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Apa potabilă la Ghelari poate fi şi mai bună
Şl ■■■; achitată ia timp
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jO misiune prospectivă j
î »
I ln perioada 20—23 februarie 1996, o delegaţie a I 

Consiliului judeţean Hunedoara condusă de dl. Ci- * 
J prian Alic, şeful compartimentului protocol — relaţii 1 
I externe al Consiliului judeţean, din care au făcut J 
î parte mai mulţi oameni de afaceri hunedoreni, s-a > 
| aflat la Chişinău, In Republica Moldova. I
» Misiunea delegaţiei a fost una prospectivă: de j 
|  a stabili contacte cu unităţi administrativ-teritoriale | 
« care vor să' promoveze In cadrul ARE relaţii cu alte * 
| regiuni din ţări ale Europei Centrale şi de Vest şi | 
J de a depista oportunităţi de afaceri între firme din *

( judeţul Hunedoara şi din Republica Moldova. | 
Delegaţia a stabilit primele înţelegeri in vederea *

( creării în Chişinău a unei reprezentanţe a judeţului I 
Hunedoara care să facă In acelaşi timp loby pentru J 

I mărfurile hunedorene şi româneşti pe piaţa Ucrainei 1 
|  şi a Federaţiei Ruse. (I.C.) *

Concurs Naţional do Deson !

ir

.iO

In judeţul nostru, apa 
potabilă constituie una 
dintre problemele acute 
ale vieţii din Unele , oraşe, 
dâr şi din localităţile ru - ' 
rale. Comuna Ghelari 
este situată într-o zonă 
montană, la o altitudine 
de 660 m şi în trecutul 
nu prea îndepărtat izvoa
rele naturale „alimentau" 
din belşug fântânile sau 
pompele gospodăriilor cu 
apă cristalină, curată ca 
lacrima. Dezvoltarea mi
neritului în această zonă 
a condus la secarea trep
tată a izvoarelor, fântânile 
oamenilor fiind acum doar 
o tristă amintire. In a. 
ceste condiţii, prin 19*0, 
a început construirea unei 
noi staţii de alimentare cu 
apă a localităţii. Din pă
cate, staţia de pompare 
n-a ajuns să intre nici 
o zl In funcţiune. Ba 
mai mult unii „oameni 
cu mâna lungă şi mintea 
scurtă" văzând câ ar fi 
rost să se chivernisească 
cu câte ceva au început 
descompletarea. In această 
situaţie, fosttil R.A.G.C.L. 
a recuperat motoarele şi 
alte subansamble, rămâ
nând ca tot vechea sta
ţie de pompare a apei 
să-şi faeă datoria. , 

întrucât in luna februa-

■ ■ ■
rie am primit două sesi
zări privind calitatea a- 
pei (numai anumite pe
rioade), cât şi Unele pro
bleme privind'' restanţele 
imor cetăţeni la plata a- 
pei potabile consumatei 
am descins la Regia A- 
utonomă de Interes Local

de la barajul Gura Spi
nului este preluată de 
pompele din Nădrab şi 
intră In staţia de filtrare 
de unde este din nou pre
luată de o altă „treaptă" 
de pompare şi introdusă 
In bazinele de la Meste- 
căneţ Şi Chicioara de un-

Hunedoara, unde am dis
cutat cu dl. ing. Sigis- 
mund Ungur, director cu 
producţia, dna EUsabeta 
Bobocel, şet serviciu şi 
apoi cu dL ing. Laviniu, 
Cristian, directorul regiei 
de la care am primit tl- 
nele relaţii necesare, apre
ciind u-se că faţă de alte 
localităţi, la Ghelari nu 
există „goluri** In aprovi
zionarea cetăţenilor cu 
apă şl cu excepţia ano
timpurilor când plouă mai 
mult şi este umiditate 
crescută calitatea apei 
este bună. B drept insă 
că în perioadele amintite 
mai sus apa suferă din 
caii za ploilor, ajungând în 
găleţile oamenilor gal
benă. De ce? Apa „brută"

Aşa cum am constatat în 
Ghelari Unde am avut 
interlocutori şi la primă
rie, dar şi pe alţi ce
tăţeni din comună, nu
mărul restanţierilor era 
mult mai mic, dacă doam
nele de la secţia RAIL din 
Ghelari ar fi punctuale, 
mai prezente şi pe teren 
la încasări. Cineva chiar 
ne plinea întrebarea: „De 
ce la energia electrică nu 
sunt asemenea restanţe, 
ca la apă ? Fiindcă cei 
care încasează costul energj. 
ei electrice sunt pe fază, în 
casările se fac lunar, ei 
înşişi „luptă" pentru ea 
cetăţeanul să nu . ajunsă 
restanţier. Căci se ştie 
că restanţa încarcă prea 
mult punga şi aşa săracă 
a omului". DL V. Furdui 
din Ghelari ne spunea 
că şi dumnealui are o 
restanţă, dar nu se pune 
probletna neachitării ei. 
„Dar sunt nemulţumit de 
faptul că nu ştiu ce plă
tesc [Fiindcă nu sunt rău

SABIN CERBU

pentru Copii
un văţământ, fiecare

{
Pentru a marca un văţământ, fiecare con- \ 

eveniment internaţional curent putând participa 1 
major al acestui sfârşit cu un singur desen (a- ;
de secol, Conferinţa Mon- vând această temă) şi 1 
dială a Naţiunilor Unite se desfăşoară In perioada \ 
pentru Aşezări Umane 15 februarie — 15 apri- ( 
— Habitat II, ce va a- lie a.c., începând de Ia 
vea loc la nivel înalt în faza pe şcoală. Con-' 
iunie 1996, la Istanbul, cursul se va finaliza prin  ̂
Centrul Naţional pentru acordarea de 3 premii | 
Aşezări Umane în . cola- (premiul I — în valoare , 
borare cu Comitetul Na- de 3 milioane de tei) şi
ţional Român pentru 7 menţiuni, precum şiî
UNICEF organizează Con- prin organizarea unei ! 
cursul Naţional de Desen expoziţii cuprinzând de- f 
pentru Copii, cu tema: senele ajunse în finala' 

„Cum mi-ar plăcea să concursului. De asemenea, 
arate CASA MEA CÂND desenele premiate vor j 
VOI FI MARE". Con- face subiectul unei serii 
cursul este deschis ele. de timbre editate cu
vilor claselor I—IV prilejul . 
din ciclul primar de in- (G.B.)

de prin cădere liberă se 
alimentează consumatorii.
Decţ, când. ploui 'viitu
rile tulburi influenţează 
pregnant cete două surse 
de apă.

Ia Ce priveşte existenţa 
unor restanţe la plata a- 
pei consumată în ultima 
perioadă, în prezent se 
manifestă un interes cres
cut din partea cetăţenilor, 
dar şi a secţiei regiei din 
Gbeteri de a te achita.
Ne-am notat şi câteva 
nume de debitori cu sume 
între zece mii până la
150 000 de lei. Nu sunt ■... ■ . -, „,
însă gume de nerecuperat. (Continuare în pag. a 2-a)
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* 'ftlâtţişat 1
1 Martie 1996 a adus un frumos Mărţişpr elevilor l

* de la Şcoala Generală nr. 1 Orăştie: Catdnetui de 4
j  alfabetizare în informatică. •.
i  Amenajat cu sprijinul Inspectoratului şcolar ju- i  
I deţeaiî Hunedoara, cabinetul oferă elevilor posibili- i 
ţ  tatea de a se instrui în’ tainele informaticii, cu aju- ţ
* torul calculatorului, sub îndrumarea profesorului A- ţ

. - I* drian Secui.
*—* —«e—r » -*—*—■*—*-

O INVITAŢIE 
TRU DOAMNE.

u h b p e  2 /
o

0  — Spune.mi, Mitică, de ce oare Dum
nezeu l-a creat mai întâi pe Adâm?

— Ca să apuce să spună şi el ceva...

~ * -» * — *— * k~~*<—*—A— *-,*-«*_*

SAFMNVEST
Aut. C.N.V.M. nr. 168 f

din 22. IX. 1995 % f
1 FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 1 
«' DE AFACERI î
« Valoarea certificatelor de Investitor în J
* săptămâna 2-t-8 martie 1996: J
ţ Tip A — 738 800 lei; Tip B — 184 700 J
* lei: Tip C — 92 350 Ici.
ţ Creşterea anuală 109,3 la sută.
f FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE

ŞI PENSII
* Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine I ■
*t DEVA, tel-fax 230558 : HUNEDOARA —J 
*, 711430; PETROŞANI — 545302; ORAŞTIE__
* 642090; BRAD — A. Iancu, 21/43 parter; SI- 
’ MER1A — A. Iancu, bl. 6 parter.

0  IN PREMIERA. In. 
cepând de ieri. până 
joi, 7 martie a.c„ 
!a Cinematograful „Pa
tria" din Deva rulează 
In premieră .filmul 
„Punctul zero". Este 
prima coproducţie rp- 
măno.americană, un 
film de acţiune piperat 
cu momente de dragoste 
şi suspans, proiectate pe 
fundalul revoluţiei ro
mâne. (M.B.)

0  PREZENTARE DE 
MODA. Organizaţia mu
nicipală de f  emei a P.D. 
‘realizează sâmbătă, 2 
martie, ora 11, o prezen
tare de modă in incinta 
Hotelului „Deva”. Partl.

cipantele pot constata 
că „oricine e perfectibil", 
îşi pot cumpăra o ţinută 
pentru orice împrejurare 
sau pot câştiga un „ca
dou senzaţional la tom. 
boia mărţişorului1. (V.R.)

© SEARĂ CU AN
SAMBLUL „SILVANA", 
Sâmbătă, 2 martie a.c., 
ansamblul de cântece şi 
dansuri „Silvana" al Ca. 
set de cultură Deva pre
zintă la restaurantul „Li- 
do“ din Deva un spec
tacol extraordinar. In
vitat special — cunoscu
tul solist de muzică 
populară Aurel Tămaş. 
(M.B.)

PEN- 
Asocia- 

ţia Femeilor Democrata 
din România, filiala Hu
nedoara, invită doamnele 
ca luni, 4 martie, ora 
12, să participe, la Pre
fectură, la festivitatea 
dedicată Zilei femeii Nu 
vor lipsi de la întâlnirea 
,închinată Zilei de 8
Martie nici muzica şi,
poezia. (V.R.)

0  FOTBALUL, IN 
ACTUALITATE. Dumi
nică, pe Stadionul Ce
tate are loc primul meci 
din returul Diviziei B, 
seria a treia, dintre Vc-

ga Deva — locul 4 tn 
clasamentul turului . şi 
Şoimii Sibiu (locul 3) 
ce vizează promovarea 
in Divizia A. Totul este 
să nu ne năpădească 
zăpada. (S.C.) s

© HANDBAL FEMI
NIN LA DEVA. Sâmbătă 
şi duminică, la Sala 
Sporturilor din Deva sa 
■desfăşoară turneul II 
din cadrul seriei D, a 
Diviziei B la handbal 
feminin, unde sunt pre
zente printre alte e. 
chipe şi cele din Cluj-N. 
şi Timişoara. (S.C.)
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f m ' 1 h  <* Vă oferă: j
J i S Ş M E S Q  R A F IN A M E N T şi j

prin produsele sale: C ALITATE  ş

lichiorurile cremă / )  K  I\/'l  ^ 
("ciocolată, ciocolată cm vişine, ciocolată cu cocos, ciocolată 
'Cu alune, eqcagi cafea, banane. Cocos, vanilie)

f  . BROOS
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S 4 MARTIE i § 
î  e t  dolar SUA — 2863 le»,| 
S e t  marcă germană — 1962 lei ;• 
î  e 106 yeni Japonezi _ — 2746 lei % 
î  •  1 liră sterlină — 4398 lei.; 
S e f franc elveţian — 2403 lei 
S * * franc france* — 572 Iei J, 
î  » I0f- lire italiene — 183 Ici î
? s
S Sui sun de retertutO alt Băncii Naţionale«; 
ţ  a României î;
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SA REGĂ SIM  MATURA Î M P R E U N Ă  !
L- PRAŞTIE tel. 054-047572 fax. 054-541942___ I
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Apa potabilă la Gheţari poate fi şi mai bună
şi ... achitată la timp

(Onoare 81a pag. 1)

platnic, dar sugerez con
ducerii BAJL-lui să se 
manifeste mai multă grijă 
pentru contorizarea apei, 
să plătim cât consumăm, 
că este normal ca nu noi 
să achităm toate „pier
derile de pe traseul con
ductelor sau în alte părţi". 
Dna V.N. ce locuieşte la 
„blocuri" era nedumerită 
de ce consumul de apă 
!a locatarii de la blocuri 
este de 5,3 mc, iar la ce

tăţenii cu gospodări! in
dividuale 3,3 mc. „NI se 
spune că noi avem şi băi 
cu apă caldă iarna. Dar 
vara?"

Credem că soluţionarea 
problemelor ridicate de 
unii consumatori de apă 
potabilă din Ghelari de 
către RAIL Hunedoara ar 
putea conduce şi la îm
bunătăţirea calităţii apei 
şi la achitarea „la zi" a 
tuturor : restanţelor înre
gistrate în 1994 şi, mai 
ales, in anul trecut: •

înlocuirea filtrelor la sta
fia de pompare şi filtrare 
a apei, % Introducerea 
unor aparate de dozare a 
clorinării apei potabile §  
Prezenţa activă in teren 
şi la sediu a lucrătoare, 
lor de la secţia din Ghe
lari a RAID, o legătură 
mai bună cu consumata, 
torii, cu cei care au ră
mas restanţă la adularea 
notelor de plată.

Credem că numai aşa 
prin creşterea calităţii a. 
pei potabile şi achitarea

costului el s-ar putea în
chide cercul vicios al ca
lităţii şl costului apei 
consumate: RAID are o 
pierdere de peste 40 mi
lioane, sumă din car» tac 
parte şi restanţele la plata 
apei Atunci, de unde fon
duri pentru îmbunătăţirile 
din staţiile de* pompare şi 
filtrare a apei? Sperăm 
că prin eforturi conju
gate pot fi rezolvate şi 
cerinţele consumatorilor de 
apă şi drepturile băneşti 
ale producătorilor.

p r r r n
JWIDIULUI

Din determinările ana- 
itice privind calitatea fac- 
orilor de mediu în iude
ul Hunedoara în perioada 

l'J—25 februarie 1996 e- 
•ctuate în punctele de 

■ontrol al calităţii aerului 
tu rezultat următoarele:

•  Pentru valorile medii 
concentraţiile poluanţilo* 
■ozoşi (bioxid de azot, 
bioxid de sulf, amoniac, 
fenoli şi aciditate) s.au 
încadrat in limitele pre
văzute de STAS. Valoarea 
maximă la bioxidul de 
azot a fost de 0,032 mg/

rac aer/24 h şi a fost 
înregistrată în data de 
20 februarie în zona Min
tia — Deva. La acest in
dicator valoarea minimă 
este de 0,1 mg/mc aer/ 
24 h.

•  Valorile medii pentru 
pulberi în suspensie s-au 
încadrat în valoarea, ad
misă de 0,15 mg/mc aer/ 
24 h în toate punctele de 
control din judeţ, mai 
puţin în zona Teliuc. Va
loarea maximă înregistra
tă In această perioadă a 
fost de 0,224 mg/mc aer/ 
24 h în Valea Jiului în 
ziua de 22 februarie.

•  La pulberi sedimen- 
tabile se înregistrează de. 
păşiri ale valorii limită 
de 17 gr/mp/lună doar în 
zona Teliuc.

•  Valorile radioacti
vităţii beta globale pentru 
factorii de mediu aer (ae
rosoli filtraţi şi depuneri 
atmosferice) apă- brută 
de suprafaţă şi potabilă 
s-au încadrat în iiihitele 
de variaţie ale fondului 
natural.

•  Indicatorii de calitate 
pentru apele curgătoare de 
suprafaţă se încadrează 
în general in limitele im
puse. Pe râul Jiu, mate
riile în suspensie provenite 
din evacuarea apelor uzate 
industriale incomplet epu
rate au prezentat pentru a- 
ceastă perioadă o valoare 
medie de 3872,5 mg/1 şi o 
valoare maximă de 5238 
mg/I înregistrată la data de 
20 februarie a.c.

AGENŢIA DE PROTECŢIE 
A MEDIULUI DEVA

:>$?  ̂ ' 
D E  L A  PO LIŢIA SA N IT A R A

SUNT PREFERABILE 
AMENZILE?

Este de neînţeles de 
âtă indolenţă dau dovadă 
mii conducători de socie- 
5 ţi comerciale care nu se 
.igrijesc nici de . intrarea 
ti posesie a autorizaţiei 
anitare de funcţionare,, 

nici de obţinerea vizei 
Ţie acest* an. E greu de 
crezut că nu simt usturi
mea amenzii, fiindcă iată 
că apar şi in presă şi pot 
;ă piardă din credibilitatea 
consumatorilor. Din aceste 
cauze (lipsa vizei sau chiar 
a autorizaţiei sanitare) 
au fost amendaţi cu 50 000 
de lei S.C. Remeom Petro
şani, cu câte ,100 000 da

lei societăţile comerciale 
A.F. „Băjenaru", „Silva". 
Costi Com, „Ana Traus 
Prodexim" S,R.L., Elis 
Com S.R.L., Arch Constr 
S.R.L. —- toate din Petro
şani şi eu 200 000 lei 
S.C. Rom S.R.L. Petroşani.

CONTINUA şi 
abaterile de la
REGULILE SANITARE

Continuă şi abaterile de 
Ia normele de igienă,. în
deosebi cele privind cu
răţenia şi dezinfecţia, pre
cum şi depozitarea ali
mentelor. Pentru neregu. 
Iile constatate s-au aplicat 
amenzi pe măsura fapte
lor de 100 000 de Iei la

S.C: Voss — Restaurantul 
Bastion şi de 200 000 de 
Iei la „Straja" S.A. Vul
can. Amenzi între 100 000 
de lei şi 200 000 de lei 
au primit pentru neregu. 
Iile de mai sus şi respon
sabilii de la depozitul en- 
gros din Lupeni aparţinând 
S.C. Ehor, A.F. -Pam“ 
din Petroşani, S.C. „Kon- 
tis" din Lupeni. Poate 
amenzile să-i aducă la 
realitate pe cei care au 
trebuit să bage mâna în 
pung|i.

POLIŢIA SANITARA 
DEVA

Dureroase amintiri 

frumoase
La vremea când păsările 

călătoare pornesc Ia drum 
cu dorul de a reîntâlni 
Delta, pământul românesc) 
şi când ghioceii răzbat 
prin zăpadă pentru a se 
îmbăia in soare, semne că 
vine o nouă primăvară — 
existenţa mea ae inundă 
de noianul amintirilor. Un 
fluviu de lumini şi uni. 
jbre izvorât di» imensi
tatea eternităţii...

Când scriu aceste rân.

I N S E  M N A R I

duri, în imagine văd chi
purile a doi mari ziarişti 
hunedoreni: Ioaa Mirza şi 
Mircea Neagu.

Maestrul Mirza îşi „ţi
nea" inima In palme. Când 
Iţi întindea mâna. Iţi dă. 
rula inima. în scris „fo
tografia" viaţa cotidiană, 
Intr.o culoare numai de 
el ştiută şi văzută.

Ştirile pe care Mircea 
Neagu le transmitea In 
eter, cu vocea_i inconfun- 
dabilă, pe un fond muzical 
ales anume de el, ne făcea 
dimineţile mai bogate— 

Mă întreb şi acum cum 
au scăpat de cenzură „Ca
rele de foc* ale Iui Van- 
gheîis, care de fiecare dată 
ti însoţeau ştirile hunedo- 
rene. < :

Oricât aş fncerea să mLl 
scot din gânduri tni pot. 
Dureroase amintiri fru
moase... i

N. PANAITESCU

Aţi obţinut licenţa de fabricaţie 
pentru produsele alimentare ?

fn ziarul nostru s-a mal 
scris şi cu alt» prilejuri 
despre necesitatea obţi
nerii licenţelor de fabri
caţie a produselor alimen
tare destinate comerciali, 
zării, pentru prestări de 
servicii şl alte activităţi 
din domeniul producţiei 
de produse alimentare 
Luând In dezbatere Or
donanţa Guvernului nr. 
42/1995 privind producţia 
de produse alimentare 
destinate comercializării. 
Parlamentul României a 
adoptat Legea nr. 123/ 
1995, care a adus unele 
modificări la ordonanţa 
amintită. In esenţă, intre 
altele. Ia arh 20, litera 
b din lege se face preci
zarea Că licenţele de fa
bricaţie se acordă şi aso
ciaţiilor familiale sau per
soanelor fizice autorizate 
să desfăşoare o activitate 
economică independentă 
in domeniul producţiei do 
produse alimentare, pre
vedere ce nu figura şi In 
ordonanţă. Rezultă de 
ald, deci, necesitatea ca 
şi aceste categorii de a- 
genţi economici să intre 
In legalitate, adresându- 
se comisiei de specialitate 
pentru a Obţine licenţa, în 
caz contrar cei ce au res
pectă reglementările în 
vigoare fiind pasibili de 
sancţiuni, respectiv de o 
amendă cuprinsă între 1,5 
şi 2  milioane de ML 

De asemenea, tot la 
arh 20, punctul 1, se a- 
rată că; „Producătorii a. 
gri coli, persoane fizice, In 
baza certificatelor de pro
ducători. vor desfăşura

activităţi în domeniul pro
ducţiei de produse ■ aii. 
fiientare, fără licenţe do 
fabricaţie".

Discutând cu dl. ing 
Ioan Dărăbanţ, şeful bi
roului de industrie alimen
tară din cadrul D.A.A. Hu
nedoara — Deva, am des
prins concluzia că acţiu
nea de acordare a licenţe
lor se desfăşoară mult 
prea anevoios. Ca dovadă, 
din cei peste 2000 de a- 
genţi economici care se 
ocupă de fabricarea şi co
mercializarea produselor 
alimentare şi care, con
form legii, trebuie să de
ţină licenţe In acest sens. 
până acum mai puţin de 
100 au intrat în legalitate 
achitând taxele cuvenite 
şi obţinând licenţa. Fi
reşte, toţi ceilalţi agenţi 
economici sunt pasibili 
să li se aplice amenzile 
prevăzute de lege, orga. 
nele de control abilitate 
— Garda Financiară. Pro
tecţia Consumatorilor, Po
liţia Sanitară — fiind în
dreptăţite să urmărească 
dacă agenţii economici 
inclusiv asociaţiile fami
liale respectă obligaţiile 
ce le revin. Pentru a e- 
vita orice situaţii neplă. 
cute, este bine, deci. ca 
toţi cei ce desfăşoară ac
tivităţi In domenii cu pro
fil alimentar să solicite 
in termenul cel mai scurt 
posibil obţinerea licenţei 
de fabricaţie, numai aşa 
putând să fie scutiţi de 
obligaţia de a suporta 
sancţiunile stipulate de le
gea aflată. In Vigoare 

NICOLAE TIRCOB

C I N E M A

•  „PATRIA- DEVA: 
Point zero (1—7.03); •
„FLACĂRA" HUNEDOA
RA: Răpirea trenului cu 
bani (1—7); •  „PARÎN- 
GUL" PETROŞANI: Babe, 
cel mai curajos porc din 
lume (1—4); Moarte in
stantanee (5—7); •  CUL
TURAL" LUPENI: Moarte 
instantanee (I—4); Leon
(5—7); s  „ZARAND"BRAD' 
Răzbunare infernală (1—.

4); Labirintul morţii (5— 
7); •  „PATRIA" ORAŞTIE: 
Fiica lui DArtagnan (1— 
4); Timpul liber (5—7);
•  „LUCEAFĂRUL- VUL
CAN: Sechestraţi In tren 
(1—4); Creatorii de coş
maruri (5—7); •  „DACIA" 
HAŢEG: Patrula invincL 
bilă (1—3); Blestemul ge
menilor (4—6); •  „MO
DERN" HUNEDOARA: Le
on (1—4); •  „MUREŞUL" 
SIMERIA: Congo (1—3);
•  „LUMINA" ILIA: Ca
valerul mesei rotunde (1— 
3); « CASA DE CULTU
RĂ CĂLAN: Johnny Mne
monic.

Un prieten, care, prin- In fapt nevoia vitală 
tre alte calităţi o are de ordine a cetăţeanului 
şi pe aceea de participant obişnuit să trăiască in 
activ la Revoluţie, îmi 
spunea zilele trecute cu 
năduf: „dacă ştiam că -»■■■■ » -  ■  ■ 
democraţia aşa cum e 
înţeleasă ea la noi în
seamnă haos, nu m-aş 
mai fi manifestat în nici 
un fel împotriva regi
mului comunist. Măcar 
atunci era ordine".

Ce fel de ordine, pe
ce anume se baza ea
n.am mai apucat să

PRIVEŞTE 
ATENT IN JUR

despic firul în patru cu
prietenul meu şi nici respectul legii, propriu
aici nu am de gând să statului de drept. în a-
o fac. Remarca lui Insă fără de fenomenele eeo-
este simptomatică şi o nomice şi de patimile pa- cietăţii, credităm * aseme-
auzi la toi mal mulţi litice. Insă, ordinea la nea Idei?
oameni, ea exprimând care aspiră acea catego- ION CIOCLEI

rie de cetăţeni este bul
versată major şi de li
bertinajul In manifestări 
al altor cetăţeni.

Atenţie! Este teritoriul 
pe care înfloresc şi ro
desc doctrinele extremiste, 
fie că-s de stânga, fie 
de dreapta. Extremiştii 
au susţinut şi vor susţine. 
totdeauna că numai dic
tatura este cea care se 
poate constitui în garan
tul ordinii sociale. de
mocraţia nefiind, In con
cepţia lor, decât genera
toare de haos. Ce facem, 
prin libertinajul nostru 
deşănţat şt manifestat Ia 
mai toate nivelele so-

OEVASAT +\ i. _ _ _ ___ ̂  • • • • •-* ■ *

SAMBAtA 1 
10,00 Repere cui. [ 

turale (iŢ. 11.30 O- I 
biectiv; 11,45 Momen- f 
te; 12.30 Videotext; f 
18,00 Desene animate; » 
18,10 Aeroportul Man- 1 
chester (d); 20JK) Ac. [ 
tualităţi TVR; 21,00  ̂
Film artistic: „Tele- J 
portare în timp"; 22,30 f 
Week-end plus; 0,05 * 
Film artistic: „Vă in- 1 
teresează acest su_ î 
biect"; 1,15 Eden (s I 
er.); 1,45 Videotext, • 

DUMINICA 
10,30 Film serial pt. * 

copii* „Daktari"; 11,15 f 
Week.end plus; 12,45 * 
Videotext; 18.00 De- i 
sene animate; 18,201 
Milton — milionarul I 
(do); 20,00 Actualităţi [ 
TVR; *1,00 Film ar- f 
tistie: Airplane 2 *
(c); 22,30 Film ar. { 
tistie: „Urmă sata- 4 
nică"; 23,55 Videotext. *
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Unde există strădanie, 
lucrurile se mişeă

« W iW M W .'A V A W /A V .V .V . W U W W W /M /iN

- Rapoltu Mare întruneşte 
toate caracteristicile aşe
zărilor ardelene din câm
piile Mureşului, Someşuri- 
lor, Crişurilor ş,a. Sa.

de reşedinţă ti 
eke „mare" fiindcă tn 
alcătuirea comunei mai 
este şi unul mic, căruia 
I se zice Rapolţel. La cele 
două se adaugă satele 
'Foit, Bobâlna şi Baiu. 
Rapoltu Mare numără in 
prezent circa 2 100 locui
tori grupaţi în 75» de gos. 
podăriL Mulţi dintre să
teni muncesc la calea fe- 
iată, la societăţile econo
mice din SCmeria. Mim. 
cesc cu tragere de Inimă, 
ceea ce ii face să vină 
acasă cu bani mulţi. Dar 
ziua oamenilor nu ae 
încheie odată cu sunetul 
sirenelor. După ce vin 
acajtf Wi aşteaptă alte tre
b u i^ .— lumii pământu
lui, creşterea animalelor
— domenii în care se 

de asemenea,
i şi pricepuţi. In 

fru5&a comunei se află tm 
om tânăr, poate cel mal 
tânăr primar din judeţ, 
dl. Octavian Roman.
■ — Dle primar, se a pro- ■ 
pie finalul mandatului ce 
v.a fost încredinţat la a- 
le^şfile din 1992. Făcând 
O retrospectivă succintă, 
ce »-a reuşit In Rapoltu 
Mare tn ultimii aproape 
patru ani?
* — Să mă refer la cea 
mai importantă activitate 
a perioadei: aplicarea Le. 
fiii fondului funciar. Am 
Încheiat acţiunea in Şa. 
polt, Rapolţel şi Bobâlna, 
Iar te prezent se lu
crează la Foit (pre- 
eiaezcfă Boia nu s-a „ba. 
cun ie colectivizare! In 
ştadkrînaintat se află şi 
împărţirea pădurii S-au 
distribuit oamenilor a. 
Pr 409 de titluri de 
propr—tate şl foarte rnnîte 
şe află în lucra. In orice

raz, te primăvara acestui 
an vom încheia activitatea.

— Să ne referim şi la 
alte domenii ale vieţii 
comunei. De pildă, la cel 
al gospodăririi

— Avem şi aici câta 
ceva de spus. S-au reno
vat şcolile din Rapoltu 
Mare şt Bobâlna, am ex
tins căminul cultural din 
satul de reşedinţă, se lu
crează la punerea la punct 
a popleâriei S-a turnat 
asfalt pe drumul ce Urcă 
de la primărie în sus şi in 
faţa căminului cultural 
din Bobâlna. S-a renovat 
monumentul închinat e- 
roilor.

Iată şi alte realizări ale 
ultimilor patru ani: •  s.au 
reparat drumuri şi străzi 
— aşezându-se balast şi 
piatră — In toate sa
tele comunei; •  pârâul 
ce trece prin Rapoltu Mare 
a fost regularizat; •  a  fost 
realizat Iluminatul public; 
•  prin grija primăriei 
se aduc butelii de aragaz 
în flecare lună; •  secto
rul privat cuprinde o 
moară, o brutărie, cabinet 
stomatologic, punct far
maceutic, atelier de repa
rat radio — tv şi nu
meroase unităţi comerciale. 
Dar cea mai*(te semnă iz
bândă a primăriei din 
Rapolt este obţinerea co
tei şi a aprobărilor ne. 
cesare pentru introducerea 
gazului metan. In finalul 
discuţiei l-am Întrebat 
pe interlocutorul nostru:

— S-au realizat lucruri 
buhe te actuala legisîa. 
tură. Cu ce bani. dle pri
mar? ■

— Cee a ce am reuşi» 
are o valoare de peste 
49 milioane de lei. Ei 
bine, 43 de milioane şi 
ceva provin din venituri 
proprii.

TRAIAN BONDOB

filarea privatizare in fesfăşirae
Comuna Topliţa se numără printre localităţile 

runde din judeţul nostru unde marea privatisare 
se desfăşoară în ritm destul de bun. Amănunte de
spre cea mai importantă acţiune a acestei perioade 
— subscrierea carnetelor cu certificate de proprietate ‘ 
şi a cupoanelor nominative — ne-a oferit cu ama. 
bilitate dna Olivia Enache, secretara consiliului lo. 
raţ.
:5__ Câţi oameni au certificate şi cupoane? — am 
întrebat.

— Circa 909 primite conform legii său moştenite.
— Ce se întreprinde pentru a-i determina pe 

cetăţeni să te depună la societăţile înscrise te lista 
nutrii privatizări ?

— Salariaţii primăriei *-au deplasat te satele 
componente şi au stat de vorbă cu oamenii, expli- 
cându-le rolul şi rostul de a depune certificatele şi 
cupoanele.

— Cum reacţionează cetăţenii Topllţel la acest 
proces?

— Din cei 900 şi ceva de oameni care au car
nete şi cupoane le-au subscris in jur de 809. în 
perioada care a mai rămas până la Încheierea ac
ţiunii — 31 martie —-sperăm şă vină la consiliul 
local — unde are loc subscrierea — şi cei ce trăiesc 
în locuri mai izolate sau îndepărtate, care n-au 
putut veni din cauza vremii cu zăpadă şi ger. -

Ce agenţi economici au ales oamenii?
— în general, cele unde lucrează. Pe primul 

ioc se află S.C „Siderurgica“S.A.Hunedoara, urmată } 
de S.C. „Corvintrans" S.A., tot din Hunedoara. Mulţi 
au optat pentru S.C „Casial" şi S.C. „Marmosim** 
S.A. Simeria.

— Societăţi care, în general, au o activitate bună.
— Da. Ceea ce înseamnă că oamenii sunt bine 

Informaţi.
TRAIAN SONDOR

Despre reparaţii de şcoli,
■temeritate!

şi acuzaţii

î

DL Aurel Alic este 
decanul de vârstă al 
primarilor din judeţ. Are 
72 de ani. înainte de 
’89, ca simplu locuitor, 
a făcut mult pentru spi
ritualitatea comunei To
pliţa. In *92 a fost ales 
primar. Situaţia satelor 
de aici nu era de invL. 
diat. Cu răbdare, prima
rul. ajutat de viceprimar 
şi de consiliul local, a 
început să facă ceva in 
numele şi pentru cei 
rare t-au ales. A alergat 
mult, a bătut la nenu
mărate uşi! In anul tre
cut a obţinut o ramă 
însemnată da la bugetul 
de stat pentru reparaţii 
la instituţii şcolare, de 
sănătate, etc. E bine să 
amintim că, după revo
luţie, şcolile au ieşit din 
„subordinea“ primări L
lor, dobândind autono
mie Din lipsa banilor, 
instituţiile s-au deterio
rat văzând cu ochii. In 
anul trecut, prin hotă
râre de guvern, şcolii» 
au revenit In administra, 
rea primăriilor, consti
tuind o adevărată „pa
coste” pentru bugetul in. 
fim al acestora. |tt ast
fel de condiţii, la Dă- 
bicâ Şl Hăşdău. şcolile 
primară şl, respectiv, 
generală, au fost repa. 
rate. Mai este însă de 
lucru...

Pentru primarul Aurel 
Alic, lucrările de repa
raţii b  aceste instituţii 
de bază ale comunal, ca 
de altfel şi la dispensar 
etc„ sunt o izbândă şi, 
intr-un interviu publicai

de ziarul nostru, dânsul 
a spus ce a făcut Pri
măria. Ulterior, de Ia 
Dăbîca am primit la 
redacţie o scrisoare, 
semnată curajos de „un 
grup de părtaţi'V te 
care primarul era făcut 
cu ou şi cu oţet, scri
soare din care ziarul 
nostru a publicat un 
fragment. In final, gru
pul curajos îl Întreabă 
pe primar : „Aşa s-au 
cheltuit milioanele alo
cate reparaţiilor la tosti. 
tuţiile (te învăţământ şl 
sănătate din comună ? 
Cum puteţi afirma că 
învăţătorii şi elevii se 
bucură de condiţii bune 
de învăţătură V  

Pornind de aici, dl. 
primar a invitat ziarul 
nostru să vadă situaţia 
reală la faţa locului 
Trebuie să spunem că 
impresia lăsată de a. 
ceastâ şcoală de sat este 
una bună. S-a zugrăvit 
şi vopsit sala de clasă 
te care învaţă 8 copii. 
Acelaşi lucru s-a întâm
plat şi cu celelalte săli, 
cu coridorul In sala d» 
clasă e cald, chiar dacă 
la fereastră s-a recurs 
la o improvizaţie. S-au 
efectuat tencuieli şi zu
grăveli exterioare, pe 
rare un „binevoitor** a 
Încercat să-şl lase am. 
prenta zgărăindu-le. S-au 
turnat in beton scările 
exterioare te faţa şl ta 
spatele clădirii, precum 
şl bordura din beton ca 
protejează zidul de la 
stradă. S-au efectuat a . 
nete reparaţii la acope

riş, scurgerea apel plu
viale. Urmează să se ter
mine magazia de lemne 
şi grupul sanitar, să se 
schimbe pardoseala. N- 
am înţeles, în aceste 
condiţii, violenţa cu care 
„grupul de părinţi** îl 
trage de urechi pe pri
mar. De unde bănuiala ca 
banii n-au fost folosiţi 
cum se cuvine. Pentru o 
astfel de îneereare tre
buie să vii cu dovezi, nu 
cu bănuieli. De scrisoa
rea trimisă n-a fost stră
ină nici învăţătoarea E- 
lena Cătescu (după cum 
chiar dânsa ne-a spus 
— n.n.) care a participat 
la Judecarea** primam. 
Iul într-o întâlnire la 
şcoală cu părinţii te lu
na decembrie Credem 
că oamenii catedrei ar 
trebui să fie mal deta. 
şaţi de o situaţie care se 
creează la un moment 
dat, îndemnând la dia
log. nu condamnând.

După cum ne-a măr
turisit directorul Şcolii 
.Generale coordonatoare 
din Hăşdău. dna prof 
Constanţa Tauş, învăţă
toarea din Dăbîca este 
un bu» om al catedrei, 
dar pentru modul in 
care s-a comportat în 
cazul primarului, i s-a 
atras atenţia in consili
ul profesoral. Doamna 
Învăţătoare Cătescu ne.a 
mărturisit, la rândul 
dânsei, căli place mese. 
ria. Insuflând elevilor 
tot eeeâ e# e mai fru
mos. Are un dialog per
manent şi apropiat cu

familiile elevilor, iar oa
menii sunt cumsecade. 
Iată că în cazul anche
tat de noi... învăţătoarea 
se întreba, şi la data 
vizitei noastre, cum au 
fost cheltuiţi banii şi mai 
ales doreşte ca lucrurile 
începute să se termine, 
ţinând seama că la de
vizul iniţial s-au mai 
adăugat şi alte lucrări 
la cererea învăţătoarei

La Primăria din Te. 
pliţa, d i viceprimar Tm. 
ian Bobora ne-a explicat 
turnătoarele: „Pentru
reparaţii la Şcoală Pri
mară Dăbîca s-au chel
tuit până acum 3 847 601 
de tel, lucrările urmând 
să continue ta acest an 
Lucrării» au fost con
tractate cu o societate 
care a câştigat licitaţia 
Este vorba de S.C. Semb 
Impex S.R.L. Deva care 
a executat lucrări de ca.

• litate până ta această o. 
râ. S-au întocmit pro
cese verbale de recepţia 
la fiecare obiectiv.

Marea majoritate a fon
durilor au fost desti
nate Şcolii Generale Hăş
dău care dintr.o ruină 
a devenit aproape un 
palat, termen folosit de 
altfel de dna director 
Constanţa Taiiş. Până 
la această oră, la Hăş

dău s-au cheltuit 55 072 161 
de lei, urmând să se 
definitiveze lucrările la 
grupul social şi fosa sep
tică. Dar,. asupra acestui 
fapt vom reveni într-un 
articol viitor.

MINEL BODEA

Orii la Şcoala Primară din Dăbîca (Topliţa) ca 
învăţătoarea Elena Cătescu.

Şcoala Primară din Dăbîca şl noua ta InfSji- ] 
şare divă reparaţii. Foto: PAVEE IAZA
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Cu multă supărare şi 
amărăciune în rafie! 
dna Dorica Hander, că
sătorită Ciupei, Împreună 
cu soţul, acum stabiliţi 
ta comuna Dobra, ne 
scriu despre necazurile ce 
le întâmpină cu luarea In 
calcul a pensiei ce con
sideră că li se cuvine 
şl pentru munca prestată 
Ia fosta cooperativă a- 
gricolă din Teiu. Scriin. 
du-ne despre necazurile 
şl suferinţele ce le ara 
familia, acum aflată ta

tn aşteptarea 
p e n s i e i  •••

Imposibilitatea de a 
mai munci, iar pentru 
tratament; adică pe me
dicamente, cheltuieşte lu. 
nar câteva zeci de mii 
de tei, evident c i pen
tru depăşirea greutăţilor, 
nevoia de bani este a- 
cută.

Pentru a argumenta 
perioada lucrată ]a Te
iu, sunt citaţi mai mulţi 
martori, în această pri
vinţă neexistând dubii. 
Rugămintea celor în ca
isă  est# aceea ca din 
arhiva Primăriei comu

nei Lăpugiu de Jos să 
Ie fie scoase normele rea
lizate, astf el Încât să se 
stabilească dreptul la 
pensie, calculată după 
legea pentru, agricultor! 
Clarificarea situaţiei res
pective este nu numai 
dorită, dar şi aşteptată 
cât mai repede posibil, 
astfel încât şă fie ate
nuată durerea unor oa
meni care au trudit, la 

. r&ndul lor. şl pentru bi
nele altora, mai ales câ* 
această solicitare nu pare 
a fl atât de costisitoare. 
(N.T.)

I

1
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•  Dacă nu totdeauna 
se poate spune Adevărul, 
aceasta nu însemnează 
ca totdeauna să fie as
cuns.

•  Atitudinal, Adevă
rul trebuie respectat ne
limitat, nu şi absurd.
Exemplu: Admitem inte* 
grai valabilitatea ade. 
vărurilor ce explică răz
boiul ca fenomen social- 
istoric, dar respingem 
categoric orice argument, 
pretins adevăr, prin care 
şe susţine războiul ca 
permanenţă istorică de 
neevitat.

•  în numele luptei 
pentru Adevăr, se pot 
problematiza multe i- 
dei, dar nu şi nega. 
Marile Adevăruri de 
credinţă, care, timp de 
mii de ani, au fost — 
şi încă se menţin — te
mei şi busolă Vieţii spi
rituale a miliarde de 
oameni.

•  Obişnuim aniversări 
fastuoase, dar gratuite, 
cât timp aniversările nu 
contribuie la un spor de 
înţelegere a prezentului 
şi de pregătire a viito
rului.

afirmatrea şi valorifică-. 
rea adevăratelor argu
mente şi, prin ele, ale 
adevăratelor idei.

•  O cruntă ironie a 
spiritualităţii umane o 
constituie faptul că din

AFORISME-CUGETĂRI

•  Demagogia ştiinţifi
că se caracterizează prin 
următorul aforism al lui 
Lessing: „O falsă moti
vare e mai rea decât 
lipsa oricărei n»otivări“. 
Sub aspect practic, fal
sele motivări aduc un 
prejudiciu imens ome
nirii şi discreditează cui* 
tura datorită faptului că 
substituie şi împiedică

rândurile poporului ger
man, Hegel a conceput 
impresionantul impera
tiv: „Arta trebuie şi 
poate diminua violenţa", 
pentru ca tot poporul 
german, glorios creator 
de artă ,să se dove
dească a fi capabil' de 
o Violenţă înfiorătoare, 
in perioada celui de_al 
doilea război mondial.

•  Paul Valery explică 
observaţiile critice: „Când 
nu putem caracteriza şi 
defini suficient o lucrare, 
o numim operă de artă", 
ceea ce a condus la 
promovarea antiartei.

•  Autoritara dogma
tică şi inevitabil despo
tică a dus totdeauna, in 
istoria culturii, la echi
parea originalităţii şi 
prosperarea mediocrită
ţii.

•  Cea mai mare gre
şeală a bătrâneţii este 
aceea de a nu-şi recu
noaşte statutul legitim.

•  Misterul Bibliei, 
cartea preferată a spi
ritului uman, se dato.

. reşte faptului că orice 
om, la orice nivel de 
cultură, la orice vârstă 
şi în orice situaţie a 
vieţii găseşte în ea în
drumare, mângâiere şi 
Sens vieţii.

VICTOR ISAG
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PADUREA (I)
Pădurea

ecosistem
constituie un 

natural, de o 
importanţă deosebită în
deplinind multiple funcţii 
care vizează fenomenul 
complex al sănătăţii. Din
tre multiplele funcţii ale 
pădurii se remarcă cea 
de producţie, apoi cele de 
protecţie fizică a mediu
lui biconjurător şi de in
teres social, de protecţie 
a solului şi a regimului 
cursurilor de apă şi de 
ameliorare ai factorilor 
climaterici. Ea acestea se 
adaugă şi alte funcţii: de 
purificare a atmosferei.

pândeşte anumite sub
stanţe volatile (fitoncide 
care distrug anumiţi ger
meni patogeni) şi reduce 
agresiunea sonică cita
dină cu II—20 decibeli. 
Toate aceste însuşiri pre
ţioase ale pădurii pot con
tribui substanţial la să
nătatea oamenilor.

Pentru noi, românii* 
locuitorii acestor melea
guri de la poalele lanţu
lui caipatin, pădurea a 
reprezentat în decursul 
întregii istorii o compo
nentă- fundamentală a ca
drului existenţial, un ca-

TERAPIA NATURISTĂ

M R .  “P R E Z I N T Ă  : 

LiO N

A MURIT . . .  TRĂIASCĂ DOLARULf

Desen de MATEI CORN ELI U-MARCEL — Tg: Mureş.

Firimituri de la 
Emil Cioran

•  Ortodoxia ne-a ţinut 
de cald în decursul seco
lelor de aşteptare subte. 
rană; de n-am fi avut nici 
măcar atât din punct de 
vedere spiritual am fi fost 
tabula rasa.

•  Urmele paşilor sol
daţilor români ar trebui 
sărutate.

•  Singurul altar in faţa 
căruia s-a închinat ome. 
nirea este forţa. Şi noi 
ne-am . înclinat în faţa 
acestui altar, dar numai 
pentru a ne umili şi a 
preamări forţa altora.

o Aş vrea ca Romfinia 
să zbârnâie de freamăt, 
şi din inimă să-şi facă un 
euptor. Nu există altă scă. 
pare de sub-istorie, adică 
de timpul nostru pierdui

o Goţii n-au cucerit Ro
ma, ci un cadavru. Sin. 
gurul merit al barbarilor 
este aceia de a fi avut 
fler. La Roma, in secolul 
al Ill.lea al erei noastre, 
dintr-un milion de locui
tori, doar şaizeci de mii 
erau de viţă latină.

« Rămâi uluit că Han. 
nibal n-a tăbărât asupra 
Romei. Dacă ar fi făcut-o, 
ne-am lăuda astăzi că sun.

tem coborâtori din carta
ginezi

•  Cel mai bun mijloc 
de a te descotorisi de an 
duşman e si-1 vorbeşti 
peste tot de bine.

peisagistică, de protecţie 
fonică, de recreaţie şi a- 
grement, şi altele care 
vizează direct sau indi
rect sănătatea.

Este demonstrat faptul 
că un hectar de pădure 
furnizează In cursul unei 
zile însorite peste 200 kg 
oxigen, pe care 11 râspân. 
deşte to atmosferă, ab
sorbind tn acelaşi timp 
aproape 300 kg bioxid de 
carbon, şi că numai un 
arbore de talie mijlocie, 
in 24 ore, asigură oxige
nul necesar pentru trei 
oameni. în pădure se află 
de aproape trei ori mal 
mulţi ioni negativi decât 
pe litoralul mării şi de 
aproape zece ori mai 
mulţi decât în atmosfera 
urbană. în sfârşit, pădu
rea purifică semnificativ 
atmosfera de praf (30—69 
tone, anual pe ha), răs-

Basoreliefuri de la muzeul reformei din ora. 
şui lui Luther, Wittenberg. (Germania).

„Chestionarul Proust" 
s-a născut la solicitarea 
Antoinettei Favre — 
fiica viitorului preşe
dinte a] Republicii 
Franceze —, Proust a 
răspuns acelui chestio
nar, apoi şi alţi scrii
tori, prin timp.

Astăzi, (şi In numerele 
viitoare) răspunde doam. 
na Marguerite Yource- 
,nar, prima — şi sin
gura! — femeie primită 
în Academia Franceză.

— Care este pentru dum
neavoastră culmea mize
riei?

— Să nu pot face ni
mic — sau atât de puţin 
— pentru a îndrepta su
ferinţele şi deznădejdea 
oamenilor.

— Unde v.ar plăcea să 
trăiţi?

— într-o ţară în care 
ar domni inteligenţa,

MARGUERITE Y0URCENAR
Răspunsurile la „chestionarul ProustM

simplitatea, bunătatea 
şi dreptatea.

— Pentru care greşeli 
aveţi cea mai mare în. 
găduinţă?

— Pentru acelea, dacă 
există, care nu dăunează 
celor care le comit.

— Care sunt eroii de 
roman pe care îl pre
feraţi?

— Nu mi.am pus nici
odată întrebarea. Să 
încerc totuşi să răs
pund. Poate Pierre Be- 
zuhov din „Război şi 
pace“, prinţul Genghi din 
romanul japonez „Gen
ghi Monogotari, stareţul 
Zosima din „Fraţii Ka- 
ramazov". Poate Don

Quijote. Şi poate chiar 
Episcopul Myriel.

— Compozitorul dum
neavoastră preferat?

— Bach, Mozart, Be- 
ethoven; îmi place să-i 
numesc împreună pe ul
timii doi chiar şi numai 
pentru a mă opune me
lomanilor rafinaţi care 
„îl adoră pe Mozart“ şi, 
„nu-l pot suferi pe Be_ 
ethoven". Şi muzica de 
tip folkloric.

— Calitatea preferată 
la un bărbat?

— Inteligenţa, simpli
tatea, bunătatea, dorinţa 
de dreptate.

— Calitatea preferată 
Ia o femeie?

simpli.
drep.

— Inteligenţa, 
tatea, bunătatea, 
tatea.

— Virtutea dumnea
voastră preferată?

— Inteligenţa, simpli
tatea, bunătatea, drepta
tea.

— Ocupaţia preferată?
— Majoritatea ocupa, 

ţiilor cărora mă dăruiesc 
tind să devină o prefe
rinţă. Să scriu este mal 
puţin cea pe care o prefer 
fcât cea pentru care 
îmi găsesc aptitudini. 
Câteodată am dorit să 
am la dispoziţie vreo 
douăzeci de vieţi şi fie. 
care să o consacru unei 
alte ocupaţii.

— Cine v-ar fi plăcut 
să fiţi?

— Nimeni în mod deo
sebit.

— Principala trăsătură 
a caracterului dumnea
voastră?

— Mă cunosc prea pu
ţin pentru a mă pronun
ţa. Răspunsul la aceste 
întrebări poate mă va 
ajuta să o descopăr.

— Principalul dum
neavoastră defect?

— Prietenii îmi suge
rează că ar fi impetuo
zitatea. Ar fi zis mai de
grabă: slăbiciunea. Vreau 
să spun că mi se pare 
că punctul în care re
zistenţa fizică, curajul, 
voinţa îmi obosesc este 
totdeauna prea repede 
atins .

(Va urma)

Prezentare şi selecţie de 
ILQS LEAHU

dru constitutiv şi conser
vator al fiinţei naţionale 
şi, implicit, o modalitate 
de supravieţuire, motiv
pentru care pădurii i s-a 
păstrat un respect aproape 
sacru, iubind-o ca pe pro
pria casă. Acest fapt trans
pare evident in creaţia
poetică populară unde a-
par frecvent refrenele 
reprezentate de „foaie
verde", „pădure dragă
pădure" sau „codrul este 
frate cu românul". Nu 
întâmplător, marele nos
tru poet Mihai Eminescu, 
concretiza această reali
tate în poezia „Povestea 
codrului"... „împărat slă
vit e codrul/ Neamuri mii 
îi cresc sub poale,/ Toate 
înflorind din mila/ Co
drului, Măriei Sale".

Ing. IACOB TRAIAN 
Orăştie

I
T m s u m ş N u r i :a  ?

ţi •  în regiunea Boston î 
t  (S.U.A.) o armată de f 

omizi distrugea tot cef 
creştea în câmpuri şif 

* grădini. Fermierii au t 
J fost salvaţi de foamete J. 
|  numai prin importul I 
|  unor vrăbii din An- f 
j glia. în prezent, 
ţ  din parcurile oraşului *

STATUI

! i

unul f
. u n i p a rcu rile  o raşu lu i f  
■ţ este împodobit cu un * 
J monument dedicat mi-J. 
I cuţei zburătoare. I
J « în  Australia s-a | 
1 ridicat un monument ţ 
■j omidei Cactoblastis, un |
* parazit veşnic nesătul. V
* în secolul trecut su- V 
J prafeţe întinse din con- [

Îl tinent au fost năpădite I 
de un cactus care se f 
înmulţeşte cu mare ra-f 
piditate.- Iarba, culturile, * 

|  totul era acoperit de* 
i  cactuşi. Atunci a fost |  
j  adusă din America del 
I Nord această omidă j 
|  care se hrănea ou frun- * 
f ze de cactus.
■A * în apropiere de |
Jl Sankt Petersburg (fost |
J Leningrad), unde Pa- f 
T vlov a efectuat nume- * 
* roaise experienţe pe *
■ţ câini, s-a ridicat uni.
4 monument în raemo. ̂  
i  ria câinelui. i
|  în Anglia stavile ri- f  
| dicate pentru acest prie- *• 
r ten al omului cele. * 

brează câinii care în- i  
* soţesc pe orbi, câini de i  
i  salvare în munţi, câini I

Î' de tracţiune care s-au f 
distins în explorările f 
polare. 4

I •  Ea Tokyo, studen- * 
■ţ ţii în biologie au ri- 
* dieat o statuie broaştei I 
* în contul celor 100 000 f 
de exemplare sacrifl- f 

' cate în lucrările de f 
i laborator. i
1
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII J
„Pentru a scrie un singur vers trebuie să 

fi văzut multe oraşe, oameni şi lucruri, trebuie 
să cunoşti animalele, să simţi cum zboară pă
sările şi să ştii ce mişcare fac micile flori când 
se deschid dimineaţa. Trebuie să-ţi aminteşti 
de drumuri în regiuni necunoscute, de întâl
niri neaşteptate, de plecări pe care le presim
ţea! de mult, de acele zile ale copilăriei al că
ror mister nu s-a luminat încă, de părinţii tăi 
pe care i-ai jignit tocmai atunci când îţi adu
ceau o bucurie rămasă neînţeleasă, de dimineţi ţ 
la malul mării, de marea însăşi, de multe mări ' 
şi de nopţi de călătorie care fremătau intens 
şi zburau împreună cu toate stelele..." /

RAINER MARÎA RILKE }

MINIATURI
•  Agronom — om care 

este tot timpul Ia... pă
mânt. .

•  Avocat — om cu 
multe procese de con
ştiinţă.

•  Arbitru — om care 
ori vede când nu vede, ori 
nu vede când vede!

•  Bunici — oameni ca- 
re-şi cresc nepoţii până 
scapă la pensia... părinţi
lor.

•  Gălător — om căruia 
li şade bine cu drumu... 
plin de gropi.

•  Ignorant — om care 
tremură între extremul 
curaj şi extrema timidi
tate.

•  Clopot — obiect care 
se lasă tras de limbă.

•  Gui — obiect care 
este mereu bătut in cap.

•  Promovare — tobo
gan de pe care poţi să 
te rostogoleşti oricând.

•  Adevăr — cuvânt care 
începe cu prima literă 
a alfabetului.

•  Arheolog — om care 
caută nestemate în gale
riile necunoscutului.

•  Creaţie — o enigmă 
în stare să dezlege orice 
enigmă.

•  Absurd — tot ce trece 
dincolo de înţelegere.

•  Mediocritate — ori
zontală care acuză tot 
ce trece peste şi tot ce 
rămâne sub ea.

•  Autoritate — trans. 
formarea iniţiativei in 
ceea ce soarele face din 
rouă.

•  Credinţă — constrân
gere constantă.

•  Raţiune — răspuns 
la ceea ce este posibil, 
visare la ceea ce este im
posibil.

N, ZAMFIR

I DACA VI SE SPUNE.» î 
| „Am fost întotdea- |
I una prea bun...“; *
J „N-aş mai putea trăi I 
|  fără tine..,M; ,
* „Niciodată n-am Im- | 
I prumutat de la nimeni ’
* cinci bani... ; |
|  SA NU CREDEŢI! *

A
•  — De ce ţi-ai făcut 

nod la batistă?
— Nu eu, nevasta l-a 

făcut să nu uit să-i pun 
scrisoarea la poştă.

— Şi ai pus-o?
— Nu, a uitat să mi-o 

dea...

•  Domnul Gămălie vine 
acasă de Ia birou şi con
stată cu stupoare cfi pro. 
priu-i câine îl latră fu
rios.

— Interesant, ce i-o mai 
fi spus nevastă-mea de. 
spre mine? — cugetă dom. 
nul Gămălie.

•  Domnul Şmith in 
vizită la doamna Robin- 
aon:

— O ceaşcă de cafea, 
domnule?

— Mulţumesc, doamnă, 
fără cafea.

— O ceaşcă de ceai, 
domnule?

— Mulţumesc, doamnă, 
fără ceai.

— Ah da, un whisky, 
cu sifon?

— Mulţumesc, doamnă, 
fără sifon.

•  — Vă rog frumos, 
se adresează un cetăţean 
ameţit de băutură unui 
trecător, unde mă aflu?

— La intersecţia dintre 
strada Primăverii şi bdul 
Dacia.

— Nu mă interesează
străzile, domnule, ci
oraşul!

•  — Dragă, zice soţia, 
azi se împlineşte exact o 
lună de când ne-am că-. 
sătorit, aşa că ţi-am pre
gătit o surpriză.

— De-abia aştept s-o 
văd.

— Un minut doar, să o 
îmbrac!

•  Discută doi pui de 
găină:

— Am să te spun raa. 
mei tale că fumezi!

— Numai s-o poţi face!
— De ce să nu pot ?
•— Pentru că eu sunt 

pui de clocitoare artifici
ală!

•  — Ce ghinion cu nu
mărul aceste 13!

— De ce?
— Am dat examen la 

şcoala de maiştri unde 
erau 13 locuri.

— Şi ai ieşit al trei
sprezecelea!

— Nu, al paisprezece
lea-, .

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAlIU

•  • •  •  * •

SINGURĂTATE
Am ridicat pumnul 

spre cer şi am strigat:
— Tu eşti vinovatul! 

Tu mi-ai dăruit acest 
destin! De ce mă vrei 
singură?

—şi pe cerul senin a 
zburat un porumbei... 
i-am urmărit zborul. S-a 
aşezat pe o reţea de 
curent şi işi aranja tac
ticos penele. între timp 
un alt porumbel cu pene 
sure a sosit în zbor şl 
s-a aşezat alături, se 
apropia tot mai mult de 
primul, bătea din aripi, 
l-a atins cu ciocul şi a- 
tunci am realizat că de 
fapt îi făcea curte. Po
rumbiţa, căci ana dedus 
era o porumbiţă, şi-a 
zburlit penele şi apoi 
şi-a luat ofensată zbo
rul până pe acoperişul 
casei. După câteva clipe: 
un alt porumbel moţat 
s-a apropiat de ea şi a 
repetat aceleaşi gesturi, 
acelaşi ritual al dragostei

m i
pe care acum il recu-1 
noşteam uşor. Un timp 2 
am crezut că se joacă, |  
că se iubesc dar la un ? 
moment dat ea a zbura» § 
sus pe hornul casei, a- % 
colo era un porumbel 1 
alb ce umbla ţânţoş. A 2 
stat câteva clipe uitân- fi 
du-se la el, s-a apropia» * 
parcă naivă şi ruşinoasă * 
dar porumbelul alb s-a* 
depărtat de ea câţiva 2 
paşi. Ea nu s-a lăsa»! 
intimidată, din nou s-a fc 
apropiat şi atunci po- |  
rum belul alb şi-a luat J 
zborul. Porumbiţa a râ» 1 
mas singură pe horndl * 
casei. I

Ca o parabolă, tot ca J 
am văzut mi-a amintit |  
că nimeni altul decât J 
eu însămi sunt vinovată 2 
pentru singurătatea mea I 
de azi. Pentru că nu am î  
ştiut să folosesc ceea § 
ce mi-a dat destinul. . g 

INA DELEANU |

I
I
I

Indexul dezvoltării
•  Gradul de dezvoltare 

a unei ţări se măsoară 
prin raportul dintre pre
ţul unui automobil şi 
cel al unei lame de ras. 
Cu cât raportul este mai 
mic, cu atât este mai 
înalt gradul de dezvol
tare.
Prima lege a actorului

•  Orice s-ar întâmpla, 
fă în aşa fel încât să 
pară făcut intenţionat.

Principiul mâniei ţ
•  Nu încerca să cal-1

mezi pe cineva care este? 
în culmea furiei. ţ
Legea scrisorii *

•  Cel mai bun mod» 
de a-ţi aminti ceea ce£

"ai vrut să scrii este săi 
lipeşti plicul în care alf 
pus scrisoarea. f
Legea Ini Hutchison *

•  Dacă o situaţie îţi V
cere o atenţie deosebită,^ 
se va produce simultane 
o alta care să te dis-ţ 
tragă. f
Selecţie de ILIE LEAI1U î

STÂNCA CU URME DE PICIOARE

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

Această stâncă se află 
în Savoia şi este un e- 
norm bloc de piatră aşe
zată pe versanţii a doi 
munţi cunoscuţi sub de
numirea de Grad Roc şi 
Pisselerand. O masă de 
granit în poziţie înclinată, 
însă nu în aşa măsură ca 
să o facă inaccesibilă.

Stânca de formă apro
ximativ ovală este mar
cată de amprente de pi
cioare de unde şi numele 
său. Cele mai multe urme 
perfect vizibile dau im
presia clară că au fost 
săpate cu o daltă tn ju
rul tălpii, desenându-i e- 
xact conturul Dimensi
unile urmelor sunt de 10, 
20 şi 25 cm, ceea ce duce 
cu gândul la nişte urme

de oameni mici de statură 
sau poate urme de băr
baţi, de femei şi de copii. 
Aproape fără excepţie ele 
sunt orientate către soare 
în diferitele lui poziţii pe 
bolta cerească, vizibile din 
locul respectiv.

Să fie semnul unui trib 
care se închină zeului 
soare şi care s-a pierdut 
1n negura timpului? Să 
fie un „semn al stăpânu- 
lui“?

Este posibil ca un trib 
a cărui religie era legată 
de cultul soarelui să_şi 
fi făcut aici un altar din 
care să privească zeul 
adorat. Şi pentru că zona 
nu este locuibilă, adora
rea zeului nefiind posi
bilă în orice timp, s-a

născut, probabil, ideea dp 
a se substitui prezen|â 
reală prin amprentei* 
tălpilor de la picioare.

Mâi sunt posibile şi alte 
explicaţii, ca amprentele 

~tălpilor să fie un seşe» 
al apartenenţei, al pî*. 
prietăţii asupra -zonelor d h  
jur.

Oricare ar fi explica., 
ţia, stânca cu urme de 
picioare rămâne un caz 
rar de arheologie clasici» 
în ce-i priveşte pe cei ce 
şi-au lăsat aici ampren
tele se pot construi tot 
felul de ipoteze.

Prelucrare după Robe*» 
Charroux — „Cartea tre
cutului mistefios"

ION CIOC LEI

IARĂ LA FOTBAL!

ORIZONTAL: 1) Expresie definitorie 
pentru o fază aprig disputată — Rezervă 
consemnată înainte de intrarea în Joc; 
2) Sare adesea la bătaie şi loveşte cu 
capul — Acţiune de atac dejucată cu

siguranţă; 3) Remarcat în apărare pe 
propriul teren — Balon uşor tras, de 
obicei, afară; 4) Tras de la centru direct 
în bară! — Se remarcă cu regularitate 
pe teren propriu; 5) Face parte din lotul 
reprezentativ — Mod de a depăşi adver
sarul cu mingea; 6) Duce greul pe te
ren în deplasare — Apărător de nădejde 
la unele atacuri prin surprindere; 7) A 
lansa în atac pe baza unor provocări — 
Remarcat după ce a sărit la cap!; 8) 
Face schimbări pe teren în urma unor 
căutări —  Acţiune de atac finalizată în 
gol; 9) Primul pe fază la o deschidere 
în adâncime — Fază de atac de-a drep
tul sufocantă; 10) Indicaţie concretă ca 
semn de recunoaştere — Pregătită pen
tru o poziţie ideală de centrare.

VERTICAL: 1) Jucător de vârf cu evo
luţii strălucitoare — A obţine rezultate 
bune pe terenul adversarului; 2) Situaţie 
nefavorabilă pronosticată dinainte — 
Marcat în urma unui dribling derutant!; 
3) Combinaţie... scăpată printre degete 
— Aflat în stare dâ suspendare de pe te
ren; 4) Prinţ cu siguranţă în cad n i  por
ţii — V^rf <je pătrundere în apărare; 5)

Auxiliar vetust în contabilizarea rezul
tatelor — Marchează goluri de lav mare 
distanţă; 6) Aripă dreaptă lansată în 
curse pe teren — Antrenor oficial la re
prezentativa de juniori; 7) Trieri pro
gramate fără precizarea datei! — Lo
vitură directă efectuată la deposedare; 
8) Atac în trombă punctat cu trageri re
petate — Mod de a face unele schim
bări pe teren; 9) Intrată în plasa fie
căreia din porţi — Rezultat notabil la 
o întâlnire interţări; 10 Se opune adesea 
la loviturile de cap — Trage în aer, în
tr-o evoluţie în deplasare.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „CANTILENE- 
APARUT ÎN ZIARUL NOSTRU DE 

SAMBÂTA TRECUTA

1) CARICATURI;: 2) ALENE — UGER; 
3) RI — IC AR — TA; 4) ACUM — TA
PET; 5) C — SITA — RAI; 6) ALO — 
ISTE — 0; 7) TIRAN — ETAN; 8) IM 

CAIS — RA; 9) TAUR — RIVAL; 10) 
ANTIPATICE.

MAT IN 2 MUTĂRI
Controlul poziţiei:

Alb: Rf7, Dgl, Nd7, Ce6 
Negru: Rh3, Db3. p : h4

Soluţia problemei din nr. trecut:
1. Cd5 ! ; De7
2. Cbl sau f4 mat

Anul VIII Nr. 1585 Sâmbătă, 2 — Duminică, 3 martie 1996



] Legea Moţilor — act legislativ mult
aşteptat de locuitorii Apusenilor i

wmt

Partidul Unităţii Na
ţionale Române a avut 
Iniţiativa legislativă cu 
privire la restabilirea 
drepturilor pe care lo
cuitorii Munţilor Apu
seni' le-au avut din vre
muri ce se pierd în ne
gura timpului, şterse cu 
buretele durităţii de
dictatura comunistă.
P.U.NU a avut ideea de 
« propune Parlamentului 
luarea In dezbatere şi
adoptarea Legii Moţi
lor. Dl. Petru Şteolea, 
deputat P.U.N.R. de Hu
nedoara, a comunicat, la 
recenta Conferinţă de
presă a filialei judeţene, 
că actul normativ respec
tiv a fost dezbătut pe 
articole in camera infe
rioară a Parlamentului, 
şi adoptat, urmând să
fie analizat şl în Senat 

Ţinând seama de acest 
fapt, precum şi de rea
litatea că şi judeţul nos
tru — alături de Alba,

Arad, Bihor şi Cluj — 
are mulţi moţ), vrem să 
prezentăm câteva dintre 
prevederile proiectului 
de lege intitulat Legea 
Moţilor. Acesta are nu
mai 11 articole formulate 
concis şi limpede, iar 
printre prevederile sale 
se înscriu: •  acordarea 
unei cantităţi de 15 
mc lemn pe picior fie
cărei familii ce-şi asigură 
traiul din prelucrarea şi 
comercializarea produ
selor din lemn, avantaj 
ce se acordă numai pe 
baza autorizaţiei de me
seriaş; •  reducerea cu 
5® la sută a taxelor de 
transport pe calea ferată 
pentru produsele din 
lemn; •  acordarea tine
rilor căsătoriţi, până la 
35 de ani, a 20—30 mc 
lemn, la jumătate de 
preţ pentru a-şi Înte
meia gospodării; •  scuti
rea de unele taxe; •

dreptul proprietarilor de I 
animale de tracţiune de J 
a le paşte gratuit, timp |  
de 24 de ore, în păşu. J 
nile comunale, în tim- • 
pul deplasărilor prin 1 
ţară. J

în Camera Deputaţilor |  
s-a discutat mult — a * 
apreciat dl. Petru Şteo- | 
lea — asupra delimitării * 
zonei unde trăiesc moţii I 
şi asupra denumirii de * 
moţ. P.U.N.R. consideră | 
că moţii trebuie să po. J 
sede o legitimaţie prin > 
care să li se ateste a- I 
ceastă calitate, pentru J 
a se bucura -de dreptu- I 
rile Legii Moţilor. în ori- * 
ce caz, dezbaterea Le- | 
gii Moţilor este tn des- » 
făşurare în Parlamentul j 
României. Să sperăm * 
că ea va ieşi cat mai I 
repede şi cât mai bună. J 
Locuitorii Apusenilor o i 
aşteaptă cu nerăbdare. *

TRAIAN BONDOR |

NORME METODOLOGICE 
privind aplicarea Legii 112/1995 
pentru reglementarea situaţiei 
juridice a caselor naţionalizate

WWWWj'AVJ'W WWW W W W W W W W W W W W W »*» WAMMMAAMY'

M DE LA POLITIE
•  Timpul coace pepe. 

niL. dar nu spală păca
tele, aşa cum probabil 
va fi crezând Claudiu 
Cristian Ailiesei Păcatele 
lui veneau mai de mult, 
şi de departe, fiind de 
tnultă vreme bănuit de 
poliţie că ar fi autorul 
unor furturi prin spar
gere, comise In anii 1993- 
1995, soldate cu pagube 
tn valoare dfe peste 3 
milioane de lei. Erau şase 
asemenea furturi despre 
care politie era sigură 
că-1 an ca autor pe 
C.C.A  ̂ aşa că l-au a- 
restat în Lupeni, pentru 
a-1 avea 1* îndemână In

vederea continuării cer
cetărilor.

0  Dragoste cu sila nu 
se poate, Insă Radu A- 
damescu. din Orăştie, e- 
ra de altă părere. Pen
tru un amor cu sila, nu
mit în termenii Codu
lui Penal viol, săvârşit 
tn judeţul Vîicea, R.A. 
era dat în urmărire pe 
ţară. 1 s-a înfundat e- 
xact acolo unde se cre
dea mai în siguranţă — 
Ia Orăştie. Poliţia l-a 
identificat şi l-a încă
tuşat.

•  In 24 de ore ale 
zilei de 27 februarie,
poliţiştii din judeţ au

prins 9 infractori care 
au comis 16 fapte pe
nale: 8 furturi, 2 violuri, 
o tâlhărie şi cinci alte 
infracţiuni. Patru dintre 
infractori sunt cercetaţi 
în stare de arest.

în afară de aceasta, au 
maj fost sancţionate con
travenţional 112 persoa
ne, cu amenzi in sumă 
totală de 2,8 milioane 
de lei şi au fost ridi
cate în vederea suspen
dării 9 permise de con
ducere auto. 7 dintre eeî 
cu permisele ridicata 
erau ei „parfum” de 
roşioară. Se lucrează cu 
productivitate mare la 
poliţie!

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

I.P.J. HUNEDOARA
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După cum se ştie, a 
intrat în vigoare Legea 
112/1995 prin care se re
glementează situaţia ju
ridică a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe, tre
cute tn proprietatea sta
tului.

La vremea respectivă 
ziarul nostru a publicat 
legea amintită, aşa că 
nu vom mai insista. tn 
aceste rânduri, ne vom 
referi foarte pe scurt, 
la unele norme metodolo
gice de aplicare a acestei 
legi, apărute în Monitorul 
Oficial nr. 16/1996.

în primul rând se sti
pulează că de măsurile 
reparatorii prevăzute de 
lege beneficiază numai 
foştii proprietari (persoane 
fizice) ai Imobilelor cu 
destinaţie locuinţe trecute 
tn proprietatea statului 
sau a altor persoane ju
ridice, după 6 martie .1945, 
cu titlu şî eate se aflau 
în . posesia statului sau 
a altor persoane juridice 
la 22 decembrie 1989. 
Beneficiază, de asemenea, 
moştenitorii acestora, po
trivit legii. De reţinut că 
locuinţele care au fost 
preluate de stat tn fapt. 
in- condiţiile inexistenţei 
unei reglementări legale 
care să reprezinte temeiul 
juridic al constituirii drep
tului de proprietate al 
statului, sunt considerate 
ea fiind trecute, fără ti
tlu, în proprietatea sta. 
tutui' şl nu intră sub in
cidenţa Legii 12/1995.

De prevederile acestei 
legi beneficiază cetăţeni) 
români, atât cei cu domi
ciliul sau reşedinţa in 
ţară cât şi cei ce le au 
în străinătate. Calitatea 
de cetăţean român tre

buie să existe la data 
intrării în vigoare a legii

Sunt exceptate de la 
lege apartamentele care 
la data intrării In vigoare 
aveau dotări speciale, oare 
până la 22 decembrie au 
avut destinaţia de casa 
de oaspeţi sau protocol 
precum şi cele care au 
această destinaţie. De 
asemenea, locuinţele de
clarate monumente isto
rice şi din patrimoniul 
naţional, aflate în eviden
ţa Ministerului Culturii 
sau a serviciilor publice 
descentralizate ale aces
tuia.

Obiectul restituirii în 
natură al despăgubirii sau 
vârwări-cumoărări îl fac 
locuinţele construite din 
fondurile statului înainte 
de ianuarie 1977 şi după 
1 ianuarie 1977, cumpă
rate ulterior ca locuinţe 
proprietate personală ţi 
trecute apoi în proprie
tatea statului locuinţele 
«instruite din fondurile 
populaţiei cu sprijinul sta
tului ta credite şi exe
cutate si cele construite 
din alte fonduri şi trecute 
apoi în proprietatea 
statului.

Valoarea de despăgubire, 
valoarea apartamentelor 
care se restituie tn natură 
sau preţul de vânzare al
apartamentelor se deter
mină pe baza Decretului 
93/1977, modificat prin 
art 111 din Decretul 256/ 
1984, ale Deeretului-Lege 
61/1990 şi Legii 85/1992, 
ţinându-se seama de tipul 
apartamentului, suprafa
ţă utilă, regihtoâ de înăl
ţime, starea tehnică, dota
rea, gradul de finisaje, 
vechimea construcţiei gra

dul de uzură şi alte ele. 
mente de construcţie.

Demn de reţinut este 
şl faptul că în cazul a- 
partamentelor - locuite de 
mai mulţi chiriaşi indi
ferent dacă ulterior tre
cerii în proprietatea sta
tului s-au efectuat sau 
mi modificări constructive 
pentru vânzarea aparta
mentului către actualii ti
tulari ai contractelor de 
închiriere, cu acordul a- 
eestora, se stabileşte va
loarea întregului aparta
ment, după care se cal
culează cota parte aferenţi 
fiecărui viitor proprietar, 
proporţională cu suprafaţa 
utilă pe care o foloseşte.

Pentru derularea între
gii activităţi la comune, o- 
raşe şi municipii, se or
ganizează comisii locale 
precum şi una la nivelul 
judeţului. Iată şi atribu
ţiile comisiei locale: pri
meşte şi Înregistrează ce
rerile şi actele prevăzute 
de lege (cererile se pot 
depune personal sau prin 
mandatar, cu procură spe
cială, autentificată la no
tariat); întocmeşte dosar 
separat pentru fiecare 
solicitant, iar în termenul 
legal propunerile se trans
mit comisiei judeţene

Desigur, normele meto
dologice de cane am dis. 
cutat sunt prezentate pe 
larg în Monitorul Oficial 
nr. 16/1996. Explicaţiile 
sunt ample, fiind prezen
tate anexele şi toată for- 
mularistica necesară.

De asemenea, în urmă. 
toarele zile, prin ordin al 
prefectului judeţului Hu
nedoara, va fi cunoscută 
şi componenţa Comisiei 
judeţene.

V. N'EAGU

• • •  • • • * •  • • •  ■  •

Activitatea de stare ci
vilă şi autoritate tutelară 
desfăşurată în anul 1965 
a fost recent în atenţia 
Consiliului judeţean. . In 
analiza efectuată s-a por
nit de la principiul potri. 
vit căruia înregistrarea 
faptelor şi actelor de stare 
civilă s« face In intere
sul statului şi pentru apă
rarea drepturilor perso
nale ale cetăţenilor. In a- 
cest context, s-a subliniat 
Că includerea în cadrul 
atribuţiilor principale ale 
primarului, ca şef al ad
ministraţiei publice locale, 
a conducerii şi asigurării 
desfăşurării activităţii de 
stare civilă, relevă impor
tanţa pe care o acordă 
statul acestei activităţi 
Iată şi câteva cifre pe 
care le considerăm de In
teres pentru cititorii noş
tri. Numărul total al 
actelor de stare civilă 
înregistrate la consiliile 
locale în anul 1995 a fost 
de 15 951, din care: 5603 
acte de naştere, 3975 acte 
de căsătorie şi 6373 acte 
de deces. De asemenea, 
au fost operate 32 644 men
ţiuni din care 10 653 pri. 
mite de la alte consilii

Activitatea de stare civili şi autoritate tutelari
locale, iar 22 021 menţi
uni proprii. Numărul men
ţiunilor operate şi comu
nicate a fost de 32 149.

în baza sentinţelor ju
decătoreşti rămase defini
tive, au fpst înregistrate 
la consiliile locale 135 de 
adopţii cu efecte depline, 
51 rectificări ale actelor 
de stare civilă, 35 înre. 
gistrări tardive ale naşterii 
şl 3 sentinţe declarative 
de deces. Au mal fost 
înregistrate 53 transcrieri 
de acte pe baza certifica
telor procurate din stră
inătate, 30 schimbări de 
nume sau prenume şl a 
fost, reconstituit un act 

stare civilă. Cu ocazia 
deplasărilor efectuate la 
consiliile locale pentru 
îndrumarea activităţii pe 
linie de stare civilă, s-a
remarcat. In general, preo
cuparea delegaţilor de
stare civilă pentru înde
plinirea atribuţiilor ce
le revin şi respectarea re
glementărilor legale în 
materie.

In acelaşi timp Insă

s-au semnalat şi o serie 
de deficienţe. Este vorba 
de operarea şi comunica
rea cu întârziere a men
ţiunilor de stare ciyilâ 
la Hărău, Dobra, Hune
doara, Ghelari, Lupeni

civilă in alb. primite de 
la Consiliul judeţean, nu 
au fo3t desfăşurate ime
diat după primire în re
gistrele de eliberare a 
certificatelor. S-a arătat 
că la tonele consilii locale

Pe agenda de lucru 
a Consiliului judeţean

iti « w  tonoi iu  xii aceiaşi

Băcia, Peştişu Mic ş.â, 
înregistrarea de acte de 
deces a căror cauză s-a 
produs prin violenţă, fără 
avizul organului local de 
poliţie şi de decese, peste 
termenul de trei zile, fără 
aprobarea parchetului. Nn 
în toate cazurile s-a ta
xat Înregistrarea actelor, 
în specia] a celor de de. 
ces, iar la uneia consilii 
locale certificatele de stare

na suni asigurat condiţii 
optime pentru desfăşura, 
rea activităţii de stare ci- 
vilă şi păstrarea tn sigu
ranţă a documentelor ş! 
formularelor tn alb, pre. 
cum şi a arhivei de stare 
civilă.

In privinţa activităţii 
de autoritate tutelară. 
Consiliul Judeţean » 
urmărit asigurarea asis
tenţei de specialitate pen

tru buna funcţionare a 
compartimentelor de auto
ritate tutelară de la nL 
velul consiliilor locale. 
In anul 1995 au tos luaţi 
în evidenţă 55 de minori 
puşi sub tutelă, 119 mi
nori încredinţaţi spre creş
tere şi educare, unor per. 
soane şi familii şi 319 în
credinţaţi unor instituţii 
de ocrotire.

Eaţâ de 1994, numărul 
minorilor puşi sub tutelă 
a crescut cu 26, iar al 
minorilor irwtituţionalizaţi 
cu 18, ceea ce evidenţiază 
o creştere a cazurilor de 
minori care necesită ocro
tire specială. Numărul to
tal al minorilor internaţi 
In prezent în cele 17 uni, 
tăţi de ocrotire din judeţ 
este de 168X Prin Cen
trul de minori Deva aa 
tranzitat tn această peri
oadă un număr de 289 
minori totalizând 5213 
zile da internare. Dacă 
ne referim la adopţia mi
norilor, din cele 121 a- 
dopţil încuviinţate de TrLu came ae stare iraiţet ae specmuiaie pe a- aopţu încuviinţate ae tn .  
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,‘bunalul judeţean Hune
doara în .anul 1995, un nu
măr de 63 au fost solici
tate de cetăţeni români şi 
58 de cetăţeni străini

Şi în acest domeniu s-au 
constatat o serie de defi
cienţe. Ne referim la ne- 
respectarea prevederilor din 
Codul familiei privind ve
rificarea modului in care 
tutorii îşi exercită atribu
ţiile, îngrijesc de persoana 
minorului şi ti adminis
trează bunurile. Aseme
nea situaţii au fost la 1 
Zam, Pul Cîrjiţi, Luncoiu ţ 
de Jos, Bucureşci şi Ve- 
ţel

De asemenea, autorităţile 
tutelare de la nivelul u. 
no» municipii şi oraşe nu 
colaborează suficient cu 
secţiile de nou-născuţl şl 
pediatrie din spitalele te
ritoriale, cu organele lou 
cale de poliţie şi insti- ' 
tuţille de ocrotire a mi
norilor pentru rezolvarea 
unor cazuri de copii a. 
bandonaţi, neidentificaţi, 
neînregistraţi la starea 
civilă. Gele mai multe 
situaţii de acest fel aa 
fost la Lupeni Vulcan, 
Petroşani, Hunedoara.

VALENTIN NEAGU

♦ > « » « »
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PERIOADA Z—8 MARTIE 

BERBEC
Vă preocupă relaţia cu persoana iubită. Este ne. 

voie de mai multă sensibilitate din partea dv. Cole
gii vă vor ajuta. Înclinaţie spre a cheltui lntr-an 
mod care vă dezavantajează. S-ar putea să fiţi tri
mis intr-o delegaţie. Atenţie la manevrarea apara
turii electrocasnice căci riscul de accident este mare. 
Dorinţă mare de câştig.

TAUR
întâlniri de afaceri, vizite, telefoane. Cu ajutorul 

dv. se vor rezolva o serie de probleme la slujbă. 
Miercuri —- zi de primit şi de oferit cadouri. Ge. 
nerozitatea dv. stârneşte admiraţia celor din jur. 
Vineri — tonus excelent, întâlnire importantă.

GEMENI
Curiozitatea dv. atinge cote maxime. Nemulţu

miri nejustificate. Iniţiativele dv. se vor dovedi U- 
tile. Activităţi diverse, câştiguri. O tonele vă dă sfa
turi interesante in chestiuni legate de finanţe. Vă 
simţiţi ocrotit şi sigur de dv. fiindcă relaţiile cu ru
dele incep să intre pe făgaşul normai.

RAC
Elasticitate in treburile gospodăreşti. Stare emo

ţională, instabilă. Reşpiraţie defectuoasă, cauzată de 
aburi ori fum. O întrunire modernă vă dă prilejul; 
să fiţi In centrul atenţiei. E bine să aderaţi la opiniile 
superiorilor. Volum mare de lucrări la slujbă; co-' 
legii nu vă sunt alături. Prietenii vă fac o vizită; 
pregătiţi-le o gustare.

UE»
La slujbă veţi fi răsfăţat. Vă cuprinde nostalgia 

după cineva plecat Veţi fi luni mult pe drumuri, 
dar cu folos. Slujba vă solicită din pUn şi daţi do
vadă de eficienţă. Restanţele sufleteşti se cer li
chidate rapid. Primiţi cadouri. Dispuneţi de bani pe 
care doriţi să-i cheltuiţi rapid.

FECIOARA
La o reuniune de familie se vor discuta lucruri 

importante.' Iniţiativele dv. se vor bucura de succes. 
Relaţiile cu prietenii se pot îmbunătăţi. Veţi rezolva, 
marţi, o problemă legată de o călătorie In străinătate. 
Popularitatea dv. creşte vertiginos. Veste bună de 
la o rudenie.

balanţa
Partenerul de viaţă vă face surprize la care n-aţi 

visat. Sunteţi din nou înconjurat de prieteni. Simţiţi 
gustul unei aventuri. Luni, un spectacol vă va relaxa. 
Evitaţi discuţiile despre bani pentru liniştea dv. 
Vă urmăreşte ideea abordării unui nou domeniu care 
să vă ofere satisfacţie. Irascibilitatea cuiva din antu" 
raj vă strică echilibrul sufletesc. Vineri veţi încropi 
o atmosferă festivă ce va atrage şi alţi adepţi,

SCORPION -  5 ■
Prudenţă In cheltuirea banilor. Suspiciuni în

temeiate, legate de informaţiile pe care le veţi ve-! 
rifica. Labilitate psihică şi nervoasă. Nu-i cazul să] 
vă forţaţi norocul. S-ar putea ca părintele de acelaşi; 
sex să aibă probleme şi să vă ceară ajutorul. Vineri — zi î 
bună pentru dialog şi colaborare.

SĂGETĂTOR
Reuniune de familie In care veţi pune punctul* 

pe „i“. Duminică — activităţi sportive. Schimb de! 
opinii util cu cei din jur. Nu uitaţi că uneori o sim.( 
plă gingăşie atenuează un conflict. Persoane insistente1 
vă calcă pe nervi. Orientaţi-vă spre activităţi prac-j 
tice care aduc profit. Persoane feminine vă vor oferi! 
sprijin.

CAPRICORN
Şanse să realizaţi ceva deosebit tn profesie. Du_* 

minică, este momentul să vă ocupaţi de problemele! 
din căminul dv. Indispoziţie de scurtă durată. Dispo-J 
ziţie spre muncă, dar nu încercaţi să obţineţi rezultate; 
rapide că nu aveţi şanse. Veţi revedea o veche ■ 
cunoştinţă, sunteţi tentat să începeţi o relaţie clan-! 
destină.

vărsător
Investiţii importante In terenuri imobiliare. Criză! 

psihică, dar nu vă speriaţi. Preocupări legate de] 
casă. Diferenţa Intre ceea ce doriţi şi ceea ce puteţi* 
face vă deprimă. O afacere vă aduce o sumă de bani.* 
Dorinţa de a schimba decorul. Aţi vrea să mergeţi! 
într_o călătorie de afaceri, dar. nu vă Ies pasenţele.]

PEŞTI
Drumuri scurte, schimb de păreri cu amicii. O! 

vizită neanunţată vă scoate din starea de încordare] 
ce vă cuprinde. Veţi fi refractar faţă de unele; 
observaţii. Aria de cunoştinţe se lărgeşte căd veţi' 
fi preocupat de cursuri şi de studii. S-ar putea să 
stârniţi invidia celor din jur, Prieteni din diferite; 
colţuri ale lumii vă vor da semne de viaţă. Copiii 
vor fi in centrul atenţiei. Vineri, aglomeraţie, 
distracţii.
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; Înseamnă

Cum îţi aşterni, aşa vei dormi.
Fii înţelept, alege /U F l

A fi fn siguranţă 
A fi fericit 

prosper
s

Asigurare
Finanţare
Investiţii

r.TBy.i,.

Asigurare
•Protecţia prin asigurare ţn£ep§ 3upl plata pftrrieî ăsî§irfâf§ 
aferentă primului an saulf primei de asigurare integrale. Suma 
asigurată o stabileşti tuj Dacă plăteşti surfia de asigurare 
pentru întreaga perioadă prevăzută în cohţract (poate fi între 
12-30 de ani) veî avea avantajul unei .reduceri de 20%. 
în cazul în care pe perioada de asigurare nu intervine decesul 
persoanei asigurate, vei primi suma capitalizată la care 'se 
adaugă o dobândă, şypşrioară celei aşordgtş de băncile 
comerciale'.
In caz de deceâ SîpărS5SR5î SSîgufăte.ffel desemnaţi în poliţa 
de asigurare (familie, rude sau alte persoane) vor primi suma 
de asigurare care poate ajunge până la 100 milioane de lei, 
fiind scutiţi ge plata restului primelor.'

Finanţare
Pentru a obţine finanţarea, trebuie sâ,po§e<a ŞTpoliţâ &I şi sg 
îndeplineşti condiţiile specifice de finanţare.* Suma finanţată 
este în> valoare de până la 80% din valoarea bunului 
achiziţionat. Astfel poţi avea o maşină, O Casă şâu brice.alt 
bun de folosinţă îndelungată pe care apoi ji pop §sbitĂfîh rate 
lunare în maximum Sgrjţ <> pentru bunurilâ mobile - sau&Syan) 
pentru cele imobile»... §

Investiţie 4
încă din primul an âl Ssîgurarii, §Q% din depufiţnlQ? VQt 
Spori ta Fondul -Mutual 0  Oamenilor de Afaceri, profity) 
depăşind de departe Inflaţia ş! dobânzile acordate de băricîle 
comerciale. . >.

Câştiguri în autoturisme
Fiecare poliţă AFI participă la tragerile ta sorţi-periodice cu 
premii în autoturisme.

A  FI în perfectă siguranţă.
CAR. Sediul Central: Bucureşti * 01*322 0897,322 0390 

Reprezentanţă locală: Deva * 054-617800, Hunedoara - 718627, Petroşani • 542402

S.C. DECEBAL S.A. DEVA (Industria Cărnii)
Str. Piaţa Unirii, nr. 8, tel. 211760, 1, 2.

. s .
Vinde Ia licitaţie publică în fiecare joi a

săptămânii, începând cu ziua de 7 martie 1996, 
până la lichidarea următoarelor mijloace fixe:

•  autoizotermă B 8135, 7,5 to — loc de 
destinaţie Deva;

•  dubă izotermă 16 to — Ioc de destinaţie 
Deva;

•  dubă izotermă 16 to — loc de destinaţie 
Abator Haţeg;

0 autospecială transport animale B 8135 
— loc de destinaţie Haţeg;

0 autotractor R 8135 —■ Ioc de destinaţie 
Haţeg;

0 şasiu B 12215 — loc de destinaţie Deva;
0 cabină medie — loc de destinaţie Pe- 

i troşani;
\  0 cabină simplă — Ioc de destinaţie Brad; J

0 dubă izotermă 1 to — loc de destinaţie } 
) Deva;

0 dubă izotermă 10 to — Ioc de destinaţie 
Haţeg;

0 semiremorcă transport animale — loc 
de destinaţie Petroşani;

0 combină recoltat furaje E 281 — loc de 
destinaţie Haţeg;

0 remorci auto 2 buc, — Ioc de destinaţie 
Deva.

Alte mijloace fixe conform listei existente 
|  la sediul societăţii. (185)

r

*** A.G.E.R. SERVICE iieuresti
07A H  tU ̂ tamnei mitln 0  Sîittm ermptr! dr g«ftt*(i>

fnhi imtf dr* firi mtu nutri pr.ifru ţirrdmt ti trrrtirii 
mothaiUni din Qrtmjoua u Q rapide ti dr eaUintr
dîiicpii de fOrtf Q p ^ u r i  H~r.tibUe

I COM1-K/J iT
DEVA

StrTCilugJrem. nr. 14. *el/f»x 0S4 219167 
Aicea SintShalm Complex Earovena» boxa 8 9

jfa  parbrizele noastre sunt mereu în faţă
AVMAWWWAW.WAW.VAWWAWAMAAAW

S.C. IMPRIMIX S.R.L
Execută la comandă:
•  firme şi reclame}
•  reclame şt sigle pe autocolant;
•  reclame stradale;
•  panouri propagandă vizuală şi a- 

vertizoare pentru protecţia muncii;
•  imprimerie textilă.

Informaţii la sediul firmei din Deva, 
strada Călugăreni, nr. 2.

TeL 054/615062.
y j iANWWVWVWWWWWWVWWWWftfiWWMl
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trei locuri plus ladă cu 
prelată. Tel. 642078. (3971)

•  Vând aparat auditiv
nou. Tel. 715549. (6530)

•  Vând Ford Sierra, 2,3, 
Diesel, înmatriculat, CI 
4600 mărci, tel. 724920.

(6530)
•  Vând dubiţă Izoter

mă TV, motor benzină, 
preţ convenabil. Tel, 
715575. (6529,

*— *
•  Vând grajd, ul

tracentral, spaţiu foar
te mare, şi fân. Pă. 
clişa, tel. 777225.

(7603)

VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând Renault Fuego, 
înmatriculat, stare excep
ţională (dotări suplimen
tare). Tel. 613390. (396080)

•  Vând apartament 4
camere, central, etaj 1 
tel 615170. (6892)

•  Vând sau schimb
apartament 3 camere, par
ter, semidecomandate, eu 
& camere şi- garsonieră, 
posibilităţi privatizare, us- 
cător păr nou (cască cu 
Suport) două bucăţi, tel. 
«23035. (6895)

•  Vând combină Class
Matador tractată, masa. 
*,90, preţ negociatul 
A 600 000. Tel. 669279 Ra. 
poît. (6894)

•  Vând două corturi, 
cântar piaţă nou, butelie 
mare nouă, ceas Orient 
Automatic, joc TV casete, 
tei. 212120, după ora 10.

(6887)
•  Cumpăr apartament

două camere, decomanda
te, ofer minim 15 006 000 
lei. Tel 665168. (6893)

•  Vând casă sat Leş
ine sau schimb cu apar. 
tament 3 camere. Infdr- 
maţii tel. 817910. (6890)

•  - Vând apartament 2 
oanvere, parter, Deva, str. 
Barând, M. P 4, ap. 63. 
Informaţii la domiciliu.

(6882)
•  Vând casă cu depen

dinţe şi grădină, ea gaze 
şi apă — Siiaerta, Cio
cârliei, nr. 14,tei.’ 622530.

(6248)
0  Vând casă, gaz, apă, 

fecălzire centrală sau 
schimb cu apartament, 
plus diferenţă, tel 623221.

(6241)
•  Vând urgent mobilă 

tineret, stare impecabilă, 
informaţii tel. 612566.

(6900)
» Vând casă trei ni. 

vele, nefinisată. Deva, A. 
Vlaicu 93, tel. 616366.

(6245)
•  Vând apartament două

oamere decomandate, ho! 
central, cartier Bejâft, 
tel. 621798. (6904)

•  Vând casă cu gră
dină, gaz, Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 120, sau schimb 
ou garsonieră sau apar. 
tament 2 camere. Tel 
627784, 614989. (6909)

•  Vând urgent maşină 
îngheţată, stradală, Itâliâ, 
3 capete, tel. 642790. (3972)

•  Vând Volkswagen ca
mionetă, 3,3 tone, 1988, 
turbo-Diesel, 1601 cmc,'

SAMBAtA 
10,00 Vldeotcxt; 11,00 

fkn. redacţiei pentru 
tineret: „Noi“; 13,00 
Film artistic; 17,00 
Film artistic: Fetiţa 
care a spus .J^iber. 
fate"; 19,38 Film se
rial: Meşterul casei.

ep. 16; 20,00 Film se. 
rial,

DUMINICA
10,00 Observator «— 

Antena 1; 11,00 Spec
tacol de muzică popu. 
Iară; 13,00 Film ar
tistic; 17,00 Film se. 
rial; 18,00 Filnş se
rial: Muppets; 1830
Film. serial: Băiatul 
înfruntă lumea; 19,00 
Acul de metal. Em. 
muzicală realizată de 
Răzvan popa; 19,30 
Film serial: Blossom; 
20.00 Film artistic : 
Banii nemeritaţi.

% * * • • * • • • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
Pierdut act de vamă nr. 750130/43670, eli

berat de Vama Nădlac Ia data de 25.06.1994, 
pe numele Munduca Claudiu. Se declară nul.

(7710)
« • • « • • • • • M S t S S t S Ş S M I Ş Ş Ş Ş M l

ÎNCHIRIERI

•  Caut de închiriat gar
sonieră nemobilată, tel. 
618028. (6855)

COMEMORĂRI

•  Sâmbătă 2 mar
tie se împlinesc trei 
ani de la trecerea în 
nefiinţă a celui care 
â fost

IO AN GLAVA
Nu_ţi vom uita nicio
dată dragostea şi dă
ruirea cu care ne_ai 
înconjurat. Familia.

(6813)

DIVERSE

•  SG Nadis Prod SRL
Haţeg anunţă majorarea- 
preţurilor cu data de 1. 
04. 1996. (7004)

•  Marta — Cristina Prod
Corn SRL Haţeg mal 
jorează adaosurile co
merciale până la sută la 
sută, începând cu 5 mar. 
tie 1996. (70*2).

•  Siro — patî SRL De
va anunţă majorarea pre
ţurilor. (6889)

-• Agromec Retezat Cîr- 
peşti anunţă intenţia da 
majorare a . tarifelor la 
lucrările agricole. (6899)

NERDERT
•  Pierdut cod. fiscal

revizuit aparţinând SG 
Corvin SA Hunedoara. Se 
declară nul. (6896)

0  Pierdut carnet da 
şomaj pe numele Comea 
Cristian. Se declară nuL

OFERTE
DE SERVICII

•  Profesoară meditez 
matematică pentru admi
tere liceu, tel. 623307.

... . , (6866)
•  . Execut modificări, 

glet, zugrăvit, vopsit, ta. 
petat, montat faianţă, tel. 
214522, orele 19—21. (6242)

•. Angajăm urgent ospă- 
tară-debarasatoare, teL 
211121. (6902)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 3 
camere cu casă, localităţi 
învecinate, teL 227316.

(6234)

•  Se împlinesc 17 res
pectiv 4 ani de când au 
trecut la cele veşnice preo
teasa

SABINA POPA
asistentă principală şi 
cantorul

SABIN ştJlAGA
Comemorările vor avea 
loc duminică în Biserica 
din Răduleşti. Dumnezeu 
să_i odihnească! (6888)

DECESE

•  Cu adâncă durere în 
suflet deplângem trecerea 
în eternitate a fostului co
leg

mihAiţA
Suntem alături de familia 
Ilca Pavel din Ghelari, 
Colegii din generaţia 1956.

•  Cu adâncă durere, 
familia Blaga Iosif anunţă 
încetarea din viaţă a ce
lui care a fost soţ, tată 
şi bunic iubitor

BLAGA IOSIF 
din Orăştie

Înhumarea va avea loc 
azi, ora 14,30, în Cimiti
rul ortodox Orăştie.

(023976)

AGENŢIILE DE PUBLICITATE . 
JCUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp şi bani, pu
teţi publică anunţuri de mică şi mare pu
blicitate tn ziarul nostru, apelând la agen
ţiile 4e publicitate din :

•  DEVA ~  la SEDIUL REDACŢIEI 
din str. I Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului judeţean) ; la chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI lângă roage- 
rfmtl „Comtim? +— la chioşcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz 
„Orizont"X

•  HUNEDOARA, pe bdul Dada (tel 
716926X

•  BRAD, strada Republicii (tel 
650968), la sediul S.C. „MERCUR".

•  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma
gazinul „Palia",

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. I 
j'ln spaţiul secţiei foto). Telefoane: 770367
770735,

Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunţurilor de 
mică şl mare publicitate.

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER"
Abonamentul este calea cea mai siau- 

ră şi măi avantajoasă de procurare a zia- _ 
rului nostru., C o s t u l  abonamentuluiî 
pe luna aprilie este de 2 500 lei,\ 
plus taxele poştale.

Abonamentele se pot face la oficiile', 
poştale şi la factorii poştali. Pentru tunai 
aprilie puteţi face abonamente în tot] 
cursul lunii martie.

BANKCOOP HUNEDOARA — DEVA 
VINDE LA LICITAŢIE PUBLICA

1 URMĂTOARELE:
•  Casă, curte si grădină situate in comuna 

BAIŢA, sat SALIŞTE Nr. 80 ; ;
PREŢ PORNIRE: 6200 000 Iei !
Licitaţia are loc In data de 6 martie 1996, 

ora 9, la Judecătoria Deva, Birou executori 
judecătoreşti.

I

ACCELERAREA PROCESULUI DE
P R I V A Ţ I * # '

ATI ALES? V ATI DECIS?

L ::Vv* Ia >*ir»tr*l* r4a]
s u b s c r ie r e  p e n tru  a vă  e x p rim a
o p ţitm e * 4a-daţnmai»*'* titlu rilo r 'du 
privatizare, con tra  acţiunii

£  pNtiHfu
aptm pentru una di» societăţile corner-J 
«fit» ** » « ? - pentru tuia ;
0 n  oala 11$ eooietdfl di» Judeţ.

Pin* ta 30 aprilie 1*9$ aveţi jşll 
p^bR{ţutee~de « opta pentru unui dl» 
f .̂ »id4MPti4b:i»eprle3^ţ« private-

e t i t^ w p  «** n
■ ■d e v l »  aule!

nr.

j  15.

S.C. „SILVANA" S.A. HUNEDOARA 
Cu sediul In Hunedoara, Piaţa Libertăţii, 
16, tel. 713923 si
S.C. „PACT IMPEX TOSCA" SJLL.
Cu-sediul în Hunedoara, bdul Dacia, nr.
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VAND LA LICITAŢIE PUBLICA 
cir strigare mijlocul fix -

• anexa laborator 
„TOSCA**. situat in Hunedoara, 
nr. 15, în suprafaţă de 102 mp, dotată ea 
rece, apă caldă, energie electrică, gaz metan, 
eameră frigorifică zidită, depozit amenajat, spa
ţiu desfacere cu amănuntul,

licitaţia Va avea Ioc in data da 13. 03. 
1996, ora 10, la sediul societăţii S.C. „SIL
VAN A“ S.A. şi se va relua in fiecare miercuri 
până ia vânzarea mijlocului f*X.

Taxa de participare 50 000 lei plus avan
sul minim 10 la sută din valoarea de pornire 
a licitaţiei se vor depune la casieria societăţii 
S C. „SILVANA" S.A.

Informaţii suplimentare la telefon 713923.
(191)

S.C. METALOTEX S.A. — DEVA r 
Str. 22 Decembrie, bloc 4 parter-anunţă : 
LICITAŢIE PUBLICA 
pentru vânzarea mijloacelor fixe disponibile 

conform listei afişate la sediul societăţii,' în fie
care zi de vineri ora 10, până la epuizarea listei;

•  INTENŢIA DE MAJORARE a tarifelor 
de transport, prestări de serviciu şi morărit;

•  ANGAJEAZĂ: — lăcătuşi mecanici (băr
baţi) ; vânzătoare (femei); — tâmplari (băr
baţi) ; — muncitori necalificăţi (bărbaţi).

Informaţii Ia telefon : 611854 ; 616725. (190)

BANCA RENAŞTEREA CREDITULUI 
ROMÂNESC S.A.
CREDIT BANK 

cu sediul în Deva, b-dul Decebal nr. 8, vin
de Ia LICITAŢIE PUBLICA ce va avea loc In 
data de 7. 03. 1996, ora 9, la Judecătoria Deva, 
birou executori judecătoreşti:

•  casă, curte şi grădină în Băiţa nr. 160: 
preţ de pojnire 6 000 090 Iei

•  utilaje pentru extragerea uleiului: moa
ră, malaxor, prăjitor, presă hidraulică, sistem 
transmisii, sat Stejărel nr. 2, comuna Luncoiu 
de Jos,' jud. Hunedoara: preţ de pornire: 
7000000 lei.

•  spaţiu comercial situat in Deva, Al. Cri- 
sului nr. 5 (parter ^ etaj): preţ de pornire: 
200000 000 lei.

•  maşina frezat circulară : preţ de pornire 
5 500000 lei

•  maşină şlefuit: preţ pornire 2 702 000
Iei ■; :

•  maşină găurit verticală : preţ de pornire
1264 000 lei. (192)
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