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Troica PDSR-în Valea Jiului
■ In periplul său electoral 
prin ţară, PDSK a luat 
un avans substanţial faţă 
de alte partide. f Un echi
paj condus de di. Adrian 
'Năstase, preşedintele e- 
xecutiv al PDSR şi pre
şedinte al Camerei Depu

taţilor, a poposit joi în 
Petroşani. în fieful mine
rilor Văii Jiului. Dl. A- 
drian Năstase a fost în
soţit de dnii Miron Mi- 
trea, secretar general al 
PDSR, Doru Ioan Tără- 
cilă, ministru de interne 
şi vicepreşedinte al PDSR' 
Ioan Dângă, vicepreşedinte 
al PDSR, de alte persoane 
înalte La fosta sală a 
teatrului din Petroşani, 
oaspeţii au fost întâmpi.

s <J«- repreze si '.iţi i£ 
vârf ai Prefecturii jude
ţului Hunedoara şi Consi
liului local Petroşani, ai 
unor formaţiuni politice 
şi' organizaţii sindic|iîi,wlte 1 
.parlamentari, r-te » s >î i  
sirn >atî zant i a pat id si fi 
1 guverrtăm int 

în spiritul transparenţei 
totale afişate -verbal în 
toate ocaziile de PDSR, 
reprezentanţii presei, în 
număr foarte mare, au 
fost scoşi afară din sala 
de şedinţe şi din holul 
imens al clădirii după nu. 
mai două minute, timp în 
care ziariştii nici nu s-au

•  Conferinţă de presă, îi galop
•  In spiritul transparenţei, ziariştii au fost daţi 

afară din sală;
•  Problematica din stenogramă;
•  Şoferii lui Miron şi minerii lui Miron se in. 

tâlncsc la PDSR;
• A venit şi dl. Timiş.

TRIBUNA ELECTORALĂ
. dumi|rit bine ee se în
tâmplă. Ei au avut totuşi 
răbdare şi ’au sperat că 
la conferinţa de presă, a- 
nunţată pentru ora 14, 
vor afla de la dl. Adrian 
Năstase ceea ce îi intere

sează; De două ori decep
ţie. Demnitarii PDSR, îm- 

.preună cu însoţitorii, au 
venit la întâlnirea. cu 
pre; a * * Galbenă
din Petr • ini, •<*? - >p’sn 
localnicii sediului Ligii

Sindicatelor Miniere din 
Valea1 Jiului, la ora 
16,15 (?!), apoi, într-un
galop demn de o cauză 
mai bună, în exact o oră 
au pus punct întrebărilor 
şi răspunsurilor. Acţiunea 
a fost bifată, dar ziariştii 
au plecat eu multe între
bări pe buzeT şi nedume
riri în suflete.

După ce l-a observat în 
sală pe dl. Ioan Timiş, 
deputatul de Hunedoara 
demisionar din PD şi 
proaspăt înrolat in PDSR,

DUMITRU GHEONEA
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Aspect de la Conferinţa dc presă de la Petroşani.
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•  Secţiile Muzeului 
Civilizaţiei Dacice şi-Ro. 
mane din Deva, pot fi 
vizitate la sfârşit de 
săptămână astfel: sâm
băta (orele 9—J7), dumi
nica (orele 9-—17). în plus, 
la sala mare de la etajul 
1 a secţiei de istorie, 
se află deschisă expoziţia

' temporară dedicată Uni
rii Principatelor Române. 
(M.B.)

•  Inclusiv sâmbătă şi 
duminică. în holul mare 
al Casei de cultură din 
Deva, amatorii de bi
liard se pot întrece la 
masa cu bile si tacuri.

Pasionaţii de filatelie pot 
schimba impresii sau tim
bre în cursul zilei de 

' duminică, de obicei în
cepând cu ora 9,30, după 
o frumoasă şi ştatomică 
tradiţie. ^Sâmbătă şi du
minică seara, cei tineri 
îşi dau întâlnire la 
discotecă. (M.B.)

•  După cum ne.a re. 
latat dl. Dorin Nicşa, 
preşedintele Clubului 
F.G. Corvinul, duminică, 
începând de îa ora 11, 
la Hunedoara are loc 
partida de fotbal dintre 
Corvinul şi divizionara 
B. Parângul Lonea. în

vederea pregătirilor pen
tru returul campionatului 
dc fotbal. (S.C.)

•  Sâmbătă la Deva şi 
Hunedoara se încheie 
turneele campionatelor 
republicane de juniori I 
masculin şi feminin, la 
care participă echipe din 
Timişoara, Craiova, Tur- 
nu Severin, Sfântu Gheor- 
ghe. Piteşti, Rîmnicu 
Vîlcea, ş.a. La Deva, fi
nalele la masculin aii 
loc în Sala sporturilor, 
iar la feminin la Hu
nedoara in Sala Liceului 
nr. 1. (S.C.)

•  Sâmbătă, începând 
de la ora 11, în Sala de 
sport a CSŞ Deva se 
desfăşoară etapa jude. 
ţeană Ia lupte libere, iar 
duminică, de la ora' lt, 
în Sala de sport a Li
ceului Constructorul din 
Deva, are loc etapa ju
deţeană la judo. (S.C.)

•  In Deva, va asigura 
servicii azi 3 şi mâine 4 
februarie. Farmacia „Hu- 
mamtas“. situată- In • stra
da 22 Decembrie, bloc 
7. Iri acelaşi interval, va 
elibera medicamente pen
tru cei din Hunedoara 
Farmacia „Chizid", stra
da Chizid, nr. 29.
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BANII, BĂNCILE ŞL. NOI
Convorbire cu dl. ec. CONSTANTIN MARACU, 
directorul Sucursalei judeţene Hunedoara — 

Deva -i Băncii Naţionale &- României

RED.: Lipsa lichidităţi, 
te- necesare plăţii J’ timp 
yl integr le a salariilot y 
a pensiilor la sfârşitul 
anului 1995 a dus la dis
cuţii şi acuzaţii 'la adresa 
Băncii Naţionale a Româ
niei, 'a guvernatorului 
Mugur Isărescu, la contre 
între guvernanţi şi ban
cheri. Din ce cauză, dle 
director, nu au fost bani 
în numerar pentru res. 
pectivele plăţi în luna 
decembrie 1995?

C.M.: Deoarece mulţi a- 
genţi economici cu capi
tal de stat şi privat re
ţin sume importante pen
tru alte scopuri decât pen. 
tru plata salariilor şi a 
altor drepturi ale perso
nalului. în luna noiem
brie 1995, de exemplu. 
Sucursala judeţeană Hu
nedoara — Deva a Băncii 

■ Naţionale ■ a României a pus 
la dispoziţia băncilor comer
ciale din judeţ suma de 46,8 
miliarde de lei . din care 
ş-au restituit din încasări 
.numai 122 miliarde de 
iei. în luna decembrie 
1995 s-au eliberat 61.5 
miliarde de lei şi s-au 
încasat doar 8,7 miliarde 
de lei. Sunt nişte dife
renţe, ou?

RED.: Dar motivele creş
terii continue a inflaţiei 
care sunt ?

C.M.: Ele stau în po
litica păguboasă a majo- 
• * iţii aş : ţi or ea nora „ 
cu capital de stat, care plft- 

sala i înt un procent 
00 rr ,.'t mai mare decât 
cel al creşterii p oducti- 
vităţii muncii. Ir. anul 
1995, productivitatea r-î'u- 
cii în industrie a crescut 
eu 2". }> sută faţă Jr> 3. 
ceeaşi perioadă a anului 
1994, în timp re veniturile 
salariate au crescut cu 
57,1 la sută. Cifrele sunt 
revelatoare, cred.

RED.: Şi atunci de cc 
băncile au acordat credit 
din care s-au plătit sala
rii necorelate cu produc, 
tivitatea muncii?

C.M.: Plata salariilor In 
condiţiile de mai sus nu 
s-a făcut dîn credite ban
care, ci din sursele pro
venite ca urmare a nea. 
chitării la termen a fur
nizorilor şi a obligaţiilor 
faţă de bugetul statului.

RED.: De aici derivă şi 
blocajul financiar?

CM.: într-o oarecare
măsură da. Dar mai ales

din faptul că un număr 
important de agenţi eco
nomici înregistrează chel. 
tuieli mai mari decât 
veniturile, situaţie ce con
duce la decapitalizarea a- 
cestora, Se înregistrează 
în continuare stocuri de
> U*« ară desfacere a. 

siguratâ pentru care se 
cheltuiesc resurse financi
are suplimentare.

RED.: Nu este posibilă 
achitarea prin compensare 
a datoriilor restante sau 
măcar a unora dintre ele?

C.M.: Dacă s-ar proceda 
. aşa ar creşte considerabil 

volumul creditelor dato
rate agenţilor economici 
care au înregistrat pier
deri şi au stocuri fără des
facere. Acordarea de cre
dite unor astfel de uni
tăţi ar însemna stimularea 
activităţii ineficiente, care, 
de fapt, provoacă blocajul 
financiar.

RED,: Referiţi-vă, vă 
rugăm, şi la cauzele dc. 
ficitului bugetar?

C.M.: Se înregistrează 
' deficit bugetar deoarece 
veniturile nu se realizează, 
iar cheltuielile se depă
şesc. Un număr important 
de agenţi economici lu
crează cu pierderi sau 
au ti ; - )Ium L. ai te redus de 
profit. Ca urmare, veni
turile bugetului din această 
sursă sunt extrem de scă
zute. De asemenea, nu se 
încasează la termen sume 
considerabile cuvenite bu
getului din cauza bloca- 
jului financiar. Apoi mai . 
este şi evaziune fiscala 
h procente t rătoare

RED.: Iar în acest timp, 
moneda naţionatâ s* tot 
•devalsriz uedţ.

C.M.: Şi acest fenomen 
are o serie de explicaţii, 
tn primul rând, cererea 
de vălută pentru impor
turi depăşeşte posibilitatea 
de obţinere a valutei din 
activitatea de export. Multe 
produse se valorifică la 
export în valută la pre. 
turi reduse. La rândul lor 
nu toţi agenţii economici 
exportatori urmăresc cu 
consecvenţă şi exigenţă 

'-încasarea la termen a 
valutei pentru mărfurile 
vândute. Alţi agenţi eco
nomici deţin valută în 
cont şi nu o valorifică

DUMITRU GHEONEA
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FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR f  
DE AFACERI f

Valoarea certificatelor de investitor înl 
9 februarie 1996: Lţ| săptămâna 3

I
I

Tip A — 693 120 lei; Tip B — 173 280 f 
{lei; Tip C — 86 640 lei. , - 1

Creşterea în anul 1995 y  120 Ia sută. { 
FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE .} 

ŞI PENSII \
î Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine ! f 
I DEVA, tel.-fax 230558: HUNEDOARA — j 
i 711430; PETROŞANI — 545302; ORÂŞTIE — f 
*642090; BRAD — A. Iancu, 21/43 parter; SI- f

î
î-*•—9

|  MERI A — A. Iancu, bl. 6 parter.
*
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Pe care l-a invitat în 
prezidiu, dl. Adrian Nâs. 
itase a spus,, câteva cu
vinte. „Am venit la Pe' 
ţroşani în continuarea tur
neului nostru . electoral 
• prin zona de vest a ţării. 
UurS ce ieri (miercuri —• 
n.n.) am f<xt în Judeţul 
Timiş, am dorit să ne o- 
prim la Petroşani pentru 
9 organiza o discuţie cu 
membrii noştri de partid, 
cu organizaţia judeţeană a 
PDSR, însă în acelaşi timp 
pentru a discuta cu- prie
tenii noştri din sindicate, 
cu membrii sindicatelor,, 
eu reprezentanţii aces
tora. Am fost dimineaţă 
şi îa liga minerilor, am 
avut o discuţie asupra u- 
nor aspecte legate de co
operarea noastră Viitoare, 
în legătură cu probleme 
care preocupă, liga, dar şi 
preocupările noastre în 
plan politic La sala tea. 
trului am discutat pe de 
o parte probleme de par
tid. pe de altă parte pro
bleme economice- sociale 
din diverse localităţi din 
judeţ". '

Nimic concret, nimic la 
obiect. „Problemele discu-' 
ta te sunt tn stenogramă, 
pe baza căreia se va face 
o listă care se va urmări 
în perspectiva rezolvării 
cât maj multor probleme 
din această listă".

A luat apoi cuvântul dl. 
Miron Cozma, apropiatul 
de scaun şi de partid al 
dlui Adrian Năstase. „Din-

tm nceput. a spus lide
rul minier, - vreau să vă 
spun că forul nostru su
prem — conferinţa şi con
gresul Confederaţiei sin
dicale — va valida prin 
vot afilierea iu P.DJS.R, 
I>e şase ani încoace, şi 
noi sindicatele miniere 
ne-am făcut o strategie 
politică, al cărei final a 
sosit. în sensul că ne a- 
filiem la partidul care 
ne-a sprijinit".

Dl. Miron Cozma a vor
bit mai mult, dar con
cluzia a fost câ, după ce 
liderul sindical al şoferi
lor, Miron Mitrea. a par
cat cu pasageri şi bagaje 
la PDSR, fiind azi secre
tar general al partidului 
de guvernământ, a venit 
rândul liderilor sindicali 
ai minerilor Văii Jiului 
Să intre în şut în solda 
aceluiaşi partid. De fapt, 
nu doar minerii Văii Ji
ului. ci un număr mult 
mai mare de sindicalişti, 
circa 300 Q00, din diverse 
domenii de activitate <Jin 
ţară. care fac parţe din 
Confederaţia Sindicatelor 
Miniere din România, pa
tronată de dnii Miron 
Cozma si llie Torsan, a- 
cesta din urmă înscris cu 
acte în regulă în PDSR, 
ales membru în Biroul E. 
xecutiv Central şi desem
nat director al campaniei 
electorale din Valea Ji
ului.

Despre întrebările noas
tre şi răspunsurile dlui 
Adrian Năstase — în nu
mărul viito* al ziaruJpi,

LA ÎNCHIDEREA 

EDIŢIEI
VIOLARE DE DOMICILIU

La Sintcria au fost
identificaţi DOMOKOŞ 
Gahriel-Costică. din Vul
can, fără ocupaţie, care 
împreună cu IGOIANU 
ARISTICA, diu Deva, au 
pătruns fără drept In
tr-o locuinţă din Să-
uleşti, fiind cercetaţi pen
tru violare de domiciliu, 
iar primul şi pentru furt. 
întrucât la părăsirea lo
cuinţei a plecat, cu bu-

(Urmare djn ft*g, Şi

pe piaţa valutară. In a, 
ecste conc ţii reze vel® 
valutare ale statului , nu 
permit acoperirea cererii
da valută « ţsselor de 
Schimb Valute® ptnţri* 
menţine t-» «ursului leu- 
dolai.

RED.: Devalorizarea mo
nedei naţionale are şi e- 
fecte pozitive?

O.MJ: Da Stimulează 
activitatea de export a 
agenţilor economici fată 
de piaţă internă, asigurând 
creşterea încasărilor va. 
iu tare. descurajează impor
tul, ca urmare a creşterii
costului valutei necesare 
contribuie la echilibrarea 
balanţei comerciale şi a 
balanţei de plăti externe.

RED.: Dar efectele ne
gative ale devalorizării 
tuonodei naţionale care 
sunt?

nuri în valoare de peste
200 000 de iei,

4-
Pentru încălcarea di

feritelor acte normative, 
au fost sancţionate «eon. 
travenţional ftiZ persoane. - 
printre care se află BAR. 
NA VICTOR şi FARC AŞ 
ATTILA din Deva. fără 
ocupaţie, pentru practi
carea de. jocuri de' .noroc. 
(aiba-neagra) fără auto
rizaţie.

1998 — un an Iun pentru spiritualitatea hunedoreană
Născut din speranţă, a- 

nul care â debutat va 
fi, după asigurările spe. 
cialiştilor. un an de refe
rinţă pentru viaţa spiri
tuală hunedoreană. Pentru 
a afla amănunte despre 
ceea ce va însemna a- 
ceastă perioadă am solici
tat un interviu dlui Ioah 
Sieoe, consilier şef al 
Inspectoratului Judeţean 
pentru Culturii.

—■ Pentru anul 1996, o- 
biectivul nostru prioritar 
îi constituie patrimoniul 
">'(ual, r cesitiţea r>- 
tervenţiei urgente la o 
feerie de monumente *fie 
mare impqrtpQţA jteptru 
istoria şi cui tuta naţionala 
— Sarroizegetusa Regia, 
Ulpia Traiana Sarmizege- 
tusa, Micia, Germisara, 
bisericile de la Densuş, 
Crişcior. Strei, Streisîn- 
giorgiu. Leşnic —» conti
nuarea lucrărilor de con
servare şi restaurare, la 
alte monumente — Caste
lul Corvineştilor din Hu
nedoara, Magna Curia 
Deva, bisericile de la Ri- 
biţa şi Colţ. In ceea ce 
pr<veşte activitatea cul
turală propriu-zisă, vom 
urmări revitalizarea ac
tivităţii din mediul rural, 
îmbogăţirea patrimoniului 
muzeelor, bibliotecilor cu 
«oi valori; realizarea, im. 
preună cu instituţiile şi 
nşezămiritele de cultură, 
a manifestărilor înscrise 
în calendarul anual.

— Dar in ce priveşte 
ictlvltatea cm cartea, *ds 
eunc stere, conservare şi 
valorificare 8 tn. t ţiilor 
si creaţiei populare?

— \oz fi argmbytt* in. 
tâirsiri cu scriitori şl lan 
sări de d - j i l  Şatenul u&v 
t ‘>. .Zilele scriitorilor zfi»

Dialog cu dl. prof. IQAM SICOfî, consilier şef 
Inspectoratului Judeţean pentru Culturii 

Hunedoara f

răn « v» iniţia pi ».
mul concurs de creaţie li
terară „Ion Budai Delea- 
nu". Aprovizionarea cu 
carta a bibliotecilor pu- 
blica ci in special a ce
lor din mediul rural va 
rămâne in continuare o 
preocupare de seamă.

la . ce priveşte activi, 
tatea artistică, prin Cen
trul Judeţean aţ Creaţiei 
Populare, vor fi continuate 
cercetările de teren şî 
valorificarea acestora în 
revista de specialitate 
„Mioriţa", de.acum cu. 
nnscută în întreaga ţară. 
Bogatele tradiţii, creaţia 
populară vor fi valorifi
cate şi în plan, artistic 
prin festivaluri şi con-, 
cursuri, târguri şi expo- 

Vor c ntinua s 
ha le «du rale ** fa m . 
ţienale I» domeniul rol. 
dorului prin participarea 
unor formaţii artistice, 
solişti şf creatori populari 
hunedoreni la diverse ferii.' 
valuri, turnee, târguri şi 
expoziţii In străinătate. 
Do asemenea, vom primi 
pe bază de reciprocitate 
oaspeţi din alte ţări Pe 
linia cunoaşterii şl vale. 
rifleării tr diţiiîor popu
lare.

- v-aţs propus tn 
prns-jt? artelor vizuale 
afla « oarecum fa uterinţă 
de o bună perioadă de 
timp faţete**** câ nu 
ingWi Io eatspeteida tU- 

dv.; «iar Tavând fit., 
-‘vedete faptul că reprezen. 
ta ti Ministerul Culturii

in teritoriu credem că ar 
trebui încercat ceva

— Vom sprijini financiar 
organizarea expoziţiilor în,. 
ferise -i agenda Filialei 
Deva — Petroşani « Unt. 
ui î Artiştilor Plastici 
In âeesţ an vor fi aehizi. 
ţionate lucrări ale piasti. 
ciesubr hune dom'- ce 
vor intra în patrimoniul 
Muzeului Civilizaţiei Da. 
cioe si Romane Deva. se«v 
ţia de artă. Cu sprijinul 
Prefecturii şi Consiliului 
judeţean va fi rezolvată 
problema chiriilor şi a 
spaţiului Filialei U.A.P. 
Pentru a veni în întâmpi
narea cererii artiştilor, în 
acest; an se va reali.za o 
primă tabără de creaţie 
in aer liber în zona Brad 
(Obîrşa) sau Ţinutul pâ- 
ehjrenilor (Runcu).

— Dje consilier şef, vă 
rugăm ca în final să a. 
minţiţi pentru cititorii zia
rului „Cuvântul liber" câ
teva dintre manifestările 
artistice ce vor avea loc 
în judeţul nostru în acest 
an.

— Intr.o ordine crono. 
logică, aş putea menţiona: 
expoziţia „Repere peisa- 
giste transilvane" (ia
nuarie — martie la Deva); 
simpozionul „Silviu Dra- 
gomir — fiu al meleagu
rilor hunedorene" (martie 
— Ilia); Festivalul — con
curs interjjudeţean „Co
mori folclorice" (masrtie — 
Deva): „SalbmH editurilor 
hunedorene" (martie — 
Deva) Sesiunea ştiinţifi

internaţională şi expoziţia 
temporară „Cultura Tur. 
daş — definire şi interfe
renţe" (aprilie — Deva); 
Festivalul 1— concurs in. 
terjudeţean de caricatură 
şi umor „Liviu Oros" 
(aprilie — Deva); „Zilele 
scriitorilor zărăndeni" (mai 
— Brad). Acestora li se 
adaugă, între altele, Zi
lele cărţii pentru copii 
fana: — iunie. Deva); Sim
pozion şl Concurs «i# crea
ţia literară -Ion Budai 
Le ca au — p-t-t proză 
s trtă ! i,i li - Ori «ţie. 
Geongirp; î«»ti valul fol
cloric .Felician Fărcaşu" 
(iunie — Brţ»a,; „întâlni
rea moţilor cu istoria" 
(iulie — Dupăpiatră). Vor 
urma „Serbările tineretu
lui? (august Costeşti),, 
Festivalul pădurenidor 
(august — Poieniţa Voinii); 
Serbările naţionale de la 
Ţebea (septembrie — Brad, 
Ţebea); Simpozionul şti. 

-inţific „Dies Trataţii" (sep
tembrie Deva. Sarmi- 
zegetusa); ■ Târgul meşte. 
rilor populari şi Reuni
unea poeţilor -.populari 
(octombrie — Deva, Oraş. 
tioara. Crişcior): „Stelele 
cetăţii" (noiembrie — De
va). Festivalul de drama
turgie şi creaţie „l.D. Sîr- 
bu' (dea mbrie — Pe. 
trosani. Fetrila, Vulcan);
. Cu r/1  este Dumnezeu", 
„Căli te ti transilvănean", 
„OV'iceiuri de ternă hune- 
acrcne". Salonul hunedo- 
rean do artă plastică (de
cembrie — Orăstie, Ro. 
mos Deva) ş.a.

—. Vă dorim succes in- 
tr o ostiei de- întreprin
dere delicată!

Interviu realizat de 
M1NEL RODEA

;W W W V W W W W W W MWW W VWWVWWftVW^W/MVWA,AVW //rtV.VAW W VW W W «>/

: JSe botează robul lui 
Dumnezeu Miron în nu. 
mole Ttotălul, axtt»i ţr 
al Fiuitd, amin, şi al
Sfântului Duh, amin, a- 
cum şi pururea şi în
vecit vecilor, amin".
• ...Sfânta Taină a Bote
zului avea loc la Cate. 

drală ^Sfântul Nicolae" 
din Deva Intr.una din 
serile trecut® şi era să
vârşită de părintele pro
topop Alexandru Hotă. 
ran., Nu era un bâtez 
obişnuit ci se făcea pen
tru cinci fraţi de vârste 
diferite. Invitaţi» de a 
scrie despre aceste uni. 
ce momente din viaţa 
copiilor fusese făcută de 
către dna M&ria Adam,

HAŞll m BOTEZ
pensionară i «  Deva: 
„Familia a»i«
(opt copii) şi nevoiaşă. 
Locuiesc zece ' persoane 
înfr-o cameră a unui că
min de nefamilişti. N.au 
avut positeHtatea sft-şt 

-fi. î • ,*' cinci îopii 
cea mare, Ileana, de 
şapt q an* tar cea mai 
mică, Faraschiva, de 
trei". împreună cu ele 
mai r«"»j trei bifa 'i - 
Miron, Vasile şi Gheor- 
ghe.

S.a găsjit o femele de 
suflet, dna Eiisabets 
Nistor, al cărei soţ lu. 
crează cu tatăl copiilor, 
să fie naşa micuţilor Ne.

având copii, dna -Nistor 
i-a mai ajutat şi până 
acum. Cu ocazia ‘ boţe- 
Zului au devenit, eâ şi 
soţul ei. părinţi' de su
flet ai copiilor.
- îi privesc cum stau 
unul lângă altul în or
dine. îmbrăcaţi modest, 
mult prea modest pentru 
gerul de afară, cum sunt 
■unşi cu untdelemnul bu
curiei şi toţi cei pre
zenţi au lacrimi în pri
viri, : f i i  îa mânuţe Au- 
mânări aprinse şi ochii 
lor nevinovaţi caută 
ochii mamei — pierduţi 
parcă in imensitatea spa
ţiului bisericii. Ascultă,

cuminţi, alături de naşi, 
îndemnurile părintelui 
protopop la smerenie şi 
credinţă: „Creşteţi-i in 
frica de Dumnezeu şi 
în respect pentru se
meni... .şi nu uitaţi să 
fiţi prezenţi la slujbele 
din fiecare duminici şi 
sărbători".

...Seara t de luni (29 
ianuarie) a fost şi ră
mâne pentru fraţii Berla 
o seară! unică, de care-şi 
vor aminti cu pioşenie 
toată viaţa. Fie ea. o 
dată cu botezul, viaţa 
ior şi a celorlalţi fraţi, 
a părinţilor lor fie 
mai bună, mai plină de 
bucurii şi împliniri.

ESTEKA ŞINA
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B A N II, B Ă N C IL E  Ş l . . .  N O I
C M.: Feste o anumită 

limită, stimulează activi, 
tştea agenţilor economiei 
neuerformanţi să producă 
scump, să vândă rentabil 
pentru ei, insă eu conse
cinţe dăunătoare asupra 
puterji de cumpărare a 
populaţiei. Judecând pe 
unitate de produs, nu se' 
aduce mai multă valută. 
Agenţii' economiei expor.
teferi încasează doar mai 
mqlţi lei pentru a-şi aco
peri cheltuielile de multe 
ori neraţionale. Totodată, 
prin scumpirea importuri- 
lor, s® majorează preţul 
materiilor prime şi al 
mărfurilor importate.. Nici 
câştigurile exporturilor 
nu, se realizează prinţr-p 
valorificare superioară în

valută a mărfurilor ro
mâneşti, ci doar în lei. 
cMigurile provenind cU 
faot 'i.- creşterea zr^i 
rilor pre duselor şi ser
vicii or care provin din 
import sau a mărfurilor 
fabricate din materii, pri
me importate,

RED.: Cum *e explică 
«tunet măsura de deva
lorizare a monedei na
ţionale?

C.M.: Asemenea măsuri 
trebuie să fie exeepţiohale, 
generate de conjunctura 
ieşirii dintr.o perioadă 
de criză, nicidecum să 
constituie o cale de obţi
nere cu orice preţ a va
lutei care se cheltuieşte u- 
neori în mod neraţional.

RED.: Ce poşte face

Banca Naţională în aceste
ritnaţii?

CM.: Posibiiităţile 
cil Naţionale sunt limite'»».’ 
la măsuri de politică mo
netară, care insă nu sunt 
suficiente., Dacă marca 
germană este o monedă 
.tabilă, aceasta nu se da- 
toreşte faptului că Banca 
Naţională a Germaniei , ar 
face altceva decât “Banca 
Naţională a României, 
Toate băncile din lume 
efectuează acelaşi gen de 
operaţiuni. Diferi doar 
mijloacele tehnice prin 
care se realizează înre
gistrarea şi t transmiterea 
instrumentelor de decon
tare, Marca germană este 
o monedă stabilă pentru 
eâ economia Germaniei

este bine structurată, per
formantă, competitivă pe 
piaţa internaţională, efi
cientă şi cu un înalt grad 
de calitate şi productivi
tate. Nu moneda întăreşte 
economia; ci economia în
tăreşte moneda.

RED,: Vă rugăm să ca
racterizaţi puţin dobânzile 
rea] pozitive tn corelaţie 
ca moneda naţională, .,

" CM : \ în condiţiile 
inflaţiei, dobânzile real 
pozitive asigură creşterea 
încrederii in moneda na
ţională, stimulează acumu
larea şl protejează econo
miile populaţiei. Ca ur
mare, populaţia nu mai 
notă ui schimbe m neda 

naţională tn valută. Do. 
bânzile real pozitive au

avut şi au in continuare 
o seric de efecte poziţii e, 
între 'care amintesc: o 
Scot valuta imobilizată la 
populaţie şi 1 o reintroduc 
în circuitul economic; •  
Valuta cumpărată ,de Ia 
populaţie completează 
zerveio valutare ale sta. 
tuîlii; •  Sumele în iei. 
obţinute din vânzarea va
lutei nn se mai pun la 
ciorap, ci se. depun, ta 
bănci, dc !a care se-ob!;n 
venituri substanţiale, sub 
formă de dobânzi: •  De
pozitele.- populaţiei, "înre
gistrate în bănci, măresc 
resurs'ele de creditare pan. 
tru agenţii economici.
Consider eă răspunsurile la 

acesta. întrebări trebuie 
avute în vedere ori-ds 
câte ori se fac aprecieri 
şi evaluări privind activi
tatea şi rolul Băncii Na. 
(iona’.c a României 

RED.: Dle director.' vă 
mulţumim. 1

„ 1-’
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C U  R  A  J,  R A  S  P  U  N  D E R E,  
S A C R I F I C I U — Î N  

L U P  T A  C U  F O C U L
— coton el, vi

propun s# începem discu-
> jit «» câteva aprecieri 

«W|î,** dta n.
ntfl «tra a trecut

— Ba. €tt puţin timp 
fn urmă, am analizat 
activitatea din 1999. A. 
predarea generală a fost 
ei s-n desfăşurat o 
activitate buni, atât la 
prevenirea, cât şi Sn 
stingerea incendiilor. Mai 
bine dc 1700 de acţiuni 
s-a* desfăşurat In pre. - 
venire, punându-se un 
accent deosebit pe clă. 
dîrile eu afluenţi mare 
de public, obiective din 
industria energetică, si - 
derurgie, silvicultură, a.

l gricuituri şi altele. în 
cadrat acţiunilor s-a cău
tat. ta primul rând. 
Înlăturarea stărilor de 
pericol generatoare de 
Incendii, reuşind ca la 
finele anului să avem 
2473 stări de pericol În
lăturate. De aşemenea, 
s-au diberat 1800 de 
avize pentru Înfiinţarea 
pe bara liberei iniţiati
ve a noi societăţi co. 
merciale. S-au executat 
2440 de instructaje cu 
factorii de răspundere 
«lin unităţi economice şi 
localităţi, diverse cate
gorii de salariaţi şi ce
tăţeni. Părerea noastră 
este că s-a înţeles în 
bună măsură faptul că 
trebuie să se acţioneze 
pentru tnlăturarea pe
ricolelor de incendii. 
Poate n.ar' fi lipsit de 
interes să mai spunem 
că s-au soluţionat 22 
de cereri şi sesizări ale 
agenţilor economici şi 
ale cetăţenilor.

tn general, ce se 
solicită, ce se sesizea
ză ? , >

— Unii agenţi econo. 
mici solicită eliberarea 
de avize ori sâ ne de
plasăm la faţa locului 
pentru a pune la punct 
anumite probleme de pre
venire şi stingere a in
cendiilor. Deci, pentru 

’a-l sprijini în înlătura
rea unor cauze de in
cendiu. Sesizările sunt 
făcute îndeobşte de per
soane fizice şi se re
feră la anumite neînţe
legeri intre vecini, între 
persoane fizice şi socie
tăţi comerciale care în
calcă prevederile legale.

— Despre formaţiunile ’ 
civile de pompieri, ce 
puteţi spune ? Vă în
trebăm 'întrucât au un 
rol important In stinge
rea incendiilor.

— Apreciem că s-a 
efectuat şi se efectuează 
o bună activitate cu 
formaţiunile de Ia obiec. 
tive şi localităţi. Se pot 
evidenţia activităţile de 
instruire şi aplicaţiile. 
Există o bună colabo. 
rare şi cooperare în

I intervenţiile la incendii 
1 şi calamităţi.
\ — Să vorbim şi despre
i ncîmpliniri.
; — Au existat, desigur,
ţ Acolo unde nu s-au
\

respectat normele legale 
de prevenit e şi stingere a 
incendiilor au apărat ne
cazurile. S-au produs 
190 de incendii ia a. 
biective economice şi 
persoane particulare.

— Există Vrei «mă a 
Jadeţu'ul unde s-du pro
dus cele, mal multe in
cendii 7

— Cele mai multe 
le-am avut in zona mu
nicipiilor Brad.. Hurte.- 
doara şi Petroşani.

— Este vreo explica
ţie? . :

— Probabil dezvolta
rea economică a zo. 
neior respect ve Îşi uutte 
amp: erta asupra pro- 
iiteril Incenti'îlor dar 
In principal este vor
ba de n-*if speetarea a. 
numitor norme de pre. 
venire, atflt de unele 
persoane fizice, cât şi de 
conducerile untsr uni
tăţi economice.'

— îrt perioada inun
daţiilor am observat şi 
prezenţa pompierilor. 
Aşa este?

-*■ Da. Am participat

Interviu cu dl colonel 
GBHOKGHE DIMA» 

comandantul Grupului de pompieri 
al judeţului Hunedoara

gătite pentru tot felul 
de c&lamHâţi. Mal pu. 
ţin pentru Intervenţia Ia 
nave şi aeronave, pen. 

'tara' că nu există In Ju
deţ aşa ceva. Ţinând 
cont Insă că se preco
nizează construirea unui 
aeroport, probabil In pe
rioada următoare ne 
vom pregăti şi pentru 
intervenţia la aeronave.

—- Să revenim la in. 
cendiL A existat vre
unul cate s i se deta
şez* prin pierderi de 
vieţi omeneşti Şt mate
riale 7

*- Nu am avut in
cendii care sâ pună pro. 
bleme deosebite. Totuşi,

tor unde este, la agenţi 
economici sau la gospo
dăriile poptdaţiei?
— . Mal bine de 00 Ia 
sută în gospodăriile ce
tăţenilor. Aceasta se 
menţine vreo 3 - * 
ani datorită neglijen
ţei oamenilor. Ne bu. 
cură insă faptul că am 
reuşit anul trecut «â 
salvăm de la moarte 22 
de persoane , în timpul 
intervenţiilor.

— Bis- cotând» ştim 
că de mai multă vre
me aţi preconizat în
fiinţarea de noi subuni
tăţi. Care; este situaţia?

— Noi şi nu numai 
noi apreciem că s.a 
făcut o treabă bună în

subunităţile In discu
ţie ?

—. Cale de la Rîu de 
Mori şi Haţeg.

— la relaţiile dura. 
neuvoaslră. eu consiliile 
locale sunt probleme ?
~ -  Nu Ntnavem di

vergente. în marea ma
joritate a Cazurilor s-a 
înţeles că avem intere
se comune, că trebuie 
ză facem front comun 
pentru a Înlătura cau
zele generatoare de in
cendii.

— Prin înfiinţarea nai. 
Ier subunităţi s.a reu
şit o acoperire a Jude
ţului sau au mal rămas 
zone mari unde pompie
rii trebuie să se de. 
plaseze fn Intervenţii ?

—- Ca zone care ar 
mai trebui acoperite 
au rămas cele ale Că- 
îanului, Ghelariului şl 
Pul — Bam Mare.

V.aţl propus ceva 
pentru soluţionarea pro
blemelor din aceste zo
ne ?

— Da. însă în func- 
ţie de fondurile pe care

Pompierii militari din Compania Deva — într-o aplicaţie. Foto ; PAVEL LAZA

la 22 de acţiuni In zo
nele Brad, Gelmar, To- 
pliţa, Rapolt şi ta mu- 
nicrjjiul Hunedoara.

— Aţi avut probleme 
deosebite ? Ne referim ia 
personalul şi efectivele 
care au participat.

— Nu. Şi aceasta în
trucât cadrele şi mili
tarii Sunt bine instruiţi 
privind modul de ac
ţiune In astfel de situa
ţii. Avem personal spe
cializat pentru interven
ţia la inundaţii, ‘ cutre
mure. iar pentru incen
dii taţi suntem pregă
tiţi. 7

Poate cetăţenii ştiu 
mai puţin despre acest 
lucru. Când spui pom
pier, spui foc, nu?

•— Cam aşa este, dar 
noi avem echipe pre

anul . trecut au murit 
!. şapte oameni, j dar nu 
din cauza incendiilor, ci 
datorită nerespectării 
unor norme elementa
re de prevenire şi stin
gere â incendiilor. Mă 
refer la fumat, folosirea 
buteliilor de aragaz, dar 
şi la alte cauze.

— Unde s-au întâmplat 
asemenea evenimente 
tragice ?

— în Valea Jiului, la 
Hunedoara şi în zona 
municipiului Brad.
: — Care este > valoarea 
pagubelor în 1995 ?

— Este destul de mare. 
Mai exact, de 468 000 000 
de lei. Trebuie să spu
nem însă câ am reu
şit să salvăm bunuri 
materiale ta valoare de 
4,8 jpiiliarde de lei.

— Ponderea incendii-

aceastâ direcţie. Am 
reuşit să înfiinţăm sub
unităţi la Dobra, Tlia, 
Brad. Geoagiu, Orâştioa- 
ra şi Uricani. Ne ali
niem astfel Iu standar
dele internaţionale, unde 
aproape în fiecare co. 
mună există câte p sta
ţie de pompieri. Aşa se 
numesc prin alte părţi. 
Dacă am fi avut fon
duri, am fi rezolvat mult 
mai bine această ac
ţiune. •

— Pentru acest an, ce 
v-aţi propus ?

— Să mai înfiinţăm 
câteva subunităţi, dar 
totul este legat de bani.

— Cine trebuie să a- 
sigure aceste fonduri ?

— Comandamentul ţrip. 
pelar de pompieri.

— Totuşi, care sunt

le vom avea. Vom în
cepe ca zona Călan

— Dle colonel, care 
este situaţia din punctul 
dc vedere al persona
lului ?

— Poate aduce a lau
dă, dar trebuie s-o spun, 
pentru că acesta-i adevă
rul : dacă am avut şi 
avem rezultate bune, a. 
ceasta se dafOreşte oa
menilor noştri. Nu nu
mai noi o afirmăm, dar 
avem un colectiv bine 
pregătit.. deşi ...
. - Din punct de ve
dere numeric, aveţi su
ficienţi oameni ?

— Asta voiam să ' 
spun. Personalul anga
jat îl avem asigurat în 
proporţie de 90 la sută. 
Atât la ofiţeri cât şi la 
subofiţeri.

— Militari fn tra ta  ?
•— Aici avem un defi- 

. cit - destul . de mare. 
Sperăm ca la Incorporă
rile din februarie şl ttfc, 
nie să . ne. acoperim 
deficitul.

Ca dotarea sunt 
probleme ?

— Avem maşini de 
luptă, dar multe uzata 
din punct de vedere mo
ral şi fizic. Printr-o 
bună întreţinere *m reu
şit să le menţinem ta 
atare -tis funcţionare. ■

— Cum- a fost spre. 
dată . munca pompie
rilor din judeţul Hu
nedoara in anul trecut?

— Ne situăm între pri
mele şase judeţe din 
ţară. '

— Care credeţi că. sunt 
principalele calităţi ale 
unui pompier competent?

— în primul rând sâ 
fie bine pregătit, să ştie 
ce trebuie să facă în si
tuaţii critice să dea do
vadă de curaj, de mul
tă iniţiativă, răspunde, 
re, sacrificiu şi, nu in 
ultimul rând, sâ acţio
neze cu tact, in mo-' 
mentale critice.

în luna ianuarie ă|i 
avut evenimente ? .

—• Deosebite nu, S.au 
Înregistrat opt incendii, 
fără urmări tragice.

— Ce obiectiv mai im- 
portant v.aţi propus pen
tru acest an ?

Să acţionăm mai 
eficient în prevenire. Cu 
deosebire la gospodării
le populaţiei

— în ce perioade ale 
anului apar mai multe 
‘.i cendii, dle colonel ?

— Cel- mai multe pro. 
b:eme ie-am avut pri
măvară şl iarna. -

Care,ar fi cauzele? 
Credeam că incendii sunt 
mai multe vara când este 
cald ...

— Nu. N-am avut 
probleme deosebite vara. 
Iar dacă ne referim la 
cauze, ele ţin de mij
loacele de încălzire im. 
provizate. aruncarea ce
nuşii la " întâmplare, 
fumatul, instalaţii elec
trice defecte si altele.

— Organele dv dc spe
cialitate au şi competen
ţa de a da amenzi in 
cazul în care nu se 
respectă legislaţia ?

— Da. în 1995 s-au 
aplicat 160 de amenzi, 
în cuantum de mai bine 
de 4 000 000 de lei.

— Unde sunt cele mai 
multe ■>

— La agenţii econo
mici. Vreau să spUn 
însă că atât cuantumul, 
cât şi eficienta lor sunt 
destul de reduse.

— De ce ?
— Pentru că amenzile 

sunt mici Noi am fă
cut demersuri pentru 
mărirea cuantumului a- 
menzilor, dar, deocam
dată. tot aşa au ră
mas.

A consemnat
VALENTIN NEAGU
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„Canon a cântat Insă 
nu le.a impus/ încă ni
meni să cânte, dar să 
ştiţi că ne-au tuns/ Ne.au 
ras pe la texte cu cre
ioane ca fraga / Prin 
poeme de Evu şi catre
ne de Blaga. / Noi sun
tem Canonul din veacul 
rebel/ Cântăm cu violă, 
viori, violoncel/ în ur
bea în care şi ceru.i 
feros/ Noi muzica disco 
o spunem pe dos".

— Pe des disco se ci. 
teşte ocsid. Da, oxid 1 
Credem că unele cânte
ce vor rămâne inoxi
dabile, precizează poe
tul Ioan Evu în com
pletarea versurilor unui 
cântec compus de Gra- 
ţian Ordean, versuri care, 
deşi n-au fost scrise de 
un poet, rămân emble
matice pentru starea de 
fapt şi de spirit a 
grupului CANON.

CANON a venit cine a 
putut şi a rămas ; tot 
cine a putut. Oricum, 
absenţa lor In momentul 
de faţă din grup e doar 
una fizică, starea de 
spirit existentă azi în 
grupf datorându-se şi 
lor.

— O bună parte din 
cântecele CANONULUI 
vă aparţin...

cum ar f i : „Cimitirul de - 
maşini", „Balada unui 
„ntelectual şi a unui cal 
care păşea liniştit . pe 
un mal al unui râu din 
Ardeal", „Suta de lei" 
5-a.

— Ce altceva ar fi fă
cut* poetul, omul tapa 
Evu, dacă n-ar fi fost 
grupul CANON ?

— Mutica pe care o

— De pe primul disc 
(„Canon", lansat în ’92) 
din cele nouă cântece — 
şapte îmi aparţin; dar 
meritul sound-ului .vii- 

Dle Ioan Evu, ală- tor al cântecelor apar- 
turi de Mircea Goian ţine întregului grup.
sunteţi unul din „pito. 
nii" grupului CANON. 
Câţi, ani au trecut de 
când a fost „construit" 
acest grup ?

— Grupul CANON îm
plineşte 18 ani, deci 
tocmai vârsta majora, 
tului. Cu prilejul ăsta 
cred că ne-am dori 18 
bujori albi, aceste flori 
disidente care se Încă
păţânează să mai înflo
rească în luna mal, deşi 
nu au ţepi.

— Cine a mai fost 
pături de dvs atunci, 
la începuturi ?

— Au mai existat 
alţi doi „piloni" : Gra- 
ţian Ordean şi Nicolae 
Adalbert Hampel. în

— S-au dovedit în 
măsură muzica, cântece
le CANONULUI si îm
plinească' de-a lungul 
vremii eeea ce pe altă 
cale poate era greu ori 
imposibil de atins?

— Deşi noi am cân
tat pe scene mai mult 
sau mai puţin festive 
cântece cunoscute la vre
mea respectivă de pu. 
blicul hunedorean, tre
buie să ştiţi că în 
grupul CANON s.au com
pus cântece nu opo
zante, nu — Doamne 
fereşte — disidente, ci 
cântece „subterane", care 
ne răcoreau şi ne -dă
deau iluzia unei liber
tăţi de neîngrădit ‘

compun şi jsoezia pe 
care o scriu sunt două 
ipostaze ale unei sin
gure şi niciodată infi
dele iubiri.

„  O— Ce ne poate spune 
dl MIRCEA GOIAN, un 
alt „pilon" al grupului 
acum, la cei 18 ani âi 
CANONULUI; poate fi 
vorba de un bilanţ?

— Nu consider că e 
jnomentul unui bilanţ, 
pentru că simt că in vi
itorul apropiat vom mai 
realiza lucruri deosebite. 
Eu cred că ne aflăm 
într.o curbă ascenden
tă ; efectiv avem chef 
să cântăm, cum am mâi 
spus.o...

— CANONUL s-a re
marcat (şi continuă să o 
facă) printr-un stil foar
te .propriu, un gen de 
muzică mai aparte, deşi • 
punctul de plecare a 
fost folk-uL

— Da, în prima fază a 
fost foUc-ul, în urmă
toarea fază au apărut 
tobele, clapele, apoi chi
tara, chiar cu efecte 
specifice muzicii rock, tn 
acelaşi timp instrumen
tele clasice rămânând 
caracteristice \  grupului 
CANON. Aşa Încât la 
ora actuală muzica noas
tră e o îmbinare între 
instrumentele electroni, 
ce şi cele acustice.

— Cafti a fost la festi. 
valul de muzică foile „Om 
bun" la care aţi partici
pat la sfârşitul anului 
trecut?

— Pot spune că această
invitaţie' ne.a onorat, 
pentru -că âm cântat în 
mijlocul elitei muzicii 
folk: Hruşcă, Şeicaru,
Văii Sterian, Mircea Ba- 
niciu, Mircea Vintilă, Flo- 
rian Pitiş, Alexandru. 
Andrieş, grupurile Ecou, 
Poesis, Pro Muzica. Re
citalul nostru a cuprins 
patru piese, dintre care 
două în primă audiţie, 
iar publicul a fost extra
ordinar, foarte tânăr şi 
atent la nuanţele mu
zicale ; în plus, bisul 
a fost o surpriză pen
tru noi.

«— In momentul de faţă 
care sunt „priorităţile" 
CANONULUI?

— Ne pregătim pen
tru spectacolul de mu
zică şi poezie ce va 
avea loc în 12 februarie 
aici, la Hunedoara, şi 
desigur continuăm în
registrările la Radio, 
care sperăm să se fina
lizeze cu o casetă şi un 
C.D.

GEORGETA BÎRLA

NOTE O NOTE 
Lipsa -spaţiului

învăţământul artistic 
popular . se realizează 
prin cursurile Şcolii de 
Arte din Deva care are 
filiale in municipiile Pe
troşani şi Hunedoara. Nu
mărul tinerilor care se 
pregătesc prin interme
diul acestei importante 
modalităţi de informare 
şi educaţie artistică- este 
important Aici ei în
vaţă cunoaşterea unui 
instrument muzical, se 
pregătesc ca solişti vo
cali de muzică populară 
şi uşoară etc. Din pă

cate, Şcoala de Arte 
Deva se confruntă cti 
multe greutăţi d„ dotare, 
in primul :rând cu lipsa 
spaţiului. La ora ac. 
tuală, instituţia îşi des
făşoară' activitatea în- 
tr-un spaţiu cu chirie 
într-o şcoală generală. 
Suntem signri că până 
la urmă se va găsi o mo
dalitate de rezojvarj, a 
acestei situaţii care dă. 
unează bunului mers, 
al învăţământului de 
artă hunedorean. ' . x -

Dotarea căminelor 
culturale—o problemă 

nerezolvată
Starea căminelor cul

turale, în majoritatea tor 
filiale, este mai mult 
decât îngrijorătoare în 
acest moment. Aici nu 

, se petrece luni de zile 
nimic, cauzei  ̂ fiind ge. 
nerate de lipsa tineretu
lui şi nu de puţinelor) 
de modul cum localnicii 
înţeleg să.şi. gospodă
rească aceste aşezăminte. 
Cea mai gravă pro
blemă cu care se con- 

, fruntă aceste instituţii 
este generată de baza 
materială şi de dotări. 
De ani de zile, căminele’ 
culturale nu au mai fost 
dotate cu scaune, ca să

nu mai vorbim de apa
ratura de practică cul
turală, televizoare co
lor, video, mese de te
nis sau biliard. De ani 
de zile nu mai rulează 
âici filme. -Această să
răcie nu poate în
demna tineretul să, trea
că pragul aşezămintelor 
de cultură. Fără îndo
ială, se impune . găsirea 
unor soluţii, urgente pen
tru, depăşirea . acestei 
stări de fapt precare. Şi 
aceste- soluţii nu pot veni 
decât din partea Mi
nisterului Culturii, a 
consiliilor locale.

Biblioteca franceză din Brad
„Se pare că suntem sin

gurul municipiu din ţară 
de mărimea Bradului care 
are o asemenea biblio
tecă" — mărturisea, nu 
fără justificată mândrie, 
dna Bianca -‘Leucian, di
rectoarea Casei de Cul
tură Brad, Biblioteca 
franceză, despre care 
este vorba, • fiinţează în - 
cadrul aşezământului cul
tural. „Am încercat s-o 
facem să funcţioneze ca 
orice altă bibliotecă — 
spune dna Leucian — căr
ţile fiind înregistrate, cei

300 de cititori, în gene
ral elevi şi tineri, îm
prumutând cărţile pe bază 
de fişe".

Biblioteca „Andrâ Mal- 
raux" s-a constituit la 
Brad deoarece aici a fost 
tradusă şi tipărită pen
tru prima dată In Româ
nia „Condiţia umană" a 
scriitorului francez. Prin 
anii ’30 la Brad exista o 
editură. ia care a apărut 
lucrarea amintită. Fondul 
de carte însumând acum 
aproximativ 5000 de vo
lume s-a constituit ca re

zultat al unor donaţii fă
cute de cetăţenii oraşu
lui francez Coudekerque — 
Branche. Numai In vara 
trecută biblioteca a pri
mit 1200 de volume din 
paFtea Spitalului Dun- 
kerque. în cea mai mare 
parte cărţile sunt de -li
teratură beletristică, dar 
şi cu tematică istorică, 
pentru copii ş.a. Lipsesc 
însă cărţile tehnice, foar
te căutate.

Casa de Cultură Brad 
are 6 diplomă în care se 
precizează că a fost pri-

Fondul de tipărituri 
ai bibliotecilor

- mită „pentru promova
rea francofoniei". Diplo
ma a fost acordată de 
Serviciul Cultural Fran
cez . din cadrul Acade
miei franceze. Este o 
recunoaştere care onorea
ză şi obligă Casa de 
Cultură Brad. Dar exis
tenţa ' în ' sine a biblio
tecii este un câştig deo
sebit pentru elevii şi .ti
nerii brădeni, care-şi pot 
perfecţiona acum cunoş
tinţele de limba franceză.

VIORICA ROMAN

I* Dacă aş alcătui un 
dicţionar al ţinerilor scri-

I itori hunedoreni, nu 
subiectiv, ci conform u- 

,* nor certitudini valorice 
i  deja probate, iată câte-

i va nurne de tineri poeţi 
pentru care as opta :

|  MIOARA GIURGIU şi ■ 
I DANIEL MARIAN (De

va ),, i.ILIAMA PETRUŞ 
(Căi ..stau, Brad), O VI-
DIU BAJAN. MIHAI 

„ CODHKA (Hunedoara), I. 
9 ÂCIÎIM (Orăştie)... Ina-

S intea acestora, prin fap
tul câ de.ia au reuşit

i să-si ou Mice o carte de 
versuri, CONSTANTIN 

|  StANCU .(Haţeg) şi MA- 
I RTUS PETRUTA (Orăş

tie). Desigur, încă doi- 
trei din Valea Jiului şi 
încă unii prezumtiv a 
, gesta" izolaţi prin li
ceele din judeţ, ar în
tregi o posibilă gene
raţie, infediată celei ce 
se află în plină afir
mare, între care MA

RIANA PÂNDARU, PAU- 
LINA POPA ş.a. care 
îşi aşteaptă firesc con
firmarea în Uniunea 
Scriitorilor, alături de 
unii confraţi care şi-au 
depus dosarele cam 
demult... Valul nou care 
tălăzuie este important, 
în primul rând prin ca- 
1 itate. Dispariţia cenzu
rii nu le-a prea îndulcit

celor ce-1 alcătuiesc
şansa de a debuta edi
torial, preţurile cres
când, iar reţinerea spon
sorilor faţă de astfel de 
nume fiind regretabilă. 
Iată de . ee repet ori de 
câte ori am prilejul, 
public, apelul către insti
tuţiile culturii din judeţ 
să fie mai sensibil,, la 
acest deziderat! Foarte 
multe inspectorate ju
deţene, după 1989, gi
rează financiar, sub
venţionând total sau par
ţial, editări ale crea
torilor tineri îndelung
frustraţi Regimul tre. 
ci’t a avut boala ca
tegorisirii arrbitrare a

poeţilor de genul „poeţi 
muncitori", „poeţi -oţclari", 
„poeţi mineri", „poeţi- 
medici" ş.a. Nimic mai 
stupid- Poetul este sau 
nu este.

Pentru hunedoreni, a 
venit ceasul al... l3.1ea 
în acest sens. Ei tre
buie să ceară ferm, fără 
inhibiţie, dreptul de a 
fi sprijiniţi acum, nu 
când vor avea posibili
tăţile financiare (daoă le 
vor avea !), să-şi tipă
rească cel puţin prima 
plachetă. Spre binele 
literaturii hunedorene t

I !

Activitatea biblioteci, 
lor publice s-a con
cretizat, anul trecut, în 
manifestări cu cartea, 
simpozioane, medalioane 
literare, concursuri, în
tocmirea de bibliografii 
şi biobibliografii, bule
tine informative, ani
versări, prezentări de 
carte. în acelaşi timp, 
Colecţiile Bibliotecii Ju
deţene „Ovid Densusia- 
nu‘‘ s-au îmbogăţit cu 
peste 10 000 volume. 
A crescut fondul de car
te Ia bibliotecile mu
nicipale şi orăşeneşti.

Pentru popularizarea 
cărţii, ca de altfel pen
tru comemorarea prin
cipalelor evenimente cul
turale ale anului au fost 
iniţiate simpozioane de
dicate Iui Mihai Emi- 
nescu, Lucian Blaga, foiţ 
Barbu, Ion Vlnea; me
dalioane literare care au 
adus In prim.plan per
sonalităţile scriitorilor

Petre Ispirescu, Jules 
Verne, Hortensia Papa- 
dat Bengescu, Ion Pillat, 
Albcrt Camus, a artistu
lui plastic Ion Andre- 
escu, aniversarea unor 
personalităţi hunedorene 
— Radu Ctobanu, Iv 
Martinovici, Eugen Evu.

O problemă dificili în 
desfăşurări  ̂ muncii cu 
cartea o constituie com
pletarea colecţiilor bi
bliotecilor comunale, care 
din 1995 au rămas la 
latitudinea consiliilor lo
cale. Şi, tot dc-atuncl, fon
durile alocate pentru a - 
provizionarea cu carte 
sunt, mici, uneori ine
xistente în Unele locali, 
tăti, datorită bugetelor 
mici ale. unor. consilii 
locale sau neglijenţei. Cre
dem că pentru acest an 
grija consiliilor locale va 
fi mai consistentă pen
tru bibliotecile comu
nale. (M. Rodea) V

: i
-a prea îndulcit tegorisirii arbitrare a EUGEN EVU | Să ne amintim de festivalul internaţional de 

folclor „Sarmizegetusa". Foto: PA VEL LAZA
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C R L E 3 B 0 S C 0 P
mărturii despre STRĂMOŞI

TEZAURUL 

DE LA SANCRAIENI
Acest tezaur, alături d<- alte descoperiri arheo

logice, stă mărturie străvechii civilizaţii a daco. 
geţilor. Tezaurul de la S&ncrăieni, judeţul Harghita, 
a fost descoperit în 1953 in urma unor lucrări Intr-o 
carieră de piatră. Este unul dintre cele mai frumoase 
şi valoroase-tezaure de argint. Tezaurul are o gre
utate de 3 €50 gr. argint, iar obiectele care-1 compun 
se dkta«c gria bogăţia elementelor decorative; Mo- 
tivele geometrice şi vegetale — frunzele, florile pre
cum şi liniile incizate uimesc prin inventivitatea  ̂şi 
minuţiozitatea execuţiei lor pe cupele cu sau fără 
picior. Foarte frumoase sunt şi brăţările decorate cu 
cerculeţe şi linii incizate, ca şi brăţările cu vârfurile 
in forma capului dc şarpe.

Aceste tezaure vorbesc nu numai despre bogă- 
ţiile Daciei preromanc, dar ele demonstrează exis 
tenţa unei vieţi economice puteniice. şi unitare pe 
întinsul întregului teritoriu locuit de strămoşii 
.noştri.

N. ZAMFIR

•  — Nu-i adevărat că
românii nu sunt cavaleri! 
Am văzut cu ochii mei, 
povesteşte cineva, cum pe 
o ploaie torenţială un ro- 
mân t nm umbrei: unei
doamnei, in timp ce a- 
ceasta i *• .'hi .nba ■ a i in
cul la maşină...

•  — Azi dimineaţă am 
dat cu banul dacă să mă 
duc la pescuit sau la, bi
serică.

— Şi ţi-a căzut să mergi 
la pescuit!

— Da, dar ă trebuit să 
dau de şapte ori pentru 
asta!

•  . — Am auzit că un
chiul tău i-a tras o palmă 
lui Gogu Şiş. Grozav băm 
bat! Ce curaj! Aş vrea 
să-i strâng mâna pentru 
asta!

— Nu pot să-l dezgrop 
doar pentru atâta - lucru...

o — Spune-mi tu te-ai 
măritat din dragoste sau 
din interes?-"

— Nici din una nici 
din alta. Soţul meu nu 
este atât de bogat ca să 
mă fi măritat din interes

şi nici atât dc sărac ca 
să mă fi măritat din dra
goste...

•  Doctorul, consultând 
un bătrân care răcise 
foarte grav:

— Când aţi simţit că 
vă ia cu frig, aţi avut 
senzaţia că vă clănţănesc 
dinţii?

— N-am sesizat, dom
nule doctor, pentru, că e. 
rau noptieră...

•  -Un celibatar convins, 
despre cur,- prietenii’ cre
deau că n.o .să se' mai 
însoare niciodată, a făcut 
în cele din urmă şi acest 
pas. După câtva timp se 
întâlni cu un prieten, care, 
văzându-1 atât de abătut 
îl întreabă:

— Care-i necazul?
— M-am cam săturat

de căsnicie! Nevastă-mea 
nu mă lasă nici măcar să 
gătesc! '

m — în fiecare an îmi 
petrec concediul cu soţul. 
Şi e minunat, Dumnea
voastră cum obişnuiţi?

— Acum dor ani l-am 
petrecut separat.

— Şi cum a fost? I-a 
plăcut soţului?

— Nu ştiu, încă nu s-a
întors... •
Culese si prelucrate 

ILÎE LEAHU
de

« M U R I9 B W  S .A
PRINCIPII MURPIIOLOGICE STUDENŢEŞTI

1. tn timpul unui exa
men, bateria calculatorului 
de buzunar se va strica.

Maşina
politiei

CLEPSIDRA

i  Sunt încă destui oa- | 
} meni care se sperie* * 
J când aud sirena poli- ? 
| ţiei, pe mine în schimb * 
ţ  mă -linişteşte şi-mi dă i 
■ţ siguranţă; cu atât mai [
* multă cu cât afară | 
ieste mai întuneric. Ştiu* 
J că acolo; unde sunt po- ?

; | liţiştii nu mi se poate* 
) întâmpla nimic rău, 4 
•ţ ştiu că cei care âu a i 
l se teme de cunoscuta j 
j  sirenă şi de poliţişti f 
1 nu sP vor apropia de? 
I mine. Mă bucur pentru * 
) aceste noi maşini " fru- » 
t  moaşe pe care nu de- |  
■i mult le puteam vedea I 
i  doar în filmele din oc- f 
I r
1 '*
i*
■1
ţ cident. Cumva acest 4 
■f sunet mă duce mereu j, 
l  eu gândul la cartierele ! 
|  americane şi efectiv*
* fhă fcjcu>* bă e, au a- î 

. * cum şi mijloace nor- * 
f male pentru a-şi des- + 
ţfăşura meseria. In prag j, 
ide seară, pe străzi nul 
i  prea bine luminate a- |
I tunci când poliţiştii îşi f 
I fac simţită prezenţa f 
ţ prin semnalele colorate l
* şi sunetul şpeeific, pen- ],. 
i  tru mine sunt acei  ̂
i  „body guard" anonimi | 
J ce mă apără şi-mi dau*
I curajul să merg liniş- *
* tită pe stradă. *
t Deşi mi-e cam teamă i 
i să nu fiu văzută de I 
i ei, atunci când traver- | 
î sez neregulamentar J'
| strada, îmi doresc să ţ

seara *

2. Dacă an singur loc 
dp parcare este disponibil, 
este locul rezervat examil 
natorului.

3. Examenele vor con. 
ţine întotdeauna întiehar, 
care . nu au fost discutate 
in clasă.

u
4. Toţi studenţii care 

vor primi nota 5 vor con
sidera că meritau de fapt
8. V ■’ ,

5. Aleile din campus nu 
sunt niciodată cea mai 
scurtă linie între două 
punete,

6. Gând vârful unui 
creion se rupe, cea mai 
apt ̂ piaţă ascuţitoare este 
la 1000 km distanţă.

7. Cu cinci minute îna
inte de pauză, un student 
va pune o întrebare care 
necesită un răspuns de 
zece minute. •

8. Dacă un curs cere o 
pregătire prealabilă stu. 
dentul nu o are.

! - REFLECŢIA-SĂPTĂMÂNII " j
J- O „Nu-i chiar atât de simplu să te im- I 
j părţi, cu nobleţe, între nefericirea ta certă şi j 
I fericirea ipotetică a aproapelui tău, când ştii J 
j bine că sunteţi deopotrivă la fel dc infirmi: u- |  
J nul — prin absurdul realităţii, celălalt — prin 5 
i absurdul iluziei, şi când. e limpede că nu poţi |  
, arde pentru un adevăr decât având măsura * 
| incandescenţei Iui“. |
j ’ LAURENŢIU FULGA j

Prin sălile 
de cinema... (II)

„Clar. de lună“, „Doi tunci . „Profesioniştii", 
călăreţi mergeau . im-' „Joe Kidd“, „Tom Horu" 
preună" pe „Drumul’spre şi „Ultimul dintre uriaşi" 
Vest“. Aceştia erau iau din „Ultima căruţa** 
„Butch Cassidy şi Sun- „100 de carabine", „Bu. 
dance Kid“, porniţi din toiaşul cu pulbere" şl 
„Virginia City** pe „Ca- .Aurul lui Mackennâ", 
lea neîndurătoare**, către pătrund în „Ţara lui 
„Fort Apache**, pentru a Chato" şi eliberează „Un 
forma „Convoiul Aleluia" rege şi patru regine", 
şi împreună cu „Regi- Conflictul se extinde, 
mental 7 cavalerie** să când „Neinvinşii" de la 
ajungă i>i Rancho No- .Fort Pefiance" „bat fc» 
lor Ultima poziţie" bele* iar c Trompetă
deţii-1 tă încă de .Cei şapte i îdepărtată* i l semna- 
magnifici" în lupta lor Iul celor „Trei oameni 
cu „Vânătorii de scai- violenţi" să treacă „Râul 
puri". Dar „Lovitură de roşu" şi să sprijine „Lupta 
teatru la cactus Creek“: pistolarului" în „Ţinutul 
„Cavaleriştii" ajunşi la comanşilor" pentru .JRe. 
„Râul de argint" constă- compensa" de „100 do, 
ta că „Drumulspre Santa lari pentru şerif".
Fe“ este-blocat de „Jes-
se James brigandul" şi Pentru conformitate
oarte .Răzbunăto i* „OMUL LAR
lui „Nevada Smith". A- (ADRIAN CRUPENSCBI)
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Fărâm itnri de lâ Emil Cioran
I%
I

j mtainesc mereu 
ţ pe străzi maşinile lor i. 
I frumoase, maşinile po- î 
* liţîei, clacă se poşte I 
I pe cât mai multe străzi! * 

IN A DELEANU *l
I 1

, •  ' Nenorocirea oame
nilor este că nu pot privi 
decât oblic spre cer. Dacă 
ochii aveau o relaţie 
perpendiculară cu el, is
toria ar fi luat . altă în
făţişare. .

•  Dacă lumea ar avea 
margini, cum m-aş con
sola că n-am fost pri
mar?

•  Universul nu este 
serios: El trebuie luat 
tragic în glumă.

•  Omul nu e un ani
mal făcut pentru viaţă. 
De aceea cheltuieşte el 
atâta vitalitate în dorin
ţa de a muri.

•  Noi, modernii, nu 
mai ştim să privim: a- 
vem cu toţii ochi de ne
gustori.

•  Numai obsedaţii au 
răsturnat istoria; ceilalţi 
cârpesc şi completează. -

•  Mila este o suferinţă 
de împrumut.

•  Jjjrmonul s-a încui
bat în bani, în sexuali
tate, în iubire

0  Să sari peste pulsa
ţiile timpului ca s-o 
prinzi ■ pe cea originală 
şi pe cea din urmă...

•  Nimic nu întrece de
liciile trândăviei: nici
măcar sfârşitul lumii nu 
m-ar scoate din pat Ia 
o oră nepotrivită.

•  Invidiez nebunii de
plini, amorţeala hârcio- 
gului, iernile ursului, 
uscăciunea înţeleptului.

•  Să t? îndrepţi spre 
sfârşi C> st m et i* i t

iată singura ţinută dera- I  
nă în desfăşurarea tim. î  
pului. |

•  Ţi-ai dori uneori să 5
fii canibal, nu atât dkrl 
plăcerea de a-1 devota» 
pe cutare sau cutare, I 
cât din aceea de a-1 vţ»- J  
mita. |

•  Rânjetul unui idiot V
ascunde mai multă în- k 
ţelepciune decât investi- e 
gaţia laboratoarelor. Sj

•  Maimuţele care tră- f
iese în grup le resping, J 
se pare, pe acelea dintre I  
ele care, intr-un fel « 
sau altul, au întreţinut I 
relaţii cu oamenii, *

(Culese de j
IOACHIM LAZ AR)ÎAlt) |
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MAT ÎN 2 MUTĂRIP aste i de iarnă

ORIZONTAL: 1) Fermecătoare apari
ţii pe luciul gheţii; 2) Dezgheţaţi in- e- 
senţă cu ieşire-n evidenţă — Fief hiber
nal pentru vegetarienii pădurii; 3) Ca
reu apărut într-o rubrică pentru înce

pători ! — Operator profesionist în cadrul, 
unor manevre de război — Trataţie la 
rece după moda retro!; 4) Prinşi de vii 
şi despuiaţi în toiul iernii (sg.) — Spăr
gătorul de piatră al sezonului hibernal; 
5) Atributul impasibilităţii unei doamne 
în alb — Idealuri ce înstrună dintotdea- 
una'lira; 6) înaripat cuvântător al Lumii 
Noi — Străveziu umbrar de ape în se
zonul hibernal-, 7) Pornire din suflet 
ce topeşte gheaţa ambientală — Marsu- 
pîi de piatră cu pui decorativi; 8) Ape 
transpuse acum în zăpezi! — Păstăi reci 
de fier cu vocaţii pacifiste — Frescă de 
peruzea la un vernisaj în aer liber; 9) 
Farmecele irezistibile ale . fetelor urâte
— Crâmpeie de natură moartă sub 
hlamida albă a iernii; 10) Contactat la 
nivel înalt într-o atmosferă rece.

VERTICAL: 1) Probă de garduri spe
cifică anotimpului hibernal; 2) Expirat 
cu nonşalanţă în recele sezon — Pârtie 
naturală cu perspective funeste; 3) Canal 
silabic de emisiune a.... uimirii — Lucru 
de suprafaţă pentru pârtii de bob — în
ceputul timid al unei mărturisiri idilice; 
4) Armuri pastorale la porţile frigului
— Simbol ăl iuţelii într-o- Urare tipic hi

bernală; 5) Agent de intervenţie pentru 
realizarea unor legături la rece — Oaze 
familiale în pustiul rece al iernii: 6) 
Argintul viu consfinţit ca dezgheţat — Că
zut dintr.un verde hibernal al unei geo
metrii montane; 7) Specialitate obişnuită 
dc i igt eţa „ gxtra — 1 reen t si ti liscre- 
ţionari cu sufletul de gheaţă; 8) Sculp
tura ancestrală a chipului dp lut — Si
luete maestoso pe portativele veşnicelor 
ierni — Sufletul trandafirilor ofiliţi în 
glastră; 9) Poeticul decor pentru o „lamă 
pe uliţă" — Mentora consecventă a unei 
discipline de fier; 10) Imobilizat efemer 
în urrha unei zdravene îngheţări

VASILE MOLODEŢ /
DEZLEGAREA CAREULUI „ACONTO" 

APARUT IN ZIARUL NOSTRU DE , 
SAMBAT  ̂ TRECUTA:

1) PARAŞUTATA; 2) EMANA — ELAN; 3) 
RAŞI —~ALURA; 4) EREMIT — NIT; 5) 
N — TACIT — FE; 6) IF — LUCID — 
M; 7) TAR — REPEZI; 8) ATONI — 
AVIZ; 9) TABU — TRIŞA; 10) EtECTRI- 
ZAT.

Controlul poziţiei:
Alb : Re6, Db4, p : b7 
Negru:. Rb8.

Soluţia problemei din nr. trecut: 
1. Dc8! Rd 5 2. De6 mat
1. ----------Re4 2. Df5 mat
1. ----------Rf6 2. De6 mat.
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„Deocamdată ne convine un
de
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Dialog ctt dl ing. NICOLAE ŢANDRAU, 
manager la S C. Minexfor S.A. Deva

care ne permite sâ pres
tăm servicii de transport.

HEP. s Lista activităţilor 
pe care le aveţi este largă. 
Ţinând cont 'de aceasta, 
nefiind o societate corner, 
cială nominalizată tn ac- 
tuâla campanie de priva, 
tizare, care sunt aspiraţiile 
dvoastră referitor la schim- 

-bul dS proprietate ?
N.Ţ.: In primul rând 

trebuie sptiş că, deş-i nu- 
. mărul activităţilor comple

mentare este mare; Veni- 
turile ce ne vin de aici 
reprezintă doar 10 la sută 
din ţdtal. Deci,, cercetarea 
rămâne, de departe, prin
cipala noastră sursă de 
venit Or, cine în ţara asta 
poate comanda şi plăti 
prestaţii de prospectare în 
vederea descoperirii diver
selor zăcăminte ? Nimeni 
altul decât "statul Deci, 
statul este principalul nos
tru beneficiar. Privind iu- 
crurile din acest unghi de 
vedere, deocamdată ne con
vine un capital social ma
joritar de stat Argumen
tarea ja ceea de Vă spun 
depinde de un anumit mod 
în care suntem acum tra
taţi, de mentalitatea care 
există şl de ce nu de fap* 
"tul câ unele din prospec
ţiunile pe care le facem 
au un caracter confiden
ţial şi strategic. Totuşi să 
ştiţi că noi ne-am gândit 
la privatizare şi chiar am 
făcut demersuri in acest 
sens. Conform art. 5 din 
legea 55 suntăm in drept 
ea cele 30 de procente, 
câte • deţine F.P.P.-UI din 
patrimoniul nostru, să fie 
revendicate de salariaţii, 
pensionarii şi şomerii care 
au lucrat la Minexfor.

REP.: Dle manager, ce 
puteţi spune despre dis
ponibilizările •d® personal 
care bat la uşa Mincxio- 
rului? •

N.Ţ.: Suntem nevoiţi să 
faeem o restructurare tem
porară ce vizează cca 25 
la sută din cei 1-250 de 
salariaţi pe care fi avem 
la această oră. Motivul a- 
cestei restructurări îl con
stituie faptul că nu cunoaş
tem volumul de finanţare 
pare va fi aprobat în bu
getul pe 1996 pentru lu
crările noastre.

ADRIAN SALAGEAN

Dle manager, se 
«Ue că ponderea activităţii 
firmei Minexfor este de
pendentă de sectorul ex
tractiv al economiei iraţio
nale. Care sunt prestaţiile 
pe care le oferiţi acestui 
sector ? ; vţ-iv::-: :v

N.Ţ.: Suntem speciali, 
«aţi pe cercetarea prin 
prospecţie şi exploatare în 
Vederea punerii în eviden
ţă a rezervelor de substan
ţe minerale utile- Desfă
şurăm această activitate în 
trei judeţe — Hunedoara, 
Alba şi Arad. Executăm 
deeste lucrărj pentru evi
denţierea zăcămintelor de 
cărbune, minereuri de toa
te categoriile, precum şi 
pentru găsirea surselor de 
apă subterană şl a rocilor 
Ornamentale.

REP.; Ce alte activităţi 
mai aveţi ?

N.Ţ.: Facem agricultu
ră. In baza Legii arendei, 
am luat în exploatare cca 
ISO ha de pământ de la 
ţărani, care nu au posibi
litatea sâ-1 lucreze. Ne-am 
axat pe cultura cerealelor 
şi a florii soarelui. Ana 
înfiinţat, de asemenea, un 
service auto. Acesta dis
pune de o dotare în mă
sură să realizeze vulcani
zări de anvelope fără ca
meră şi echilibrări de roţi 
de automobil. Am dezvol
tat şi un Rector al prelu
crării roctior ornamenta
le. El este materializat de 
4Nt atelier - de prelucrat 
marmură,-: întreaga dotare 
fiind realizată prin pute
rile proprii. Intenţionăm să 
dezvoltăm această activi
tate prin procurarea unei 
linii de prelucrat marmu
ră, care este deja coman
dată furnizorului. Investi
ţia s-a ridicat la cea 170 
de mii de dolari, 30 la 
sută diri sumă fiind su
portată prin finanţare de 
la buget prin intermediul 
Ministerului Industriilor. 
Suntem abilitaţi- să facem 
şi-exploataţii forestiere în 
Scopul principal de a a* 
coperi necesarul nostru de 
lemn pe care ni-1 solicită 
activitatea de cercetare. 
Sigur, din . acest lemn o 
tsîcă parte o .comerciali
zăm ea lemn de foc. Mai 
avem o reţea de magazi
ne, un mic motel la Veţel, 
precum şi un parc auto

E M A

•  „PATRIA” DEVA: 
Baby, cel mai curajos 
porc din hune (2—8 feb.); 

I m „FLACARA" HUNE. 
f  DOAR A: Reţeaua (2—8); 
I •  „PARÎNGUL" PETRO. 
I ŞANI; Furia d-*); Ă* 
f  săstel (8-8); •  „CULT». 
V RAL" LUPENI: Asasini 
( (2— Eiisa (6-8); ; # 
i  „ZARAND” «RAD: Fiica 
i  lai D’Artagnan (2—5);

Străluciri senzuale (6—8);
* „PATRIA" ORAŞTIE: 
Vânătoare de oapieni (2— 
4); Leon (5—8); •  JM . 
CEAFARUL" VULCAN:

- Dinte pentru dinte (2 — 
4); furia (8—8); •  ..da
cia-  HAŢEG: Sechestraţi 
în tren (2—4); Scenariul 
ucigaş (5—7); * CASA 
DE CULTURA CALAN: 
Tântălâul şî gogomanul 
(2-4); •  „MUREŞUL” , 
SIMERIA: Nouă luni 
(2—4); •  „MODERN”
HUNEDOARA; Stare de 
fapt (2—4).

S.C. IMPRIMiX S.R L.
Execută la comandă:

•  firme şi reclame;
•  reclame şi sigle pe autocolant;
•  reclama stradale;
•  panouri propagandă vizuală şi a-] 

vertizoare. pentru protecţia muncii;
•  imprimerie textilă.

informaţii la sediu? ftrlnet din Deva,\
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FONDUL MUTUAL ARDAF (F.M.A.)
Având autorizaţia prealabilă nr. 160/15-09. 1995 şi autorizaţia definitivă nr. 

LII. 1995 acordate de C.N.1T.M.
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creat pentru a asigura prosperitatea
inteligenţi, realişti şi cu simţ practic

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

ADMINISTRAT DE

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

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

Şi-a început activitatea în SEPTEMBRIE 1995; valoarea nominală* a unu! 
T.I.A.: 10 000 lei.

V A L O A R E A  U N U I TITLU D E  IN V E ST IR E  A R D A F  (T .I .A .)  

tn 1 februarie 1996 este de 13.100 lei
F.M.A. ANUNŢA URMĂTOARELE PERFORMANŢE LA DATA DE 1 februarie 1996:
Număr de titluri de investiţie ARDAF (T.I.A.) în circulaţie 4 842 503
Număr de localităţi unde se efectuează operaţiuni FJVI.A. 66
Număr de investitori în FM.A. . (persoane fizice şi juridice) 23 388
Valoarea activelor nete 56,3 miliarde lei
Rentabilitatea pe luna septembrie — 6 Ia sută; octombrie — 5,66 la sută; noiembrie — 5,38 la sută;
decembrie — 5,93 la sută; ianuarie — 4,8 la sută.
Rentabilitatea pentru primele patru luni corespunde unei dobânzi anuale simple do 76,68 % 
Rentabilitatea la zi corespunde unei dobânzi anuale simple de 74,44 %

Farticiparea Ja Fondul Mutual XARDAF ţF.M.A.) este deschisă potenţialilor 
investitori prin subunităţile ARDAF şi ale BĂNCII DACIA FELIX din toată ţara.

NU 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.A.
ARDAF DEVA, str. Dragoş Vodă, tel. 054 — 222299, BDF Deva, str. N. Băî- 

cescu, nr. 4, ARDAF Hunedoara, bdal Corvin, nr. 2, tel. 054 — 712906.
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LUNI, 5 FEBRUARIE
-*■ 7,00 Ora 7, bună dimineaţa!; 8,30 Cap

cana timpului (s/r); 9,15 Sport la minut;
9.30 Paradise Beach (s/r); 16,00 Poveste 

i din Bronx (f/r); 12,00 Verdict: crimă! (r);
13,00 Oameni în toată firea (r); 13,30
Gesturi însemnate (r); 14,3o Volei. Câmp, 

f Italiei; 15,30 Sport Magazin; 16,30* Para
dise Beach (s); 17,Oo Poveşti din Bucu
reşti; 17,30 Capcana timpului <s); 18.15 
Sno t Magazin; 18,45 Sport Ia minut: ştiri 
sportive; 19,00 Oameni în toată firea (s);
19.30 'Ştirile Pro TV; 19.55 Doar o vor. 
bă să-ţi mai spun...; 20,00 To Good to Bc 
Truc (f. TV SUA 1988) cu Loni Anderson, 
P. Duffy; 21,55 Ştirile Pro TV; 22.00 
MASH (s); 22,30 Procesul etapei; 0,00 Şti
rile Pro TV.

MARŢI. 6 FEBRUARIE 
7,00 Ora 7, bună dimineaţa!; 8,30 Cap-̂ ' 

cana timpului fs/r); 9,15 Sport la minut;
9.30 Paradise Beach (r); 10,00 To Good 
to Be True (f/r); 12,00 Sport Magazin; 
12,55 Ştirile Pro TV; 13,00 Oameni în 
toată firea (r); 13,3o Procesul etapei (r);
16.30 Paradise Beach (s); 17,00 MASH
(s/r); 17.30 Capcana timpului (s); 18,15

t .
t t .
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Sport Magazin; 18,45 Sport la minut: ştiri 
sportivei 19,00 Oameni în toată firea (x);
19.30 Ştirile PrO TV; 19,55 Doar o vor
bă să-ţi mal spun».; 20,00 Spitalul de 
urgenţă (s); 21,00 Secrete de familie (s); 
21; 55 Ştirile Pro TV; 22,00 MASH (s); 
2X30 Deşteaptă-te, române (talkshow); 
0,00 Ştirile Pro TV; 0,05 Sport la minute

MIERCURI, 7 FEBRUARIE
7.00 Ora î, bună dimineaţa!; 850 Cap

cana timpului (s/r); 9,15 Sport 1» minut; 
950 Paradise Beach (s/r); 10,00 Spitalul 
de urgenţă (s/r); 11,00 Secrete de fami. 
lie (s/r); 12,00 Sport Magazin; 13,00 Oa
meni în toată firea (s/r); 13,30 Sport Ma
gazin; 15,00 Deşteaptă-to, române! (r);
16.30 Paradise Beach (s); 17,Oo MASH
(s/r); 1750 Capcana timpului (s); 18.15
Sport Magazin; 19,00 Oameni în toată fi
rea (s); 19,30 Ştirile Pro TV; 19,55 Doar 
o vorbă să-ţi mai spun...; 20,00 The Man 
Who JLoved Women (f. SUA ’83) cu B. 
Reynolds, K. Basinger; 22,00 MASII (s);
22.30 Robocop (s); 23,30 Poveşti adevă
rate (scurt-metraje); 0,00 Ştirile Pro TV; 
0,05 Sport la minut: ştiri sportive.

■_>K 301. 8 FEBRUARIE j./s
7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 8,30 Cap

cana timpului (s/r); 9,15 Sport Ia minut;
9.30 Paradise Beach (s/r); 10,00 Man Who 
Loved Women (f/r); 12,00 Sport; 13,00 Oa
meni în toată firea (r); 13,30 Robocop (r);

14.30 Poveşti adevărate (r); 15.00 Sport 
Magazin; 15,30 Beverly Uills (s/r); 16.30 
Paradise Beach (s); 17,00 MASH <s/r);
17.30 Capcana timpului (s); 18,15 Sport 
Magazin; 19,90 Oameni in toată fiţea ţs); 
1950 Ştirile Pro TV; 1955 Doar o vor
bă să-ţi mai spun».; 2050 DeUrious (co. 
SUA 1990); 22.00 MASH (s); 22,30 Cracker 
(s); 23,3o Rătăciţi in tranziţie (talkshow); 
0,00 Ştirile Pro TV; 0,05' Sport la minut.

VINERI. 9 FEBRUARIE
7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 8,30 Cap. 

cana .timpului (s/r); 9,30 Paradise Beach 
(r); 10,00 DeUrious (f/r); 12,00 Sport; 13,00 
Oameni în toată firea (s/r); 13,3o Cra
cker (s/r); 14,30 Rătăciţi în tranziţie (r);
15.00 Sport Magazin; 16,30 Paradise 
Beach (s); 17,00 MASH (s/r); 17,30 Cap- 
cana timpului ' (s); 18,15 Sport Magazin;
19.00 Oameni in toată firea (s); 19,30 Şti
rile Pro ŢV; 20,00 Dosarele X (s); 21,00 
Jumpin’ Jacft Flash (co. SUA 1986) cu 
Whoopi Goldberg; 23,00 Aventuri în Ca. 
sa Morţii (s); 6,05 Sport Ia minut: ştiri 
sportive; 0,30 Erotica (s); 1,30 The Best 
Man (dramă SUA 1964) cu Henry Fonda;
3.30 Sport Magazin; 6,00 Aventuri în Ca
sa Morţii (s/r).

ŞAMBATA. 10 FEBRUARIE
8.00 Da.; 9,30 Flipper (s); 10,00 în

toarcerea în Paradis (f/r); 11,35 Sport

extrem; 12,05 Motor Sport Magazin; 13,00 
Fotbal. Cupa Africii: finala mică (d); 
15,30 Fort Boyard; 1650 Dosarele X (r); 
1750 Duckman (s.da); 18,00 Seâqnest (s);
19.00 Ciudăţeniile lumii; 19,30 Ştirile Pro 
TV; 19,55 Doar o vorbă să-ţi mai spun.»;
20.00 Tenebrele nopţii (thriller SUA *82);
22.00 NYPD Blue — viaţă de poliţist (s);
23.00 Lege Şl ordine (s); 0,00 Ştirile Pro 
TV; o,05 Sport la minut: ştiri sportive; 
050 Fotbal; 2,00 Fotbal. Campionatul 
Spaniei; 4,00 NYPD'Blue — viaţă de po
liţist (s); 5,00 Lege şi ordine (s/r); 6,00 
Motor sport ̂ magazin; 6,45 Fort Boyard.

DUMINICA. 11 FEBRUARIE

8,00 D.a.; 9,3o Insula misterioasă (s);
19.00 Tenebrele nopţii (f/r); 12,00 Sea. 
quest (s/r); 12,50 Doar o vorbă să-ţi mai 
spun», (r); 12.55 Ştirile Pro TV; 13,00 
Lumea filmului; 1350 Gesturi însemnate 
(s); 14,30 Rugby. Turneul celor cinci na
ţiuni: Anglia — Ţara Galilor; 1550 Fot
bal II Calcio (d); 1750 Faţă în faţă cu 
Iile Şerbănescu (talkshow); 18,30 Beverly 
Hills (s); 1950 Ştirile Pro TV; 19,55 Doar 
o vorbă să-ţi mai spun...; 20,00 Poveste 
din Bronx (dramă SUA ’93); 21,55 Şti. 
rile Pro TV; 22,00 Verdict: crimă! (s);
23.00 Fotbal II Calcio: Napoli — Atalan- 
ta; 0,0o Ştirile Pro TV; 0,05 Sport la minut,
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BERBEC diverse amintiri. Vi se j,
Informaţiile pe care vor sugera idei de folosi 

mizaţi m  :v vrt c,ie, î<» ©1 ’* « **» Unei noi, 
»€-’ Judecata vă .4  fi strategii >  succes fr *t. f 
nfluenţată de ©moţi n .  ‘ m •< vă ocupaţi de -on * 

temice. Călătorie seu wn. proceduri bancara ; 
vizita unor prieteni a- chirii, dobânzi, moşte- !*. 
premiaţi. Copiii vâ aduc niri. Vă _ mai trebuie  ̂
'!»’44itî c bucurii. Cu puţuiâ Lpl.jî'ti't'-b mi*. , 
partenerul de viaţă vă a rezolva prea multele* 
înţelegeţi bine; atenţie treburi S pregăteşte un* 
la duşmanii ascunşi. Vi. eveniment în famtiie şi*

atmosfera de gală va J. 
avea un efect miraculos ̂  
asupra d*. |

SCORPION r
Experienţe inedite în* 

chestiuni oculte. Luni nu*

nari. o zi grea.
TAUR

Probleme cu diete*
Sunteţi invitat ia o pe
trecere şi vă veţi etala 
toaletele. Părintele dv. .... ■
vă oune la  dispoziţie o fun,tê  “ W»1* * » *  (a) de* 
sumă importanta Dispo. °®leta *  seara PreSa-l

ii ia dv se îndreaptă asta ’ *rlt? !/ri!.__ schimb “ -spic sfera muzicală. 
Bui-urie sufletească 

[ ‘ urma unei mari reuşite. 
: Sunteti cooptat într-o 

colaborare. Se prevăd 
invfstiţii. Rezultate ' în 

‘ domeniul educaţional. 
.GEMENI

-S .ar putea să împru

marţi sunteţi 1 | 
£  cooperant; neînţelegerii©* 

cu cei din jur se voi * 
diminua. Miercuri, ca-* 
pacitate de a vă punct 
în practică ideile. Doi iţi * 
sâ vă afirmaţi, dar ce- i , 
va vă împiedică. Aţi ̂  
dori sâ faceţi o eălâio. | 
rie, dar cum totul vfiî

STAREA
M E D IU L U I

Din determinările ana
litice privind calitatea 
factorilor de mediu în 

. judeţujl Hunedoara . în 
perioada 22*-*28 ianuarie, 
efectuate în punctele de 
control al calităţii ae
rului. semnalăm:

•  Pentru concentraţiile 
poluanţilor gazoşi (bio
xid , de azot, bioxid de 
sulf. amoniac, fenoli şi 
aciditate) valorile medii 
s-au menţinut în limitele 
normale. Valorile ma
xime la bioxidul de p 
zot înregistrate în această 
perioadă în zona Mintia 
— Deva, Valea Jiului. 
Hunedoara şi Călan au 
fost sub valoarea limită 
la acest indicator care 
este de 6,1 mg/mc aer / 
24 h.

•  Valorile medii la 
pulberi în suspensie au 
înregistrat depăşiri ale 
valorii limită de 0,15 
mg/mc aer/24 h doar în 
zona Teîîiic.

•  La pulberile sedi-; 
mntabile s.au ■ semnalaţi 
depăşiri ale valorilor li-! 
mită de 17 gr/mp/lună,| 
bot în zona Teliuc (143,04; 
gr/mp/lună).

•  Valorile radioactivi- i 
tăţii beta globale pentru! 
factorii de mediu In aer ] 
(aerosoli filtraţi şi de. < 
puneri atmosferice) apă! 
brută de suprafaţă şi;

"potabilă au fost în limi
tele de variaţie ale fon- \ 
dului natural

a  Indicatorii de caii- j 
tats pentru Sj.ele curgă- 1 
toare de suprafaţă s-au! 
Încadrat în general în [ 
l.miteie impuse de STAS. ■ 
Pe râul Jiu, materiile! 
în suspensie provenite ; ■ 
din evacuarea apelor u-1î 
zate industriale, apele!; 
incomplet epurate au ‘ ■ 
prezentat pentru perioa- ;! 
da 22—26 ianuarie o ? 
valoare medie de 3299,8; 
mg/1 şi o valoare ma-‘ 
ximă de 4227,0 mg/1 î n . i  
registrată In ziua de 26 f 
ianuarie a.c.

AGENŢIA de 
PROTECŢIE 

A MEDIULUI DEVA

DE IA  POIIŢIA SANITARA

mutaţi- bani unei rude este potrivnic vă sfătuim * 
care are probleme cu să o amânaţi. *
sănătatea. Intuiţie deo- SĂGETĂTOR * 
sebită. minte eficientă. Azi sunteţi cam rigid. L
Un bărbat cu o funcţie Nevoia de tandreţe va l 
importantă vă urmăreşte f j recepţionată de pai - f 
cu interes. (Rapacitate tener. Ştiri din depai-f 
maxime <Je a vă 00. ţări vă dau speranţe. Pu-* 
munica id e ile  şi senti- teţi înregistra sau corn- * 
mente le Divergenţele pune muzică.'  Vă veţi >
ru Prieteni; vă mar- achita cu responsabili-1 
nhează puternic. Cobo. tate de serviciile supu-î 
rati st icneta. căci do- meatare care vi se pre- f 
rmţele dv.‘ şutit greu de tind. Joi, zi propice * 
reahzat manevrelor bancare.*
. R A C  Veşti relaxante ce vâ
• Sunteţi într-o dispozi- vor amplifica speranţei© I 
tie de zile mari. Acu- în domeniul profesional, f 
muiaţi energie, căci va CAPRICORN f 
urma o curbă desoen- o persoană de sex o-f 

. dentă. Studiile sunt u- pus vă surâde; farmecul* 
iţeori un adevărat bai. personal vă face convin-* 
sam. Predispoziţia spre gător. Sănătatea vă cam I 
Visare nu se asortează scârţâie. V-aţi suprasoli- V 
cu rigurozitatea muncii citat energia; menajaţi.* 
Miercuri aşteptaţi un te- vă câtva timp. Miercuri, f 
lofon care va veni; e o ieşire v-ar aduce ue- * 
vorba de o călătorie în sperate realizări pe pianf 
care, v-aţi pus speranţe, sentimental: Vă' preoeu- * 
Joi. zi norocoasă. Vă pâ aspectul dv. exterior* 
veţi declara afecţiunea şi veţi avea succes înj. 
pentru persoana iubită, societate. Persoana iu-1 

L E U  bită nu se impaca cu f
Croitoria ori tricotajele nonconformismul dv. f 
vor fi azi preocupările VĂRSĂTOR * 
dv. Gustul dv. se in şi*.. Vă suprasolicitaţi
dreaptă spre muzica nu-i în avantajul dv. * 
<;ţas L predispoziţie pre Nu aveţi chef c, nimic! 
visare. Contactul cu par- dar un prieten va reuşii 
tenerii de afaceri se va să vă mobilizeze. Văf 
încheia printr-un acord, bate gândul sâ faceţi of 
Veţi întâlni o fiinţă de călătorie, dar jnu sunteţi* 
mare probitate morală, hotărât Miercuri sunteţi* 
In dragoste simţiţi ne- mai impresionabil. Doriţi 
voia unei nuanţări. Cu să vă consolidaţi relaţia cu I 
cei care vă înconjoară o persoană de la serviciu f 
sunteţi în rezonantă a- care vă face o impresie* 
fectivă. puternică. Vineri, zi o-*

FECIOARA portună pentru călătorii.*
Amănuntele vă scot Eficienta în chestiunile j, 

azi din sărite. Se a- practice vă este multl 
nuntă vizita unor prie- diminuată I
teni. Cineva, la slujbă, : , PEŞTI ’ f 
vă împiedică să plecaţi Petveceţi "azi cu cei f 
tntr-o călătorie, ceea maţ buni prieteni/ Du-* 
ce vă supără. încrederea mlnică veţi avea invi.» 
In sine vă poate aduce taţi. Faceţi bilanţul chel-i 
laude, dar şi antipatii, tuielilor» apelaţi la tactl 
Rţ ĵ rcurt̂  ,sun teţi îtîâi pentta o discuţie civili- j 
romantic, ceea ce nu vi zată pe tema circuitului J 
se întâmplă prea des. monetar în familie. Văl 
Orgoliul dv, nu va avea veţi face remarcat în f 
•I* ţ̂iferit, acceptând sfa. orice mediu si veţi re- f 
tul unei persoane mai căpăta încredere în r  • 
vârstnice. propriile resurse. Echili- *

BALANŢA bru stabil intre energia |
E necesar să vâ regă- fizică şi :ea psihică. U-1 

siţi optimismul. Preoeu- morul dv. va binedispune | 
pările artistice v-ar a. pe toată lumea. Căutaţi f 
juta să evadaţi din spa- idealul, dar e cazul * 
ţiul cotidian. Veşti de să coborâţi totuşi cu pi-1 
departe vă vor răscoli cioarele pe pământ. ^

FOARTE IMPORTANT PENTRU 
DUMNEAVOASTRĂ 

S.C. „METALUL“ S.A.
PEŞT1ŞU MARE 

nr. 363 (fosta Baza 6 Peştiş)
• OFERĂ IMEDIAT SAU LA CO

MANDA
din depozitele şi magazinele sale, la 

preţuri acceptabile, o gamă diversă de 
produse :

— ţevi negre de construcţii, instala
ţii şi rectangulare, precum şi ţevi zinca- 
te de la „lf2a la „4“ din plastic sau inox;

— tablă: subţire fi groasă; zincată,
decupată şi ondulată; tablă pentru pom
pe fi la drumuri şi poduri; tablă alu
miniu ; '

— profila laminate : uşoare, mijlocii 
şi grele;

. — oţel beton — lis şi periodic.
— materiale de construcţii : ciment, 

plăci azbociment, var, ipsos, cherestea, 
pal, panel, placaj, geam tras, faianţă, 
gresie, seturi de baie eXc.

• CONFECŢIONEAZĂ LA COMAN
DĂ PLASĂ DIN SÂRMĂ ZINCATĂ ŞI 
NEAGRA

• De asemenea, pentru valori mai 
mari de 300 000 lei, vinde şi cu plata în 
7 rate : aragaze, maşini de cusut, de 
spălat, boilere, robineţi, parbrize Dacia, 
calorifere pentru instalaţii şi electrice, 
covoare persane, confecţii, metraje, în
călţăminte, electrice, ptorţeUmufi, tacâ
muri, piese auto, ţigări, mobilă, teracote, 
obiecte marochinăriâ, sucuri, biciclete, 
dulciuri, hârtie de scris şi de ambalaj.

• Pentru agricultorii din zonă canti
tăţi nelimitate de îngrăşăminte chimice— 
azotat şi complex.

Aceste produse pot fi cumpărate şi 
de la magazinul deschis în satul Topliţa, 
precum şi din Orăştie, în cadrul firmei 
MIPA.

Pentru cei nehotărâţi recomandăm să 
introducă cupoanele de privatizare la a- 
ceastă unitate, care a deschis un punct 
de subscriere la sediul societăţii.

PENTRU RESPECTAREA 
RIGUROASA 4 IGIENEI 

SANITARE
Inspectoratul judeţean de 

Medicină Preventivă a 
Poliţiei Sanitare din De
va urmăreşte cu deosebită 
atenţie respectarea rigu
roasă a igienei sanitare şi 
în policlinici dispensare 
şi unităţj spitaliceşti* in. 
tervenind ori de câte ori 
e .necesar îri vederea eli
minării neajunsurilor ce 
se constată în unele si
tuaţii.

La secţia Pediatrie a 
Spitalului din Petroşani 
s-a .aplicat o amendă de 
75 OOO de Rfi pentru ne- 
respectarea circuitelor 
funcţionale, iar la Dispen
sarul nr. 3 din Petroşani, 
amenda a fost de 50 000 
de lei fiindcă nu s-au 
realizat în totalitate vac
cinările I Distero tetanic 
pertusis. Tot la Petroşani, 
la Dispensarul medical 
nr. 6; neefectuându-se după 
regulile prevăzute imuni, 
zările active, s-a aplicat 
o amendă de 80 000 de 
lei. Şi la Dispensarul nr. 
2 din Lupeni s-a dictat 
o amendă de 30 000 de 
lei, In urma constatărilor 
că nu s-au realizat — cum 
era stabilit — toate mă
surile antiepidemice în 
focar de scarlatiriâ.

CINE SE ABATE DE LA' 
LEGE, PLĂTEŞTE

Asigurarea calităţii apei 
este de importanţă ma.- 
Iu: pentru sănâta t 1» «i 
menilor. Fiindcă celor eare 
deservesc staţia de apă 
Jupâneasa şi nu au efac. 
tuat cum se cuvine ciori-' 

'j, , , upent ru Mina 
Di v îi s-a dat j a neadâ 
dc tei, 5fi) A- ,*1 Găsite 
în neregulă, S.C. Suceam 
S.R.L. Petroşani Jiosă 
 ̂ bstan e dezinfecta <*,*» 

S.C. Simar Corn Vulcan 
9 (funcţiona fără autori, 
zaţie sanitară) au iest 
amendate cu 50 000 de lei 
şi respectiv 100 000 de 
lei.

Pentru depăşirea terme
nului de garanţie şi de
gradarea UiiOr produse, 
de la S.C. Alimcost Tec 
Prod S.R.L. Hunedoara, 
au fost scoase din consum 
158 kg dulciuri, 692 kg 
fructe exotice, 157 l .bere, 
138 1 Coca-Cola, ţigări
Aviz tuturor celor dare 
continuă să comerciali* 
zeze produse cu termbnul 
de valabilitate depăşit.' Pe 
lângă scoaterea produselor 
respective din comerţ a- 
menzile sunt usturătoare!

POLIŢIA SANITARA 
DEVA

NOUL MAGAZIN 
DEVASAT

str. Avram Iancu, bl. H I, parter, 
vă oferă

INSTALAŢII RECEPŢIE SATELIT 
ŞI COMPONENTE, CĂT SI GAMA 

COMPLETĂ A PRODUSELOR NEI :
•  Televizoare color, diagonala 37.-63 cm
•  Combine muzicale
•  Casetofoane cu şi fără CD
• Combine frigorifice
• Maşini de spoiat
• Aspiratoare 

CASETE VIDEO Şl AUDIO.
Aceste produse le puteţi găsi şi la ma-

gazinete A în :
BRAD, str. Republicii, bl. 19, parter 
HAŢEG, str. Timişoara, nr. 16.
NEI VĂ COLOREAZĂ VIAŢA !

R.A. ,.ACTIVITATEA*4 ORĂŞTIE 
Cu sediul în-Orăştie, str. Victoriei, nr. 19. 
Vinde la

în data de 23. 02. 1996, ora 10, mijloace fixe:
•  timlmiente oţel îxl 060 1
♦  încărcător frontal A
#  Malaxor asfalt
•  Motoare 75 kW 
t  Aparate, în eontraeurent 
Licitaţia se va relua în fiecare, vineri.

\
\
\
s
)
\
t
t

î
î

PARBRIZE
eiA®' A.G.E.R. SERVICE N ffiiresti

O  7<n«,M ţr»<»« '/> Q A.hm romplel <lr gurti.tli,
4nht!r,dt 1/1 ’ ni .tini »» ,* / ,i „mim
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ANIVERSARI

•  La aniversarea, nunţii 
de aur â venerabililor 
noştri Dafina şi Mîhuţ Ci- 
bian le urăm cu toată 
dragostea ahi mulţi, cil 
sănătate şi numai bucurii.

• Copiii, nepoţii şi stră-
nepoata. ' (6317)

•  Soţia Ionica, fiul Ma.
rius,. nora Daniela urează 
dragului Nelu Martin multă 
sănătate şi „La mulţi 
ani 1“ cu ocazia împlinirii 
frumoasei vârste de 50 
ani. (7171)

•  Doamnei Igna Eca.
terina din partea celor 
dragi ■ un călduros „La 
mulţi ani!“. Andreea şi 
Matteo. (6321)

VÂNZĂRI -

CUMPĂRĂRI
•  Vând apartament 3 

Camere, parter, tel. 629913.
(6166)

•  ‘Vând VW Transpor- 
ter 1,5 tone. Tel. 617379.

(6278)
•  Vând piese Ford Ta-

unus — electromotor, bo
bină, faruri, 2 roţi 185/ 
70/13, tel. 661108. (6310)

•  Vând 50 la sută moară 
grâu, Vinerea, jud. Alba, 
tel. 612873, Deva. (6312)

•  Vând talon Golf,
preţ 600 DM, 'negociabil 
şi parbriz microbuz VW 
Buly, tel. 651675, Intre 
orele 18—21. (6308)

•  Vând teren intravilan
(loc casă) th Deva, gene
rator electric nou, doza
toare Coca-Cola, tel. 614423, 
Intre orele 10—18. (6303)

•  Vând apartament 4 
camere cu scară interi
oară, ultracentral, tel. 
618722, între orele 18—20.

(6302)
•  Vând. moară cereale,

• cameră combinată, cana
pea extensibilă, remorcă 
•,5 t, Dacia 1310 fabri
caţie 1991, tel. 219191.

(6298)
f,'. •  Vând urgent garso
nieră Simeria, str. Crişan, 
bl. 19. ap. 35 sau tel. 
621864. - (6296)

•  Vând casă, anexe, preţ
negociabil. Tîrnăviţa, nr. 
38, tel. 020327. (6318)

•  Vând casă, apă, gaz, 
informaţii tel. 623221.
1 (6319)

•  Vând Peugeot 305
breafc înmatriculat, ben
zină, stare bună, 4000 
DM. tel. 623102. (6289)

•  Vând mobilier sufra
gerie. Mintia 162 A (Re 
drumul târgului). (6284)

•  Doriţi primul număr
ăl revistei „Depanatorul 
RTV“? Sunaţi la. 058/ 
823194 Alba Iulia, între
orele 9—17. (6290)-

•  Cumpăr urgent SRL,
decembrie 1994. Informaţii 
655188, Brad. (3521)

•  Vând armă IJ 12,
Deva, ţel. 617963, sâmbătă 
şi duminică. (3940)

•  Vând rulotă comer
cială nouă, carte de i- 
dentitate, tel. 611241, după 
ora 10. ‘ (2984)

•  SC Prestatorul SA
Haţeg anunţă scoate
rea la licitaţie pu
blică a spaţiului din 
strada Mihai Viteazul, 
nr. 2, (SC Avram 
SRL) pentru închirie
re In data de 19. 02. 
1996^ ^ _ (2983)__

•  Vând cinci poker
„Jolly Card“ relativ noi. 
Tel. 714930. (2834)

•  Vând certificat Opel 
Kadett Diesel, 1985, carte 
identitate, tel. 713921.

: • (2841)
Consiliul local Hune

doara, prin „ serviciul ad
ministraţia şi întreţinerea 
pieţelor, târgurilor şi o- 
boarelor Hunedoara, a- 
nunţă licitaţie publică în 
data de 23 februarie 1996, 
ora 9 : a) pentru închiri
ere teren amplasamente 
chioşcuri şi rulote, la 
Piaţa Viorele (cartier Mi
cro VII) pentru o durată 
de 5 "ani, începând cu 1 
martie 1996; b) pentru îrr- 
chiriere spaţiu Piaţa O- 
bor (fost spaţiu de co
mercializare a berii,) pen
tru deţinători de contracte 
cu furnizori de peşte şi 
produse din peşte pe 1996, 
sau producători direcţi, 
pentru o i perioadă de 5 
ani. Documentaţia şi ga
ranţia de participare se 
procură respectiv se a- 
chitâ la casieria admi
nistraţiei pieţelor, Piaţă 
Obor, începând cu 19 fe
bruarie 1996, ora 10. până 
jQ), 22 februarie, ora 12. 
Informaţii tei. 712779.

(2838)
- « Licitaţie pentru vân
zarea de fier vechi,' caro- . 
serie ARO 244 şi alte 
mijloace fixe disponibile 
In ziua de 16. 02. 1996, ora 
10, la /  sediul Societăţii 
Comerciale „Bentocalcar" 
SA Deva, Piaţa Unirii, nr.
9, etaj III, tel. 618943.

■ ' ' (6305)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament
trei camere, etăj i, zona 
gării, cu apartament două 
camere, apropiat. Vând 
sufragerie Regence Deva, 
tel. 617441. (6295)

•  Schimb garsonieră . cu
apartament două camere, 
tel. 624431, 629456, (6267)

închirieri

•  Doresc urgent să 
închiriez apartament 
trei camere seini ‘(mo
bilat), cu telefon. Re. 
lâţii 227112.

•  Caut apartament două 
camere, cu telefon, (ne) 
mobilat, zonă bună. Tel. 
615729,

•  Caut de închiriat a- 
ipaAtament .două camere; 
parter sau etaj 1, în De
va, informaţii tel. 621864.

(6297)

•  Ofer de închiriat spa
ţiu comercial. Deva, Ho
rea. nr. 57. (6304)

OFERTE
DE SERVICH

•  Societate comercială
efectuăm transport marfă 
microbuz 1 tonă, p e  orice 
distanţă, tel. 218801, orele 
10—18. (6316)

•  Cooperativa Arta Mo
dei încadrează ucenici 
pentru calificare la locul 
de muncă în următoarele 
meserii:, tricotaje, confec
ţii, blănărie, cizmărie,, 
tel. 616048. ■ (6320)

•  Societate particulară
de construcţii nfngajează 
automacaragiu. Tel. 616795, 
orele 7—15. (6300)

DIVERSE

•  SC Mase plastice Hu
nedoara, tel. 711557, anunţă 
intenţia de majorare a 
preţului la produsele de 
polietilenă şi saci de ra
fie, începând cu 1 mar
tie 1996. (2839)

COMEMORĂRI
•  Nimeni şi nimic nu 

poate înlocui durerea şi 
golul din sufletele noastre 
dragă soră. Comemorăm 
împlinirea unui an de la 
retragerea în tăcere a 
dragei noastre 
ROZALIA GIIEORGHIŢA 
din Ormindea. Dumnezeu 
s-o odihnească. Familia.

DECESE

•  Fiica Eleonora, fiul 
Vasile, nora Angelica 
anunţă cu profundă 
durere stingerea din 
viaţă a nepreţuitei 
lor mamă

AURELIA TAMAŞ
înhumarea sâmbă

tă, ora 13, în satul 
Topliţa.

DunirieZeu s-o 'odih
nească în pace!

•  Plângem şi ne 
despărţim de bunica 
noastră dragă, -

AURELIA TAMAŞ 
. Ai plecat dintre noi, 
s-a stins soarele co
pilăriei!

Nepoţii: Rodica,* I- 
oan. Pana._____ v , ,

•  Colectivul Judecăto
riei Orăştie este alături

de dl. Cosma Nicolae 
vicepreşedinte al Tribu
nalului Hunedoara, în cli
pele de grea suferinţă, 
prin decesul masei sale. 
Sincer® condoleanţe fami
liei ! (3839)

•  Cu nemărginită du
rere deplângem dispariţia 
fulgerătoare a dragului 
nostru nepot şi verişor 

DORIN DUD
şi suntem alături de fa
milia greu încercată. Fa
milia Valea. (6314)

•  Conducerea şi 
salariaţii de la SC 
„Casial" SA ' Deva 
sunt alături de </om- 
nul Faur Sabin la 
greaua încercare pri
cinuită de dispariţia 
prematură a soţiei

FAUR LIVIA
Sincere condoleanţe.

(6315)

•  Soţul Tibi, copiii 
şi familia Bălescu 
mulţumesc din suţlet 
celor care le-au stat 
alături la trecerea în 
eternitate a celei care 
a fost arhitect.
AURA IAVORSCHI 
O amintire dureros de 
frumoasă.’

•  Familia profund 
îndurerată anunţă stin
gerea din viaţă a ce
lei care a fost

MARGARETA fÎ;
HERMAN

înhumarea va avea 
loc duminică, 4 fe
bruarie, ora 13, la 
cimitirul catolic din 
str. Eminescu Deva.

(6313)

•  Suntem alături de 
voi acum când con. 

ducem pe ultimul drum 
fiinţa cea mai iubită.

LIVIA FAUR 
Sincere condoleanţe. 
Familia Xcobescv).

(6334)

•  S-a stins din viaţă 
la 52 ani, după o 
lungă şl grea suferinţă, 
căi mai iubit soţ,- ţaţă. 
socru si bunic 
EUGEN PRISECARU

(JAN) .
Vei rămâne veşnic 

tn amintirea noastră.
, înmormântarea va 

avea loc în data de 
3. 02. 1996, ora 13,
îrf . cimitirul din Si- 
meria. ■ (396049),

; V a ş t e p t ă m  l i '  * o * n i r » l*  
» u b » o r I « r i  p a n t r u  a  v #  V x p r im *  
o p ţiu n aa  4§»-<f4»pun»ra a  titlu r ilo r d« 
p riv a tiza i* , o o o tre  ac ţiu n i!

&

opta pootru «na din b oc ie tiţlla  com er
cia le «Un ţară* f  i de ce  nu?... pentru una

eefo 115  soc ie tă ţi dm judeţ.
Până la 30  aprilie 1996  aveţi şi 

posib ilitate* de a opta pentru unul din 
Ponderile proprietăţii private. -

t>Mpâ a ea a e ti dată atat CNP cat şi 
certificatele devin nulei

V A L O R IF IC A T ! SA fU SA ! 
P E N T R U  A t> E V E N I A C Ţ IO N A R I, 

ALEGEŢI A C U M !

TOI W «RlIP
Aflat :olr-o tipansiunt rapida p< puţ* m itra l ţi titcrua *>* 
producţiei şi distribuţiei de anvelope, orgauizrazi concui > 

pentru ocuparea posturilor de 
D IR EC TO R I D E Z O N A  

pentru supervizarea (coordonarea) aftm tiţii celor 41 de 
suctrsale din ta ri şi Municipiul Bucureşti.

Condiţii:
- absolvent de invltim int superior (tehnic sau economici
- vârsta 30-40 ani;
- ambiţios, inteligent, dinamic fim ln lin flţu iirt plici!'
- abilităţi de conducitor:
• cunoştinţe de operare P.C'.;
- diapoaţbiiititi certe de deplasare in teritoriu,
- permis de conducere categoria B (eventual maşini) •

Fjj/KtirrtU In domeniul coordonării vlnzirilor şi promotirii 
produselor va constitui un avantaj deosebit.

O fe r im :

■ un venit mediu deosebit de atractiv cu mari şanse de cresieri 
substanţiale;
- o carieri de perspectivi intr-o'flrmi de mare prestigiu,
- instruire tn tehnici comerciale moderne.
D a c i sun te ţi in te resa ţi Vi ru g im  si tr im ite ţ i o scrisoare de im entie  

şi un  C u rricu lu m  H ta e p e  adresa:

TOFAN GRUP S.A.
Şos,Olteniţei Nr.^5-37, Sector 4 

In atenţia Departamentului Resurse Umane

s

\
\ -  

\
\ —

j  S.C. AVICOLA S.A. DEVA
Localitatea Mintia, str. Principală, nr, 2. 

| Vinde Ia ^ _
; LICITAŢIE PUBLICA 
I în data de 9. 02. 1996, ora 10, mijloace fixe 
{ casate, licitaţia repetându-se în fiecare vineri, 
j Lista tu mijloace fixe şi preţul de ple 
j care a licitaţiei se află Ia sediul societăţii

VVWUVWVWSTiVWWUWW^VVVVVVWUWVaWVWVVWVVVV

Taxa de participare 
| 30 000 lei.

A  ■ ■  ... ...... V n-  r  - m i

1

Ia licitaţie este de 
(023775)

5 FEBRUARIE
• 1 dolar SUA 2673 lei!;
• 1 marcă germană , — 1790 lei;!
• 100 yeni japonezi 2497 lei-;

1 liră sterlină — 4044 lei?
• 1 franc elveţian — 2193 lei>
• 1 tranţ ’ francez — 521 lei î
• 100 lire italiene — 169 Iei!;

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale','
a României y, c

:!
t W W V

S.C. „AGROSIM" S.A. SIMERIA 
Cu sediul în Simeria, 1 Decembrie, nr. 2, 

organizează marţi, 6 februarie, ora 10,
LICITAŢIE PUBLICĂ 

pentru vânzarea următoarelor utilaje:
#  1 buc, autoturism ARO 243 avariat.
•  Combine de recoltat păioase C 14 şi 

CP 12.
Licitaţia ; se va repeta în fiecare zi de 

marţi, ora 10, până Ia vânzare.
Relaţii suplimentare la sediul unităţii, tel.: 

660394, 660023.

SC. APROTERRA S.A. SIMERIA
VINDE DIN STOC
•  ACUMULATOARE AUTO, la urmă

toarele preţuri:
12 x 55 Ah = 88 488 lei ■— termen de 
garanţie 12 luni
12x66 Ah — 104 646 lei — termen de 
garanţie 12 luni
12x88 Ah = 127 918 Iei — termen de 

I i garanţie 12 luni
' . — 12x150 Ah — MAGMA = 224 676 lei
| — termen de garanţie 6 luni
|  , •— 12x180 Ah = 270 119 lei — termen de
[ I garanţie 6 luni

Se' asigură service de către vânzător,
•  ANVELOPE: 155x13 = 60 402 lei 

pt autot. 165x13 -  70 949 lei
—- întreaga gamă de anvelope pentru 

autocamioane, tractoare, remorci din pro
ducţia indigenă şi import, în construcţie ra- 
dială si diagonajă.

•  PIESE DE SCHIMB pentru autocami
oane» autoturisme, tractoare, maşini agricole, 
rulmenţi etc.

•  ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE, CARBID. 
Pentru livrările en gros adaosul corner-

cial este negociabil, în funcţie de valoarea 
mărfii.

j TRAGEREA EXPRES din 1. 02. 1996.
23, 12, 34, 42, 39, 31.

TRAGEREA SUPER LOTO 5/10 din 1. 02. 1996.
' 17. 4. 33. 30, 39, 35.
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Duminică, 4 februarie 1996


