
tfnul dintre persona
jele cu cea mai impor
tantă funcţie din .această 
ţară — „generalul IoŞ 
Htulescu, şeful Poliţiei 
Române' şi-a dât .demi
sia. Om de aleasă pro- 
bitate profesională ~ şi 
morală, poliţist; înnăscut 
şi nu făcut, cu ani mulţi 
în hăţişul extrem de 
complicat a l . ordinii şi 
apărării drepturilor fun
damentale ale omului, 
n-a mai suportat injusti
ţia şi bunul plae în apli
carea legilor, după cum 
a declarat.

Multă nemulţumire şi 
durere trebuie să fi a-

de rând ştie, simte cum 
corupţia şi hoţia ■' iau 

^amplŞaft, cţu» indivizi 
: diibtafşî § se înfruptă din 
banii lui şi trăiesc pe 
picior mare, fără ca 
justiţia — o parte a ei 
— ,să aplice legile — 
bune, role cum . sunt..

Presa ?-»■■ oamenii de 
bine din presa 'indepen 
dentă' — aşterne rânduri 
de cerneală despre s ase
menea stări de lucruri. 
Lumea audp, vede, co
mentează. Poliţia — ma
rea m ajoritate a' lucră
torilor săi — iniţiază ac
ţiuni perseverente pentru 
prinderea infractorilor.

IN VIZOR
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cumulat In suflet acest 
om, văzând cum truda 
şi veghea subordonaţilor 
săi pentru stârpirea râ
ului dintr-o serie de do
menii şi aşezarea lucru
rilor în m atca lor firească 
sunt anihilate ca nonşa
lanţă tocmai de către 
unii dintre cei pare tre,. 
buie să aplice • efectiv 
actul justiţiei, legea.."

Hoţi şi mafioţi autoh- 
toni şi de aiurea, ban
diţi şi criminali odioşi 
îşi desfăşoară neştinghe- 
riţi planurile în această 
ţară parcă blestemată de 
Dumnezeu, creând teamă 
şi teroare, derută şi ne
siguranţă, lehamite şi 
incertitudine în rândul 
oamenilor cinstiţi, care 
trăiesc aşa cum păt şi 
cum îi îndeamnă cuge
tul lor. curat. Ei văd 
cum ' aleşii; naţiunii şi 
sus-puşii puterii; d e '  lă 
Structurile cele mai dş 
jos şt" pâhă Ia 5. vârîiil 
piramidei — cei mai 
mulţi dintre ei —, îşi 
fac de cap, sfidează legi 
elementare şi bunul simţ, 
fără ca cineva să-i tragă 
de mânecă.

şacalilor, escrocilor, cri
minalilor. şi împreună 
cu parchetele îl trim it 
spre a da socoteală de 
faptele Ion Dâr ei nu 
prea dau socoteală ci 
îdau telefoane — firul 
scurt, pila şi relaţia 
funcţionează mai âbiţir 
ca niciodată — şi mai 
ales- dau bani, 1 mulţi 
bani pentru a ieşi d in ' 
belea. Şi aşa, fapta ju
dicios demonstrată s ., nu 
mai este puşcărie curăţă, 
ci cauză anulată.

€ u  asemenea raţiuni 
şi decizii nu se pot îm
păca oamenii curaţi, sin
ceri, promotori ai ade
vărului, Iar când un 
astfel de om se- află 
într-o foarte înaltă func- 
ţie şl constată că pute
rea funcţiei îi este li
m itată ' de laşi ' şi de co
rupţi, când vede cum le
gea devine fărădelege., 
prin gestul justiţiona- 
rilor profesionişti — a  
unora dintre aceştia, 
Împătimiţi de înavuţire

DUMITRU GHEONRA

Cetăţeanul (Continuare în  pag. a -2_a) i
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GUVERNUL IŞI 
ASUMA RĂSPUNDERI 

PRIVIND 
DEZVOLTAREA 

LOCALITĂŢILOR 
MOŢEŞTI

Ieri, la Alba Iulia, s-a 
desfăşurat o întâlnire de 
lucru a reprezentanţilor şi 
specialiştilor din judeţele şi 
ministerele implicate în 
proiectul „Amenajarea te
ritoriului zonei Munţilor 
Apuseni (PATZ Munţii A- 
puseni).

Convocarea a fost făcu
tă de Guvernul Rom âniei 
prin M inisterul Lucrări
lor Publice şi Amenajarea 
Teritoriului, înţelegând ast
fel să-şi asume răspunderi 
majore în realizarea pro
iectului.

D ezbaterile au avut ca o- 
biect prima variantă a pro
iectu lu i de program, rezul
tată în  urma propunerilor 
judeţelor şi ale m inis
terelor de profil im plicate.

Delegaţia judeţului Hu
nedoara a fost condusă de 
di Gheorghe Dreghici, pre
şedintele Consiliului ju
deţean. <i.c.) : •

A recunoaşte, a regreta
Sunt oameni care, în fi doar pervertiţi, 

ciuda * înaintării în vârstă Convertitul sublim al 
şi a schimbărilor care istoriei este Saul din 
au loc în gândire şi în Tars, cel mai aprig pri- 
istorie, în  lume sau în gonitor al creştinilor, 
imediâta lor apropiere.

ţinut cu sălbatică vehe
menţă mişcarea legio
nară. O dată cu înţelep. 
ţirea adusă de vârstă, 
nu încetează sa se mire

rămân robii unor idei 
fixe, convinşi că în fe
lul acesta sunt consec
venţi. ..A-ţi recunoaşte 
Insă erorile dintr-o anu
mită perioadă a vieţii, 
a-ţi regreta ceea ce N e-, 
gruzzi numea „păcatele 
tinereţelor“ nu e lipsă

acela care, în urma re- şi să-şi reprobe rătăcirea 
velaţiei trăite pe dramul de atunci, pe care, într-o

scrisoare din 1983. o 
consideră „o perioadă 
imbecilă, din acelea de 
care-ţi esto ruşine că 
le-ai traiî“. Iar în 1974, 
către alt prieten: „Vând 
mă gândesc ce rătăcire! 
Ne prostise un vânt de

MENTALITĂŢI

I .________
I tinereţelor" nu e lipsă Damascului, a devenit 
I de consecvenţă, ci ches- Apostolul Pavel, cel mai nebunie“. La fel Mircea
* tiune de caracter. ,Un profund teolog creştin, Eliade, ia fel G. Noica 
•| pni de caracter nu . vă după Hristos. Dar, bine. nu se sfîesc să-şi recon.
* ezita niciodată să-şi re- înţeles, nu e singurul, sidere cu regret şi jenă 
I  cunoască rătăcirile, ori. Exemple de convertiri anii fervOrilor gardiste.
* cât de dureros ar fi găsim oriunde de-a Iun- Cum ziceam, chestiune 
I aceasta pentru el. El gul timpului, chiar dacă de caracter. Dar şi de 
'  poate fi convertit către nu ca rezultat al unei cultură. Spre ■ deosebire 
j  mai bine, nu e un om revelaţii divine, ci doar de mentalitatea comu- 
I pierdut pentru societate al unei autoanalize lu- nistă care, îndoctrinată 
'  O lichea sau un imbecil, cide şi raţionale. Doar?!

'X în Schimb, nu pot accept- Dar asta e foarte mult! RADU CIOBANU
» ta  ideca că au greşit Ei Iată-1 pe Cioran, cel 1 1  1 1 • n -  i '
|  nu pot fl convertiţi, pot care în tinereţe a sus- (Continuare tn pag. a 2-a> I
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HANDBAL MASCULIN
Sâmbătă şi duminică 

se desfăşoară la Sala 
sporturilor din Deva 
meciurile din cadrul 
Gairipionatului Rejpubîi- 
can de Handbal, divizia 
B — băieţi, la care 
participă echipe din mai 
multe judeţe ale ţării. 
Competiţia este organi

zată de Federaţia Română 
de Handbal şi de DJTS. 
(SC.)

BASCHET _

Duminică, 18 februa
rie, în Sala sporturilor

din Deva va avea loc 
meciul de baschet din
tre  CSS Deva şi CSS I 
Oradea, din cadrul DL 
viziei şcolare — juniori 
I. (S.C.) , ■ ;C

DIALOG LITERAR

Luni, 19 februarie a.c., 
ora 12, la Biblioteca co
munală din Brănişca are 
loc întâlnirea cititorilor 
cu scriitorul Petrişor Cio- 
robea. Cu acest prilej, 
scriitorul va vorbi de
spre creaţia sa. Bibliote
cara Terezia Cismaş va 
dialoga în continuare cu

elevii pe marginea lec
turilor suplimentare pre
văzute de programa şco
lară.:- (M.B.)

TESTAREA ARBITRILOR

Sâmbătă, 17 februarie, 
cei 90 de arbitri de 
fotbal din lotul judeţean 
vor începe cu testarea 
fizică ce va avea loc 
la  Stadionul „Cetate" 
din Deva, Urmând ca, 
după aceea, în sălile Li
ceului Decebal să aibă 
loc testul teoretic şi a- 
poi analiza activităţii ar
bitrilor din prim ul' tur

al actualului campionat. I  
(S.C.) |

I
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FARMACII DE 
SERVICIU

•  Jn Deva funcţip-. I
nează azi şi duminică I  
unitatea farmaceutică |  
„Tainic" S.R.L., sitiiată I  
în bulevardul „Decebal". ■  
nr. 30. I

•  Hunedorenii se pot J
adresa la sfârşit de săp- I  
tămână personalului far- * 
maciei „Giany" din car
tierul Ceangăi (în veci
nătatea fabricii de tri
cotaje). (E.S.) ■"

I

•  * dolar SUA
•  I marcă germană
•  100  yen i japonezi
•  l  lirft sterlină 
ţ  -  t  frâne elveţian
•  t frâne francez
•  105 - Bre italiene

Etţrsar/ de referinţă 
a României.

^ A W W V W W W W W W .V

;;;/ — 2817 lei
— 1916 lei J
— 2654 le ii
— 4327 le ii
— 2349 lei;
— 556 Iei 1
— 177 lei

ale Băncii Naţionale*

O

Aut. C.N V.M. nr. 168 I
din 22. IX. 1995 ţ

î  FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR f  
|  DE AFACERI f
1 Valoarea certificatelor de investitor în î  
|  săptămâna 17—23 februarie 1996: î
j  Tip A — 715 440 Iei; Tip B — 178 860 f 
I Iei; Tip C — 89 430 lei. f
| Creşterea în anul 1995 — 120 la sută. f
{ FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE f
|  ŞI PENSII l
|  Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine 1 {.

una p zr
Umblu în somn, domnule doctor 
A, va şâ zică sunteţi poliţist...

i  DEVA, tel.-fax 230558 • HUNEDOARA — I 
i  711430; PETROŞANI — 545302; ORĂŞTIE — £ 
1642090; BRAD — A. lancu, 21/43 parter; SI-i 
4 MERIA — A. lancu, bl. 6 parter. 1

® Vă oferă:

Ta RAFINAMENT si*

prin p ro d u se le  sa le : C A L I T A T E

lichiorurile cremă LA/)) M 
( Ciocolată, ciocolata cm vişine, ciocolată cu cocos, ciocolata 
cu alune cacao cafea, banane cocos, vanilie)

bran d y-u l BROOS
SA REGĂSiM NATURA ÎMPREUNĂ !

Începând din data de 31.01.96,

investi banii dumneavoastră ia
Fondul Român de Investiţii apelând la serviciile 

B M I &  P Q 8 t  din Hunedoara, sfr. 22 
pecembrienr.7 şi Petroşani, Bd-l Decembrie nr.86.

F on d u l R o m an  do In v e s t i ţ i i  a În re g is tr a t  in  
19 9 5  o c re ş te re  a v a lo rii t i t lu lu i  de 
p a r t ic ip a r e  e c h iv a le n ta  u n e i  d o b â n z i
bancare de 8 8 .3 ° o '

VMonrrtf l*r*J JU.Il!itlul <3o yyticlym -w.ro.— "

114 000 LEI V ^ '

3 r o \ m  i i t o u w  d i  
I M E S r iT II

(nformaţn Ia tel- 0&4/J 96673

£
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Â recunoaşte, a regreta
(Urmare din pag. I) ie i am greşit. Cei 

rora le-am acordat creş
tineasca încredere — ce 

m ult mai tenace şi pe naivitate! — şi şansa d£ 
parcursul unor decenii, a-şi te m i, ţa ţa  într- 
s-a fixat ireversibil, de- climat de libertate ţ i  
venind incapabilă de democraţie s-au dovedit 
reconsiderare şi con- capabili de ă-şi schimba 
vertire. In afară de di doar părul, nu şi nâra-' 
Alexandru Bârlădeanu. vuL Precipitându-se lă r i  
au  .cunosc iot .alt i i i» - ,-  sfială a  se aşeza d ia  
n ităr comunist care să nou în fruntea bucatelor, 
fi avut tăria de caracter ei sug cu nesaţ măduva 
de a face mea culpa, cea dulce *  ciolanului, 
Toţi ceilalţi profitori ai lucrând m ai mult 
vechiului regim care au mai puţin făţiş la resta- 
scăpat de puşcărie, deci yraria partidului unic. 
covârşitoarea "lo r majo. Sintagma de' tristă 
ritate, fie câ pozează mintîre „forţa 
azi în „dizidenţi", fie cătoare" s-a şi rostit, 
continuă, ca şl odinioară. Urmează „unitatea de' 
să facă din alb negru şi monolit" şi toate cele- 
din negru alb. Celebrul lalte, ştiute. A recunoaşte? 
„punct 8" a l' Proclama- A regreta? Slăbieiuitî 
peî de la Timişoara pre- proprii oamenilor de 
cOniza excluderea lor racter, necunoscute şi 
temporară din viaţa pu- neavenite ţn aceste vne-! 
Mică tocmai pentru a ie da muri când secretari 
tim p să-şi reconsidere partid, şefi de securităţi 
trecutul. M-am num ărat Ijudeţene, lingăi notorii 

.prin tre cel ce au fost ai Ceauşeştilor ajung 
împotriva „punctului 8“ ■senatori ai României 
»i am şi scris despre democrate, ba o repre- 
asta, Sndepărtându-mi zintă şi peste hotare, fă- 
destuî prieteni. Socoteam râ să fi retractat ori să 
că trebuie să pornim şi fi regretat nimic dinţr-un 
Mei de la R em isa de trecut condamnat de 
lamă — credinţă, acor- istorie, 
dându-le acestor oameni Cu „punctul 8“ poate1 
încredere ;1 şî şahsa de că trebuia început. Abia
a  se reabilita prin fapte, azi ne dăm seama ..de
Cei şase ani care au consecinţele neaeeeptârîi 
trecut de atunci au de- sate, dar e târziu. Altă 
m onstrat însă că toţi făină se marină acum 
cei care âtn gândit ast- la morile României...

?  v.;;- - . ' '
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la acest Indicator s-a în
registrat pe zona Hune
doara în ziua de 5 februa
rie §1 anume de 0,125 
mg/mc âjcr/34 h, ’ ■

1 m  Pulberile sedimenta- 
bile au înregistrat depă
şiri ale valorii limită de 
17 gr/m p/lună In zonele 
Hunedoara -2 Suituri de 
1,4 ori şi de 7,1 ori In 
2ana Teiiuc. >.

•  Indicatorii de calitate 
pentru apel» curgătoare 
de suprafaţă- au î fost 1» 
general in  limitele impuse 
de STAS. Pe râul -Jiu, 
materiile în suspensie 
provenite din ev acu am  
apelor uzate industriale 
'incomplet epurate aa 
prezentat pentru perioada 
amintită o  valoare medie 
de 3579,7 mg/t şi o valoare 
maximă de 4272 mg/1 în 
registrata în ziua de ■ 7 
februarie.
AGENŢIA DE PROTECŢIE 

A MEDIULUI DEVA

f a  ceea ce priveşte ca
litatea factorilor de mediu 
în judeţul Hunedoara în 
perioada 5—I I  februarie, 
din determinările analitice 
efectuate te  punctele de 
control a le  calităţii ae
rului, au rezultat urmă
toarele:

•  Valorile medii pentru
concentraţiile poluanţilor 
gâzoşi (bioxid de azot, 
bioxid de sulf, amoniac, 

fenoli şi aciditate) s.au 
menţinut în limitele im
puse. .■

•  Pentru pulberi te  
suspensie, valorile medii 
s-au încadrat f ă  valoarea 
limită- de 6.15 mglmc a e r/ 
24 li fn toate zoneie din 
judeţ. Valoarea maximă

O săptămână „de foc" Ia Hunedoara!
P e  la Începutul acestei 

săptămâni, municipiul Hu
nedoara a polarizat a - 

prfa
mitingurile zilnice organi
zate te faţa Priasfiriei lo
cale da către  sindicatul 
jSiderurglstul". Nemiă- 
ţtamirea hunadorenilor a  
derivat din situaţia ex
cepţională care s-a creat 
In combinat, prin decupla
rea  de către RENEL a
unor capacităţi de produc
ţie , având efect imediat 
trimiterea în concedii de 
odihnă a 8506 de salariaţi 
de către S.C. „Siderurgi
ca" S-A„ te  care te  adau
gă alte câteva mii de la 
unităţile direct legate de 
siderurgia hunedoreană.

Protocolul de marţi, 13 
februarie, încheiat la Bucu
reşti, nefiind re g re ta t  în 
totalitate, a determinat 
permanentizarea fn fiecare 
zi, din această- săptămână,

la ora 11, a acţianfior sin
dicale în P teţa Prim ăriei, 
pentru a susţine negocie
rile  care au avut loc vi
neri la sediul Guvernului. 
In prealabil, joi, la Bucu
reşti, a avut loc o întâlnire 
la  Federaţia Metarom, 
prilej cu care s-au discu
ta t  problemele ridicate de 
reprezentanţii sindicatu
lui „Siderurgistul", hune. 
dorenii fiind reprezentaţi 
de o delegaţie condusă dc 
dL Andrei'..

tn  unna negocierii de 
joi, s-a hotărât ca toţi 
salariaţii trimişi te  con
cedii de odihnă (torţat) 
să înceapă lucrul, ier mi
tingul pentru vineri, 16 
februarie, să fie continuat 
de către sindicaliştii aflaţi 
în ttetetA liber şi cei In 
concedii de odihnă pro
gram ate Deşi RENEL a 
asigurat 45 de MW, a- 
ceştia sunt consideraţi „a

U  insuficienţi pentru ne
cesarul combinatului". Du
pă  discuţiile intense , de 
m arţi, fav Departamentul 
metalurgiei ş i eu p refect
ţu l io sţ
nectate te  energie şl gaz

minare.
Pe parcursul mitingului 

desfăşurat te  Hunedoara, 
cauzei sid erergiştiioc r fi 
s-au alăturat sindicatele 
de te unităţii* din zonă, 
numeroşi cetăţeni a l m u
nicipiului, iar joi la  prânz 
a  sosit la Hunedoara, ş i un 
grup de. la  Reşiţa rare  
şi-a manifestat solidarita
tea ca  salariaţii' de ia  
Slderaigteal. ,

în  cadrai luărilor de 
cuvânt ale liderilor -de 
sindicat s-au făcut apre
cieri du re la  modul de 
guvernare a ţării, care 
este trasă - în mizerie tot 
nud m ult, de la  o  zi la

De la Politia Sanitara
INCREDIBIL, DAR 

ADEVĂRAT
In cadrul controalelor 

pe care le efectuează 
I.P.S.M.P. Deva şi labora
toarele teritoriale se gă
sesc fel şi fel de deficienţe, 
unele care depăşesc orice 
limită. La Asociaţia fami
lială „La Bocan", dia 
Pestişu Mare, îşi desfă
şoară activitatea ş i  o car
mangerie, într-o încăpere 
anexă din curte, cu in
trare dintr-un şopron in
salubru şi fără să aibă 
un .punct organizat de sa
crificare a  animalelor. Tot 
în această curte se află şi 
un punct alimentar. Pe 

-lângă • toate abaterile con
statate aici, asociaţia respec
tiva na posedă nici auto
rizaţie sanitară de func
ţionare! Pentru toate a - 
Ceste fapte, s-a aplicat o 
amendă contravenţională 
de 500 000 de lei şi sus
pendarea activităţilor a-

eesieî asociaţii. Tot te  
această localitate, te  ma
gazinul alim entar de la 
S.C. Mercur Corrinex, 
s-au găsit puse te  vân
zare salam italian şi câr- 
n a ţ de porc cu termenul 
de valabilitate depăşit cu 
14 zile şi biscuiţi cu ter
menul expirat din octom
brie, anul trecut. Amenda 
a fost de 308 000 de  lei, 
ia r aceste produse s-au 
scos din comercializare.

NU SE TRECE CU 
VEDEREA M CI O 

NEREGULA ,
Poliţia sanitară nu tre

ce cu pederea nici o  ne- 
, regulă, indiferent de to
cul în care se petrece 
La blodul alimentar de 
ia  Spitalul municipal din 
Petroşani personalul v i
novat a fost sancţionat cu 
75 000 de lei, te r eef de 
la secţia chirurgie a spi
talului dus Lupeni, tot cu

aceeaşi sumă, pentru de- 
pozi tarea incorectă a  ali
mentelor <în primul «azi 
şi neefectuarea cum se 
cuvine a  curăţeniei şi de- 
zinfecţiei in  saloane şi 
anexe fia Lupeni). Tot 
pentru această neregulă 
âu fost amendaţi re» 150 000 
de tei c r i vinovaţi la Cre
ţe  cu program săptămâ
nal din Lupeni.

VIZAŢI AUTORIZAŢIILE 
/ . f i t  ACEST ANI

Deşi s-a «tras mereu 
atenţia pe teren se consta
t e  .-marea oft se ' „uită" 
vizarea pe arest an  a  auto

rizaţiilor sanitare de funcţio
nare. S.C. Apicom Popa SRL 
Deva, SC June Alimprod 
SRL Rapoltu Mare au 
fost amendate cu câte 
50 006 de lei pentru lipsa 
vizei pe anul 1990 pe  
autorizaţiile sanitare.

POLIŢIA SANITARA 
; DEVA '

ftîrtoare d*s

Demisia unui genera!
D

—, când , simte aranja
mentele de to t soiul, 11 
apucă lehamitea inutili
tăţii. Şi atunci Îşi dă 
demisia. Este cazul, fără 
precedent, al generalului 
Ion Pîtulescu, până zi
lele trecute — şeful Po
liţiei Române, d ac i nu 
cumva tg  va retrage de
misia ori n a J  va fi ac
ceptată.

Gestul său de 
curaj .şl onoare ,ţ t tW » -  
să constituie tm  semnat 
de alarm ă privind gu
vern abilitatea ţărij, p ri
vind modul de exerci
tare a  puterilor te  «tai, 
privind atribuţiile insti
tuţiei preşedinţiei Ro
mâniei. Ş i nu In ultimul 
rând, demisia poliţistului 
şef aî ţării trebuie să-l 
determine pe foştii .. ^

subordonaţi la implica
rea şi mai dinamică in 
misiunile multe şi grele 
pe care Je au. Pentru 
Că şi te  poliţie mai «unt 
lucruri de tedreplat, mai 
sunt oameni influenţa- 
bili, pe lângă neajunsu
rile de dotare şi de per
sonal. Ia r adevărul şi 
dreptatea trebuie să re 
aşeze odată $f fn această 
ţară.

alta, dublată de lip sa  de 
receptivitate a parlam en
tarilor tem edoreni ia  dra
m a siderurgiei d ia  zonă. 
S.C. Siderurgica S.A. Hu
nedoara Ore de plătit Re-
nri-u lu i 12 m iliarde de 
lei, de încasat de la  be
neficiari 140 de miliarde, 
ori scurtcircu itarea" e- 
nergetică a combinatului. 
In opinia sindicatelor, a 
fost etichetată ca o  mă
sură ne  justificată.
, Nerezolvarea actualei 
stări de la Siderurgica 
Hunedoara poate atrage 
măsuri de torţă din par
tea sindicatelor, inclusiv 
blocarea unor drumuri de 
interes naţional. întrucât 
cei responsabili S e soarta 
siderurgiei Uunedorene se 
vor trezi numai atonei la 
rea lita te

CORNEL FOENAR

•  „PATRIA" DEVA: 
Răpirea trenului cu bard 
(10—204; Suspecţi d e se rv i' 
ciu (21—22); •  „FLACA- 
RA- HUNEDOARA: Des- 
perando (16—22); # „PA- 
fUNGUL* PETROŞANI ; 
Răzbunare infernală <16— 
39); Lună am ară (20—22);

•  „CULTURAL" LUPENI: 
Ultimul turist la Moscova 
(16—19); Răzbunare in
fernală (20—22); «  „ZA- 
RAND“ BRAD; Asasini
(16—19); Reţeaua (20—22);

•  «PATRIA" ORÂŞTIE:
Patrula invincibilă (16— 
19); Amanta nevestei mele 
(20—22); •  „LUCEAFĂ
RUL" VULCAN; Cartea 
junglei (16—19); Ultimul 
te is t  la Moscova (20—22);

•  ..DACIA" HAŢEG: Re_
ţeaua (16—18);. Noaptea în 
care nu ne-am Întâlnit 
(19—21); «  „MODERN*
HUNEDOARA: Păienjeni
şu l crimei (16—18): •  CA
SA DE CULTURA CA- 
LAN: Cavalerul mesei ro
tunde (16—18); •  „MURE
ŞUL" SIMERIA: Specii
(16—18); 9  „LUMINA" L  
LIA: Mai iute ca moartea 
(16—18).

LUNI, 16 FEBRUARIE
7,0fl Ora 7. bună dimineaţa!; 6.30 Cap. 

cana timpnhii (s/r); 9,15 Sport la minut;
9.30 Paradise Beach (s/r); 10^0 Gorky 
Park (tir); 12,00 Verdict: crimă (r); « .00  
Oameni în toată firea (s/r); 13,30 Ges» 
tari însemnate (s/r); 14,30 Sport Maga
zin; 1M0 Schi magazin; 16,30 Paradise 
Beach (s): t7/)0 Povestiri din Bucureşti; 
1730 Capcana timpului (s); 18,15 Fotbal. 
Rezumat Spania; 18,45 Sport la minut: 
ştiri sportive; 19,00 Oameni în toată fi
rea (s); 19,30 Ştirile Pro TV; 19,55 Doar 
o vorbă să-ţi mfti spun...; 20,00 Windy 
City (dramă SUA 1984); ZtSO Ştirile Pro 
TV; 22,00 MASH (s); 22,30 Procesul eta
pei; 0,00 Ştirile Pro TV.

MARŢI. 20 FEBRUARIE
7,00 Ora 7, bană dimineaţa!; 8,30 Cap. 

cana timpului (s/r); 9,15 Sport la minut; 
930 Paradise Beach (s/r); 10,00 Windy 
City (f/r); 11,35 Fotbal. Rezumat Anglia; 
1230 Sport şi cascadorfe; 12,55 Ştirile 
Pro TV; 13,00 Oameni în toată firea (s/r);
33.30 Procesul etapei (r); 16,30 Paradise

Beach (*? 17,00 MASH (s/r); 17,30 Cap. 
cana timpului (s); 18,15 Fotbal. Rezumat 
Bunde*liga; 18,45 Sport la mitmt: ştiri 
sportive; 19,00 Oameni în toată firea (s);
19.30 Ştirile Pro TV; 1935 Doar o vorbă 
să-ţi maj spun...; 20,00 Spiţalal de urgen
ţ i  (s); 2L60 Secrete de familie (s); 21,55 
Ştirile Pro TV; 22,00 MASH (sh 22,30 
Beşteaptkde, române! (fâtkshow);

MIERCURI, 21 FEBRUARIE
7,00 Ora 7, bună. dimineaţa ! ;  8,30 Cap

cana tinuu|lui (s/r); 9,15 Sport la minut;
9.30 Paradise Beach. (s/r); 10,00 Spitalul 
de u rgenţi (s/r); 11,00 Secrete de familie 
(s/r); 11,45 Sport Magazin; 13,00 Oameni 
în toată firea (s/r); 1X30 Sport Magazin;
15,00 Deşteaptă-te, rom âne! (r); 16,30 Pa
radise Bepch (sfe 17,00 M.A.S.H. (s/r)î
17.30 Capcana timpului (s); 18,15 Sport 
Magazin; 19,00 Oameni in toată firea (s):
19.30 Ştirile Pro Tv; 19,55 Doar *  vorbă
să-ti mpi spun...; 20,00 Love Potion No 9 
(co.‘ SUA 1992); 22,00 M.A.S.H, (s); 22,30 
Robocop (s); 23,30 Poveşti adevărate

301, 22 FEBRUARIE 
7,Q0 Ora 7, bună d im iaeaţa!; 8,30 Cap

cana timpalui (s/r); 9,15 Sport la minut;
9.30 Paradise Beach (r); 10,00 Love Potion 
No 9 (f/r); 12,00 Sport; 13,00 Robocop (s/r);

14.30 Poveşti adevărate <r); 15J00 Fotbal 
Made in  Eugland; 15,30 Beverly Htils (s/r); 
365i0 Paradise Beach (s); IU »  M.A.S.H. 
(s/r); 18,15 Sport Magazia; 18,45 Sport la 
m in u t; ştiri sportive; 19.00 Oameni în 
toată firea (s); 19,30 Ştirile Pro Tv; 19,55 
Doar o vorbă să-ţi mai spun...; 20,00 Pro
tocol (eo. SUA 1984); 22A0 M.A.S.H. ţs);
22.30 Craker (s); 23,30 Rătăciţi în Iran."

VINERI, 23 FEBRUARIE
7.00 Ora 7. bun i d im ineaţa!; 8,30 Cap

cana timpului (s/r); 9R6 Paradise Beach 
(r); 10J0O Protocol (f/r); 11,40 Sport; 13,00 
Oameni in toată firea (*/r); 13,30 Craker 
(s/r); 14,30 Rătăciţi iu tranziţie (r); 15,0!) 
Sport Magazin; 16,30 Paradise Beach (s);
17,00 M.A.S.H. (s/r); 17.30 Capcana tim
pului (si; 18,15 Lumea rugby.ului; 18,15 
Sport la  m in u t: ştiri sportive; 19,00 Oa
meni la  toată firea (s); 19,30 Ştirile Pro 

.Tv; 20,00 Dosarele X (s); 21,00 The Lbng 
‘Riders (w. SUA 1980); 23,00 Aventuri t»
Casa morţii <s); 0,05 Sport la m inu t; ştiri 
sportive; 0,30 Erotica (s); 1,30 The Moiise 
Ou the Sfooa fi». SUA 1663); 3,36 Sport 
Magazin; 5,30 Tize Loag Riders (f/r).

SAMBATA, 24 FEBRUARIE
8.00 D.a.; 9,30 Insula misterioasă (s);

B U H H m m M u a m r a m u R s a K
10,08 O afacere dubioasă (f/r); 72.00 Sea- 
quest (s/r); 12,50 Doar B VOrbă să-ţi mai 
spun- R); 12,55 Ştirile Pro TV; 13,00 
Candid cam era; 18.30 Gusturi însemnate 
(s); 14^6 Baschet: Deaver — Charlotte 
(r); 15,30 Fotbal H Cateţo ţd); 17^0 Fa
ţă în faţă cu llie Şerbftaoseu; XM0 Be- 
verly Hills (s); 19^0 Ştirile Pro TV; 19,55 
Doar o  vorbă să-ţi mai spun...; 20,00 
Gorky Parit (f.p, SUA 1983) cu Wllliam 
Hurt, Lee Marvin; 21,50 Ştirile Pro TV;
22.00 V erdict: crimă I (s); 23,00 Fotbal II 
Calcio; 0,45 Sport la minut : ştiri sporti
ve; Lfto Baschet NBA : Boustoa Rockets 
— San Antonio Spurs; 3,00 FotbâL

DUMINICA, 25 FEBRUARIE
8,00 D.a.; 9.30 Flipper (s); 10#9 Shan- 

ghai Expres (f/r); 1L20 Lumea filmu
lui; 11,50 Sport extrem; 12,15 Motor Sport 
Mag.; 12,50 Doar o vorbă să-ţi mai spun... 
(r); 13,00 Tenis. ATP Mag.; 13,30 Stelele 
(Hympiei; 14,00 Ciudăţeniile înmii; 14,30 
Duckman (d^.); 15,00 Fort Boyard; XtftO 
Dosarele X (s/r); 17A) Sugby- Turneul 
celor 5 N aţiun i: Ţara Galilor — Scoţia 
(d); 18,30 Seaquest (s); 19A0 Ştirile Pro 
TV; 18A5 Doar o vorbă să-ţi mal spun—;
20.00 O afacere dubioasă (eo. SUA TI);
22.00 NYPD Blue — viaţă de poliţist (s);
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CUVÂNTUL LI

M )  N O A S T R A  C E A  D E  T O A T E  Z I L E L E  i - *  * * * .
Primarul Simerle! închide 

paşalâeul" tureesc din localitate99
Printr-o dispoziţie re

centă a  primarului oraşu
lui Soneria, a  fost închis 
parkingtd turcesc şi lo
calul care-l deserveai Mo
tivele emiterii deciziei de 
suspendare sl- autorizaţiei 
şi închiderii acestora le 
reprezintă comerţul ne - 
legal, prostituţia şi mur
dăria excesivă lăsată de 
turiştii străini, aliaţi ta  
zonă in tranzit*

Decizia de închidere a  
popasului turcesc de la  
Simeria " a  creat reacţii 
din partea mai multor

oameni cu funcţii de 
răspundere, care fac to t 
felul de presiuni asupra 
prim arului localităţ ii, pen
tru  3  reautoriZa funcţio
narea paxkinguhti.

Intr-o discuţie pe care 
am avut-o cu dl Petru 
Păun Jura, prim arul Sî. 
merîei, pe tem a par&in -  
«ului. domnia sa a  r e - ,  
iterat ideea că ..atât tim p 
căt dum nealui este prf-

cei .car» fac p n t o i  pr»

AVERTISMENTUL
A-ţi anunţa vizita, fn- 

diferent sub ce fermă, 
este. un semn tte'.eiwMu 
zaţie. Un asemenea a- 
î «fei nm  găsit sflele 
trecute în p o a m  « t e l  
DBfej&aţfa gazetar na
turiste m ă anunţa că dacă 
cu tei ca & două zî, fil
tre  Orele 8—10, Să U» 
fiu  la domiciliu, oame
nii „de teren* al numi
tei dlstrfbtnii fod vor 
tăi« macaroana, adică 
Îmi vor opri gazul

sd tni-am  luatA doua 
liber' de ia servieta şi

- Sstait, deci rentat fft» 
d a i, sub saHcţtunea 
prirfl ' gazatei tm 
de  tâ rn ă  ' :sft p e m d t.,

. viaiaree - dreuieiitului ' .şl 
a  pr oprietăţii  .reefe; ac - 
cept ia  ca re  d o te  Par
chetul aaă poate obliga. 
Cian stăm  e tt respectai 
dreptului cetăţenesc la  
fnviotabititate» domiei- 
liutui. dlor t  

Eu mi-am făcut data . 
d a  şi am  aşteptat. Dum
nealor n u  şi-au făcut da
toria să v in ă  Mi-au 
consumat o  zi de m unci.

PRIVEŞTE ATENT ÎN JUR

V

1 am stat cuminte aC&să 
- Şi am stat, am  s ta t am  

s ta t N-am avut bine- 
|  înţeles parte de nici o 
î  vizită a  găzarilor. (Doam

ne fereşte-mâ da-o gre- 
şeal» de corectură care 

\ să transforme pe ă  în

De fapt, ce  doreau să 
i v ad ă  să afle, să ştie-
V dhft de la gaze najtt- 
\  rale ? Să vadă cum 
t funcţionează la mine
V  în casă instalaţiile in- 
) terioare de gaze şi mai 
ţ  cu seamă dacă nu a a- 
i păru t ia  mine în casă 
J im consumator în  pios. 
I Ca şl c.um contorul de 
( gaze nu a r  înregistra 
l  orice consum.

cu consecinţele respec
tive. Ce-aţi zice de un 
proces pentru despăgu
biri civile intentat de 
toţi cei ■ pe care.i so
maţi (activi fiind toţi cel 
din easăj să-şl consume 
o zi de muncă aştep- 
tându-vă ? Ce-aţi zice 
de tm proces penal al 
aceloraşi Ia adresa că
rora practicaţi şantajul j 
cu tăierea gazetar ? De 
serviciul fn ture, prfn 
care să acoperiţi şi dttpâ- 
amiaza zilelor, când la  ţ 
orice casă se află eî- ţ  
neva acasă, a^i auzit, 1 
dlor ?  Dar de m g tc ti i l  i 
faţă de ceţăţean ? |

ION CIOCLEI I

otomana a r  & omul să 
înceteze*.

Prim arul oraşului Si- 
i* . u şî-a propus dec 

camdată, să facă publice 
numele celor interesaţi de 
‘vntgk.< <*r*,» pt-ve t tut 
căşti şi a fccaluhrf eare-1 
deserveşte şi care sm fă 
cut asemenea intervenţii, 
efer a opinat eS menţine
rea presiunilor nu tm  esc- 
d u d e  dezvăluirea persoa
nelor . interesate - ta  r e -  
desciădawa acestui p a r -  
Idng.

CORNEL, POENAK 

. *—**•«

Spătarii
in satul Rişeuiiţa, oo- 

nxm a Bala de Criş, oon- 
tm uâ că ia  ampteme kt 
ultim a «*eaie o  ocupaţie 
fOarte veche pe aceste 
m eleaguri: confecţionarea 
de spete pentru răzbea, 
iele de ţesut. Ocupaţia 
seeaata se întinde pe 
tot parcursul unui an, 
dar cunoaşte o  intensi
ficare m at ales ferma, far 
spetele confecţionate fe 
HişcuHţa şe bucură de 
căutare şi de apreciere 
mai ales în  sudai ţârii 
şi în Maramureş, unde 
se duc cu ele în spate

' FERME 
ZOOTEHNICE 

PARTICULARE

Datorită interesului ma
nifestat pentru crearea 
unor sectoare zootehnice, 
unde creşterea animalelor 
să fie făcută în  condiţii 
de profitabilitate, s-'a for
mat o serie de ferme 
viabile, de tipul societă
ţilor familiale, cu răspun
dere limitată sau în nu
me colectiv. Intre aces
tea pot fi amintite fer
mei? : Romavicom Deva, 
Srnidt Orăştle, Stanele 
— Sălaşu d« Sus, Agri- 
com Baia de Criş, M irt & 
Hai n — Ooolişt* M ate şi 
altele. (N. T.».

fn 15 de gospodării din 
Ursîci trăiesc şl mun
cesc cam 150 de oameni. 
Casele tu t  risipite pe 
cunoscuta platformă '  a 
Luncaailor, aparţinătoa
re comunei tfeşorod. Oa. 
iUMtnii acesfui sat sunt 
buni gospodari. Se în- 
defetuicesc mai cu sea
ma cu creşterea anima
lelor — bovine şi ovine. 
Har an  şi necazuri. Cele 
mai, mari Ie provoacă 
dkfunndls şt tipw  m - 
renfofuf eiectrte. Adică, 
satul nit este electrifi- 
cat. Am încercat tot 
felul de soluţii pentru

4  satisface cerinţele să - l 
tentlor dhr Vtsici. Pro- J 
misiuni am primit cui 
nemiluita, dar de rezol-* 
vat nu  s-a rezolvat ni-J, 
mic. Satul este intr-a zo-( 
nă turistică de o rară* 
frumuseţe. Pe aici sej 
merge către Cetatea d a 
c ic i de  la  P iatra Roşie. I 
Sunt meleaguri eu te*» 
tui aparte, cu alea săi 
căuta'-'* '*'*-***■« iubitorii* 
de şw teri. Dar $ | fe a  < • 
înţeleşi sa-t putem ajaut 
ta  pe săteni* 1

IONEL CACUCI, |

t

Situaţie Îngrijorătoare
« I  ce  le  confecţionează
ti Ie «ftnd.

Se pemtestkliteză — 
şt nu cred că te  exa
gerează — că fabrica
re* . de «pete ~ va-' ' : lus 
avânt, ţinând « am a  .de 
faptul eă pământul a-a 
întors. fe stftpânij lui 
de  drept ■— ţărânii, iaz 
aceştia vor semăna din 
oou cânepă, vor creşte 
mai multe oî, aşa că 
ţesutul; în casă — ocu
paţie #  fvusţ a ierni îlor 
de la ţară, fn special 
iarna — Va reintra in 
dimensiunile ce le-a a- 
vut pe vremuri, chiar pe 
0 scară mai mare. f ir . 
R b

!

Aşa 'cum. am fort in 
formaţi, ta  miasicipiMt 
Brad, In an ta   ̂19%. are» 
înregistrat 249. «te naşteri 
şi 123 de căsătorii A- 
pareq t b u g ta t^ te  bună, 
dacă ne-am lua shipâ a- 
ceste cifre, esăştânşt un 
$por îl pnr '• 5 ..el 3 i*  
ram fe « a tem fta tşa  -f< 

talului din Brad nasc fe
mei din toată zona, si
tuaţia re  schimbă. Doar 
107 ceţni sont ai or» - 
şului Brad, diferenţa de 
142 ai* fost doar înre
gistraţi la p rim ăria . loca
lităţii.

Comparând cifrele anu
lui l%5 de la  naşteri ea  
cele de la decese — 186. 
raportul este favorabil 
celor dispăruţi. Spre o 
exrmpfifb&re t * .

h

catoare şl « te n tă  a si
tuaţiei, con^orăm  cifre- 
le naşteri din
luna ianuarie - NMţ fld' 
municipiu. IR a , e& e . » •  
naşteri înregistrate, doar 
doi m k t4 i  «? m k0^  
t.c t 'fS c fr5’ te  rteir.
28 «te persoane s u  trecut 
în e tern itate AdteS de 
14 Ort aa teă re l dOceaeire 
a  fast aud m are faţă . de 
cel *1 naşterilor.

Aceste oMte
toare a r  trebaţ să des 
de g ted it ' parlam entari- ' 
lo r noştri, pare ap  obti- 
gaţia să medfeca» a s u 
pra - lor, eu  scopul ela
borării onor legi care să 
asigure protecţia socială 
şi să stimuleze creşte 
rea natalităţii, să vină 
în ajutorul familiilor, în
deosebi al celor tinere, 
care în fiecare zi se 
confruntă qu m arţ. difi. 
cultâţî legate * de exfe- ' 
te i a zitef de

— ‘ ■ AXJiât JPRCA, '
' earespoadent ■.;

T o t ninge, ninge. Până şl fad ramele s-aa înzăpezit —
Foto PA VEI.

Dispensarul de tntre- 
prindere din Teliuc fi de
serveşte pe salariaţii Su
cursalei m iaîere Poiana 
Ruseăi şi pe cel ai. Uzi
nei de preparare. Spaţiul 
în  care funcţionează a- 
parţine Spitalului Hune
doara, care trebuie să a- 
fute unitatea sanitară şl 
din punct de vedere me
dical. La ora actuală, lo
calul arată bine (anul tre 
cut a fost zugrăvitj, do
tarea este însă mal sla
bă. Dacă seringi de ®- 
nicâ foloslnţă ex istă  (fiind 
a âgur î? * de * >itaU t *u 
seie de întrebuinţare sri,- 
rentă sunt ruginite, au  
există fu dotare un tub 
de oxigen... Ca să n u  se 
emită alte pretenţii.

„ESn punct -de vedere 
administrativ - • t »  îpt> 
t m  ilisa Blaridozîa t e 
ta. medicul de întreprin
dere —, depindem de mi
nă. Lemnele de încălzit 
ni re dau cu tâ râ ite  pro
soapele de vechi ce sunt 
s-au rărit; fiind num ai 
găuri, halate nu n t re 
dau» Oamenii apelează

ASISTENŢA MEDICALĂ LA SATE

CÂND Al DOI STĂPÂNI-
însă »ici m ai m ult pen
tru tratam ente. S-au în 
văţat cu  fete le  noastre 
şi ştiu  că a ici găsesc ser
viciu permai®*» g§ au  ■ 
t o t  Iteefeiatel
fn zonă b olile respiratorii 
ş i d igestive, Inregistrâa- 
du-se t e  u itbneie t —♦  
săptăm âni unfite «feste*. 
Notăm că anual se  face  
controlul periodic M K Fşt 
probele respirattnrB —, prm  
deplasarea unei caravane 
Ia loca l de m uncă, orice  
suspiciune fiin d  com uni
cată d ispensarulu i; ce i 
suspecţi d e beai pulm o
nare stm t chem aţi idei 
ş i recontrolaţi. 
na  prea i n  concedii 
dfeale — spunea dfe. Bea- ' 
t e  Asta dfa cauza bani
lor, piaţa acelor zS e  de 
boală depinzând d e  agen
tu l economie*.

C elu ilalt dispensar <Sa 
T eliuc, dispensarul ca . 
im m te I re adresează fu

prim ul rând pensionarii şi 
populaţia ‘ activă — angau 
ja^ i şoalii, corwakilui, ert 
d ia  com erţ ş l cooperaţie, 
copBL „Unitatea este în
cadrată cu d oi m edici 
generaUştl ş i ua pediatra» 
cu  două asistente de 

. cabinet »-». una d e ţjpaaft- 
şi uaa de ocrotire, piua 
o arirtrnrtă la  pugsctui sa
nitar Clnei*“ — spune» 
dna dr. Bmărăadiţa BriL 
nesc. jCfiKtirea dispensa
rului «tee funcţională, este  
racordată l a . reţeaua de 
ap ă ş i canalizare, lem 
nele sunt asigurate d e  
prim ărie. Cu instrum eri- 
iaral stăm  ’» S e a -  
lizaşea şe  face prte 
clavaşe. Dar fecem  totuşi 
m edicină şf ne-ar trebui 
un electrocardiograf fu 
prhnul rin ă . Avem  per
sonal calificat pentru 
laborator, dar n u  avent 

:'rea^«f*._
Problem a feţâ de care

Oamenii ridică pretenţii
este  « e te r  a  .ponetelu»
sanitar din Ciitciş. Acolo 
nu este program perma
nent''--.. de as tstegţă  meefe, 
eală din m ai m ulte mo
tive. t e  prfanil rând o »  
•u n t lem ne de tacălzit, 
apoi nu are cin e efer •  
tua curăţenia deoarece 
actualei peenaamd iaca. - 

. drată cu O' jtenătate de 
norm ă, nu  i  m* kaptm  şi 
ic e s t pemet. C e ar % oe  
făcu t?  jS ţto ln l ' «â re> 
cunooac* punctul «a stere; 
să încadreze e i  normă 
t e tr e t o  persoana care. 
fac* curăţenie, iar' pri
m ăria să  recordea* c a - ' 
direa la  reţeaua de apă ş l 
cşnaBzara; eta te n ie  în  
şat*- — ere d e părere 
dr. Sm ăritadiţa Hrănesc.

Altă problemă cu care 
se confruntă dispensatul — 
şi odată cu el celelalte 
fristituţil ale comunei — 
dste aceea c» n-au fost

incluse ■ în  programul de 
introducere a gazului met. 
tari, care urmează să se 
materializeze în acea  an 
în localitate „Prim ăria ar* 
trebui să suporte costu
rile, ' d a r suntem depen-. 
denţi şi de S phal: ne 
împotmolim fn probleme 
birocratice şU  păcat*. CU 
alte  cuvinte, când ai doi 
stăpâni, nu se ştie exact 

. c in e -te  va a)«ta, pe ciste 
să contezi

Pâslă la alte condiţii, 
la alte  dotări, ta  re le  
'două dispensare d in  Te
liuc se lucrează. Există, 
am putea spune, chiar o 

: concurenţă in tre  servicii. 
Cum am  văzat, adresăbi- 
litate există ta  ' ambele. 
In tetlm a vreme chiar 
m are; pentru că şi aici 
virdzrte a n  cuprms nsullă 
populaţie De dorit a r  
fi ea dolemtţeifi . exprim a, 
te  d e  dacteriţeie de  la  
cele dodâ unităţi sanitare 
să fie recepţiteate da 
cine . trebuie. . ' Şi tezei- 
vate.

n o t ă

z il e  ş r  N o r r i  
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laţ l u a  decembrie, \  
an ol trecut, am avut £ 
vrea trei—patru  zile I 
necazuri cu  apa caldă, f 
cu căldura te  apdrta- ţ  
meatele neasfre de pe » 
scara I, blocul B. stra- * 
da I  Decembrie, dlnT 
Deva. In luna ianua- l 
rie a»c-, - la . feL Ca tava* 
vreme, după sesizările j*1 
noastre insistente, tu . ♦  
erorile s-au cam re- 1 
zohrat O h  păcate. In 
ultima vreme, necazu. 1 
rile au ' rtep iru t. Nici: 
a p ă  rece’ nici caldă, 
nief căldură te  aparta
mente. A m ' şeşfete ft- ! 
resc, la RAGCl  Deva. * 
După câteva zile ’ au 
vesil. <ţOf lucriiori. Au 
privit te  sus . şf-n Jos, , 
au meşterit ceva şî , 
au plecat. (Ttt sftws.- 
ţiă în ceie 16 'a rta - ' 
ufeafe « te  aefeeaşf an 
m i m  m â m L  $i suuf* 
multe famffi! eu co- 
pd mici, «3,»»* bl- 
trini» fc®te®VL O te  n«'d 
este ttn a » e c t : de ptă- 
t'ă  ’ am plătit tmeaţt ca 
şl cum a m . & m s ifc e m  
de ceas ’şl şf- de i f  ţap i 
rece apă caldă, Căldu-T 
ră, Este corect, clnriît ? £

IU B  IOROACBB, »
■ avocat. ■

locator t a  bloeuft B
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Şcoala Generală flin 
; Teliucu Inferior, înăun

tru era cald, cursurile 
deşfăşurându-se în bune 
cortdiţiuni. Acest lucru 
a fost posibil datorită 
reparaţiilor' efectuate în 
ultimul trim estru al a- 
nului 1984 la centrala 
term ică p r e r ie  şi la 
Instalaţiile din incinta 
scolii. Acest lucru a fost 
posibil cu ajutorai Con
siliului local care în 
primul trimestru a l  anu
lu i 1995 a achitat con
travaloarea lucrării de 
8,8 milioane lei. Altă 
aproape 2 milioane lei 
s-au afectat de către 
Consiliul local, după cum 
ne spunea dna conta
bilă a Primăriei Teliue, 
Geonoviea Secară, pen
tru  întreţinere şi gospo
dărire la  toate şcolile 
şi grădiniţele de pe raza 
comunei. In bugetul pe 
acest an, ne mărturisea, 
la rândul său, d l Toan 
Rogovan, secretarul Pri- ,- 
măriei, se . vor prevedea 

•. fonduri pentru reparaţii 
la internatul şcolii ge
nerale : tencuieli, zugră
veli, la  instalaţii sanita-
re, întrucât aici stau 
mai m ulţi elevi provenind 

• din comunele Bunila,
\ Lunca Cernii, Lelese, To- 
<, pliţa. Sigur, s itu a ţia '
' '.â . .:<&

Dincolo de greutăţile 
tranziţiei, relevante 

sunt rezultatele 
activităţii

instrnctiv-educative
lor nu este dintre cel© 
mai bune, Întrucât sunt 
nevoiţi şă-şi aducă de- 
scasă anele produse ali
mentare. Cauza ? Bursa 
şcolară ce şe'jtoordă este 
de dOar 19 000 lei, după 

1 cum ne spunea dna • 
prof. Elena Doina Teo- 
dorescu, directorul Şco
lii Generale Teliue, pen
tru  cheltuielile de caza
re şi masă. Dacă pe zi 
valoarea mesei se ri
dică la 1840 lei, acest 
ifuoru a r  însemna că 
bursa ajunge doar pen
tru  zece zile dintr-o 
lună. Şi când te gân
deşti că parlamentarii 
vorbeau ca pe lângă 
cheltuielile de masă - 1 
cazare să mai fie aco
perite si câteva pro
cente din cheltuielile de 
rechizite Dar, vorba 
cântecului „Iar noi lo

cului ne ţinem / Cum 
am fost aşa rămânem". 
Credem că îmbunătăţi
rea situaţiei elevilor şi 
studenţilor solicitată în 
repetate rânduri de ti
neri a r trebui rezol
vată. fiind vorba de vi
itorul lor.

Din discuţia cu dna 
Elenă Doina Teodores- 
cu a mai reieşit faptul 
că sunt necesare . repa
raţii la toate localurile 
de şcoală de pe raza 
comunei (acoperiş cu 
şarpantă la şcoala ge
nerală; la  şcoala prima
tă  nu s-au mai făcut 
reparaţii capitale dc peste 
30 de ani : reparaţii la 
şcolile primare din Cin- 
ciş-Cerna şi Frontul II 
(o colonie a minerilor). 
Restul şcolilor s-au 
desfiinţat.

Pentru ca activitatea

instructiv-educativă a să 
cunoască o desfăşurare 
normală, toate şcolile 
beneficiază de cadre di
dactice calificate, cu 
grade; prin grija Inspec
toratului Şcolar Jude
ţean s-au asigurat toate 
manualele. Un lucru re
levant îl constituie ac
tivitatea educaţională, pe 
eficienţa căreia se pune 
mare preţ. Aceasta a 
făcut să. nu apară pro
bleme .disciplinare apar
te. Un sprijin substan
ţial aduc în acest sens 
orele de dirigenţie adec
vate ca tematică vâr
stei elevilor,- specificu
lui claseţor, conform cu 
programă şcolară, a- 
bordând educaţie civică, 
probleme de î circulaţie" 
orientare; profesională 
ete. Efecte benefice a 
înregistrat predarea re
ligiei, . elevii - comunei 
aparţinând doar cultului 
ortodox.

Să mai menţionăm în 
final că rezultatele ac
tivităţii instructiv—edu
cative se văd, acestea 
datorându-se cu precădere 
muncii cadrelor didactice, 
oameni cu experienţă şi 
pregătire temeinică, dar 
şi dialogului fertil cu 
familiile elevilor.

Tnterimat la Clubul i%
i

i, * 
i

h

ÎN BIBLIOTECA
La Biblioteca comuna

lă Pestişu Mic, fondul de 
carte, jse află in  curs des 
inventariere de către noul" 
bibliotecar, dna Mihaelâ 
Lujerdean, un om cu 
multă 'disponibilitate pen
tru această activitate. Din

păcate, fostul bibliotecar, 
oare de Juni de zile nu 
s-a mai ocupat de munca 
pe. care şi-a a$umat-o 
contra cost, nu participă 
la procesul de predare a 
fondului de carte, fu »- 
ceste condiţii, s-a alcătuit

o comisie care urmăreş
te predarea — ■ primirea. 
Se speră să nu se consta- 

, te lipsuri îh  gestiune, 
care. fără îndoială, a r fi 
imputate fostului biblio
tecar.

La întrebarea noastră

Copiii din casele de» copii, încotro?
Perioada de tranziţie, pe 

care cu sau fără voia 
noastră suntem obligaţi 
s-o parcurgem, a  scos în 
evidenţă multe neajunsuri 
sociale. O mare parte din 
categoriile' sociale sunt 
defavorizate. Q categorie 
urgisită de soartă o al
cătuiesc elevii proveniţi 
din casele de copil După 
terminarea gimnaziului, ei 
sunt îndrumaţi spre li
cee industriale şi şcoli 
profesionale cit scopul în
suşirii; unei meserii. O- 
dată absolvit acest ciclu 
şcolar, calificaţi sau nu 
intr-o meserie, majoritatea 
lor nu găsesc loc de mun
că şi se întorc In casele 
de copii, de unde au 
plecat. Prezenţa lor ta  u- 
lită ţile  şcolare unde se 
desfăşoară, procesul In
structiv—educativ pentru 
clasele I—VIII nu este 
potrivită, cu atâ t m a i! 
mult acolo, uiide procesul 
de educaţie şi instruire se 
desfăşoară pe sistemul de 
familie. Se pune în tre
barea unde să-i înca
drezi ? Aceşti „asistaţi* 
au alte preocupări, care de 
foarte multe ori influen
ţează negativ pe ceilalţi 
copii de vârsta şcolară.

Dar unde să se ducă ? 
Le oferă societatea o altă 
şansă ? Deocamdată alta 
mai ■ favorabilă, nu t w  
Tatâ-i ajunş] într-o situa
ţie , critică, împotriva vo

inţei lor „copiii străzii", 
fără un adăpost, lipsiţi 
de hrană ;i  posibilitatea 
unui tra i decent, obţinut 
prin muncă cinstită. In 
această situaţie, debusolaţi 
ei devin foarte vulnera
bili. De la  cerşitul în 
plină stradă până Ia hoţii 
«i tâlhării nu este decât 
un pas. Aflaţi la o vârstă 
foarte influenţabilă, ei 
devin victime sigure şi 
lişor se pot asocia cu cei 
certaţi cU legea şi „califi
caţi" in acte antisociale. 
Obsedaţi de incertitudinea 
existenţei lor, dezorientaţi 
şi dezamăgiţi ei primesc 
fără discernământ mâna 
ce lise  întinde.

Cine sunt vinovaţii mo
rali ai acestor viitori in
fractori ? Dascălii car© 
i-au educat ? Gei car© 
a r fi trebuit să  le ofer© 
un loc de muncă şi' nu 
i-au angajat? Sau cei car© 
deplasându-se prea mult 
în străinătate şi ocupân- 
du-se de salariile şi pen
siile lor, n-au favorizat 
existenţa altui destin a- 
eestei categorii sociale ? 
Cine se face vinovat de 
retezarea aripilor acestor 
„păsări" care n-au jn v ă - , 
ţat încă să zboare ?...

Cu regret trebuie să 
arătăm că nici ministerul 
de resort n-a avut preo
cupări • concrete în  asi
gurarea unui viitor mai 
optimist pentru această

categorie şociaiâ, defavo
rizată de soartă. Propu
nem Guvernului să elabo
reze de urgenţă un pro
iect de lege m enită Să 
reglementeze Un viitor si
gur şî o existenţă decen
tă  acestor tineri. Un 
paragraf al legii să pre
vadă angajarea cu prio
ritate a  acestora în me
seriile în care s-au cali
ficat de către Întreprin
derile de stat, cât şi de 
către societăţile privaţe 
(chiar acordându-li-se niş
te avantaje materiale).

E necesar ca toţi facto
rii de răspundere şi deci
zie să conlucreze pentru 
înfiinţarea şi organizarea 
unor cămine — şcoli —> 
ateliere, atâ t de necesare 
acestor absolvenţi. Ar fi 
locul cel mai potrivit unde 
ş& locuiască, să înveţe, sâ 
se recalifice sau iniţieze 
în meserii tradiţionale, o 
parte din ele pe cale de 
dispariţie. Atelierele şcoa
lă vor putea face con
tracte cu societăţi de pro- • 
fii în vederea comercia
lizării produselor efec
tuate. Elevii vor avea ast
fel satisfacţia că sunt 
utili societăţii şi bucuria 
că produsele lor sunt so
licitate.

Prof. L1VIU LUCAC1U

când se va încheia pre
luarea fondului de carte, 
dna Mihaela Lujerdean 
ne-a asigurat că cititorii 
din comuna Pestişu Mic 
vor putea JpiprumUta din 

* nou carte în cursul săp
tămânii viitoare, : Biblio
teca locală este ajutată 
în activitatea sa de Bi
blioteca Judeţeană. Spri
jin se primeşte de ase. 
menea din partea Pri
măriei locale care asigu
ră şi combustibilul ne
cesar încălzirii în peri
oadă de ' iarnă.

A W .’A V * ■

De o perioadă de timp, 
postul de director al 
Clubului „Siderurgistul" 
din Hunedoara a  rămas 
vacant. Tocmai când ac
tivitatea mergea mai 
bine ! Trăiam sentimen
tul că instituţia de cul
tură a siderurgiştilor de 
pe Cerna este, dacă nu 
cea mai bună din ju 
deţ, cel puţin printre 
cele mai bune.

în  această perioadă de 
interim at, cu responsa
bilităţi, aici l-am .întâl
nit pe dl Crişţian Coman, 
coordonator artistic al 
clubului, un om de cul
tură, cu suflet pentru 
cultură. Cine Va fi noul 
director a l clubului vom 
vedea. Până atunci in
stituţia nu poate şă-şi 
închidă porţile, ci tre
buie să-şi îndeplinească 
menirea . pentru care a 
fost ridicată, primind şi 
dialogând eu oamenii, 
înţelegându-le şi satisfâ- 
vcându-le preferinţele de 
petrecere plăcută şi u- 
tilă a timpului liber.

Ce ne-a relatat în  a- 
cest sens dl Cristian Co
man ? ..Ne axăm  în 
continuare mutica pe 
formaţiile noastre artis
tice de bază, între care 
cele trei formaţii de dans 
de societate ale, copii
lor (instructori Valentin 
şi Luminiţa Ileş, Cristian 
Parnescu, Mariana Mi- 
nisan), formaţii care an 
adus faimă clubului 
prin rezultatele de ex
cepţie obţinute în  între
ceri naţionale de gen 
Prin ei se vorbeşte cu 
respect despre Clubul 
„Siderurgistul". Forma
ţia condusă de Valentin 
şi Luminiţa Ileş a p a r 

ticipat chiaş- la un con
curs internaţional de 
dans de societate desfă

şurat în Belgia, E ne- t 
cesar să menţionăm că 1 
sponsorii principali ai J 
activităţii clubului sunt |  
S.C. „Siderurgica" SA . * 
şi Sindicatul liber „Si- |  
derurgistui" care ţine * 
de Cartelul Alfa". I 
' Să mai adăugăm că la * 

„Siderurgistul" îşi mai ţ 
desfăşoară activitatea J 
două formaţii de break » 
şi rapp dance, o grupă I 
de dans modern alcă- ! 
tuită numai din fe te ; |  
grupul vocal-instrumen- * 
tal „Siderclub" de care |  
se ocupă dl Cristian v 
Coman, , trupa de tea- I 
tru  popular (regizor NI- ; 
coiae Buciuman), afilia- j 
tă  de curând la  Aso- J 
ciaţia Naţională a Tea- j 

trelbi de Amatori. O for- I 
maţie complexă şi cu o . 
îndelungată tradiţie este I 
ansamblul folcloric „A r-! 
deleana" care reuneşte |  
dansuri, taraf, solişti vd-* 
caii şi instrument iş ti)  
(coregraf Petrică Pru- * 
nean, dirijor Adrian I 
Zelnean). *

Cu bune rezultate se |

iue uuivcreiufţix x u jm - ,
lare, pentru care se fac I

desfăşoară cele I I  cursuri 
ale Universităţii Popu-

eforturi ca diplomele de J 
absolvire să fie recu- | 
noscute de Direcţia Ju- * 
deţeână ' de ^ u n c ă f ,r ş l J 
Protecţie- Socială. ; Con- , 
tinuă activitatea , certa»-, ţ  
rilor, # e  artă  plastică şi ; 
foto; în  cursul săptă- > 
mânii viitoare se va * 
deschide o expoziţie, cu j 
lucrări de pictură ale 
artistului Iosif Balasz, J 
membru al cenaclului { 
clubului. Sunt doar c&- « 
teva repere ale activită- I 
ţii • pe care o o fe ră . 
Clubul „Siderurgistul** j 
celor care ii trec pragul. J 
astfel ca „interimatul" ţ 
şă fie trecut fără să se I 
simtă. î

Pagină realizată de 
MINEI. BODEA

Lipsa încălzirii exclude activitatea cultural-artisticâ?
în  ziua vizitei noastre încă de la darea sa în c operiş, la geamuri sparte... r 

la Căminul cultural din folosinţă. Dar, după Cum reparaţii se impun 
Teliucu Inferior era cum ne spunea dna Mâ- la  căminele afiliate de ia . 
frig. â ja i bine spus — gheţi: „In urmă cu trei Cinciş, Plosca, Izvoare^- 
o atmosferă de peşteră, ani, oamenii din această în  privinţa activităţii 
M otivu l?! Atât directo* zonă a  comunei, inclu- propriu-zise desfăşurate 
rul de cămin, dna Elena siv cei de la blocuri-, DE sau IN căminul eul- 
Magheţi, cât şi biblioţe- au refuzat sâ mai plă- tural e necesar să men- 
carul, dşoara Corina Ga- tească încălzirea centra- ţionăm că filme nu 
borţ continuau şi în  acea lă al cărei cost e ra  prea mai rulează aici de trei 
zi, după mai bine . de o ridicat, iar serviciile nu ani; contractul fiind  a- 
săptămână, vizitele la lo- erau pe măsură. In acest nulat pentru că nu se 
cuinţele oamenilor de pe caz, centrala termică obţineau beneficii, în 
străzile ce le-au fosţ s-a topbis, iar aşeză- condiţiile în' care alt 
repartizate pentru a o- mântui de cultură a ră- cinematograf ,nu mai 
feri explicaţii celor ne- mas şi el fără încălzire, funcţionează In Teliue. 
dumeriţi în legătură cu De atunci durează şi chi- Un particular organi- 
fdosirea cupoanelor şi a nul nostru, iar frigul zează proiecţii video, 
carnetelor cu certificate iernii cu greii mai în- Formaţiile Căminului cul-

deamnă localnicii sâ ne tural organizează, e a- 
de proprietate. Cei doi j reac- pragUi“. aaîrărir n  „ne
oameni de cultură erau devărat la intervale cam
fericiţi că m al avoan In  aceste condiţii, o mări de timp. spectaCO- 
doar o zi de mers oen- Parte din spaţiul c ăd i- le de muzică populară, 
u u  a rezolva misiunea nulai cultural a  ,ost  la - uşoară, momente umoris- 
n  l L ^ o s t  î n c r S  chiriat, aici funcţionând tice. Este vorba, în  pri- 
tmă incredin- urf ^ r ,  o agenţie C.E.C.. mui rând,1 de grupul

., , , . un magazin de apă mi- vocal-instrumentâl „Te-
' ZI.1f l€. , n0-rm,ale ,̂ Te neralâ şi o brutărie, liuo—club". Ăici au

lucru, în căminul cui tu- gg mai p re c u m  că în poposit şi , spectacole
ral focul se face intr-o decembrie anul trecut ale unor ansambluri a- 
singură încăpere —  ̂cea sala m are a  instituţiei a  Cate în turneu — din 
a bibliotecii — ca lem- afectată de inunda- Arad, Clubul „Siderur-
ne primite de la  Pri- ţii, la  fel cum afectate gistul" Hunedoara, Tea- 
mărie, deşi „casa de au fost şi alte zeci de trul de Revistă din Deva, 
cultură", cum aşa de gospodării din comu- In perioada de iarnă, 
ademenitor scrie pe nă. Stricăciunile se ri- însă — n im ici Iarna e 
panoul aşezat deasupra dică la zeci de milioane propice activităţii cultu- 
intrăril, are  instalaţie de lei. Şi mai sunt rale, dar lipsa încălzirii
pentru încălzire centrală necesare reparaţii la a- exclude mice iniţiativă!
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CALEIDOSCOP

i REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII J

j O „Râsul zgomotos arată lipsa de spirit". I 
OLIVER GOLDSMITH »l !

1 i - : v
DESPRE RAS (

•  „Niciodată n -a fo s t  pedepsit cineva că a tă c u t .
pe altul să m oară de râs". 1

Proverb chinez Ş

•  „Dintre toate zilele, pierduta este aceea I n ) 
care n-ai râs".

Chamfort
•  „Zâmbetul, care e o cochetărie, o bunătate, 

n -a re -a  face cit râsul, care e © bucurie, şl cu rân
jetul, care e o batjocură. Cei mai m ulţi oameni rân 
jesc". .

Nicolae Iorga

•  „Mă grăbesc să râd, ca să nu fiu silit să 
plâng".

Lichtenberg

•  „Nici un om care a râs, măcar o dată, din 
toată inima, nu poate fi iremediabil rău".

•  Charlyle

•  „Trebuie să râzi înainte de a fi fost fericit, 
de teamă să nu mori fără să fi râs".

La Bruycre
Selecţie de ILIE LEAHU

C LEPSID R A

Un necunoscut cititor 
mă întreba Intr-o scrisoare 
dacă exist cu adevărat aşa 
cum mă cunoaşte din ta
bletele mele săptămânale, 
dacă nu sunt doar o „fată 
Morgana".

Trebuie' să fiu sinceră , 
că m-a pus puţin pe gân
duri întrebarea lui— Nu 
prea am timp să mă gân
desc la  mine, consider că 
eţgpQf să gândesc asupra 

- .tnett doar M  r M e  de du
minică ale 'vieţii,' să-mi 
scrutez sufletul şi exis- 

%. tenţa. In duminica ce a 
trecut mi-am recitit parte 
din acel nisip ce curge 
in Clepsidra mea... Şj a- 
cum pot spune împăcată: 
Da, exişti Eu sunt risipită 
în  acele gânduri scrise de- 
a  lungul timpului, parte 
din sufletul meu şi parte 
din viaţa mea le  regă
sesc dăruite cititorilor m e t 
Am îm părţit gânduri, vise, 
speranţe, trăiri cu atâţia ' 
oameni necunoscuţi şi sin
gurul lucru pe cară l-am 
dorit a fost solidaritatea. 
Să pot împărţi bucuria 
zilelor cu cineva, să-mi 
pot strigă fericirea şi tris
teţile, speranţa Şi mâh
nirea: Umile cuvinte pi
curate asemeni nisipului / 
ce curge în clepsidră. Dru
mul meu e ca orice a lt 
drum, presărat cu .flori.
pietrişuri şi spini, dar 

AWWWVVWVVVVVWVVVV»WVWVVWWVWVyWyVVY>Y.VVVVV «*WWV»VW- w v , v

E X I S T

am văzut un curcubeu şi 
înainte? către el, în el stă 
credinţa mea, legământul 
meu cu Dumnezeu. El îmi 
spune . că sunt pe drumul 
cel bun, că e cu mine... 
şi mă încred în acea pă
rere de culoare.

INA DELEANU

*«»♦— ,f
i  *
i FIRIMITURI DE 1 
4 LA EMIL CIOBAN j

î  •  E mai uşor s ă *
I avansezi cu viciile d e -4
* cât cu virtuţile.
t  •  Intr-o lume fără |
* melancolie, privigheto- ’ţ  
« rile a r  începe să scul-* 
J pe şi crinii a r deschide *
1 un bordel. 4
ţ •  Rabdă şi crapă 11 
î  — este deviza pentru I
* distincţia omului mo- f
4 dern. ,  f
i  •  De n-ar ex is ta ' o *
4 voluptate secretă în 4 
I nefericire, am  duce I 
1 femeile să nască la a- I 
•ţ bator. *
4 •  Viaţa şi cu mine f
i  suntem două linii pa- *
T ralele ce se întâlnesc 4 
y în moarte. 4
* •  Văzând sergentul I
* de stradă din Budapesta, |
* m-am cutremurat xă  j  

mustaţa aceluia s-a *
’l întins o mie de a n i .
T peste Ardeal. *
•ţ •  Melancolia-i o v ir - l
* tute la femei şi . un pă- 4
4 cat la bărbaţi. ţ
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ea mai mare crescătorie 
de vipere co corn

La 15 kilometri de Cluj- 
Napoca funcţionează cea 
mai mare crescătorie de 
vipere cu corn din E- 
u ro jM .d e  Est şi unica 
din România. Mircea 
Mărginean, proprietarul 
viperelor,. îngrijeşte > în 

• comuna Viştea 3#0 de 
exemplare mature şi 176 
de pui. El este de me
serie inginer constructor 
şi şi-a început 'această 
neobişnuită activitate în 
1992, cu numai patru Vi
pere. Deşi iniţial; li. era 
frică şi de un -şarpe de 
casă. Mircea Mărginean 
a declarat că s-a obişnuit 
cu prezenţa viperelor pe 
care le-a calificat drept 
nişte; animale . „liniştite 
şi foarte cuminţi, care 
nu atacă omul".

-  Viperele de la Viştea 
au. In medie, vârsta de 
şapte ani, trăiesc în  ter- 
raril, se încălzesc la

lămpi electrice şi se hră
nesc cu şoareci. înainte 
de a-şi mânca victima, 
Vipera o muşcă, iar atunci 

■ când şoarecele- nu  thaf 
mişcă începe să-l înghită. 
Viperele de la Viştea 
mănâncă, : fiecare, .trei 
cobai pe ;kj- Fiind bine 
hrănite şi întreţinutei ele 
ating lungimea record 
de 85 de cm. .Mircea 
Mărginean nu a  făcuţi 
nref un tratam dnt pentru 
a deveni imurr la veni
nul de vipere, -pe care-l 
recoltează singyr. Veni
nul viperelor este utili
za t la fabricarea unor 
medicamente şi costă 900 
de mărci graimuL Pentru 
a-şi mări numărul vipgş 
relor, Mircea Mărginea# 
pleacă vara la vânătoare 
de reptile pe Valea Ow»i 
neî sau la Deva şi te 
capturează cu ajutorul 
unui cleşte special. ■

•  — Vecine, mai trageţi 
şi voi jaluzelele seara când 
aprindeţi luminile, pentru 
că se vede In stradă. Uite, 
aseară târziu trecând pe 
strada ta te-am văzut cum 
îţi sărutat nevasta de zor.

— Minţii, Aseară nici 
n-am fost acasă; Eram în 
delegaţie.

v« — Domnule profesor, 
de ce nu put să am şi eu 
permis de conducere? 

î — Câţi ani ai?
— Paisprezece.
— Ei, - vezi? •

Da, dar prietenul meu,
care are tot paisprezece 
ani. spune căr are."

a i  Spune şi tu.
•  — Ai văzut ce suc

ces a avut colega noastră 
in roltil Desdemonei?

— Te referi Ia aplauzele 
acelea furtunoase când 
Othelo a strâns-o de gât?
Eu mă gândeam că, dim
potrivă, a jucat a tâ t de 
prost încât publicul a a-

w . w . v

ZIS ŞI FĂCUT

plaudat, crezând că actorul 
® sugrumă cu adevărat...
. •  Jucam poker in 

patru. La u n  moment da t 
unul dintre , parteneri căzu 
de pe scaun m ort Şi a- 
tunci ceilalţi trei au con
tinuat partida In picioare, 
cu capetele , plecate. > .

•  Patronul: — Pensi
unea mea v-a fost reco
mandată de cineva? ,

Clientul: — Da, de un 
prieten. Mi-a spus că a  
slăbit aici 10 kilograme in 
două săptămânii

•  Scuzaţi-mă spuse 
tânărul cu aspect inteli
gent. deschizând Uşa com
partimentului de tren în
cărcat până la refuz.' Ar
ca lui Noe este plină?

— Este, răspunse unul 
dintre pasageri: Lipseşte

dumneata...
CMese şi prelucrate de 

ILIE LEAHU

|  •  Săracii sunt s in -f
î  gura forţă a universu-f 
y lui. Ei trebuie să fie *

tvNeU - h a L i i m 8 .

I ,

ti*#* 
0

gâifiT | h* ncuui u ud h-
t 1 perm it feric irea a lă tu ri l

fcSAIAt  i d e  e l T
n te *  /  4 •  Revoluţia este exa- j

doar măgarul. Poftiţi!
•  Clientul: — Poţi să raJvfTJ

spui ce vrei, dar rămân
la părerea că apa « t e  o i .  fv
sursă inepuizabilă de bo
găţie. ■ ţ  >

■ Hangiul: — Sunteţi ar ' . ; /
mator, ; domnule? :

Clientul: — Nu, sunt
negustor de vinuri ca şi

I menul pe care îl dau f  
■ săracii în faţa istoriei,?

(Culese de IOACHIM f  
LAZAR) |

vA
Hti'tlOMÎN •
c f t '  «w

ClKutW
Cfătcv

'4 «KH
4  m i

Desen de C. GAVRILA

— Cum îţi explici că 
Petrică, şeful nostru, 
doarme dus în fotoliul din 
biroul său? O fi luând 
somnifere?

— Nu. El nu-i obişnuit 
să doarmă-n paf.

— O*—
— Ce mănâncă oare 

boxerul Maxim, de Ia 
clubul nostru, de este 
mereu bătut măr? -

— Lapte... b ă tu t

— Oare ce-o fi pus 
la socoteală ospătăriţa 
de-a Încărcat aşa de 
mult nota de plată?

— Ochiadbîe tăie Hie.

Desen de FLORIN ARON PADUREAN

I

R E P L I C I
— Ce-ţi tot reproşa 

aşa, de mânios Tache?
— Zicea că l-am fă

cut figura cu dolarii. Or, 
eu habar n-am de pic
tură...!

— O — "

— Măi JMcă, eu ce 
te-ai întors tu  anul a- 
cesta de la  mare?, (

. Cu SID A
— Mai să fie! Eu n-am 

auzit până acum de ti
pul ăsta de automobiL

— Au georgeştii ăştia 
nişte gusturi...

— Aşa-i. îşi mănâncă 
şi ficaţii şi zilele.

— O —
— Se zice că domnul 

Cărare a m urit ca un 
erou.

— Nu, a m urit de su
părare că neajuns şef de 
birou.

— O — -
— Archire, cum îţi 

spun, era uituc din fire.
— Ahl Bietul de el, 

Ieri a uitat să mal res
pire.

N. ZAMFIR

!
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ORIZONTAL: t)  Naufragiat cu epava 
lăuntrică In oceanul suspinelor; 2) P er
fect încadrat Intr-un ansamblu cultural 
popular — Gură de vin pentru gâturi 
însetate; 3) Galbeni bătuţi de români în

evul mediu (sg.) — Parolă de recunoaş
tere în maşa anonimă; 4) Micul ecran al 
stelelor valorii — Exprimare fără echi
voc a limitei depărtării; 5) Expresivul 
debut în viaţa cotidiană — Legatarul 
indubitabil al' unei moşteniri cu bucluc; 
6) Decor de piatră pentru dram a efeme
ră a măririi — Mărime situată în umbra 
unei raze; 7) Apoteoză lirică a prinosului 
de recunoştinţă — Tip dezinteresat sub 
patronajul indiferenţei; 8) Suav exemplu; 
de coloratură in împărăţia florilor —* 
Bărbătesc impuls infînitival cu aplombul 
victoriei; 9) întruchipări bonome ale spi
ritului de turmă — Văl opalescent ce 
estompează imaginea; 10) Acţiuni de 
senzaţie pentru stârnirea cascadelor;

VERTICAL: 1) Om de ştiinţă al vre
m urilor viitoare; 2) Ansamblu tradiţional 
de jocuri populare — Feerică apariţie 
scenică In decorul unei constelaţii; 3) 
Sistem numeric cu variabile aleatoare — 
Imagine de ceară pentru un chip roman
tic; 4) Mod de a  evolua Impetuos în  a- 
părare — Unde trecătoare pe marea e- 
tem ităţii; 5) Echival'enţă a existenţei cu 
deturnarea imaginaţiei — Celebru per

sonaj al eternului cuplu; 6) înregistrat 
cantitativ cu lipsuri esenţiale! — Deschi
dere în adâncime pe terenul de joc; 7) 
Multiplu de moment cu implicaţii d e  
durată — Predispus cti acuitate pentru 
acţiuni revoltătoare; 8) S trăjer îhi ar
mură aflat în  slujba porţii . Locaşul 
inviolabilei discreţii exotice; 9) Motiv 
de indispoziţie pus pe seama unor. vase 
— Formă sui-generis de trecere a unui 
curs de sudori; 10) Concentrate definitorii 
în ' contingenţele sublinierii.

VASILE MOI.ODEŢ

i DEZLEGAREA c a r e u l u i  
P E R SIFL Ă R I"

a p a r u t  m  z ia r u l  n o s t r u  d e
SAMBÂTA TRECUTA:

1) BOMBĂNEALA; 2) ANULA' — CAŞ; 
3) ROŞIE — TIMP; 4) AMEŢITE — PE; 
5) CAŢA — ALTAR; 6) AŢE — O U 
AŞI; 7) MOLDA —  PREŢ; 8) EP — 
UTILI — A; 9) NEASEMĂNAT; 10) TE
MERITATE.

Soluţia problemei din nr. tre cu t:
1. Tb4!l g3
2. Rf5 mat

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:

Alb: Rf7, Dg7, Nb5, Nai, pf3. 

Negru: Rd5.
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ju o ir r u tu r
HUNEDOARA ■

COMANDAMKNTUL PtM TRU INUNDAŢII

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

SITUAŢIA AUIIEHTELOI DISTRIBUITE 
FAMILIILOR AFECTATE DE M M M TU
ny.
t-Ş Au £ » t distribuite următoarele cantităţi 

e ulei —* 4 1

•  pateu de (leat — 19 « tU / 
e  conserve de vită — 4
•  săpun — 3 bucăţi/pcrsoană

de a l im e n te :

■fow»

şî prenum ele

LecaMfcrtes

I. Ghiiea Alexandru 
A  Stoica Sigiunuad  

r  9. foforeariu Renuis 
N icoară Doreî 

9. lo ja  Irm a 
i 6. Ză voiam» Ghe.
! 7- ICara Ana 
' 8. OHgor Ana 

9. G aram ia Io»u 
ftt. T udoraşcu M arina 
■II. Vodă Nicolae 
12. K is Lehel

»

V
3
2
3
1
î
3
3
3
a

L o ca lita tea  P E Ş T IŞ O  M A R E

I. Cocris Mihai 
}  Vtnga Ion
3  A vnunescu A lexandru
4  G bw gbei loan 
A  ileca rto  Liviu 
S. Igna losif

Gruiţă Victor 
9. Timpeana  Cotiţa 
9. fifagy Ladislau

10. firăgan Corneliu ”
11. M arton Csaba

12. Ştirban Luca
«L B tflde îosff ' ' ■*
U  Călugăr Filip 
19. Gherghel A ndrei

L o ca lita tea  T O P U Ţ A

8
3 
5
s
2
2
4
li.;,
5

3
6 
■s
2
2

— 7. ienescu Aurfo 2
« BSdos Sofia 1

- ft Mandra Sabina 1
m  io. Popa Şmnifoa» "C

ii. Smescu Aratt . .

L o ca lita tea  T E U U C

foâmfotoi Ion i i
a. Vlad Cornelia 2

Vted Dragomir 4
â Trif T&eri» 2

. â Nistor Livfa 2
fiL Petric Ghe. 1
7. Lucaci Petru 2
8. Toma Ghe. 2
9. Petric SimiOn 8

10. Staciu Ileana e
- 11. Petroiesc Ionn i

12. Lăscuţ Ioacblm 4
13. Vîrna loan I
14 Hum a loan 3
15. , Mmionoc Cornelia 2

/ :  te. Matfoer M ari». 1
17. Lnp Aurel 2

Wf 13. Zăvoian Maxim 3
131 Corbescu C-tin 4

• | L o c a lita te a  T ttrd a ş

1. Sava Răitatt 5
2. Roşcâ Diani 7

3. Simon loan 7
A Mihăilă Nicolae 4• - 5 Pascu Rffsabeta r

■■■■•■ â Vasfoovici G he i
1 f . Strâmturean Maria t

8. Mermezan D-tru 2
9. Buha V aleria 

10. P lu tea  M aria
6

10
I. R ad a  M inerva 3 . ÎL  Tcijani Vuţ» t
6. A ndrei loan 5 12. Reşca M ichirinţi 7
3. Budău Aron -  5 J3. Roşea Osu * 5
4. Rădos A brei ’Vfc’P:. 14. Roşea C rufo 8
S. R&doe P etru 6 ■:.< 15. Roşea Gruia 3
6.

■ §:.
Rădos Viorel . ' 2 16. Dobroâia Maria 3

•  • « . . .  • e  • e  * «  « *  .  »  *  *  * »  •

DA

E Ptaseazâ-ţi cuponul şl
certficatele tfe proprietate 

la F.P.P. I •"BANAT* CRI ŞAM".

_ RU t i ^ c e P *

FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I - "BANAT CRi^ANA'*
DEVA Te!.. 054-61(1003

r # » a

ATENŢIA CONSVMATDMLBR 
DE BAZE NATURALE
exploata- 

irutal*- 
j U g ear» 

revină t a

r o e m o f t

a> Se va face 
rea fiocăperOor fi»

; ftarcţifliecflat aparate*» - de 
Btflizaw. |e  centralele 
termite şf «t fticăperile 
cu aparate cu  tocuri Kher 
re se va crea o  ventilare 
permanentă: 

fo  De ea eontrofo ttrs- 
jul apMMUnlar racordate 
fia coş; to caz că se con
stată Hcsa  ̂ * Jecfll

după Tnerea aifcurilor ca
re să m g m t tu lită  (cu
răţarea coşului. a sobei, 
separarea aparatelor de 
evacuare saecarycâ. des
chiderea clapetrfor de re
glaj etc.J:

c) Se va controla dacă 
robinetele aparatului de 
utilizare sunt închise; da
dă robinetele sunt des
ch ise se vor lua măsuri 
de ventilare a încăperilor 
respective şi a celor thve
c in a »  aprinderea focu
lu i fâeându-se numai- du
pă aerisirea com pletă: 

d l Se 'va asigvta acce
sa i aerului de arcere în 
focar»- iparatolui de a 
tilizare (prin deschiderea 
uşilor cenuşaraloi la 
sobe. prin deschiderea 
fantelor de acces la aer 
In tocar. prin pornirea 
ventilatorului etej; / : 

Oi Sa va verifica func
ţionarea aparaturii de au-

focului. Aprinderea ar
zătorului sau a instala
ţiei de ardere se face n »  
ma» eu aprinsă to t» , fifod 
intereteâ «prinderea di
rectă ck chibr start. hâr
tie e tc .;

b) Se apropie aprinză
torul de arzător. dopS ca
re ar ârecfobte lent ro
binetul de manevră, până 
la  aprinderea flăcări» t 
continuarea deschiderii 
roMnetufito se  ' va fa m  
concomitent »  is p M »  
gfeerea stabilităţii flăcft* 
rfit

c j Resţ
ţiunilor e labora»  de 
teica producătoare *  S» 
paratelor de UHH—ffiB 

dl Supraveghere» per
manentă in  timpul func
ţionăm  *  
tete* neautomatizat*:

’ e | Stingerea ■ ■ ta cu l»   ̂la  
aparetefod* ari’ware ra
cordat* co fu-uta se va 
face pria închiderea r »  
bmetulttt (c^I
da dinaintea furtanulfox 
după stineerea flăcării în, 
chizându-se şl robinetul 
de manevră;

f) In instituţii (şcpli. 
cămine, hoteluri», foc»  
seJ aprinde foi se stinge 
numai d e  către persona- 
1 »  tftstruft şi ţnsâreirtaf 
ca aceasta. prin grija 
unităţii beneficiare.

3. INDiCAŢÎI 
SPECIA LK: ■

lui. sâ se ia de urgenţă 
urm ătoarele măsuri:

stingerea tuturor fo- 
eurilos;

«** ctosebtdmrea uşile* 
şi •  terestrelor; .

— să nu se aprindă 
chibrituri şi sâ nu se 
manevreze întrerupătoa-

a) Ba
lor este înterris:

— s* se aprindă făcu» 
dacă aparatul ie  « iiiza . 
re tm  « te  etan* » u  da
că nu are

— să s» las» fo c»  a- 
prtn* nesupravegheat;

— sâ se  doarma eo fo
cul aprins;

— sâ se doarm ă fn în 
căperi c a  aparate <fe con
sum gaze ne ragordate La

— să nu se doanaâ  
noaptea in  încăperi.

-  •  -  .

f o s a t o »  abuasţilor 
casnici ş i asociaţiilor d e  
locatari că plata consu
m ului d e gaz se  efectuea
ză fet termen <te »  zMe d» 
Ia «fota prim irii tnştiinţă- 

cDor .d e  p ă şii sau depu
nerii fo copt te C.E.C.
Peste term en » res- 

M percep pena
lizări. iar fa 30 de zile 
se încetează furnizarea 
gazului.

DrpM%iea aparatelor 
de măsură se  sancţionete 
zâ cu amendă de la 
5 000 ta 10 000 de Iei

Owww a fisvH de 
natural* « m  «bUgcd 
pertoMâ deli 
pnaderfî 
care se  presto tă 
ti m aţ» vizată fo z» fo oe- 
din d» serviete, a tcw sl 
penâto coMMl. fo verifi
care saa revaie a Insta
laţiilor de gaze.

Abonaţilor care se  opun 
la efectuarea controlu

lui. li se va sista furiVU 
zarea gazelor până ta e- 
fectuarea controlului şi 
după achitarea tarifului 
de

f) Se va asigura ven- 
tflârea focarelor.

2. LA APRINDEREA 
FOCULUI St 
IN TIMPUL 

, fTDNCTWNAKir:

a) După aerisirea fo
carelor. mfofosmit 9 mf~ 
n o » . te  poate'
continuare' fo

—  sâ se  utilizez* apa
rate de consum neracor
date fa coş. pentru încăl
zirea încăperilor:

— sâ se Iacă modificări 
Ia instalaţia de gaze fără 
«gfoobare fegală;

— să se obtureze sec
ţiunea coşului t i  titngUB 
funcţionări aparatelor de 
ardere:

fo  Saeă se simte miro
sul caracteristic a»

Apelăm, do „ 
la fotreagfo populaţie, 
pentru »  ne sprijini în 
depistare» oricăror ema
naţi» de gaze pe conduc
tele ^«radaie sau pra» 
spatiile verzL 

Pentru orice emanaţii de 
gaz» saa alte cauze care 
ar putea diminua gradul 
de siguranţă fi* exploa
tare al conductele* fo 
instalaţiilor de gaze, se 
va telefon* de urgenţă 
echipelor de intervenţie, 
«ar» răspund te telefoa
nele : Deva : 92»: SL 
meri* : 928; Thinedoara: 
712Sp; Călan c î f o f » ;
Orăfofe,.s- S4SA65; Vfocan:
S7003S: Haţeg : 777190 ; 
Cteoagiu-Băi; £48157.

S T IM A Ţ I C O N SU M A T O R I U E  G A Z E  N A T U R A L E

- fWosfrea garetre naturale de cSote 
«ei care nu cmsase | t  a »  respectă tn- 
strucţiunfle penCrtr aU Uzarea ' 
ează

to locuinţa dv, indiferent dacă gazele 
Ba tnHRraţft mar ca

utilizare, « i m-
m niifoirfosT

— nu aprhideţf focul sau 
iwH’ie s  o* B icsferţ ion i o
« l a .  :fo> ■''■■■■---•
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încăperile fo  care ea istâ  aperafo de B-

*» « ig o ra ţi ventilarea foA soluiui p ri»  
orificŞ  de vetfflTfeu-e p k  coufrrrtrr exfe- 
rier a l clădiri) fo im fo  încăperile dh»

** an  obturaţi «foCkUle d e aerisire a »  
phm iţelor fo a le  subsoiurilar tetadofo  

— respectau Instrucţiunile de uti
lizare a gazelor naturale existente fo 
consumatori fo publicate periodic in  
presa tocală d e c ifre  Dfotribaţia d e  
O are fifotteaf»

— Duminică, 18 februarie 1996
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N -ar O ewctas *ă vă  fndrtfcosrtîţt Discuţii nepîă. 
cuie e a  şefii (Ha cam ă cft doriţi să vă  im puneţl 
D u ţra te  «retraşiîncearcă să «ft prindă In capcană 
d a r le  riejăeaţi p la iu rile . Sunteţi vtal şt plin  â e  tai» 
ţiativă. însă vă coprinde ţ i  iritarea, ceea ce n e .i m 
folosul tiv Joi — agitaţie, nelinişte: «m  vineri ou' 
vă avantajează astreîe. Nu vă implicaţi în activităţi 
importante.

TAUR
VI se. propun distracţii tentante. Alegeţi cu di 

Scultate programul zilei dc duminică. l «  
veţi m ult de lucru. Aveţi o  perioadă de 
o  stare de epuizare. Cineva v i  provoacă. Un 
bm  a i familiei are nevoie de îngrijire medicală, 
m ulte obligaţii vă depăşesc. Căutaţi sprijin la  

de viaţă, singurul cat» vă înţeleg».

ROMÂNIA--DEM
aHSăBîr—  »4-»B.6MtS2 -  fii. 617/93.

Aţi putea avea o izbucnire neaşteptată. Obstacole; 
insurmontabile. Dorinţă n a »  de  m anifesta»; riscaţi; 
o dispută tm membrii familiei. Posibile probleme de. 
sănătate. Discuţiile tn  familie vă «or m ări irasdbilita- ‘ 
tea. Atenţie la  aparatele etectrocaanloe. Ncînţetegeri c u ; 
prietenii, dorinţă de «  rup» relaţiile ca e i  f i ţ i  mai« 
indulgent ■

T răiri inedite. Cfeteva operaţiuni casnice vă vo r; 
tuiţtryt ttariffar-ţji, Apar ţljfirqltijţi tff a U tU b 'i l t ' d e -< 
p lasări Marţi, volum m are de muncă. O 
aşteptată v i  strică programul. M R ujnjM * iubitul; 
ta) care jţrayersează o  perioadă mal deilmtâ. Aspt-> 
roţi la  liniştea unul «amin pe caro au  v^a puteţi 

focă.
uni*

Oboseala vă d w n f t  o  stare 
veţi f i In «B locul unu)

____ de lider vă vor a ju ta  eă

»M cazul să  verificaţi procentul 4e 
aisut. Aveţi de  achitat taxe; menajaţi-**

------ ---  ̂ANt3lUl. CAWTOMAMS®
ş p o R T M ţ ,

ţ 3 « 2 w ' “ " S i ’
S i S ' .

AKO&fT&a

ZILNIC ÎNTREOI?£te 9 -17
Lă SEDIUL OlN

CASA Si N PICATEI OR.

S.C. „AVRAM IANCC* S.A. BRAD

Str. Independenţei, nr. 1, bloc 1T — parter. 
Qrganteeaefi LICITAŢIE DESCHISA 
cu strigare, pentru închirierea spujluftai 

m suprafaţă de 299 mp, situat ta  
Gurabarea, str. Zarandului, nr. 5.

Licitaţia va avea loc In data dc 4. 93. 
199b, ora 18, ta sediul societăţii.

Taxa pentru obţinerea documentaţiei de 
licitaţie va fi de 150 000 lei.

Relaţii suplimentare la telefon 154/651826.

AGENŢIA DE TURISM SIND ROMANIA SRL 
Anunţă că In  perioada 12 februarie — 31 

TARIFELE la  biletele de tratament şi 
S-AU REDUS în medie eu 3 500 ku/zL

FECIOARA
Partenerul de viaţă nu feste tocmai corect; re _ 

laţitie se vor Înrăutăţi. Puteţi dem ara o afacere m aii 
deosebită; capacitate maximă de  ounceptran  
strălucite, relaţiile cu şefii se pot- trabunătăţi. 
grijă căci sunteţi cam împrăştiat. Posibile 
casnice. '

BALANŢA
probleme de suflet vă 

din familie «re probleme de sănătate, 
calmul pentru a  face faţă oricăror situaţii. La 
te  ivesc p ro ţb m e  complicate. Veţi fi ţin ta  a  
tacuri pe care trebuie să le de tu rna ţi S-ar 
să suferiţi o  decepţie, d a r o  veste bună vă d ă  spe
ranţe. Implicaţi-vă m ai m ult in  relaţia cu  partenerul, 
pentru a nu vă reproşa ulterior. Discuţii tn  contra 
dictoriu cu şefei dv., d a r  veţi dezamorsa confiii 

SCORFIOH
Seria neînţelegerilor cu cei din ju r  continuă. în 

clinaţia către speculaţii vă poate m ări deficitul bu
getar. A r ţi  bine să vă dfestindeţi, practicând ceva 
extraprofesionaî. Dorinţa dv. de a  călători este mare, 
dar atenţie la posibile accidente, f i ţ i  prudent căci 
deferită unor răutăţi pe care le  exprim aţi vă puteţi 
certa cu şefii. Animozităţi cu o prietenă 

SĂGETĂTOR ^
Vă pregătiţi de o ieşire ia  afara localităţii. La 

„impresia artistică*1 veţi primi nota maxim ă. Veţi 
f i . fe  contact cu o oficialitate. JLucra m ult la  slujbă 
şi acasă. Starea sănătăţii nu-i prea bună şi aveţi 
nevoie de odihnă. Partenerul de viaţă are nevoie de 
dv,; « * 4  neglijaţi. Detensionaţl ataresiera încordată 
de  la  slujbă prin diplom atei Nevoia de independenţă 
vă va orienta spre locuri şi prieteni pe oare li dă- 
duserâţi uitării.

CAPRICORN 'E.
Unele probleme în familie, datorate neglijenţe

lor dv. verbale. Ascultaţi şi sfaturile altora. Dorinţa 
exagerată de câştig vă duce la pierderi mari. Idei 
strălucite aveţi, dar nu-i cazul să le puneţi încă în 
practică. Riscaţi să pierdeţi bani; instabilitate psi
hică. Nu fiţi suspicios, încercaţi să colaboraţi cu cei! 
d ia  jur. ’

VĂRSĂTOR
Pretindeţi perfecţiune persoanei iubite, ceea ce 

[măreşte tensiunile dintre dv. Obstacole în tot ce 
întreprindeţi. Rigiditatea de care daţi dovadă, marţi, 
nu vă caracterizează. Schimbaţi-vă atitudinea. Im
pulsurile continuă să vă conducă pe căi greşite. Cu 
şefii, relaţii tensionate, pentru că staţi peste program. 
Un prieten vă este alături.

PEŞTI
Veţi amâna o  plecare. Cineva din familie acuză 

dureri şi va trebui să lu a ţi măsuri ferme. Succesul 
dv. vă atrage duşmani. Controverse cu superiorii 
Resimţiţi sentimentul frustrării. Copilul dv. mani
festă o nervozitate căreia fi faceţi faţă greu. Pre
dispoziţie spre melancolie. Aplicaţi diplomaţia la 
slujbă unde toate parcă vă sunt împotrivă. Vor urma 
zile mai bune.
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REGIONALA DE DISTRIBUŢIE GAZ METAN J 

D E V A  ,
Informează consipnatorti de gaze naturale ; 

din localităţile Deva şi Simeria că începând I 
c a  data de 8. II. 1996, numărul de telefon pan. j 
■tah: anunţarea deranjamentelor este i |  

•  «28 : 
Acest număr va fi montat şi ta  celelalte I 

localităţi. »

î

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
VAŢA DE JOS

Organizează ta  data de 12. IO. 1996, ora 11, îa 
sediul Consiliutal local al comunei Vaţa de Jos, 
ttcitaţic publică pentru concesionarea a  trei terenuri 
situate ta  localitate astfel:

•  teren ta  suprafaţă de llfl mp pentru realiza
rea unui magazin A.B.C. plus cabinete medicale:

6  7 parcele a  te  mp fiecare pentru realizarea de 
- chioşcuri comerciale în  zona pieţri;

•  2 parcele a  250 mp fiecare pentru realizarea
a 2 case de vacanţă. * f  V

T axa anuală minimă de concesionare este i$  
2 450 lei/mp. pentru magazin A.B.C. plus cabinete 
medicale şi chioşcuri comerciale, iar pentru case dp 
vacanţă este de 500 lei/mp,

Taxa de participare a licitaţiei este de 20 tM§ 
tel pentru o ofertă de licitaţie.

Garanţia de participare la licitaţie este egală «  
redivenţa minimă anuală calculată pentru suprafaţă 
de teren din ofertă. . .

Perioada concesionării terenului este de 50 a n i 
pentru magazin A.B.C. plus cabinete medicale; do 
M ani pentru chioşcuri comerciale şi pe «turtea *~ 
xistenţe! construcţiilor pentru case de vacanţă.

« Documentele licitaţiei se pot ridica contra rost 
1 de la  sediu] Consiliului local al comunei Vaţa de  
ţ  Jos. începând cu data de 20. 02. 1996.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la  se
diul Consiliului local al comunei Vaţa de Jos zilnic 
fe tre  orele ®—*5- începând cu data de 19. 82. 1998.^.

Ofertele se depun îa sediul Consiliului tocai al 
comunei Vaţa de Jos, până în  data de S. 03. iS tţ ,  
e ra  IS.
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FONDUL M UTUAL ARDAF
Având autorizaţia prealabilă nr. 160/15.09. 1995 şi autorizaţia definitivă nr. 

243/3.11. 1995 acordate de C.N.V.M.

creat pentru a asigura prosperitatea 
oamenilor inteligenţi, reafeşti şi cu simţ practic

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

ADMINISTRAT DE

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

Sediul CLUJ-NAPOCA, str. Samuil Mîcu, nr. 7; telefon: 064 — 414581; fax:
064 — 414571. , r

Şî-a început activitatea ta SEPTEMBRIE 1995; valoarea nominală a unui
T.I.A.: 10000 Id.

Rentabilitatea pe perioada extern brie—decembrie 1995 este de 25 la sută. 
Rentabilitatea la zi faţă de 4 septembrie corespunde unei dobânzi anuale simple 
de 75,21 la sută. -

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

I
I
I
I
I
I
I
1

f n  1 5  f e b r u a r i e  1 9 9 6  e s t e  d e  1 3 . iei
Participarea la Fondul Mutual ARDAF (F.M.A.) este deschisă potenţialilor 

investitori prin subunităţile ARDAF şi ale BĂNCII DACIA FELIX din toată ţara.

NU UITAŢI:
Beneficiază de o reducere de 10 la sută la încheierea Poliţei de Asigurare de 

Viată Feîix acei membri ai F.M.A. care deţin cel puţin 300 T.I.A.
ARDAF DEVA, str. Dragoş Vodă, tel. 054 — 222299, BDF Deva, str. N. Băl- 

cescu, ttr. 4, ARDAF Hunedoara, bdui Corvin, nr. 2, tel. 054 — 712906.
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ANIVERSARI *

•  iCu ocazia sărbătoririi 
nunţii de aur, sănătate,

, fericire pentru Ionel şi 
f Margareta Voina, Almaşu 

-ţ Mic *La mulţi ani 1“ din 
partea fiicelor Violeta, şi 

’ Seta cu familiile. (2886)

f  % • Cumpăr apartament' 2 
—• 3 camere parter, cen- 

- trai, Deva, pentru sediu 
firmă. Toi. 211041, 619232. 

I : • (8194)
•  Cumpăr casă sau 

parte din casă pentru se-
: diu firmă, central, Deva,
; Tei. 211041, 619232.

(6194)
î •  Vând Dacia 1310 break, 
* Jîeva, telefon 624427. 
r  • (6641)
1 # Vând maşină sifon
j.ft capete, 2 fotolii pat. 
] Tel, 625145, după ora 14.

•  Vând casă Simeria, 
il dozator 3 capete nou Sie- 
| niens. Tel. 620401. (396058) 
, % •  Vând , Ta! bat Solara, 
! fabricat 1982, neînmatri- 
. cuiat, centrală electrică — 
[gaz, calorifer electric. Tel.
620748. (6649)

•  Vând motel în zonă 
de agrement, informaţii

J 212070, 623442. (6632)
•  Cumpăr Dacia plat

formă, eventual papuc, tel. 
fcupeni, 561432. (6638)

•  Vând tractor U 650 
eu plug, motor tăiat lemne 
ciî remorcă, tel, 623453,

/  _ (6203)
•  Vând oi, informaţii 

Hărău, familia Pădurean.
(6634)

; ■, •  Vând apartament trei 
camere, zoha gării, Deva, 
ţel. 617441. (6630)

' - ♦  Vând case şi , anexe 
sat Cârpmiş — Uroi, De
va, tel. 612802. (6623)

•  Vând VW Transporter 
. 1.5 . tone. Informaţii tel.
617379. .. (6620)

‘ •  Vând : .Vitrină ipahon
[lustruit cu ornamente 
iîşcftfptate şi magnetofon B 
:‘âÎ5, tel. 618908, după ora

4
(6619)

•  Vând Dacia 1304, tel.
619335. (6611)

•  Vând ARO 320 D, 
cu izotermă, an fabricaţie 

'octombrie 1993. Tel. 647475.
(6615)

t »* Vând talon Alfa Ro
meo 75. Informaţii, tel. 
618738 sau 629025'. (6616)

-i •  Vând convenabil te
ren  10 000 mp cu pomi 
‘fructiferi (pruni, meri,
' nuci, viţă vie), căsuţă, 
ygrajd, beci şi alte anexe. 
'Informaţii tel. 614553.
£ (616) 
’. •  Vând motor 1400 cmc, 
cutie viteze 5 trepte, ele
mente caroserie, banchete.

alte piese pentru Dacia 
,1310, .-tel. 625719b - (6610)

#- Vând 10-terne fân A- 
bucea, tel. 633246. (6494;

"•! « Vând aparfanient două 
camere, mobilă, tel. 222681, 
după o ra  16. . . (6207)

i ' s â  Vând casă, grădină, 
cu telefon, în Sîntămărie 
OrlCa,- 86, informaţii la 
tel; 777059. ’ (6205)

•  Vând * rulotă comerci
ală nouă, carte identitate, 
tel. 611241. ■ - (6206)

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

Vând casă trei ca
mere, două holuri, bucă
tăriei baie,- cu încălzire 
centrală, preţ 45 000 000 
lei, Simeria, str. Ciocârli
ei, 14, tel. 224564, 622536.

(6192)
•  Vând casă şi anexe în

peoagiu. Informaţii tel. 
220 sau 297. (6434)

•••Vând casă, grădină, 
livadă, Cristur, tel. 660656, 
după ora 17. (6448)

•  Vând garaj metalic 
(amenajări deosebite) De
va, str. "Oituz, tel. 611920.

; (0204)
. •  Vând televizoare co
lor noi, preţ excepţional, 
informaţii tel. 613239.

. . • - - . (6646)
,-r, •  Baza de recepţie O- 
răştie cumpără de la popu
laţie porumb boabe, STAS. 
Preţ. 230 lei/kg. Tel. 641896.

. (1800)
•  Vând casă Orăştie, 

strada Petru Maipr, nr. 
51. Preţ negociabil. (3952)

•  Vând casă în Orăş
tie, str. Primăyeriii nr. 7 
şi în comuna Romos, nr. 
248 şi pământ arabil. Tel. 
647124. (3953)

•  Vând ;> Dacia' 4410,
1995, bord CN, 5500 DM, 
tel. 642768. (3954)
. ♦ ,  Cumpăr «ocietate co
mercială scutită de impo
zite. Informaţii sâmbătă 
şi duminică, la tel. 615091.-

(6674)
•  Vând Oltcit Ungaria,

6 ani; piîţin rtdât *s(16500 
km), ’ 250®. DM, negociabil. 
Crişcior, 657058. (23533)

•  Vând societate 11 o-
biecte activitate, înmatri
culată in 1993, neutilizată. 
Tel. 721607. (2888)

•  Vând televizor color, 
Grundig, stereo, instalaţie

; recepţie satelit, orgă ste
reo, cu cinci octave şi 
drujbâ rusească. Relaţii 
strada Pădurii, nr. 30. 
teL 729218. . (2889)

•  Vând prin licitaţie
mobilă, sufragerie, maşină 
spălat automată, frigider, 
televizor color, în 27 fe
bruarie, ora 10. Huhfe- 
doara, bdâl Mihai Vitea
zul, 13, ap. 86. Informaţii 
712544. ,, (2891)

•  Vând apartam ent 3 
camere parter. Tel. 629913.

* ‘(6198)

•  Ofer pentru închiriat 
teren pen tru , construcţie 
depozit. Teii 711716. (2882)

4 | ■ *-.* -•%%'.
•  Pierdut câine Caniche

negru. Recompensă. Tel. 
624254 (3â5">60>

;, •  Pierdut’ pekiiiez ' 
roşcat închis. G ăsitorului. 

i Recompensă, te l . ' 611074.,,,
- . (6201)

•  Angajez, menajeră . la . 
domiciliu. Tel. 615091.

(6197)
•  Execut' lucrări de e-

videnţă contabilă pe cal
culator pentru agenţi e- 
oomamici, progra me _ mo
derne, Sunaţi Ia tel. 621143, 
Deva, V (6648)

- *—*—*—*--*—*—*

•  ,,LIDO‘* DEVA
organizează în serile 
de 17 şi 18. II. 1996 
un program de mu
zică ,ş i  jocuri popu
lare din folclorul au
tentic românesc cu 
participarea grupului 
folcloric „S1LVANA“i 
precum şi a soliştilor 
vocali : ANA BAN'
ClţJ. I LIANA BUS,
FLORIN SAV, OVI.
D*U DEMEA. Rezer
vările se fac la tele
fon 62 75 36. Nu se 
percepe taxă de in
trare.’

, • •• (6613)
. * —4 —
_ •  SC Ţranscolect SRL 
Orăştie anunţă intenţia 
de majorare a  tarifelor 
de transport marfă, până 
la 1200 lei/km şi persoane' 
până la 3300 lei/km, în
cepând cu data de 17 
martie 1990. ,, (3955)

•  SC Meteor Consum
Prest SRL Deva practică 
adaosuri comerciale între 
0—75 la sută. (6637)

•  SG Decamar Prod
Com - SRL Simeria anunţă 
intenţia de majorare a 
preţurilor cu 0—100 la 
sută, din data de 20 fe
bruarie 1996. (6635)

•  SC B&B Startodor
Import , Export SRL Deva . 
anunţă intenţia de majo
rare a preţurilor Ia toate 
produsele comercializate, 
începând cu data de 19 
februarie 1996, (624)

COMEMORĂRI

f  C O N V O C A T O R  j
j  Se convoacă pe data de 24. 02. 1996, ora 10, ADU-* 
ŢNAREA GENERALA A COREULUI EXPERŢILOR J. 
ţţ  CONTABILI şi CONTABILILPR AUTORIZAŢI dini

Î
jf filiala IIUNEDOARA.DEVA, cu următoarea ordine] 
I d e  z i : î

1. Raport asupra activităţii desfăşurate în anul f 
1995 *

2. Raportul comisiei de cenzori f
3. Aprobare BVC pe anul 1996 L

ff’ 4. Alegeri pentru reînnoirea consiliului de condu- J,
iţ cere al filialei
ţ  Cu această ocazie reamintim membrilor corpului f 

care nu şi-au depus fotografiile color 2,5/2,0 cm în  ̂
j  vederea eliberării noilor legitimaţii ipentru toţi ex- f  
i| perţii şi contabilii autorizaţi, să le prezinte până l a » 
j data de 24, 02. 1996. ’ / J
|  Adunarea generală va avea loc în sala mare a l  
J Şcolii Normale „Sabin Drăgoi" din DEVA.
|  Prezentarea este necesară în vederea respectării? 
1 Regulamentului de organizare şi funcţionare al * 
ÎCECCAR. V- i
I  BIROUL PERMANENT i

' •  în  ziua de 20 
februarie 1996 se îm
plinesc şase luni de 
la decesul prem atur 
al celui care a fost

DAN EMANOIL
suflet ales şi de înal
tă simţire. La mor
mântul tău vom aş
terne covor de flori 
şi lacrim i.. în  veci 
nu te vom uita ( Dum
nezeu să-l odihnească. 
Familia. (6636)’

—  * —*—*—*—*—*—*— *—  » —♦

’•  In 18 februarie se 
împlinesc şase săptămâni 
de durere şi lacrimi de 
când soarta nemiloasă l-a 
luat dintre noi la numai 
52 ani pe

IOSIF GOGOAŞA 
Veşnic vei fi în sufletele 
noastre. Soţia Cornelia, 
copiii, ginerii şî nepoţii. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pacef >(6626)

•  Fiica Marioara, fiul 
Nicu, ginerele Viorel, nora

Rodica,. nepoţii Lucian şi 
Radu anunţă parastasul de 
pomenire al iubitului lor 
tată; şi bunic’ . ’ '

POPA AVRAM 
din Ormindea 

în 18 februarie. :î 
Nu te vom uita nicioda

tă .^  ■' , (396062)
♦  S-au scurs şase săp

tămâni de lacrimi şi du
rere de când ne-ai pără
sit pentru totdeauna lă
sând în sufletele noastre 
un gol de neîniocuit dragă 

PETRU BOTA g  
Nu te vom uita nicio

dată. Cumnaţii Dorinei, 
Cătălina, unchii Trâîan, 
Elena, nepoatele Norina, 
'Camelia. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (6617)

DECESE

•  Zdrobiţi de du
rere părinţii, sora, 
cumnatul şi nepoata 
anunţă încetarea din 
viaţă după o scurtă 
dar grea suferinţă a 
celui care a fost 
ing. PETRE MARIŞ 
în vârstă de 45 ani, 
înmormântarea azi, 
17 febtuarie 1996, 
ora 12, ia Arad.

‘ (6642)

•  Cu nemărginită
durere deplângem dis- 
pariţia s fulgerătoare a 
dragului nostru nepot 
ing. PETRU MARIŞ 
Familia Avram Con
stantin. ; ' ' (6643),

•  Cu sufletul frânt 
de durere aduc 
cele mai calde şl 
sincere m ulţum iri. tu 
turor celor care au 
fost alături la  greaua 
încercare â pierderii 
mamei, Regiei . Auto
nome a  Cuprului l>e- 
va, ESI Veţel, consă
tenilor din Orăştioara 
de Jos. Familia ing., 
Trosan.

•  Cumnata Caroli- 
na, nepotul Sandei şi 
cumnatul Ioachim de
plâng dispariţia pre
matură a celei care 
a 'fo s t

LAZĂR ANA
căreia îi vom păstra 

. o amintire luminoasă. 
Odihneşte-te în pace,-1 
dragă Ariuţa! (6650)

’ ♦  Cu adâncă durere
în suflet familia a - 1 
nunţă încetarea din 
viaţă a dragei lor 

LAZAR ANA
înm orm ântarea va 

avea loc duminică,
• ora 13, la Cimitirul 

ortodox de pe strada 
Eminescu, Deva. Dum
nezeu s-o odihnească 
în pace! (6650)

•  Soţia, fraţii, cum
naţii ş i, nepoţii cu 
adâncă durere anunţă 
încetarea din viaţă 
a celui care a fost un 
minunat soţ, frate, 
cumnat şi unchi

GHEORGHE 
UNGUREANU 

(GUIŢA) - 
înmormântarea du
minică, 18 februarie, 
ora 14, de la domici
liul din Gălan. (2892)

•  Pios omagiu din 
partea foştilor colegi 
din grupa electronică, 
term otehnică' şl labo
ratoare, de la Side
rurgica SA, pentru cel 
care a fost un om 
deosebit

BĂNICĂ BUNEA
Odihnească-se în pa
ce! (2893)

•  Cu adâncă durere 
familia Groza anunţă 
trecerea ţn nefiinţă a 

“iubitei lor sQ^i, ma
me, soacre, bunici, - 

ECATERINA 
GROZA

Te vom plânge şl nu 
te vom uita nicio. 
dată. înmormântarea 
va avea loc dumi
nică, ora 13, la cimi
tirul - romano-catolic 
din Hunedoara. (2894)

. •  Un ultim omagiu, din 
partea familiei Enăşel 
Petru şi Maria, yeri, Pe. 
txiş&r cu fam ilia şi? C*a- 
■b tk ţâ  nepoji, pentru a-, 
ceea care a  fost

EMILIA ECSY 
trecută fulgerător în lu 
mea veşniciei. (2890)

m Colectivul Redacţiei 
„Cuvântul liber" deplânge 
moartea fulgerătoare a 
celui care a  fost

b u n e â  Bă n ic a ,
de la  Devasat. Transmitem 
condoleanţe familiei în. 
doliate.

ATI ALES? V-ATî DECIS?

V i  w r i i r e l f  tle
s u b » o r ier«  p en tru  a v ă  e x p r im a  
opţiunea d* depunere » titlurilor d« 
prWătiziu*, contra Acţiunii!

opta pentru un« 4I«» *Ocîetâţil« eotner- 
,<«d aled b iţara ,fi d e e e m ij ,,„p*rttruuna  
din oala 118 eootoţŞţi din judeţ.

|  P i n i  1* 3 0  aprilie 1p96 «vA|l f i  
poeibHitatea de a opta pentru uni»! din 
Fondurile proprietăţii private.

Oupâ aceaetd dată «tdt CNP cât f  i

VALORIFICAŢI S A N S A !  
PENTRU A DEVENI ACŢIONARI,  

A L E G E Ţ I  A C U M !

DIRECŢIA GENERALA A FINANJELOR PU- L 
BLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT 
HUNEDOARA — DEVA/'- " ; ■ > J

Aduce la cunoştinţa agenţilor economici că au ţ 
fost emise Normele Ministerului Finânţelor şi Co- 1 
misiei Naţionale pentru Statistică' nr. 15776/1122/1996 ? 
privind determinarea gradului de utilizare a mij- 1 
loaeelor fixe deţinute de şgenţli economici, necesar 
stabilirii amortizării incluse în cheltu irile  de ex- i 
ploatare pe anul 1995. j

BANCA „DACIA FELIX“ S.A. CLUJ NAPOCA ) 
SUCURSALA D E V A  )

Face cunoscut că începând cu data de 19 februa- \ 
rie 1996, se vor . practica noile nivele de dobânzi în i 
lei şi In valută după cum urmează : J

I. RATA DOBANZILQR PASIVE \

20% pe ah |

53% pe an ) 
47% pe an ţ

NIFICATE IN L 
1. Disponibilităţi la vedere

(persoane fizice şi agenţi economici) 
Depozite lg termen 
I  lună’ ;

—. persoane fizice
— agenţi economici 

3 luni
— persoane fizice
— agenţi economici

6 luni /
— persoane fizice >

?S« agenţi economici
9'- luni ■

— persoane fizice 
-— agenţi economici .

12 luni
'‘■im persoane fizice 

, agenţi economici
IL  RATA DOBÂNZILOR PASIVE 

_________BONIFICATE ÎN VALUTA

Felul Depuneri'

b)

c)

d)

e)

58% pe an i 
50% pe â n j

52% pe an •. 
46% pe,;an |

51% pe an ţ
45% pe an i

50% pe an 
40% pe an

vaiutoi la vedere 3 luni '6 luni 9 luni 12 luni

USD 4,00% 5,00 % 5,50% 6,00% 7.00%
DEM 4,00% 5,00% 5,50% 6,00% 6,5O°/0

5,-75%GBP 3,00 % 4,50% 5,50% 5,50%
CHF 2,75% 3,50% 4,25% 4,25% 4,50%
FRF 3,00% 4,50% 5,00% 5,00% 5,25%
ATS
Alte

3,00% 3,50% 4,25% 4,25% 4,50%

valute 3,00% 3,50% 4,00% 4,00 % 4,25 % 
(152)

D S M A R O
Căutăm distribuitor pentru bere 
GOSSER
Telefon 056/201202.

■Bsaas^.
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