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AVEŢI CUVÂNTUL ’ . -

Nu l-aţi deranjat 
pe' domnul Timiş
99

6 t

„In legătură cu artico- parcă n-aş putea da atât 
Iul apărut în cotidianul de uşor cu piciorul unei 
dv. : „Deputatul Ioan Ti* experienţe politice par- 
miş • părăseşte corabia", lamentare de cinci ani”, 
un grup de locuitori ai Experienţă ? in jocuri de 
oraşului Haţeg suntem noroc, pe valută, alte a- 
nemylţumiţi faţă - de mo- faceri, săracul om bo- 

/ dul în care dv. aţi reduc- g a t!“ « • •
1 tat materialul respectiv. Tată stimate „Un grup 

în sensul că a ţ i . lăsat să de..." că v-aoi dat cuvân- 
se înţeleagă că doar în t u l ,  însă nu înţelegem 
aparenţă l-aţi fi deranjat de ce vă ascundeţi iden- 
cu întrebări incomode, titatea. Este dreptul dv. 
avantajându-l foarte sg apreciaţi „la lumina

zilei” activitatea celor pe 
Aşa îşi începe scrisoa- care i-aţi ales în fruntea 

rea , dactilografiată _ţ,Un obştii Ori în parlamentul 
|f .up l 0-' .  .̂ln * î^eg'. ţării şi să vă exprimaţi 
Ştim că, foarte adesea, mai lucid şi mai respon- 
ln„ spatele „Unul grup de sabu opţiunea la viitoa- 

i ... se- ascunde , un om, reţe alegeri care nu-s prea 
’ care-şi camuflează astfel departe ' ” —
\  identitatea, încât să poa- m  „u & drep& Li 
ţ . , ( tă critica o n  .acuza în  i interesul ^  ^  ^

i vo??- Po3te n«-î cazul cu spunem- ceea ce ne' spun-
) scrisoarea pe care o tra- ■--- - - .................. - -

tăm aici.

V
şi nouă interlocutorii şi 

„  „ , să vă atenţionăm, când
8™  « ţ»  cazul, după docu

mentări temeinice, asu
pra taior defecte» şi gre* 
şeii ale lor, pentru a  fi

V
s

l în faţă, dimpotrivă a for- f redgţl â  a
* ta t nota de fiecare dată dreptate ?

că noi îl cunoaştem des» 
tui de bine (pe dL Timiş 
n.n.) chiar înainte de 1989, 
ştim cum nu a fost che-

ca să ajungă 
dorit, se mai

i epistolă. Aşa se** explică 
’ farlill eă nanuini r»fi a/4a. „Cuvântului liber” şi 3-

si_ Ne-am străduit şi ne vom
; - L  strădui mereu ca tot ceea

\
\s

faptul că oameni cu ade . . . . . . .
vărat de valoare au rămas d^ceta Ia ? cunoştinţa  oa- 
pe dinafară... Considerăm nw naor să exprim? ade
că dv. i-âţi făcut campa- vărul. Dar la adevăr nu 
nie electorală, ehiâr dacă putem ajunge decât eu 
nu şi-a. ales încă im pâr- ajutorul oamenilor, N* 
tid". reproşaţi de ce nu Mp»

Departe de noi gândul. „încolţit” cu adevăratele 
Vă asigurăm că am con- „întrebări incomode" pe 
semnat cu exactitate răs- d l'depu tat Timiş. Gând 
punsurjle, date de dl I. T i. aţj formulat acest reproş, 
miş : („m-au curtat par- probabil nu aveaţi eun<J§- 
tlde", „ a şa  sunt mai a- tinţâ de conţinutul celui 
propiat de electoratul de al doilea articol pu- 
meu"), iar pentru- con- blicat în „Cuvântul li- 
sideraţiile proprii („învă- b e r \  intitulat „Mai sunt 
ţăcel la şcoala lui Cor- întrebări de pus, , mal 
neliu Mănescu" ori „om sunt răspunsuri de dat”, 
serios şi temeinic, instruit publicat In 9 ianuarie, In 
în  viaţa parlamentară*^, numărul care a ihaugu- 
ne'asumăm întreaga res- rat „Tribuna electorală”, 
ponsabilitate, chiar dacă Nu v i  facem din aceasta 
dv. nu vă convine; o vinovăţie. Dimpotrivă, 

„Ne întrebăm şi acum vă mulţumim că prin 
care electorat? Cei care scrisoarea dv aţi dorit să 
l-am ajutat atunci, ştim contribuiţi la întregirea 
noi cum l-a sprijinit e- adevărului despre un om 
lectoratul 1... Legat de care îndeplineşte deocam- 
Postul de radio T5 AB3 dată o funcţie eligibilă, 
din Haţeg, susţine că-l şi vâ aşteptăm să parţi
al soţiei, parcă a r spune eipaţi,' sub adevărata' dv 
că e ai unei rude foarte identitate, la schimbul 
îndepărtate... Ii pare rău de idei pe care-1 prile- 
pentru ce a făcut în par- juim. '  .
lament, să-l iertăm şvi să-l _____ -. .
alegem cu toţii că...” însă „CUVANTUL U M B
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„Cei din urmă 
fi

Acum când iarna şi-a 
prudenţă.

aminti* iar de noi, toată lumea circulă cu 
Foto: PA VEL LAZA

, Ne aflăm în tranziţie! 
Definiţia dicţionarului ne 
arată că tranziţia repre
zintă o trecere, lentă sau 
rapidă («oi o  ştim, din 
păcate, doar de lentă), de 
la o  stare la alta. Scru
tând acum Viitorul, între
barea ce se impune este: 
spre ce tranzităm? Care 
va fi esenţa acelei alte 
stări şi peste cât timp va 
ddvenl ea realitate mar
când sfârşitul provizora

tului?. Pentru a da © 
noţâ 8e veridicitate pros
pectivei, efortul observa
torului va trebui canali
zat spre sfera difuză a 
macro-tendinţeior ce se 
fac sim ţite-tn prezent 

Din primul ' moment 
trebuie spus că „geogra
fia”, post-tranziţie. a so
cietăţii româneşti va fi, în 
ultimi instanţă, o conse
cinţă a rolului pe care 
statul şi-l va rezerva în

ut(a fie 2?-
> ; Dragostea este vinul vieţii

— Da. Şi căsătoria este dimineaţa 
de a doua zi.

In legături ca articolul 
„PNL.GD „trage de urechi” 
partidul de guvemăoiănt” 
publicat In ziarul „Cuvin, 
tul liberi* din 28 ianuarie 
0 K ,  domnul ing. Paul 
Botez, preşedintele Filia
lei Hunedoara a PNL-CD, 
face Următoarea preciza
re !

„Conferinţa de presă tiu 
a fost a PNL-CD, d  a 
Filialei Judeţene Hunedoa
ra a  G.D. din România. 
Demnul Constantin Btăjan

nu este preşedintele PNL* 
CD, d  al C.Dwfţ., filiala 
Hunedoara şl al FfiJb filiala 
Hunedoara. Domnul Strinu 
Dumitru este *' manager 
general al C A R , filiala 
Hunedoara şl nu pi Fi
lialei Judeţene a PNL-CD, 
fiind doar membru al 
acestui partid. Membrii 
filialei Hunedoara a Fron
tului Democrat fţbmăn au 
trecut la PNL-CD în 
data de 11 ian. 1996 şi nu 
ia 11 iunie 1996.

relaţiile cu ceilalţi par
teneri sociali ce au pu
terea de influenţă asupra 
deciziilor şi am numit 
doar electoratul şi sindi. 
căţele. Importanţa, acestui 
rol va fi dictată .de do
za de socializare — eta
tizare ce va rezţda în 
societatea de mâine. Cu 
alte cuvinte, balanţa se 
va înclina în tandem cu 
importanţa procentului din 
PJ.B. ce va fi admi
nistrat . de puterea pu
blică. A şadar, mâine în ce 
fel de societate vom trăi : 
hiperetâtizată sau civilă ? 
O observaţie pertinentă ar 
fi aceea că, * atâta timp

ADRIAN SALAGEAN 

(Continuare în pag. a 2-a >

U

Conferinţa de presă sus- 
ţinută joi, de către dl , 
Adrian Haţegan, la sediul 
F ilialei' din Deva a A.C.R. 
a avut ca obiectiv prin
cipal prezentarea stătu, 
tuliii şl a platformei — 
program ale Partidului 
Naţional al Automobilişli- 
lor, f ormarţiune politică 
înregistrată în luna . oc
tombrie a anului trecut. 
PJCa. si^j ţinut primul * 
său congres în luna de
cembrie, iar' acum s ă 1 
găseşte în faza de consti
tu i r e ' a: structurilor sale 
teritorialei de stabilire a 
organelor de condueere?1#» 
reprezentare la toate ni
velurile şi de particip*; ; 
re la alegeri.

Precizând că P.N.A; nu 
se confundă cu membrii 
Automobil Clubului Ro
mân, dl Haţegan a afir
mat că decizia de a se 
infiinţa acest partid are 
un temeinic suport, a- 
vând In vedere că in ţară 
există circa 400 000 oameni 
înscrişi în A.C.R., din 
care în judeţul nostru 
sunt circa 7009, ceea 
ce  reprezintă o  impor
tantă forţă ce dă ga. 
ranţia trecerii pragului e- 
lectoral de reprezentare 
în parlament, ţinând sea. 
raa de calitatea celor ce 
au optat şi vor opta să 
facă parte din acest partid 
Pe de altă parte; între

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare în pâg. a  2-a)
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SAFMNVEST
Aut. C.N.V.M. nr. 168 

din 22. IX. 1995

FARMACII 
DE SERVICIU

•  In zilele de 27—28 
ianuarie a.c„ S.C. Far- 
macla Galenica S.R.It. 
Deva, zona Gării, nr. 43, 
asigură serviciu de gar
dă pentru procurarea 
de medicamente nece
sare. (G. P.).

•  In Hunedoara, va 
funcţiona farmacia Iai- 
Ka, din zona Pieţei 
Obor, situată pe strada

N. Bălcescu, nr. 1, Te
lefon 717194, (E. S.).

In  f ie c a r e
SAMBATA 

Pentru o mal bună 
servire a populaţiei din 
Deva, R.A.G.0A. a  ho. 
târât ca la casieria âe 
la sediul de pe str. l i 
bertăţii, nv . 8, progra
mul de încasări s i  fit

extindă şi sâmbăta, 
ta ora 9 la 13. (L ©.). 

TURNEU 
.DE BASCHET 

Astăzi şi mâine, înce. 
pând cu ora 9, la Sala 
porturilor din Deva, are 
îoo turneul II de baschet 
băieţi, Juniori, la  care 
participă patru echipe: 

Arad, 0JS.Ş. t i 

mişoara, O.S.Ş. Oradea şi 
C.S.Ş. Deva. (C. PT. ?

LUPTE LIBERE 
în  perioada 30—31 ia. 

nuarie a.c. respectiv în 
zilele de marţi şi mier
curi, la Sala de lupte 
PetrOa are loc etapa Ju
deţeană de lupte libere 
seniori. La actuala com
petiţie participă 48 de 
sportivi, de la cluburile 
A. S. Sonstructorul Hu
nedoara şi AS. Jiul Pe. 
troşani. (O. P.).

I FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR
|  DE AFACERI
|  Valoarea certificatelor de investitor în
> săptămână 29 ianuarie 1996 — 2 februarie ' 
IT996':

Tip A — 682 880 lei; Tip B — 170 720 I 
I le i ; Tip C — 85 360 Iei. !

Creşterea în anul 1995 — 120 la sută. \
I

I
FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 

| ŞI PENSII
'  Investind azi, aveţi un viitor Sigur mâine ! j 
I DEVA, tel.-fax 230558 ' HUNEDOARA — ! 
î 711430; PETROŞANI — 545302; ORÂŞTIE — | 
î 642096; BRAD A. lancu, 21/43 parter; SI- . 
|  MESIA — A. lancu, bl. 6 parter. 1
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PREZENT PRIN ÂBSENfi
D e  la Poliţia Sanitară

« In memoriam
Când a sunat telefo

nul, am recunoscut, după 
timbru, cine se afla la 
celălalt capăt al firului 
„Aţi sosit acasă ? —r
m-a întrebat. Sunt ne
răbdător să veniţi- să-mi 
povestiţi cum a fost". 
„Voi veni, mâine, dom
nule profesor. A fost 
impresionant I Foarte 
mulţi foşti elevi de-ai 
dv. v-au căutat printre 
oaspeţi. Când au aflat 
că n-aţi putut participa, 
au citit mesajul dv. trans
mis scolii, scrisoarea şi 
telegrama trimise Au 
fost impresionaţi de cu. 
vtnteie dv alese, de u- 
rări“.

A doua zi. în aparta
mentul din str Emi- 
nescu, nr. 48 A din De
va, i-am înmânat diui 
profesor Eugen Ghişoiu 
publicaţiile aniversare, 
emblemele. plăcuţele, 
i-am povestit, pe Înde
lete. momentele de mare 

. încărcătură emoţională 
«are au marcat sărbă
toarea unui secol de 
învăţământ la Aninoasa 
şcoală în care interlo
cutorul meu a funcţio
nat In deceniile 4 Si 5, 
ca Învăţător, profesor si 
director. Dumnealui a 
scos din bibliotecă un 
album eu fotografii ale 
colegilor — dascăli de 
la Aninoasa. de la lice
ele pedagogic si Decebal 
din Deva, cu aspecte din 
timpul celui de-al doilea 
război mondial funde a 
fost rănit de două eri 
pe frontul de răsăriţi, cu 
foşti elevi. „Regret 
mi-a spus — că nu am 
trimis la Aninoasa foto
grafiile cu colegii care 
«u funcţionat acolo în 
flhii ’30—'4â\

I.nm spus. atunci, din! 
profesor că am scris şi 
va apărea în cotidianul 
.Cuvântul liber" o pa

gină despre jubileul de

la Aninoasa. „Despre dv. 
însă, nu anf amintit în 
această pagină — i-am 
zis. Despre dv doresc să 
scriu un reportaj aparte, 
pentru că dv aţi fost 
prezent prin absentă la 
manifestări. Majoritatea 
participanţilor la sârbă- 
toare au avut cuvinte de 
admiraţie si respect faj, 
de probitatea şi 3eonto 
logia dv profesională. 
Ş-apoi mal am n dato 
#ie. Aş vrea să scriu 
şi despre acea vizită 
despre care am aflat că 
ati făcut-o, împreună cu 
soţia şi copiii. In vara 
anului ’45, In satul Co- 
roieşti (Pui), unde aţi 
funcţionat ea învăţător Jâ 
începutul anilor *30, şi 
unde sătenii v-au dat 
casă şi masă gratuit, 
timp de câteva zile, aşa 
Cum au procedat şi con
sătenii ; cu Lucian Bla» 
ga...“.

Aşa i-am spus dlui 
profesor. Acţ trecut, însă, 
două săptămâni de la 
promisiunea făcută, iar, 
eu n-am apucat să 
scriu. Că totdeauna se 
găsesc altele de făcut, nu 
cele necesare... Şi-n -a. 
Junul Ajunului de Cră
ciun. o veste mă tulbu
ră. bulversându-mi tot 
rostul de dinaintea săr
bătorilor : „azi, ia  ora 14 
tl vom conduce pe ul
timul drum pe dl pro
fesor Eugen Ghişoii 

Ce ? C um « ţ  
De ce ? întrebări 
răspuns.

Acum. la acest final de 
Ianuarie, când fostul meu 
dascăl ar fi trebuit să 
împlinească 84 de ani 
de viată, cer Iertare, îrt. 
cercând să repar, cât de 
cât, o greşeală ce mi-a 
rănit sufletul pentru 
multă vreme.

' SU SPBND AREA 
TEMPORARĂ 

A  ACTIVITĂŢII

In urma gravelor defl. 
cjenţe de ordin Igienico. 
Sanitar constatate du oca
zia: controalelor efectu
ate de către Poliţia Sa. 
nitara -  a  fost suspendată 
temporar activitatea la 
următoarele societăţi:

S.C. Flosea loao S.N.O. 
(pentru rulota din Deva); 
S.C. „Eden Corn Impex" 
S.R.L. Deva (pentru chioş
cul din strada M, Emi- 
nescu, 126); S.C. „Com- 
univers" S.R.L. Haţeg (ma
gazin alimentar Haţeg), 
strada Progresului, nr. 29: 
S.C. „Patidac Impex** SRL 
Hunedoara, pentru depo
zitul en gros Haţeg: S.CÎ, 
„Lana Cofetin Serv." 
S.R.L. Deva, pentru La
borator cofetărie Haţeg; 
S.C. Import.Export S.RJs.

Hunedoara, pentru ma
gazinul din strada 22 De
cembrie; S.C. „Com Elen- 
ton“ S.R.L. Hunedoara, 
pentru Snaek-Bar „An- 
dreea"; S.C. Elixor S-R.L. 
Deva, pentru barul din 
Deva, strada M. Emines- 
eu, 48; S.C, Alimserv. 
S.R.L. Deva, pentru barul i 
din Deva, strada 1 De
cembrie nr. 30.

AMENZI
Pentru nereguli simila

re, S.C. Farex Prod. Cc- 
mexlm Vulcan a fost pe
nalizată cu suma de 250 09A 
lei. Pentru că nu avea 
autorizaţie sanitară de 
funcţionare, S.C. „Al ana 
Mondextm" din Petro
şani a plătit un milion de 
le i Aceeaşi abatere a 
fost constatată şi la so
cietatea .Frucom" S.R.L. 
din aceeaşi localitate.

In  in c in ta  r e s t a u r a n t u l u i
ASTORIA

EN GROS
Deschis zilnic între orele 9—17 In sa-! 

[Tonţii restaurantului.
Intrarea p in  faţă.
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primii
(Urmare Sin pag. 1)

motivele pentru care s-a 
simţit nevoia constituirii 
acestei noi formaţiuni po
litice s-a arătat că se si
tuează şi numeroasele de
mersuri făcute — din 
păcate, unele rămânând 
însă fără răspuns, din 
partea autorităţilor, res
pectiv a  puterii «** pri
vind dezvoltarea turis. 
mulul automobilistic^ ra 
relarca preţurilor (in
clusiv la combustibili) cu 
salariile, educaţia rutieră 
şi creşterea siguranţei In 
circulaţie, precum şi im
plicarea activă în elabo
rarea legislaţiei, specifi
ca  inclusiv a codului 
rutier. ,  ■

iPâră a insista asupra 
detaliilor privind statutul 
şi platforma program, vom 
sublinia câteva din. iţjeile 
de interes ce. s-au relevat 
îii -cadrul ctmferinţei de 
presă: •  nu s-a dorit
constituirea un,ui partid 
strict. D© ; criterii profe
sionale, *1 fiind deschis 
tiituror celor ce vor să 
adere la  obiectivele sale, 
inclusiv ţa dezvoltarea re
laţiilor . Internaţionale le. 
gate de practicarea tu . 
rismului modern şi civi
lizat ; « poziţia declarată 
a acestei formaţiuni po
litice este una de centru, 
acceptând colaborarea eu

alte partide din ţară şi din 
străinătate care au norme 
şi principii asemănătoare;
•  susţinerea integrării ţă
rii în structurile euro- 
utlântice, precum şi res
pectarea convenţiilor in
ternaţionale — reprezin
tă Obiective pentru îm
plinirea cărora partidul 
va milita cu consecvenţă ;
•  există o parte indecisă
din electorat, care poate 
fi atrasă spre P.N.A.; •  
apărarea principiilor de
mocraţiei şi legalităţii o- 
cupă un loc esenţial în 
strategia partidului; •
pentru viitoarele alegeri 
vor fi prezentaţi candi
daţi proprii, cu excepţia 
preşedinţiei, sau vor fi 
susţinuţi alţi reprezentanţi, 
după caz, dar oricum 
aceştia să fie persona
lităţi care se bucură de 
încrederea electoratului.

Exprirnându-şi credinţa 
eă In judeţul nostru Parti
dul Naţional al Automo- 
biliştilor va avpa organi
zaţii puternice şi Repre
zentative Irt municipiile 
Deva, Hunedoara şi Pe
troşani, dl Hâţegân a răs
puns prin butadă po
trivit căreia, „cel -din 
urmă vpr fi primii", la 
întrebarea darii- nu con
sideră tardivă înfiinţarea 
acestei formaţii politice. 
Dacă va fi sau nu aşa, 
rămâne de văzut.

LUCIA LICIU
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Gesturi de omenie |
Locuitori aţ comunei copii de la Casa de eo- 

Sîntămăria-Orlea, ai sa» pii d  e Brad mulţu.
telor Săcel, Sînpetru şi 'mese pe această cale
BărSştl au trimis Casei 
de copii din Brad im
portante cantităţi de 
grâu, porumb, cartofi,

. sădăcinoasg, «  îngrăşă
minte, transportul fiind 
asigurat

*Httfcg.> 
Personalul | )  ee| M  l  «B|,
iitară 023f3,-dif>

prin glasul dlui direc
tor Nicolâe Crăciun, tu
turor celor care i-au a» 
jutat în acest fel, «ne
cum şi dlui colonel Emil 
Cerbi de la UJML .023O3 
Haţeg şi .dpi-., primar al 
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I .Tiparul executat la S.C. „Polidava" S-A. Deva *

cât raţionalitatea birrn. 
cratică a statului — pa» 
tron absolut s-a dovedit 
falimentară, de dragul 
rentabilităţii, s-ar impurte 
o reducere progresivă a 
intervenţionismului de 
stat |n  viaţa economică- 
Este, deci, vital de a se face 
loc unui. cadru cât mai 
vast in mediul economic 
românesc, în care legile
pieţei, ale concurenţei să 
fie suverane. A afirma 
acum, însă, că perioada 
următoare va aduce o di
minuare d ra s tic i gQioţMtiţ' 
statului, odată e# ,?v  Ăfctes 
ralizare de mare anvergu
ră a  economiei româneşti, 
este cel puţin hazardat. 
Gel care O fac, umori, sau 
aplică o tactică de diver
siune sau scapă din ve» 
dere tendinţa majoră care 
există.

Natura acestei tendinţe 
sg relevă, în  cdda^onehţă 
sa descendenţă «e st in
duce dinspre fieful pu
terii, prin întârzierea şl 
lipsa de vigoare cu câre 
este hotărâtă degrevarea 
statului de - provogâtiMele 
sale din domeniul eco
nomicului. Această de
grevare . âste. In. esenţă, 
chiar coloana vertebra
lă a reformei. Tempori
zarea punerii în operă a 
reformei se răzbună co
pios prin alterarea con
tinuă a nivelului de trai 
al populaţiei. Mecanis
mele care duc la paupe
rizarea generală izvorăsc 
atât din zona economi
cului cât şi din cea 8' ' 
politicului, interferând 
permanent. •

întreprinderile publiee, 
ce în«ă deţin ponderea în 
economia României, se do
vedesc a fi protagoniste 
în generarea inflaţiei şi 
datoriilor. Susţinerea de 
către stat a sectoarelor 
neproductive şi faptul că

MiŞieJi riărtşfţ'a populaţiei 
âcfive, ip  lipsa unei con
curenţe veritabile, se poa
te sustrage rigorilor ren
tabilităţii sunt tot atâtea 
cauze care generează con
tinua degradare. Aţa 
stând lucrurile este clar că 
bugetul de stat pe 1998 
este unul de austerita, 
te, ceea ce înseamnă bani 
puţini pentru sănătate,. în
văţământ sau . pentru sar
cinile sociale ce şevin sta
tului (pensii, orfani, handi. 
ca pa ţi etc.), câtă vreme 
grosul banilor eontribua. 
bilului este dirijat pen-

legerik lucru pe care pu
terea, vizând consoii. 
darea confortului pro
priei poziţii, vrea să.l 
evite eu orice preţ,_ in
cluzând chiar şi sărăcirea 
generală, . -

Conjunctura actuală, teo
retic, poate genera forma
rea unei noi nomen- 
claturi, aţe cărei prin»  în
firipări le putem desluşi, 
insuficient camuflate, în 
campania d§ pedeseri. 
zar©.; susţinută de parti
dul de guvernământ. O. 
dată ce politicul a înghi-

Ţ r?  j 'i  '

" ROMÂNIA,
Î n c o t r o  ?

tmim. ■M a

tru a produce în pierdere 
în sectoare care se sus
trag oricărei concurenţe. 
Ideea salvării locurilor de 
muncă este contestabilă 
dacă avem în vedere cât 
costă colectivitatea nţeîi- 
tir»rea unof. găuri tot, 
mal impunătoare în  punga' 
statului. \

Vorbind despre salvgar
darea locurilor de «urmă 
din sectoarele ce tân
jesc după restructurarea 
pe principii economice 
intrăm, practic, îh do
meniul politicului. Este 
foarte clar că restructu
rarea,. în anumite situa
ţii, poate genera impor
tante tensiuni sociale. Ea 
ar deveni sursa unor ne
mulţumiri majore ; în 
rândurile unei importan
te părţi a electoratului 
care a v o t a t  pen
tru  o linişte, tot mai “ 
greu de suportat, ce vine 
dinspre pârtea reformei.
Urmarea gr putea fi pier. 
derea sufragiului Sa a .

ţit econoniftcţg, în con
diţiile în caro autonomia 
acestuia din u n p l este da* 
pate, putem spune că 
s - ir  atinge stadiul final 
care. amară ironie, ar 
coincide cu cel din mo
mentul întâi al dezgheţu
lui so c ie tă ţii româneşti, 
Pericolul , a r f j . &&&, te- 
vindu-se chiar în esenţa 
firavului. nostru pluralism.

Am vorbit despre’ com
ponenta descendenta a 
tendinţei c© se .opune u. 
nei retrageri importante a 
statului megaloman din 
arena economică a socie
tăţii româneşti. Se poate 
intui, însă, şi o valenţă 
ascendentă a acestei ten
dinţe. generată de angoa
sa pe care alternativa 

- schimbării o induce în- 
tr»o importantă parte a 
electoratului. Există fals» 

>' impresie că retragerea pu. 
terii publice îii ' favoarea 
marii, iniţiative . private 
va ' genera o hîpotrofie a 

r aeatei -părti din riscurile 
sociale ce sunt acoperite

in prezenţ de stet. Tre
buie făcutâ încă o dată 
precizarea că nu funcţia 
socială a statului, ce răs
punde de redistribuirile in 
societate, 'se. vg. âteofla.
, Este virată feţ vederea 

limitării valenţa patrona
lă a puterii statale prin 
scoaterea din proprie
tatea «a a  unei cote, 
cu cât mai măre 'eu atât 
mai bine, din patrimo
niul general. Cum nici
odată dirijismul statului 
nu s-a dovedit mai efi
cient decât piaţa, creş
terea importanţei secto - 
rului privat va pune ba
zele unei creşteri econo
mice notabile. Aceasta va 
permite, p rin tr-o , tactică 
fiscala înţeleaptă; o creş
tere a sumelor din con
turile destinate securităţii 
sociale îmbogăţtndu-şi sub
stanţial valoarea pensii
le, ajutoarele sociale, 
asigurările de boală, alo. 

ţgcatiitm.'JâmSţgţNţ procuraşi

încercări® să conclu
zionez aş rjşca sa spun că 
societatea românească de 
mâine va rămâne, dacă 
nimic extraordinar nu se 
va întâmpla, dominată dă 
•stat Totuşi -va exista, un 
• alt echilibru între etati
zare şf privatizare. Linia 
de frontieră va îl depla
sată în favoarea proprie
tăţii particulare. Această 
deplasare va fi făcută, ea 
a şi început, de fapt, .In 
diferent de voinţa poli
tică a celor aflaţi la pu
tere, fiind o necesitate 
obiectivă în contextul re
formator generai ce repune 
în drepturi democraţia 

' pluralistă, clădită pe o e- 
conomie de piaţă, r Lu
cru firesc deoarece chiar 
dacă democraţia pluralistă 
nu este perfectă, «a 
este totuşi, cea mai pu
ţin rea dintre, toate ce- 
lelplte forme de organi
zare statală.
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AM căzut sub avaian, 

şa grea a nevoilor ţi 
lipsurilor de tot felul pe 
caro parlamentul şi gu
vernul le prăvălesc peste 
bieţii pensionari. tmpo_ 
sitele şi taxele pentru 
clădiri, terenuri şi auto
turisme au crescut de 
Ofl—100 de ori. Iar bie
ţilor pensionari U s-8 
mărit pensia atât de 
puţin- începând din 
toamnă şi până in mar
ii* costurile la termo- 
îicare. apă caldă şl apă 
rece. canal, gunoi au 
sporit cu 30—40 ia sută. 
ia r «tei «are fac leg®# fi 
administrează ţara i_au 
«itat pe cei care* prin 
«tune* fer 'eroică şi pif- 
nă de tot felul de 
privaţiuni* a»  construit 
România de după răz
boi, România de azi cu 
«sine şi fabrici, centrele 
şi termocentrale elec, 
trice, blocuri cir sute de

mii de apartamente, o- 
n*e ; mi* ta s ta ţi#  d* 
invăţâraltat, ştiinţă fi cul
tură sisteme de irigaţii, 
mari complexe agricole 
şi alimentare, drumuri*

scutit de tot telul de 
bufe şi impozite, au in- 
veatot tot teiul de indenu 
fttoţb. precum indemni
zaţia de şedinţă. Pe când 
indemnizaţii de dormit

«N

A N S A
poduri, căi ferate şi câte 
altele* pşp igsfee se «b*t 
• I  fe acapareze pe m_ 
mic îmbogăţiţii de azi 
li» frunte cu parlamen
tarii de toat# culorile 
şi nuanţele politice.
■ ParfâMCHferil fHi * - «  
uitat Insă pe e l Şt_au 
dublat lefurile şi s-au

ttş. şedinţă, de Căscat gura 
vşi de scobit in hm  sau 
urechi ? Acum se dis
cută despre noi şi soi 
privilegii care şi le acor
dă lor. Vezi Doamne, 
parcă el formează cate
goria persoanelor celor 
mai defavorizat* din 
România şi nu noi, amă

râţii <ta4*nstonari. pe 
cară. « rroap  noştri n-iu 
cu pe ne îngropa. Pen
sia noastră nu repre
zintă nici â zecea pârte 
din salariul unui par
lamentar. Am căzut sub 
brazdă •, nepăsării şl 4g» 
nocaafeă. ,.4* lipsurilor şi 

l^lvafcuaQoţ de tot le - 
luL Aceste brazde se 
răstoarnă una după alta 
peste ere şi , ire W & & 4  
iar dacă * a  Continua tot 
asa vom fi îngropaţi de 
vii. Se spune că cine 
n-are bătrâni sâ şl-i 
cumpere. Âi noştri ti 
au, nu trebuie să-i cum
pere. i laşă In loc să-i 
cinstească Tşl să re tn . 
grijeaseă de ei t i  omoa
ră cu zile. Asta-i răs
plata pentru avuţia na_ 
ţionaţş pe care *m 
creat-o şt pe care v-am 
lâsat-o moştenire T

-  N. ZAMFIR

£ >s ̂  s '
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DIRECŢIA M UNCII Ş I PROTECŢIEI 
SOCIALE HUNEDOARA —  DEVA

SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCA 

VACANTE LA DATA DE 23. I. 1996

MESERIE, Localitate Locuri MESERIA Localitate Locuri

Director căm. cultural, Brănişca 1 Tâmplar* Deva t
Economist, ' Brazi % Tâmplar, Deva t
Ing. c-ţii hidro, Brazi 4 Tâmplari, Deva 4
Ing. CFDP Brazi 1 Tinichigiu auto Devă , 9
Barman, Deva 2 Vânzător. Pejva '■■■ 3
Confaqţioner textile. Deva 3 Vânzâtoi Deva 4
Coofecţioneri blană. Deva 2 Vânzător ambulant. Deva 10
Contabil. Deva 4 Vopsitor auto. Deva 2
Contabil şef, Deva 1 Vuieanizator, Deva 2 ■
Contabil şef. Deva I
Contabil şef. Deva I
Croitor, Deva 4
Croitor. Deva 4
Croitor, Deva * 10®
Dactilograf, Deva f
Decorator ceramist. Deva «
Electrician, Deva 1
Electrician auto. Deva I
Falanţar, #eva i
Farmacist. Deva 2
Frezor. Deva 1
imprima tor SERIGRAF, Deva |  
ine. constructor Deva t
Ing. mecanic — TCM, Deva |
Inspector asigurări. Deva 15
Inspector asigurări. Deva t t '
inspector asigurări. Deva W
Laborant, Deva §
Macaragiu, Deva . I
Maistru conf. metalic, Deva 1
Mecanic auto. Deva 12
Mecanic auto. Deva §
Mozaicar, Deva 9
Ospătar; Deva ■ v//-: ■
Ospătar, Deva 4
Revizor contabil. Deva t
Şofer autosanitară. Deva I
Şofer autoturism. Deva I
Strungar, Deva / / * /

-Deva ' ■ . I ,
Deva â
Deva 36
Deva I
auto. Deva 1
Deva 1

Strungar,

Tumular,
Tâmplar,
Tehnician
Tâmplar,

Zidar, Deva 
Zugrav, Devă 5
Zugrav* Deva I
Zugrav» Deva i
Asistent tn®dic#l, Geoigiu I
Bucătar* Geoâgiu I
Ospătar, Gcofgiu f
Tâmplar* Geuagiu 4
Vânzător, Geaagiu I
C ont încălţăminte. Hunedoara | f |
Contabil, Hunedoara 6
Jurisconsult Runedoara 1

f manevră, 'Hunedoara I
Şofer autobuz, Hunedoara . t
■Şofer autoturism. Hunedoara 4
‘i: ;:-.;chîg4u , Hunedoara ■ 3
Tinichigiu aut» Hunedoara I
Tractorist Hunedoara 4
Vânzător, Hunedoara 6
Vânzător, Hunedoara 3
Vânzător, Hunedoara, -x i
Paznic, lila i
Tâmplar, Ilia 2
Macaragiu, Llvezeni I
Contabil. Mintia ţ
Economist, Orăştie 4
©eetrictan, (M ştie t

§ 
6 
1

Orăştio 
răştie

Sudor autogen, Orăştie 
Turnător formator, Orăştie 4
Vânzător, Orăştie 6
£?idan .Orăştie 2
Instalator, ' Vulcan 6
«Sudor ea; gaze. Vulcan 5
TOTAL . 534

greu să te 
hotărăşti când ai de 
ales Intre citrice şi
merele autohtone, da
că, bineînţeles, ai 
bani destui.

Foto: PAVEL LAZA
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•  „PATRIA'1 DEVA: 
Desperando {26. 01. — I, 
02.);

•  „FLACARA" HUNE
DOARA t Cartea junglei 
(26. 01. — 1. 02.);

•  „PARÎNGUL" PE
TROŞANI : Patrula invin
cibilă (25. 29); Dinte
pentru dinte (30. OL—  1.
02);- ' A , . -

0 „CULTURAL" LU- 
PEN I: Dinte pentru
dinte (26—29); Reţeaua 
(30. 01. — 1. 02);

» „ZARAND" BRAD: 
Nouă toni (26—29); Sce„ 
nâaui ucigaş (30.01, — 1.
0 2 );

•  „PATRIA" ORĂŞTIE: 
Sechestraţi in tren (26. 
-**W> - Btisa (36. 01. '
l. 02.);

*  „LUCEAFĂRUL" VUL
CAN: V ânătoare de oa
meni (26—29); Patrula in- 
’ îibilă (36. '.Ol. — 0

•  .DACIA" HAŢEQ: 
Rechini „ ta larg (26“ 38); 
Inimă neînfricată <26—31);

•  CASA DE CULTURA 
CALAU: Superpoliţist*. 
le *

•  „MUNCITORESC" PE- 
TRILA : Tăntălăul şl go„ 
gomanul (26—28);

•  .MUREŞUL" SIME- 
R IA : Casper (26—28);

•  „LUMINA" ILIA: Bă
ieţi răi (26—28);

•  „MODERN" HUNE. 
DOARA î înfruntarea (26 
-28).

/JV W W W w w w w w v w .

PERIOADA 2f I. 

BERBEC

2 II. 1996„ 

BALANŢĂ

In  mintea dv ideile '-ca
pătă contururi tot mai 
precis*: Nu yă negli-
jafisânătatea Informaţii
le pe carte doriţi să le 
folosiţi nu sunt exacte. 
La serviciu ' sunteţi apre_ 
ciaţ, nu doar datorită 
calităţilor proprii. Un sfat: 
faceţi puţină ordine .ta 
viaţa dy, Articulară. Joi, 
şansa vă surâde. Relaţia 
cu persoana iubită nu 
evoluează ’ însă cum aţi 
dori.

TAUR

Stătutei dv social este 
In transformare. Un sen
timent de satisfacţie 
„spală" oboseala acumu
lată, Vă veţi preocupa de 
manevre bancare. Marţi, 
contaree cordiale, amabl_ 
iitafea colegilbr fiind cu
ceritoare. Vă vor trece 
bani prin mână. dar dis
poziţia spre cheltuială este 
mare. Veţi fi nevoit să 
faceţi drumuri scurte, dar 
importante Preocupări de 
ordin estetic. Aţi putea 
resimţi o stare de obosea_ 
lă. dar nu-i acordaţi nici 
o atenţie. - .■,

GEMENI

Un prieten din străină
tate vă trimite o sumă de 
barii. Călătoriile vă a .  
vantajează. Luni veţi fi 
mai vioi şi mai optimist. 
Interesul în chestiunile 
intelectuale este maxim. 
Aveţi probleme cu banii, 
dar nu vă îngrijoraţi. Un 
prieten vâ va ajuta, Par
tenerul dv se opune rea
lizării planurilor dv se
crete şl fără ajutorul lui 
nu veţi reuşi nimic..

R A C '

Vi se recomandă mai 
multă mişcare. O emo - 
ţie puternică-vă va răs
coli duminică, Rundă, de 
discuţii cu superiorii:be_ ■ 
neficiaţi de sfatul cuiva 
eu experienţă. înţelegere 
perfectă între persoane de 
orice vârstă, surprize la 
tot pasul. Copiii vă dau 
motive de satisfacţie Joi 
v*ţi avea de-a face cu 
operaţiuni bancare. Câte
va comisioane pentru 
prieteni, intercalate cu 
drumuri în interesul ser_ 
viciului.

L E U

Veţi lua parte la o ce
remonie între rude şi 
prieteni. LuaţiJlâ durainL. 
eâ o  mirtivacanţâ. Banii 
pot proveni din activi
tăţi extraprofesionale. 
Purtaţi discuţii interesan_ 
te despre artă. despre 
ultimul spectacol vizio
nat. Sunteţi deschis spre 
dialog. La slujbă vi se va 
comunică o hotărâre pri- 
vind viitorul dv.

FECIOARA

^încercările dv de a ple
ca la drum se vor izbi de 
obstacole, V-ar prinde 
bine o plimbare în jurul 
oraşului. Luni, lăsau lu
crurile să-şi urtoeze 
cursul fireşc. Tranzacţii 
financiare favorabile. Do
rinţă de dialog cu antu» 
rajui. Copiii vă pot adu
ce multe bucurii. Vă 
veţi trezi cu nişte bani.

Totul Mergi StPubă ' ta 
familie şi în viaţa pro
fesională. Duminică ar fi 
excelent să ieşiţi la film 
sau la o piesă de tea
tru. Veţi primi bani din 
partea administraţiei, vă 
simţiţi împliniţi sufleteş. 
te. Sunteţi eficient ia 
slujbă. tn paralel, vi, 
ocupaţi şi de hobby.uriie 
dv. O persoană vă va da 
o mână de ajutor. Vi se 
deschid noi perspective ia 
care trebuie să marşaţl. 
Aprecieri pozitive din 
partea conducerii

SCORPION
Relaţiile c a  prietenii 

sunt bune. Aţi făcut 9 
greşeală şl încercaţi să 6  
ascundeţi. Vi se propun* 
o investiţie pe car* o 
consideraţi interesantă, dar 
riscurile sunt nebănui» do 
mari. Veste bună de ia  
drum. Popularitatea dv 
este la limita maximă. 
Protecţie din partea unei 
persoane de sex opus, 
Nu vă angajaţi într-o ac
tivitate care vâ cere răb
dare $i perseverenţă.

SĂGETĂTOR
Veţi semna un contract 

de mare importanţă pen
tru dv. Plăceri culinare 
pe care le veţi consuma 
împreună cu cei dragi. 
Chef de lucru mai mult 
ca oricând. Străduinţele, 
dv de a fi cât mai expe*' 
ditîv la slujbă vor fi 
recompensate. Noutăţile 
vor curge, ca şi banii. Vă 
veţi deplasa în scopuri fi
nanciare întâlnire cu o 
persoană mai ta vârstă. 
Doriţi schimbarea cu orice 
preţ dar vă încearcă şi 
teama.

CAPRICORN
Intuiţie maximă Sunteţi 

într-o formă bună sufi
cient de diplomat, pen
tru a câştiga. Luni O zi 
bună dar nu vâ lăsaţi 
pradă comodităţii. S.ar 
putea să câştigaţi bani 
dintr.o afacere secretă. Po
sibile neînţelegeri L-gate 
de o moştenire. Joi sun
teţi depăşit de mulţimea 
de treburi. Atenţie la 
problemele de sănătate.

VĂRSĂTOR
Partenerul de viaţă vă 

face o surpriză plăcută. 
Iniţiativele dv se vor do-' 
vedi strălucite, aducându- 
vă o realizate materia» 
lă. Aţi putea face unele 
investiţii mai îndrăzneţe. 
N-â sosit momentul să. 
faceţi schimbarea pe care 
o doriţi. Prietenii dv de 
afaceri doresc să-şi im
pună punctul do vedere. 
EnefsSl1 dv fizică este 
la minim /

PEŞTI
Vă aflaţi in faza tra

tativelor pentru obţinerea 
unei sponsorizări. Dorinţă 
de a. pleca de acasă, v .a ţi 
conceput şi un pian d* 
bătaie dar nu ştiţi cum să 
demaraţi. Este posibil să 
câştigaţi un premiu Aţi 
dat naştere unei rivalităţi 
care se stinge totuşi ra
pid, Vâ bucuraţi de re
zultate excelente ’a slu-bâ 
ca şi în relaţiile afectiv*. 
Promisiunea care vi s_â 
făcut a rămas fără aco- 
oorree. . /'

Anul VIII •  Nr. 156<U- mm
•  Sâmbătă. 27 — Duminică. 28 ianuarie 1990



*£*>• *• V.«‘- vv*

i£eS
4

>;^v:AV; •«<■*.; M e^ilîlvlip' c;'uvyv*V’aWx1'«'« * * >ix'xi

Prin educaţie, copiii dobândesc
Şcoala clin Orăştioara de 

Sus îşi desfăşoară acti_ 
vita tea într_o zonă cu un 
specific aparte a l , jude- 
ţuiui, o zonă cu un tre_ 
cut istoric bogat, care se 
răsfrânge fericit asupra 
muncii educaţionale desfă
şurate in rândul copiilor 
de către inimosul colectiv ; 
de cadre didactice de aici 
avându-1 în frunte pe 
profesorul Vasile Panti- 
loiu, directorul instituţiei . 
Ca orice Şcoală „normală" 
cea de la Orăştioara de 

' Sus traversează şi ea 
furcile caudine ridicate 
de etapa de tranziţie prin 
care trece întreaga ţară 
Dar e tot atât de adevă
rat că prin strădania 
oamenilor de la catedră, a 
conducerii mai ales, cu 
sprijinul Consiliului local, 
şcoala s-a primenit, ara_ 
fcă ca o instituţie re
prezentativă a comunei.

S I
— S_au încheiat lucră- 

riîo de reparaţii- Interi
oare şi exterioare la şcoa
la coordonatoare din cen
tral de comună, no spu
nea dl Vasile Pantiloiu, 
dar şi la şcolile din Bu
cium. Ludeşti, Oosteşti, 
Grădişte, Lucrări de ,în - 
treţinere s-au efectuat la 
internat, unde sunt găz
duiţi 22 de elevi. Dacă 
nu ar exista acest inter
nat, . am pierde 22 de ti
neri de la Luncani, Cos- 
teşti — Deal, Ludestii de 
Sus, Grădişte, Orăştioara 
— Văleni. Ar fi o pier. 
dere pentru noi, dar mai 
ales pentru copii, care nu 
ar mai fi în măsură să 
urmeze cursurile. Pro_ • 
babil, în vară, vom fi In 
măsură să ridicăm un 
internat nou, cu sprijinul 
unui grup de belgieni. -

— Revenind la activita
tea educaţională ce se

desfăşoară, vă rugăm, dle 
director, să detaliaţi câte
va aspecte legate de a- 
cest lucru.
* *— As vrea să menţio
nez că, spre folosul e_ 
levilor şi al nostru, nu 
scăpăm nici un eveniment 
istoric important, o ani
versare a unui şcriitor. 
fără a-1 comemora cum sa 
cuvine. Influenţa edu
caţională pe care astfel 
de clipe o lasă asupra 
elevilor este puternică. E_ 
feete educative aparte 
generează orele de diri- 
genţie, toate orele de 
fapt. In ansamblul lor. Ne 
preocupăm, de asemenea, 
ca intre cadrele didactice 
ce predau la grădiniţă, 
şcolile primare şi gene
rală să fie un dialog 
continuu, pentru ca tre
cerea elevilor dintr_un 
ciclu In altul să nu pro
ducă şocuri. în  acest

sens, comisiile metodice
ale învăţătorilor, profeso
rilor, comisia diriginţi. 
lpr desfăşoară o activitate 
rodnică, efectele fiind 
urmărite pas cu pas. Cred 
ţn rostul muncii învăţăto
rilor care pun condeiul 
tn mâna copilului.

—- Credeţi in efectele 
benefice ale predării re
ligiei în şcoală de
către preoţii din comună ?

— .Cu toată convingerea. 
Aici copiii dobândesc nor
me de comportament 
cinstit, învaţă ce este
păcatul. Şi mai cred că
in lumea satului, polua
rea morală nu s_a Întins: 
!ntr_o astfel de măsură 
ca la oraş. Prin practica
rea obiceiurilor popu
lare, prin judecata ob
ştii, a oamenilor, care se 
cunosţ foarte bine între 
ei, copiii dobândesc o 
curăţenie morală certă.

O căruţă în miniatură realizată de doi meşteri 
populari din Căstău a stârnit un real interes la 

• ultima ediţie a Târgului meşterilor populari de la 
Deva.

„Constelaţia
««

Numărul pe ianuarie al 
revistei „Constelaţia Dra
gonului" editată de Grupul 
de publicaţii şi editură 
„Călăuza", condus de scri
itorul Valeriu Bârgău, 
reuneşte, în cuprinsul ce
lor şaisprezece pagini, 
poezie, proză, eseuri, re
cenzii, traduceri, inter
viuri, opinii care, fără 
îndoială, vor reţine aten
ţia cititorilor.

O prezenţă de presti
giu o constituie poeta 
Ileana Mălăncioiu, deţi
nătoarea unui premiu im, 
portant pentru poezie, a_ 
cordat cu puţin timp în 
urmă, cu cinci creaţii de 
excepţie. Tot poezie va
loroasă semnează Aurelian 
Titu Dumitrescu. Dumitru 
Velea. Mariana Pândaru, 
Valeriu Bârgău. Şi tot la 
capitolul poezie să amin-

tim splendidele traduceri 
din Gharle Baudelaire. 
semnate de cunoscutul poet 
Neculai CWriea

Dumitru Dem Ionaşcu 
este prezent cn un frag
ment de um an. intitulat 
„Târ, ,e toamnă pentru 
dragoste". Criticul Victor 
Isac semnează partea a 
doua a eseului „Pedago
gia culturală", iar prof. 
dr- Ioan Octavian Rudea- 
nu eseul „Pesimismul ire
mediabil al lui Emil 
Cioran". Ultima parte a 
revistei aduce în atenţie 
personalitatea laureatului 
Premiului Nobel. pentru 
literatură pe 1995 —
Seamus Heaney şi două 
traduceri de poezie din 
Mjguel de Unamuno, rea
lizate de scriitorul Da
rie Novăceanu.

-Dialogul factorilor cui., 
turali şi administrativi 
judeţeni' şi locali, reali
zat în condiţiile perioadei 
de austeritate generate 
de etapa de tranziţie a 
ţării la economia de oia 
ţă, este un factor determi
nant în realizarea aetu_ 
lui de cultură. Orice ma
nifestare organizată în te
ritoriu s_a bucurat, după 
cum ne mărturisesc di
rectorii aşezămintelor de 
cultură, de un real spri
jin din partea consiliilor 
locale. Cum de altfel 
consiliile locale au alocat 
fonduri pentru reparaţii la 
instituţii de cultură, pen. 
tru completarea bazei 
lor materiale. Din păcate 
fondurile pentru repara
ţii şj dotări sunt încă 
foarte mici ţi nu cuprind

decât destul de puţine 
aşezăminte, : '

In realizarea actului de 
cultură, Inspectoratul Ju
deţean pentru Cultură co
laborează bine cu insti
tuţii de stat, ştiinţifice 51 
de învăţământ, de cult, 
cu - sindicate, organizaţii 
de tineret, fundaţii, so. 
cietăţi şi asociaţii cultU- , 
rale. Astfel, la amplele 
manifestări cum au fost 
cele de la Ţebea. După- 
Piatră, Costeşti, festiva
lurile pădurenilor şi inter_ 
ftaţional de folclor „Sar- 
mizegetusa" au dat un 
sprijin serios organizato
rilor armata, poliţia. Di
recţia sanitară. Romtele- 
com. Inspectoratul şcolar 
etc. împreună cu Episco
pia Aradului şi Hunedoa
rei,- cu protopopiatele din

judeţ s_a organizat Festi - 
valul inter judeţean de 
muzică sacră „Cu noi este 
Dumnezeu" şi simpozionul, 
ştiinţific pe temă „Con
tribuţia creştinismului la 
păstrarea valorilor nea
mului". acţiuni ce se bu
cură. an de an, de o 
caldă primire din partea 
publicului şi a cercetăto
rilor de specialitate 

Avându_se în vedere . 
faptul că în Valea Jiului 
marea majoritate a aşe
zămintelor de cultură a_ 
parţine sindicatelor, în 
anul trecut Inspectoratul 
Judeţean pentru Cultură, 
Centrul Judeţean al Crea
ţiei Populare au sprijinit 
organizarea la Lupenl a 
„Nedeii Sânzienelor" şl la 
Vulcan a „Nedeiî vulcâ-

nene". De asemenea, 
colaborare cu sindicatele 
s_au organizat două spec
tacole în cadrul ediţiei a 
III_a a Festivalului inter
naţional de folclor „Sarmi- 
zegetusa*. la -Petroşani Şi 
Vulcan.

Sunt doar câteva 
pecte ale muncii .cultu
rale care evidenţiază 
logul util şi serios 
factorii culturali şi cei
administrativi, alte insti _ 
tuţii ale statului de drept 
îri organizarea vieţii spi
rituale hunedorene de
care beneficiază în mare 
măsură locuitorii judeţu
lui.

Pagină realizată de 
MINER BODEA 

Foto PA VEL LAZA

Puţine case de cultură 
şi cluburi din judeţ be
neficiază de condiţii -de 
desfăşurare a activităţii, 
precum cele .pe care le 
are Casa de cultură din 
Orăştie. Şi aici a fost 
greu, mai ales în privinţa 
căldurii, fără de care nu 
se poate concepe o acti
vitate serioasă, actul de

susţinută. După cum ne 
mărturisea dna director 
Moldovan : „Noi am or
ganizat în . anul trecut 
toţ programul artistic pre
zentat cu prilejul ridicării 
oraşului Orăştie la rangul 
de municipiu. De Cră
ciun, ansamblul folcloric 
„Doina Mureşului" a con
ceput un spectacol de co
linde cu care s_a deplasat

Casă de cultură- 
de un municipiu

cultură de care amintim 
adesea, în anotimpul fri
guros. Dar, prin înţe
legerea de care a dat do
vadă consiliul local „Acum 
in .toate încăperile (sala 
mare de spectacol, sălile 
destinate cursurilor univer
sităţii populare, birouri...) 
este cald. Înţelegere am 
găsit Ia R.A. „Activitatea" 
(directori şi şefi de com
partimente) care au cu
noscut condiţiile in care 
lucrăm, acceptând să 
plătim eşalonat costul 
lucrării efectuate. ne_a 
spus dna Victoria Moldo- 
van, directorul Casei de 
cultură Orăştie. Astfei, a 
fost posibil ca noi să găz
duim în condiţii normale 
pentru spectatori Festi
valul interj udeţean „Că- 
luserul transilvănean"'. Si
gur, după rezolvarea pro
blemei căldurii, sala . de 
spectacole va «cunoaşte si* 
alte primeniri — astfel 
ca în final să devină o 
sală modernă, în amfi
teatru, cu scaune — fo
tolii, soclu lâmbrisat, cu 
o scenă considerabil mă
rită. astfel ca localul de 
acum mulţi, foarte mulţi 
zeci de ani să devină 
demn de un municipiu".

In paralel, cu lucrările 
de reparaţii. Casa de cui- • 
tură a fost în măsură să 
desfăşoare o activitate

la principalele instituţii şi 
agenţi economici din oraş. 
precum ! şi la căminul de 
bătrâni din Geoagiu. In 
1 Decembrie am prezen
tat un program artistic 
în aer liber, împreună, cu 
şcolile generale, licee, 
clubul copiilor".

Cu bune rezultate s-au 
desfăşurat cursurile uni
versităţii popul-'re de pe 
lângă casă de cultură —• 
croitorie, contabilitate, dac_ 
tilografie, brutari, tâm
plari, zidari, instalatori 
gaz metan etc., care răs
pund necesităţilor locui
torilor oraşului. Intre ac
ţiunile importante s_a nu
mărat expoziţia de pic
tură a artistului Marius 
Petruţa. y

Pentru anul acesta, tot 
la cererea localnicilor, 
casa de. cultură va or
ganiza seri de romanţe 
pentru iubitorii genului şi 
mai ales pentru vârsta a 
treia, dar şi expoziţii de 
a r ii  plastică de grup, 
schimburi de experienţă 
eu ansambluri folclorice 
din alte judeţe. Pentru 
cei mici se va pune în 
scenă o piesă de teatru de 
păpuşi cu angajaţii cas>;i 
de cultură. Suntem si 
guri că astfel, de intenţii 
vor fi bine primite cU 
cei care le-au solicitat 
şi le doresc!

Documente ale istorici noastre în Muzeul din 
Oi'aţttef
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( REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
i ■ „Uneori fac supoziţii cu privire Ia cele ţ 
1 mai îndepărtate viitoriiri; Vom construi un oraş \ 
) in Lună. Probabil pe la anul 3000; Vom face \ 
V acelaşi lucru pe Martc. Probabil pe la anul (j 
} 1000; Vom eradica prostia pe Pământ. Nu îna- 4 
l inte de anul 7000...“ ' \

II CU GEO BOGZA
V  ■ riv ;.'ri: v ;.ri ■ . r i -  .
I 0 „Un kilogram de icre negre este de nu ştiu | 
. câte ori mai scump decât o pâing. Dar pâinea e sfân- ; 
|  tă*. |
•  0 „Cea mai jalnică stare a materiei, mai ales a *
| celei cenuşii, e năclăiala“. I

•  „Multe s-au ieftinit in decursul acestui secol, ‘ 
I dar nimic n .a devenit atât de ieftin ca viaţa ome- |  
J nească".
I 0 „S-ar putea ca racii să fie primii nonconfor- I 
î mişti*.
I 0  „Miloşii pot deveni cruzi de pe o zi pe alta. | 
;  Cruzilor, ca să devină miloşi, nu le ajufige o viaţă.»
|  întreagă*. : griri . ' -1' '.■■■- |
|  §  „Pudoarea n-a apărut decât la speţa ome- *
|  nească. Celelalte n-au avut nevoie". . |
;  0  „Când e să cazi, totul iţi vine în ajutor, în- *
| cepând cu legea gravitaţiei". • |
; 0 „Fiul legitim al plutonierului îi privea de sus *
|  pe fiul nelegitim ai generalului". 'J

|  Selecţie de ILIE LEAHU j

A asculta
Ne e teamă de linişte, tâmplari asemănătoare, 

nu ştim sau am uitat să Astfel rămânem toţi cu 
ascultăm. o sete neastâmpărată de

Nu doar pe ceilalţi nu-i- a fi ascultaţi şi ne tre- 
,mai ascultăm dar nu zim- că deşi înconjuraţi 
ştim să ne mai auzim de prieteni binevoitori 
nici propriile gânduri, nu ne-am putut elibera 
vrem să umplem mereu povara sufletului, nu 
liniştea din jur deşi mer- arn putut împărţi cu ni- 
gem în locuri liniştite cu meni grija gândurilor ce> 
gândul eă ne-am săturat 116 apasă. Poate aşa cum 
de zgomotul oraşului. Fa- am învăţat să vorbim în 
cern o plimbare în na- copilărie, la maturitate ar 
tură dar gândurile vin trebui să învăţăm â  as- 
zgomotoase peste noi şi culta pe celălalt. Să-l 
vrem să folosim liniştea primim • în sufletul nos- 
găsită doar pentru a  p u -  tril, să.i fim alături, să-l 

i ascultăm, să-l acceptăm
şi să-i împărtăşim gân 
durile ce-1 macină. Dar 
nu vom reuşi să ascut 
tăm pe alţii atât timp 

ne ordine în noi, pentru cât nu vom şti să facem 
a • lua jur, pentru a lua linişte "în propriile noa» 
noi decizii. La fel -- se tre suflete. Nu vom pu- 
întâmplă în orice con- tea ajuta pe alţii să-şi 
versaţie, nu avem răb- facă ,ordine în ei-cât timp 
dare să ascultăm-până la nu este ordine în noi. 
capăt ce spune celălalt. Să începem prin a 
repede ne dăm cu pă- asculta! 
rerea, dăm sfaturi sau
povestim propriile in- IN A DELEANU

Fărâmituri de tâ 
Emil Cioran

# * ■ • • • • * »  * • • • • * • • % <

Cea dintâi operă literară care 
înfăţişează chipul' lui Don Juan 
datează din- 1630 şi se datoreşte 
călugărului spaniol Gabriel Tel- 
iez, cunoscut în literatură sub 
pseudonimul de Tirso de Mo- 
lina (1571—1648). Piesa lui —

• • • • • • • • • • • »  w »  w m m

singur an, declară : „îmi trebuie 
o zi ca să ic fac să înnebunească 
după mine, încă, o zi — să le 
seduc, a treia spre a le părăsi, 
apoi două zile, ca să le găsesc 
înlocuitoare, şi, în sfârşit, spre 
a le uita. îmi trebuie... o oră !"

-  *  — * — — *•— ---* _
*

„Seducătorul din Sevilla" — 
este izvorul tuturor prelucrărilor 
ulterioare ale legendei iui Don 
Juan. Au abordat această temă 
Moliere, Pu.şk'in, Tolstoi, BloK, 
A . Dumas — -tatăl, Merimee, 
Mfillefille, Baudelaire, Gauthier, 
Musset, Mozârt-,' care a creat o- 
pera cu acelaşi nume. Wiese şi 
Hofman, Zorrilla. I a r ' Victor Kf- 
timki a seris o piesă- în versuri.

Cinicul Don Juan ăl lui Don 
Jose Zorrilla. scriitor spaniol, 
citind- lista celor 62 de femei .cu
cerite şi abandonate; într-un

în ’completarea portretului re
producem bilanţul pe care-1 face 
Leoporello, valetul lui Don Juan 
din opera cu acelaşi nume a lui 
Mozart. unde el înşiră aventurile 
stăpânului său: „In Italia 700 de 
femei, în Germania — 800, în 
Turcia şi Franţa — 91, în Spania 
— 1003!“. Don Juan este una din 
figurile legendare ale literaturii 
universale, aşa precum din le- 
sendă s-a născut, a trăit şi tră
ieşte de-a lungul veacurilor.

- * 
i*
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LĂTRATUL UNUI CÂINE 
TÂMP

— catrene rurale —

E ianuarie şi ninge. •
Guvernul s-a remaniat...
Ma doare-n cot şi în laringe, 
Dar mândru ninge peste sat!

Se suie luna-portocală 
Pe cerul sfidător de timp... 
Privatizare*»-! vorbă goală 
Lătrată dc un câine tâmp.

3 ; riri

Şi ninge, şi omătu-i mare,
Şi fulgii cad din zori în zări, 
Iar Văcăroiu-n disperare,
Ne tot promite indexări.

*
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1 DUMITRU HURUBĂ
N. ZAMFIR
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0 Fenomenâl mizeriei 
apare numai la om, fiindcă 
numai el a putut să-şi cre
eze din semen un supus. 
Nici un animal nu-şi bate 
joc de altul asemănător 

- până la ; identitate' eu el.
0  Din' toate epocile is

torice, n-aş putea munci 
cu sufletul împăcat decât 
ca sclav, pe vremea când 
faraonii ridicau piramidele; 
ultimul sclav egiptean era 
mai aproape de veşnicie 
decât oricare filozof al Oc
cidentului.

, 0 Nu spot vorbi de fe
ricire decât din auzite. :

0 O sunţa aproximativ 
egală de neajunsuri se 
întâlneşte în toate tipurile 
de societate.
0 Ospiciile de alienaţi 

vor fi mântuite în bloc la 
marea Judecata, căci în 
ele ■ Dumnezeu a fost po
menit mai des ca în bise
rici. i:

0 Există nesfârşite so
luţii împotriva mizeriei," 
nici una împotriva sără
ciei. Aşa* s-a născut ome
nirea asta: cu câţiva bo
gaţi, cu câţi vă cerşetori şi 
cu toţi sărbeii.

0  Capete cad acolo unde 
o idee învinge, ea nu poate 
să învingă decât pe sea
ma celorlalte idei şi a 
celorlalte capete care le-au 
conceput sau le-au apă
rat.

0  Buddha însuşi,. care 
i-a întrecut pe toţi înţelep
ţii, n-a fost decât un în
gâmfat la scară divină.

0  Afară dc Eminescu 
totul este aproximativ... 
Ce a căutat pe aici acela 
pe care ş-i Un Buddha ar 
putea fi gelos?
0  Istovit ca un animal 

de povară înhămat la Ma
terie, târăsc după mine 
planetele. : ,̂-ri-. /■

0  Sfântul Pavel .— pel 
mai de seamă agent elec
toral din toate timpurile 
— şi-a făcut turneele in
festând cu epistolele sale 
lumina amurgului antic. 
Un epileptic învinge cinei 
secole de filozofie!

0 Cine, după ce a fost 
primit în casa unui ; bogă
taş, n-a regretat că nu 
dispune de oceane de sa
livă ca să le reverse peste 
toţi avuţii pământului?
0  Când suntem sănătoşi, 

carnea noastră slujeşte 
drept ecou pulsaţiei uni- 
versale, iar sângele nostru 
îi reproduce cadenţa.

0ţ Spiritul este frucţul 
unei maladii a vieţii, pre
cum omul nu este decât - 
un animal îmbolnăvit.
0  Nu eunosc alt caz 

de copilărie mai fericită 
că a mea.

0 De fiecare dată după 
ce scriu câteva rânduri, ~ 
îmi vine să fluier.

0  Pasiunea: mea pen
tru istorie provine din 
faptul că am o predilecţie 
pentru ceea ce este ruinat.

Texte selectate de - -
I. LAZĂR v

Prin sălile de
.. (0cinema

Pornit cu „Ultimul tren 
din Gun Hill" ajunge in 
„Dodge City" — oraş si
tuat în „Valea prafului de 
puşcă" — din „Texas, din
colo de râu“. Aici, investit 
cu „Steaua de tinichea", 
asigură „Amiază la trei", 
„Ovdinea şi legea" pentru 
„Liniştea oraşului Abi- 
lene“, deoarece „ „Omul 
rău din Wyoming" aplică 
„Legea preriei", conside
rând „Mai presus decât 
aurul", „Gloria pistolaru
lui".

„Omul legii", dând do
vadă de „Adevăratul cu
raj" face şi „Educaţie prin 
lege" celor „Patru pentru 
TeJtas", socotiţi „Sămânţa

rară", din „Violenţă şţ
moarte". Iar când află că 
„Ducesa şi vulpoiul şiret" 
deţin „Armele diavolului", 
oferă „50 000 dolari re
compensă" lui „Faţă pa
lidă", aflat „în mijlocul 
stâncilor din Arizona". 
pentru ea împreună cu
„Micul indian" să ia ;; ;,n 
„Decizie hotărâtoare ia
Sundown", socotind că
„A sosit vremea socoteli
lor" şi „Răfuiala” cu „Al- 
varez Kelly" va avea loc 
la „Ultimul apus de soare".

Pentru conformitate
„Omul din Laramie" 

(ADRIAN CRUPENSCIII)
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ORIZONTAL: 1) Lansată sub cupolă 
cu mult -curaj; 2) Â  se face' simţită pe 
calea undelor — Psihomotor .potenţial cu 
ardere internă; 3) Unchiul din provincie 
al lui Miaurice (pl-.) — Încadrarea de

ochii lumii ia o întreprindere personală: 
4) Sojist recunoscut în partitura vieţii — 
Laitmotiv pentru o bătaie ou flori; 5) 
Reţinut indiscutabil pentru dialog — A- 
luat simbolic pentru plămădit voinţa; 6) 
Cadru insolit al substituirii Faria-Dantes 
— Reprezentant, sui-generis al unui om 
deştept; 7) Sarcină grea pentru un con
ducător depăşit! — Precipitaţii ce se dez
lănţuie spontan; '8) Gen de slăbiciuni în- 
tr-un caz aparte — Scrisoare de acredi
tare emisă la cerere; 9) Obiectiv sacro- 
sant cu acces interzis — A fenta înşelă
tor la un joc de societate; 10) E la cu
rent cu anumite sarcini.

VERTICAL: 1) Epilogul persistenţei în- 
tr-o ipostază de durată; 2) Partitură tristă 
pe portativul vieţii — Final dramatic... 
impus de creator; 3) Explozie provo
cată în favoarea destinderii — Ţinute po
trivite cu înfăţişarea; 4) Pensionar re
tras la a grădină — Furnizor de esenţă 
pentru mobilă" stil; 5) Unealtă eficace 
în numere de dresaj — Unităţi de des
facere a produselor silvice; 6) Elemf* 
de protecţie aflate la înalt nivel — Tra
diţionale la unele jocuri!; 7) îndemn mo
bilizator pe drumul împlinirilor — Mo

dele de referinţă în cura de slăbire; 8) 
Esenţă de fructe pentru drajeuri —' Cal
cul estimativ al unor planuri de viitor; 
9) Starul inflaţiei înălţat pe Coranul, eco
nomiei — Supusă concret' unui apel no
minal; 10) Scos irevocabil din casa pă
rinţilor. ■ . . . . .

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „ZAPADÂ“"
- Ap ă r u t  in  z ia r u l  n o s t r u  de

SÂMBĂTĂ TRECUTA:

1) CARIANOPOL; 2) ALECSANDRI; 3) 
SEU — ESU — AN;- 4) AX — AZO — 
OS; 5) LAUDA — AR — M; 6) NI — 
ROMERO; 7) ID — RELI — OR; 8) UR
MA — ACASA; 9) GAIDAR — LIR; 10) 
A — TUTUNGIU.

Soluţia problemei din nr. trecut:

1. Db71 t  ; ,
2. Db2 mat
1. -------- Rcl
2. Dbl mat
1. -------- Rc3
2. Db3 mat

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:

Alb : Rh8, Da8. Nf2. Nb3, pb5 şi L4. 

Negru: Re5
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Sărbătorile de iarnă sunt 
un prilej de bucurii pentru 
tnuiţi oameni ai planetei, 
printre care ne conside
răm şi noi, cei din co. 
muna Crişcior. De data 
«ceasta, pentru mulţi lo
cuitori ai comunei nu a 
fost să fie aşa pentru că 
Mps Crăciun a fost supă- 
ra t  pe noi şi-n loc d* da
ruri ne-a administrat nişte 

cu inundaţii cărora 
numai ceia d in ' 1981 le-a 
putut face concurenţă, 
nouă dându-ne de lucru 
de parcă tot anul trecut

tare, nu a fost ca acum: 
mă refer ia modul ’ civili- 

, *at în care s-a procedat 
Ar fi bine dacă ar învăţa 
ceva si ai noştri de aici, 
care se ocupă . cu împăf- 

. ţirea ajutoafeibr.
Furia Crişuiui Alb, pe 

lângă daunele şi pagubele 
pe cane le-a făcut celor 
afectaţi, s-a răzbunat «i 
.pe podul ce făcea legătura 
celor 80 de familii de peste 

- Criş cu centrul comunei. 
A fost acest pod si-un 
„punct de promisiuni1* aii 
celor pe care i-am votat 

-- -------- ---------------■■ -

R. A. „Activitatea" Orăştie

La noi Moş Crăciun 
a venit mai târziu

•U am fi lucrat nimfe.
Pentru noi, cei din zona 

de peste Criş, cum ni se 
filai aide pe aici; Moşul 
eel bun a venit In ziua 
de 12 ianuarie a.c. pentru 
că în acea zi am primit 
adevărate daruri ş i1 ca
douri, probabil după ca 
am lucrat şi noi puţin. 
Spun că au fost daruri 
pentru că, prin grija con
ducerii Prefecturii jude
ţene, a Comandamentului 
pentru sinistraţi, am fost 
ajutaţi cu adevărate aju
toare care se fac sau ar 
trebui să se facă în aseme
nea situaţii. Pe la noi s-aii 
perindat multe comisii de 
constatare, dar până acum 
cea de la Prefectura jude
ţeană şi-a făcut pe deplin 
datoria, a venit, a consta, 
tat şi în mod corect, d .  
vilizat. a procedat cu distri
buirea ajutoarelor

Ajutoarele pe care le-am 
pruni t au constat din lu
cruri frumoase, de strictă 
necesitato, şi — lucru /e - 
tnarcabil — erau obiecte 
n o i nu uzate, de cate ntr 
au .ai avuţ alţii nevoie 
Am primit şi alimente, toc
mai acelea de caro aveam 
nevoie, pe care nl le aco
perise apa: cartofi, ceapă, 
morcovi. Toate aceste bu
n u ri s-au distribuit In 
baza tetei note de oredare- 
primire şl sâ vâ met spun 
w*va; tot ee eră menţionat 
In notă se afla si-n pa
chet. Am mai observat 
cum dl. Munteam». delega
tul Prefecturii, îi îndemna 
pe cel cc primeau pache
tul Să-i confrunte cu ce 
scrie te notă. Deşi am 
măi fost afectaţi de furia 
Crişuiui Alb şi s-au mal' 
făcut gesturi umani.

de mai multe ori şl care 
nu s-au ţinuţ de cuvânt. •. 
Toată speranţa noastră, a 
celor de aici. este în com
petenţa domnului prefect 
al judeţului care ne-a 
promis că în curând nu 
vom mai fi nevoiţi sâ fa
cem kilometri de drum în 
plus şi prin noroaie pen
tru a ne aduce cele ne
cesare în gospodării.

Mulţumim pe această 
cale celor care au fost a- 
lături de noi şi ne-au a- 
jutat. in mod special Pre
fecturii judeţului, Coman
damentului pentru sinis
traţi. ■

IOAN RAŢ, 
pensionar, Crişcior, str.

Crişuiui, nr. 15

Este început de an, încă. 
Şi acum se trasează ja
loanele pentru ceea ce va 
trebui să facem ta  con
tinuata privind îmbunătă
ţirea unor condiţii de 
viaţă ale . locuitorilor, - a 
aspectului edilitar şi este
tic al municipiului — ne 
spune. pe nerăsuflate,' di. 
Dumitru Sava, director 
adjunct al Regiei Autono.

, «te „Activitatea" din Orăş-
sjljSk’-.-.
i Care «r fi principalele 
, jaloane’

— îmbunătăţirea. in 
•ontmuareş a calităţii şi 
cantităţii agentului termic 
livrat populaţiei — prin 
dezvoltarea şi moderniza
rea capacităţilor de pro
ducţie şi reţelelor de dis 
tribuţie, perfecţionarea 
reţelelor de canalizare me
najeră şi pluvială, creşte
rea capacităţii staţiei do 
tratare a apei din sursa 
Rîuşor, îmbunătăţirea sis
temului de ridicare a re.

. eiduurilor n.- ajere.
— De ce nu le trasaţi?
— Uşor de zis. Orice 

program presupune bani 
şi nu-i avem. De fapt. 
noi ne-am creionat pro
gramul şi, analizând mai 
atent, am constatat că e- 
xistă posibilităţi financiare 
de susţinere, dar nu sunt 
la noi. Ele se află în 
debite considerabile, la u- 
nele unităţi bugetare şi 
mai ales la asociaţiile de 
locatari, deci la populaţie.

care nu ne-au plătit de 
luni de zile serviciile 
prestate, în principal apa 
şi agentul termic. Sunt 
persoane care au debite 
şi de peste un milion de 
lei la asociaţiile de loca
tari.

>#. Dumneavoastră nu a- 
veţi datorii la alţii?

Ba da. Cam 130 <je 
milioane de , lei pentru 
consumul de ga® metan 
şi aproape 7# de milioane 
da lei alte plăţi- Dar toc
mai de aceea avem dato
rii. pentru că mulţi alţii 
ne sunt nouă datori.

Ce4 d i  făcut? ^
— Să mai tragem un 

semnal de avertizare şi 
prin ziarul „Cuvântul li
ber*. fată de cei care au 
să ne achite sume mari 
de bani*, să ştie că noi 
înşine suntem somaţi sâ 
ne plătim obligaţiile bă
neşti, Altfel ni se va 0 .  
prl gazul, nl se va tăia 
curentul, nu vom mai pri
mi carburanţi şi, la rân 
dul • nostru, vom închide 
robinetele apei şi căldurii. 
In plus, nu vom putea « . 
fectua lucrările de moder
nizări şi reparaţii la echi
pamente şi instalaţii; pen. 
tru ca la iarna viitoare «ă 
fie mai cald în casele 
oamenilor.

— Să considerăm sem
nalul tras. Ce credeţi că 
va urma, dle director?

— Nu Ştiu. Nu e bfid 
primul şi cred că nici ul-

Dacă noi ne protejăm reciproc, alţii nu ne poartă de grijă.,.
Foto : PAVEA LAZA

Intr„© discuţie purta
tă  eu dl df, file Ionaşcu, 
gUl bun profesionist care 
lucrează de mai mulţi ani 
fa Circumscripţia sanitar» 
veterinară din Romos, am 
abordat, în strânsă legă
tură eu starea zooteh
niei. problema parazite» 
«for. Dacă înainte de 
1988, când existau şi fon. 
dările bugetare necesare, 
şe putea spune că para- 
ş'tozele erau ţinute sub 
control, acum este mai 
greii de argumentat o a_ 
««nenea afirmaţie. Doar 
In privinţa trichineiozeî 
există rât de cât o cert!-

BANK,
tudine. asta datorită faptu
lui că există obligativitatea 
controlului şi toţi cei ce sa
crifică porci ap  acces la 
examinările respective. E_ 
xistâ însă si alte boli 
parazitare, în special la 

. specia bovine, care .s sunt 
tratate în cazuri mai ra
re. deoarece acestea nu 
mai beneficiază de gra
tuităţi.

Din cauza lipsei bunu_ 
rilor, deşi constată unele 
carenţe în dezvoltarea a. 
nimalelor. care sunt ne_ 
mijlocit legate şi de n_ 
nele parazitoze, nu toţi 
crescătorii de animale se 
adresează' specialiştilor în

I
scopul aplicării 
ţelor adecvate, deşi exis
tă medicamentele nece
sare. care se asigură prin 
firma Biofarmavet.

Esenţial este însă că în 
raza circumscripţiei sanl- 
tar-veterinare nu s-au 
înregistrat cazuri dri> - 
sebito de boli infecţioase. 
iar pierderile prin morta
lităţi au fost nesemnifi
cative îmbucurător este 
că se constată tendinţa de 
uşoară - creştere a. efecti
velor de animale, dar în
târzie să apară exploa
tabile sau fermele bine 
consolidate şl eu profit 
ridicat.

timul apel făcut ta insti
tuţii şi cetăţeni să-şi plă
tească datoriile. Cu unii 
ne aflăm în procese, alţii 
sunt insolvabili şi nU ştim 
rum şi-ar putea achita o- 
bligaţiile, ce se v» întâm
pla cu ei. Dar nlel aşa 
nu se mai poate. Oricine, 
din orice domeniu, oare 
consumă, trebuie Să* plă
tească

— Dar dumneavoastră 
aţi mai întreprins ceva 
pentru Îmbunătăţirea ser
viciilor către populaţi*?

— Din 1992 încoace lu
crăm continuu ia repara
rea şi înlocuirea instala 
ţiilor de distribuţie a a- 
gentului termic, încât, Ia . 
această oră. 75 la sută din 
reţele şi cazane sunt a-/ 
proape noi. Efectul con
cret? Deşi consumatorul a 
rămas numeric acelaşi, 
producţia de energie ter
mică a scăzut, dar a eres. 
cut calitatea prestaţiei. 
Prin îmbunătăţirea siste
mului de ardere în cazane.

consumul de gaz metan 
s-a redus, in aceeaşi mă
sură diminuându-se Chel. 
tvjielile. Nemaifiind pier
deri mari pe reţele. cu 
consumuri mat mici Ob
ţinem acum o creştere a 
calităţii serviciului de ter- 
moficwe tn apartamente.

Sun* 9i alte treburi de 
făcut şi pe care le avem 
tiş atenţie. Le-am subliniat 
mai înainte! dezvoltarea 
şi modernizarea aducţiunU 
d« la Rîuşor şi a  staţiei 
de tratare a apei, a cana.* 
Uzării menajere şi piu, 
viate, a sistemului de ridi
care . a reziduurilor mena
jere, de curăţenie şi gos
podărire a municipiului. 
Important este să avem 
bani. sâ primim banii 
pentru serviciile deja pres
tate. In  rest, ştim ce a-, 
vem de făeut şi ne stră
duim să facem.

DUMITRU GIIEONEA, 
ION CIOC LEI

Pentru a preveni orice 
'neplăceri, toţi crescătorii 
de animale trebuie sft 
ştie că respectarea fes* 
rislaţiei în domeniul zo
otehniei. care şl aşa tiu 
este oompletă, reprezintă 
« condiţie deosebit de 
importantă în soopul evi
tării surprizelor, indife
rent dacă este vorba de
spre circulaţia sau de Sa
crificarea animalelor, sub 
acest aspect heîngăduln- 
<*u_se . abdicarea de ta 
Întocmirea aptelor de ri
goare. Procedând tn Aderi 
mod este posibil să fie 
evitate şl unele situaţii 
ce vizează răspândirea 
ariei parazltozelor, 0f. T.y.

Stop corupţiei
■M—w»— * ■.! ■■ ■ ■  II II ....... III— I i- I mii ■ 11. ■ ■■■şiiln I JII.I I MII,

Dl. inginer face
-  ■

Despre felul în care s-au 
făcut sau se încearcă a 
se face uneori angajări la 
unele unităţi miniere din 
judeţ am mai scris. Şi tot 
la ruhrife'WStop corupţiei". 
Asta spune ceva. nu? In. 
tr-un asemenea context, 
afirmam nu cu «tiuită 
vreme în urmă că în ju
rul unor angajări se învârt 
tot felul de indivizi care 
bagă in buzunar banii 
oamenilor Interesaţi In 
obţinerea unui loc de 
muncă. Că nu ne-am în
şelat, o  dovedeşte şi ceea 
ce s-a petrecut la  E.M 
Vulcan. Iată concret fan
tele.
' Pentru a se angajai la 

exploatarea miniera, la o 
vreme. Ia Vulcan soseşte 
şi Cornel Bucşa. împre
ună cu o  cunoştinţă. Io*» 
Asproiu, se prezintă la 
biroul personal, unde li
se spune că nu se mai 
fac angajări. In curtea 
plinei, cei sdoi se întâlnesc 
cu Cristiap-Traian Blaj, 
Inginer la biroul de pro
tecţia muncii al unităţii, 
fi spun care-i necazul! 
Fără a sta prea mult pe 
gânduri şi prevalându-se 
de făptui că are influenţă 
la conducerea minei. Blaj 
te promite rezolvarea pro. 
Wemei In schimbul a 
309 000 de lei. 'Tot atunci 
te spune că a doua zl sâ 
vină, cu actele şt băni!.

Şi iată-ne în ziua cu 
pricina. Dl inginer pri
meşte actele şi doar 
158 090 <fe lei, cu con
diţia ca ceilalţi să-t par
vină ulterior. Odată lu
crurile aranjate, Bucşa 
aşteaptă cu înfrigurare să 
fie angajat. Toată treaba 
este însă că săptămânile 
trec Şt tot trec, dar feri

citul eveniment nu se în
tâmplă. Căzând acest lu
cru, Bucşa reclamă cazul 
la biroul de protecţia 
muncii, acolo unde ştia 
că lucrează Blaj.

Ştiind că Traian Blaj 
pierde mulţi bani la po- 
ker, colegii de birou il 
trimit pe Bucşa la domi
ciliul inginerului pentru 
a-şi recupera banii. Ba 
rândul său, acesta il tri
mite pe bietul om înapoi 
la birou, explieându-j şi 
unde. sunţ actele. Până 
ia urmă .e va primi— 

Intre timp, toată tără
şenia ajunge şl la  cuftoş. 
ţin ţa conducerii minei, 
aş* că Blaj restituie banii 
Nu înainte Insă de 9 în
tocmi o chitanţa potrivit 
căreia banii i-au fost im. 
prumutaţi. Aceasta, pentru 
a scăpa de «mire răspun
dere, evident Bucuros,că 
şi-â recăpătat banii. Bucşa 
semnează chitanţa, In ză
dar dl: inginer va face şi a. 
eeastâ htişcare, poliţia şi 
parchetul încep cercetările. 
Care cercetări stabilesc 
fără dubiu eâ Traian Blaj 
nu  ora la prima afacere 
de acest fel

Gu ceva vreme în ur
mă. tot el .îl va păcăli 
pentru aceeaşi treabă pe 
Alexa Michi. De data a. 
ceaste mâi puţin? pretinde 
IDO 000 de lei. dar primeşte 
50 000. Pentru • a „unge*1 
şefii va spune el. Vă daţi 
seama că nu a reuşit, fiind 
nevoit ca după mâl mult 
timp şi insistenţe sâ resti
tuie banii şi actele.

Acum dl inginer nu 
mal lucrează Ia E.M. Vul
can. Este trimis în jude
cată pentru trafic de In. 
fluenţă...

VALENTIN NEAGU

Anul VIII •  Nr. 1560 M Şâmbătă, 27 — Duminică, 28 ianuarie 1996



Proaspătă, gustoasă, aromată

B E R E A  K A I T E N E C K E R
produs de calitate superioară, fabricată la Hunedoara, pe linii 

tehnologice tip KALTEN ECHER, cu materii prime — malţ, 
hamei, drojdie din import CEHIA,

Patronii — ec. Zizica Ţiţi şi Paul — au înfiinţat Societatea co
mercială LIZ PRODIMPEX S.R.L. Hunedoara şi au realizat cu curaj 
această Investiţie — cazan de fierbere, filtre, 14 tancuri de fermentaţie, 
linii de îmbuteliere — care asigură o producţie de 1300 litri/zi, cu 
perspectiva de a ajunge Ia 3000 iitri/zi.

DORIŢI O BERE DE CALITATE ?
_ Atunci neapărat KALTENECKER!

Proaspătă şi gustoasă, berea se 
de igienă şi se expediază beneficiarilor/

îmbute liază In condiţii perfecte 
Foto: PÂVEL LA ZA

. w v w w n w w m w w v w

Aflăm de Ia Poliţia 
judeţului

FONDUL MUTUAL ARDAF (F.M.A.)
In ultimele 24 de ore. 

poliţiştii hunedoteni au 
prins 14 infractori care au 
Săvârşit 12 fapte penale 
—10 furturi In datina 8- 
vutului public şi privat 
şi 2 infracţiuni la Legea 
circulaţiei. Din aqeştia 9 
sunt cercetaţi în stare 
de a r e s t .

Lucrătorii Poliţiei mu
nicipiului Diva au iden- 
tificât şi reţinut pe 
VlLCELEAN ADAM. din 
oraşul Călan, recidivist. 
Susnumitul este autorul 
Unui furt din locuinţa lui 
Cursaru Lucian.

Prin escaladarea balco. 
nului a sustras mâi multe 
tablouri In valoâre de 
20 000 000 lei.

In- oraşul Simeria a fost 
prins în flagrant grupul de 
infractori, format din : 
AmţpşLJPÎgpl: Eusebio, fă.

ră ocupaţie, fost condam. 
hat, Bulâu Robert Sorin, 
elev la Liceul sportiv din 
Botoşani, eu antecedente 
penale şi Găină Daniel A. 
drian. fără ocupaţie, toţi 
cu domiciliul în Botoşani.

Aceştia au săvârşit 3 
furturi pe raza oraşului, 
fiind cercetaţi» In stare 
de arest

Pentru nerespectarea 
prevederilor unor acte nor
mative au fost aplicate 133 
sancţiuni contravenţiona
le în valoare totală de 
6 287 000 lei.

Şe atrage atenţia con
ducătorilor auto că stratul 
de zăpadă pare s-a depus 
pe partea carosabilă a  
dAimurilor din judeţ eon.? 
stituie pericol dacă viteza 
nu este adaptată acestor 
condiţii.

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

1995 şi autorizaţia definitivă nr.

I
I
I
I
I
t

LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI

Crima pentru... băutură

creat pentru a asigura prosperitatea 
oamenilor inteligenţii realişti şi cu simţ practic , [

Sediul: CLUJ-NAPOCA, str. Samuil Micu, nr. 7; telefon: 064 — 194261; fax: I 
064 — 198266. I

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. Samuil Micu, nr. 7; telefon': 064 
064 — 414571.

Şi-a început activitatea în SEPTEM BRIE 1995; valoareanominală a unui 
T.I.A.: 10 000 Iei.

Rentabilitatea pe perioada septembrie — decembrie 19#5 este de 25 la sută. 
Rentabilitatea la zi faţă de 4 septem brie corespunde unei dobânzi anuale sim- 

. ple de 76,04 la sută. , >

VALOAREA UNUI TITLU DE INVESTIţffi ARDAF (T.I.A.)
I n  2 5  t e M M r i n  1 9 9 6  e s t *  d a  1 3 .  O O O  l a i

414581; fax:

I
I
l
I
I
I
I

In cursul zilei de Iert în 
Satul Feder. din comuna 
Fui, Ia locuinţa Iţii 
Murgoi lean, pe fondul 
consumului de alcool, a 
«v«t ioc o  altercaţie Intre

zilier la diferiţi cetăţeni 
de pe raza comunei, iar l«i 
refuzul .gazdei de a - l xcrvl 
fn contirtume CU hSatură,
t-a^ lovit ca.pmnfJî ?i

I
I

Participarea ia Fondul Mutual ARDAF (F.M.A.) este deschisă potenţialilor 
investitori prin subunităţiJc ARDAF şi ale BĂNCII DACIA FELIX din toată ţara.

NU UITAŢI:

I
Bacău.

Cel din

Beneficiază de o reducere de 10 la sţitâ la încheierea Poliţei de Asigurare de 
¥i»ţ& Feiix-ncei membri M F.M.A. «are deţin cel puţin 300 T.LA.

I
I
I

Criminalul este cercetaţ p  
lnera ea în  atace da acari. - I

- -> ■ 1 I "

ARDAF t)

î (s); 17,00

cescu, hf.
A, str. 
DAF Hu

oş Vodă, tel. 054 — 232209* BDF Deva, str. N. Băl- 
, bdul Corvin, nr. 2, tel. 054 — 712906.

|*UNJ, 29 IANUARIE
. ' ■■ ■ '. !v' ' '' -'1T V-' f? J' ‘ ■ "-y’T. J ,.'v.

7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 8ţS9 
cana timpului (s/r); 9,15 Sport la minat; 
9,30 Paradise Beach (s/r); 10,00 Tnelma 
fi Louisc (f/r); 12,00 Verdict: crlmăl (r);
13.00 Oameni în toată firea (s/rfc 3350 
Gesturi însemnate (s/r); 14,30 V« Cam. 
pionatu! Italiei; 1850 Automobilism In- 
djt car; 1630 Paradise Beach (s); 17,00 
Povestiri din Bucureşti; 17,30 Capcana 
timpului (s); 19,15 Fotbal. Rezumat Spa
nia; 18,45 Spoirt la minut: ştiri sportive}
19.00 Oameni în toată firea (s); 1950 Şti
rile Pro XV; 19,55, Doar o vorbă să-ţi 
mai spun.,.; 20,00 Un automobil pe nu
me Betsy (f. SUA *78) cu Laurence O- 
Irvier; 2155 Ştirile Pro TV; 22,00 MASH 

:(s); 22,30 Procesul etapei.
MARŢI,30 IANUARIE

7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 8,30 Cap
cana timpului (s/r); 9,15 Sport la minut; 
9,36 Paradise Beach <r); 10,00 Un a»to. 
mobil pe nume Betsy (f/r); 12,10 Fotbal. 
Rezumat Anglia; 1255 Ştirile Pro TV|
13.00 Oameni în toată firea (s/r); 1356 
Procesul etapei (r); 1650 Paradise Beach

(s/rţi 1756 Capeano tim-. 
pului ( S ) ;  16,15 Schi magazin; 18.45 
iâ  minut: ş tiri sportive; 19«0O Oameni ii»

» firea (s);îlM « Ştirile Pro XV; 18.53 
o .ydrbă? să-ţi mal spunut it  

Spitalul de urgenţă (s); 21,00 Secrete de 
ftsm&le (6); 2155 Ştirile fim  TV; 22,06 

m m  ,:p)t 2230 Deşteaptă-tg. român# 
(talkshovv); O,OS Sport la minut.
4 MlgRCURL 31 IANUARIE 

7,oo Ora 7, huilă dimineaţa!; 856 Cap4 
cana timpului:(s/r); 9,15 Sport la minut; 
956 Paradise Beach (s/r); 10,00 Spitalul 
de .«urgenţă (s/t); 11.60 §ecrete de familie 
(s/r)S 12,00 Box profesionist; 13,00 Oa
meni tn toată firea ‘(s/r); 13,30 Fotbal. 
Rezumat A^gda? *$25 Sport şi cascade- 
rie; 15,00 Deştcaptă-te, române! (r); 16,30 
Paradise Beach fs); 17,00 MASII (s/r)j
17,36 Capcana timpului (e); 18,15 Sport 
extrem; 19,00 Oameni în toată firea (s); 
1956 Ştiri^ pro TV; 20,00 Toamna în
drăgostiţilor (f, SUA 1984) cu Kares A- 
llen; 22,00 MASH (s); 2250 Robocop (s); 
2359 Poveşti adevărate (acurt-metraje).

* JO ^ 1 FEBRUARIE 
750 Bună dimineaţa!; 8,30 Capcana 

timpului (r); .9.15 Sport fa minut; 956 
Paradise Beach (r); 10,06 Toamna îndră
gostiţilor (f/r); fi,40 flăschet NBA; 13,00 
Oameni In toată firea i®56> Robeeop 
(r); 1450 Poveşti adevărate (r): 1550 Fot-

îs f i j n i î
6*00 Şttrile

ENERt, 2 FE!
Ih a  T» buni. dimineaţa); 8,3i 

timpului (S/r); 956 Paradise 
Benjamin, recrut fără voi

| mA Made in England; 1550 Beverly Hills 
(s/r); 19,30 Paradise Beach (S); 17,00
MASH (s/r); 1750 Capcana timpului (s); 
1855 Baschet NBA Action; 18,45 Sport 
la mfamti f^ m ţm tiv m , i9,oc Oameni In 
toată; fim» IfU l Ştirile Pro TV; 20,03 

;■ jdB. s u A jw )

Craeber <s);
(tatkshew);

VINERI, § FEBRUARIE
'  * '' ' * 8,30 Cap-

Beach
(r); 16,00 Benjamin, recrut fără voie (firii 
11,50 Karate; 12,30 Fotbal II Calcio Top 
Gol; 1350 Oameni in toată firea (r); 13,30 
Cracker (rj; 1450 Rătăciţi fi» tranziţie; 
15,60 Fotbal american •  Super Bowi; 
17,00 MASH (s/r); 17,30 Capcana tim-
polui (s); 18,15 Lumea rtigby-ului; 19,00
Oamenj în toată firea (S); 19,30 Ştirile 
Pro TV; 20,00 Dosarele X (sU 21,00 Mar
tor ocular (thriller SUA 1981); 23,00 A- 
ventnri în Casa Morţii (s); 0,05 Sport la 
minut: ştiri sportive; 050 Erotica (s); 1,00 
Întoarcerea in Paradis (f. SUA ’53); 3,30 
Baschet NBA: meci (d); 5,30 Mărtor °" 
cuiar (f/r).

SAMBATA, 6  FEBRUARIE 
8,60 Da .; 950 Flipper (s); 10,00 Intoar. 

peren In Paradis (firf; 1155 Sport extrem;

12,05 Mute* Sport Magazin; 1350 
Clon Africii: fina)» ml<li (d); 1550 Fort 
Boyard; 1650 Dosarele X (r); 1750 Duric- 
man (s.da); 18,00 Şeaquest (s); l %00 Ciu
dăţeniile lumii; 19,3o Ştirile Prii XVţ 
1955 Doar o vorbă să.ţi mai spun...; 20.% 
Tenebrele nopţii (thriller SUA ’82); 

...Ph,»*- viaţă de poliţist (s); 
tranziţie Lege şi ordine (s); 0,00 Ştirile Pro TV;

0,05 Sport la minut: ştiri sportive; 050 
Fotbal. Cupa Africii — finala; 2,00 Fot
bal, Campionatul Spaniei; 4.00 NYPU 
Blue — viată de poliţist (s); 5.00 Leg. 
şl ordine (s/r); 650 Motor sport magazin, 
6,45 Fort Boyard.

DUMINICA. 4 FEBRUARIE 
8,00 D.a.; ’ 950 Insula misterioasă (s); 

10,00 Tenebrele nopţii (f/r); 1250 Şea- 
quest (s/r); 12,50 Doar o vorbă să.ţl mai 
spun... (r); 12,55 Ştirile pro TV; 13,00 Lu
mea filmului; 1350 Gesturi însemnate 
(s); 1450 Rugby; Turneul retor cinci na
ţiuni: Anglia — Ţara Galilor; 1550 Fot
bal II CalciO (d); 17.30 Faţă în faţă cw 
Iile Şerbănescu (talkshevv); 18,30 Beverly 
pills (3): 1950 Ştirile Pro TV; 19,55 Doar 
6 vorbă să-ţi mai spun... Realizator Gear. 
ge Pruteanu; 20,00 Poveste din Broiut 
(dramă SUA *93); 21,55 Ştirile Pro TV; 
22/00 Verdict: crimă! (s); 23,00 Fotbal 
II Calcio: Napoli — Atalanta; 050 Şti
rile Pro TV; 0,05 Sport Ia minut:
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FELICITĂRI
•  Cu ocazia aniversării 

zilei de naştere a doam
nei Florica Florea, îi urăm 
multă Sănătate, fericire şi 
„La mulţi arii!". Priete
nii apropiaţi.

(3441)

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Lichidez bunuri ma
teriale diverse, proprie
tate, mobilă. televizoa
re ete. Deva. telefon 
618661. (3466)

•  Vând garaj Hunedoa
ra, zona restaurantului

1 „Corvin“. Informaţii tel. 
623730. (3467)

•  Vând casă, grădină, 
anexe, '■ sat Lăpuşnic, nr, 
31. tel. 629140.

(3461)
•  Vând echipament com- 

: pfet post radio-emisie, re- 
: tnbrcă auto,* Tel; 054/ 
; 642892.

; (6152)
•  Vând apartament 3

i pantere,' parter. Telefon
' gft9®13. (6158)

Vând Renault 19 Die-
_ _  Renault 21 (injec-

Opel Kadett. Telefon 
120, 613398.

(6159)
•  Cumpăr apartament 

.ura garsonieră, ofei- 7—
f,8 milioane. Tel. 623027.

(3444)
j •  Vând apartament 2 

camere, parter, pentru
priimtizare. Hunedoara,
telefon 218066.

' ^  (3445)
; •  Vând tractor*® 650, 

camionetă. motor tă
iat lemne, talon TV 14 F, 
tel. 623453. (6155)

t '

i

•  Vând teren Lunca
Certejului, preţ 4 milioa
ne, negociabil. Bârsău. 
152. (6156)

•  Vând pământ Răcia,
Veţel, vizavi de Termo
centrala Mintia. Telefon 
660479. (6154)

•  Vând Audi 80 înmn 
triculat. Tel. 621263. ’

(3448)
•  Vând urgent aparta

ment 4 camere, confort 
deosebit, Deva, zona Do
robanţi, preţ. negociabil. 
Informaţii Hunedoara; tel.'. 
721701. (3464)

•  Vând Renault 5 (1984).
înmatriculat . Germania 
şi Mitsubischi Lancer 
4X4 (1988); 641518.'

(3926)
•  Cumpăr apartament 

două camere sau garso
nieră, ' în Orăştie. ' Infor
maţii telefon 6|7414.

(3927)
•  Vând fermă zoo

tehnică şi camion 5 RD, 
Brad.' telefon 629339. după 
'ora 16. (3516)

•  Vând' Audi 80, 1977,
stare bună, neînmatricu- - 
labil. Telefon 650007. după 
ora 18. - (35017)'

•  Vând Audi 104, NSU,
modei american, preţ in
formativ 2200 mărci. Ţel. 
717423. (2819)

•  convenabil te
ren construcţii,1 în Hune.

' doara, strada Ştrandului, 
posibilităţi multiple. Tei. 
770762. . . (2805)

• ’' Dezmembrez • corivena. 
bil Fiat Urio piesei, 2 
uşi. Haţeg, te l.. 770762. .

(2803)
•  Oand m bilă şsmbi.
w i - foatjc t  «

i Informaţii tel. 714862.
(2811)

•  Vând apartament' trei 
camere, decomandate, con- - 
fort I, etaj I,: bloc că-'

BANCA ROMANĂ PENTRU DEZVOLTARE îI

—. SJfc
FILIALA HUNEDOARA 

Scoate la

I

următoarele : .. ,
•  Apartament cu 3 eâmere situat in Hu- 

^Bedoara, str. Mihai Viteazul, nr. 21, ap. 10;
I — Preţ de pornire a licitaţiei: 134)90 (188 
î  Iei ;
9 O Apartament cu 3 camere situat în Hu- 
|  nedoara, str Dada nr 2, ap. 31 
! — Preţ de pornire a licitaţiei: 8 000 000
1 Iei»
* •  Apartament cu 1 cameră situat în Hu- 
|  nedoara, str. Mureşului nr. 2A, ap. 39
j — Preţ de pornire a licitaţiei: 4 000 000 
I le i;
I •  Apartament 2 camere situat în Hune- 
I doara, str. Bucegi nr. 2, ap. 35 
I — Preţ de pornire a licitaţiei: 5 000 000 
! Iei ;
l • ’ Apartament 2 camere situat în Huhe- 
! doara, str. G. Enescu, nr. 7, ap. 14.
I — Preţ de pornire a licitaţiei : 8 000 000
• iei. . ;
|  Licitaţia va avea loc în data de 29 ianuarie 
î  1996, ora 9,00, la Judecătoria Hunedoara, birou 
|  executori judecătoreşti.

rămidă (C 45). Tel. 055/ 
571722, după ora 20.30 
.Oravita.

■ (2815)

DIVERSE .
•  S.G. Auto-Cola 'SRL 

Hunedoara anunţă majo
rarea adaosului comercial 
până la 200 la sută, în
cepând cu 1 martie 1996

(2813)
•  S.G. Ciocan Impex

' Liviu & Gabl SNC anun
ţă adaosul' practicat în 
1996. între zero şi 100 
la sută. (2814)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Predau ore materna, 
tică, engleză şi închiriez 
spaţiu locativ. Informaţii 
tel. .724439, după ora 16.

(2816)
‘ •  Căutăm femeie îngri
jit copil 2 ani, ■ la do
miciliul nostru. Telefon 
614171. . (3465)

•  Caut femeie îngrijire 
copil; Telefon 612549.

(3463)
•  Meditez la domiciliu 

fizică—matematică. Infor
maţii tei. • 617069.

- (6160) '

INCIIIRIERJ
» Ofer spre închiriere 

spaţiu eri gros 79 mp plus 
■ SÎ5 m p . beciuri, zo ii  foar

te bună î.\ Hunedoara 
Tel; 716488 .sau 223611 
(accept, şl alte propuneri
de colaborare, eventual 
asociere). (2817)
';  •  închiriez spaţiu oo- 
mercial, şi safe, lepozita-
re. Ceva. telefon 615602.

‘ 1 ■ (3436)

s c h im b u r i
DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră cu
apartament 2—3 camere, 
plus diferenţă. Cumpăr as 
partament 2.3 camere, ex. 
cjps Dacia şi Micro 15. 
Tel. 024583. . (6157)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie

- w . i t  pe ?ăn |-.
few : Moriica. -
nulă. ‘ ’ (2812)*

•  FJR.E. Deva
>«•-; fact irile chitanţă ai 1 
7582/1 ; 7583/1 ; 7582/3 ;
7583/2 ; 7582/3; , 7583/3;
7582/4; ‘7584/4, fiind pier
dute.

•  ‘ Pierdut legitimaţie
de serviciu, eliberată de 
F. E. Deva, pe numele 
Şuiagă Pptrişor Ayrel. Se 
declară nulă. (3429)

•  Pierdut carnet • de _ 
student, pe riurfieie' Cojoc ' 
Carmen. . Se dedată pul.

(7169)
COMEMORĂRI

•  Se împlineşte un an
de când un om miouji^t 
a plecat în lumea celor 
drepţi. \

â suspinat o dată şi a 
murit, lăsând un gol ne
sfârşit şi ireparabil îr. 
inima soţiei, copiilor, gi
nerilor, norei şi nepoţilor. 
Nu te vom uita niciodată!

(3468)

DECESE

•  Soţul Floricel, 
fiul Mihai anunţă cu 
profundă durere în su
flet dispariţia fulgeră
toare, la numai 29 ani, 
a celei care a fost 

MIHAELA CUŞ 
minunată soţie şi ma
mă. ; înmormântarea, 
sâmbătă. 27 ianuarie, 
ora 13, la Mintia.

' (396046)

~ •D ep lân g  dispa
riţia fulgerătoare a 
dragei fer

; MIHAELA 
mama şi fratele Bebî. 
Nu- te vom- uita nici
odată I

(396046)

.... •  în  faţa marilor: 
dureri, cuvintele de
vin neputincioase,- de 
prisos. Rămâne poa. 
ţe: sentimentul, rea. 
zemul gândului de 
prieten. Rămâne cre
dinţa intr-o lume mai 
dreaptă, al cărei prag 
l-a trecut dureros şi 
brutal

Mr®AEI>A CUŞ
Dimirezeu să vă 

dea putere, - dragii 
poştri Fferieel şi Mi. 
hâi, să puteţi ln- 
frunta această dramă 
9 vieţii voastre. Prie
tenii din cadrul com
partimentului furturi 
auto al Politiei Ju. 
deţene. «■

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE 
D E V A

Vinde Ia licitaţie publică mijloace fixe 
din dotare.

Lista aprobată este afişată la sediul fi
lialei din str.' G. Enescu, nr. 39, Deva.

licitaţia va avea loc Ia data de 30 ia
nuarie 1996. ora 10, Ia sediul filialei din 
municipiul Deva.

înscrierea pentru licitaţii, precum . şi de
punerea anticipaţiei se fac până* Ia data de 
29 ianuarie 1996, ora 15.

Relaţii suplimentare la tel. 613685.

1
,V>

t

i
i:> .

l-■«* 'i
I
*

I
-V

I 

I

t
.

\"ţi •:
I 
I
j| IOSIF MÎNECAN .  ̂ ;

•  Soţul, fiicele, sora 
şi;£iiU«bga familie 
antuiţă cu'- adâncă du- 

■ - rere jwîeteniîof şi c u - ;
acscuplor decesul ful-, 

1 geffib&' in xluaide 17 
ianuarie l996, a edei 
ce a  fost o soţie iu- 
bitqare. mamă şi soră, 
devotată:

- m tm m
-
Înhumarea va avea 

loc îp ziua de 30 ia . 
nuarie 1996, ora 11, în 

- Cimitirul contrai Go. 
tetferg, Suedia.

li vom păstra o 
, neştearsă amintire. " ’ 

(3471)

i ! S.C. DEVATRANS Ş.A. DEVA, ■

( Organizează licitaţie publică In' data de 1.5 
II. 1996, ora 10, Ia sediul din str. Depozitelor, J 

1 nr. 2, în vederea închirierii a 5 autoturisme! 
|  Dacia 1300, pentru o perioadă determinată |  
|  (minim 6 luni). I
I Relaţii suplimentare ia telefon 621852 — !  
I biroul tehnic. (89) .  I

V a a ş t e p t a  m ;• a c r  T ■; e l e  d e 
s u b s c r i e r e  p e n t r u  ii v a  e x p r i m a  
o p ţ i u n e a  de  d e p u n e r e  a t i t l u r i l o r  d e  
p r i v a t i z a r e ,  c o n t r a  a c ţ i u n i i

iVu m a  i p ari a.ţ n 3 î m a r t i e  1 9 9 6  pu  t e ţ i  
o p t a  p e n t r u  u n a  d i n  s o - , e t ă ţ i l e  c o r n e r  
ci a l e  d i n  ţ a r a ,  şi  d e  c e  n u ? . , ,  p e n t r u  u n a  
d i n  c a l e  115 s o c i t - t a ţ i  d i n  j u d e ţ .

P a n -  Ji. 3 "  . ..prîlie ; 9 9 6  a v e ţ i  ş» 
pos i b i l i  • • se-, d e  a opta  unuS d in
F o n d u r i l e  p r o p r i e t ă ţ i :  p r i v a t e .

D u p ă  a c e a s t a  d a t a  a t â t  C N P  c â t  şi 
c e r t i f i c a t e l e  d e v i n  n u l e !

S.C. AGROMICIA S.A. VEŢEL

Localitatea Mintia, str. Luncii, rir. 5 
Vinde Ia licitaţie publică următoarele 

mijloace fixe: autobenă de 8 t, stare de func
ţionare, combină C 14, C 12, remorci 4-5 
tone, tractoare U 650, dezmembrate, plug, 
vitrină frigorifici^ ARO 244. Licitaţia va avea 
Ioc vineri, 2. II. 1996, ora 10, şl se va con- 

’ tinua in fiecare vineri din săptămână până la 
epuizarea mijloacelor fixe. (023759)

S.C. DANYCOL — LQRENT S.N.C.
HUŞI — VASLUI

Vinde plăci azbociment import C.SJ., 1,75/ 
1,15 m. Tel. 035/473885; 472197.

» •  Suntem alături de 
familia Cuş la greaua în
cercare datorată dispariţiei 
premature a celei care a 
fost -

MIHAELA CUŞ.
Dumnezeu s-o odihneas

că I Familia Nojegan.
(396847)

PARBRIZE BD3
n  w m m m m  a p . DJEV.fi

A .6 .E J . SERVICE B u cu ra ţi

7<uiI6 Vanu, cl, (/ramuri maltQ SSai'mr t/un̂ Ul dt 9eutmtit 
fabrtrmir dr en mat., triaţi prmţrtt ţtradtur (t trtairit 
pţaJdrttan d,,, ii 3  mantăn m*idr „  dr rmUUir
Curtea de 7 fot 0  aceeubiit

r«tf ,CUti|*refli. ar, !4. tri/fu 05< 2t?lŞ7
im #

Jg  parbrizele noartrr snm mereu în faţa !

S.C. S.A.SIDERURGICA'
HUlfEDOARA 

cu sediul în Hunedoara,
Piaţa Iancu de Hunedoara, nr. 1 

“ .  Organizează licitaţie publică Sn data de 
8 î< ^ ţ r i e  1996, ora 11, la sala C.F.U. din 
cadrul "unităţii, pentru o serie de mijloace fixe 
dlspofîîiykle,

— ptaşini unelte; »
—• mijloace de transport auto;
— loconîp^re Diesel 700 CP;
— instaiaţlie televiziune res t̂ ;iicb( >.
De asenienda, S.C. „SIDERURGICA" S.A.

Hunedoara oferă spre vânzare plachete cu 
componente ;elecţronice rezultate din dezmem
brarea calculatorului FELIX Ci 256.

Listele complete şi preţurile de -'începere 
a licitaţiei pot fi consiiltate Ia seifiul societăţii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tete- 
fon 054 —- 716121, interior 2526 — serv. me
canic, biroul plan.

Participanţii la licitaţie vor depune la 
casieria unităţii, o garanţib de 10 Ia Şută din 
valoarea de începere a licitaţiei.

i
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