
% m  ş i n  febru a rie

•  I  dolar SUA — 273» lei
•  t  «are» s e n a r i  — 1847 lei
t - t t »  jwa! I*pomeţi — 2374 lei
•  1 Brt sterlină — 4195 lei
•  C franc elveţian —* 226» lei
»  ■  fram france» — 538 lei
•  m  U n  Italiene — 173 lei

Garson d» referinţă al» Bănea Naţtaaat» 
a Remârdet

CURSUL V A L U T A R

Gardienii publici la apel
' Recent, la Deva, a avut 
loc bilanţul activităţii pe 
anul 1995 a Corpului gar
dienilor publici din jude
ţul Hunedoara. Au parti_ 
pipat şefi de detaşamente, 
instructori, comandanţi de 
grupă, alţi lucrători ai 
corpului. Au fost prezenţi, 
de asemenea, reprezentanţi 
ai Prefecturii, Consiliului 
judeţean, Inspectoratului 
judeţean de Poliţie, invi
taţi.

Din raportul prezentat 
de dL Florin Flavian Şte
fan, şeful Sorpulul G ar.

dienilor Publici, a reieşit 
că, în ansamblu, în anul' 
care a trecut, gardienii 
publici din judeţul nostru 
au desfăşurat o activitate 
pozitivă. In principal s-a 
avut in atenţie perfecţio
narea activităţii de pază, 
participarea la menţinerea 
ordinii şi liniştii publice, 
încheierea de noi con_ 
tracte, selecţionarea cadre-

VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a  7-®)
Un cal bălan, acoperit cu o cergă, fşi aşteaptă rândul la... „Calul bălan1'. Instantaneu Surprins de 

fotoreporterul nostru. Pa vel Laxa, în municipiul Deva.
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D u pă un  m an d at, prim arul D e v e i s e  s im te  

o b o s it  ş i s tr e sa t  c â t p en tru  dou ă
:>■ — Dle inginer OVIDIU 

. HAGEA, potrivit unor a- 
fhmaţii — pe care nu le 
comentăm şi nu ni le în 
suşim în totalitate — sin . 
gurul fapt vizibil împlinit

- fn cursul actualului man
dat de Consiliul local şi

• de primarul Devei, a fcfct
- coborârea de pe sodiu a 

statuii lui Petru Groza. 
Comentaţi acum, la sfâr-

’ ştţ de mandat, aceste âfir. 
maţii. ■
* In legătură cu cobo- 

■ rârea de pe soclu a sta
tuii lu i Petru Groza, noi

* am arătat,' la timpul po. 
. trivit, ce hotărâri şi de- 

f iau stat; Ja . baza .a- 
“ cestui fapt. Nu 'primarul 
. Hagca a decis aceasta. A

fost o hotărâre a consi_ 
liului local, adoptată in 
*-**«.> i legii Si însuşită dc 
Prefectură, prin neataca-

rea,.ei în contencios. Ve
deţi aici In biroul meu 
macheta statuii lui Horea, 

care va lua loc Pe soclul 
gol al celei vechi. Docu. 
menţatia noii lucrări de

nu de austeritate, ci de să
răcie lucie. Ce am făcut, 
am făcut in limitele a .  
cestul buget

In primul rând s-au 
întreţinut străzile, cu toate

TRIBUNA ELECTORALA

ai  
pentru

obţinerea avizelor nece
sare

Întrebarea noastră 
vă oferă prilejul să faceţi 
un bilanţ ai mandatului 
pe caie-1- veţi încheia în 
curând. Deci?

— Gâ să vorbim de bi
lan ţ trebuie să ' spun de 
la început că bugetul pe 
Care l-am avut la dispo. 
ziţie, in . cei patru sini 
de mandat, a fost unul

că sunt foarte multe cri
tici : - la adresa acestora. 
După trecerea iernii, noi 
am făcut In;: fiecare an re_ 
paraţii. Desigur, nu re
paraţii capitale, pentru că 
acestea nu se puteau face • 
din cauza costului foarte 
mare al lucrărilor. : Am 
făcut acest lucru pe strada

Eminescu, pe DN 7, pe 
22 Decembrie Nu l-am 
putut face în cartiere. Am 
acordat prioritate trasee. 

' lor de transport în co
mun.

S-a realizat semaforiza, 
rea a trei mari intersecţii.

A ţi reabilitat iluminatul 
public în oraş intr-o mare 
măsură şi am făcut Iliu 
minarea Cetăţii. Aici am 
mai apelat şi la sponsori
zări.

— Ce s-a realizat în do. 
meniul construcţiei de lo
cuinţe şi al echipării teh . 
nico-edilitare a oraşului?

ION CIOCLEI

(Continuare in pag. a gat)

mg»s

#  ţin  nou magasin a- 
Ihnentar. Ieri (joi), Ja 
Deva s-a deschis (lângă

< Cinematograful Patria) 
un nou magazin alimentar, 
aparţinând firmei S.G. 
Fresh Alimcam- S.RJb. 
Magazinul dispune de u- 
tilaje moderne. In prin. 
eipal aici se vând . came 
şi preparate din carne 
(în curând şi din pro- 

, ducţie proprie), brânze
turi, băuturi şi alte pro
duse alimentare. (N.T.)

•  în atenţia veterani, 
lor. Membrii Uniunii Ve
teranilor de Război sunt 
r ‘.y .a i1 Ia Filiala «"'* 
va cu legitimaţiile vechi

-« -« .i»- t - i

î l

pentru a fi schimbate, L 
deoarece începând eu d a -1 
ta de 1 februarie nu mai F 

si >h valabile pentru t  a,a» * 
portul - pe- autobuzele lo- ' 
cale, pe traseele Cora- 
trans şi pe G.F.R. Legi- * 
timaţiile vechi nu m ai! 
sunt valabile incsepând | 
cu data de 15 februarie? 
1996. ^

9  Mieii anului ’t t . f  
Până acum, în gospodâ.1 
riiie populaţiei dl - *

plină: desfăşurare. Se fn- î  
trevede, deci, o „recoltă" T 
bună pentru sărbătorile * 
Paştelui. (N.T.) J

i  m

UH3  fi zi.
•  — tn oe am v-eţi născut,- dudule?
— înainte de rSzboi.
-•■'C ate dintre ele?! ' ■ . ■

Ultiima sesiune
La începutul săptămânii 

•curente,; t parlamentarii 
- şi-âu reluat"1 activitatea 
• in -cea ;de a d o u a  sesi

une, după o vacanţă de 
iarnă lungă şi fructuoasă 
pentru mulţi dintre a .  
leşii naţiunii. Au fost şi 
sărbătorile Crăciunului şi 
Anul Nou, s-a putut 
merge şi ,1a schi, că de 
zăpadă nu s-a dus lipsă, 
dar mai ales au- fost zile 
intense de tatonare a 
electoratului in vede. 
rea alegerilor locale.

Primele şedinţe, atât 
la Senat cât şi la Ca
mera Deputaţilor, au fost 
consacrate alegerii Bi
rourilor permanente, care 
au suferit unele modifi. 
cări faţă de sesiunea 
trecută, cea mai impor
tantă fiind pierderea pos
tului de secretar în BP

tru care pregătesc de pe 
acum valizele. cu- gogoşi 
şi minciunele.

în pofida faptului că 
la strigarea primului ca
talog al anului au lipsit 
104 deputaţi din efecti
vul de 341, dl. Adrian 
Năstase, preşedintele Ca. 
merei, a subliniat ex
perienţa acumulată de 
colegii săi, . a relevat 
necesitatea consolidării 
rezultatelor de până 
acum, a îndemnat la o 
legătură mai- . strânsă 
între membrii Biroului 
Permanent şi liderii gru
purilor. parlamentare, cu 
toţi parlamentarii, fără 
interese partizane. S.au 
considerat ca urgente 
proiectele de legi pri
vind alegerile locale şi 
generale, administraţia 
publică locală, bugetul

In  v iz o r

al Senatului de către 
liderul PRM, dl. Corne, 
liu Vădim Tudor, in fa
voarea reprezentantului 
PAC, dl. loan Păun Oti- 
man.

Dar nu modificările 
în BP sunt relevante,/ cât 
activitatea extrem de bo. 
gată pe care o are In 
faţa Parlamentul In ac
tuala sesiune. Şi aceasta 
din mal multe puncte de 
vedere. In primul rând 
pentru că pe masa de 
lucru a camerelor se a- 
flă 280 de iniţiative le . 
gislative, a căror dezba
tere presupune. o muncă 
intensă, dinamică, res
ponsabilă. Câte din ele 
vor fi adpptate rămâne 
de văzut Şi poate tot in 
primul rând având în 
vedere că 1996 este un 
an electoral şi că pentru, 
mulţi parlamentari sesi. 
unea februarie — ianua
rie 1996 va ii ultima. 
Deci, fiind ultima, mulţi, 
vor privi cu un ochi tex
tul proiectelor de legi, 
ia r ' cu altul viitoarele 
preocupări, în firme pro . 
prii sau acolo unde-i va 
trimite destinul... guver
namental. Alţii vor fi 
cu un ochi în parlament, 
iar cu altul în teritoriu, 
la iubitul electorat, pen.

de stat pe 1996, statu
tul funcţionarului p u . 
blic şi altele, de maximă « 
importanţă. pentru stabi- ţ 
lîtatea vieţii economice şi J 
sociale in KOmârtia. !

Deşi in. perioada va- ţ 
eanţei parlamentare s.au ţ 
mai produs transferuri l 
de la un partid la altul, ţ 
structura legislativului, ţ 
în ansamblul său, a ră- i 
mas aceeaşi, ceea ce im- ■ 
pune ca importantele ţ 
legi care vor fi dezbă. I 
tute şi adoptate să poarte i 
girul seriozităţii şi res- » 
ponsabilităţii, să fie date ţ 
în timp optim pentru l 
asigurarea funcţionării 1 
în mai mare siguranţă t 
j! m  deplină eficienţă a |  
statului de drept în i 
România. Ne gândim la J 
această având în  vedere j 
absenteismul exagerat i 
Chiar I- d« hiderea 
sesiuni şi magnetul pu-1 
tcmic care.i va atrage ţ 
pe mulţi spre Case pen r: 
t ru ; a mai discuta cu e- ( 
lectoratul, ca să ne ex_ 
primăm elegant, în vede
rea apropiatelor alegeri \ 
locale. Lipsa cvorumului |  
a întârziat până acum t 
destule legi. i

DUMITRU GţlEONEA (

ÎN NUMĂRUL DE AZI:
Viaţa noastră cea de toate zilele j

|  t  Reformă — Restructurare • ,
J t  Cosinzeana |
I •  Programe TV pentru săptămâna viitoare j



O DOLEANŢA A NXAHM SPORTIVI j
-Suntem un p i ş  de peseari sportivi din Judeţ 

«i vă rugim  rwspeetuo6 să ne sprijiniţi ta  rezolvarea 
■ unor neînţelegeri «părute Intre noi şl Filiala Vână
torilor şi Pescarilor Sportivi din Judeţul Hunedoara. 

In ce constau aceste neînţelegeri?
An de an, taxele pentru vizarea permisului care ne <ţfi 

dreptul la pescuit, au crescut ajungând de la ÎS SOS de 
lei in 1395, kt 47 600 de lei b» acest an. Motivaţia Filia
lei judeţene este că trebuie să plătim o contribuţie 
bănească in contul a trei Zile de prestări servicii pe 
care angajaţi ai Filialei le-ar tace pe malul apei. 
2n realitate, aceste servicii, pe care le plăteam şi 
Înainte de decembrie 1989, nu le face nimeni, cum 
nu le făcea nici Înainte. Nedumerirea noastră este 
că dacă ne oferim să prestăm noi aceste zile de 
muncă patriotică suntem refu aţi pe diferite moţi m- 

Referitor la taxele propriu_zlse. menţionăm că 
in judeţele limitrofe acestea sunt cu mult mal miei 
$1 nici nu se pune problema muncii patriotice, iar in 
cazul în care vizăm permisele de pescuit în aceste 
judeţe avem necazuri la controalele -pe malul apei. 
Considerăm că ar fi corect să existe, ca pe vremuri, 
o taxă unică pe întreaga ţară şi cu aceleaşi drepturi 

J pentru toţi, deoarece pentru noi eu venituri mai miei 
ţ această sumă reprezintă destul de m ult 
i Am dori, dacă şe poate, să se implice în acest 
; demers şi Oficiul pentru protecţia consumatorilor care 
î ar putea să ne facă dreptate. Altfel suntem hotărâţi 
ţ  să ne cerem dreptatea printr-un miting de protest 
i In faţa Filialei judeţene, dar sperăm ca problemele 
7 să se rezolve paşnic".
1 Sperăm şl noi, drept pentru care întindem undiţa 
1 cu doleanţa pescarilor sportivi hunedoreni spre or- 
|  ganismul judeţean de resort.

-*—*—•*_*_*—*_

S-C. „CRIŞBUS“

S A. BRAD

Anunţă intenţia de 
modificare a tarifelor 
pentru serviciile presta
te publicului călător şi 
celorlalţi beneficiari, în-

cepând eu data de 7 
martie 199®.

Modificarea este mo
tivată de majorarea pre
ţurilor la diferite Pro
duse şi servicii, com

estibil, anvelope, ) pie
se, materiale şi alte e-, 
demente componente a. 
le costurilor. «023791)

Ziar editat de
CASA DE PRESĂ ŞI EDITURA  

„CUVÂNTUL LlBERtt DEVA 
societate pe acţiuni cu capital privat
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Dupi un mandat, primarul Pavai ae simte 
o b o s it  ş i  s tr e s a t  c â t p en tru  d ou ă

(Urmare din pag, I)

— Din 1990, pentru con
strucţia de locuinţe a ş  
am mai primit* fonduri d ţ  
la buget Am avut te  
sprijin doar prevederile 
Ordonanţei 19 a Guverna, 
iui. Pe baza acestei» am 
dat fn ■ folosinţă două 
scări, Ia blocul 24. Re
partiza»» apartamentelor

făcu* stepă w  multe 
criterii familii ti*
Ci-,.- care se înscriai I.» 
prevederile ordonanţei, in v 
număr total do 16S. Doar 
14 cereri am putut satis
face, dar şi dintre acestea 
unii au renunţat datorită 
preţului mare ai aparta
mentelor. Tot la ordonanţa 
19 mat avem în constmc_ 
ţie un bloc de 45 aparta
mente.

—» Aţi avut vreodată în 
ateiiţie posibilităţile de a 
investi |n  locuinţe ale 
societăţilor comerciale sau 
.regiilor?

— Da. Filiala Electro. 
centrale Mintia a investit 
totr-un întreg ansamblu 
de locuinţe in cartierul 
Micro 15, iar „Casial" are 
în construcţie un Woc. 
Roratelecomul a construit 
şi el apartamente pentru 
salariaţii săi.

Am mai realizat Piaţa 
bazar di» cartierul Micro 
15. unde urmează să fa_ 
e#m si o parca». Este in 
curs modernizarea pieţei 
centrale â jtjteşufal wt Tda- 
lizarea uneihale de iarnă, 
în locul cel*i.#e c a »  -fLA 
trecut-o in patrimoniu SC 
Alimentara.

In privinţa echipării teh_ 
nico-edilrţare a oraşului.

fi.n pitfmii f  ani i 
slnrii *1 riMAHt atoervOC 
de I® mii de mc pcntr». 
tamsjţpudnarea ap«b «rit 
tre c »  ^«tematic 
litania reţelelor de 
fcutie a apel potabile şi 
« cetei 4* tePQrf.s:»® şt 
■» »fi§ te  eottstrucţicr ** 
stafie th% a
tor reziduale.

A » participat m  im »  
duri la introducerea ga* 
xuh „ myrtiescte
Viile Neî şl Stntuhaîm. 
Contribuţia d» la bugetul 
1-hsî « test tfe 0 »
milioane de le?.

tn aplicarea Legii fon- 
sktlui fuis*j®r, poţ să Ş3i5» 
că Deva are completate 
$i în mare parte elibe_ 
rate titluri de proprietate

ţm legăturii o» 
prin construcţii, nat 
ara dat autorităţii 
pe»»» tc repari care 

. :':a(to«e pnrvteuto 
«wiBWţa. S w  construit 
foarte multe garaje fără 
«utortmiti. Fariru  unele 
avem ssottnţe jwteeăto*-. 
mit* Ar (temei® f ,  W s te 
putem pune î« ,>re 
din Rpaă de fonduri

— După cum ştiţi, te 
primit am de după ravo* 
luţie spaţi «e proprietate 
de stat, construite cu altă 
dmtin^ţ&t îteils ît-vutop. 
au fost închiriate, tfe multe 
ori arbitrar si transformate 
«•ie mat multe te buri. 
w !  sa® crâşme. Atacul a 
fost concentrat în special 
asupra .«felor cu destinaţie

pentru 96 la sută din so_

primar, tm*  im  
m i a1 te  timpul -mmşdht, 
îuîuî dv., asupra spaţiilor 
verzi ai plantate din »mi_ 
nicipiul Darii s_.au prac
ticai continuu agresiuni: 
construcţii autorizate sau 
neautorizate, înlocuirea cu 
betoane si asfalturi şi 
transformam» în căi de 
acces sau parcări, degra
dări datorate lipsei stm_ 
tulul civic. A căutat con
siliul local să contracareze 
aceste «tocuri?

— Din păcate nu nu* 
mai zonele verzi şi plan. 
tâîf gu. işfet ̂ agresate. re* 
petat de'incoiîstienţa onora» 
ci şi mobilierul urban, car* 
costă feerie scump. ;

prestări de servicii. Când 
» t  Mwtltet mandatul aţi 

.«-dine
fit această direcţie. . Ce 
raportaţi acum alegători* 
lor?

— N-am realizat mare 
lueru. Aici treaba « în
curcată.

— Cine 8 tacurcat-o?
—- R.A-G.C.L, Deva, care 

sl-a trecut In patrimoniu 
aceste spaţii. situaţie în 
care a fost imposibil de 
făcut mare lucru. Poate 
viitoarea lege a patrimo
niului va deschide consi
liilor local# sna» multa eăi 
de atac.

— Curăţenia oraşului 
Iasă de dorit atât iarna, 
cât si vara. Aţi gândit 
In cursul acestui mandat

—Ti - «  . r - . .  —  Şi în Deva, iarna-i grea, omăta.i iparc. Foto ' LOCSEI - ZOLTAN

ceva prin care să fie 
zoivată global, inginereşti: 
problema salubrizări»/ ora
şului?

— Am semnat recent ua;
contract de asociere Cti 
Consiliul judeţean şi mal: 
■multe consilii locale — 
Haţeg. Că)afi, . ^Simeria, 
Orăştie» Hunedoara — 
pentru constituirea un» 
©ociet^ţi pe
jt-ţi’'-'-» \.«df ţ a  ave» ca

. Obiect..: de activitate ‘ caiet— 
tarea şi depozitarea eco
logică a gunoaielor din
oraşe. Aceasta: pfesupune 
dotarearesp«cthe^4 socie
tăţi cu maşini compactoara 
şi alte utilaje specifice 

Jbţrilritltii de salubrizare.
— Dle Ovidiu Hagea, 

ca Primar provenind din 
rândurile opoziţiei, v-aţi 
simtit vreodată obstrucrio- 
nat?

— Da. tn  primul rând 
prin buget. împărţirea a  
făcea, tecălcându-şi atri
buţiile. Consiliul judeţean, 
Airi m-em simţit obstnic- 
ţionaţ. Apoi, însăşi Lege® 
v f , '  ţe?uf constituie o %»*>„ 
strucţie. Noi ne-an» depă
şit Întotdeauna cu mult 
veniturile proprii, plani
ficate la bugetul local. Ca

.Cât le-am di>:?Sţit, cU atât 
ne.au fost diminuate 
transferurile de la buge
tul judeţean.

— Ce n-aţi realizat din 
ceea ce v*aţi propus pen- 
î’- u acestr mandat?

— Multe, dar cea mai: 
se .re- nerta îzrae socotesc 
în domeniul combateri» (ţo-i 
capa*'* devenită fenomen 
social.

— La Instalarea In 
funcţie aţi promis că uşa- 
primarului va fi in per
manenţă deschiad -pentmj 
ctetăţfeai. V*aţi mteospiat ,a-’ 
eeastâ.

— Da. In mare măsu-. 
ră; dar asta mi-a consu. 
mat foarte midt d n  timp.,

— Veţi mai eandlda la’
viitoarele alegeri? ' -

— în privinţa aceasta,
m-fltn a- muM. Nlf
m' i candidez. \ r-t ajunge 
Un mandat care. cu tot 
calmul *n‘a aparent, uv* 
măcinat interior, m-a ou 
bosit şi m_a stresat «St 
pentru două mandate. 
Poate că nici acesta nu 
ar fi principalul motiv să 
nu mai candidez. Eu am 
o vârstă. De ce să nu las. 
pe altul mai tânăr să can
dideze?

7,00 Ora 7, tem i di. 
m ineaţa!; 8,30 Capcana 
timpului (s/r): MO Pa
radise Beach (r): 10AO 
Delirious (f/r); 12.00 Sport; 
13,00 Oameni in toată 
Ura» (s/r); 13,30 Craeker 
(s/r); 14,30 Rătăciţi in 
tranziţie (r); 15.00 Sport 
Magazin; 16,30 Paradise 
Beach (s); 17,00 M.A.S.H. 
(s/r); 17.30 Capcana tina. 
pulul (s); 18,15 Sport Ma„ 
gazin; 19.00 Oameni în 
toată firea (s); 19.30 Şti
rile Pro Tv; 20,00 Dosa
rele X (s); 21.00 Jiun_ 
pin’ Jack Flash (eo); 23,00 
Aventuri în Casa Morţii 
(s): 0.05 Sport la minut: 
ştiri sportive; 0,30 Ero
tica (s).

6,30 Germania a»  «B- 
minesţă; 10,00 Cannos 
(s.p.); 11,00 Rămas fllră 
cuvinte te ); U 3 t Băiat
aami. rage (cs); 12.00 
Kerner (taikshow); 13.00 
Vera (taikshow); H M  
Trapper John IU ) (8)5
15.00 Star Trek (s„ SF );
16.00 MacGpver (»; t7A0 
Totul «au nimic (cs);
11.00 XXO (es): 18,30
Ştiri regionale: 19.00 
Aşa-t viaţa (s); n M  U l- 
rieh Meyer (sport); 20,00 
Roata norocului (es) I
21.00 Spaţiu intern (co. 
SF); 23,15 SAT 1 fotbal 
(et. 18); 0,00 Die Harald 
Schmidt Show; 1,00 Po
dul spre iad (La.).

7,00 Ştiri NBC; IM  
Ştiri ITN; 8,00 Azi — 

iţii la si; 10,00 
Shop i 11,00

___ _ banilor o Europa;
15.30 Vlrimele zvonuri 
bursiere; H M  Rotea ba
nilor a SUA; 18,30 Bu
letin bursier; IM# 
Ştiri ITN; 19,30 Secolul 
lui Frost (do/r); ZUM Sa
lina Scott Show; U J t 
Marii case ale lumii (do); 
22,00 Executive LUestyles 
(da); O M  Ştiri şi rep. 
ITN; 23d)0 Giilette Werld 
Sport Specia); 23,30 
Snowboarding Sextenhs, 
Italia; 0,00 Show-ul seri», 
CU J. Leno; 1,00 Laţe 
Nighi (cs); 2,80 fiatmr, 
eu G. Klnnear (cs).

I M  Flamei btemoasc 
(s); Î M  Tetotemlneaţa; 
%fiS Jurnal; 9*35 Mag. 
ştiinţific; 11,00 Mag. me
dical; 11.35 S i nu v i. 
săm fr): 12,30 Strip-tease 
(r); 13.35 Jurnal F 3 ; 
14,00 Luminile.- (r): 14,30 
Medicii (s/r); 16A0 Teii 
Quel (r); 16,30 Fetnri
inimoase (r); 17,15 Bibi... 
(r); 17.6$ Fa, f i ,  L a- (r); 
18,15 Studio Gabriel (div.); 
18.45 Campionul (es); 
19,30 Jurnal; 20,00 Lumi. 
nUe.. (mag.); m m  Jur- 
nal bteglan; 2L00 Fortul 
Boyard tete; 22,38 Carne
tele unui aventurier 
(mag.); 23,05 Jurnal; 2335 
TriratMa (var.); 0,50 In
terior nocturn.

IM  Ştiri; 9,45 Show. 
ul iui M. Costanzo ( r ) : 
12,30 Forum (Show); 14,00 
Ştiri; 14,25 Cotidiene 
(show); 14,40 Beautlfnl 
(s); 15.15 Robinsonii (s);
13 45 Casa Castegna 
(show); 17,00 Desene 
animate; 79,00''. O.K.,
preftd e corect tes); 
20,00 Roata norocului 
(cs); 21,00 Ştiri; 21.25 
Circulă zvonul (show); 
21.40 Show.ul lui Fio_ 
rriio; 0,00 Ştiri; 0,15 
Show-ul. lui Maurizio 
Costam»; 8,30 Cotidiene 
(show/r); 2,45 Circulă 
zvonul fshow/r); 3,30 
Cin «in (s); 4^« Nu doar 
moda (r); 5,30 Target 
(r); 6,00 Un cuplu ciudat

9.30 Şnowboarding. Ca
pa Mondială (r); 10,00
Fotbal. Spania — Norve
gia (r); 11.30 Biatlon. CM 
de Ia Ruhpoldiitg, Ger
mania: IO km bărbafi
(d); 13,00 Schi. OII — 
sărituri de Ia trambulină 
(do); 14,30 Sete alpin.
Magazin; 15,00 Eurofun. 
Snowboording; 15,30 AL 
pinism. Finala C u te  
Mondiale de |a  Aix Les 
Balns, Franţa (r); 16^8 
Aventură. Voîvic Tropar; 
17j)0 Auto. Raliu! Gra
nada — Dakar (sel.>; 18,00 
Magazinul «porturilor cu 
motor; 19,00 Biatlon. CM 
de la Ruhpolding, Ger
mania: 10 km bărbaţi 
(r).
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ma HOâsm cea de îm i  mm
•*0**

Înainte de a ajunge ta 
«Huţa -cabană da la Coz» 
ieşti, privirea trecătorului 
este atrasă de mai multe 
căsuţe cochete pe partea 
dreaptă a şoselei. Curio
zitatea ae  îndeamnă -di 
trecem podul peste pârâul 
Valea Grădişte! şi să le 
vedem nuri de aproape. 
Sunt proprietăţi ale «nor 
oameni cu funcţii mat nari 
. seu mai arici, .dar In orice . 
a r i  cu ban! dfo Or ferita, 
tina d*»atal gria diman-
sitme şi stil constructiv. 
Inscripţia de 'la poartă 
(„Recepţie — Ber — Bli- 
dartf^ne iabie să tetrlai.

*e primeşte cu 
"iar şl ea- oara- 

surprindere. „Na prea

uşile mâ 
di Ovidiu Ceorgese*. Nu 
ştie lumea ee*l aici". :

Si ar trebui să ştie, cre
dem «ei. O clădire din

„Bliforn" k  lingă „C«steşti“
piatră de râiţ, ciment şi 
v ar lemn şi tearnură, in
genios puse In operă de 
mintea ţi mâinile iui Ovi- 
dte Georgescu, ornată te  
teterior cu obiecte fete 
temu, din trunchiuri şi 
crengi de copaci, lustruite 
şt teibiaaie tn corpuri f e  
metrice, fascinează fete Si - 
simplu. Apoi mobilierul 
elaptu tea tema, şamteuul 
din cărăaridft retractară, 

Împrăştie o  tumiaX 
şl o  cătdură pte* 

bueătătte«** şl gru
pul «octal strălueted de 
curăţenie, sistenusi origi* 
nat de tcsdriztre centrală 
a  latrogil clădiri, fente* 

de tecucot ă, .<ue o  
de reciclare a .

nomatcte

cabanei Blidaru o notă 
distinctă. .

Turistul este Întâmpinat 
la  bar cu băuturi Itea si 
răcoritoareş iar dacă:.do* 

toate rfcnâne peste 
te  efenirutete ia» 

curate, calde, luări- 
Iar da teci pitei 

la Oetăţile Dacice au-i da- 
cât o aruncătură de băl, 
eum se spune, pentru a 
amooşte toctariie .simte--: 
Urii goponriui român, teci 
la Sarnizegeture Regia.

Ol Ovidta Goorgcscu na

cumpărăm . terenului te 
eenmratra  cabanei în
cepută te  1992; -teorii ce 
a pierdut Secte da a n t e  
da la foste UFHT Orâştte 
—v cam a pus bmi pe bas

şi ptatrl pa piatră, cum 
l-au ajutat socrii, soţia, 
in oarecare măsură şi 
cumnaţii, cum încearcă să 

. teserfe cabana — aoncepu^ 
tft te spiritul ideii de agro- 
turism şi turism montan 
— in circuitul natUteal si 
International, ce tatenţie- 
kează să mai iacă pentru 
ca ideea lui, materializată 
te f-.-j construcţie oiât -te 
frumoasă şi de interesantă, 
să-i aducă $1 client! te 
foloase.

Despre toate acestea, 
despre aurite as ir* 
povesti te să  mai pe târg 
altădată.

Deq^rsurtto sale In acest 
sens nu s-au bucurat p4nj> 
•emit da prea multă aii-, 
dieută la organismele ca. 
-re . trebuie să preavizele 
categorisirea unei unităţi 
de., acest fel.. $i e păcat.

d u m it r u  g h e o n e a

A j u t o a r e  d is t r ib u ite

prin Crucea Roşie
•  Dht parte* Societăţii 

Maţionale ri? € ru «  Iţe le  
Bucureşti Judeţul nostru a 
primit ajutoare te  valoare 
de 15 milioane lei. Bunurile 
— 1 t făină albă, 1 t t e  
c >; - pesmte 5M kg peşte 
făinoase. 150 pături şî 500 
perechi încălţăminte ; au 
fast iris, V-'Aato 1-i 
feteam! <t* Crai-* fcori» 
Grupului Şcolar industrial 
Gurabaxza. spitalelor Brad 
şi Hai® de Griş, Căminului 
fer Bătrâni Brad te UnitŞţti 
Militare Brad.

e  Judeţul Ialomiţa a tri
mis hunedorenilor 41 t  a- 
liawnte, în valoare de *9 
milioane le i ftansportui 
afetadn-t r~* m  #
Nkmlae Soare, directorul 
Bfealei de Cruce Roşie a

Judeţului Ialomiţa, a cuprins 
făină, mălai, fasole, grâu, 
porumb, târâţi came de 
vită, brânză; untură te să
pun. Ele vor fi distribuite 
spitalelor Brad. Orăştie, 
Aria oc 44,#, Sîia, B m t'im -  
ta si Deva, sanatoriiior TBG 
Brad te Geoaglu unităţilor 
militare Deva Brad şi Orăş- 
tie şl căminelor de bătrâni 
Geoagiu şi Brad.

•  Filiala de Cruce Roşie 
a Judeţului Hunedoara mut* 
turoeste persoanelor care aa 
adus articole -de îmbrăcă
minte ta sădite său. Tot
odată ti informează pe do
natori -dl’ «coste articole au 
fost te te  Grupului Şcolar 
industria) Gurabana te 
Subfilialei de Cruce Roşie 
Brad.

locatari ravin

Voft! da
LUCRĂRI DE 

UtfTKKţiNERB

Domnul ing. Sorin Du- 
daş, şeful Districtului 
Drumuri Naţionale Brad 
ne-a informat c& au fost 
finalizate curând acţiu
nile de întreţinere şi cu
răţire a  drumurilor na
ţionale din subordine, 
Unde au fost lăsate urine 
de inundaţii. Astfel pe 
D.fi. 74, Şatre km  6—29 

şi DJi. 76, între Rin 30—35 
făcu* reparaţii cu 

a ţ ip ir i  succesive cri e- 
tmtisie. şi nisip, &a cură
ţat paart a carosabilă pe 
Dl*. H, * 4 ,-  Rm *3-39, 
ffcsicânâu-se 2500 mc. măi. 
pe- D.N. 'T8, intre km 
*T—9* s*a ridicat eero- 
namentol la 300 bociţi

iă ir “a d “ i
OROANOUR* 1 

MINA 
Locuitorii «feb

Contorîzarea - intre da şi nu

»
pite "Brad: şl cei fea s * - |

T . fost restabilita cir
culaţia pe arithtee benzi 
-Ari*'' staţia de autobuz

i GZrbbaraa, pe DJW. 74,1n 
«nm  stricăciunilor pro- 

5 voen tede  Crişte Alb. -

învecinată, arest-, 
te unitatea -de. des*» 

facerea produselor petr& l 
liere din municipiu (con* * 
dusă de dansate Nteolne |  
Marcaj, se declară mul- - 
tumiti da . mod te  serios I 
şi operativ, te  livrarea, 
buteliilor. |

Printr-o bună coia bo. J  
rare între pmmds, *&s * 

şi «?«- dta
m  e ta te a  spedalizătă ‘ 
looalA, zilnic la Brad, te |  

st*b;i«e jjentew > 
distribuirea buteliilor, oa- 1 
menii state sertfei. cu ,  
promptitudine si amabi-1 
Btate priBieie ore J
■fee dbterifell De iăeme-1 
Rea, maşinile eu brittefe I 
sunt văteee pate(fep: feîri

SŞSî'jK’S.......
Tărăţel, Crişcior, — 
fefteL la te  «.te t m  vbs, 
IAD.^JjD

Normal este cp. fe tea  «... 
cettomie de piaţă fiecare să 
plătească ştrtet numai ceea 
ce consumă, ta  «aste de 
faţă fiind adusă te  discu- 

*« »«* deosebi , (st), 
magaş energiei tennioe. In 
tegătriră cu acest. aspect, 

«ceata  int&lnirr cu p&r- 
lamentari din Judeţ, mana
gerul general ăl" R.AJG.CX. 
Ste -̂a «5iw «ft fv*
pulaţiei d n municipiu, te 
«&•?A’ .« ii®  ̂ im nvn^  a e , 

-f® uni -«ss In ja* *»» 
mHterd*' îd . Ib-'tlgvr*, 

m m m  <**} s  situaţie m  
:* u  ritedtil ta, ereeâril »

" î’yj %% greu ţ f e  ptetă
s  #  ?• G *  îi.., te  tel 

către furnizorul agentului 
WftPic,f r«peerib '• FRirilâ 
RENEL — Mintia, existen
ţa unor .a s e m iii i jp ş ij^ r  
antrenând după sine o se
rie de usnetităţi, 

f f e i n f  fr iM en a  mdlt 
aalilrffi fejfew^'fefetfeizfe#-

gewefăt * că te  * ■
zid iţi eere f e t^ ^ n r iD K ’' 
Ofere şl locatarii ar

de, conform legislaţiei te 
vfeoare, să cumpere apa
rate pentru contorlzare 

:i al căror cost să fie recu
perat tn contul prestaţiilor 
făcute de R.A.G.C1,., a- 
ceasta ar Însemna ca fir. 
aia respectivă să nu mal 
Încaseze nimic de la po
pulaţie tim p de 3—4 ani, 
soma totală a contorizării 
ridicându-se undeva ta  jiu  
de 10 miliarde de le i 

Intr-o astfel de situaţie, 
considerând eâ toate &so~ 

<k/ locatari sr  fc* 
ce efortul şi or dori să 
contorizeze consumurile în 
acest an (ceea re «dată 
şi odată tot va trebui să 
se totămpie pentru a e- 
vita divergenţele intermi- 

’-Şiî§gM% feuriiri rezultă câ 
f r  tafta  în colapsul 

de felni «aîinteato. Pentru 
eş să^no se intAsnple aŞa, 
dtoeamdsdă fpentrii «ă tă . 
vreme no se ştie), nud «a. 
eflim' intre da ri •« , â- 
tunri fete# reto vorba de 
cauteriza**. <N,T)

^Noi, locatarii din blo- 
—ul 1 ABC, strad *. Ai^m  

ds& Hâ|ef, « V  
tem recimoscători că sun
teţi mereu Înţelegători ta 
ăoleanţrie noastre Aţi ţ-t<- 
»>.î. -a- esizarea pe care 
trimis-o redacţiei. Preşe- 
dintele Asociaţiei ie tacă 
tari a fost cât de cât re
ceptiv la critica din ziar. 
dar n-a rezolvat mare iu- 
cm  Gândacii au invadat 
blocul, pereţii scărilor simt

ţii ti. d# dătoritâ
conductelor fisurate, sub. 
soiul blocului este ta mo
cirlă. .Ceva ee mai rar se
poate vedea ?» altă tocu 
iese oameni In vârstă, untt 
suferinzi,' familii' cn. copd 
mici. Un focar de infec. 
ţie. Dar noi ţriâtim la ri 
cheltuielile cerute 
lor Dacă ne veţi ajuta în
că o dată. vă vom fi mal 
mult decât recunoscători*, 

(Un grup de locatari)

• în bâtele de joc |
> Despre şanţul din apropierea blocurilor M l, M l, { 
1 E l  A, E 1 B fete spatele .JVîioriţei" Deva), ziarul nes- • 
" Şnş- a  mai scris, fn dimineaţa de 1 februarie un Io- |

I catar dta zonă, care doreşte să rămână anonim, ne^i j 
sunat la redacţie indignat de faptul e l după ce şan- |  

-  ful stă ca şi abandonai din vară, pe o vreme geroasă J 
j  (termometnil indica —13 grade Q . se începuse lucrul. |  
4 se pare * h&tsie d< jur — =«,iw%*3 «Sti-tersî «
t  nostru. Când pământul e îngheţat, ce caritate pot 1 
> avea lucrăriie. Cel mult se pot îmbolnăvi Oamenii J 
|  care dm , < a Nu !«ie*eg «tc ?.«i tf? gfeafe, |
f  re m  actualii noştri manageri, că nu le nuri place J 
I A  1»' tW  directorif* Obsătvaţrita «*111*1®» >
I tuerărilor şl riscnrBo pţAtru să»âfatea pe. I
î  f e  timp geros sunt feste, Motivaţia fntârxierU a eon- î  
f  sţituit-e ifesa banilor, iar reluarea lucrărilor pe ase-1 
’ teenea ger *t fi «xplicMM dSM A» Smml râ *
1 managerii ştiu eâ primăvarad departe, iar Oamreiii I  
- Io reproşează existenţa şanţului eu pricina. (V A ) J

__________-re*.___________ I

ţf» 0 tm  uk rsţntaoari 
Mtmmbd m  C Â J l «fis ©c- 
va ai cluhdluS Acesteia, 
aeftrttoarii © serfetw« priit 
m m  aduc ta cunoştinţa 
îwiaeţtai ' unele .Aereguri 
p  chiar abuzuri corni* de 
preşedintele consiliului de 
conducere, unele cu parii- 
elparea Şi ă altor membri - 
dta consiliu". Se precizea
ză că prin anii T7—’89' s-a 
feştşijşăriftjţ, din dobânrile 
ewsţ'-silrr CASf* un 
parioment - destinat . exclu
siv dubulul pensionarilor, 
p«msru care tr* p*atfe s- 
Ouai o cotizaţie care a a- 
Juns de ta 1 500 lei fn 1993, 
la 1*309 lei te  acest an. 
Jtn l995 — se mai spune 
— consiliu! de conducere 
a  angajat ta* medic care 
este plătit din dobânzile 
noastre... După ce au tre
cut 10 zile de pauză (pen
tru igienizări) membrii clu
bului n-au mai avat acces 
fn camera mare, acolo fiind 
tabinetul medical; şl-au 
desfăşurat activitatea ta  
prima cameră, unde mi 
încăpeau meri mult de 36 
de persoane, deşi noi eram 
«0«.

Mai reţinem că activi
tatea clubului s-a Între
rupt din nou la sfârşitul 
fuăîi decembrie, ia r când 
au revenit pe 9 ianuarie 
au avut surpriza sâ fie

Tracacâri ca mi dac Ia nimic bun
mufeţi fe tea  altă 
tea!-.--.J8iî«ăi,; ta caaş 
rigoare ̂ coniabilkaliea, să 
pfeeasta afişat un alt ţnro- 
(ram  n f e  restrâns, „fere. 
şedinţele, fără aprobarea 

• adunării generale, m an*
-/ gafet un medie, •  aiiaisii 
tă de balneologie şi încă 
una care face Injecţii; a - « 
cest cabinei fttoeţimieazft 
în fostul tar
personalul este plătit din- 
tr.o parte din dobânzile 
ce ni se cuvin. Ba aduna
rea generală din primăva. 
ra anului ’95 s-a cerut a- 
probarea majorării salarii
lor pentru salariaţi, tară 
să se precizeze cu c â t ; 
nici acum nu ştim cu cât 
s-au majorat salariile. S-a 
cerut şi aprobarea pentru 
cumpărarea unui aparta
ment 1a parter, cerere a- 
probată de adunarea ge
nerală, mai ades ta  s-a 
promis restituirea clubului 
celor ta  drept. Spre re
gretul nostru, preşedintele 
nu sj» ţinut de cuvânt*.

tn concluzie, grttpul de 
pensionari cere restituirea 
clubului, negocierea coti
zaţiei fixate ta  med ar
bitrar, un program zilnic 
de fiBicţionare între orale 
O -M  şi 16-*». fer dumi-

n|fe de ia *—lâ. U« a*e- 
mmm» solicită em preve
derea dta statut cu gtî, 
r i»  m w rM m  ta  l e  
vfeabUă mfetai ta  când 
unor cereri safi prepufteri, 
veteri - fe admtarea --- gene»- 
asata să fie direct 

Cum am văzut la faţa 
locului, cabinetul medical 
feteefloncaa* ta prezent 
tata*  tneipere Ipoţieusă,

«wwţs. Aia este' clubul 
«te fapt nu-i Club, ci un 
spaţiu destinat activfiâţi- 
lor cuţtttraie şl .jocurilor 
distractive) funeţhmeazâ 
la stţ jnftţiu owta ."2*. i 
niţiaL MetiWla: rea ifeâi- . 
nit «jrsda jţ alte persoane 
de pe stradă deelt mem- 
bcii acestuia. Conform lis. 
Uri pe car« a  deţinem, nu 

. sunt Bibi ntolt « e . 20 âe

CERCETÂND Q SESIZARE

s-au amenajat şi cabinete 
de fizioterapie, în vreme 
ee clubul beneficiază de t» 
cameră modestă, desttri de 
mică. Deci. se confirmă 
Una dta sesizări. Mai ră
mâne de văzut câţi dintre 
cei 8 700 de pensionari, 
membri ai CA.R.P„ sunt 
împe'""'a urt? asemeî 
reorganizări si câţi apre
ciază că utilităţile create 
sunt binevenite, mai cu 
seamă că la o „vârstă" ai 
nevoie de tratament şi de 
a veghea la sănătate.

&-atn abordat şi pe dl 
preşedinte. lean Damian, 
atee ne-a spUs: ,3-a omis 
sâ ee arate că' reei spaţiu 
•a foit feRat şi «* mese, 
scaune şî Jocuri da şah şl

persoane care aa plătit cei 
1500 lei anual respectiv 
în prezent 1 000 de lei/lu- 
nă. Aceştia încap ta arai 
spaţiu. Este hotărârea con
siliului şi am apRoatio. Or
ganizarea cabinetului me
dical şi a farmaciei (în 
prezent desfiinţată) a fost 
făcută cu aprobarea adu
nării generale şt cu auto
rizaţii eliberate de orga
nele competente. Apoi, au 
fost deteriorate mobilierul 
şi pereţii; rea fost nevoiţi, 
după ce am reparat cîe mai 
multe ori. mesele şi scau
nele, să le scoatem la re
formă... Acolo s-a b&Ut. 
s-au hiat la tataie pentru 
că au jucat pe bani. l-am 
cerut dl ui Cosma — care 
administra jocurile —» să

faci 6 sei'.sare, dar nu £ 
îl'-*.,., >, In final tţntnftnd 
„Ajpoi, nu mă pun ea rău 
ca ei" Eu nw t în cx*,.«‘

. fiu: pentru a administra... a- 
verea CAR-ulal. Numai pe 
luna decembrie am plătit 
clu î',i •« ii de 

'290000 lei; d& aCCOa am 
redus programul şi am 
crescut ia pentru
ca 0 cotă parte din chel
tuieli s-o pot acoperi din 
această contribuţie. Func
ţionarea cabinetelor este 
suportată tot cu aproba
rea adunării generale. Ac
tivitatea acestora este be- 
nefici pentru membrii 
CAR, pensionarii fiind cei 
mai frecvenţi pacienţi ai 
medicului".

Reţinem din discuţiile ce 
le-am mai purtat cu dnele 
Terezia Rusu, secretară, şi ‘ 
Ileana Petruţ, contabil şef, 

-ta tot ceea ce s-a hotărât 
in consiliu este in benefi
ciul membrilor casei, că 
‘din numărul total al ce.
. lor înscrişi ia  CARP, pes
te 700 au apelat la servi
ciile medicale. în vreme 
ce la club sunt 20 de par
ticipanţi.

„Am făcut totul cu res
ponsabilitate şi discernă
mânt — mai spunea dl

preşediste iAA, *&- 
•»s4 beneficii ta  mod egal 
fiecărui membru, ta ra
port cu cotizaţia ce a a-
JH J!ÎV »: m - 1 S- «te «pt
nu - vem v >ni i 1 v p»i- 

totul — energie, iu 
mină, apă — la pzeţurila 
percepute genţilor ftm tt 
mici*. Mai reţinem că a- 

trăcasăn vin de ia 
faptul că s-au spus lucru, 
rilor pe nume, nu s-a to
lerat indisciplina, interzi- 
cându-se consumul de bău* 
turi alcocriice şi jocul şaa 
bani In acel cWb. „tn ceea 
ce priveşte alegerile, a 
existat transparenţă, s-au 
organizat adunări de car. 
tier ta „Gojdu" ti „Dacia*, 
ca şi pe sate, a fost anun
ţate în presă data adună
rii".

☆
Consideră» ' câ alegerile 

constituie problema exclu
sivă a membrilor consti
tuiţi în CARP, înfiinţarea 
cabinetului medical şi a 
celor de fizioterapie — cum 
spuneau şi pensionarii ca
re apelează ia serviciile 
acestora — este apreciată. 
pozitiv. Câ programul du
hului este organizat după. 
posibilităţile financiare ale 
casei, trebuie să înţeleagă 
fiecare membru al aces
tuia.

ESTERA SlNA
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la S. C.
reduceri de personal 

S. A.“
In absenţa directorului 

general, după refuzul dlui 
director economic, ec. Pa- 
vel Răscoleau, de a da re- 
laţii, care consideră ino
portun ca, intr-o perioadă 
general dificilă, presa să 
se intereseze de pulsul e- 
conomic al combinatului, 
ca şi cum greutăţile s-ar 
volatiliza sau ar stagna da
că am aplica politica stru
ţului şi, cu capul In nisip, 
Sn cel mai pur,stil al „e- 
pocii de aur*, le-am igno
ra şi n-am vorbi public 
despre ele, am avut, totuşi, 
•  mai bună audienţă/ in 
demersul gazetăresc, la dl 
ec. Miroea Roşculeţ, direc
tor personal-administrativ 
şi relaţii de muncă în ca
drul S.C. Siderurgica. Din 
capul locului interlocuto
rul a precizat că de pe 
poziţia pe care 0 deţine 
in firmă discuţia poate fi 
axată doar pe problemele 
legate de relaţiile de mun
că şi personal ce există 
la combinat.

Strategia de personal pe 
care o aplică dl .Roşculeţ, 
se mulează perfect pe struc
tura de meserii pe care- 
profilul producţiei 6 fan- 
pune. Pensionările masive 
din anul 1990 au creat un 
anumit goi la nivelul per
sonalului de înaltă califi, 
care. „Am rămas cumva 
descoperiţi, precizează dl 
Roşculeţ, Sp anumite me
serii, cum ar f i : specia
lişti oţelari, lamina tari sau 
electricieni şi lăcătuşi de 
foarte Înaltă calificare ţi 
experienţă". Din 1990, o- 
dată cu sistarea angajări
lor, a început migrarea 
celor ce lucrează la Side
rurgica, intre diversele sec
ţii ale combinatului. A- 
ceastă migrare .are la ba
ză o politică de redistri
buire a forţei de muncă, 
ce reprezintă cea 16 000 de 
oameni la Siderurgica, re
distribuire ce a  reuşit să 
evite până acum reduceri 
notabile de personal. Pen
tru reuşita acestei tactici 
a fost creat, în cadrul com
binatului, un birou de re

calificare profesională. Sem
nificativă pentru cele pre- ■
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zentate este recalificarea a 
200 de muncitori care, du
pă închiderea secţiei OSM 
1, au fost transferaţi in 
noua turnătorie de utilaj 
tehnologic. Pepiniera de 
cadre tinere este asigura
tă Ia Siderurgica din ab
solvenţii şcolii profesiona
le de profil ce fiinţează 
în cadrul Grupului Şcolar 
Industrial Hunedoara. în
treaga promoţie din 1995, 
numărând . 186 de tineri 
cocsari, lăcătuşi şi electri
cieni, a fost angajată la 
combinai Media de vâr
stă a colectivului Siderur
gicii este de cca 35 de ani.

Societatea se află in re
gimul special de suprave
ghere economicâ-finaneiară 
ce face obiectul Ordonan-

tsi nr. 13 a  Guvernului.
iderurgica are astfel crea

te unele facilităţi pentru 
creşterea eficienţei econo
mice (restructurarea dato
riilor restante, reeşalona- 
rea creditelor restante, a- 
cordarea de credite fără 
dobândă pentru plata con
sumului de energie elec
trică şî gaz metan). Prin
tre .măsurile de creştere 'a 
competitivităţii, Ordonanţa 
nr. 13 prevede şi disponi
bilizarea de personal. Re
feritor la această ultimă 
problemă, dl Roşculeţ a 
declarat/ că aceste dispo
nibilizări nu sUnt dorite

Un uniynrf de mijloace destinat» unui 
singur scop : controlul şi mâsuraroo

nici de conducerea socie
tăţii şi nici de sindical 
Ajungând in acest punct 
al discuţiei, interlocutorul 
a ţinut să amintească re
laţiile normale pe care ad
ministraţia le are cu sin. 
dicatul şi reuşitele acestuia 
din urmă in ceea ce p ri
veşte crearea de noi lo
curi de muncă la combi
nat. Din cele declarate de 
interlocutor am reţinut că 
munca vie reprezintă la 
Siderurgica doar 12 la 
sută din cheltuieli Chel
tuielile mari sunt cele cu 
materia primă, materiale
le şi cele energetice. Deci 
în vfHtorul apr6p&t, con
form cu spusele «Hui Roş
culeţ, creşterea rentabilită
ţii se va face .prin redu
cerea acestor cheltuieli ne- 
salariale. Practic, anul a- 
cesta cei de la iderurgica 
şi.au propus o creştere a  
cotei din producţie, care 
va lua calea exportului, 
lucru bun la nivelul veni
turilor. De asemenea, tot 
in acest an se preconizea
ză deschiderea secţiei de 
turnătorie continuă - al că
rei flux tehnologic modem 
va duce la reduceri cuan* 
tificabile ale cheltuielilor 
de producţie.

ADRIAN SALAGEAN

Începând de la balan
ţele analitice, aparatele de 
incasat ale taximetriştilor 
sau instalaţiile de distri
buţie a produselor petro
liere,'.continuând cu apa
ratura de măsură şi corn. 
trol din domeniul electro- 
energetic şi terminând, sâ

re a fost proiectat. Aceste 
perioade temporale sunt 
stipulate prin lege, fiind, 
de exemplu, de un an 
pentru pompele de ben
zină sau tensiometre şi doi 
ani de zile pentru termo
metre. Problema apare;' ne 
spune dl Horia, atunci când

zicem, cu dispozitivele de buletinele de verificare ex-
determinare a parametri
lor mediului Înconjurător, 
toate intră in zona de pre
ocupare a metrologiei. Da 
Centrul de metrologie De- 
va, aparţinând Inspectora
tului interjudeţean de me
trologie Sibiu, purtăm un 
dialog cu dl ing. Ştefan 
Horia, conducătorul eeri- 
tarului.

Activitatea acestui cen
tru cuprinde două orien
tări majore ' aflate intr-o 
continuă condiţionare. Uni 
din activităţi urmăreşte 
respectarea legislaţiei in 
domeniul metrologiei, ve- 
rificându-se modul de u- 
tilizăre şi starea mijloace, 
lor de măsură şi eontroL 
Orice deţinător de astfel 
de mijloace trebuie să ştie 
că pentru a  se afla in le
galitate aparatul de mă
surat trebuie să posede a- 
probarea de model (omo
logarea), precum şi bule
tinul de verificare metro
logică în termen. Este evi
dent că orice aparat de 
măsură, după un anumit 
interval de timp, poate de
păşi intervalul de preci
zie a măsurării pentru ca.

piră, obligând la reactua
lizarea lor. Unii din cei 
ce au tehnică de măsură 
şi control, din diferite mo
tive, omit să-şi facă ve
rificarea periodică a aces
tor dotări. Alţii încearcă 
să facă aceste verificări 
folosind mijloace rudimen
tare, proprii, ceea ce duce 
la crearea unei mari mar. 
je de eroare a rezultate
lor măsurătorilor. Pentru 
toţi aceştia, inspecţia me
trologică rate nevoită să 
ia măsuri punitive ce ie 
materializează in amenzi 
şi, după caz, în sigilarea 
instrumentelor de măsură 
necorespunzătoare. Ga o 
măsură a activităţii de in. 
spectare pe anul 1995 pu
tem aminti că s-au exe
cutat 366 controale şi to
talul amenzilor aplicate a 
fost de 34,3 milioane lei.

Â doua valenţă a  acti
vităţii inspectoratului ‘ se 
constituie din prestările de 
servicii pe care le face la- 
borâtoruT teritorial al aces
tuia. Laboratorul deţine 
etaloane care depăşesc in 
precizie exactitatea oricăror 
mijloace de măsurare a-

Consecinţele blocajului 
financiar despre care se 
discută mult, dar se face 
prea puţin pentru a-1 a- 
tenua, încep să-şi arate 
tot mai presant roiţii. 
Aşa se face c i s-a trecut 
la deconectarea de Ia re
ţeaua de energie eiectri. 
că a unor tăi platnici. In
clusiv la un combinat si
derurgic din ţară. între
ruperea furnizării energi
ei electrice fiind mortală 
pentru unii agenţi eco
nomici, provocându-le 
pierderi deosebite. Exis. 

: tâ şi in judeţul nostru a- 
genţi economici pentru 
care sistarea alimentării

C e r c u l  v ic io s
eu energie electrică, chiar 
şi numai pentru •  ori 
sau două >- cum ar fi 
cazul, să spunea*, al &C. 
Chimica Orăştie — te- 
se&mnă nereaHzarea ratei 
producţii ce reprezint* e- 
ehivalentul a mai multor 
sute de milioaee de id , 
Să na auri vorbim că din 
aceşbta au de suferit apoi 
şi ceilalţi agenţi cm rare 
firma respectivă colabo
rează, fiind fa rândul lor 
afectaţi şi ci din cauză 
neprimirii reperelor sau 
articolelor programate să

Intre in fabricaţie.
Cum de Morajiil finan

ciar in judeţul nostru yâ 
la  ţară nu «ari ocoliţi 
nleicnm cei nuri nuri 
consumatori de energie e . 
lectrică, rezultă că dacă 
s-ar recurge la asăsuri 
terme şi radicale din par
tea furnizorilor (ŞEKgLi, 
aceşti# şi-ar (ăia ringini : 
craca de sub picioare, ră
mânând fără beneficiari.' 
Atunci, ea un compromis 
perpetuu, se mai recur
ge, din când în când. la 
sperierea agenţilor econo

mici consumatori, dări ca 
aceasta să fie insă solu
ţia de rezolvare eficientă 
si durabilă, t  problemei 
blocajului financiar în a. 
cest segment al activităţii
economice.
_ Ieşirea din cercul vi
cios poate că nici nu se 
doreşte, provizoratele şi 
compromisul rămânând 
să-şi pună fn continuare 
amprenta1 Pe relaţiile dih- 

f tre agen ţi i economici ra
re îşi găsesc tot mai greu 
echilibrai şi sprijinul in 
cârjele şubrede ale eco
nomiei de piăţ&

NICOLAE TlRCOB

flate în exploatare. Pe ba
za acestor etaloane labo. 
ratorul poate face, profe
sional, verificările orică
ror mijloace de măsură şi 
control, eliberând buletine
le de verificare periodice. 
In 1995 au fost verificate. 
17 506 mijloace de măsură.

Din cete declarate de dl 
Horia a reieşit că la nive
lul judeţului nostru există 
cca 600 de mii de mijloa
ce de măsurare şi control, 
repartizate pe 10 domenii; 
Ţinând seama de vastitatea 
subiectului, activitatea in
spectoratului « te  orienta, 
tă preponderent spre veri-’ 
ficarea tuturor mijloacelor 
de măsurare de interes pu
blic : siguranţa circulaţiei, 
sănătate, protecţia mediu
lui sau tranzacţii comer
ciale. Pentru acoperirea’ 
părţii rămase, formată din 
domenii specifice şi care? 
scapă Interesului public/ 
inspectoratul de metrolo
gie rate abilitat de a  face 
delegări de sarcini şi res
ponsabilităţi in acest do
meniu. Acest lucru se rea
lizează prin eliberarea de 
autorizări de funcţionare: 
pentru ateliere şi labora-, 
toare metrologice. Inspec
toratul se ocupă, In ace-‘ 
laşi timp. şi cu instruirea 
personalului verificator. Pe 
lângă aceste ateliere ş i la
boratoare, noua lege a me
trologiei a creat societă
ţilor camsşrciate pqsibiUta- 
tea de n-şi organiza la ni
velul propriu activitatea 
de metrologie. Firme jsau 
regii autonome au 'astfel 
posibilitatea de a presta 
Servicii - de metrologie, dar 
ntpnat pentru aparatele dift 
propria dotare.

In încheierea discuţiei dl 
Horia a ţinut să mai amin-? 
teascâ faptul că, deşi unu 
ar considera-o nerelevantăs 
activitatea de inspecţie me
trologică. prin efectul ei be
nefic asupra bunei îuncţio. 
nări şi. corectitudini la' mă
surarea aparatelor specifi
ce, are implicaţii majore 
in lumea beneficiarilor a- 
cestor măsurători, care este 
In cele din urmă chiar 
masa largă a populaţiei.

ADRIAN SALAGEAN

Discutând cu dl ing. Ro
meo Korb, director la Di
recţia judeţeană pentru a- 
gricultură şl alimentaţie, 
despre starea actuală a zoo
tehniei hunedorene, dar mai 
ales depre posibilităţile de 
a obţine rapid nîşte sporuri 
aşteptate de producţie, care 
să se justifice şi din punct 
de vedere economic, întru
cât ameliorarea genetică a 
efectivelor este o acţiune 
de mai lungă durată, inter
locutorul a insistat asupra 
rolului deosebit pe care 11 
are folosirea concentratului 
proteino . vitamino . mi
neral (CPVM). Folosirea 
concentratului respectiv In 
hrana animalelor reprezin
tă un factor esenţial de 
progres, In sensul că se pot 
obţine imediat sporuri d e . 
producţie şl randamente 
superioare în sectorul zoo
tehnic. Desigur că în con
diţiile actuale când ponde
rea efectivelor de animate 
se găseşte in pror 
prietatea producătorilor a-

Sporuri rapide de producţie

grico-li particulari, important 
este ca toţi gospodarii şi 
crescătorii de animale să 
înţeleagă corect relaţia po
trivit căreia cheltuiţi acum 
mai mult, dar şi veniturile 
sunt mai mari, compensând 
în totalitate cheltuiala fă
cută.

Din constatările practice 
făcute asupra multor gos
podării ţărăneşti, se des. 
prinde faptul că se asigură 
abia 8-10 unităţi nutritive' 
pentru o unitate vită mare, 
ceea ce nu Înseamnă decât 
o raţie de Întreţinere, ne
cesarul unui animal fiind 
de cel puţin 12 unităţi nu
tritive pentru a putea va
lorifica integral potenţialul 
lor de producţie. Evident 
că hrănirea animalelor cu

în zootehnie
paie, coceni, fân de slabă tamine şi aminoacizi de 
calitate sau alte nutreţuri sinteză, se face doar prin 
cu scăzută valoare nutri- obţinerea acestor nutreţuri 
tivă, na poate avea efecte după reţete bine stabilite.

•  Concentratul proteino.vitamino-mineral se gă
seşte la îndemâna tuturor crescătorilor de animale •  
Sporurile de producţie acoperă costul aparent ridicat 
ai acestor furaje « Prin centrele agricole locale se 
poate Interveni pentru aprovizionarea cu concentra, 
tui PVM în scopul Îmbunătăţirii calitative a raţiilor

favorabile asupra produc
ţiei de lapte şi came. Asi
gurarea complexului PVM 
In compoziţia căruia intră 
şroturi de soia şi ae floa
rea soarelui, făină de peşte, 
sare, fosfat dicalclc, car
bonat de calciu, săruri mi
nerale, microelemente, vi-

în prezent sunt oferite 
două sortimente din con
centratul PVM, respectiv 
cu 30 şi 40 la sută proteină, 
costul unul kg, inclusiv 
TVA, fiind In jur de 1500 
lei. Cei ce doresc să-şl pro
cure aceste foraje se pot a- 
dresa la Inginerii cu proble

me de zootehnie de la cen
trele agricole locale. în ra
port de solicitări, există 
intenţia de a se organiza 
şi centre zonale- permanente 
de aprovizionare cu furaje 
de tipul CPVM.

De menţionat că DAA a 
organizat testarea reţetelor 
pe mai multe loturi de a- 
nimale, ceea ce permite să 
fie cunoscut potenţialul real 
de producţie al acestora, 
în acelaşi timp, dl director 
a făcut sublinierea oă In 
ţările cu zootehnie avan
sată este de neconceput 
hrănirea animalelor, in fer
me particulare sau comple
xe mart, fără utilizarea 
CPVM, cerinţă ce se Im
pune .şl pentru crescătorii 
de animale din ţara noas

tră, dacă dorim să facem 
un pas cât de cât vizibil-' 
pe calea sporirii randamen
tului şi profitului din sec
torul zootehnic, avantajele 
fiind confirmate şi la noi 
de complexele avicole, de 
cele de îngrăşare a porcilor, 
bovinelor şi ovinelor, unde 
a scăzut considerabil dura
ta de îngrăşare, iar spo
rurile medii zilnice au fost 
cu mult superioare faţă de 
sistemul tradiţional de creş
tere a animatelor. învin
gând inerţia şi conserva
torismul, renunţând la prac
ticile învechite în favoarea 
noilor tehnologii, este de 
aşteptat, ca şi in zootehnia 
românească să se Înregis
treze progresul, aşteptat, 
economia de piaţă dând şi 
prin . aceasta un răspuns 
concret la întrebarea: este' 
valorificat sau nu Integral 
potenţialul productiv al â- 
nimalelor, Ip ţara noastră 7 
Fireşte că încercarea moar
te nu are.

NICOLAE TlRCOB
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Cu şaptezeci de ani în 
urmă, intr.o zi geroasă de 
ianuarie, a văzut lumina 
zilei, in localitatea hune- 
dorcană Băiţa, scriitorul 
M IRCEA SANTĂMBREA- 
NU. Primele buchii le în
vaţă toi tn Ţara Moţilor. 
Pleacă apoi in ţară pen
tru continuarea studiilor şi 
împlinirea destinului, ca 
Om de înaltă ţinută mo
rală, conştiincios şi har
nic, cu mare dragoste pen
tru copii, devotai ţinutu
rilor natale. A devenit■ pro-- 
fesor şi s-a remarcat ca 
un talent autentic al scri
sului pentru copii. In de
cursul anilor au apărut 
multe volume: ,,Cu şi fă
ră ghiozdan", „La telefon... 
telefonul", „Extemporale şi 
alte lucrări scrise", „Lănr 
gă groapa cu furnici", „Re
creaţia mare",. ,JElefanţi 
în rochiţe", ,JSă stăm de 
vorbă fără catalog", „Şta-

o aniversare
feta fanteziei", pentru a 
aminti doar câteva din 
volumele îndrăgite de cei 
mici şt nu numai...

Pana scriitorului se a- 
dresează, deopotrivă, co
piilor, dar şi vârstnicilor. 
Conţinutul operelor sale 
dezvăluie personaje cu pri
virile limpezi ca apele Iz
voarelor de munte şi Ca
ractere dârze asemeni stân
cilor din Munţii Apuseni. 
Schiţele fi povestirile con
ţin in deznodământ o l- 
dee moralizatoare. Un mo
tiv in plus pentru a fi re
comandate elâvilor şi in
cluse in manualele şcola
re. Conştiincios şi sinceri 
modest, plin de farmec fi 
dăruire, amabil fi jsârguin-

cios, atnic de nădejde, Om 
de suflet fi credinţă, a 
devenit un contemporan 
„Domnit Trandafir", chiar

■ pentru mulţi ce nu Hm 
fost elevi.

Şira adus contribuţia fi 
la dezvoltarea cinemato-

■ graf iei româneşti,, intr-o 
perioadă dificilă, când 
n-aveai dreptul la opinii 
proprii. Permanent prezent 
în împărăţia cărţilor, în 
calitate de director al E- 
diturii , Albatros" a mij
locit, îndrumat şi spriji
nit apariţia unor opere 
valoroase, A avut şi ne
plăceri, intrând in dizgra
ţia „tovarăşilor", pentru 
curajul ae a spune ade
vărul. Şi câte altele n-a 
făcut!?
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„SCRIITORUL Şl UMi 
BRA" este prima — şi 
singura — carte de ana
liză literară a operei lui 
Sorin Titel. întreprinde- . 
re nu tocmai uşoară a- 
vând in vedere această 
incipienţi, chiar dacă au
torul Adrian Dinu .Re- - 
chieru se mişei vioi şi 
in deplină cunoaştere — 
aş zice — a scrierilor lui 
Titel. Fără nici un efort 
putem considera această 
carte drept consecinţa u- 
nei Îndelungate priviri

ajutându-se din când in -CĂLĂTORIE A PRIZO- 
când cu citate titeliene, N1ERULUI,. REÎNTOAR- 
sau cu referinţele criti- CEREA POSIBILA,
ce ale unor Eugen Si- NOAPTEA INOCENŢI,
mion, Nicolae Ciobanu, * LOR, DEJUNUL- PE" IAR- 
Vateriu Cri stea, Livius BA, FEMEIE, IATA
Ciocârliei loan Hol ban. 
Ion Bogdan Lefter, Cor. 
nel Ungurcanu, Comei, 
Regman... Nu e greu.de 
Observat că opera pro
zatorului bănăţean a fost 
in - abtnţia multor per
sonalităţi ale teoriei şi 
criticii literare româneşti. 
A.D.R. mai pune o că
rămidă — prin Interne.

FIUL TA U... Moartea sa 
prematură a sărăcit lite
ratura români d® un 
scriitor de forţă şi cursă 
lungă al cărui loc pe pa
noul de onoare al scrii, 
torimii române este asi
gurat. Adrian Dinu Ra- 
chieru nu-şi reduce in. 
tenţia la o simplă rea
bilitare, ci, printr-e de.diul acestei cărţi-eseu, la .sv  prum-o uc.

un edificiu prefigurat la a"

cu ochi de critic -r- 
asupra prozatorului năs
cut la Margina, în Ba. un edificiu prefigurat *«. .1hfl6- te4â cu —
nat îh anul 1935. Con- urma urmelor, insă de- umentata cu c wte
statăm Şi participăm a- abia acum materializat, 
fectiv la un fel de rea- „Umblând" prin opera

lui Sorin Titel, autorul 
cărţii realizează In acest 
fel o legătură de-o fac. 
tură aparte, mai intimă, 
dacă pot spune a?a — 
între subiectul, analizat 
şi cititor. Şi, la drept

bilitare şi de aducere in 
prim-plan — necesare, 
zic eu — a unui proza
tor a căruţ valoare a 
crescut direct proporţio
nal cu trecerea anilor; 
Intr-o mică paranteză 
trebuie să subliniez de. 
3 a spusele unor comen
tatori de prestigiu. că 
Sorin Titel s-a săvârşit 
din viaţă aproape imediat 
după ce trecuse pragul 
unei maturităţi creatoa
re şi artistice indîscuta. 
bile. Din acest unghi 
vede şi reliefează viaţa 
şi opera personajului său

cum spuneam —, el îi 
conferă lui Sorin Titel 
aura unui scriitor pe ne
drept ignorat hu numai 
de dtitpri-- Pentru că 
el nu este un provinciali 
bănăţean, ci unul a că
rui operă îl situează njult 
deasupra-, multor co-

vorbind, , se simţea ne. - legi de breaslă, 
voia unei încunoştinţări Cartea, pe de altă par- 
a publicului că &T. este te, atestă aptitudinile de 
autorul câtorva cărţi, în critic.ţeoretician-analist a- 
ultima instanţă de refe- te lui A.D.R. şi consti-
rinţă nu numai in spa. 
ţiul bănăţean-transilvă- 
nean. Să ne amintim, to
tuşi, că el este semnata, 
rul unor volume ca: PA
SAREA ŞI UMBRA,

tuţe o lectură cel puţin 
agreabilă; pentru aceas
ta şi pentru mulţimea de 
informaţii, o recomand 
cu plăcere ..

Adrian Dinu Rachieru, -MELANCOLIE, LUNGA DUMITRU HURUBA
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Din reţeaua „Bibliofor" 
vă puteţi procura: •  „în
văţaţi engleza simplu şi 
repede", „învăţaţi germa
na simplu şi repede", „In. 
văţâţi italiana simplu şi 
repede", „învăţaţi spanio
la simplu şi repede", fie
care- trusă conţine şase 
casete audio şi un ma
nual etl textul respectiv, 
la preţui de 40 000 lei a. 
părute, la Editura „Uni
versul familiei" Bucureşti; 
•  „Corneliu Coposu . — 
Confesiuni", dialoguri cu 
Doina Alexandru, Editura

*, **

ni

„Anastasia", Bucureşti 
1996, 790Ş iei; •  „Grama
tica practică a limbii ro
mâne" (cu o culegere de 
exerciţii), ediţia a V-a re
văzută, autor Şţefania Po- 
pescu, Editura „Orizonturi* 
Bucureşti 1995, 9 000 te i ; 
•  „Istoria artelor", voi. 
I—II, autor Hendrik Wi- 
llem van Loon, Editura

„Snagov* 1995, 13 000 Iţi; 
•  „Primul meu dicţionar", 
Editura „Iriana" Bucureşti 
1995, 7000 lei, ilustraţii 
alb-negru, autori Emil 
Burlacu, Ioana Burlacu, 
Maria Cordoneanu, Ileana 
Maria Rateu, Valeriu Şu. 
teu; •  „Cele mai frumoa
se basme* de Petre Ispi- 
rescu au apărut la Editu
ra „Regis" în colecţia 
„Basme şi poveşti nemu
ritoare", 45c9 tel.

POP VLADIMIlt 
MARCAN»

ţmc'i-'.riGa'-'-Ctan

Pe lângă literatură fi 
scris, o pasiune de viaţă 
a scriitorului este pescui
tul. Motiv pentru care în 
fiecare vară şi m i o sin
gură dată paşii îl poartă 
pe cărările bătătorite, ale 
copilăriei şi adolescenţei, 
locuri sfinte, însoţit'de a- 
micii săi, la o pleasna In 
şuvoaiele Crişului Alb, sau 
pe văile din amonte ale 
râului, în împărăţia păs
trăvului. .

Şi dacă în aceste zile, de , 
aduceri aminte, scriitorul 
hunedorean, . MIRCEA 
SANTAMBREANU, nu es
te tn mijlocul nostru, gân
durile multor oameni de 
pe aceste ţinuturi se în
dreaptă spre Bucureşti cu 
o nestrămutată dorinţă: 
„Să trăieşti in  sănătate, 

mulţi ani, Maestre !".

i TRISTE RĂSĂRITURI & «
• : ; : '■y ’’ - **

Te-am ales dintre atatea mituri 
ŞLmi eşti dor şi dureroasă rană 
Te privesc iubire in icoană 
Ochii tăi sunt triste răsărituri.

Unde-ai fost minune năzdrăvană 
Paşii mei te-au căutat prin schituri 
Doar că te-a ascuns între zenitiiri
Luna sub năframa-i diafană.* »
Stau încovoiat peste cuvânt 
Şi mă-ntreb în fiecare seară 
Tu cine eşti, eu cine sunt 
Şi cât mai poate veacul să ne doară.

Surâsul tău zvâcneşte dintre luturi 
Şi umple veşnicia de săruturi.

COLŢ DE VIS
Ploaia rece mocănească, deasă 
Mă aşează intr-un colţ de vis- 
Parc-mi că râvnitul paradis 
Nu-i chilia mea sărăcăcioasă.

Lângă geam poemul stă nescris 
Sub icoana Maicii Cuvioase,
Un ştergar din cânepă pe masă 
înveleşte ţipătul cuvântului ucis.

liei Lac Crepcia unde-ţi sunt amicii 
Neostoiţi şi plini de vicii 
Cu care.ai supt lumină din 
sfârcurile lunii...

La uşa descuiată-mi bate 
Copleşitoarea de singurătate 
Şi toată suferinţa lumii.

NICOLAE CREPCIA
Prof. LIVIU LUCAC1U

* * «  •  •  »# • •

Prima informaţie asupra 
activităţii Bibliotecii din 
Ribiţa ne-a oferit-o un 
panou aşezat în centrul 
comunei.- Fotografiile, ar
ticolele aduceau in aten
ţie personalitatea de • ex
cepţie a poetului naţional 
Miliai Eminescu. O moda
litate eficientă de a face 
cunoscute evenimente deo
sebite ale spiritualităţii ro
mâneşti pe care dna bi- 

: bliotecar Olimpia Cioară 
r a  s  foloseşte cu bune 
rezultate. Dar, nu este şt 
Ultima. Se urmăreşte, în 
acelaşi timp, popularizarea 
tipăriturilor care înnoiesc, 
periodic fondul de carte 
al bibliotecii.

„Nu-i nevoie să fii Un 
învăţat ca să iubeşti car
tea" spune un citat "din 
Cicero aşezat in bibliotc. 
că la loc vizibil. Efete şi 
cazul marii majorităţi a 
cititorilor care trec pra
gul instituţiei al cărei fond 
de carte se ridică la 6586 
volume. Cititori înregistraţi 
in anul trecut — 478; cărţi 
citite — 4965. Cel mai a- 
propiat colaborator al bi
bliotecii este Şcoala gene. 
rală din localitate. Cu par. 
ticiparea eleviloir şi ca
drelor didactice au loc 
acţiuni prin care sunt co
memoraţi scriitori şi eve. 
nimente cu rezonanţă în 
istoria naţională. Elevii

alcătuiesc o bună parte 
dintre cititorii bibliotecii 
comunale, la şcoală având

Trecând de la un 
cititor la altul, 

cartea se

loc şi acţiunea — schimb 
de experienţă organizată 
cu toţi bibliotecarii din 
zonă. Să mai menţionăm 
rafturile tematice, expozi
ţiile de carte, prezentări
le de cărţi şi scriitori (Tu- 
dor Arghezi, Al. Mace- 
donskii, Mihal Eminescu,

• • ♦  • • •  • •

* • « • • • • •  * * <  •

Lucian Blaga şa.). ,
Biblioteca ribiţeană. or, 

ganizeazâ, in paralel, ■ ca 
sprijinul-Bibliotecii Jude-, 
ţene „Ovid Densusianu\ 
acţiuni legate de fişarea 
şi catalogarea cărţilor.

' Din păcate, lipsa banilor 
duce la completarea toi 
mai dificilă a colecţiilor 
bibliotecii. Dacă .in prima 
parte a anului trecut. Bi
blioteca Judeţeană: Bsto, 
trimitea 26 voiutnţ- 
aceea consiliul ‘ 
mai fost în stare 
ce bani de la buget, 
părarea de carte In trtoP ' 
în imposibilitate. Probabil 
in acest an, consiliul ‘laţ 
cal Ribiţa va găsi poeibE 
litateş alocării umpr fon
duri şi pentru bibliotoşa 
comunală. Pentru că, A  
nu uităm, cărţile, trecând 
de la un cititor la altul, 
se degradează. ţ

Să menţionăm în' fina) 
sprijinul pe care n  pri-, 
râeşte biblioteca din par
tea bisericii ortodoxe din 
localitate, sprijin constând 
în rafturi, mese. Dar ţi 
activitatea desfăşurată de 
punctele de împrumut din 
satele Crişan şi Vaţa de 
Jos, în- cazul lor simţin. 
du-se sprijinul învăţători
lor din cele două locali
tăţi..' ' ■

MINEL BODEA

•  • •  • •  « •  • •  9

După cum ne informează 
profesoara Silvia Muntean, 
directorul Asociaţiei „Spe
ranţele Orăştiei", în ziua 
de 4 mai a.c. la Orăştie 
se va organiza o nouă 
ediţie a îndrăgitului Fes
tival judeţean al elevilor, 
aflat ia a Vl-a ediţie, des
tinat interpreţilor vocalv 
Actuala ediţie judeţeană 
este destinată soliştilor de 
muzică populară ardele
nească purtând geneticul 
,JLele de ia Orăştie", tn 

( telul acesta se vor orga

niza alternativ cele două 
festivaluri : „Să lim copii“

— de muzică uşoară şi „Le
le de la Orăştie" — de 
muzică populară.

Pentru organizarea In 
bune condiţii a festiva
lului de muzică populară 
de anul acesta. In data 
de 24 februarie a.c., la 
Orăştie, în 'clădirea Şco
lii Generale Nr. 1 numită
— Sam, va. javea loc pre- 
selecţia concurenţilor din 
zonale Orăştie Simer/a, 
Deva. Hunedoara, Haţeg,

llia, Brad, iar în data de 
2 martie a.c., juriul con
stituit în acest scop se 

' va deplasa la Petroşani 
unde se va efectua pre- 
selecţia candidaţilor din 
Valea Jiului (vizionarea 
având loc la Clubul co
piilor)., Candidaţii vor pre
zenta la preselecţie 
cântec de foc arde leneşe. 
Ei se vor anunţa telefonie 
la numerele 642713 fi 
641656, când vor primi şi 
alte îndrumări necesare.
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12,00 Actualităţi; 1240 Avanpremieră; 
12,20 Schi alpin. CM, Slerra Nevada — 
proba feminină de slalom super*seria? (<tas 
14,10 TVR Cluj-Napoca; 1450 TVR Xbni- 
şoara; 16,00 Turism fi agrotartam; IMS 
Actualităţi O* taiti până luai; 57,00 Em. 
In lb. maghiari; 1840 Aventurile fecali. 
Iar spaţiali H M ; 1400 Atlas; 10,30 «fa
ta fi băieţii (s); 0400 ArtuaBtăţi» «d a» , 
telesport; 20,50 Baywatch (s); 21,45 Trans- 
focator; 22,15 „Uriaşii munţilor* (teatru 
TV, p.I), de Luigi Pirandello. regia Glor- 
gio Strechler; «O S ActnalWăţi; 2360 
„Uriaşii munţilor" ţtedra TV, f i i ) ;  t t o  
Rock live.

T V R  *
13,00 Avanpremieră; 1040 Politica între 

ideal fi real; 13,40 Drumul spre ă n a fea  
(s/r); 14,30 Confluenţe (r): 1140 Fada 
Neagră (s/r); 155# Dragon!) gemeni idJ& 
1640 Inimă sălbatici (s); 17,05 Măseaua 
de minte; 17.45 iubiri amăgitoare M; 
1430 In ţaţa dvs.* 2040 Arie rinrualiw 
2040 Tribuna nanconforuiidilnr; 2400 
TVM Mesager; 2140 Sfinx (c*)7 2240
Santa Barbara (s); 22,45 Repriza a treia. 
Câmp. Angliei prima ligă: Tettenham — 
West Ham United.

MARŢI, 13 FEBRUARIE 
T V R  1

TU  TVM Telematinal; 840 La prima 
mrife' 8£9 fişate Barbara (s/r); l im bi 
etriine; 1165 Da.; 11,35 Muzica pt. toţi; 
togo Schi alpin. CM — proba masculini 
de slaiom super-uriaş (d); 14,00 Actua
lităţi; 44,10 TVR lafi fi TVR Ctaj-NU 
6560 Fii tu lasuţit; 16,30 0^ 4 1645 Ca. 
suri f |  necazuri in  dragoste- 17,00 Velei 

" *: Rapid Bucureşti — Parmaiat
«taft* |d); C040 Viaţa partidelor 

e; 1865 Medicina pentru toţi; 
Tartan (s); 20,00 Actualităţi meteo, 

OBrupeit; 20,60 Bob Tteberts (f. SUÂ *92); 
M M  Itettector; 23)88 Actualităţi; 23,20 
fitudioul şlagărelor; 2345 Gong; 0,20 
M f s M  Notelor Bune.

T V R  2
7.00 La prima oră; 940 Ora de muzică;

10.05 Magazin de călătorii şj descoperiri; 
1140 b t r  1268 JtJifefM munţii® r .'w>- 
tru TV/if; 14,00 ActuaQtăţi; 14,10 Seria. 
Sul serialelor; 1U 5 Limbi străin* fr); 
25,55 DragonM gen en i' (da);;Ţlil8 Inimă 
sălbatică (s); 6745 23 de adlioane CI);
17.45 Iubiri amăgitoare (ţ); 6420 23 de 
milioane (II)} 2040 Cu cirfR» Pe tatL 
tâ ,m  TVM Mesager; 2140 Intre da f i  «u; 
23,90 Credo; CMS Teatru TV: „Meşterul 
Manole* de JLacien Blaga, scenariul fi 
regia Olimpia ArgMr.

MIERCURI, 14 FEBRUARIE 
T V R 1

7.00 TVM Telematinal; 849 La prima 
eră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 1045 Mo
da pe n e r id a u  fde); 1043 VideOcaseta 
muzicală; 1040 Videolexicon; U j f  Iubiri 
amăgitoare (sfr); 72,40 D a.; M .ft Mnzi 
ca Pt toţii « 6 0  TVR Iaşi f i Cluj-N.; 
16,10 VKeodBeoteca TV; 1665 Ecleziast 
3)6; 17,10 D* In Imn» admmto; 6740 Sen* 
su i scU ţibM ; R B  i a ;  1248 Velei 
masculin» Copt Cupctar: Halrorullfii 11 
ARDAF Ciu# — ALCOM Cap*km *m â» 
(d); 1940 Fata #i băieţii « ;  2M0 Actua
lităţi, . meteo, tei raport; M M  flnns fi ce
le 5 oraşe (ultimul cp»); 2140 Nul fron
tiere; 2240 Totul despre muzică; 23,15 
Confluenţe; 23,45 P.S.: Te iubesc 0,40 
întâlnirea de 'la miezul

1 7 8  2
7.00 La prima oră; 940 Ora de muzică;

10.05 Mag. Deutsche Welle; 1146 B.a.;
12,00 Bob Reterte m m  M M  Ritmuri 
muzicale; 1345 Vruţii t«te 1L5S Gnngl 
(r); 1545 Da lb«u* latina; R R  B a .; 
16,2o Inimă r ilk itir i (s); 1745 Natura 
2000; 17,45 M M  amăgiteera ta); «,30  
Em. in Ib. naachlnrl; 2040 F*n Memoria; 
20,30 Turist-Club; 2140 TVM Mesager; 
2140 Tradiţii; 22,00 Santa Barbara (s);
22.45 Un secol de denumi ŞfârşRnl unei 
ere; 23,45 Jazz-fan; 0,15 La capătul Fă- 
mântuiţii.

JOI, 15 FEBRUARIE 
T V R 1

740 TVM Telematinal; 840 l a  prima 
«râ; $120 Santa Barbara (stei 1046 Limbi 
străine: germană, italiană; 1146 Iubiri 
amăgitoare (s/r); 1240 Ba .; 9346 1001 
audiţii; 14,00 Actualităţi; 1140 TVR la fi 
«i TVR. Cluj-N.; 166# ’tm m fii « 4 5  Mag. 
social; 1745 Aventurile p d fik r  spaţiali 
(d-a); 1740 Viaţa partiărier  • paitarâenta- 
re; 18,15 Tragerile Super Lato «/te fi" 
Simpiă Expres; 1845 MBenhun; 15,10 Tâ-

» m *~*-tanrm «« »~»'n rwwysa<wywf»*«mm‘.VArt^A*a0Av y *y  . . . . . . .  «»»« » »

nărui Indiana Jones (s); 20,00 Actualităţi» 
meteo, telesport; 20,50 Nord fi Sud (s);
21.45 Reflecţii rutiere; 22,00 Studioul e- 
conomic; 22,40 Interpreţi al muzicii popu
lare: Ileana Constantinescu; 28,00 Sim
pozion, Rev. de literatură fi arte; 23.45 
Actualităţi; 6,00 Poldark fs).

. T  V .«.■ 2'
740 La prima oră; 640 Merite* pentru 

toţi} 10,06 fita|*ii«Mite;!ŞL30 B.a.; E266 
Varittăţi 'intenm&«4 ile; :SJS iDurcufeea}-.
13.45 Ritmuri muzicale; 14,10 Reporta) 
’96; 1445 Limbi străine (r); 1545 Dra
go** gemeni ţfcp i 6640 tntină sMbntlvă 
(ş); 17.00 Ceaiul de la ora 5. Invitat, ac
torul Rpgiin O iştea; ' fid o  Em. In 16. 
germană; 20,00 Cultura In lume (r); 2040 
Enigma (cs); 2140 TVM Mesager; 2140 
Divertisment mnrlrri; ŞR 5 M . praf. 
Hanibal (L Ungaria (57); «360 Concert 
nocturn; 0,20 Jazz alive show.

VINERI, 16 FEBRUARIE 
T V R  I

1m  TVM Telematinal; 645 Ln prima 
prii; 940 Sania Barhara (s/r); 1040 Lhnhj 
ririOne: spaniolă; LL20 MTV Greatest 
Hifs; 1140 Infeiri amăgitoac* (s/R; S240 
1001 audiţii: 1340 TVR Iad; 1145 TVR 
CSNţţ-N.} 1540 Pompierii d i informează; 
9540 Bin lumea afacerilor; 1540 Actua- 

9840 lefirea <9n cerc; 1640 Rm. 
In ik  germană; 1740 Pro Falrt*; SMB 
Vtaţa MzBdrinr parlamentare; 19JB R- 
dera fi): 2040 Actualităţi, meteo» trie- 
Mori; 8040 Teaiur frieloricî 2140 Ia d -  
tura R. «UA 191% 2340 Acrisaiităţi-.
2345 MTV, Rnra TPp 20; «J» ^  
de CasaMarira (f- SUA , *8%

T V R 2
IM  La prima orii; R20 Ms^lra 
W&1 -mM  Documentar CU; 11,30 Ba  ̂
6240 TVR Md; «L30 TVR Ciiţ)-Nap«ca; 
X3M TVR Mmifonra; 1340 Limbi siriH- 
ne 14,00 Cafeneaua literarii; 1549 
Convieţuiri; 1640 Inimă sMbstleft fR  
1745 Bursa invenţiilor; 17.45 Oameni ca
re au fost.» E. Carada; 18,15 Iubiri a- 
măgitoar* (s); 1940 Concertul Orchestrei 
Naţionale Radio; 21,00 TVM Mesager; 
2140 Hyperion (rev. literară); 22,65 Rit- 
muri muzicale; 2245 Din viaţa romilor; 
2348 Sania Barbara M  felO Rncuriile 

' m ăririi
SAMBATA. 37 FEBRUARIE 

T V R  « ■
7p» f a i i  dimineaţa de la... FMIkenB; 

840 R it e  note lenueeate; I R  D riu ri 
spre Avonlcn POs 18,40 Matineu mnzăcal:

Misteriosul Mozart (H); 1145 Pas cu pas; 
12,15 Schi alpin. CM, Sierra Nevada 
proba masculină de coborâri 14,00 Ac. 
tu aii tăţl; 14,10 Vârstele peRcalei; 15,10 
Pleiade. Repere istorice; M40 Rpgby. 
Franţa — Dlanda (dk 1740 XlaRkzin m u. 
rimA; 1840 Liceeni îndrăgostiţi w ; 18,45
Mapamond: 8M5 TelwmciclopeMm 8046 
Arinalităp, mrieo, trimport; 2AM Saa- 
nricnl inmn.̂ aâîil pUtimal ep.); 6240 Eo- 
« a c  Astm.ŞI»w «P-R; 2340 ArimdRăţi; 
2M0 Peria Neagră N); 0,15 PetreceR CP 
noi.»

- T V R  8
740 întâlnirea de sâmbătă de la.Clu}- 

Napeea; tif le  MTV Dfsco Dance; 1340 
TVR Timişoara; 1340 R ţ  Meridian dn 
sfârşit de rijptămâwi. Pr^ram ri TVR 
lafi; 1545 DwgooM gemeni (dA.); f ţ R  
Inimă sălbatică (*); 1745 Itinerare spi
rituale; 17,30 Serata muricriă T W  8M» 
pariaţi pe mmaflmi isaţi -MM 'MfM 'M»- 
mţ,nrţ a» .»  M usm , Sim m si Sâfk- 
iâmăma zporfivi; 2240 atenta Rarbot» (s); 
2845 Alfa fi Omega. Interferenţe spiri
tuale; 0,15 O tecţia FragO.

DUMINICA. 18 I R R t t l I I R  
I V I I

> 840 ,Rună ritenâneafaE; . - ROB O m im ;
M40 AventurBe .lai: RriOPr OOs 8840 Lu. 
antai din hupinil lt«30 V4pţp salutai <l); 
0 4 0  Schi ripin. CM, Sprra RavMte — 
Oralul feminină d» paborira; 8340 Vtoţa 
satului (II); 6440 Visând 4* Jenante (s); 
IM # lMfta ŢV; >44o Vldne-Mioiarip.. la 
cota 1500. Invitată M aorii Fedorca; 
6746 A doua nllaberisare; M M  Mm Trek 
(sNF): JVeae-z^Ti U 45 A  deiM Romă- 
«ie; M45 IW fa3go (cs); 20.00 Actualităţi, 
nganda eur^f„ a r in ;  fOAt 'Rţi 30U» 
Primim noi (L MIA *92)7 2248 Tnm rite, 
Loto 6/49 fi Nome; 22,9a ffemtfitic» fpoc.1 
tină; 2340 Actmmt&ţi; : EW# «T V . 6 
from l;  0,00 Sete (s. tE*3recia, np. 1); 0,45 
Nocturna lirică.

. . ^  ® ■¥  S  t
740 5x  2. Magazin duminica) at Mo- 

dioului TVR «MB ÎLW M tV Gresiest 
Hits; 14.00 Actualităţi; ll.lo  Cuibul aria- 
mandrelor (f. Românta/Italia 1977); 1845 
interii. sălbatică. ţs): «749 M ^priri spor- 
ţto- 3L3» Pdtemn, paatoPea M ; M40 
Maeştrii TeWrecttai Pette GĂieorĝ iiu; 
2140 TVM Mesager; 21,3o Oraşe fi dvi- 
Bmţîl. Las Vegm; 2240 Ritmuri muzi
cal»; *2.15 La puterea a doua; 6640 te a . 
fa Barbara ţs); 23,46 Povestea « u i  fief!* 
MireiBe Mathieu g l )

n t o  t v

S40 Da»; 9,3o Fliiraer 
N ;  1040 Cel mai bun 
american (l/r); 11,45 L u.
sneaLbuuluU 12,05 ^rasi 
«Ktrom; 12 S; Motor %mrf 
Sarigd M M  Ştirile Pro 
TV; 134 Bielele Olym- 

; 1%30 Tenis.' Mag.; 
14jie Tbtind. Pw tuna 
Dussetdorf — Werder 

■ Bremen; 1940 Fort Bo. 
yard; 1640 Dosarele X 
^ /r); 4740 Duckmsm fd-»); 
1840 SeaşuMt (Zf; IM S 
f iM I N t e  lu ă r i 1940
SUriie Pro TV; & M  
Boar o  vorbă sânţi mai 
^un-4 2040 NasteB de 
contrabandă (f. 8 IÂ  T8) 
cu Kelly McGilU*, J. 
Daniels; 22,00 NYPD 
Biue — viaţă de poliţist" 
(s).

SAT 1
745 Micul meu căiuţ 

(do); 10,45 Spaţiul i^ em  
M m t.'W B  Liceeni la . 

- MRE4RR.B);; „Cazul «x-
cesrtiomir; 14,00 , Rter 
Trek (S41F SUA p i | ;
JManipularea**; 15,00 Ster 
Trek (s.SF SUA RR.'
^eataitd ptevar ; «Ep 
Time Trax (sSF): ^ b te - 
ja f; 1740 MacRpver 
(sa.); 18,00 Totui sau 
teorie ţc ^  »jOO Sal l  
Eetora eţapa 99: S etelte  
— IGrin; 6890 MUncben 
•— SI. PuuH; Raisen^ău. 
tem  — Porineand; 2040 
Crite mai eenrice recla
me dk> lume; 2140 Nu
mai dragostea ■ c®al»asă;: 
2246 Gottscbriks Şouse 
Party; 940 : Ha raid 
Schmidt Show.

NJB.C

7,00 învingătorii fie); 
7.30 Ştiri NBC; «40 le »  
Ho Austria, O ri»  Vteaa; 
940 Ştiri J3SU «$40 
Şcaate dbernCtltii. (•»); 
1149 Camptdra Cbro- 
Xtkte; 1240 J te f»  Step; 
ăapO Maeflrii framnse- 
ftt; 134« M iri «ase Ple. 
lumii Hte); 9640 Video, 

moda; 6440 TaMda’ M gn; 
1540 G rif US-PGA TriJr; 
9880 «Bri m k  6940 Air: 
OatebM; *949 Sdfoa 
SoR  Rbora; 2940 Dote- 
Nat Internariauri; 8&40 
Şriri «IR:; «340 SBC: 
Snper SpOriS; MO SbPW. 
n) serB, en MV «Auo; 6,00 
Late Nlght «eriî 84o 
TaBdn’ Blues tri; «49 
Show-ui serii (r).

IV s
840 Vite în  ASrica; 

948 ®bi™ m  *940 Mb 
sa fmag. ec-); 6640 în 
obterikr Enrepa (wp.); 
X145 Mag. «Hogic* 6240 :

a
iort .jBfics» ţmm&  
48 Mas- *345:

Jurnal F3; 14.00 Orizon, 
teri fmag.p, 6440 C. La. 
s â n t e  p r ia te a g  A U  
Sub cuvei tm l ţem. eţdt.); 
1640 Mag. alpin; « 4 5  
Mag. teririic; *74* Pran- 
townH tem. muri); <7.45. 
GenS fo tartei .te*lî « .15  
Luna I m  (mag.); 18,45: 
Camplomd fes); 19,30
Jururi; 8040  Aria nu. 
merge (mag,); 9140 Me.' 
dlrii fs); *240 6 h o n te>  
t e  . ţmag.); 2945. .fin - vă 
ultaĂ periuţa de dinţi 
fdteA

CANAIS S
.... «40 Şiiri; «MO Asmold 
tel; 5*40 N a Arar mod» 
(mag'/ri: 1140 JRteeerc 
«nehriaR «nagă; U 40  
Un tată pe M h e  tatri 
09; 6240 Avwiprenderă; 
«630 Forum ţâ r a g  1440 
Ştiri; 1445 Cotidiene 
(show); 1440 Fdetenl 
tebora); *640 Sinononii 
tete. «74»' »A .ţ 4914a  OK, 
Qneţd i«  «orari (es)$ 2040 
Roata norocului (cs); 
2149 Ştiri; 2ţ45 Civculă 
SHMHi (shiw); 21.40 
rthn; 640 ŞUri; 045 Ta
tă ri fin Ra . firiia  *94); 
«40 Cotidăme 0r); 2.45
G ruH  r a w d  tete 340 
Bmdata pernei; 340 - A. 
teoptnm itril

W BOStOtt
*M  Bmcteet

j R R i l i  «A ii. "
Snearboardieg — » o r ||
Vto frair d# I»
SfKtezL «talii; «MO «ML 
H on.«H  *da kt «BhPri*
eHate Conumiiat «0 
mmsbirbrii tete 4Lto Sc , 

Q f ~  Ş e ţep  p .
r ia ş . m ase,' ^ n ş a  1 (db
U.00 S ritl CM 
tuşi de la trariburiniâ -*■
Bad Mttteadoit. A«s^>
(d); 6S45 $0* ripfal.
— Siaiem uriaş «saste 
mănos 2 fm rugite - «5»# 
Rtatlot». CM de ta Rub- 
peidh^ — Ştafeta 6 x J 4  
laa Inaiei fete 1840 A tte. 
teem. 1AAF Indoor P«e- 
Otit Meeting de la  BT- 
mtoghasn 1849 Fot
bal

«
s
w
m

1
1
e»

u
• 'fel-
S5a

8,00 Da .; 940 Insula 
misterioasă (s); 1040 Nn- 
zişti de contnbatriă ( f  r).
12.00 Seaquest 1240 
Doar o vorbă să-ţi mai 
spun... (r); 12,55 Ştirile 
Pro TV; 13.00 Divertis
ment; 13,3# Gesturi în
semnate (s); 1440 Bas. 
eteet NBA; 15,30 Fotbal 
H Calc» (d); 1740 Faţă 
in faţă  cu Hie Şerbănes- 
cu ( tiflu to u ţ; 1840 Bc- 
veriy Mills ţs); 1^30 ŞtL 
rile Pro TV; 19,55 Doar 
o vorbă să-ţî mai spun..;
20.00 Benny şi Joen, t> 

dragoste trăsnită (co.
SUA 1983); 21.50 Ştirile 
Pro TV; 2240 Verdict: 
crimăi (s); 23,00 Fotbal 
II Calcio: Florentina — 
Parma; 0,30 Sport.

74o ălacGyver (r); 8,40 
Star Trek (s. ’66/if; 9,30 
Stor Trek t e  'WMl 1040 
Hap «fa —■ rine Eddie 
(f.p. Ger. 1958); 1240
Călăuza (w. SUA 1952); 
1345 Meidi (L copii Aus- 
tria *05); 1540 Un cuplu 
nepotrivit <00. SUA *68); 
'17,40 Ferris Bueiter ia o 
w liberă (ca. SUA ¥6); 
1940 Uamster TV 4»bow); 
^>40 Sat 1. Fotbal »t. 98: 
Mamburger SV — FC 
Itayern Miinchen (dte 
2345 Discuţi# în tu ra 
(talkshow); 0,15 24 de O- 
re (reportaje); 940 Po
vestiri din criptă tegr. 
SUA ’89); L15 Manitou 
(Lgr. SUA 1977); 3,05
Ferris Bueller, ia o zi 
liberă (f/r).

7,00 InspSrap; 10,00 
Ştiri ITN; « 4 0  AJr Q»m- 
bat (do/r); 1140 Profi
luri (do); 12,00 Super 
Shop; 1340 Grupul Mc- 
Laughlin; 1340 Europa 
2090 fdpte 94.00 Execu. 
tive iifestyfes (de); 1440 
Triklit* Jazz; 15JK) GoiL 
US-PGA Tour; 1740 Că
lărie. Lume» curselor 
(mag.); 18,00 întâlnire 
cu pţesa; 19,00 Baschet 
NCAA: Notre Bame — 
St. John ţd); 21,00 Vo. 
yager; 2L30 Videomoda; 
2240 Maeştrii frumuse
ţii; 22,30 Ştiri ITN; 23/80, 
Golf. US-FGA Tour: 
Tltoenix Open (ml.); 0,00 
Show-Ul serii. Cu Jay 
Leno; 1,00 Late Nlght.

840 Spaţiu francofon 
fmagte 945 Juiwd; 9,35 
Bibi^. (sj; *040 Em. mu- 
zicalâ; 11,35 "Fortul Bo- 
p n i  tete 1340 Betoriaţă 
(interviu); 13,45 Jurnal 
F3; 14,09 i t tn f l r â i  unui 
gurmtmd (mag.); 1440
Fiiceăe W  ChlcA (s); 
15,15 S n f i h  de culture 
(mag,); 1640 Dincolo de 
mări (mag,); 1745 Ceva 
pcaRt (tfivj; 6840 Şc oa. 
ta  fandor (dfcr.); ' 1845 
WMte-end plăcut (divd; 
1940 Jurnal; 2040 80
mii. de prieteni; 2040 
Jurnal; 21,60 7 pe 7 (ae- 
tuaBt. pol.)-, 2360 Jur. 
nah 2345 Treaba altuia 
(co. Franţa 1979); 145
Cântăreaţa (scurt-metra-
Je).

760 Ştiri; 1069 Fron. 
Aerele măritatei em. 
relig.); 10,45 Avanpremie
ră ; 11,90 Galopa.
ga« (do); 1260 In cam. 
panta exploratorilor (do); 
1345 Superciasament 
(show); 14,00 Şttoi; 1440 
Dumhiică plăcută (show, 
p i )  cu Lorella Cuccarini; 
19,10 Norma fi Felice (s) 
cu G. Bramieri, F. Va- 
leH; 19,40 DanrinicA plă
cută (show, p.II); 21,00 
Ştiri; 2140 Iubirea, da 
tetraute 2360 Target 
( t o a g  0,19 Nu dom- mo. 
da  MM gte 0.40 Scurtcir- 
t e t t t « d .  raeeiaBi; 245.: 
F«m; 460 NopţUe tage- 
rului (mag); 940 Avan. 
premieră; «60 Area Iul 
ttoe (do).

940 S d i te te . OM 
de ta  8 t a « M v  — 
Slalom uriaş mascuBu 
tete 19.80 SriH alpin. CM 
de sărituri de lâ  tram
bulină de la Bad Mitten- 
dorf, Austrie te); #140 
Biatlon. CM de o  B A . 
pekfing — Ştafete 8 x 7 6  
lan bărbaţi (d); 1360
Schi CM de săritarl de 
ta trambutiaă de la Rad 
ălittendorf. Austria (d); 
15,15 ABetism. Cwnp. In
ternaţionale sie Franţei 
de )a Paris-Bercjr (d); 
1969 Judo. Turneul In
ternaţional de Ia Paris 
(d); 2060 Fotbal. Indoor 
in d ie  Secera Tournament 
•96 de ta  Viena (d); 2360 
Atietam. Câmp. Inter, 
naţional# Me Franţei

mr 1
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SEMNAREA ' 

PROTOCOLULUI VA
aparţine oempuceitn

COBTVEKtlEI

faţă «fe pwfaeolul- COR — 
PD, Comitetul Executiv al

coastă alianţă, ComM  
Naţional «mănânci 4«ar 
semtnarisa !«4 ffe§ % îau 
ceperea campaniei eIecto_ 
rale. Eu consider acest 
protocol ca fiind foarte 
b iia  dat hotărârea «a a_ 
parţine conducerii CDR“, 
a declarat «mol redactor 
LM> PRESS dl. Joş Uia_ 
eenesca, \  - preşedintele 
KWCD, referindu_se la 
contestaţiile P S t, privind 
PratoveSni Preşedintele 
P S t, (H. Mir^ea Ionescu 
Quînfiis, a solicitat pre_ 
şedintelui Emil Constanţi. 

convoc ai ea de or. 
a  C « sUi»t« i Wa  ̂
al Cm»

fa» K dM it
M , Pvtm  fcj«ws* kt (urni 
dfai al aJegcrfiar praM en.
Itata. i*- c a te  'in «am «mm#- - 

€© lt pterde te 
tar.

PARJ»®3,
trvEWSFAîWy
CONTINUA

n m m m m m
ALXANţm im m m w m
Ai» A£ts£iI JWCttUiB
Stom  D* ATmiDW B

menii
'"iii 
tal

A « C £ » | m «
peo fesio k ack:

«0 şLa plasat oa. 
in wmmm *mie

degnsom ăm ânt

■fcMMj&re»# Tona
potriva candidaturii ta 

, |w t e b ( i »  f i i s M i ' t  i  
. dtai Petre Roman, , ■ dar 
: " te te  , #  ,.
ii ,ifv

P o H t a t i c  Aaedâflsi  Re_

« ««IMftlilr "fe p*-J**J- 
a  wguii<awi»f ne- 

lte

1*58:

*ss*6**ţ&* prefsstriMe,

Astfel, după ce A  fa 
de

ir w ta l
«St,'* directa*. te  ^

n a i te  care PMeotee Btde 
a anunţat susţinerea de 
Consiliul Consultativ al 
Organizaţiilor de Jferdte- 
ţionari a acestei candida, 
turi. Considerăm că unul 
dintre ai noştri, cum este 
Nteatae pidew- trebtee-' să 
respecte *  afectaţi* şi să 
nu ne Impună pe cine să 
votăm”, a mai precizat 
tideru) Alianţei Poporului.

#  Pte taO ei 
Sociale ţ i  şef do Sm m âa. 
ment în PDSR, a luat i- 
nitiaffva ortanlzSrtf con_ 
* «fier Ba* juridici. întrucât 
preşedinte ad Uniunii Ju
riştilor s_a impus ministrul 
PUNR al justiţiei, dl. Ga. 
t r i l  tarif d t a t e t e ,  se 
constată că organizaţiile 
profesionale ale juriştilor 
sunt duoiusta de fersona. 
lităţi politice.

S.C. F U IG E R  STOP A U TO  S.R.L. \

Reprezentat prin dispeceratul taxi nnu-stop J 
95» |

Vă oferă servicii taxi, tarife acceptabilei, / 
cartele cit patru călătorii plătite şi ana gnu J
tu it. V

Pentru convingere formaţi \
93#.

D u p ă 4  te ry fc il cu  p ta fâ  
v â  o ferim  un se rv ic iu  lo c a l Q R f lf O U l

1
e

Ci

CARDENH PUBLia LA APEL

LU9KRX9* PS VA 
C U nH B d LA 
PHESISmSiTIE

Tedor Matern va fi de_ 
semnat candidat al Rfarti. 
datei preşe-

piatul congres extraordi
nar ai acestei formaţiuni 
potfticc au dezvâfuft 
din interiorul ei. tn  opinia 
ssRţhafttei ftor săi, Ăidor 
Mohor» ar avea câteva 
eaiităţi, care ar putea a- 
trage „o bună parte” din 
electoratul ce a  avui de 
fflfwtt A  Pe urma gre_

, at'ăţilor din ultimii ani. 
Aceste însuşiri ar fi cri
ticii* ş*le -echilibrate, dar 
de substanţă”, la adresa 
ite fe te  petitice : caro au 
susţinut guvernul VScă_
roia" şf *  „distanţare prin.
r ip M P  dc programele 
celor ..de dreapta”. Prin 
acosta eaMtăti. Tartar Sfo_.

con tribal ia 
Itedidatef. .său i 

te  viitorul . ta r legislativ,' 
tete', swsţte

lea, taOiuadtătîre* dotării 
şi asăgurarea echipării ®.

A  taot swblteiaţ faptul 
Ci, ta  stacşitlti ta l 1995. 
C%#«L‘-<aardlteiter Publici 

Încheiate contracte 
l: .taPtef-tetessasici şi , 

t i  capsai* Iacale; «fin care

ulor «ca de 716 per_ 
Practic, para este 

ta  t e  die ebiec. 
(Sn ca*e 79 păzite

ca priveşte p e r- . 
activităţii de.

pază. s_a insistat pe in. 
strurrea calificată a  gar
dienilor. atât în cadrul 
convocărilor lunare. cât 
şî prin instruiri silnice, 
înaintea intrării în servi
ciu. precar» şi cu ocazia 
controalelor de- zi şi noapte. 
S_a reuşit astfel o mai 
temă cunoaştere a proble
melor specifice diri obiec
tive şi a consemnelor par_ 
ticuUce, contribuindu-se la 
reducerea sustragerilor şi 
prevenirea anorevenimeate 
negative.

După caua spuneam, o 
alt* latură importantă a

activităţii gardienilor pu
blici ' .-este. ţhti re® ia 
Menţinerea ordinii şi l i .  
oiştii publice. £n acest 
sate, m  cadrul analizei 
de bilanţ s-a arătat că, 
avânda-Se fn vedere lipsa 
.«te experienţă a  efective;, 
tet p« ia ia constatării şl 
sî«-ţ»t«î«<f contra en fii
lor, a  aplicării regalilor 
tactice de intervenţie In 

, f e r i t e  situaţii — - « ş ac
cent deosebit « a pus pe 
cunoaşterea şi însuşirea 
legislaţiei cu privim ' la 
ordinea şi liniştea publică. 
S-a avut In atenţie apoi 
însuşirea metodelor şi pro
cedeelor de intervenţie in 
aplanarea unor scandaluri, 
op - rv. legitimarea şi c®n„ 
dumerea: unor persoane 
la secţiile organelor de 
poliţie «Ho

ta  anul 1995, gardienii 
publici din judeţul nostru 
au constatat 522 de con
travenţii, pentru care s-au 
aplicat amenzi tn valoare 
de 21 817 000 de lei, re
zultate bune In acest do
meniu având ce* din Hu
nedoara. Haţeg, 'Orăştie 
şi Valea Jiului. Împreună 
cu organele de poliţie, gar_ 
dienii au participat la 
250 de acţiuni şi cant nu
măr mane de controale.

Una dintre concluziile 
care s-a ' desprms din ea_ 
port şi, «tecuţii a fost a- 
«eea că, irei» acţiunile in_ 

, treprinse. prin modai de 
exercitare a serviriutai de 
pază şi «adine şi a com
portării majorităţii gar
dienilor — prestigiul insti_ 
tuţiei a  erescut.

Dincolo de toate acestea, 
îi* munca gardienilor pu
blici s-au manifestat şi o 
serie de neajunsuri care 
au influenţat negativ ac_ 
tivitatea din amd cave a 
trecut.

S-au constatat o serie de 
carenţe de organizare şi 
cOndocere a  muncii, ne- 
execatări- de ordine, lipsă 
A1- «jţi m peritcM L  
tate în planificare, tole
ranţă faţă de tmele aba
teri, neimpllearea In tm _  
rea un or măsuri Împotriva 
infractorilor şl? comiterea 
de abateri de către unii 
gardieni publici.

Din cauza lipsei de e- 
xiaonţâ şi control din par- 
tea şefilor ierarhici, unii 
gardieni nu şi.au făcut da
toria. făcând postWie o 
serie de sustrageri, unele 
cu mari prejudicii. Exem
ple ar putea fi cefe de la 
XCS Hunedoara, în valoare 
d<* 28 milioane de lei. Şan

tierul Ehterguconstrucţia 
Mintia. Flîîafe Mectrocen. 
trale Mintia e ta  ”

Grăitor fa acest şens 
ponte ■" fi ţi faptul e# fa 
1399 te’ Corpul gardteteter 
iMblici. ..au fost. sa'tteWa^ţi 
199 de salariaţi, tml* chiar 
fie două sau de trei ori, 
că s-au aplicat 229 <fe sa»e> 
f-\A> îb f t  2#feuau lest 

. desfăcute■ «EofifriNftefe - de 
mancă

Sie poate spune că acest 
număr de abateri şi state* 
t ani aplicate < xpfiteA tte 
ahtnnit nivel de pregătise 
şi educaţie; dar şţ o se
rie de carenţe în procesul 
de selecţionare şî & et- 
d-ă.-L sî candidaţilor.

P«rnindu_se de ta a- 
eeste neîmpliniri, raportul 
şi dezbaterile am eviden
ţiat necesitatea p u i u ţ » - 
t •’«, j fatregi* . im

.1996, astfel ineât, , după 
cum spunea di. li- col, 
Mihai Stoica, adjumcta! 
inspectorului şef al 
Inspectoratului judeţean 
de poliţie — infregut e_ 
festiv al gardienilor pa- 
blici sâ devină r xtapfrmnn 
tar cu cel al poliţiei A. 
cest lucru. întrucât există 
acelaşi scop: creşterea gra
dului de asigurare a  si„

. guraaţei civice. •

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA

Vinde prin

-I

' tiO*jfc4_TlNTRV MACJIiiIrCBpetfi*

;în zilele de 28 şi 29 feb n arie  1996, ora 10, 
[m ijloace fixe scoase di» funcţiune de la D. Tc. 

«edo^ra şi Bum  Vaţa B fi.
Relaţii sttpftatenfare la  td .: 294191; 236229.

( ÎÎ6 )

SADCOM S A. 
Asigură o sursă d e  

venit pefttru m icii în- 
treprinzători:

MOARA CU VAL- 
ŢURI
pentru grâu şi porumb, 
import China. Recupe 
rarea investiţiei în  6 
Reni.

PROSPERITATE %  
GURĂ.

Tel/fax: W /3237319;; 
Te!.: 01/6151810, in t  
211.

NOUL MÂGAZIN 
DEVASAT

str. Avram lancu, bl. HI, parter, 
vă oferă

INSTALAŢII RECEPŢIE SATELIT 
ŞI COMPONENTE, CAT ŞI GAMA 

COMPLETA A PRODUSELOR NE3 :
• Televizoare color, diagonala 37-63 cm
• Combine muzicale
• C a s e to fo a n e  c u  $i fă r ă  C D
• Combine frigorifice 
► Maşini de spălat
• .Aspiratoare 

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

gazinele din :
— BRAD, str. Republicii, bl. 19, parter 
\— HAŢEG, str. Timişoara, nr. 16.

NE1 VÂ COLOREAZĂ VIAŢA ! |
ViWW*VVSVWVWVWW,VVWWW % V rtV O W /W e,

„DOUBLET — TOURING”

Prin Agenţia de Transport Internaţional 
Persoane

„CONSIMT DEVA
Piaţa Victoriei 2, camera 1, parter (IPffJ.
Vă oferă curse regulate cu autocare de fips 

pentru:
•  GERMANIA fNurnberg, Frankfurt, 

DusseMarf, Muncben, Stuttgart, Hamburg,
Bn etc.), FRANŢA, OLANDA, BELGIA, AM- 
GLIA, SPANIA, SCANEHNAVIA, ITALIA.

inform aţii si rezervări de locuri, zilnic - 
17, tel, 230690.' (023786)

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

fo ta* ) 
Ber- 1

Vinde plăci azbociment import C .SJ., 1,7S / 1 
. l .lă  m. Tel. 035/ 473883; 472197,  j

S .C . ÎM C O M E X  S.R.L.
V I N D  B

prin magazinul CENTRAL" din Ortotle. 
str N BâTcescu nr. 11. telefon 647496*

• TELEVIZOARE COLOR: NEX. ORION. 
SANYO. GOLDSTAR, DAEWOO (90programg. 
telecomandă, cu si fără teletext)

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU • Bucureşti
•  FRIGIDERE SI CONGELATOARE-Găes»
• ARAGAZE - Satu-Mare
• MAŞINI DE SPĂLAT - Cuglr

. • BICICLETE PORTOSA-18 VITEZE-Ralia 
.• COVOARE.MOCHETE-Cisnădie.A]ba M f t
• GRESIE SI FAIANŢĂ - mode! Italia
• VOPSEA CHIT SI DILUANT AUTO
• INCUBATOARE PENTRU PUI DE GĂINĂ
• ALTE PRODUSE electronice si electrocas* 

nice:filtre cafea, risnite cafea, mixere electrica, 
storcătoare fructe, aspiratoare, boilere pe ga?, 
plite pe gaz, butelii aragaz

Se acorda GARANŢIE) In tre  i  - 3 an i 
GARANTAT CELE MA MICI PRETURI! 

Produsele se vând si cu

PLATA IN RATE(121uni)
pentru locuitorv judeţelor A ba st Hunedoara 

!! SE ACORDĂ ÎMPRUMUTURI ÎN LEI* 
PRIN CASA DE AMANET. ,

t
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VANZABI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând chioşc metalic
nou 3x5 m, pentru priva
tizare sau garaj, telefon 
660959. (6382)

•  Vând casă în Orăştie,
str. Nicolae Titulescu, tel. 
642444. (6351)

•  Vând caroserie Dacia
1300 şi şasiu ARO 244, tel. 
«4830. (6389)

•  Vând Ford Tranzit,
1985, şi piese de schimb, 
teL 620848. (6404)

•  C.C.I. Hunedoara 
vinde scanner (1991) 
şl copiator Sharp 
(1992). Informaţii la 

^212924/17^ # ^  ,(6391)^_

•  Schimb ARO 243 în
matriculat, cu Dacia, plus 
diferenţă. Informaţii tel. 
621594. între 8—16. (6392)

•  Vând ARO 243 Cîm- 
pulung, preţ negociabil, 
Geoagiu Sat, tel. 249.

(6178)
•  Vând pianină marca

Lipatti stare foarte bună, 
teL 621960. (6388)

Ş» Vând cameră combi
nată furnir nuc, tel. 657142.

(6394)
•  ' Vindem casă 4 ca

mere, anexe, grădină un 
hectar, la 15 km de De
va, sat Lunca, tel. 213232.

’v (6395)
•  Vând apartament trei

umere, tel. 622758, (6398)
Cumpăr garsonieră 

central. teL 620198. (6400)
•  Vând teren 10 000 mp 

! (zona cetăţii) Deva, .tel.
614553. ^ (6386)
: »  Vând caroserie Fiat 

Ritmo, bord, uşi, parbrize, 
teL 671680, (6179)
. m Vând strung SN 320, 

aparat sudură 380 — 220/ 
350 A, maşină găurit G 13, 
polizor D 300, trenjoagăr 
debitat metale, teL 626272.

(6405)
Vând apartament două 

camere, Hunedoara, str. 
ilihal Viteazul, nr. 17, ap. 
36. autoturism M 461. Tel. 
856543. (6408)

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

(6183)
•  Importator direct,

vând produse de uz cas- 
nfc din mase plastice im
p o r t Italia, telefax 954/ 
216989. (6367J

•  Cumpăr cameră vi
deo. Tel, 225672. (3800)

•  Vând Ioc veci, Emi- 
nescu, apartament două 
camere şi mobilă, bdul 
Decebal, bl. 23, ap. 143, 
sc. H, etaj 6, Deva. (6421)

•  S.C. RIKI S.R.L., bdui
Decebal, bl. C — parter, 
vinde en gros la cele mai 
miei preţuri produse ali
mentare din Ungaria. Re
laţii la tel. 214388. (3796)

•  Vând urgent maşină
de , îngheţată, stradală, I- 
taflia, 3 capete. Orăştie, 
641257. (3948)

•  Vând talon Opel Com-
modore 25 şi piese schimb. 
Orăştie, tel. 641290. (3949)

• ’ Vând cinci poker 
„Jolly Card“ sau schimb 
Cu Dacia — break. Tel. 
714930. „ (2857)

Vând cinci tone fân, ' 
calitate bună. Tel. 735330.

(2852)
•îiVând coşuleţ şi pătuţ 

copil, preţ convenabil. Tel. 
728135. .. (2845)

•  Vând motor tractor
U 445, preţ convenabil. 
Tel. 715575. ' (2851)

LICITAŢII
•- Cooperativa Prestarea 

Hunedoara, Piaţa Liber
tăţii, nr. 7. scoate la îici-

Nr. ir.no

taţie în data de 15 februa
rie 1996, ora 13, chioşc 
situat In piaţa Obor. Re
laţii teL 718056. (6399)

PIERDERI
•  Pierdut ştampilă, a-

parţinând dlui Gheorghe 
Ioan — autorizaţia 8899/ 
1994. Călan. Se declară 
nulă. (6185)

•  Pierdut carnet şomaj
pe numele Vieru Geta. 
îl declar nul. (3947)

•  Pierdut chitanţă va
mală Dacia 1300, serie 
şasiu R1R1170 — 00475551, 
serie motor 81099470930, pe 
numele Ferenczj Istvan. 
O declar nulă. - (2853)

•  Pierdut număr ma
tricol 420. II declar nul.

(2856)
ÎNCHIRIERI

•  Căutăm de închiriat
pentru 0 săptămâni apar
tament mobilat, zonă cen
trală. Tel. 224708, între 
orele 8—14; 617106, intre 
orele 17—21. (118)

•  Ofer pentru închiriat 
apartament două camere, 
tel. 215596, după ora 17.

(6402)
OFERTE 

DE SERVICTI 
#—*—*—*—+—#—*—*—*—*—*-

•  Firmă distribui
toare angajează a- 
genţi comerciali, tine
re şi tineri, în con
diţii avantajoase. Sa
lariu fix +  comision.
Nu ezitaţi! Sunaţi a- 
cum la (054) 219167.

; (6350)• ———-—
m S.C. „Coturnix“ SRL, 

Filiala Deva, - str. Liber
tăţii, bl. A. sc. E. telefon 
612838, angajează : agenţi 
comerciali cu studii medii 
sau superioare, cu domi
ciliul în Deva, sau Hune
doara. Examenul are Ioc 
în data de 10. II. 1996, 
ora 10, la sediul firmei. 
Concurenţii vor prezenta 
copie după ultimul act de 
studii. (6393)

•  S.C. Prestor Serv Corn
S.R.L. Orăştie, str. Luncii, 
nr. 3, angajează de ur
genţă doi muncitori gate- 
rişti. (6419)

•  Avocaţii Dumitrescu 
Traian si Dumitrescu Mâ- 
rlnela anunţă deschiderea 
cabinetului individual de 
avocaţi, situat îh Deva, 
str- Libertăţii, bloc O, 
apartament 47, tel. 230444.

(6180)
* •  Societate Comercială

angajează creator modele 
confecţionat tipare. Infor
maţii zilnic,' tel. 213201, o- 
rele 8—15. (6359)

DIVERSE
•  Asociaţia Familială 

„Castanul” Zam anunţă 
majorarea adaosului- co

mercial de la  o la 100 la 
sută, începând cu 9 mar
tie 1996 (6390)

•  S.C.f June /Hi Prod
S.R.L. Rapolt anunţă ma
jorarea preţului la pâine, 
începând cu data de 1 
martie 1996. (6407)
*—*—*—*—*—*—*—*_*_*_*-

•  S.C. Lucaciu S.N.Q. 
Deva anunţă modifi
carea adaosului co
mercial de la 0—300 
la sută, începând cu 
15 februarie 1996. An
gajează facturistă (con
diţii operare calcula
tor), selecţie 10. 02. 
J996, orele 10—12, str. 
Depozitelor, nr. 17. 
(CLF). (6352)

COMEMORĂRI
•  Au trecut doi ani de 

sfâşietoare durere de la 
despărţirea de cel care a 
fost un fiu iubitor şi un 
soţ deosebit

CODRUŢ CLEMNIC 
Aj lăsat în inimile - noas
tre un pustiu imens. A- 
mintirea ta ne va însoţi 
■mereu. Slujba de pome
nire sâmbătă, 10 februa
rie, la Biserica Popa Şap
că̂ ___________  (2854)

fitil Robi şi soţia Mirela. 
Nimeni şi nimfe nu te ya 
putea înlocui niciodată 

‘iubitul nostru! Parastasul 
sâmbătă, 10 februarie, 
la Deva. Dormi In pace 
suflet bun. (6397)

. •  Se împlinesc în 10 
februarie 1996 şase săp- 
tămini de la  trecerea' to 
nefiinţă a celui care a fost 
un soţ şi un tată deosebit

•  In aceste zile se 
împlineşte un an de 
la trecerea în ne
fiinţă a celui care a 
fost

VASILE IOAN
Dum ezeu să_l odih- 
nească. Familia. (2855)

GHEORGHE BEANGA 
(ZIZEL)

Ceremonia de pomenire va 
avea loc în 10 februarie 
1996 la Biserica Ortodoxă 
din cimitirul Deva, ' str. 
M. Bminc-scu. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace ! 
Familia. (6401)

DECESE

•  Colectivul de la. 
S.C. „Panicor” Hune
doara este alături de 
dl. manager Bucur 
Emil, Ia greaua încer
care pricinuită > de 
decesul prematur al 
cumnatului său 

BORZA IOAN FLORIN 
27 ani

şi-i transmite pe a- 
ceastă cale sincere 
condoleanţe. (2858)

•  Sc împlinesc şase
săptămâni dc când 
BALOG FERENC (FERI) 
a suspinat o dată şl a mu
rit, lăsând un gol nesfâr
şit în inimă şi pe obraz 
lacrimi fierbinţi pentru

« J
f S.C, CETATE S.A. DEVA *
1 Anunţă intenţia de majorare a preţurilor la pro- * 
|  duse morărit porumb, ca urmare a creşterii preţului l  
J la materia primă şi materiale auxiliare, începând cu ‘
I data de 7 martie 1996, după cum urmează:

Denumire produs U/M

Preţ cu 
ridicata 
actual 
(lei/kff)

Preţ cu 
-ridicata 

modificat 
(lei/kg)

Mălai extra 
Mălai extra p rea* .

kg 525 719

ba lat ■ pungă 585 780
Mălai comun kg 285 413
Mălai superior kg 415 600
Mălai furajer 
Germeni porumb

kg 200 220
kg 200 229

Tărâţe porumb kg 70
Corpuri străine kg 70 100

i

*
I *
t
t

—*—4—*—*—*-

(«2378») “ î;

DA CUPONULUI TAU VIATA

E sim pluy Plaseazâ-ţi cuponul ${ 
certficatele de proprietate

la F.P.P. I - "BANAT • CRIŞANA .

FO ND UL PR O PR IETĂ ŢII PRIVATE I "jBANAT-CRişANA’1

■ DEVA Tel.. 054-61600J .

PARBRIZE K W
A .6.E.R . SERVtCF B ocureşti

Q v7ii7,/A  găinit ilţij/riitrniii m ilo  0  Stilrn t eompfet tir gaenn(ii 
/rţ/iriiti/e t/t* fei Itnti trihri pru lrif prOftitit^ri'irmien
p ţe ţ f i lf i i tT T i  O tr m fr i i / i l  fi'. JŞJ / Ih Z fâ P î  ,ifp td e~H  de  i•nh'fpl- 

iT frepJf , i c j v r , l  Q lhetJT eitirefubiU

I ,ti7Cihig*rem. nr: 14! tel/fm 054 119167
DEVn Aleea SintShalm Complea Esuovenu» bora 8-9

jfa parbeiiele noastre simt mereu m lata

Curs de:

CONTABILITATE
organizat de

Camera de Comerţ si Dndustrte ă 
judeţului 'Hunedoara - Deva 

in perioada 5 martie-31 aprilie 1996 
informaţii suplimentara si însenen - ta sediul 

C.C.I. Hunedoara, tel. 2 1 2 9 2 4 ,2 1 6 7 9 2 .

- A - .  :  -  x  -  • a
[ OfBltHMUi d e  deftgM to*# ., e

: BANKCOOP DEVA 
VINDE LA

Următoarele:
•  Casă, curte şi grădină, compusă din parter, 

etaj şi anexe, 6 camere, bucătărie, baie, pivniţă, 
garaj, gaz metan. Casa este situată jri Haţeg, str. 
Rîu Mare, nr. 13, preţ pornire: 70 000 000 lei.

# 2  tractoare articulate forestiere tip TAF. Preţ 
pornire: 7 000 000 lei/buc.

•  Apartament 2 camere, situat în Hunedoara, 
str. I.L. Caragiale, bl. 3, ap. 2. Preţ pornire: 12 300 000 
lei. ■

•  Casă, curte şi grădină, plus anexe, situate în 
comuna Ghelari, satul Ruda, nr. 65. Preţ pornire: 
40 000 000 lei.

•  Casă, curte şi grădină, situată în comuna Peş- 
tişu Mic , satul Nandra, nr. 51. Preţ de pornire: 
30 000 00D lei.

•  Mobilă sufragerie „Luxor” (800 000 lei), tv 
color Samsung (700 000 lei), video JVS (700 000 lei), 
maşină de spălat automatic (500 000 lei), fax Sharp 
(1 200 000 lei), combină frigorifică (300 000 lei).

•  Casă, curte şi 'grădină, situate în comuna 
Ghelari, satul Ruda, nr. 77. Preţ de pornire: 21600 000
h* ,

•  Apartament trei camere, situat îh Hunedoara, ţ 
str. Cerbului, nr. 12, ap. 10. Preţ pornire: 5 000 000 (
lek }

0  Casă, curte şi grădină, încălzire centrală, a- \ 
nexe, situate în Călanu Mic, str. Principală, nr. 12. i
Preţ pornire: 30 000 000 lei. * ' i

lic ita ţia  are Ioc fh data de 14. 02. 1996 la Ju - 1 
dccătoria Hunedoara, Birou executori .judecătoreşti, ‘
ora 10. i
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