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fiUPÂ INTRAREA &  FOLOSINŢA A STAŢIEI DE HEMODIALIZĂ 
ŞI COMPARTIMENTUL DE BOLI PROFESIONALE

Renasc iperanţeL0, cresc şansele de viaţi ale pacienţilor
Cu siguranţă data de 12 

februarie ’96 va rămâne 
In istoria Spitalului }u. 
'deţean din Deva. Este 
Sîtia Irt care efortul con
centrat al conducerii Spi
talului j udeţean, al "sec
ţiei de hemodializă a Spi
talului clinic din Timişoa
ra al Spitalului munici
pal din Hunedoara, â 
dat r o â d e. In a- 
ceastă zi, au intrat in 
funcţiune staţia de hemo
dializă şi compartimentul 
de boli profesionale de 
la Spitalul judeţean din

Deva, pe care bolnavii 
cronici aflaţi în mare < 
suferinţă le-au primit ca 
pe un dar ai omeniei şi 
iubirii de viaţă din par
tea semenilor lor. Ş 
demn de remarcat că s-a 
găsit înţelegere, spirit 
dezvoltat de întrajutora
re în rândurile unor oa
meni generoşi, cu simţire 
şi dragoste faţă de se
menii lor, ce simplu fa 
ziua de azi se cheamă 
SPONSORI care financiar 
său material au făcut 
posibile construcţia, a-

i Comp|«iar« ki ancheta 
î Jracaşlri e i nu dtic kr 

nimic bun**
In numele a 26 de pen

sionari care sesizaseră re
dacţia despre „nereguli 
şi abuzuri" comise da 
preşedintele C.A.R.P. De-, 
va, dl Ioan Damjan, şi 
care sunt nemulţumiţi da 
răspunsul la cele sesiza
te , de dumnealor, publl 
cat in ancheta realizată de 
ziarul nostru, in data da 
9 februarie a.c., s-au pre
zentat la redacţie dhii 
Teodor Pop şi Alexan
dru Cosma, contestând o 
seamă de afirmaţii. Reţi
nem : „Clubul a fost do
tat.: aşa cum este şi în 
prezent, aşa cum se ara
tă . în articol, dar nu 
s-a făcut menţiunea că 
am, avut şi o bibliotecă 
care a dispărut din locul 
ei firesc (do la dub) pre
cum şl faptul câ, în con
formitate cu prevederile 
statutului C-A.RP., in 
acest spaţiu trebuia să s* 
fad  şi alte activităţi — 
culturale, artistice — 
sarcini ce.i revin consi
liului 'de conducte; nu 

-i-aţi întrebat dacă au fă
cut aga ceva şi nici el nu 
au fost dispuşi să vă spu. 
nă. că nu au ce.

Rs|£ .minciună faptul că 
în * 199!) au plătit cotizaţia 
doar 20 de persoane. (Ne-a

fost prezentată situaţia 
nominală a celor ce au 
plătit începând cu 1990 — 
n.n.>. In 1995, până la 
finele anului, au plătit 
cotizaţia 69 de persoane. 
Organizarea cabinetului 
medical se spune că a 
fost aprobată de aduna
rea generală; vă rugăm 
să vedeţi şi dv. procesul- 
verbal al acestei adunări 
generale şi dacă nu cum
va S-a consemnat ceea ce 
convjne conducerii, în
trucât, noi, participanţii, nu 
ştim să fi fost pusă fa 
discuţie o asemenea ac
ţiune, decât probabil în 
consiliul de administra
ţie. In martie ’95, când 
a fost aprobată cumpăra
rea unui nou apartament 
unde urma să se mute 
birourile, cu aceeaşi oca
zia s-a votat restituirea 
clubului celor care l-au 
folosit. In legătură cu 
consumarea băuturilor al
coolice la .dub, am a - 
vut un singur caz, P. 
Gh., dar noi l-am apla
nat, astfel că nici până 
In prezent nu a mai 
frecventat clubul cu toate 
că '• pe 1995 plătise coti
zaţia. Ne surprinde că nu

(Continuare In pag. a 2_a)

menajarea, dotarea : celor 
două compartimente de 
sănătate. Au fost pre
zenţi la ceremonia de 
luni şi au primit aplau
zele .. participanţilor re
prezentanţii acestor in
stituţii şi firme : primă
ria din Deva (Ovidiu Ha- 
gea, primşr, şi Virgil Ro
ca, viceprimar), Bancorex 
Deva (jurist Mircea Ca - 
potescu, director). Filiala 
S.G. Remero S.A. Mintia 
— Deva (ing. Adrian Ro- 
vlnaru, manager). Banca 
Agricolă (Simion1 Bugă, 
director, Partenie Obre- 
jan, director adj.), S.O. 
Macon S.A. Deva (ing. Li- 
viu Cmcu, director gene
ral, ing. OHmpiti Matei, 
director tehnic), S.G. Ca- 
sial S.A. Deva (ing. Va- 
sile Deac, director gene
ral), Filiala ElectroceA. 
trale. Deva—Mintia (ing. 
Victor Vâida, director ge
neral), S.G. PECO -S.A. 
Deva (ing. ioan (Rus NS- 
hăilă,; manager general), 
Sucursala BSD Deva fee. 
Liviu Pavelescu, director), 
Sucursala BCR Deva (ec.

Teodora Crişan director), 
S.C. Marmosim S.A. Si- 
meria (ec. Ioan Haţegan, 
manager general), EL M. 
Deva (ing. Nicolae Stanca, 
director), Direcţia Jude
ţeană de Drumuri şl Po
duri (ing. Titus lonescu, 
manager general, ec. Voi- 
cu Cojocaru, manager),

. ASAR Construct ; SRL De
va (arh. Dumitru Armă- 
şescu), SUT Deva (ing. 
ioan Galea, director). Ca
mera de Comerţ şi Indus
trie a jud. Huriedoara (ing. 
Gheorghe Grun, director) 
şi alţii, cărora li s-au 
adus călduroase mulţumiri 
din partea conducerii spi
talului şi a Direcţiei sa
nitara, a pacienţilor aces
tor două compartimente.

Intrăm în noua staţie de 
hemodializă. Totul stră. 
luceşte de curăţenie. Pa
cienţii erau conectaţi la 
aparatele de hemodializă, 
sub supravegherea atentă 
â' personalului medical.

SABIN CERBU 

(Continuare în pag. # 2-a>

•  „Politicienii suni toţi la fel. Ei promit 
să construiască un pod chiar şi acolo unde 
nu există un râu".

NIKITA HRUŞCIOV

JOI, 22 FEBRUARIE 1996

Tombola abonaţilor
—- tragerea la sorţi —

. Pe baza datelor primite de la Direcţia Judeţeană 
de Poştă şi de la oficiile poştale din' judeţ, s-au 
stabilit listele nominale cu abonaţii la ziarul 
„Cuvântul liber”, pe trei luni, şase luni şi pe întreg 
anulam.. .k ■ ' ..

Tragerea la sorţi a abonaţilor pentru atribuirea 
premiilor la concursul „Tombola abonaţilor", anun
ţată |n ziar în luna decembrie anul trecut, va avea 
loc joi, 22 februarie 1996, in studioul „Devasat” 
Deva şi va fi transmisă în direct prin televiziunea 
prin cablu.

• • • • • • • • • • • Ş l • « • « • * • • • • • • • • •

DORIŢI UN PLASAMENT SIGUR PENTRU 

ECONOMIILE DUMNEAVOASTRĂ ?

Alegeţi Fondul Român 
de Investiţii administrat
de Creditanstalt Invest 

România (CIRO)
Fondul Român de In- Ce oferă Creditanstalt

vestiţii, cu un activ net Invest România ' investi -
care se cifrează la peste torului român ? O ga-
175 miliarde lei şi cu un ranţie a siguranţei depu- 
număr de aproximativ nerilor şi o administrare 
100 000 de investitori, este profesională în adevăra- 
în prezent singurul fond ûl sens al cuvântului, 
mutual din ţară adminis- aceasta prin conjuga- 
trat de o subsidiară ro- rea cunoştinţelor despre 
mânească a unei mari piaţa internă de capital 
bănci occidentale: Cre- a specialiştilor români cu 
ditanstalt Invest Romă- experienţă internaţională 
niâ, pe scurt CIRO, so- în domeniul adihmistră- 
Cietate afiliată Creditan- ™ fonduri mutuale a 
stalt Inveştment Bank. .'«nor experţi recunoscuţi 

La numai o sumară internaţional. ,
trecere în revistă cartea Primul produs " lansat 
de vizită a băncii Credit- sub managerialul CIRO, 
anstalt se dovedeşte im- în decembrie 1995, aduce 
presionantă : Creditanstalt o inovaţie pe piaţa româ- 
Investment Bank (CAIB) nească, şi anume posibi- 
este cea mai mare bancă î litatea depunerii şi retra- 
guvernamentală austria- gerii oricărei sume de 
că, având peste 500 000 peşte 5000 lei, venind 
de clienţi, persoane fi- astfel în întâmpinarea 
zice şi ■ juridice. -Prin re- i investitorilor cu venituri 
prezenţanţele sale şi cu modeste, cărora Ie faci- 
cei peste 10 000 de an- litează o depunere siste- 
gajaţi, CAIB este prezen- matică. 
tă In ţările Europei Cen- . Ce pregăteşte CIRO în 
trale şi de Est, precum şi viitor? Urmează o diver- 
p® marile- pieţe finaneia-. sif icare a produselor Eon- 
re ale Europei, drien- dului" Român de investiri 
tului, Americii de Nord prin lansarea unor pro- 
şi Sud. Capitalul ei este grame noi în cadrul Fon- 
ae peste 2 miliarde* do- oului, care; fiecare prin 
lari, iar patrimoniul ei specificul său, vor mări 
depăşeşte 46 miliarde do- atractivitatea acestuia. De 
lari, CAIB are sediul cen- asemenea, CIRp va înfiin- 
tral la Viena, reprezen- ţa şi va administra un 
tanţe tradiţionale la Lon- nou fond de investiţii care 
dra, New York, Şingapore se va constitui pe bază ţie
şi de curând Ia Bratisla- acţiuni ale societăţilor co-
va, Budapesta, Ljublja- merciale, cuprinse. în pro-
na, Praga, Sofia, Varşovia gramul de privatizare în
şi Bucureşti. In România, masă, din România. CAIB
banca Creditanstalt s_a urmează să investească
implicat deja în împle- în acest fond circa 300 
mentarea programului de milioane dolari, pentru

/privatizare prin investiţii a < acorda societăţilor a-
străine. In calitate de sistenţă financiară cu
consultant al Fondului scopul măririi tentabili-
Proprietăţii de Stat. taţii acestora.

■  i ţ t o i y

începând din dala de 31.Oj.9S, puteţ i
ir r ţ& s ti  b a n i i  d u m n e a v o a s t r ă  ia
Fondul Român de Investiţii apelând ia serviciile 

P Q * t  din Hunedoara, gr. 22 
pecembrienr.? şi Peiroşani(gd.lDeeembrie nr.56.

1I

III

rsmtsş.
■»

•  Expoziţie de carte. 
Biblioteca Judeţeană 
„Ovid Densusianu" găz
duieşte o expoziţie de 
carte dedicată scriitoru- 
ilui' Ionel Teodoreanu.
Sunt reunite volume din 
creaţia, cunoscutului au
tor, studii critice ete. 
(M. B.).

•  Mulţumiri. Sub

filiala de Cruce Roşie 
Simeria aduce călduroa
se mulţumiri sindicate
lor societăţilor comer
ciale Marmosim S.A. şi 
REVA S.A., precum şi 
liderului sindical Gheor
ghe ffîrmoi, pentru a- 
jutorul acordat. (V. RJ.
.•- Invitaţie, Comitetul 

municipal Brad al Par
tidului Pensionarilor din 
România invită toţi pen
sionarii şi simpatizanţii 
la sediul partidului din 
str. Spitalului, nr. 18 
(in spatele Bibliotecii mu

nicipale), zilnic, între o- 
re&e 11—13 şi 15—17, 
pentru comunicări ur
gente. (AI. J.).

•  Titluri de proprie
tate. Primăria comunei 
Gurasada a înmânat ce
tăţenilor care au primit 
pământ prin apllfcarea 
Legii fondului funciar 
peste 370 titluri de pro
prietate, iar altele se 
află în lucru. Dl Cor
nel Moisin, omul din 
fruntea localităţii, ne 
spunea că acţiunea s-a 
încheiat în satele Got-

hatea, Ulieş şi Câmpuri- 
Surduc, lăudând stră
dania depusă de dl Mir
cea Hucean de la OCOT 
Deva. (Tr. B.).

•  Abandon de fami
lie. Una dintre princi
palele cauze ale creşte
rii infracţionalităţil în 

. rândul minorilor şi ti - 
nerilor este şl abando
nul de familie. Iar 
dacă ne referim la mu
nicipiul Hunedoara, a- 
cestea au fost în număr 
de 63 în 1995, faţă de■RA”: Îm 10DA /V WT

Fondul Roman doAnvestitii a Înregistrat în 
1995 o crestdre a valorii titlului de 
participar.e echivalenta unei dobânzi 
bancare de 88,3%

VMonrf* li* *1 « UiluiiU <ie J.4 11 1 IJ ..Ir-—. . . .—
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, - •  a

1 K O M  i \  I » ;
;:;v . in v e s iu h

Informaţi" Ja (ei 064/196673
■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  m , m  m  r

• • • • • • • • • • • • • * • » • • • • • • •  •  •



COMPLETARE 
LA ANCHETA 

„TRACASĂRI CE NU 
DUC LA NIMIC BUN**

{Urmare din pag. {)

>e spune nimic despre 
chefurile organizate in mod 
frecvent de conducerea 
C.A.R.P. şi memhrii an
gajaţi cu ocazia zilelor 
onomastice ori a şedinţe
lor de dare de seamă"

In continuare, in adre
sa. formulată şi prezen
tată conducerii redac
ţiei se spune că în ăite 
oraşe reşedinţă de judeţ 
— Timişoara, Arad, Ora- 
ic-a. Sibiu, ca şi în oraşe 
iin judeţul nostru, cu care 
;-a luat legătura. taxa 
clătită la club nu depâ- 
.oştp 1 200 lei/an. .

tn legătură cu jocul pe 
ian!, s-a recunoscut şi a- 
um, şi cu prilejui primei 

audienţe la redacţie, că 
suma nu depăşeşte 10— 
30 lei, tn Vreme ce la 
alte cluburi şi localuri 
publice din Deva — cum 
se precizează — se joacă 
pe mii şi zeci de mii de 
lei si nu deranjează pe 
nimeni.

Grupul de pensionari, în 
numele cărora semnează 
dl. Teodor Pop, ne roagă 
să dezminţlm cele afir
mate de către conducerea 
C.A.R.P. şi redate fn ar
ticolul „Tracasări ce nu 
duc la nimic bun", pu
blicat fn nr. 1569 din 9 
II. 19%. Ceea ce am 
făcut.

O
P. S. Este aproape In

credibil Dl Damian a re
fuzat (a câta oară ?), o 
Întâlnire cu grupul de 
membri C,A.R.P„ care 
solicitaseră aceasta, in
clusiv marţi, 13 februarie. 
Intre orele 12—13. Ce 
poate genera o astfel de 
atitudine ? Teama, infa
tuarea, dispreţul 7

Renasc speranţele, crete şansele 
de viaţă ale pacienţilor

(Urmare din pag. 1)

Primele relaţii le primim 
de la dr. Mihai Raicu, 
medic specialist, anestezie 
şi terapie intensivă, cu 
specializare şi la clinica 
de specialitate din Timi
şoara. dr Cornel Rusan, 
medic specialist, care a 
profesat doi ani la cli
nica de nefrologie şi 
hemodializă- de la Cluj 
şi trei ani la staţia de 
dializă de Ia Spitalul mu
nicipal din Hunedoara. De 
la dumnealor aflăm că 
staţia de hemodializă de 
la Deva este una dintre 
cele mal bine dotate din 
ţară şr eâ pe lângă cei 
doi medici specialişti aici 
sunt prezente la datorie 
15 asistente medicale şi 
patru infirmiere. Săptămâ
nal se vor efectua 40 de 
ftemodialize. In prezent, 
Sunt luaţi in evidenţă 12 
pacienţi, a căror bucurie 
şi speranţă în mai bine 
în sănătatea lor, e greu 
de redat in câteva cu
vinte, fiindcă acum âu 
posibilitatea efectuării 
dlălizei aproape de domi
ciliul lor. Ce fnseamnă 
pentru ei intrarea în func
ţiune a acestei staţii ? 
Eliminarea drumurilor gre
le, . obositoare la Timişoa
ra. Cluj, Tg.-Mureş sau 
Bucureşti, posibilitatea de 
a beneficia de an trata
ment adecvat, al Insuficien
ţei renale cronice sau 
acute, al celor cu insufi
cienţă renală cu retenţie 
azotată mare, care se pot 
afla In faţa unor inter
venţii chirurgicale. Este 
de prisos să mai spunem 
că bolnavilor cronici li se 
prelungeşte viaţa, că cei 
mai tineri pot beneficia 
tn timp de un transplant 
Dintre pacienţi, S. A. din
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DL IO AN OVIDIU MUNTEAN 
NU A PREZENTAT NICI 
O CERERE DE IEŞIRE 

DIN PJXSJK.

Rapolt, de 9 ani a bătut 
drumul cu salvarea 1a 
hemodializă, la Timişoara 
sau in alte locuri. A- 
cum drumul e mult mai 
scurt, speranţele sale au 
crescut şi este foarte mul
ţumit că la Deva poate 
efectua dializa în cele 
mal bune condiţii. .•

Aceeaşi atmosferă de 
încredere şi satisfacţie am 
înregistrat şi la comparti. 
meatul de boţi profesio
nale, unde dna dr. Elena 
Armean, împreună cu cinci 
asistente şi patru infir
miere vor acorda asisten. 
ţa medicală de specia
litate care va deservi 
întregul judeţ c e 1 ft r 
care suferă de anumite 
boli profesionale. Aici se< 
efectuează profilaxia, 
diagnosticarea şi trata - 
mental acestor boli. Si
gur, va mai fi nevoie de 
dotări cu aparatură şi 
instrumente adecvate, un 
spirograf — aparat pen
tru determinări sanguine 
minime, microanalizator 
pentru determinări de 
sânge, un audiometru ş.a. 
tn acest sens se aşteaptă 
In continuare şi spriji
nul sponsorilor pentru noi 
dotări, fn special al celor 
din minerit, metalurgie şi 
altele, unde mulţi oameni 
lucrează fn noxe şi sunt 
pasibili să devină pa 
cienţii. acestui comparti
ment.

„Cu toate necazurile 
perioadei de tranziţie 
conducerea spitalului ju
deţean, toţi colegii mei 
ne gândim şi acţionăm 
şi de-acum încolo pentru 
a primi sprijinul Ministe
rului Sănătăţii, al Prefer 
turii, al Consiliului jude
ţean şi al Primăriei De
va. şi nu fn ultimul 
rând al distinşilor -- noştri' 
sponsori, in vederea îm
bunătăţirii dotării cu teh
nică medicală modernă 
— ne mărturisea dr. 
IOAN ILIESCU, direefe- 
ful Spitalului Judeţean 
Deva. Ar fi deosebit de 
util un computer — ta 
mograf care ar ridica 1a 
cote înalte posibilităţile 
de investigare şi diagnos
ticare a unor traumatis
me sau boli. înzestrarea 
cu aparatură şi instrumen. 
tar de mare tehnicitate 
nu e posibilă insă fără 
ajutorul stimaţilor .noştri. 
sponsori, iar folosirea ei 
fără o pregătire superioa
ră a cadrelor medicale — 
de care ne vom îngriji 
însă, cu toată responsa
bilitatea".

«im*
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PREFECTURA JUDEŢULUI CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA l
HUNEDOARA '

COMANDAMENTUL PENTRU INUNDAŢII

SITUAU* ALIMENTELOR DISTRIBUITE

Au (ost distribuite următoarele cantităţi
•  ’ «lei »— 4 litri/persoană 

> •  zahăr 5 kg/persoonă
• pateu de ficat — 10 cutîl/persoană
•  came de vită — 4 cutii/persoană
•  săpun — 3 bucăţi/persoană

de alimente:

Numele şi 
prenumele

Nr., 
persoane

Numele şi 
prenumele

LOCALITATEA
CRIŞCIOR

im . Surubescu Petre 3
112. Matei Nicolae 3
113. Banţiu Petru 4
114. Ciora Ioan < 2
115. Fârău Traian 2
116. Tomuţip Paraschiv 5
117. Neagu Alexandru 3
118. Borinţeanu Andrei 2
119, Faur Magdalena i
120. Borz Augustin 4
131. Oancea Flori» 3
122. Achlm Traian '4
123. Oprean Ioan . 1
124. Vâcaru Ioan 2
125. Adam Gh. 3
12& Chirlţa Stei ian 2
127. Ruda Maria l
128. Costea Voichîţa " 3
129. Tebieş Susana : 6
130. Vlad Teodor 2
131. Mihalache Margareta I
132. Lazea Aurora 1
133. Furdui Avram 4
134. Crăciun Ioan 3
135. Pfefl Mayer Mart. 1
136. David Maria 2
137. Bogaru Ion 3
13S, Glava Elena 1
139. Ent Gheorghe 3
140. Boţa Avram 2
141. Trif Nicolae ~ 3
142. Morar Rozalia ilV
143. Onea Mircea 4
144. Onea Constantin 2
145. Faur Maria 4
146. Circp Nicolae *
147. Bagalan C-tin
148. Ştefan Candin
149. Bogaru Avram 
156. Adămuţ Nicolae 
15L ■ Carp ioen , , I  ' 
182. Tema ioan
153. Boglea Gheorghe
154. Guga Ioan
155. Morar u Eugenia

2
5
3
3 
1 
5 
5 
5
4 
I

156. Stroe Emil.
157. Clej Emil
158. Tufan Nicodin
159. Radu Nicolae
160. Fodor Petru
161. Mucea Lucreţia
162. Şerban Fîorica
163. Oprea Ioan
164. Crăciun Petra
165. Lupea Ileana
166. Ancateu Pa vel
167. Negru Gavril 
166. Lager WilheJnj 
169. Golguţ Laura 
176. Stan Doşei
171. Glava Lucian
172. Ştefan Angela
173. Znharie Tatiana
174. Miheţ Mircea
175. Bozfkz Beia
176. . Cioară Candi
177. Golguţ Gh.
178. Bor S.
179. Matei Marcel
180. ' Jurcuţ Vasile
181. Toldea Ioan
182. Costescu Sitnion
183. Medrea C-tln
184. Faur Ioan

. 185. Draghita Ioan 
188. Stanciu Ioan
187. Lazea Eîeonora
188. Baraştean P.
189. Gavrile Avram
190. Popa Dora
191. Leahu- Nicodim
192. Vurdea Nicolae
193. Rişeuţa Dumitra
194. Crişciu
195. Giigor Mircea
196. Badica Dan
197. Faur Magdalena
198. Litra Ioan
199. Cioară Florea
200. Stanciu Gh.
201. Jurea Nic.
202. Alexe Cornelia
203. Lupu Dorica
204. Jurea Eugenia
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S a la ria ţii de la  U lpia 
cer

întrucât în mal multe medii f 
S-a afirmat că dl Ioan Ovidiu Mun- 7 
tean, director general — încă — l 
al ROMTELECOM, a părăsit PDŞR, I 
l-am abordat pe dl dr. Mihail 
Rudeanu, preşedintele Organizaţiei 
judeţene a PDSR, cu întreba
rea: „Este sau nu este adevă
rată, această veste Răspunsul — 
sec — este : „Domnul Muntean 
nu ne-a prezentat nici o cerere de 
demisie, aşa că până la înainta, 
rea unui astfel de document, şi a- 
probarea lui, este încă membru 
al PDSR“.

ION CIOCLEI

I*
It

Miercuri, 14 februarie 
a.c., un grup de salariaţi 
ai S.C. Ulpia S.A. Deva 
s-au prezentat la sediul 
Filialei Judeţene Hunedoa
ra a F.P.S., solicitând 
explicaţii conducerii lo - 
cale privind „amânarea 
nejustificată a ţinerii u_ 
nei şedinţe AGA fn care 
urma să se hotărască for
ma finală de divizare a 
societăţii**.

In luna ianuarie a.e.. o 
delegaţie a salariaţilor so
cietăţii a fost prezentă la 
FPS Bucureşti, unde s-a

ajuns la un acord comun 
privind mult controversa
ta divizare a S.C. Ulpia 
S. A. Deva.

Varianta de la Bucureşti 
urma să fie însuşită «i 
de AGA a societăţii. Timp 
de mai bine de O lu
nă, şedinţa nu a putut fi 
convocată, întrucât re
prezentanţii FPS în socie
tăţile comerciale nu au 
primit mandatul pentru 
anul în curs.

La Filiala Hunedoara a 
FPS. dl director Petru 
Rădoane ne-a precizat că

I

FPS Bucureşti n-a co
municat nimic oficial tu 
acest sens, jar reînnoi
rea mandatelor pentru 
reprezentanţii AGA nu se 
poate face decât cu o pre
cizare expresă din partea 
acestuia din urmă — FPS 
Bucureşti.

Situaţia patrimoniului 
S.C. Ulpia S.A. Deva ră
mâne incertă, fapt ce a 
creat numeroase contro
verse in rândul salaria
ţilor, precum şi incerti
tudine asupra viitorului 
acestei societăţi. (C. P.).

VWWWV»VVWVWS<VWVVSrWVWVWW>fti

INTERIMAT LA 
S.C. CERNAFRUCT S.A: 

HUNEDOARA
Printr-o recentă hotărâre a AGA,, la

S.C. Cernafruct S.A. Hunedoara a fort' 
revocat din funcţia de director al şo- j 
cietâţii dl Gheorghe Mihai cea. j

Revocarea a fost determinată de at-J 
tuaţia economico-financiară pe care so» j 
cietatea a înregistrat-o in ultima peri-, 
oadă de timp, precum şi de discuţiile şi 
tensiunile existente în rândurile sala- ' 
riaţiler. . N-s

In conformitate cu prevederile l*-‘ 
gale, a fost numit fn funcţia de director 
pentru o perioadă de şase luni, tmpreo-j 
nă cu un nou consiliu de administraţie,; 
dl Gruia Opric. După această perioadă! 
de interimat, postul va fi scos la «*-; i 
curs pentru a fi încadrat un nou 
ger (CP.).
WMWWMWW.HMIW.
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Discuţia purtată cu dl 
Ing. Axente Guţia, ma
nager al S.C. Agromec 
S.A. Ilia, a avuţ ca te. 
mă principală, cum es
te şi firesc, subiectele le
gate de privatizare şi de 
campaniile agricole ale 
acestui an. Referitor la 
privatizare, cu toate că 
şansa unei firme cu pro
fil de mecanizare a lu. 
crăriior agricole în zonă 
nu poate fi contestată (a- 
răt&ndu-se interesaţi să 
devină acţionari şi o 
parte însemnată dintre 
deţinătorii de pământ), 
mai există însă unele 
semne de întrebare, a- 
vând în vedere că de 
vreo doi ani încoace s-au 
tot făcut la demersuri, 
dar practic procesul a 
rămas îngheţat 

Desigur, facilităţile a- 
cordate unităţilor cu a- 
cest specific ar crea un 
grad ceva mai ridicat de 
atractivitate, insă aceste 
firme au fost sistematic 
decapitalizate, iar sala
riaţii lor sărăciţi, ei de. 
abia putându-şi asigura 
existenţa cu ajutorul gos
podăriilor personale. Cu 
câştiguri de 200 000 — 
250 00# lei (n sezoane (di
ne de lucru şi cu câteva 
luni de ajutor de şomaj 
pe an, este destui de a. 
oevoios să participi la 
privatizare chiar dacă 
salariaţii de la Agromec 
şl proprietarii de pă

mânt se bucură de une
le facilităţi. Sărăcia şi 
lipsa de disponibilităţi 
b|neşti îşi spun, fără în
doială, şi aţei cuvântul. 

_£hiar şi acum, comple
tarea resurselor de ve
nituri este împiedicată 
de iama aspră şi lungă 
ce s-a Instalat, din care 
cauză au pot fi înce
pute mai devreme nici

In condiţiile când fir
ma nu mai are vocaţie 
la creditare, lucrând pe 
pierderi, fireşte că este 
destui de greu să fie gă
site resurse financiare 
pentru desfăşurarea per
manentă a activităţilor 
specifice. Fondurile bă* 
naşti ce s-au mai putut 
asigura sunt utilizate a- 
cum la efectuarea repa-

------------------ â----------------

Cu gândul la privatizare, 
dar şi la...

lucrările agricole in (Arap.
Multe greutăţi — am 

desprins dîn discuţie — 
s-au născut mai ales du
pă reevaluarea pămân
tului, te cazul de faţă 
terenul deţinut de Agro. 
mec, inclusiv Cel de la 
atelier* şi secţii, repre
zentând In jur de un 
miliard de iei. Norocul 
este că recent guvernul 
a stabilit ca preţul să 
fie redus cu peste <* trei
me. Ppmind de la une
le aprecieri realiste şi 
de la opţiunile exprima, 
te, s-a propus ea la pri
vatizare să se aibă în ve
dere divizarea a cinci 
dintee secţiile actuale a. 
le firmei.

pensionare
raţiilor la tractoare şl n. 
tilajele agricole, respec
tiv pentru procurarea pie
selor de schimb necesa
re Şi plata salariilor. Ca 
urmare, referitor lâ pre. 
g&tirea participării la 
lucrările din campania 
agricolă de primăvară, 
«nai există unele senine 
de întrebare întrucât pu
nerea te state de func
ţionare a tractoarelor şi 
maşinilor este tacă te 
curs de desfăşurare. Cu 
toate că te zonă sunt 
mulţi proprietari parti. 
cutări de tractoare, dar 
care au mai puţine uti
laje agricole (cU care fac 
o concurenţă neloială), 
rămâne totuşi un mare

volum de lucrări în mod » 
deosebit semănatul, er- I 
bicidâriie şi recoltatul, * 
care sunt lăsate in se a- |  
ma mecanizatorilor de J 
la Agromec. Fărâmiţarea » 
excesivă a proprietăţilor I 
face ca şi randamentul '  
la lucrările mecanizate, § 
ca de altfel şi producţiile % 
obţinute, să fie mult d l  I 
mlnuata, în vreme ee ; 
tendinţele de asociere au t 
iest firave, aprpap* ine- * 
xistente, în asemenea [ 
condiţii neputându-se I 
nici pe departe vorbi [ 
despre o agricultură in- J 
tensivâ şi profitabilă. :

Reiese din cele arăta. | 
te că lucrurile se mişcă * 
foarte anevoios, atât în 1 
privinţa privatizării, cât , 
şi a campaniei agricole i 
de primăvară. Cu dorin- * 
ţa de a duce la capăt 'î 
toate demersurile pentru | 
privatizarea firmei, deşi ; 
se întrevede dîn expe- I 
rienţa anterioară eă dru- » 
mul nu va fi câtuşi de | 
puţin neted acum In ’ 
colo di manager spunea > 
că te caz de eşec şl de I 
această dată, este totuşi j 
pregătit să valorifice d | 
altă şansă, care i se pa- <• 
re mai apropiată, anu- I 
me cea a pensionării. J 
„DUpă aceea Vom mai | 
vedea ce o fi" — a ta- ' 
Cheiat discuţia Interlocu. ■ 
torul. I

NICOLAE TlRCOB |

Tendinţe de retehnologizare 
la SC, Matex S.A. Deva

Dialog cu dl ing. AUREL BÂLAN, 
manager general

REP,: Dle manager, ca
re sunt coordonatele In
tre care s.ar putea înca
dra, te prezent, activita
tea firmei „Maiex* ?

A.B.; Cea mai mare pro- 
blemă pe care o avem es
te absenţa unei pieţe de 
desfacere viguroase. Mul. 
te din fabricile de con
fecţii. practic majoritatea, 
lucrează In lohn, având 
deci asigurat stocul de 
materii prime. In aceste 
condiţii este foarte greu 
de pătruns cu produsele 
noastre în magaziile aces
tor fabrici. Totuşi, te 1995, 
am avut peste 10 clienţi 
cu comenzi de mai mult 
de 109 de milioane de lei, 
numărul total al clienţi
lor noştri depăşind 1000.,

REP.: Ştiu că s.au făcut 
demersuri din partea d- 
voastră în vederea obţi
nerii unor fonduri desti
nate retehnologlzării. In 
ce stadiu se află perfec
tarea acordării acestor. fon
duri î

AJt. Da, am întocmit 
documentaţia necesară în 
vederea obţinerii unor 
credite destinate re tehno
logizării parţiale a fabri
cii. In prezent, documen. 
ţaţiageste pe cale de a ta-

Preţul pământului
Sunt multe şi grele necazurile care îi frământă pe 

oameni In legătură cu pământul, v atât In ceea ce pri
veşte stabilirea dreptului de proprietate şi, mai nou, 
s-au Ivit o serie de probleme vizând privatizarea socie
tăţilor comerciale şi plata terenului aferent spaţiilor 
productive, depozitelor şi altor activităţi. Dar să vedem 
te ce fel au apărut nedumeriri In cel din urmă caz a- 
mtatk.

Potrivit datelor comunicate de Institutul de Studii şl 
Cercetări pentru Economia Agrară reiese că preţul păr 
măritului (teren agricol) este cuprins între 300# şi 10 000 
dolari pe ha te Olanda. Belgia, Franţa, Danemarca, Po
tenta, Italia, SUA sau Anglia, ceea ce practic ar în
semna &3--1 dolar pe mp. Să vedem, atunci, cum stau 
lucrurile şi la noi. In situaţia societăţilor comerciale 
prestatoare de servicii pentru agricultură, preţurile per
cepute penteu terenuri au valori cuprinse de Ia 90 la 140 
milioane lei/ha sau chiar mai urnit. O situaţie aparte 
se iveşte ta zona Orăştie, unde valoarea terenului so
cietăţilor comerciale supuse privatizării s-a stabilit te 
gur de 300 milioane lei pentru un ha de teren. Un cal
cul simplu denotă că ta acest caz preţul pământului 
revine de cei puţin 10 ori mai mare decât în alto ţări (!). 
Se înţelege că pământul, fiind puţin, se cuvine să fie 
preţuit cât mai bine posibil, insă dacă se merge spre 
sHnaţti ca aceasta, ajungând la valori aberante (faţă de 
capitalul social al unităţilor ee se privatizează). In con
diţiile când şi salariile sunt la un nivel destul de scăzut, 
se înţelege că se suportă prea mari costuri pentru a 
cumpăra şi pământul. întrebarea ee se pune se referă 
la faptul dacă acesta este un semn de încurajare sau 
de frânare a privatizării. (N.T.).

Eforturi concentrate pentru a nu 
eobort nivelul activităţii

Societatea Comercială E. 
lectroconstrucţia ELCO 
SA  Deva a apărut, la fel 
ca firmdle similare din 
ţară, in urma H.G. 322 din 
1992. Provenind din cor
pul F.R.E Deva — Hune
doara, £3UCO este specia
lizată pe construcţia şi re. 
pararea Un iilor electrice 
aeriene şi in cabluri. Din 
cele declarate de dl ing. 
Nteolae Popescu, directo
rul firmei, a reieşit că cca. 
70 la sută din prestaţiile 
firmei au ca beneficiar fi
liala de reţele electrice hu- 
nedoreană. Restul comen. 
zilor provin de la diverşi 
clienţi — persoane juridi
ce sau fizice, aceştia din 
urmă solicitând, preponde
rent, lucrări de branşa
mente şi instalaţii interi
oare.

Dintre lucrările in curs 
de desfăşurare pe cate 
ELCO le execută amintim 
reparaţia capitală la re
ţelele de 0,4 KV din Va
lea Jiului, electrificare în 
zona Costeşti-Deal, Ludeşti, 
Bărâştti Iliei. Numărul to. 
tal al lucrărilor aflate în 
prezent in portofoliul fir
me! devene este de 40. 
Dl Popescu a caracterizat 
anul 1995 ca nefast in ceea 
ce priveşte activitatea so
cietăţii. Cifra de afaceri 
a fost de 2,5 miliarde de 
lei, iar beneficiul obţinut 
s-a ridicat la 70 de mili. 
oane de lei brut. Dl di
rector consideră că pier

derea statutului de firmă 
agreată pe care ELCO l-a 
avut pe Ungă RENEL pâ
nă la începutul lui *95 a 
stat ia baza reculului din 
anul trecut. Practic, ELCO 
a fost pusă în concuren
ţă, fiind nevoită de acum 
să se încadreze în rigo
rile de preţ şi calitate ce 
ie Tîmpttn la câştigarea u. 
nei lieitaţiL In judeţ, din 
cele declarate de dl di
rector, a reieşit că există 
o singură firmă cu care 
ELCO împarte piaţa con
strucţiilor energetice, anu
me S.C. Eiectromontaj Car. 
păţi Sibiu, filiala Deva. In 
alte părţi iasă, in alte ju
deţe, au apărut numeroa
se firme private care lup
tă pentru câştigarea co. 
menzilor cot la cot cu fir
mele statului, în condiţiile 
unei limitate .* in
vestiţiilor de arest gen în 
România.

La 14. iulie anul trecut, 
ELCO a semnat contrac
tul cu F.P*S„ cumpărau, 
du-se de la -acest fond 40 
la sută din patrimoniu. A- 
şa se face că te prezent 
firma are 212 acţionari ce 
posedă între 6 şi 207 ac
ţiuni fiecare, Din analizele 
făcute de di Popescu re. 
lese că pentru plata rate
lor către F P.S., pe lângă 
sursa furnizată de benefi
ciile firmei, vor mai tre
bui colectaţi bani şi de 
la salariaţii-acţionari ai 
societăţii. ELCO este no
minalizată, cu partea de

00 ia sută din capitalul 
social, pe lista marii priva
tizări. Din cele cunoscute 
de dl Popescu, un număr 
însemnat al; familiilor ce-, 
lor ce sunt angajaţii fir
mei au subscris cupoane
le, având ca opţiune fir
ma ELCO Acest lucru îl 
face să spere că, după ce 
etapa subscrierii se va 
termina, societatea va fi 
In întregime cu capital pri
vat „Doresc acest lucru, 
pentru că mă doare ,su. 
fletitl când la sfârşit de 
an facem bilanţul şi be
neficiile muncii noastre iau 
îp proporţie de 70 la su
tă drumul FJ?*S„ in timp 
ce 30 la sută sunt prele
vate de F.P.P.". a preci. 
zat dl Popescu. /

Ca o concluzie la dis
cuţia pe care am purtat-o, 
di director a iţerat ideea că, 
deşi conjunctura actuală 
este nefavorabilă, pe fon
dul lipsei, unui curent in. 
yestiţiona) viguros in do
meniu» ELCO S.A., depar
te de a ajunge la nivele 
economice de înaltă per
formanţă. a reuşit totuşi, 
să se păstreze pe liniă de 
plutire şi să nu coboare 
ştacheta. Este aşteptată, de 
asemenea, o revigorare a 
investiţiilor în domeniul e. 
nergetic, revigorare strict 

necesară, lucru care va per
mite firmei să-şi dezvolte 
fronturi de lucru mult 
mai largi.

ADRIAN SALAGEAN

tra în dezbaterea Consi
liului de Administraţie al 
F.PJS.

REP.: Ce utilaje doriţi 
să importaţi 7 

A.B.: Intenţionăm pro
curarea unei maşini de în. 
cheiat urzele şi sâ Înce
pem să • înlocuim maşinile 
de ţesut cu suveică cu ma- 
şirij moderne, ce au o pro. 
ductiyitate de 3—4 ori mai 
mare

REP.: Aceste noi do. 
ţări ar putea genera dis
ponibilizări de personal ? 
, A.B.: La noile maşini, 

io vest, este necesar un 
om la cca. 30 ide războaie. 
Li noi, acum, există un 
supraveghetor la 8, ma
xim 12 războaie, Şigur, nu 
vom putea, chiar dacă a- 
ducem războaie din uiţi. 
ma generaţie, să avem un 
om la mai mult de 20 de 
maşini. Deci, reducerea 
de personal de Ia războa
ie va fi mică 

REP.: Oamenii vor. fi 
trimişi in şomaj 7 

AJŞ.; Acest lucra tiu se 
va întâmpla. Ei vor fi ab
sorbiţi în noua fabrică de 
confecţii pe care inte'nţi. 
onâm să o deschidem, 
împreună cu un partener 
român, care aduce utilaje
le şi comenzile, noua fa
brică ' va cuprinde te pri
ma fază 200 de lucrători, 
urmând ca numărul, lor să 
crească ulterior la efca. Ş00. 
Am început un curs de 
calificare pentru meseria 
de confecţioner-maşinâ, in 
care sunt antrenate 4ode 
femei. Ponderea confecţii
lor o vor constitui pan
talonii de blugi pentru ex
port ta America.—.

ADRIAN SALAGEAN

Plăţile 
in numerar

Potrivit Ordonanţei nr. 
15/23 ianuarie a.e„ înce
pând cu data de 10 fe. 
bruarie, încasările şi plă
ţile intre agenţii econo
mici — persoane juridice 
se fac numai prin instru- 
niente de piaţă . fără nu. 
morar, excepţie făcând 
plata salariilor, a altor 
drepturi şi plăţi către per
soane fizice. precum şi 
plăţile către persoanele 
juridice care se încadrează 
in limita unui plafon ma
xim (zilnic) de 5 milioane 
Iei.

Prin ordonanţa aminti
tă se stabileşte că sumele 
te numerar aflate te ca. 
sieria persoanelor Juridice 
nu pot depăşi 5 milioane 
iei, peste plafonul respec
tiv putându-sc ţine sume 
numai în vederea plăţilor 
către personal sau alte 
persoane fizice pe o du
rată, de 3 zile de la data 
prevăzută pentru aceste 
plăţi. Societăţile bancare, 
de asigurări şi financiare,’ 
in sensul celor stabilite 
prin ordonanţă, nu vor e. 
libera către persoane ju
ridice sume în numerar 
(zilnic) peste plafonul de 
5 milioane lei. (N.TJ
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Cu afirmaţia din titlu a 
început discuţia despre pro
blemele Şcolii Generale Nr. 
2 Crişcior, cu dl prof. Teo
dor Mieluţa, director. Nu
mit director din acest tri
mestru şcolar, după ce 
foarte mult timp fusese 
adjunct, dl Mieluţa era fe
ricit, dacă se poate spune 
aşa, că inundaţiile din a- 
ceastă iarnă au produs mai 
puţine daune decât prece
dentele. „Noroc că apa nu 
a mai crescut cu 4 cm, că 
intra în -sălile de la par
ter", spunea dl director.

Au fost inundate curtea 
şi terenul de sport, apa şi 
îngheţul având cu siguran
ţă urmări asupra acestuia 
din urmă. Nămolul gros, 
rămas după retragerea a- 
pei, a fost spălat de pom
pieri cu furtunele. Iar cum 
în ziua documentării ză
pada se înstăpânise peste 
tot nu se mai vedeau ur
mele inundaţiilor. Dar ză
pada nu putea acoperi şi 
pereţii exteriori, foarte sco
rojiţi, ai şcolii. Clădirea, 
datând din 1962, de "10 ani

„Suntem săraci, 
dar plini de speranţă"

nra mai beneficiat de re
paraţii. LucrU care ' se ve
de şi în interior. Infiltra
ţiile pluviale afectează ta
vanele holurilor şi sălilor 
de la etaj, peretele exteri
or al biroului directorial 
(de la planşeul de deasu. 
pra intrării în şcoală). I- 
grasia a „muşcat" şi ea 
din pereţii holurilor, mai 
ales la parter. Instalaţiile 
sanitare şi de încălzire au 
mai fost ajustate cu aju
torul părinţilor, fiind vechi. 
Zeci de geamuri lipsesc, 
multe spărgându-se datori
tă vecinătăţii clădfrii cu 
terenul de sport.

Revenind la aspectul ex
terior trebuie menţionat 
că plasa din gardul îm
prejmuitor lipseşte- aproa
pe în totalitate. A fost lua
tă de „întreprinzători", ca-

I DESTĂINUIRI iI
A — La noi, la moţi, ca- iubire, oameni săritori laţ 
l sele erau pline cu cel necaz... ■ *-*
i ------  -— .«iii că a- ‘

re şi-au înjghebat „o co
lonie" de cocini şi coteţe 
la câţiva zeci de metri în 
spatele şcolii. Cei ce răs
pund de starea de sănăta. 
te a copiilor nu au nimic 
de spus ?

Pentru acest an există 
un proiect de investiţii in 
valoare de 33 de milioa
ne lei. Se va repara aco
perişul şcolii şi planşeul 
de la intrare. Alte lucrări 
de igienizare s-au mai fă
cut şi se vor mai face prifl 
-preocuparea cadrelor didac
tice, cu sprijinul financiar 
al comitetelor de părinţi 
şi cu ajutorul agenţilor e- 
condmici locali. Astfel mul
te clase arată bitie, sunt 
Îngrijite. Deşi la ciclul pri
mar sunt câte 2 clase para
lele, toţi elevii învaţă într-un 
singur schimb. "Două săji 
de clasă ş-au amenajat în 
acest scop jn spaţii mai

mântui n-a fost-aşa de pă
răsit", cum cu amărăciune 
comenta dl Mieluţa, în ceea 
ce-i priveşte pe dascăli se 
stă bine. Sunt oameni cu 
vechime şi grade didacti
ce, care la inspecţia de la 
începutul acestui an şco
lar au obţinut calificative 
maxime. După Revoluţie 
vin cu drag la şcoală, căci 
nu mai trebuie să politi
zeze lecţiile, nu mai exis
tă „Cântarea României", 
alte corvezi la care erau 
supuşi dascălii.' Rezultatele 
la învăţătură, la olimpia
de şcolare, la sport sau 
activităţi culturale sunt 
bune. Totuşi multe „vâr
furi" preferă să facă şcoa
la la Brad, pentru că se 
studiază limba engleză. 
Cuin peste 2 ani profesoa
ra de limba rusă se pen
sionează, - poate --vor-'-avea 
posibilitatea să înveţe en
gleza şi la Crişcior.

împărtăşim optimismul 
cadrelor didactice, de la 
Şcoala Generală Nr. 2 Criş
cior, motivat . de cele 33 
milioane lei, repartizate 
pentru investiţii, de ■ spri
jinul pe care l-au primit

i născut... pe  otava, in  şura

mici, dar sunt funcţionale, mereu de la agenţii eeo- 
în total, şcoala W  12 săli nomici din zonă şi poate

sele
mai scump aur de pe — zwi-aţi spus ca a-»

, faţa pământului: cU co_ veţi doi feciori. Ei cUmj i 
ţ pa. Mulţi, dodoloţi, cu s-au născut? Vreau să J •: 
ţ  roşeaţă în obraz, şănă- zic, unde? - 
A toş'C neastâmpăraţi». ~  Păi, vorba dumnea.1 <
i;  ceva, ceva ştiam şi eu voastră, cu roata' vieţii,!
|  din povestioara asta, dar ea se învârte:, la «Şa-7 ? 
I când dl. Avram Iancu, ternitatea spitalului din? 
ţ secretarul primăriei din Brad. Altă viaţă, nu în 
t Iţibiţa, mi-a spus.-O. din şură ca mine... * .
A nou cu tâlcul său , de — Ce vă făc feciorii?
J „om mâncat de iţele”, — Eugen a terminat 
I am ascultat-o cu gândul Facultatea de Ecologie, f 
I dus departe, la părinţi, Daniel-Ioan este în jan- * 
ţ . f e  anii copilăriei. dartnerie. Ajută pe tatăl*"
* — Pe mine mama m-a şi mama lor în gospo-; 
i născut in şură. S-a dus dărie, aici în satul Cri- £ 
i să deie otavă la vaci şl... şan. Pentru că sunt eu |

— Vremurile s-au secretar de Primărie, dar * 
schimbat, acum avem gi- avem pământ, animale, *

T necologi, maternităţi, pe- gospodărie ca lumea,»
|  diatrie,., ariioii am nune .ra» i1
i*

de clasă şi 2 laboratoare, 
dotate după posibilităţi, 
căci material didactic aici 
nu .ş-a mai primit de fdăr- 
ţe mult timp-  ̂ ,

•Dacă. în prţvinţa posi
bilităţilor materiale , şcoa
la nu se prea poate lăuda, 
„parcă niciodată învăţă-

adică am ce pune 
— Şi atunci era moaşă masă... 

în sat ti muiere aşa mai — Şură aveţi? 
pricepută în treburi din — N->o bine că 
astea. Dar până te du- Plină cu otavă... 
ceai după dumneaei mSh- — Mă gândesc că şura A 

i cai o pită. Pruncu nu vă... spune ceva... I
î aştepta ... — Cum poţi uita locul |
f ' Da, oare mureau în care ai venit pe lu-1 
ţ pruncii pe atunci? me. Şi gândul de cinsti- * 
1 — Io unu n-am auzit, re pentru MAMA, pen-ţ
j Chimicalele, civilizaţiaxnu tru cei care ne-au adus* 
I apucaseră să pătrundă pe, lume.-.. i

Î în munţii noştri. Era ^ i

Cu toate că a trecut peste 
o jumătate de ân de când 
studenţii români cane au 
urmat facultăţi la Chişinău 
au susţinut şi au. trecut 
examenele de absolvi
re, fiind acum licen
ţiaţi în meseriile oe şi le-au 
ales, ei nu au posibilitatea, 
cu puţine excepţii, să le 
fie recunoscute diplomele.

Ca urmare, ei nu se pot 
încadra în muncă pe pos
turi ce prevăd studii su
perioare. Motivul ?

Greu de găsit răspuns 
la această întrebare.' Deşi

Era
ţ multă bunătate, omenie, Gh. I. NEGREA £

COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU 
PRIVATIZAREA societăţilor 
COMERCIALE DE TIF AGROMEC 

Anunţă ultimul termen pentru depune, 
rea ofertelor conform prevederilor art. 4 din | 

J Hotărârea Guvernului nr. 855/23. X. 1995, la i  
\ data de 21 februarie 1996. După această dată ţ 
i nu se mai primesc oferte. t

S.C. BANC POST S.A. 

D E V A

VINDE PRIN -

bunurile debitorilor şi giranţilor:

1. S.C KEYNAN IMPEX SRL, S C. TAREK
î IMPEX SRL si S.C. JESSIKA IMPEX 
j SRL DEVA: »

— calculator MBL, 386DX/40 şi impri.
mantă OKI A4 preţ de pornire 2 000 000 
lei; ' -

— 4 grajduri, un siloz şi căi de acces, si. 
. tuate în Hărău — preţ de pornire 600 000 000 
Viei;
S — spaţiu comercial Oituz, bl. 15, Deva — 
i  preţ de pornire 450 000 000 Iei;
|  — o cabană în loc. Costeşti — preţ de
i portiirc 600 000 000 lei.

2. SC. MERIDIAN ALCOM SRL TURDAŞ

.şt din partea -.«consiliului 
local, chiar dacă rare cam 
multe unităţi şcalare în 
teritoriu. , Vom reveni- . cu 
plăcere să scriem, când . va 
fi cazul, despre soluţiona
rea problemelor materiale 
ale şcolij; - •• ■

VIORICA ROMAN

E x p e r ie n ţă  tr is tă
s-au făcut o serie de de
mersuri la Ministerul în
văţământului, unde s.au a- 
rătat şi materiile cu tema
tica^ parcursă în -anii de 
studii, răspunsul întârzie 
să vină, doar pentru une
le profile, stabilindu-sc ce 
diferenţe mai trebuie sus
ţinute. Nu este oare păcat 
de o asemenea experienţă 
tristă, de un debut incert 
în viaţă ? Absolvenţii res
pectivi mai au, totuşi, răb
dare şi stau în aşteptarea 
unui răspuns cât mai ur. 
gent posibil. (N.T.).

1

casă, anexe, curte, grădină, situate în 
log,. Ţurdaş, nr. 78 — preţ de pornire 28 000 000 
lei; .. ,<i- ,
3. S.C. GELATTI MARCO PROD SRL DEVA

r— maşină îngheţată preţ pornire
7 000000 lei; 1 - I .

'— 2 vitrine frigorifice — preţ pornire 
6 500 000 lei ;

— autoturism. Fiat Tipo V—- preţ pornire 
10 000000 lei. ’
4. S C. MEGA RECORD SRL DEVA

— garsonieră, Gojdu, bl. 54, ap. 6, Deva
— preţ pornire 5 000 000 lei; '

— garsonieră. Dacia, bl. Gl, ap. 35, Deva
— preţ pornire 5000 000 let;

— apartament 2 canţerâ, situat în Deva, 
Dacia, bl. 4, ap. 16 — preţ pornire 8 000 006 
lei.
5. S.C. MIRAMAR PROD SRL DEVA

autoturism Renault Espăce ■— preţ 
pornire - 30 000 000 lei;

— autotufirm R e n  a u i 4.25 — ţaeţ
pornire' 30 000 000 lei; '
6. S.C. MAŞTER PRODAL DEVA

— grajduri, construcţii şi grădină in-Ba.
tiz, nr. 98 — preţ de pornire 70 00(1000 Iei.
7. S.C. DORIS SRL DEVA

— autoturism Nissan 910 preţ de por
nire 6 000 000 lei.
8. S.C. SONY SRL DEVA

— autoturism Alfa Romeo — preţ de 
pornire 4 000 000 leL

Licitaţia are Ioc în data de 19. II. 1996, 
la Judecătoria Deva, biroul executor judecă-< 
toresc. '

Relaţii la tei. : 211904 şi 219591, inte
rior 26. - (145)

s

Dl Vasile Almâşan ne semnalea
ză într-o scrisoare adresată redacţiei 
nedumerirea domniei sale faţă de po
luarea mediului ambiant, de către punc
tul termic aflat în strada Retezat, din 
oraşul Simeria.

„în oraşul Simeria, se specifică în 
scrisoare, funcţiona o centrală termică, 
la care erau racordate blocurile de lo
cuinţe CFR din strada Retezat, centra
lă termică ce s-a închis în luna februa. 
rie 1995, pe motiv de poluare ridicată. 
In 22. OL 1996, centrala s-a redeschis, 
fără a se lua in considerare felul cum 
funcţionează, precum şi gradul foarte 
ridicat de poluare a mediului încon
jurător".

In finalul scrisorii, dl Vasile Almă- 
şan ne adresează rugămintea „să tre
ceţi pe la Simeria, cât de curând pu
teţi şi să încercaţi să puneţi capăt aces
tui coşmar care se revarsă zilnic în via
ţa locatarilor şi a muncitorilor din a- 
ceastă centrală termică".

Plecând de la cele sesizate de către 
semnatarul scrisorii, am încercat o dez-

PE FIRUL UNEI SCRISORI

sau in
legare în linii mari a situaţiei. Din in
formaţiile primite rezultă că centrala 
a * fost construită în scopul de a asigura 
agent termic pentru apartamentele din 
zonă. Până în 1995, aceasta a asigurat 
căldura pentru trei blocuri şi două că
mine de nefamilişti.

Repunerea în folosinţă, la data amin
tită de altfel şi în scrisoaîe, a fost ge
nerată de solicitarea locatarilor unui 
bloc cu t>0 de apartamente care, în pli
nă iarnă, au rămas fără căldură, deşi 
starea tehnică a centralei este precară. 
Deteriorarea hidroizolaţiei în ultimii ani, 
chiar dacă aceasta a fost refăcută oa
recum, în urmă cu puţin timp, pune sub 
semnul întrebării utilajele din incintă, 
întrucât apa din planşeu se scurge în 
sala pompelor, a hidrofoarelor, pe insta

laţia electrică, inclusiv pe motoarele 
electrice, fapt ce pune sub semnul în
trebării securitatea instalaţiei şi a per
sonalului muncitor.

Centrala are din construcţie zece ca
zane, din care numai două sunt în sta
re de funcţionare, iar căldura se face 
pe bază de cărbune, calitatea acestuia 
fiind departe de ceea ce ar fi necesar, 
lucru care generează o poluare excesi
vă în zonă, în timpul funcţionării. Pa
rametrii tehnici sunt greu de atins da
torită pierderilor mari de apă, iar cos
turile energiei, făcute chiar la un cal
cul sumar, nu sunt nesemnificative. Din 
unele estimări costurile Pe Gcal se ri
dică la 32 650 de lei, iar dacă o parte 
dintre acestea nu vor fi subvenţionate 
de către primăria locală, taxele plătite

de locatari vor fi usturătoare. In pre
zent centrala este în administrarea sec
ţiei L 5 CFR Deva, care asigură perso
nalul muncitor, cu toate că punerea în 
funcţiune a acestei centrale va crea 
serioase probleme secţiei devene, atât 
din perspectivă plăţii orelor suplimen
tare şi mai cu seamă a acordării zilelor 
libere, întrucât număTul insuficient 
de personal face ca actualii muncitori 
de la centrala din strada Retezat să 
lucreze în flux continuu, fără zile de 
repaus săptămânal.

Cât despre condiţiile de muncă ale 
fochiştilor, problema rămâne în atenţia 
conducerii Secţiei L 5 CFR, care va 
trebui* să stabilească, împreună cu or
ganismele abilitate, gradul de toxicitate 
pentru acordarea sporurilor cuvenite.

Iar în ceea ce priveşte problema po
luării zonei pe care dl Vasile Almăşan 
corect a ridicat-o în scrisoarea adresată 
redacţiei, rămâne deschisă întrebarea 
cel puţin pentru această iarnă : poluare 
sau 60 de apartamente în frig ?

CORNEL POENAR
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După decembrie ’89, prin 
muncă răbdătoare, dar pli
nă de tenacitate, bibliote
cile din judeţ s-ău impus 
ca instituţii de bază, cu 
rosturi de informare şi e- 
duc-aţionale bine definite. 
Seriozitatea muncii biblio
tecarilor este una reală. 
Dacă aceste aspecte vin 
din interiorul instituţiilor, 
în schimb ■ altele depind 
direct de consiliile locale, 
de colaborarea cu alţi fac
tori. Câteva date în acest 
sens .am primit de la dna 
prof. Silvia Matieş.

— Pentru începiut ăş vrea 
să amintesc că 199S a fost 
primul an în care achizi
ţia de carte a trecut în 
responsabilitatea consiliilor 
locale, singurele în măsură 
să aloce fonduri. Mă gân
desc la comune, întrucât 
aici problemele sunt mai 
delicate. Nici consiliile lo
cale n.au fost pregătite să 
îndeplinească această' ho
tărâre, nici bugetele n-au 
fost deloc generoase, e un 
lucru adevărat. în primul 
trimestru al. anului- trecut, 
noi am rşuşit să mai tri. 
mi tem câte • un colet cu

i cărţi la fiecare ■ bibliotecă 
comunală — iri’ tdtal 631 
volume, după care acţiu
nea s-a stopat- ~$igur, la 
jumătatea anului, când s-a 
efectuat o rectificare de 
buget, consiliile locale pu
teau pnevedeâ "ronduri şi 
pentru procurarea de car
te; însă consiliile locale au , 
„înţeles “• parţial acest lu
cru,. ' ' -

— V.anî ruga să amin
tiţi caise dintre consiliile

locale au înţeles acest lu
cru, având în vedere că 
e vorba de cartea solicita
tă de locuitorii comunelor, 
de grija pentru ridicarea 
nivelului de cultură al oa
menilor? . ;

— M-a impresionat hotă
rârea Consiliului local Te- 
liucu Inferior de a- aloca 
în 1995 suma de 850 000

locale Baia de Criş, Geoa- 
giu, Ghelari, Ilia, Certeju 
de Sus,; Dobra, Crişcior. 
Buceş, Rapoîtu Mare ş.a. 
Suntem informaţi că au 
fost consilii care au re- 
turnat milioane la bugetul 
statului, fără a acorda o 
sumă, chiar infimă, pen
tru procurarea de carte.

— Ce înseamnă lipsa 
cărţii noi într-o bibliotecă ?

Interviu cu dna prof. SILVIA MATIEŞ, 
de la Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusiami"

Lei pentru completarea fon
dului de carte al biblio
tecii comunale. Acestuia i 
s-au alăturat consiliile lo
cale Zam (575 000 lei). Ba
ra. (500 000 lei), Luncoiu de 
Jos (459000 tei), Sarmize- 
getusa (400 000 lei), Beriu 
(359 000 lei), Băiţa, Părti
neşti, Sîntămărie Orlea 
(300000 lei). Sume Însem
nate au mai alocat consi
liile locale Riu de Mori, 
Pui, Hărău, Cîrjiţi, Vorţa, 
Vâţa, Toteşti, Veţel, Bretea 
Română, .-.Balşa, Bucureşci, 
Sălaşu de Sus, Blăjeni, Bă- 
cia, Lăpugiu ş,a.

Au. fost consilii loca
le care ’ nu au alocat bici 
un ban pentru procurarea 
de carte in anul trecut ? 
£ — Au fost, şi ne pare 
rău -că au fost comune 
mari, unele Cţe {Mimări in. 
telectuali, care nu au fost 
în măsură să prevadă fon
duri pentru procurarea de 
carte. Amintesc consiliile

— Cititorul care intră în 
bibliotecă, dincolo de un 
interes anume de informa
re, întreabă „Ce carte nouă 
aţi mai primit ?V,E nevoia 
firească deaafla noutatea. 
Nupoţi oferi- cartea soli- 
citată, scade numărul ci
titorilor, jar instituţia riu-şi 
mai justifică însemnătatea, 
chiar existenţa. A ajunge 
până aici - credem- că. riu 
este compatibil' cu o na
ţiune care aspiră lâ integra- 
rea în instituţiile europe
ne. Credem că- bunul câşti
gat in ’80 de a exista bi
bliotecar şi bibliotecă pu
blică in fiecare comună 
este Un lucru prea mare 
pentru a-1 trata cu dezin
teres. Să mai menţionăm 
că aceşti oameni au fost 
special pregătiţi pe plan 
central şi local, s-a inves
tit Iri ei. - Printr-o totală 
dăruire, majoritatea umblă 
cu sacoşa' încărcată de car
te pe sate, pentru ea a- 
ceasta să ajungă Ia înde

mâna fiecărui locuitor.
—- V-am ruga să încer

caţi o comparaţie pe to
tal judeţ — câte cărţi au 
fost achiziţionate în anul
1994 şi câte iri 1995 (când 
aprovizionarea a depihs de 
consiliile locale) ?

— In 1994 au intrat în 
bibliotecile comunale 10 919 
volume.’ în 1995, numărul 
lor a scăzut la jumătate
— 4 050 volume — în con
diţiile în care noi Biblio
teca Judeţeană âm contri
buit cu 1550 volume la 
dotarea lor. ■' ; ,

— Se naşte pericolul ca 
în acest mod să se auţo- 
desfiinţeze imete biblioteci

- comunale ?
— Fără îndoială! Dar, 

fjoamne fereşte, să nu se 
ajungă acolo!
- Care este situaţia la 
oraşe, ca să încheiem in
tr-un mod- mai optimist a- 
cest interviu ?

— Modul în care privesc 
consiliile- locale de la ©- 
raşe îmbogăţirea fondului 
de carte al -bibliotecilor pu
blice ne bucură. • Aş re
marca biblioteca munici
pală - Hunedoara; care - în
1995 a achiziţionat 3 249 

• volume,- faţă. de 2133 in
1994. Apoi: Petroşani — 
032 - volume, Orăştie — 887 
volume, Simeria’ — 679 vo
lume, - Haţeg — 587 volu
me; Brad — ‘494 volume  ̂
Aninoasa — 380 volOme, 
Deva W 11683 Volume. 
Drept urmare, la municipii 
şi oraşe numărul de citi-. 
tori a crescut, în anul tre
cut, la 17 819.

MINEI. BODEA

„R epere peisag istice tran silv ăn en e"
Secţia de Artă a Mu. 

zeului Civilizaţiei Dacice 
şi Romane îşi răsfaţă din 
nou publicul cu o expo
ziţie de pictură din pa
trimoniul instituţiei, pa
trimoniu consolidat de-a 
lungul anilor prin lucrări 
seqinate de nume cunos
cute ale creaţiei plastice 
româneşti. în expoziţia 
deschisă marţi la Deva, 
sunt reunite peisaje amin
tind cu precădere de na
tura splendidă a judeţu
lui nostru, dar şi de pei
sajul transilvănean in ge
neral. Lucrările realizate 
cu profesionalism, în m% 
niere specifice de creaţie, 
potrivit personalităţii fie
cărui artist, impresionea
ză prin liniă, calitatea 
desenului, nuanţele culo. 
rilor, maniera diferită în 
care a fost receptat şi

transfigurat artistic pei
sajul hunedorean. transil
vănean în general.

Prin expoziţia' de faţă, 
ne relata dna Doina Io- 
nescu, care s-a ocupat de

sibilitatea să revedem lo
curi cunoscute nouă, dar 
văzute de .data aceasta 
cu alţi ochi, cu ochii crea
torului -de artă. Deva şi 
emblema sa cetatea, îm

CRONICA PLASTICA

organizarea acestui act 
de cultură, iubitorii de 
artă pot lua cunoştinţă 
de creaţia unor plasti- 
cieni de prestigiu, între 
care menţionăm pe Henri 
Catargiu, Viorel Mârg»- 
neanu, Georgeta Merme. 
ze, Y. Demetreseu-Duval, 
Ion Grigore, Benone Şu- 
văilă şa.

într-adevăr, expoziţia 
impresionează. Avem po

prejurimile oraşului au 
fost aşternute pe pânză 
de Benone Şuvâilă, Va- 
sile Melica, Georgeta Mer- 
meze, Y. Demetrescu-Du- 
val ş.a. Peisaje splendide 
semnează Marcel BOjDt 
(„Peisaj zărăndean“). Hen
ri Catargi („Lunca Mure

şului"), Teodor Botiş („Iar
nă în Apuseni”), Petru 
Popovici („Valea Cernei"), 
Corneliu Iclozan („Pei. 
saj din Băiţa”), Antal

Laşsonczy („Valea Mure
şului”) ş a. Spre locuri 
istorice binecunoscute s-a 
îndreptat atenţia multo
ra dintre artiştii prezenţi 
în expoziţie, între care a- 
mintim pe Lili Pancu 
(„Ulpia Traiana Sarlîiize- 
getusa”), Y. Demetrescu- 
Duval („Blidaru”), Eugen 
Bencău („Peisaj din Den. 
suş“). O prezenţă certă 
şi numeroasă în expozi
ţie o constituie peisajul 
industrial: Constantin Ni- 
ţescu („Peisaj industri
al"), Matei Niculau, Eu
gen Crăciun, Tiron Bu. 
diu ş.a.

Să mai menţionăm că 
expoziţia este deschisă. în 
perioada februarie—apri. 
lie şi poate fi vizitată 
între orele 9—17.

MINEL BODEA

IN CĂTUŞE DE AER...
Priviţi cum trece 
n cătuşe 
ie aer 
Poetul
ipre eşafodul 
nlăcrimat 
îl Cuvântului.
a,
vinovatul

de-a fi-ndrăznit să grăiască,
întâiul,
despre
Tăcerea
din Ziua

şaptea...

NICOLAE NICOARA- 
HORIA

NUMARATOAREA

Nu-mi număraţi cercurile, 
' încă. ’ ’■ ■ ■ . ’■
Copacul meu are vârsta 
incertă.
Mai aşteptaţi-mă la umbra 
lui tânără, crudă.
Ştiu
că într.o zi

anume
va veni ferăstrăul
sălbatic
sâ-nceapă
Numărătoarea
necesară...'

NICOLAE NICOARA- 
HORIA

NOTE DE LECTURĂ

Dumitru G. Danielopol,
„J RNAL PA-IZAH. 

DOCUMEkTE CON IO:MIALE"
Neaşteptat ^de interesantă şi iniporiaiită această 

carte cu un titlu inadecvat. Cel puţin la prima vedere. 
Insă, citind-o, vom intra în posesia unor informaţii nu 
doar noî-nouţe, ci chiar şocante pentru mulţi dintre 
cei care vor dori Să treacă pragul acestui titlu. Ele ţin 
de istorie, de politică, de economie — mai ales — dar, 
intr-un cuvânt, de .soarta statului român. Perioada cu
prinsă în „Jumal..ri este una dramatică a istoriei noas-- 
tre, respectiv anii 1944—1946, în vremea Conferinţei 
de la Paris, când fosta Uniune Sovietică prin repre
zentantul său Molotov a reuşit să convingă marile pu
teri, şi nu numai, că România avea de {Mtit Moscovei 
daune de război, care mutilau pUr şi siâtplu economia 
şi existenţa ca naţiune a poporului. Iată şi un citat ab
solut semnificativ: „într-adevăr, până la 30 iunie 1946, 
România achitase în contul reparaţiilor de război su
ma de 1 352 421 958 de dolari" (pag.12).

Dar, furat de lectură şi revoltat de conţinutul ei, 
am* neglijat cele câteva amănunte privitoare la auto
rul cărţii... pe scurt. Dumitru 6. Danielopol a fost se
cretar general ăl delegaţiei române la Conferinţa de 
pace de la Paris din anul 1946. După-Conferinţă s-a 
stabilit în S.U.A., „lăsându-se atras de pictură şi zia
ristică". A fost expert financiar al Băricii Naţiqpale...

Revenind la carte, vreau să spun că nu im-ai» 
propus în textul de faţă decât să semnalez d tiio ii|tI 
o lectură inedită şi de.o valoare documentară inttostt- 
tabila. Reproducerea unor grafice conţinând cifre c» 
multe zerouri în coadă este de-a dreptul cutremură- 
toare chiar şi pentru diletanţi. Concret, exehiplifte; 
„întreţinerea trupelor sovietice până la 30 iunie 1945 
şi a eoi&feiei Aliate de Control pâijă la 30 iunie 1946 
— 20637?209 delâri S.UA“ (evident, începând cu 1 
Iulie 1945); „întreţinerea trupelor sovietice -efev- iulie 
1945 până la 30 iunie 1946 — 116566 800 dolari &U1A." 

.(pag- 85). Eteci," „marea prietenă şi vecină" nici n-a lă
sat România să răsufle după războiul nimicitor in 
care a fost implicată printr-o conjunctură istorică de
zastruoasă şi a Şi pretins pagube de război după nici 
o jună de zile, după. 23 august, respectiv 12 septembrie ■ 
1944... In acest context, redau încă nişte cifre nreVÎL 

„ zute în Convenţia de Aeteistâţiu cu URSS: lAfe &  tfr- 
. rie df grâu; 657 109 teme de poretmb; 200 000 de fc 

100000 de porci; 500 000 de oi (pag? 94). Acestea ... 
iau livrate p$nă în 1950, adîeâ o‘ perioadă în tiare \ 
cuprins şi anul 1946. cunoscut ca fiind al se -
al foametei. Efar câte alte date mai conţine_____
în . numai vreo 200 de pagini,’ martore şi argumetâNt’ 
pentru dezastrul economic şi începutul marii drame # 
poporului român după colonizarea sovietică. Consider 
că „Jurnal parizian...” este una dintre cărţile după % 
cărei- lectură exclamăm fără să vrem: — Extraordi
nar i Cum a fost posibil ?„. A fost. Cartea lui Dui 
G. Danielopol ne-o demonstrează cu date şi 
oficiale.

DUMITRU HURUBA

Mi-apar despuiate de lacrimi şi moarte, telurice 
sensuri, ' ;. x ’:£' Ş'f
Pe orele sparte, cu clipa scăzută,
Pe-arţânda rainută, ce dă nemurire !...

Aici <‘_al nostru loc etern, 
unde mă-ntorc să plec din nou 
şi-alint ori sting vreun vechi ecou, 
şi-aprind un foc şi strig din nou :
Ni-i trăirea cuvântul! I*

I%
I%
I%
I- %
I
I*
I*
I%
IV
I%
I«
I*4

; '' _______ ___________ |

Aici e.^pnostru loc tăcut, 
unde m-adap să plec căzând, . 
pe piatră, apă, ori pe gând; 
cobor la lampă, tac arzând:
Lumina e tăcută...

Mă.nvolbură-n stele, in colburi şi-n ceară 
selenice gânduri,
Cu pori de cerneală, cu setea crescândă. 
Cu iz de osândă, ce dă nemurire

Aici e locul început, 
unde îţi laşi ce ai primit, 
în pleavă, aur ori in mit 
şi urci ori căzi'în infinit;
Şi-nvie minutul!

Aici e Jocul ne-nceput, 
unde înveţi „a fi* din nou 
şi unde eşti al tău ecou ; 
te naşti şl cazi şi urci din nou 
Spre pumnul de cuvinte !...

ROXANA S1COE.TIREA 
(Din volumul în curs de apariţie 
la Editura „Bibliofor", intitulat 

„Fulgi;de vers")
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ÂNTUL LIBER
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LUNI, 19 FEBRUARIE 
' T V R  1

13DO Actualităţi; 13,10 TVR Iaşi; 14,90 
TVR Cluj-Napoca; 14,50 TVR Timişoara;
16,00 Turism şi agroturism; 16,30 Actua. 
lităţL De iutii până luni; 17,00> -Em. în 
4b. maghiară; 18,30 Aventurile şerifilor 
spaţiaH (da); 19,00 Atlas; 19,30 Fata .»! 
băieţii (s); 20,00 Actoalităţî, meteo, tele- 
sport; 2040 Reflector; 21,10 MTV; 21,25 
Fotbal. Ajax Amsterdam — Real Zara. 
g»*â; 23,15 Actualităţi; 23,30 Muzică OP 
şoară; o,oo Gong; 040 Jazz-fân.

T V R  2
43,00 Avanpremieră; 13,10 Politica în

tre ideal. şi real; 13,40 Drumul spre A. 
VOnlea (s/r); 14.39 Confluenţe (r); .15,05 
Perla Neagră fs/rt: 15,50 Dragonii gemeni 
(d.a);. 16,20 Inimă sălbatică (sft 17,05 Mă
seaua de minte; 17,45 Iubiri amăgitoare 
ţs); 18,30 fn fata dvs.; 20,00 Arte vizua
le; 20,30 Tribuna nonconformiştilor; 21,00 
TVM Mesager; 21,30 Sfinx (cs); 22DO
Santa Barbara (s); 22,45 Repriza» a treia. 
Emisiune de actualitate fotbalistică in
ternă şi internaţională; 0,30 Muzica e 
viaţa mea/

MARTI. 20 FEBRUARIE
T V R  1

7 DO TVM Tclematinal; 8.30 La prima 
eră; 9.20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine: franceză, engleză; 11,63 Dl. prof. 
Sanlbal (f/r); 12,45 Noi povestiri din 
Oraşul cu Palmieri (TLa); 13,10 Muzica 
.pentru toţi; 14D0 Actualităţi; 14,10 TVR 
laţi; 15,Oo TVR Cluj-Napoca; 15,45 Ac
tualităţi; 15,53 « i  tu insuţil; 16.40 Con. 
vieţuiri; 1745 Aventurile şerifilor spa
ţiali (d.a); 18D0 Cazuri şi necazuri în 
dragoste; 18,55 Medicina pentru toţi; 19,25 
Tarzan (s); 29,00 Actualităţi, meteo, te- 
lesport; 20,50 Film; 22,35 Reflector; 23,05 
Actualităţi; 23.25 Divertisment; 9,00 
Gong!: 040 Magazinul Netelor Blue.

T V R  2
• 7,00 La prima oră; 9,2o Ora de muzi
că; 10,05 Magazin de călătorii şi desco.

periri; 11,30 D.a.; 11,55 „Uriaşii munţi
lor" (teatru/r); 14,00 Actualităţi; 14,10 
Serialul serialelor; 14,55 Limbi străine 
(r); 15,55 Dragonii gemeni (d.a); 16,20 
Inimă sălbatică (s); 17,05 23 de milioane 
(I); 17,45 Iubiri amăgitoare (s); 18,30 23 
de milioane (II); 20,00 Cu cărţile pe fa
ţă; 21,00 TVM Misager; 21,30 Intre da 
şi nu; 22,00 Credo; 23,15 Un bărbat la 
malul mării (f. Franţa. 1993).

MIERCURI, 21 FEBRUARIE

T V R 1
7.00 TVM. Tclematinal; 8,30 La prima 

oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 Moda 
pe meridiane (do. NBC); 10,35 Vidcoca- 
seta muzicală; 10,50 Videolexicon; 11,50 
Iubiri amăgitoare (s/r); 12;10 D.a.; 13,10 
Muzica pentru toţi; 14.10 TVR Iaşi şi 
TVR Cluj-Napoca; 16D0 Magazin sportiv;
16,40 Eclesiast *96; 17.20 Tele-discul mu
zicii populare; 1740 fiin viaţa partidelor;
18.30 Desene animate; 19,00 Sensul schim
bării; 19,30 Fata şi băieţii (s); 20,00 Ac
tualităţi, meteo, ţelesport; 20,50 Jaina (s„ 
ep. 1); 21,50 Universuri paralele; 22,30 Totul 
despre muzică; 23,00 Actualităţi; 2340 
Confluenţe; 23,50 P.S.: Te iubesc (s); 0,10 
întâlnirea de Ia miezul nopţii.

T V R 2
7.00 La prima oră; 9.20 Ora de muzică; 

10D5 Mag, Deutsche Welle; UDO D.a.;
12.00 Bob Roberis (f/r); 13,45 Ritmuri
muz.; 13,55 Actualităţi; 14,00 Fraţii (s);
14.55 Gong 1 (r); 15,25 De iingua latina;
15.55 D.a; 1640 Inimă sălbatică (s>; 17,05 

. Natura 2000; 17,45 Iubiri amăgitoare (s);
18.30 Emisiune in 1b. maghiară; 26D0 Pro 
Memoria; 2040 TurisLClub; 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 Tradiţii; 22,00 Santa Bar
bara (s); 22,45 Un scco! de cinema: Steveii 
Spielberg; 23,45 Jazz _f an; 0,15 La capă
tul Pământului.

JOI, 22 FEBRUARIE 
T V R I ,

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (r); 10,05 Limbi 
străine: germană, italiană; 11,05 Iubiri 
amăgitoare (s/r); 12,40 D.a. 13,10 1001 
audiţii; 44,00 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi;
13.00 TVR Clu^Napoca; 1545 Actualităţi; 
16D5 Tradiţii; 1640 Magazin social; 17,25 
Cuvinte potrivite; 1740 Aventurile şeri
filor spaţiali (<La); 18,15 Tragerile Super 
Loto 5/40 şi Simplă Expres; 18.25 Mile- 
nium. Secolul XX; 19,10 Tânărul Indiana

Jones te); 20,00 Actualităţi, meteo, te- 
lesport; 20,50 Nord şi Sud (s); 21,40 Re
flecţii rutiere; 21,55 Studioul economic;
22,55 Simpozion. Rev. de literatură & arte;
23,40 Actualităţi; 0,00 Poldark (s).

I V Iî 2
7.00 La prima oră; 9,20 Muzica pentru 

toţi; 10,05 Caleidoscop; 11,30 Desene ani
mate; 12,00 Varietăţi internaţionale; 12,45 
Curcubeu; 13,45 Ritmuri muzicale; 1440 
Reportaj ’96; 14,55 Limbi străine (r); 15,55 
Dragonii gemeni (d.a); 16,20 Inimă săl
batică (s); 17,00 Ceaiul de Ia ora 5; 19,00 
Emisiune în limba germană; 20,00 Cultu
ra in lume (r>; 20,30 Enigma (cs); 21,00 
TVM Mesager; 21,20 Divertisment muzi
cal; 22,05 Pacifista (f); 23,20 Concert noc- 
turn; 0,20 Jazz alive show.

VINERI, 23 FEBRUARIE 
T V R I

7DO TVM Telematinal; 840 La Prima 
oră; 940 Santa Barbara (s/r);1040 Limbi 
Străine: spaniolă; 11,20 MTV Grcatcst 
Hits; 11,50 Iubiri amăgitoare (s/r); 12,40 
1001 audiţii; 13,30 TVR Iaşi; 14,15 TVR 
Cluj-Napoca; 15,00 Pompierii vă infor
mează; 1540 Din lumea afacerilor; 15,50 
Actualităţi; 16,00 Ieşirea din cerc; 1640 
Emisiune in limba germană; 1740 Pro 
Patria; 18,30 Viaţa partidelor parlamen
tare; 19,00 Edern (s); 20,00 Actualităţi,
meteo, telesport; 2040 Tezaur folcloric; 

‘2140 Povestea hii Amy Fisher (I); 23,05 
Actualităţi; 23,25 MTV Euro top 20; 
0,25 Porumbelul trădat (f. SUA 1992).

T V R  2
7.00 La prima oră; 9,20 Muzica pentru 

toţi; 10P5 Documentar CFI; 11,30 Oa ; 
12,06 TVR laşi; 12,30 TVR Claj-N.; 13,00 
TVR Timişoara; 1346 Limbi străine (r); 
14D0 Cafeneaua literară; 1540 Convie
ţuiri; 1646 Inimă sălbatică {*>; 17D5 Bursa 
invenţiilor; 17,45 Oameni care au fast; 
18,15 Iubiri amăgitoare (s); 19,00 Concer
tul Orchestrei Naţionale Radio; 21,00 TVM 
Mesager; 2140 llyperion (revistă literară);
22,45 Ritmuri muzicale; 2245 Din viaţa 
romilor; 2345 Santa Barbara <s); 0,10 Bu
curiile muzicii.

SAMBATA. 24 FEBRUARIE 
: t y b 1

7.00 La prima oră; 8,50 Tip-Top. Mini. 
Top; 9,50 Film serial pentru copii. Dru
mul $pre Avonlea; 10,40 Matineu, muzical: 
1145 Pas cu pas; 12,19 Ecranul; 12,55

Pleiade; 13,45 Actualităţi; 13,55 Campio
natele Mondiale de schi alpin; 15,00 Ora 
25 — Tranzit TV; 19,00 Teieenciclopedia;
19.45 Actua.ităţi; 2045 Film serial. Ca. 
raca.iţa 7; 21,50 Gala laureaţilor celei de- 
a 46-a ediţii a Festivalului Cântecului I. 
taiian Sau Rcmo; 1,00 Film serial. Peria 
Neagră..

T V R  2
7.00 întâlnirea de sâmbătă; 12D0 MTV.

Bâsco Dance; 13,00 TVR Timişoara; 1340 
Est meridian magazin; 1545 Desene a- 
himate. Dragonii gemeni; I640 Film se
rial. Inimă sălbhtîCă; 17,05 Itinerare spi
rituale; 17,3o Serata muzicală TV; 2040 
Pariaţi pe campion !; 21,00 TVM. Mesa- V 
ger; 21,30 Planete cinema; 22.00 Săptă
mâna sportivă; 2240 Film serial. Santa ^ 
Barbara; 23,15 Alfa şi Omega — Inter
ferenţe spirituale; 0,15 Jazz alive show.

DUMINICA, 25 FEBRUARIE
T V R 1

8.00 Bună dimineaţa 1; 9D0 Ping, Fongi;
10,00 Film serial pentru copii. Aventuri
le lui Sklppy; 10,30 Interferenţe spiritu
ale; 11,25 Din albumul celor mai fru
moase melodii populare; 1140 Viaţa sa
tului; 13.15 Film serial. Visând la Jeannie; .
13.45 Actualităţi; 1343 Campionatele Mon
diale de schi alpin; 15,00 Poşta TV; 15,10 
Video-magazfn; 1745 A doua alfabetiza
re; .1740 Serial SF, Star Trek; 18,45 A 
doua Rofnânie; 19,15 Robtngo; 20,00 Acip- 
alităţi; 20,50 Film artistic. Martorul; ' 
(Witness — SUA *85); 22,45 Tragerile loto 
special 6/49 şi noroc; 2243 FUmele săp. 
tămânii; 23,90 Duminica sportivă; 2346 
Actualităţi; 23,45 MTV. 3 from 1; 0,15 
Film serial. Sete (Grecia); 0,55 Nocturnă 
lirică.

T V R *  7' >■
7D0 5x2. Magaţin duminical: 13,00 MTV. S j'/ ' 

Greatest Hits; 14,00 Film artistic. Atunci 
l-am condamnat pe toţi la moarte; ’ 15,40 
Un zâmbet pentm vârsta a treia; 16,10 
Desene animate: 16,20 Fibn serial. Inimă 
sălbatică; t7,05 Fotbal fără frontiere*. 19,30 
Film serial. Puterea, pasiunea; 20,90 De 
Ia «gal la' egal; 21,00 TVM. Mesager; 21,39 
Descoperirea planetei; 22D0 Ritmuri mu- 
zicale; 22,15 La puterea a doua; 23,09 
Film serial. Santa Barbara; 23,45 Sade 
live. >.-■■. * ■ 3

In funcţie de evenimentele Ia zi,  ̂
Societatea Română de Televiziune 
îşi rezervă dreptul de a efectua li
nele modificări ale programului.
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PRO TV
8D6 Da ; 9,30 Flipper 

(s); 10,06 Shanghat Ex
press (f/r); 1140 Lumea 
filmului; 1140 Sport ex
trem; 12,15 Motor Sport 
Mag.; 1240 Doar o vor. 
bă să-ţi ptâî SPbi*-. (r);
13.00 Tenis ATP Mag. ; 
1340 Stelele OlympSei;
14.00 Ciudăţeniile lumii;
14.30 Duckmau (<La); 15DO 
Fort Boyard; 16, 09 Do
sarele X (s/r); 17,00 Rug. 
by, Turneul celor 5 Na
ţiuni ; Ţara Galilor -» 
Scoţia (d); 1846 Seaquest

*(s); 1940 Ştirile Pro Ţv; 
1945 Doar o vorbă să-ţi 
mai spun...; 20,00 O afa
cere dubioasă (co. SUA 
*91); 22,00 NYPD Blue — 
viaţă de poliţist (s).

SAT I
6,30 SAT L Fotbal;

740 Căluţul meu mic (dA);
7,45 Desene animate; 10,25 
Star Trek (r); 13,00 Star 
Trek (s. SJF. SUA 1996): 
Jocuri de cărţi; 14D6 Star 
Trek (s„SF SUA *90): In 
mâinile Borgilor (p. I şi 
p- II); 16,00 star Trek
(s.SF SUA *94): Casa Iul 
Quurk; 17,80 Time Trax 
(s.SF); 18-00 Totul sau nţ- 
mic (cs); 19,00 Ran: fot
bal; 20.30 Gettschalks 
Mo«rie Pariv (show); 22D9 
Marele concert la cerere; 
23D0 Heidi. Heida 1 (t 
er. Ger. *91); 040 Hddi, 
Ileida 2; 140 Gottschalks 
Heuto Party; 3,05 Trapper 
John MD 1s/r); 345 Bă. 
lat damă, rege fes/rj.

N.B.C-
7,00 învingătorii (<jo>; 

8D6 Grupul McLaughlin; 
840 Hello Austria, Hello 
Vipua; 9,00 Ştiri ITN; 
10D6 Şcoala ciberuetidS;
11.00 Computer Chroni- 
cles; 12,00 Super Shop; 
13fiO Maeştrii frumuseţii 
(do); 1346 Mari «ase ale 
lumii (do); 14D0 • Video- 
moda; 1449 Talkia’ Blues; 
1SD0 Hochei pe gheaţă 
NHL; 16D0 Coif Dimen- 
*ion Date FrouAm; 17,00 
Snowboarding; 18,00 Golf 
Greater Nuples Challan- 
ge; 19D9 Ştiri ITN; 19,30 
Air Combat (do); 20,30 
Baschet NCAA: Connec- 
ticut — Notre Dame (d); 
2240 Ştiri ITN; 23D0 
NBC Super Sports.

TV 5
•" "-.y ■ ■ ■ ’ : ' '
7,00 Reflecţii (inlo.);

8,00 Sindbad (mag.); 9D5 
Jurnal; 945 Bibi— (s); 
1040 Miza (mag. ec,); 
11,06 fu âbiectbr Europa 
(mag.); 11,35 Mag. olim
pic; 13,15 Mag. SIDA; 
1345 Jurnal; 14.00 Ori
zonturi (mag.); 14,30 €.
Lamarche (dezb.); 1545 
Mag. Ut.; 16D0 Mag. al
pin; I640 Evadarea (mag. 
turistic); 17,i5 Francofo- 
mfi; I7A5 Genii Iu Iarbă 
(cs); 18,15 Luna Paric
(mag.); 1845 Campionul 
(5C); 19,30 Jurnal; 20,00 
Asta nu mai merge (mag.); 
2040 Jurnal belgian; 21.00 
Emigranţii (tTVFr., p.1); 
2246 Ciaemateca; 23D0 
Jurnal.

CANALE 5
7DO Ştiri; 10,00 Arnold 

<s); 1040 Nu doar moda 
(mag./r); * 11,00 Afacere 
încheiată (mag.); 11,30 Un 
tată de pagina întâi (s); 
12D0 Avanpremieră; 12,30 
Forum (show); 14,00 Ştiri; 
1445 Cotidiene (show); 
1449 Prieteni (show); 1640 
Simpsonii (s); 17,00 D.a,;
19,00 OK, preţul c coreei 
(cs); 20,00 Roata norocu
lui (cs); 21 DO Ştiri; 2145 
Circulă zvonul (show); 
21,49 Film; 23-45 Ştiri; 
645 Film; 246 Cotidiene 
(r); 2,45 Circulă zvonul 
(r); 3,00 Reviste presei; 
340 Avanpremieră; 4A0 
Target (mag,/r).

EUROSPORT
9,30 Baschet Magazin 

F1BA (r); 10.00 Saow-
boarding World Pro Tour 
1995/1996 (r); 10,30 Atle
tism Indoor Invitatonai 
Mtoting de !â Madrid (r);
11.00 Schi alpin CM de 
ta Sierra Nevada. Spania 
(rez.) 1240 Schi alpin CM 
de la Sierra Nevada, Spa
nia - Coborâre mase. (d)
14.00 Box CM , Calgârjr, 
Canada (inreg.) 16,00 Schi 
alpin CM de la Sierra 
Nevada Coborâre mas
culin (r); 17,00 Tenis Tur. 
neu) ATP de Ia Duhai- 
semifinale (d); 2L09 Tenis 
TUrueul ATP de la Mae- 
sellle semifinale <dj; 
S3D0 Moto Trial Maştera 
de la Paris-Bercy (inreg.).
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8,00 Desene animate; 
940 Insula misterioasă (s); 
10,80 O afacere dubioasă 
(f/r); 12D6 Seaquest (s/r); 
1240 Doar o vorbă să-ţi 
mai spun... (r); 12,55 Şti
rile Pro Tv; 13,00 Candid 
camera;l3,30 Gesturi in. 
semnate (s, ep. 11); 1440 

Baschet: Dehver-CIiarlotte 
(r); 1540 Fotbal 11 Calcio 
(d); 1740 Faţă în faţă ctţ: 
llie Şerbănescu; 1849 Be- 
verly Hilis (S , eP-6); 1940 
Ştirile Pro Tv; 1945 
Doar o vorbă să-ţi mai 
spun.„; 20,00 Gorky Park 
(tp. SUA 1983) cu Willi- 
am Hurii Lee Marvin;

. 2146 Ştirile Pro Tv; 
22D0 Verdict: crimă (s, 
cp. 11); 23,00 Fotbal.

740 Star Trek (s. SF 
SUA *9#/r}; 8.25 Star Trek 
(s. SF SUA ’94/r); 945 
Povestea unei maici (Ea, 
SUA *59); 12,35 Drumul 
spre Vest (w. SUA *58); 
1340 Dragostea începe cu 
trandafirul (f.a. Austria 
*57); 1540 Fără timp şă 
mori (£. răzb. Anglia ’58); 
17,05 Blestemul Faraonu
lui (La. It/Fr. *57); 19,00 
Hâmster TV (show); 20,00 
SAT 1 Fotbal; 21,00 Co
poiul din T51z (s.p. Ger. 
*95); 23,00 Discuţii în turn 
(talkshow); 0,00 24 de ore 
(rep,); 0,30 Poveşti din 
Criptă (s. gr. SUA ’89);
1,00 Cu sânge pe buze 
(f. gr. Ger./Belgia/Fr. *70);
2.40 Aşa văzut (rep.);

7.00 Inspiraţii;
Ştiri şi rep. ITN; TJF40 
Air Combat (r); 1140 Pro. 
filuri (do/r); 12D0 Super 
Shop; 13,09 Grupul 
McLaughlin; 1340 Euro
pa 2000 (de); 14,90 Exe
cutive Llfestyles (do);
14.30 Talion* Jazz; 15,00 
Călărie The World Is Ra. 
cing (mag.); 15,3o Bas
chet NCAA; 16,30 Golf 
Greater Naples Chaiian- 
ge; 18,00 întâlnire cu pre
sa; 19,30 Voyager (V): 
2940 Se) in a Scott Show;
21.30 Videomoda; 22,00 
Maeştrii frumuseţii (do); 
2240 Ştiri şi reportaje 
ITN; 23D0 NBC Super 
Sports; 0,00 Shotv-ul serii; 
L60 Late Night

8D0 Spaţiu francofon; 
9,05 Jurnal canadian; 945 
Bibi şi- (*); 19.3b Con
cert: 1145 Fortul Boyard 
(cs/r); 13,90 Referinţă;
13,25 Alfabetul Imaginii;
13.45 Jurnal FJ; 14D0 
Mag. culinar; 14,30 Fiice
le lui „Caleb (s/r); 15,50 
Bouillon de , culture 
(mag.); 17,15 Ceva picant 
(div.); 18,00 Şcoala fa- 
nijor (div.); 18,45 Wee- 
kend plăcut (div.); 19.15 
Corespondenţe; 1940 Jur
nal; 20,00 30 mii. de prie
teni (mag.); 21,60 7 pe 7 
(actualitatea politică); 
22D0 Timp prezent; 2345 
Lagardâre (f/r); 1,30 Jur
nal le Soir 3

7,90 Ştiri; 19,00 Fron 
timide spiritului (em. «e 
lig.); 1W5 Avanpremieră;
11,00 Gaiapagos (do); 12,08 
fn compania exploratori
lor (do); 13,15 Supercla* 
sameut (show); 14,00 Ştiri; 
1440 Duminică plăcută 
(show, p. I); 19,10 Nor- 
ma/şi Fellee (s); 19,40 Du
minică plăcută (show, p. 
II); 21D0 Ş«rt; 21,30 Iu
birea, da (show); 23,40 
Target (show); 0,10 Nu 
doar moda (mag.); 0,40 
Scurtcircuit - ed. specia, 
lă; 2,35 Film; 4D9 Nop
ţile îngerului (mag.) 4,30 
Avanpremieră; 5,3a Arca 
lui Noe (do)

940 Golf. Campionatele 
Africii de Sud k. turut 
3 (»); Î0.30 Schi. Sărituri 
de ta tnambuiini. Cupa 
Mondială de la Iron 
Mountain, SUA (inreg.);
12.00 Schi alpin. CM <fe 
iâ Sierra Nevada — Co. 
borâre masculin (r); 12.30 
Schi alpin. CM de la Sie
rra Nerada, Spania — 
Coborâre feminin (d);
14.00 Rob. CM de la Cal- 
gary (Inreg.); 1540 Tenis. 
Finala Turneului ATP de 
la Marseille (d); 1740 A- 
tletism. IAAF Indoor Per
mit Meeting de la Ltevia, 
Franţa (d); 19,90 Tenis. 
Turneul ATP, Dubal — 
finala (dfi 21,00 Schi. Să
rituri de la trambulină :
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S. C. COMDIVERS

HOREA, BL. . 4 PARTER, 
TEL.IFAX 6180 38

Distribuitor unic in judeţul 
Hunedoara al terii

SEIIER
-  m s

Garanţie : 90 zile.
Preţ : 975•'•TVA — 1/2 UtrL 
VA AŞTEPTĂM*

C O M U N I C A T

STIMAŢI 
CONSUMATORI

COMPANIA DE ÎMBUTELIAT 
COCA-COLA TIMIŞ S.A.

Î Are plăcerea să vă prezinte un suc de 
i fructe de o calitate deosebită,

CAPPY NECTAR.
Folosind taloanele primite în pdnctele 

| noastre «le distribuţie, plătiţi cu 900 de lei 
pentru fiecare litru de CAPPY 
doar luna aceasta, îj»

Sce au afişul cu !>anciiote de 500 de lei.
Deci, faceţi ceva ban pentru domnea. 

I voastră şl familia dumneavoastră.

UN PRIETEN ADEVĂRAT 
AL FAMILIEI DUMNEAVOASTRĂ f

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
jCASIAL* S-A.

DEVA

' ......
gaza:

JW M W M â W M W W M M W M /V W W W W W W W V V tf ,  mmm. mmm. m m . m m . m m .  mmm .  _  .m m m . mmm .  mmm.mmm,mmm

S.C. MILCA IMPEX S.R.L. I
ALBA IULIA j

CU PUNCT DE LUCRU IN SATUL « 
GALAŢI. COMUNA PUL *
JUDEŢUL HUNEDOARA 

Angajează pentru punctul de lutru din |  
- Galaţi—Pui inginer chimie alimentară. j 
|  Se asigură transport si salarizare excc- I 
J lente. Informaţii la tel, 058/824323, Alba j 
I lulia, sau la punctul de lucru din Galaţi— * 
j Pui, judeţul Hunedoara. (6390662) j

* REGIONALA DE DISTRIBUŢIE GAZ METAN j
* D E V A  '
I Informează consumatorii de gaze naturale | 
î din localităţile Deva şi Simeria că începând • 
|  cu data de 8. II. 1996, numărul de telefon pen- I 
»tru anunţarea deranjamentelor este I
I •  928
j Acest număr va fi montat si în celelalte | 
{ localităţi. J

I

în data de 26 februarie 1996, «ra 16,30, j 
• la sediul unităţii pentfu asigurarea necesarii-, 
[iul de echipament de protecţie şl lotru,

licitanţii să aibă asupra lor următoarele jf!
•  Avizul Ministerului Muncii pentro pro.j 

ducerea acestui echipament.
•  Mostra din sortimentele supuse KcJ. 

taţîei.
•  Oferta scrisă cu preţurile unitare prac-j

ticate. (144)

S.C. „CETATE- S A.
D E V A

(MORARIT—PANIFICAŢIE)
Angajează prim concurs
•  CONSILIER JURIDIC.
Informaţii la sediul societăţii.

(6396663)

SOCIETATEA FAGOR

Doreşte să cumpere miei, cu o greu- 
■tate maximă de 28 kg viu (plătim la livrare), 
■şl tăuraşi cu greutatea cuprinsă Litre 250 — 
[650 kg., Căutăm fermieri să achiziţioneze 
[acestea, plătiţi cu comision. Contactaţi Soc.
!FAGOR. Tel. 057—256000; Fax 057—256777.

SJC. „CONDOR" S.A. 
D E V A

Str. Avram lam a. bloc H 3
ORGANIZEAZĂ

mi%
| pentru adjudecarea lucrărilor de dezin- 
|  secţie şi deratizare a imobilelor societăţii 
• pentru anul 1996, In data de 29. II. 1996, 
I ora 10, la sediul societăţii, precum şi pentru 
î închirierea de spaţii la căminele 1 şi 2 din 
J Aleea Crinilor, Deva.
t Informaţii suplimentare la telefon 611900, 
! interior 136. 143.

! JJOUBLE T — TOURING-
|  Prin Agenţia de Transport intatîWţioiw! 
; Persoane
l „CONSIM- DEVA
î «aţă Victoriei 2, camera 1, parter (IPB).
I Vi oferă curse regulate eu autocare de lux
î  pentru:
! •  GERMANIA (Nurnberg, Frankfurt, Koln,
|  Dpsseldorf, Munchen, Sfuttgart, Hambutg, m  
' Un etc.), FRANŢA, OLANDA, BELGIA, AN* 
|  GLIA, SPANIA, SC ANDIN A VI A, 1TAUA. 
î Informaţii si rezervări de locuri, riltife 9— 
I 17, tel. 230690.: (623786)

NOUL MAGAZIN 
DEVASAT

str. Avram lancu, bt H I, parter, 
vS oferă

INSTALAŢII RECEPŢIE SATELIT 
$! COMPONENTE, CAT ŞI GAMA 

COMPLETA A PRODUSELOR NEI:
•  Televizoare cotor. .diagonala 37-63 cm
•  Combine muzicale
+ Casetofoanecu $ fără CD
•  Combine frigorifice
•  Maşini de spălat
•  Aspiratoare

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

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

NEI VA COLOREAZĂ VIAŢA!

SADCOM S.A. 
Asigură o sursă 

venit pentru 
treprinzători:

MOARA CU VAL

de
in*

pentru grâu şi porumb, 
import China. Recupe. 
rarea investiţiei In 6 
luni.

PROSPERITATE SI* 
GURĂ.

Tel/fax: 01/3237319; 
Tel.: 01/6151810, Int. 
211.

YELLOW CffB
m jM M  TAXIURILE

w T y  GALBENE
CU CELE MAI MICI TARIFE

W  24 de ore din 24,
■ ■  la  d is p o z iţ ia  d u m n e a v o a s tr ă  !

R A P ID  - IE F T IN  - CO M O D
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului
TOTUL LA 0)EVA st, *TELEFON ufcVA.sir.
i CLcrkjih m Eminesou rtr.2

Telefon 616663

:

i

I5»
I 

IVĂ .
I%
I•'%.
i 1••
I 
Ivă
I

■ U

I
■ u

I 

I
V .
I. a-'

Ii*.
i

i

RENEL — FJUE.
D E V A

Face apei la toţi consumatorii casnici şl 
agenţii economici să nu folosească în mod in
tensiv energia electrică la încălzit, precum şi 
mijloace de încălzire improvizate. Întrucât 
reţelele de distribuţie sunt foarte încărcate 
se produe foarte multe avarii şi, deranjamen
te, cărora echipele de intervenţii nu Ie pot 
face faţă, ncreuşind să Ie remedieze în timp 
util. - '

DIRECŢIA MUNCII ŞI PROTECŢIEI 
SOCIALE

O.FJM.S. HUNEDOARA—DEVA
, SITUAŢIA LOCURILOR BE MUNCA 

vacant*  la. data or rs. ii. am . .
•  Tinichigiu’ industrial, Brad. 1 •  Tractorist. 

Brad. 1 •  Vopsite» industrial. Brad, i •  Economist, 
în Industrie, Brazi, 2 « Inginer căd ferate, drtnwpi 
şi poduri, Brazi, 1 • Inginer de cercetare în con
strucţii Hidrotehnice, Brazi, 4 •  Mecanic auto, Criş- 
cipr, 1 « Oţelar, .. Crişcior. 1 •  Zidar ţa motor
Criţcior, 1 •  Agent comercial, Deva, 6 •  Agent
pmă ţi ordine. Deva, » •  Barman. Deva, » ♦  Bu
cătar, Deva, 1 •  Confecţioner articole tiin piele şi 
înlocuitori, Deva, 5 •  Contabil, Deva. 1 •  Contalri» 
şef, Deva, 1 •  Croitor, Deva, 106 « Dulgher pentru 
construcţii, Deva, 6 •  Kconomist în industrie. De
va, 1 •  Electrician auto, Deva, 1 « Faianţar, Deva,
2 •  Farmacist, Deva, 2 « Fierar betonist. Deva, 9 « 
Frezor universal Deva. 3 « Inginer de cercetare ba 
construcţii civile, industriale ţi AG, Deva, t •  
inspector asigurări. Deva, 48 •  Instalator apă, canal. 
Deva, I •  Jurisconsult, Deva, i « Macaragiu, De
va, 1 « Maistru lăcătuş construcţii metalice, Deva,
I « Muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, 
şosele,, poduri. Deva, 3 •  Operator calculator elec
tronic ţi reţele; Deva, 1 •  Ospătar (chelner), Deva,
4 •  Revizor contabil. Deva, 1 « Şofer de autoturis
me şi camionete. Deva, 2 * stenodactilografia, Deva,
1 •  Strungar universal, Deva, I •  Tâmplar manuaL 
Deva, 5 •  Tâmplar manual ajustor montator. De
va, 30 « Tâmplar universal. Deva, 5 •  Vânzător,
Devd, 4 •  Vânzător ambulant de produse alimen
tare, Deva, 2 •  Vopsitor industrial. Deva, 2 •
Vukarazator de produse industriale din cauciuc. 
Deva, 2 •  Zidar şamotor, Deva. 10 « Asistent ine. 
dicri generalist, Geoagiu, 5 •  Vânzător, Geoagiu,
1 •  Contabil, Hunedoara, 1 « Economist în indus
trie. Hunedoara, i  •  Electromecanic auto, H une do»- | 
ra, 1 « Inginer electronist, transporturi, teleeo- 
Btunicaţii, Hunedoara, 1 •  Jurisconsult, Hunedoara.
1 « Operator calculator electronic şi reţele. Hune
doara, I •  Şofer de autoturisme şi camionete, Hu
nedoara, 2 •  Tâmplar universal. Hunedoara, 1 • 
Tinichigiu carosier, Hunedoara, 2 * Vânzător, Hu
nedoara, I •  Medic stomatolog, Ilia, I •  Tâmpi» 
manual, Ilia, 2 •  Macaragiu, Livezeni.'l « Contabil, 
Mintia, 1 •  Operator la instalaţiile de turbine cu 
abur sau gaze, Mintia, 15 • Economist în industrie, 
Orăştie, 4 •  Gaterist la tăiat buşteni, Orăţtie, 2 •  
Lăcâţuş mecanic, Orăştie, 2 « Macaragiu, Orăţtie,
2 •  Sudor Electric, Orăştie, 2 •  Tâmplar manual, 
Orăştie, 2 •  Tâmplar universal, Orăştie, 2 •  Vânză
tor, Orăştie, 4 •  Zidar şamotor, Orăştie, 2 •  Bar
man, Simeria, 1 «. Cioplitor în piatră şi marmură, 
Simeria, 5 « Frezor universal, Simeria, 6 •  Şle
fuitor lustruitor, Simeria, 3 « Trieotor manual, 
Simeria, 1 • Inginer construcţii civile, industriale şi, 
agricole, Şucurs. Deva, 1 « Mecanic auto, Teliuc, 7
•  Frezor universal, Vaţa de Jos, 1 • Muncitor ne
calificat la demolarea clădirilor, căptuşeli, zidar, 
Vaţa de Jos, 10 •  Instalator apă, canal, Vulcan, 3
•  Sudor cu gaze, Vulcan, 5 •  Maşinist In maşini 
pentru terasamente (ifronist), ZIaşti, 2.

TOTAL — 401 LOCURI

m m  .  m m  .  m m. 0mm 0 m m  0 m m  0 m m  0 m m  0 m m  0 — ' 0 0 m m  0 mm
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g •  Dragoste;, şi preţuirea 
noastră să te . însoţească 

: pretutindeni, iar drumul 
} vieţii să-ţi fie presărat 
î numai de bucurii şi îm- 
î pliniri, CLAUDIU ALBU, 
; din Bozeş, alături de so- 
| ţia ta şi de adorabila ta 
; fiică — vlăstar primăvă- 
i raţie ce ne înseninează 
j zilele — Glaudia. La mulţi 

ani cu sănătate. Mama.
(6609)

•  Vând teren arabil In 
Deva. Informaţii tele
fon 618106. (6499)

• „LlDO" DEVA
organizează îri serile 
de 17 şi 18. II. 1996 
un program,, de mu
zică şi jocuri popu
lare din folclorul au
tentic românesc ‘ cu 
participarea grupului 
folclorio „SILVANA-, 
precum şi a soliştilor 
vocali : ANA BAN- 
CIU, ILIANA BUS, 
FLORIN SAV, OVI- 
DIU DEMEA. Rezer
vările, se fac la tele
fon 62 75 36. Nn se 
percepe taxă de in
trare.

,. (0613)
■ —*—*

J: Vând tractor Lanz
Bulidog 40 CP, Simeria 
Veci», tel. 661601. 

ţ (6682) .
•  Vând pian coadă lun

gă, telefon 619542, Intre
'orele 13—21. (6498)
■! •  Vând nutreţ, otavă,

trifoi. Informaţii Deva, 
a telefon 611307. familia 

Iacofe. (6495)
'f  ' ♦  Vând apartament 2 

camere, confort I, schimb 
; eu garsonieră, plus dife- 
■' rentă. Deva, Dorobanţi, 
■Wk- 23, scara 1, etaj 1, ap.

(6477)
;; Vând apartament 2 
t  camere decomandate, îm_ 
f bonătăţiri, tei. 225568, zil- 
î Rin* după ora 14* .>.A 
i - , (6460)

? •  Vând Dacia 1310 break, 
fabricaţie 1987, stare foar- 

: toi bună. Informaţii tel. 
822684, după ora 17.'A

■ v (6492)
•  Cumpăr apartament 2 
3 camere parter, cen

tral. Deva, pentru sediu 
8wnă. Tel. 211041, 619232.

(6194)
- •  Cumpăr casă- sau 
parte din casă pentru se
diu f&mă, central, Deva,

1 Tel. 211041, 619232.
(6194)

•  Vând casă, grădină, 
grajd, extravilan, Homos,

| Pişehinţi. Informaţii De- 
‘ va, Popovici, 618261. (6193) 
/  . •  Vând chioşc metalic
■ 5x3 m, pentru privati-
; zare sau garaj. Telefon 
: 860859. (6607)
i  «f * Vând casă cu gaz 
ţ Deva, curte, grădină mare. 
Telefon 618367. (6191)

•  Vând apartament 3 
f aasnere, parter. Telefon
; 829913. (6198)
i •  Vând urgent 70. oi şi

un măgar, preţ negociabil 
Vlad Petru, sat Dâncu 
Mare, nr. 73,; «om. Măr- 
tihesti, jud. Hunedoara.

- (6608)
• Vând apartament 4

camere, eUj 1, ultracen
tral, Hunedoara, telefon 
616911. . (6200)

•  Vând pătuţ pentru 
copil şi Kimono pentru 
karate. Tel, 216881.

•  Baza de recepţie Orăş-
tie cumpără de- la popu
laţie porumb .boabe stas. 
Preţ 230 lei/kg. . Telefon 
641896. (1800)

•  Vând urgent Ford 
. Taunus 1,6, neînmatricu
lat, plus alarti)ă. Preţ con
venabil, Orăştie, bdul Băl- 
cescu, bloc 53/44.

(1799)
•  Vând tractor U 650,

Ccoagiu, 256,- preţ conve
nabil*, /' , (1798)

•  Vând casă, grădină, 
5000 mp, sat Tămăşasa. 
Informaţii tel. 647236.

(1797) ■
•  Cumpăr societate co

mercială scutită de impo
zite. Informaţii sâmbăta şi 
duminica la tel.' 615091.

. (6669)
•  Vând casă în Hune

doara, 4 camere, preţ 
convenabil. Tel. 728687..

/  (2877)
•  Vând staţie, mixei, 

boxe BPYAVAY. Boşorod, 
nr. 33, telefon 290.

(2880)
•  Cumpăr Mercedes Co

bra, benzină, înmatriculat 
(avariat), sau talon. Tel. 
735388. ,

(2884)
' ♦  Vând tractor U 445, 

remorcă monoax, 3 toile, 
plug, disc, piese schimb, 
preţ negociabil, Birtin, hr. 

•9, zilnic.
(3532) ;•

•  Vând Dacia 1310 break, 
Deva, telefon 624427.

(6641),
ir.v ** ? *  * •• *»

•  Cumpăr haină 
blană vulpe argintie, 
mărime 46—48. Tel. 
641539.

(3951)
VVWAWWWW MWW

•  Pierdut adeverinţe
primire — plată, elibera
te de REMAT S. A. Hu
nedoara, nr. 30-13225 —
3043240, în valoare de 
124 800 lei, pe numele 
Stevie Daniel. Le declar 
nule. (2869)

•  Pierdut adeverinţe
primire — plată, elibe- 
te de REMAT S.A. Hu
nedoara, nr. 3043209 — 
3043239/ în vâloare de 
75 000 lei, pe humele 
Stevie Nicolae. Le de
clar nule.

*(2870)
•  Pierdut adeverinţă

primire — plată, elibe
rată de REMAT-S.A/Hu
nedoara, nr. 3043203, în 
valoare de 55 200 iei, pe 
numele . Ursache Dumitru. 
O declar nulă. * , : ; - ‘

•  Pierdut adeverinţă
primire — ‘plată, eliberată 
rate de REMAT S.A. Hu- 
doara, nr. 3043223, în va
loare de 123 000 lei , pe
numele Bîmoi Felicia. O 
declar nulă. (2872)

•  Pierdut adeverinţă 
primire—plată, eliberate

; de REMAT S-A. Hune
doara, nr. 3043208, 3043226, 
3043454, |n valoare de 
116 600 lei, pe numele
Stevie Samuel, Le de
clar nule.

A ... (2873)
•  Pierdut facturier, 

214501—214550, al S.G.' 
Comserv SRL Hunedoa
ra. îl declar nul.

(2885).
•  Pierdut; autorizaţie

2357/1990, aparţinând lui 
Ciurar Ludi. Se declară
nulă. (6493)

•  Pierdut carnet de ex
pert contabil, nr, 5505/ 
1967, eliberat de. Minis
terul de Finanţe, pe nu
mele Banciu Pantelimon.

. Se declară nul. '
. •  Societate independentă 

înregistrată cu nr. 7656 şi 
7657 anunţă intenţia de 
majorare a tarifelor la 
prestări servicii, începând 
cu data de 1 -martie 1996.

(6661)
•  S.C. Agromec S.A. 

Baia de Criş anunţă in- 
tenţia de majorare a ta
rifelor percepute la lu
crările agricole, începând 
cu data de 15 martie 1996.

(6396668)
•  S.C. Violeta SNC De

va declară practicarea a- 
daosului comercial între 
0—300 la sută.

(6497)
•  Societate comercială 

angajează personal cu stu
dii superioare de indus-

: trie alimentară. Infor-
l maţii ' la telefon 227783 

sau In sir. Depozitelor, 
nr. 17. (6496)

•  Meditez engleza 3750 
lei/oră. Tel. 621609.

(6482)
•  Societate comercială 

angajează tâmplari pen
tru atelierul Simeria. In
formaţii telefon 518617, 
după ora 18.

(6665)
•  Coafura Oană, din 

Deva, str. Horea, nr. 13, 
tel. 618899, angajează coa
feză cu minimum trei 
anf vechime, . >

' " ' " (6683)
•  Sctjirob apartament 2 

camere decomandate, ia ,
. Bacău, cu apartament 2 
camere în Deva. Telefon • 
617694, , (Ş198)

COMEMORĂRI

•  Fratele Nicolae, cum
nata Doina, nepoţii Dorel 
şi Gherlinde anunţă cu 
durere în suflet că au 
trecut şase săptămâni de 
când a dispărut dintre 
noi pentru- totdeauna cel. 
care a fost

IGAN DARABANT 
(NELU)

din comuna Bucureşci. 
Lacrimi şi flori pe mor
mântul lui. Dumnezeu
să-j odihnească I

* (6481)
•  Scurtă mi-a fost via

ţa/ Numai ca un vis/ 
Tristă mi-a fost moartea/ 
Aşa' mi-a fost scris.

Lacrimi şi flori la îm
plinirea a şase săptămâni 
de la cea mai dureroasă 
despărţire de bunul şi 
dragul meu soţ

PETRU BOTA
-de 31 ani. Nu te voi uita 
niciodată. Soţia Liliana.

;. (UT!)
•  Pios omagiu şl neştear- 

să amintire celui care a
' lOSt : >

gheorghe mihAilA
la împlinirea unui an de 
la deces. Soţia şi fiul cu 
familia.

_____  (6627)

•  Cu adâncă dure
re, familia , anunţă 
trecerea unui an . de 
la dispariţia fulgeră
toare a iubitului lor

MARCEL SABAU 
Te vom plânge şi 

nu te vom uita ■ nici
odată! "

(6414)

•  Pios omagiu la 
un an de la dispari
ţia celei care a fost 
o bună colegă şi asis
tentă şefă

EORY IDA 
Din partea colecti

vului secţiei boli in- , 
fecţioase Deva.

(6604)
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16—18 FEBRUARIE

•  t dolar SUA
•  t marcă germani 

- •• 100 yeni japonezi
•  I Ură sterlină
•  t  frâne elveţian /
•  1 franc francez .
•  100 lire italiene

Curnir/ de referinţă 
a Remăniei

— 2803 lei 2
— 1907 lei >
— 2625 lei £
— 4316 lei £
— 2336 lei 5
— 553 lei >
— 177 lei £ 

ale Băncii Naţionale *
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•  Au trecut opt ani de 
lacrimi şi durere de la 
despărţirea de îiica noas-

angelica stAnilA
Suflet bun, suflet eu- 

rat/Dor şi jale ne-ai lă
sat/ Din lume când ai 
plecat/ Ai lăsat casă-ntris- 
tată/ Scumpă mamă şi. 
scump tată/ Cu durere 
fără a ta mângâiere/ Cu 
dorul tău noi vom fi / 
Cât pe lume vom trăi. 
Parastasul va. avea loc 
duminică, 18 februarie, in 
Mihăiesti.

(6605)

•  Se împlinesc şase 
săptămâni de la de
cesul celui care a fost 
u« bun tată , şi soţ ;

VALER1U
ALMAŞAN

• Slujba de pomenire; 
va avea loc sâmbătă, 
17 februarie, la Ca
tedrala St. Nicolae ' 
din Deva. ora 9. Fa
milia.

(6473)

Şe împlinesc şase. 
săptămâni de la- • 
crimi şi dor de la 
plecarea dintre noi a 
dragului nostru drag 

IOAN OPRIŞA 
(NELU) *

economist. Parastasul 
în 18 februarie 1996, 
nea m  1* Gţsa' de? 
Cultură, după Sfânta 
Liturghie Greco-Cato- 
lică. Sufletul său 
nobil va rămâne eu 
not Familia îndolia
tă. (6635)

/*—--- rrţ------ **----# ■:
•  Amintim că du

minică se împlinesc 6 
luni de când moartea 
nemiloasă l-a luat 
dintre cel dragi pe

teodor
MUREŞAN

maistru RENEL De
va. Dumnezeu să-l 
odihnească in pace !' 
Familia.

(396059)

DECESE
•  Familia anunţă 

cu durere încetarea 
fulgerătoare din viaţă, 
la vârsta de 50 ani, 
a celui care a fost 
ing. BUNEA BĂNICĂ 

înmormântarea va 
avea loc astăzi la Ci
mitirul ortodox de pe 
strada Etninescu, de 
la ora 14.

DUMNEZEU SA-L 
ODIHNEASCĂ IN 
PACE 1

% Cu „durere In su
flet, suntem alături de 
familia celui care a 
fost
ing. BUNEA BĂNICA

Amintirea lui va ră
mâne vie în inimile 
noastre I

dumnezeu SA-L 
ODIHNEASCĂ t

Colectivul „Devasat“.
• ' •■;? ) . . a 3  . .-V - /■. ■' .

•  Fattiiliile Bodea 
Ioan, Stanca Nicolae 
şi Naş Vasile sunt 
alături de Mioara şi 
Bogdan la marea du
rere pricinuită de 
dispariţia fulgerătoare 
a celui care a fost un 
apropiat prieten,
ing BĂNICĂ BUNEA

Ii vom păstra veş
nică amintire. Odih. 
neşte-te în pace !

(6621)

e  Familiile Moga 
Etician,. Mihai Alexan
dru şi Botici Ioan ? 
îşi exprimă Compa
siunea şi sunt alătur^ 
de Mioara şi Bogdan' 
la marea pierdere 
suferită prin trecerea 
prematură în nefiin
ţă a celui care a fost 
un om do omenie şi 
nepreţuit prieten, 
ing, BĂNICĂ BUNEA 
>, Sincere condolean
ţe 1 A // (6621)

•  Suntem alături
de Mioara şi Bogdan 
la greaua încercare 
datorată dispariţiei
premature a celui 
care a fost
ing. BĂNICĂ BUNEA

Dumnezeu sări o- 
dihnească I Vecinii din 
scara B, bl. 6.
, j (6614)

........... . " «4** ' i ui.»
« Dumnezeu a des

chis calea ■ spre e- 
temitate bunului nos
tru prieten
ing. JBANICA BUNEA:

Cu sentimente de 
profundă compasiune, 
suntem alături de fa
milie la acostă dra
mă a vieţii. , Cadrele 
din Inspectoratul de 
Poliţie al judeţului 
Hunedoara.

•  Colectivul de ia 
S.G 4 AS PRODIM- 
PEX SRL Deva este 
alături de familia În
doliată la greaua şi 
fulgerătoarea pierde
re a celui care a fost 
Un bun coleg şi prie- 
ten apropiat .
ing. BĂNICĂ BUNEA

Dumnezeu, să-l o- 
dihnească în pace I 

(6628)
•  Colegii de la S.C. 

„TELESAT PREST" 
SRL Deva şi & C. 
„DAGS GOMIMPEX" 
SRL Petroşani aduc 
Un pios omagiu celui 
care a fost Un aso
ciat, un bun prieten 
şi Un om şleosebit 
ing. BĂNICĂ BUNEA

Duninezeu să-l ier
te şl să-l odihnească!

(6629)

e  Locatarii blocului 5 
sunt alături de familia 
îndoliată şi deplâng odată 
cu ea dispariţia fulgeră
toare a celui care a fost 

ing. BĂNICĂ BUNEA 
Dumnezeu să-i odih

nească sufletul lui în pace, 
pe măsOra bunătăţii lui 
pe acest pământ.

" (6612) • 
♦  Salariaţii de la S.G. 

BADRS Deva sunt ală
turi da familia Bunea la 
marea suferinţă pricinuită

de pierderea celui care a 
fost ■ :■■■' ■■
~ ing. BUNEA BĂNICĂ

Transmitem sincere con
doleanţe familiei. Dum
nezeu să-l Odihnească 1 

(6639)
♦  Familia Tomovici Ni

colae este alături de fa
milia Bunea Ia greaua 
suferinţă pricinuită de 
pierderea celui care a 
fost . ■ • ■

ing. BUNEA BĂNICA
Transmitem sincere con

doleanţe familiei. Dum
nezeu să-l odihnească 1 

(6639)
♦  Colegii din cadrul 

biroului MNF — E.M. 
Certej sunt alături de 
Henţiu Liviu In aceste 
momente grele pricinuite 
de decesul mamei.

(6202)

•  Colectivul UJ».
Teliuc şi SM'PR Te. 
liuc $unt alături do 
domnul director ing. 
Ecsy Caroi la greaua 
pierdere pricinuită de 
decesul mamei sale.
Sincere condoleanţe.

(6622)

•  Colegii de servi- '
ciu de Ia U.p. Teliuc 
sunt alături de fami
lia Ing. Ecsy Caroi la 
greaua pierdere pri
cinuită de decesul
mamei drâgi. Bunul 
Dumnezeu sŞ-i dea 
odihnă veşnică t

(6622)

e  Cu adâncă dure
re în suflet fami
liile Bonta şi Henţiu 
anunţă încetarea din 
viaţă a iubitei şi ne. 
preţuitei lor mame şi 
bunici

elxsa HENŢIU
. înmormântarea va 

avea loc azi, 10 fe
bruarie 1996, la Ci- 
mitirul • Ortodox din 

, str.; EmineScu, Deva. 
Nu te vom uita nici. 
odată !

- , (6631)

•  Soţia, sberii co
piii şi nepoatele a-
nunţă cu profundă 
durere încetarea din 
viaţă, după o grea 
suferinţă, a celui care 
a fost un minunat soţ, 
tată' şi bunic 

EMIL JULA 
în vârstă de 63 ani, 
înhumarea sâmbăta, 
17 februarie 1996, ora 
13, In satul Lunca, 
com. Bălţa.
, (6633)

•  CHASSEL Car
men şi Dominique,' 
împreună ’ cu copiii 
Alexandru şi Nathan ‘ 
deplâng trecerea ful
gerătoare în eternita
te a celui care a fost 
un bun tată, socru 
şi bunic

PETRESC moisa 
înmormântarea va 

avea loc în satul na
tal Valea Lungă, co
muna Ilia, în data de 
16. 02. 1996, ora 14. 
Dumnezeu să-l Ierte 
şi sări. odihnească !

(2881) ■

•  Pios omagiu ce- . 
lui care a fost un buu 
prieten, şi. un om 
deosebit,

PETRESC MOISA
din partea fami

liei Vasi Dorin. 
Dumnezeu să-l ierte 
şi sări odihnească!

(2881)
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