive, unitatea pune la 
dispoziţie baza materială .(spaţiu, mobilier şi 
utilajele necesare) în municipiul Orăştie. 1 

Informaţii la telefoanele 642393; 641716; 
fax : 642456. *

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL 
ENERGETIC DEVA

str. Minerului, nr. 28, tel. 620913; 621638

Anunţă concUTS pentru ocuparea posturi
lor :

•  paznic (bărbat)

■ *  tractorist

Concursul are loc în data de 19 ianuarie 
1996, ora 10.

În c h ir ie r i
* închiriez apartament 2 

camere. Informaţii telefon 
618326, după orâ 14.

,(3866)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Dau ore de limba 
engleză. Tel. 221796.

DECESE

COMEMORĂRI

•  Lacrimi amare şi ne
sfârşită durere sufleteas
că însoţesc împlinirea a 
6 luni de când ne.ai pă
răsit

1.EONTIN BOTA
un soţ, tată, fiu, frate 

de neuitat. Parastasul — 
duminică, 14 ianuarie, la 
Bretea Mureşană. Dum
nezeu să-l odihnească în 
pace! (3229) /

•  Azi 13 ianuarie are
loc parastasul de 6 săp - 
tămâni de la trecerea în 
nefiinţă a celui care a fost 
un bun soţ, tată, ginere 
Si cumnat -

IOAN B*JD
Prin plecarea lui bu

curiile,' visele şi împliniri
le au fost spulberate şi 
durerea a coborât' tn su
fletele noastre. Dormi în 
pace, suflet bun şi blând. 
Soţia Mariana. (3863)

•  Gu nemărginită 
durere anunţăm că 
s-au scurs 6 săptămâni 
de la fulgerătoarea şi 
incredibila dispariţie 
a celui care a, ’ fost 
scumpul nostru soţ, 
tată şî bunic 

LAURENŢIU 
FODOR

Slujba ide pomenire 
va avea loc duminică, 
14 ianuarie, ora 11. la 
Brănişca. Vei fi me
reu în gândurile noas- 
t* .  „ /  (3286)

•  Familia Popa Ni- 
colae anunţă cil du
rere încetarea . din 
viaţă a celui care a 
fost un bun tată, so
cru şi bunic , 

AVRAM POPA 
în etate de 75 de ani. 
înmormântarea va ă- 
vea loc azi, 13 ianu- 

! arie 1996. ora 13,30
tn localitatea Ormin- 
dea. 'Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!
Nicu,”Rodica şi Radu.

- : (3304)

•  Fiica Maria, gi
nerele Viorel şi nepo
tul Lucian anunţă cu 
nemărginită durere în 
suflet, dispariţia ful
gerătoare a bunului şi 
dragului nostru tată. 
socru şi bunic 

AVRAM POPA 
din Ormindea. Dra

gul nostru, nu ţe 
vom pita niciodată ! 
Dumnezeu să-l ' odih
nească în pace!

(3304)

•  Cu nemărginită 
durere, anupţăm de
cesul dragului nostru 
soţ, tată. unchi şi 
cumnat, după o grea 
suferinţă, >
NICOLAE PETREAN 

(NIGLl
Corpul neînsufleţit 

;se află depus la bl. 
24. cartier Dacia. sc. 
1. ap.- I. înmormân
tarea va avea loc azi, 
13 ianuarie., 19$6, ora 
13, la - cimitirul dfh 
Bejan. Vei rămâne
veşnic în inimile
iţ^stre, îndurerata fa-

r. (3303).. -

)

*

ANUNŢ IMPORTANT }
FILIALA C E.C.C.A.R, HUNEDOARA j

str. M. Kogălniceanu, nr.- 4, telefon 614658, ) 
DEVA }

Aimnţă toţŢexperţii contabili şi contabilii 
autorizaţi că în vederea eliberării noilor car- \ 

|  nete* de expert contabilşi contabil autorizat să \ 
) prezinte la sediul filialei câte o fotografie ( 

color de dimensiunile 2,5 cm înălţime pe 2,0 ţ 
cm lăţime. Termen — 15. L. 1996. i

\ Invită de asemenea Societăţile Corner- 1

ţ claie care aii cenzori numiţi de adunările ge- ! 
I nerale ale acţionarilor sati asociaţilor, în c o n - ,
• formîtate cu prevederile Legii 31/1990 să ne ' 

comunice In scris componenţa comisiilor de \ 
cenzori (nume, prenume, profesie), în vederea 1 
cuprinderii în programul de instruire care va \ 
avea loc în luna ianuarie 1996. ţ
- Termen: imediat. - i

Temei legal BÎ.G. 980/11. XH. 1995, art. 5. (
nrnntTT AiTWxrfln 'BIROUL PERMANENT

BANCA AGRICOLA DEVA 
VINDE LA '

A  
\ V

Siiisi ţ
V

I
i •  apartament cu 3 camere, dtQat în De- 
) va, cartier Gojdti, Aleea Păcii,. bloc C 2, ap- 1; 

•  casă, grădină, dependinţe, situate în 
comuna Bacia, sat Petreni, nr. 117.

Licitaţia va avea loc la Judecătoria Deva, 
biroul executorilor judecătoreşti, la data de 18 
ianuarie 1996, ora 9.

Informaţii la executorul judecătoresc ş> Ia 
Banca Agricolă Deva,

0

m m X
- ac. CĂTĂLIN * LEO 

Vinde PRIN DEPOZITUL DE LA OARDA

•  banane la 2  lei;
•  portocale — 1900 lei;
•  grapefruit — 1900 tei;
•  lănţâi — 2 900 tei.
Preţurile Închid TVA.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Având autorizaţia prealabilă nr. 160/15.09. 
242/3.11. 1995 acordate de C.N.V.M.

1905 şi autorizaţia definitivă ni\

' c r e a t  p e n t r u  a  a s i g u r a  p r o s p e r i t a t e a  ,  

o a m e n i l o r  i n t e l i g e n ţ i ,  r e a l i ş t i  ş i c u  s im ţ  practic
Sfecliul: CLUJ-NAPOCA, str. Samuil Mîcu, nr. 7; telefon: 064 — 194261; fax: 

064 — 198266. r ! :
; t . - r- administrat de ' , \

S.C. SPOR S.A.
Autorizat de C.N.V.M. prin Decizia D, nr. 158/15.09. 1995.

Sediul CLUJ-NAPOCA, str. Sfomuil Micu, nr. 7; telefon: 064 — 414581; fax: 
064 — 414571.

Şi-a început activitatea în SEPTEMBRIE 1995; valoarea nominală a unui 
T.I.A.: 10 000 lei. v

Rentabilitatea pe perioada septembrie —- decembrie 1995 este de 25 la sută.
Rentabilitatea la zi faţă de 4 septembrie corespunde unei dobânzi anuale sim

ple de 75,8 la sută. "’v ■

j: VALOAREA UNUI TITLU DE INVESTIŢIE ARDAF (T .I.A .) ţ

I n  1 1  i c M i i i a r î #  1 9 9 6  e s t *  d *  1 2 ,  7 0 0  1 * 1

Participarea ia- Fondul Mutual ARD AP (F.M.A.) este deschisă potenţialilor 
im estitori prin subunităţile ARDAF şi ale BĂNCII DACIA FELIX din toată ţara.

‘v N U  UITAŢI: - '
Beneficiază de o reducere de 10 la sută la încheierea Poliţei de Asigurare de 

Viaţă Felix acei membri ai F.M.A. care deţin cel puţin 300 T.I.Â. ,

ARDAF DEVA, str. Dragoş Vodă,, tel. 054 — 222299, BDF Deva, str. N. Băl- 
cescu, nr. 4, ARDAF Hunedoara, bdul Corvin, nr. 2, t§l. 054 — 712906.

I

\
I
l
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