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CUVÂNTUL
Miron Cozma a fost arestat
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POLITICA, NEPOTISM, COMPETENȚA
Partidul unic, comunist, 

proceda la promovarea 
cadrelor după criterii pur 
politice. Astfel, în struc
turile de partid ori sin
dicale ajungeau 
ageamii „muncitori 
gura și cu pumnul 
masă”, ce_i drept

r

mul ți 
cu 
în

— pe 
lângă o serie de cadre 
valoroase. In schimb, la 
conducerea celor mai 
multe unități economice 
și instituții erau numiți, 
de regulă, specialiști în 
profesie, oameni serioși 
și morali, chiar dacă erau 
adepți; partidului unic.

1 Jupă revoluție, lu
crării' s-au schimbat 
întrucâtva, in sensul că 
mulți dintre oamenii ră
mași ori ajunși în pos
turi d,- conducere au fost 
somați să intre în noul 
partid aflat la putere — 
L’DSk —, care spera 
că-i va supraviețui ani 
îndelungați răposatului 
PCll. iar județul nostru 
nu a făcut excepție de 
la această regulă tota
litară.

Nou.i stăpânire, dc

după 17 noiembrie 1996, 
a promis sus și tare că 
va promova numai și 
numai principiile com
petenței, că va demola 
spiritul nepotismului și 
carierismului, că va in_ 
troduce respectul legii, 
al cinstei și corectitudi
nii In toate structurile, 
în toate domeniile. Ceea 
ce, iată, nu se întâmplă.

ducători de redacții și 
departamente, pasămite 
pe criterii profesionale, 
când, de fapt, motivele 
sunt pur politice. Dacă 

s-ar aplica principiul com
petenței ar trebui or
ganizate . concursuri pe 
posturile principale și 
atunci ar promova cu a- 
devărat cei mai buni.

Este drept că schim-

! pe pază scurtă
---------  -------------- —_J

barea la structurile su
perioare ale puterii pre

supune schimbare în multe 
alto sectoare do organizare 
și conducere. Mal ales 
că în destule dintre a- 
cestea au ajuns și oa
meni mai puțin pregătiți 
dar membri marcanți ai 
PDSR. Iar noile forma
țiuni politice aflate a- 
cum la cârma treburi
lor țării (CDR — USD 
— UDMR) au tot dreptul 
să-șj numească propriii 
reprezentanți în postu
rile importante de con-

însuși președintele țării 
acceptă numirile 
funcții la Cotrocenî 
criterii de rudenie, 
dnei Zoe Petre — 
rectorul de campanie 
electorală a dlui Emil 
Constantinescu — fiind 
promovat consilier pre
zidențial de politică ex
ternă. Și tot șeful sta
tului scuză măsurile a- 
buzive ale directorului 
general interimar al te
leviziunii române, dl 
Stere Gulea, de destitu
ire masivă a unor con-

in 
pe 

fiul 
dl-

ducere pe treptele poli
tico — administrative și 
nu numai. Deși rămânem 
la părerea că directorii 
unor organisme și insti
tuții ar trebui să rămână 
în afara politicii, iar po
liticienii și guvernanții 
n-ar trebui să-i oblige 
Ia înscrierea intr-un par
tid sau altuL Pentru că 
partidele cad, guvernele 
se schimbă, dar institu
țiile aflate in slujba ce
tățenilor și conducătorii 
ior trebuie să-și continue 
activitatea cu aceeași con
secvență și responsabili
tate.

Sigur, tăvălugul schim
bării își continuă dru
mul. în județe abia în
cepe. Sperăm însă ca 
persoanele care îl mane
vrează să aibă puterea și 
inspirația de a face miș
cările cele mai potrivi
te, respectând întru to
tul principiile legalității, 
competenței, cinstei, se
riozității profesionale.

DUMITRU GIIEONEA
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De la Inspectoratul Ju
dețean de Poliție am a- 
fiat că ieri, 10 ianuarie, 
în jurul orei 13, lide
rul sindical al minerilor 
din Valea Jiului, Miron 
Cozma — personaj extrem 
de controversat și

LA

impli-

» • * •

cat în mai 
de lege — 
la București.

Mandatul de 
fost emis 
zile. Vom 
nunte.

multe încălcări 
a fost arestat

pentru 30 
reveni cu

arestare a 
dc 

amă-

' • « • « *

HUNEDOARA

80 DE BLOCURI FĂRĂ CĂLDURĂ
în plină iarnă, pentru 

multe imobile din Hune- 
o 

la 
re

cu 
In

doara căldura rămâne 
problemă deosebită, 
ordinea zilei. Lipsa 
surselor financiare și ne
glijența, în mod specia? 
a locatarilor, generează 
situații excepționale în 
municipiu. Despre actuala 
stare a căldurii in loca, 
litate, dl. ing. Eavinlu 
Cristian, directorul RAIL 
Hunedoara, ne.a precizați 
„Sub aspectul temperaturii 
agentului termic primar, 
avem creșteri calitative 
deosebite, comparativ 
anii anteriori. Dacă
Iarna trecută temperatura 
maximă a agentului ter
mic primar a fost de 
92—93 grade, în prezent 
s-au atins 108—109 grade, 
plus de căldură ce s-a 
resimți! în toato punctele 
termice din care livrăm 
agent termic Și apă caldă.

Desigur, surplusul de 
temperatură s-a simțit și 
în confortul din aparta
mente. Sunt încă multe 
blocuri unde nici până 
acum nu s-au executat lu
crări de revizie, fapt ee 
a reieșit în evidență în

inspecial după punerea 
funcțiune a celor două 
puncte termice, din Micro 
4 și Micro 2.

— Din informațiile pe 
care le deținem, și în 
prezent un număr mdro 
de locuințe nu au căl
dură. Care este totuși rea. 
litatea?

— în prezent circa 20 
la sută din blocuri nu be
neficiază de prestații dc 
apă caldă și termoficare, 
majoritatea fiind în Micro 
6 și Micro 7. Dacă e sâ 
stabilim o culpă, aceasta 
este și a noastră, a regiei, 
întrucât 
rețelele 
blocuri 
zătoare. 
o vină

o parte dintre 
până la aceste 

sunt necoresptin- 
în același timp, 

mare poartă și a- 
sociațiile de locatari, pen
tru că nu și_au efectuat 
reparațiile ce le revin, 
astfel încât instalațiile 
terioare în prezent 
sunt apte din punct 
vedere tehnic pentru’ 
se livra agent termic,

in. 
nu 
de 

a 
în 

condiții de eficiență și fei- 
CORNEb I’OENAR, 

SORIN BLADA

(Continuare in pag. a 3-a)
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RAFINAMENT^ CĂLITĂ TE 

prin produsele sale;
lichiorurile cr'rom^ LADY M

( whisky cream, ciocolată, ciocolată cu vișine, ciocolată cu 
cocos, ciocolată cu alune, cacao, cafea, banane, cocos, vanilie) 
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VINDE EN GROS
• Uleiuri de motor 

CASTROL 
import CANADA,

produse și îmbuteliate de 
renumita firma

CASTROL CANADA INC. TORONTO 
• CASTROL RX SUPER, SAE 15 VV—

ulei universal pentru motoare DIESEL.
10.
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PRODUSE LA CUNOSCUTA 
FABRICA DE BERE DIX 

REGHIN
Produsele pot li cumpărate 

— magazin situat în Deva, 
bric, nr. 257 (în incinta S.C. 
rcleion 22 59 04, fax 21 «0 81.

i
I
w

I
%

I
I
I«ic la depozitul 

str. 22 Decern- * 
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COMISIE ANTICORUPTIE j
Potrivit celor declarate 

de prefectul Pompiliu 
Budulan. la nivelul ju
dețului Hunedoara se va 
constitui o comisie anti- 
corupție și de combate
re a crimei organizate. 
Din comisie vor face 
parte reprezentanți ai 
Parchetului, Poliției, Ma-

gistraturii, Oficiului pen-L 
tru Protecția Consuma-1 
torului. Gărzii Financia-Î 
re și Poliției Sanitar—* 
Veterinare. Comisia anti-T 
corupție va fi coordona-^ 
tă în mod direct de pre-f 
fectul județului, a pre- • 
cizat sursa citată. (S.B.). Ț

>—« »-«.» i-i-

1 PRAȘTIE tel 054-64.75.72, fax 054/64.19.42 I

una pe zi —<
— Dezbrăcați-va, doamnă — spune g 

medicul adresându-se pacientei. g
—* Imediat, domnule doctor, numai să iasă I 

sora ... g
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Din Brad, ne scrie dl 
Cantemir Pătrui, pensio
nar, strada Oituz, nr. 9: 
Vecinul nostru, dl Clonța 

Dumitru, a sădit cu câți
va ani în urmă un pa
ravan de meri pitici, la 
o distanță de numai 40 cm 
de linia despărțitoare a 
gospodăriilor, ceea ce ne 
provoacă multe necazuri, 
în primul rând ne-a luat 
lumina, razele soarelui nu 
mai pătrund prin frunzi
șul 
înalte 
ajung 
astfel 
pline 
plouă

tă, afectând tencuiala care 
în prezent este coșcovită, 
în pericol să cadă. Nu 
vreau să ajungem în in
stanță cu vecinul, fapt 
pentru care vă rugăm din

cului situația relatată. în- 
tr-adevăr, pomii plantați 
de vecinul de alături 
(Oituz, nr. 11) au crescut 
și nu trebuie să fii 
Ineapărat specialist pen

Pornind de la o scrisoare
des, crucile foarte 
trec peste gard și 
la streașină casei, 
că scocurile sunt 

de . frunze, iar când 
umiditatea persis

suflct să ne ajutați, fără 
a fi însă părtinitori, așa 
cum a procedat comisia 
de la primărie...”.

Ne-am deplasat la Brad 
spre a vedea la fața lo-

tru a vedea că acești meri 
„pitici”, cum or fi fost 
ei cândva, prin '86—'87 
când au fost plantați, au 
crescut, atingând peste 2

metri și că cei mai mulți 
sunt la doar. 30—35 cm de 
gardul despărțitor. Am 
văzut cum tencuiala casei 
dlui Pătrui era nu doar 
coșcovită ci chiar căzută 
în unele locuri, cum zi
dul din ciment ce susține 
gardul despărțitor este cră
pat din pricina rădăci. 
nllor care s_au extins 
și presează.

„Am căutat ca prin căi 
pașnice să ne înțelegem, 
să-l determin pe vecinul 
nostru să renunțe la a-

ESTERA ȘINA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Să respectăm vârsta, dar
Ședința Comisiei administrative

(Urmare din pag. 1)

cești meri fncă de când 
a săpat gropile, prin '85— 
’86. I-am spus să facă 
orice fel de alt paravan 
dar nu din pomi, căci la 
distanța la care sunt plan, 
tați îmi vor afecta casa. 
Nu m-a ascultat” — spu
nea, pe drept cuvânt su
părat, dl. Pătrui. De alt
fel, dumnealui a încercat 
și alte căi de împăcare. 
Și-a chemat vecinul de 
mai multe ori in fața co
misiei de Judecată, a pri
măriei, Insă acesta nu s-a 
prezentat.

La sesizările dumnea
lui, întemeiate după cum 
am văzut, la fața locu
lui, s-a deplasat încă in 
octombrie '96 o comisie 
de la primărie care a 
constatat, cităm : „Vecinul 
dv. are plantați lângă li
nia despărțitoare a celor 
Jouă proprietăți meri pi
tici, Inalți de aproximativ 
1,5 m, care sunt dirijați 
orizontal, pe șpalier, îru 
cadrfindu-st prevederi
lor art. 607 din Codul 
Civil și anume fiind la 
o jumătate de metru de 
linia despărțitoare a pro
prietăților.

în cazul In care cren
gile se vor întinde pe 
proprietatea dv. puteți cere 

. vecinului, în conformitate 
cu art. 608 din Codul 
Civil, tăierea lor”. (Adre
sa 4453/13. XI. ’96, sem
nată Aurel Benea, primar, 
Epure Agnes, secretar și 
ing. Duna Gheorgbe, care 
a întocmit-o).

La Primăria municipiului

Pornind de la o scrisoare

Brad, stăm de vorbă cu 
dna secretară Epure (pe 
dumneaei am găsit-o In 
ziua documentării noastre), 
care ne.a spus că la fața 
locului a fost o comisie 
care a încercat să medie
ze situația Intre cei doi 
vecini. „Este o neînțele
gere mai veche intre ei l 
nu aș putea spune ce fel 
dp neînțelegere. Probabil 
din alte motive.. Merii 
sunt pitici, nu au crengi 
foarte mari... Recunosc că 
eu personal nu am fost 
aer io dar de la biroul 
tehnic mi s-a relatat că

mai ales truda de-o viată
no afectează cu nimic pro
prietatea dlui în cauză, 
doar că fac un pic de 
umbră... vara. Sunt oa
meni culți amândoi, nu 
știu de ce nu ajung la o 
înțelegere”.

L-am invitat și pe dl 
Clonța să.și exprime punc
tul de vedere. Ne-a re
latat : „A fost' și primarul 

la fața locului și mi-a 
spus că pomii sunt de
parte de gard, că nu de
ranjează... Uneori vântul 
duce niște frunze, dar 
altminteri nu sunt pro
bleme... I-am spus veci
nului că-i voi tăia la 
primăvară, dar pe rând ca 
să-i dau In hrana Iepuri
lor”.

Dacă i-ați promis că-i 
veți scoate, așa să faceți, 
die Clonța, deoarece rea
litatea spune că dl Pătrui 
are dreptate. Iar dacă 
studiați articolele 607, 608 
și 609 din Codul Civil, a-

*

plicate la situația de față, 
considerăm că trebuie să 
scoateți acei pomi.

Privind de la distanță, 
s-ar putea spune că totul 
este In ordine, că cei doi 
vecini n-ar avea ceva de 
împărțit. Dar lucrurile nu 
stau așa. De aceea, vă 
invităm pe dv., cei care 
sunteți în drept să rezol
vați astfel de neînțelegeri, 
să fiți mai receptivi și 
mai răbdători. Pentru că 
degradările provocate în 
timp de umbra deasă, de 
rădăcinile ce s-au dez
voltat sunt vizibile.

în numele omeniei, al 
bunei înțelegeri și con
viețuiri, invităm fami
lia din strada Oituz, 11. 
să nu mai fie pasivă 
față de necazurile unor 
vârstnici care-și doresc 
casa trainică șl bine în
treținută așa cum a fost 
zeci șl zeci de ani de 
când locuiesc aici. Dl 
Pătrui nu face reclamațil 
de dragul reclamațiilor. In
vitațiile dumnealui Ia 
împăcare chiar și scri
sorile ce vi le-a trimis 
sunt tot atâtea dovezi că 
a încercat să vă detc- 
mine. să-i respectați truda 
de o viață, prin căi di
recte și pașnice, prin o- 
menie și bunătate.

■W.W.SW.WW

a județului
Comisia administrativă 

a județului Hunedoara s-a 
întâlnit în obișnuita șe
dință trimestrială, joi, 9 
ianuarie.

Pe ordinea de zi au fi
gurat mai multe infor
mări referitoare la modul 
de asigurare a stării de 
sănătate a populației ju
dețului în anul 1996 și în 
perspectiva anului în curs, 
manifestările cultural ar
tistice de anul trecut și 
stabilirea calendarului 
pentru acest an. Direcția 
Muncii și Protecției So - 
ciale Hunedoara — Deva 
a orezentat fin material 
privitor la „modul în

DEBUT CU PUBLIC
Joi după-masa (9.01.), în 

jurul orei 16,00, cei care se 
aflau ori treceau întâm
plător Ia etajul I al ma
gazinului „Ulpia” din De
va au avut surpriza ca 
atenția să le fie reținută 
de ceea ce se întâmpla 
aici. Societatea „Mister” 
Modcom SRL (condusă de 
dra Dana Nițu), al cărei 
principal obiect de activi
tate se vrea a fi o agen
ție de manechine și foto- 
modele, realiza prima ac
țiune cu public, de la 
recenta sa înființare. A 
fost vorba despre așa-

Hunedoara
care se asigură protecția 
în județ, în special B 
categoriilor defavorizate t 
tineri, bătrâni, handicapați 
— situația existentă și 
propuneri de îmbunătă
țiri”, iar Inspectoratul de 
Stat Teritorial pentru 
Handicapați a informat Co
misia administrativă de
spre protecția specială a 
persoanelor handicapate, 
în cadrul ședinței a mai 
fost arătat modul de res
pectare a disciplinei la 
construcții și a norme
lor legale In domeniul ur
banismului în anul tre
cut. (S.B.).

numitul „mers în public", 
una din probele pe care 
cei 12 tineri aflați Joi In 
centrul atenției le execută 
in cadrul cursului de ma
nechine și fotomodele or
ganizat de societatea Bk 
ționată. Acest debut k. 
stituie în fapt și o auto- 
verificare a fiecăruia din
tre cursanți (acum, spre 
finalul cursului), dar, tot
odată, și o repetiție lnu-; 
intea unei parade a modei 
anunțată pentru începu
tul lunii viitoare.

(AFLĂM DE LA POLIȚIE frj
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IDENTIFICARE

A fost arestat Constan
tin Remus Blidariu din 
Hunedoara, un tânăr de 
23 de ani, fără ocupație 
și cu antecedente penale. 
El a fost identificat ca auto
rul, până atunci necunos. 
cut, al tâlhăriei săvârșite 
în noaptea de 6/7 decem
brie 1996, pe o stradă din 
Hunedoara. asupra Iul 
Constantin Bușilă.

Agresându.și victima 
cu pumnii, Blidariu a de
posedat-o de 640 DM Și de 
ceasul de la mână. A fost 
arestat.

UN FEL DE GAINAR

Este cercetat în stare de 
arest Dănuț Ungureanu

din Hunedoara, de 35 de 
ani. cu antecedente penale. 
De ce e cercetat astfel? 
Pentru niște mici — mari 
găinării. In perioada 19 
noiembrie — 18 decem
brie 1996, cetățenilor din 
Mânerău le dispăreau din 
gospodării ba carnea por
cului de Crăciun, ba o 
curcă, o rață, o găină sau 
un iepure de casă. Când 
s_a făcut socoteala. pa
gubele se ridicau la 1,42 
milioane de lei. Autorul 
furturilor nu era altul 
decât Dănuț Ungureanu, 
după cum i_a demonstrat 
Poliția.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

I.P.J.F. Ilunedoari

[ TVR 1 }
oră ; 

Feriți-vă de măgă- 
9,50 Serial • DrU- 
spre Avonlea; 11,25 
cu pas; 12,15 Ecra- 

11,00 Actualități ;

\

7,00 La prima
8,50 
ruși;
mul
Pas 
nul;
14,10 Tranzit 125 • MTV 
Top 20; e Teatru scurt;
• Serial; 18,45 De
sene animate; 19.15 Telc- 
enciclopedia; 20,00 Ac
tualități; 2030 Film se
rial e Inamicul inami
cului (seria a II_a); 21,45 
TVR 40. „Steaua fără 
nume"...;
lități; 23,05 Serial 
Perla neagra ; 2330 
treceți cu noi 1

,Steaua
22,50 Actua-

Pe-

C TVR 2 J
Telefoane fără ton

La conducerea S.C. Re
fractara din Baru am a- 
flat că perioade înde
lungate se întâmplă ca 
nici unul din cele trei te
lefoane ale firmei, care 
sunt conectate la centra
la automată, să nu func

ționeze. Sesizările făcute 
pe această temă nu au 
avut însă darul să adu
că tonul mult așteptat, ceea 
ce nu constituie o notă 
prea bună pentru cei ce 
răspund de asigurarea a- 
cestor servicii. (N.T.).

Așteaptă plata
Ca om cu grijă față de 

pământ și de animale, dl 
Vasile Novăceanu, din 
comuna Brănișca, după 
pensionarea de la CFR 
continuă să se ocupe de 
producția agricolă. Nemul
țumirea sa, ca și a 
altor mulți producători a- 
gricoli din județul nostru 
și din țară, constă în fap

tul că nu i s_a făcut 
plata pentru laptele vân
dut în ultimul trimestru 
din 1996. Dorința sa este 
ca organele abilitate să 
insiste la cei care trebuie 
să acorde subvențiile pen
tru ca toate plățile res
tante să fie lichidate cât 
mai repede posibil. (N.T)„

1

7,00 întâlnirea de sâm
bătă • TVR Cluj-NcpocO; 
12,00 MTV • Disco Dan
ce ; 13,00 TVR Timișoara;
13.30 Est meridian 
gazin e TVR Iași; 
Desene animate; 
Seria] • Alejandra; 
Itinerare spirituale; 
Serata muzicală TV; 20,30 
Pariați pe campioni (cs); 
21.00 TVM • Mesager;
21.30 Autograf pentru 
prezent; 22,00 Serial • 
Cei din Mogador (ep. 4); 
22.55 Handbal • Liga 
Campionilor • Oltchim 
Rm. Vâlcea — Trond
heim (Norvegia); 23,55 
Alfa și Omega.

ma-
15,50 
26,20 
17,10
17,40

[PRO - TV)
7,00 Desene animate; 

9.30 Serial • Flipper ; 
10,00 Serial • Aventurile 
lui Brisco County; 11,00 
Film • Pentru câțiva

13.10
13.15
15,00

dolari în plus (r); 
Știrile PRO TV;
Film • Roșcovanul; 
Baschet NBA (rezumat);
15.30 Tenis e ATP 
gazin ; 17,45 Lumea 
Gaiță; 18,00 Seria] 
VR 5 (ep. 2); 19,00 
uiți și câștigi!; 19,30 
rile PRO TV; 20,00 Film 
• Evadarea din Sobibor;
22.30 Știrile PRO TV ; 
22,35 Serial • Crimă cu 
premeditare (ep. 16); 23,25 
Serial e Nemuritorul : 
0,35 Sport la minut • 
Știri sportive ; 1,00 Film 
erotic.

Ma_ 
lu’ 
o

Te 
Ști-

[ANTENA 1]
7,00 Știri; 7,15 Serial 

O iubire de neuitat (ep. 
80); 8,00 In vizită ia
Antena 1 ; 10,00 Serial • 
Tom Sawyer; 11,00 Se. 
rial • Văduva (r); 12,30
Film • tn căutarea unei 
lumi pierdute (SUA, ’95); 
14.00 Știri; 14,10 Film • 
A fost odată în Texas 
(r); 16,00 Serial •
Dinozaurii (ep. 10); 17,00 
Serial e Sfanțul (ep. 1); 
18,55 Serial e Polițiști și 
criminali (SUA); 
Observator; 21,00
• Creștere zero (SUA); 
23.10 Film • Cyborg Cop 
II( SF, SUA); 1.30 Vi
deo pop-rock; 2,30 Film
• Polițiști și criminali 
(ri

8,00 Bună dimineața!; 
9,00 Domino; 
rial • Colț Alb; 
Lumină din 
11,30 Melodii 
12,00 Viața satului; lo,30 
Serial e Visând la Jean_ 
nio ; 14,00 Actualități ; 
11,20 Video — magazin e 
Dedicații muzicale; .6,55 
A doua alfabetizare; 17,10 
Serial SF • Star Trek; 
18,45 Desene animate ; 
19,15 Robingo (cs); 20,00
Actualități; 20,35 Dumi
nica sportivă: 21,00 Film 
• MacGwer (SUA); 22.45 
MTV e 3 from 1; 23,30 
Serial e Setea (ep. 45); 
0,30 Nocturnă lirică.

10,00 Se-
10.30 

lumină ; 
populare;

C TVR 2 J

20,30 
Film

(DEVASAT+)
10,00 — 12.00 Reluări; 

1330 Videotext; 19,00 
Documentar • Elveția | 
19,35 Muzică rock; 20,00 
Actualități TVR;
Documentar; 21,25 Rock 
in jurul lumii;
Medalion; 22,30 Film |

21,00

21,50

7,00 5 x 2. TVR lași; 
13,00 Greatest Hits e 
14,00 Film artistic • Cu
cerirea cetății Micene ; 
15,45 Descoperirea pla
netei; 16,15 Seria] • 
Alejandra; 17,10 Gala 
anotimpurilor; 1830 Sc
ria] documentar; 19,30 
Serial • ’’uterea, pasiu
nea ; 20,00 Maeștrii; 21.30 
Fotbal • Sampdoria — 
Cagliari (d); 23,30 Ma
gazin — satelit.

[PRO -tv)
7,00 Desene animate; 

9,00 Serial • Fiica ocea
nului (ep. 8); 11,00 Film 
• Armăsarul negru i 
12,55 Știrile Pro TV; 
13,30 Serial • Legea lui 
Shannon (ep. 15)3 14,30

Stan și Bran ; 15.00 Lu
mea filmului; 15,30 Fot
bal • 11
Față în 
băncscu;
Beverly 
rile Pro
• Chaplin; 
Pro TV ;
Central Park West; 23,20 
Serial • Verdict: crimă!;) 
0,20 Sport la minut • 
Știri sportive; 1,15 Fot
bal e Rezumat 11 Calcio.

Calcio (d); 17,45 
față cu I. Șer

ifi,30 Serial • 
Hills; 19.30 Ști- 
TV; 20,00 Film 

22.30 Știrile 
22,35 Serial •

[ANTENA 1)
7,00 Știri; 7,10 Serial

• Sfântul (r); 8,00 Desene
animate; 9,00 Seria] • 
Misiune ultrasecretă (ep. 
8); 9,30 Serial • Co
moara templierilor; 10,00 
Popas vânătorcsc (r); 11.06 
Documentar; 12,00 Tele, 
rebus ; 13,00 Știrile amie
zii ; 
15,00 
(III);
Sfântul (ep. 2); 18,00 Jo
curi... politice; 1830 Film
• Înfruntare în Los An
geles ; 20,30 Observator;

Un trecut 
• 2230 

23,00

13,10 Caleidoscop | 
Film • Anastasia 
17,00 Serial •

21,00 Film • 
dureros (SUA); 
Știri sportive;
Film e Mă însor cu Darcy 
(comedie); 1,30 Observa
tor (r); 2,00 Film (r) • 
înfruntare în Los An
geles.

[PEVASAT
10,00 — 12,30 Reluării 

14,00 Videotext; 19,00 De
sene 
rial
80); 
TVR 
22,30

i

animate; 19,17 Se- 
• Trei destine (ep. 
20,00 Actualități 

; 21,00 F i 1 »|
Videotex*.

-
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80 de blocuri fără
(Urmare din pag. t)

guranță. in Micro 4 și Mi
cro 2 nu se poate imputa 

' nimic regiei, că agentul 
’ termic nu este dus până 

la limita de proprietate. 
Stint scări ce au căldură 
și scări ce sunt oprite, 
dătoi-îtă defe'cțillriîlor teh
nice.

•— Intr-o prezentare mai 
exactă, die director, câte 
blocuri nu âu căldură și 
care sunt /insele de a 
beneficia de căldură?

— Din datele pe care 
le avem, 80 de blocuri nu 
au căldură. Blocurile am
plasate în microraioanele 
1-5 au toate șansele de 
* beneficia de agent ter
mic, tn schimb pentru 
cele din Micro 6 și 7 nu 
ae întrevăd posibilități în 
a_și repara instalațiile in. 
terioare, iar regia, pe mo. 
jment, nu are fonduri de 
retehnologizare a acestor 
microraioane

— Un alt aspect impor
tant, la ordinea zilei, este 
cei al apei calde. Sunt 
mulți locatari care se 
plâng că nu au apă caldă 
•au chiar dacă au aceasta 
este de.abia dezmorțită.

— Evident, discuțiile 
sunt Insă și dc la pro
gram. Unii vor un pro. 
gram, alții Vor altul. Ple
când de la faptul că o 
perte dintre locatari nu-șl 
permit această prestație, 

iar alții solicită un pro
gram continuu, vor fi și 
de acum înainte mțilte 
divergențe. Din analizele 
pe care le-am făcut re
zultă că, cu cât progra
mul de livrare a apel 
calde este mai scurt cu 
atât consumul este mal 
mare șl maî Ineficient —, 
iar problemele calitative 
mal numeroase.

La Hunedoara
— Dle director, sub as

pect economic șl totodată 
al prețului, cum apreciați 
că ar fi mai potrivită fur
nizarea apei calde?

— Cu cât programul de 
livrare a apei calde este 
mai lung, cu atât coltu
rile pe oră sunt mai mici. 
Nu se poate spune că e- 
xistă o relație matematică 
între numărul de Ore șl 
plată. Dacă livrăm apă 
caldă patru ore, nu se 
poate spune că costurile 
vor fi duble, față de un 
program, să zicem, de 
două ore. S-ar putea ca 
la un program continuu, 
costurile pentru apa caldă 
să nu depășească 1.2 sau 
1,5 din actualele sume.

căldură!
întrebat dacă progra

mul de funcționare al a- 
pei calde afectează căldura 
în apartamente, directorul 
RAID Hunedoara ne_a 
mal precizat: „Trebuie să 
recunoaștem că în timpul 
livrării apei calde se sis
tează prestația de termo- 
ficare

Cât privește creșterea 
tarifelor la prestațiile 
noastre. In urma măririi 
prețurilor la combustibili, 
același interlocutor a o- 
pinat: Dacă nu se scum
pește gazul metan în do
meniul termoficării in
fluențele vor fi sub 1# la 
sută, poate mai mici, sau 
chiar deloc. La gunoi șl 
canal menajer Insă cos
turile vor crește cu 30-40 
la sută și aceasta din 
luna februarie, după mo
dificarea prețurilor. Noi 
încercăm să ținem prețu
rile cât mai jos. pentru 
că sunt foarte multe pro
bleme în privința achitării 
taxelor comune de către 
locatari'*.

Pe lângă acestea, cea 
mai mare problemă care 
stă In fața regiei hune- 
dorene rămâne recupera
rea debitelor de la aso
ciațiile de locatari ce cresc 
de la o zi la alta, datorii 
ce Ișl pun amprenta ne
gativ pe calitatea servicii
lor și a bunului mers al 
activității edilitar — gos
podărești din municipiu.

Intorcându.mă cu gân
dul la vremea copilăriei, 
îmi amintesc că una din
tre cele mai frumoase ex
cursii pe care le organiza 
învățătoarea noastră a 
fost cea efectuată la Casa 
Memorială „Aurel Vlaicu“. 
Păstrez și-acum fotografia 
făcută în fața statuii a- 
celuia care s-a numărat 
printre „pionierii" aviației 
mondiale, născut în urmă 
cu 115 ani. Grupuri de 
copii se.amestecau printre 
turiștii aflați în zonă, 
într-o evidentă animație, 
așteptând nerăbdători să 
vadă o parte din ceea ce 
înseamnă viața lui Aurel 
Vlaicu. Nu înțelegeam eu 
foarte multe din tot ceea 
ce vedeam. eram capti
vată însă de povestea vieții 
curajosului pilot român 
și aproape că nu realizam 
că obiectele acelea din 
vitrinele de sticlă sunt

Pe dl. Victor Cialtna, 
medic veterinar la Cir
cumscripția Municipiului 
Brad, îl cunosc de mulți 
ani. îl știam un împătimit 
al meseriei și muncii sale, 
un om al datoriei înde
plinite exemplar. Am dis
cutat cu domnia sa recent 
și, după bucuria revederii 
și obișnuitele schimburi
de amabilități, l_am în-
trebat:

— De când lucrați în
domeniul veterinar. dle
doctor?

— De 36 de ani, tot în 
această zonă a județului. 
N-am plecat din Țara 
Zarandului nici un pic.

— Care este menirea li
nei circumscripții veteri
nare a unui iraș?

— Aceeași ca și a celor 
din mediul rural: veghea 
la sănătatea animalelor. 
Și este-momentul să pre
cizez că în municipiul Brad 
sunt multe animale. Si
gur, cei ce locuiesc în 
blocuri sau în centrul o- 
rașului nu țin animale 
mari, dar cei de la peri 
ferii sau din satele ce a- 
parțin municipiului — 
Valea Brad, Tărățel. Ru
da Brad și Potângani —

E liniște și... frig
chiar cele construite ori 
folosite de Aurel Vlaicu.

Căștile de zbor, piese 
aparținând aparatului de 
zbor nr. 2. motocicleta, ca
zanul cu abur construit de 
Vlaicu. patefonul perfec
ționat de el. planurile și 
schițele cu diversele in
venții, caietele sale de

LA MUZEUL 
„AUREL VLAICU"

student se află și astăzi 
dincolo de sticla vitrinelor, 
dar nu în casa în care 
S-a născut, ci în muzeul 
care-î poartă numele. Nu
mai că. spre sfârșit de 
an șl In plină iarnă, sala 
muzeului este mult mal 
puțin însuflețită; absența 
vizitatorilor și frigul pă
trunzător». aproape Insu
portabil dau o imagine 
dezolantă. Totul pare în
cremenit într-o uitare 

Oameni ai datoriei
au multe bovine, oi, porci, 
păsări ș.a.

— Care este evoluția e- 
fcctivelor. dle Cialma? 
V-am ruga să vă referiți 
la anul ce s-a încheiat de 
curând.

— Pozitivă, la bovine 
și, în special, la porcine, 
în 1996 numărul de bovine 
a crescut cu circa 30 de 
capete. La porci Insă S-a 
înreeistrat o adevărată ex
plozie. înregistrându-se, o 
creștere de circa 3000 ca
pete.

— Cum se explică acest 
fapt?

— Porcul este un ani
mal foarte rentabil. Mulți 
oameni și_au creat acasă 
adevărate crescătorii de 
porci pe care îi valorifică 
în târguri sau îl vând la 
măcelarii particulari.

— Peste porci a trecut 
și... Ignatul.

— Da. dar numărul lor 
se va reface. întrucât în 
curând vor începe fătările 
masive.

— Care este evoluția e- 
fectivelor de ovine?

— Aici se înregistrează 
o scădere tot mai accen
tuată în ultima vreme.

— De ce. dle Cialma?
— Din două motive. 

nemeritată, de parcă ușile 
muzeului nu s.ar mai fi 
deschis de cine știe câtă 
vreme. Poate că iama vii
toare va fi ceva mal cald, 
având în vedere 'aptul că 
instalația pentru introdu
cerea gazului metan e- 
xistă de aproape un an._ 
E-adevărat că în anotim
purile mai călduroase, mai 
ales vara, obiectele si i_ 
maglnile expuse au mai 
mulți privitori, inclusiv 
din alte județe, menționa 
dna Marica Cibian. de 
serviciu în acea zi la mu
zeu. înghesuiala vizitato
rilor venlți din toată țara 
(șl chiar din alte părți ale 
lumii) rămâne însă doar 
o plăcută aducere — a- 
mlnte; la fel ca și ani
versările Zilei Aviației, 
când „era o adevărată săr
bătoare pentru întreaga 
comună".

GEORGETA DlRLA

Primul este acela că oaia 
nu mai este un animal 
rentabil. Kilogramul ie 
lână, de pildă, se vinde 
cu prețul unui pachet de 
Kent.

— Oaia mal dă lapte, 
un miel...

— Cu toate acestea nu 
se acoperă cheltuielile de 
întreținere și ingriiWe. Al 
doilea motiv este că, prin 
aplicarea Legii fondului 
funciar, au dispărut pă
șunile pentru ol fată de 
ce oamenii renunță La ol, 
ceea ce este un mare pă
cat.

— Referindu-vă la ac
tivitatea circumscripției pe 
care o conduceți, cum o 
caracterizați?

— Personalul unității 
noastre — eu și cei cinci 
tehnicieni — ne străduim 
să ne facem datoria cât 
mai bine. De multă vreme 
n-am înregistrat epizotii, 
vaccinările le facem ta 
timp. răspundem cu 
promptitudine tuturor che
mărilor. Aceste aspecte 
ne caracterizează munca. 
Aprecierea activității noas
tre o lăsăm în seama al
tora.

TRAIAN SONDOR

RELIGIA IN ȘCOALA
„Religia este un izvor inepuizabil de mângâiere 

și liniște, care nu-1 părăsește pe om nici la moarte".
ARTHUR SCHOPENHAUER

In arma cercetărilor an
tropologice din secolul nos
tru. omul apare tot mal 
puțin „un necunoscut", 
după celebra opinie a Iul 
Atous Carrel, dovedindu.se, 
In seliimb, din ce în ce 
mai mult o ființă destul 
de bine cu osc tă, mai 
ale* ea absurdă. Printre 
nwwile absurdități ale lu
mii . contemporane se află 
șl conflictul dintre religie 
fi știință, care, mai bine 
spus, ar trebui considerat: 
lupta științei împotriva 
religiei. De ce luptă și nu 
cooperare, coordonare, sau 
chiar alianță strânsă, când 
ambele au ca obiect pro
gresul omenirii? Singura 
deosebire este că predilec
ția principală și specifică 
a științei este Adevărul, 
Iar a religiei este Bine- 
let' Să mai reținem că 
ambele valori sunt co
mune atât științei cât șl 
religiei, ca autentici factori 
de cultură, fiindcă ambele 

se străduiesc pentru ele.
Dacă tn trecut au fost 

motive și stări conflictuale 
datorită dogmatismului, a- 
cum nu ar trebui să existe 
nici un motiv, cât timp 
toate bisericile sunt In ad
mirația realizărilor știin
țifice. iar filosofia laică 
recunoaște meritele rell. 
giel. Am reținut drept 
argument opinia ilustrului 
pesimist, filosoful Arthur 
Schopenhauer, care vede 
în religie remediul major 
al potolirii suferințelor. 
Cu toate acestea, fapt 
verificat este că, în șco
lile noastre, apar mani
festări ce marchează un 
acut șl dureros conflict 
între religie și știință.

Din constatările perso
nale. cât și din scrisoarea 
unei eleve din București, 
publicată în pagina reli
gioasă săptămânală a zia
rului „România Liberă", 
se pare că originea omu
lui ar fi germenul prin

cipal al discordiei. Elevii 
mărturisesc că profesorii 
de Istorie și biologie țin 
să accentueze că vederile 
științelor reprezintă unicul 
adevăr și ceea ce aud din 
altă parte sunt simple po
vești. Au avut loc șl scene 
jignitoare la adresa profe
sorilor de religie, de care 
au luat cunoștință și elevi.

Profesorii, pretinși re

n. DRAMATICUL CONFLICT: 
RELIGIE — ȘTIINȚĂ

prezentanți al științei, gre , 
șese atât în plan univer
sal, cât și tn plan parti
cular. Universal păcătuiesc, 
poate fără să își dea sea. 
ma și în necunoștință de 
cauză, căci orejudiciază 
religia care este un fac
tor fundamental și major 
al spiritualității umane, 
în interesul căreia slujesc 
și el ca propovăduitori al 
științei, factor de aseme
nea Important, la același 
nivel cu religia. Spiritua
litatea umană, progresul 
în general, ca de asemenea 
tot ceea ce vine în sprl. 
ginul emancipării umane, 
suferă de prejudicierea 
ambilor factori, Drept con

cluzie și primă îndrumare: 
Profesorii să-și facă da
toria susținerii temelor lor. 
evitând pe cât posibil 
asDectele contradictorii și 
tot ceea ce poate fi com
promițător altei discipline

La nivel particular, 
delimitat strict la proble
ma omului, să se prezinte 
teoria evoluției în mod 
temperat șl obiectiv. Să 

se recunoască faptul că 
sunt volume și studii ale 
oamenilor de știință con- 
sacrați. ce contestă Evo- 
luționismul. Nu s_a do. 
vedit și nu există nici o 
relicvă ce_ar confirma că 
din maimuță s-a născut 
omul. Sunt șl alte argu
mente ce vădesc deplin că: 
Evoluționismul este o sim
plă ipoteză. Nimic nu jus
tifică orgoliul profesorului 
de a stărui In dogmatismul 
său. Semne de înțelepciune 
ar dovedi protagoniștii 
științei, dacă ar recunoaște 
insuficiența teoriei și ar 
adăuga: S-ar putea să 
aibă dreptate religia, sus
ținând intervenția a ceva

l ... .y.-.ȚV.-.ȚV. ....... . . ./A;...;.;.,...../.;...,.;.;.;.
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ce știința nu a determinat
Profesorul de religie, 

la rândul său, să expună 
originea omului în con
cepția creștină prevăzută 
în celebra Biblie, com
pletând cu datele științi
fico incontestabile. res
pectiv că: textul în cauză 
are ca autor pe Moise, 
un autentic geniu uman, 
inițiat al templelor egip
tene și deci om de știință 
la cel mai înalt nivel pen
tru epoca respectivă a se
colului XV, î.n. Hr.

Pentru ca să fie crezut 
și ascultat de poporul e- 
vreu, la rang de profet, 
Moise a susținut că a fost 
inspirat de Dumnezeu și 
astfel: Originea omului 
prezentată de el, de re
cunoscut că nu e un ade
văr științific, ci un adevăr 
religios de mare notorie
tate și de mai mare im
portanță pentru viața o- 
mului și a societății, de
cât adevărul științific. O 
dovadă, în timp ce evo- 
luționismul a generat a- 
teismul, lipsind omul de 
credință, iar pe plan so
cial a nefericit omenirea, 
favorizând nazismul și co. 
munismul. Creaționismul 
biblic a satisfăcut ome

nirea în trecut, iar astăzi 
slujește promovarea a tot 
ce poate fi mai bun pen
tru om și societate.

Drept concluzie și a doua 
îndrumare: Profesorii să_și 
prezinte adevărurile apar, 
ținând disciplinei lor, fără 
a pretinde absolutul, ad
mițând că mai există și 
alte opinii demne de a fi 
luate în considerare. Ori
cum, recunoscând drama
ticul conflict dintre reli
gie șl știință pe linie de 
învățământ, obligația tu
turor factorilor responta. 
bill de desfășurarea acti
vității școlare este de a 
se angaja în depășirea a- 
cestei situații asigurând 
promovarea valorilor reli
gioase. incontestabil impe. 
rios necesare redresării 
din decăderea morală în 
care ne aflăm.

Depășind sfera preocu
părilor didactice, se cu
vine a lua In conside
rare întrebarea: 
Nu e cumva absurd a 
prefera opinia că prove
nim din hidoasele mai
muțe. în loc de a ne simți 
onorați de parternitafcca di
vină?

Prof. VICTOR ÎS AC
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• „lată ce am 
este bine și frumos 

■omul să mănânce 
bea, și să trăiască 
în mijlocul muncii 
cu care se trudește 
soare, în toate zilele 
lui, pe care i le_a 
Dumnezeu; căci 
este partea lui";

văzut: 
ca 

și să 
bine 
lui, 
sub 

vieții 
dat

aceasta

a dat 
avere 

îngăduit

• „Dar dacă 
Dumnezeu cuiva 
și bogății, și i-a 
să mănânce din ele, să-și 
ia partea lui din ele. și 
să se bucure în mijlocul 
muncii lui, acesta este un 
dar de la Dumnezeu";

• „Găci nu se mai gân
dește mult la scurtimea 
'zilelor vieții lui, de vreme

CLIPA DE PURITATE
- din frumusețea și 

înțelepciunea Bibliei

satură sufletul de bună
tățile agonisite de el, șl 
dacă nici de înmormân
tare n_are parte, eu 
că o stârpitură este 
fericită decât el“.

zio 
mai

Aidoma altor cântăreți, 
nici ELVIS PRESLEI nu 
putea să se eschiveze de 
la colaborarea cu filmul, 
debutând în 1956 eu 
„Love me Tender** (Iu_ 
bește-mă) — în regla lui 
Robert D Webb. 6-a năs
cut în East Tupelo —

conjurat de fete fru_j
moașe. Deși avea și nu-;! 
meroase angajamente pei ;
scenele estradelor, pubfi-| 
cui larg șl „fan**_ii vor] 
avea posibilitatea 
audă cântând în 
a Little, hove a Little**; 
(Iubesc o micuță) — <

să-1 
„Love

ce Dumnezeu îj umple 
inima de bucurie**.

• „Este un rău, pe care 
l-am văzut sub soare, și 
care se întâlnește des în
tre oameni: este de pildă 
un om. căruia l_a dat 
Dumnezeu avere, bogății 
și slavă, așa că nu-i lip
sește nimic din ce_l do
rește sufletul; dar Dum-

jnezeu țiu-1 lasă să se 
bucure de ele, ci un stră
in să se bucure de ele, 
Aceasta este o deșărtăciu- 
ne și un rău mare”.

• „Chiar dacă un om 
ar avea n sută de copii, 
și ar trăi mulți ani, 
oricât de mult 1 
mări numărul zilelor 
lor lui, dar dacă nu

• „Găci aceasta 
urmă piere odată cu 
nirea ei, se duce în 
tuneric, și numele îi 
mâne acoperit de întune
ric; n-a văzut, nici 
cunoscut soarele și 
aceea este mai 
decât de omul

din 
ve
in. 
ră_

bine de 
acela“.

n_a 
de 

! ea

s-ar 
anl_ 
1 se

• „Și de ar trăi chiar 
de două ori o mie de ani 
un astfel de om, fără să 
se bucure de fericire, 
merg toate Ia un loc?

II
II

Un virtuoz al rock’n
roll-uiuî la Hollywood

I

<1968. regia Norman Tau-J 
rog, sau „Trouble Wiitlii^ 
Girls" (încurcături cu]! 
fetele) — 1969, în regia; 
lui Peter Tewksbury. Ul_i 
timul său film a fost | 
„Charge of Habit" (Schim- ; 
bare în obiceiuri) — i 
1970, regia William Gra-] 
ham. în anii ’70, au a»! 
părut pe ecranele ame-| 
ricane documentarele; 
„Elvis: That’s The Uayi; 
It’s" (Elvis: acesta este!, 
drumul) — 1970, regia 
Dennis Sanders și , . El vis 2 
On Tour" — 1973, regia 1 
Pierre Adidge. S-a stins'! 
din viață la 16 august.; 
1977, în Memphis — sta-J; 
tul Tennessee. J •

Evocarea personalității ■; 
sale s-a realizat în „El-j; 
vis — The Movie" (El_|! 
vis) — L. „ -----
Carpentier, cu Kurt Rus-,; 
sell. ;'
ADRIAN CRUPENSCHI < I 
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statul Mississippi, la 8 
ianuarie 1935. Dotat cu 
o voce 
cucerit 
laritate 
drumul 
turnat 
1970, 
filme, 
cale, 
năm:
(Fete, 
regia 
„Fun 
selie în A) — 1963, re
gia Richard Thorpe, sau 
„Paradise, Hawaian Sty
le" (Paradisul, în stil 
hawaian) — 1966. în re
gia lui Michael Moore.

Întrucât primele filme 
s_au bucurat de un bine
meritat succes, producă
torii vor alege 
continuare locuri 
rești, scenariștii vor 
săila" o fabulă — 
text, iar el va cânta în-

în 
pito- 
„în_ 
pre-

însumi ție, 
de predici;

(i.îți dăruieso mâna, 
îți dăruiesc IUBIREA

are ca „termen" 
va despărți** nu

Dacă acest sfânt jurământ, care 
implacabilul „până când moartea ne 
este sfânt, atunci ce pact ar mai putea fi încheiat 
între EA și EL ?

E scris pe suflet cu propriul sânge, se face un 
legământ în fața lui Dumnezeu.

Șl.atunci ?
Să ne mai surprindă că suntem pedepsiți pentru »

încălcarea acestei legi — devenită lege a legilor prin | 
jurământul făcut — în numele Dragostei — în fața * 
lui Dumnezeu ? |

E scris pe suflet cu

HALIRI MTi

ILIE LEAHU

plă
ți

AGATHA GRIGORESCU — BACOVIA 
;,Ai revenit"

trei 
șl ahtiat după 
nu va înțelege 
Nu-mi pare rău.

>*.*.*..V

Meridiane lirice
„Iar ai venit să mă cuprinzi cu brațul 
Cu-atâtea taine ochiul mă pândește, 
—- —11 -1j ani iubireaDe mii dc 
Dăinuiește, 
De mii de 
Minciuna.!

ani 
zăbovește.

— mai de preț ca tot aurul 
din lume —,

* mă dăruiesc pe mine
I mai înainte de legi și
«dorești să mi te dărui și tu?
| drumeți să fim pe-același drum, 

î alături unul altuia pe Viață..." 
I
!
«

Cum vrei să cred eternitatea prinsă 
In lanțul unei clipe de beție.
Când anii fac din suflet o chilie 
Ce va rămâne goală
$i pustie!...**

1
!

URMEATA 
PRU/Wb 

CEb PREPT!

agreabilă, și_a 
o imensă popu- 
ce l-a netezit 
spre cinema. A 
— până în anul

un număr de 31 
majoritatea muzi- 

din care mențio- 
.,Girls, Girls, Girls'* 
Fete, Fete) — 1962, 
Norman Taurog, 
in Acapulco" (Ve-

I■.

1979, regia John!;

Remember
O „Nu e decât o cale 

pentru a-și arăta cineva 
inteligența sa proștilor și 
nebunilor: să nu le vor
bească**,

Schopcnhaw 
— O —

0 „Sufletele mari rabdă 
în tăcere**.

Sub privirea strălucitor — înghețată a verighetei, ! 
lntreabă-te, semen al meu, de căte ori ai încălcat I 

jurământul sfânt ? Gu fapta, cu gândul...
Și-atunci, unde să mai găsim popas curat pentru 

o zi, împresurați de bezna timpului șl a morții ?

Schiller
— O —

0 „Noi nu înțelegem 
totdeauna arta, nici na
tura, nici inteligența, nid 
fantezia, nici frumusețea 
și ce nu înțelegem de
clarăm inutil din inălți-

ILIE LEAHU sunt morți care

mea micimii noastre".
V. HUGO

— O —
0 „Muzica e o binefa-

cere măreață. Să știi că
cei pe care nu-i mișcă

var 
rein_

nu 
putea fi cu nimic 
viați".

Name

• Jorge Semprun 
fost ministru al culturii 
al Spaniei, obișnuia să 
spună: “ 
gur că cinci sau 
oameni 
ceva

’ înșiși 
scrisă 
fi de 
cu emoție la cele 
mal sus,, acesta fiind și 
crezul meu în legătură 
cu tot ce răstorn în pa
gina ziarului — de la 
gluma care-i ironizează 

, pe EA și EL, până la 
adevăruri cutremurătoare 
pentru condiția noastră 
de simpli muritori... • 
Viața îți face uneori ne
dreptăți absurde, pentru 
care și recursul la Ju
decata de apoi va fi fără 

i

„Dacă aș fi si. 
zece 

vor descoperi 
esențial despre ei 

citind o pagină 
de mine, mi_ar 
ajuns**. Subscriu 

de

sens. Ce altceva să crezi 
când tu, făptură 
rnădită din flacără 
duh, înoți, cu ochii scoși 
din orbite, ca să ajungi 
la mal și Dracul — cu

„Prefier să picitez ochii 
oamenilor decât să pic
tez catedrale, pentru că 
în ochii oamenilor există 
ceva ce nu găsești în ca
tedrale oricât de maies-

El —
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un hohot de râs — îți 
fură malul din față ? • 
Numai privind cu ochii 
iubirii poți vedea splen
doarea și măreția acestei 
lumi... • Van Gogh i

tuoase și impunătoare ar 
fi acestea**. • — Doamne,

ne întâlnim sus în Ge- 
ruril — zise el, și se 
aruncă în prăpastie... •
Din cântecele și colindele

acestei ierni îmi răsună 
în minte două cuvinte ale 
unui cântec din Nord, 
de o sfâșietoare duioșie 
și tandrețe: „Țucu-ți su
fletul I" • Gioran: „Gu 
cât am suferit mai mult, 
cu atât revendicăm mal 
puțin. A protesta e sem
nul că n-am traversat 
nici un infern". • Gum 
să muncești doar pentru 
că la capătul „ogorului 
muncii" te așteaptă o 
pungă cu galbeni? Să 
înlocuiești bucuria mun
cii cu un roc meschin? 
Cum e . „plătită" o Ma
mă care albește de griji, 
efort și dor, cum e plă
tit devotamentul îngri
jirii unui bolnav? Să 
bați cuiul cu gândul la 
răsplată? Să înveți cu

gândul la bani, să ajuți 
oamenii cu gândul la 
bani, să nu acorzi prim- 
ajutor celui ce 
dacă nu ești plătit? 
Pregătesc pentru „G 
doscop duminical" 
grupaj „DESPRE 
GAȚIE" și constat 
tot ce am selectat 
cărți de înțelepciune 
bește de zădărnicia 
mulării de bogății mate
riale, de „nefericirea" de 
a fi bogat. Nu știu cum 
se va împăca această vi
ziune — pur spirituală 
— cu euforia „economiei 
de piață**. Gel cu 
„căși“ 
mărci 
nimic.

moare

,Galei- 
un 

BO_ 
că 

din 
vor- 
acu-

• Sâmbătă, 11

Tuti
— 0 —

„Nu crede • 
despre cele auzitei 
ce-ai auzit se poate

ce se

oare
compara cu ce.ai văzut?**

Naser Khosrov 
— O —

„Gea mal sigură o. 
peră a timpului este moar
tea. A îmbătrâni este a 
vedea murind mereu tn 
jurul tău pe ai tăi...**

G. Ibrăiieanu 
— 0 —

0 „Suntem din plasma 
din care sunt făcute vi
sele, și 
viață e 
somn..."

scurta noastră 
înconjurată de

Shakespeare
— O —

0 „Ge este omul în 
natură? Un neant față de 
infinit, un tot față de 
neant, o medie între ni
mic și tot**.

Pascal

............ ................................ ---
Duminică, 12 ianuarie 1997,
... -
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Mai vino, Coryntină, 
In parcul desfrunzit, 
Să mai sărim o cină. 
Așa cum nc-ani vorbit.

Să ne plimbăm pe_aleea 
Ce duce la Castel. 
Romantici, vorba ceea. 
Ca Tanța și Coste],

Iar luna, ca o sferă, 
Să suie din păduri... 
Plutcască-n atmosferă 
Mirosul de fripturi.

I
!
I

Să discutăm palavre 
Călcând pe frunze-oliv, 
înconjurați de javre 
Lătrându.ne-agresiv...

Venit de la cantina 
Pitită printre brazi... 
De foame, Coryntină, 
Pe brațe_ncet să-mi 

cazi.

» « • • •

votat

pe

I
la ma-

TATAL Șl FIUL

?

Ia

g

la
g m

luăm 
zilele 

Te sun

înseam. 
televi- 

cum e 
te uiți

mă
Ar 

prea

„Defunctul era 
de aur... In viața 
avut nici un dușman...*

„E o operație ușoară t 
în șapte zile sunteți 
picioare !“

un om 
iui n_a <•

tă,
s
ea sâ rămân eu voi până 
se

„Să fim înțeleși, copiii 
E ultima oară că 
stați la masă cu noi 
avem musafiri..."

e_
sc
u-

.,Și totuși eu am 
pentru dumneavoastră!-. 
Nu pricep ce s.a în
tâmplat..."

„Trebuio să 
masa împreună 
astea, neapărat..; 
eu !"

„Dacă nu-mi lipsea 
piesa asta, v_aș fi re
parat mașina în zece mi
nute, dar așa..."

mal 
când

iar dimineața
să

tu ;
I

REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII

0 „Nu ești mândru când te gândești că 
zeii, obișnuiți cu lumina și veșnicia, dacă s-ar 
coborî pe pământ n-ar putea suporta greul 
acestei vieți, în vreme ce tu învingi și năzu- 
iești spre culmi

• PRIN TARA 
CANIBALILOR

PE DRUMURI 
RĂSĂRITENE

LUCIAN BLAGA

„OMUL, SIMBOL AL VEȘNICIEI 
ÎNCHIS ÎN TIMP”

„Dacă știi să-1 eitești, fiecare om este o carte". 
W.E. CHANNING 

„Cunoașterea mizeriei omului, fără_aceea 
grandorii Iui. duce la disperare, după cum 
noașterea grandorii fără aceea a mizeriei 
nerează un nemăsurat orgoliu’’,

O. COTRUȘ 
„Singurul adevăr indubitabil este omul nud care 
se teme și suferă, singura realitate autentică 
este realitatea suferinței noastre".

Vii. DESNICA
;,Să fii om în mijlocul oamenilor, să rămâi me
reu om, să nu deznădăjduiești și să nu te dai 
bătut oricât de mari ar fi nenorocirile, iată 
viata, iată imperativele ei".

F.M. DOSTOIEVSKI 
„Cât de departe vezi, atât de departe se întin
de ființa ta, și invers... Dar cât de departe se 
întinde ființa ta, atât de departe se întinde 
și sentimentul demnității tale, atât de mult 
ești Dumnezeu”.

L. FEUERBACH
Selecție de ILIE LEAIIU

a 
cu- 
gc-

Romantică

DUMITRU HURUBA

FEȚE — FEȚE

1 234 r5 6719»

2mW

ORIZONTAL: 1) Tip de mișcare pen- 
dulatorie; 2) Producție organizată exem
plar; 3) Caz tipic de deosebită gravitate

I

Pastile de râsu’-plânsu’j
I*

• Ea o trecere de cale ferată, cineva a plan
tat un panou cu următoarea inscripție:

„Aici a fost salvată, în mod miraculos, viața _ 
Iui Haralambie Chiroșcă. El și-a oprit mașina fi I 
a lăsat trenul să treacă”. *•

• Zece români prind odată o zână. Aceasta/ |.. . .. - -- • a, -- >•---- a—( w
fe

Doi'canibali la masa de 
cină.

— îți place verișoara 
mea ?

— O, foarte mult!
— Atunci mai ia o 

cată ...
bu_

‘H
Doi canibali, complet 

goi și cu trupurile pictate, 
se află în plin ospăț, de
gustând cu deliciu un alb

La o coadă în fața 
nui magazin de băuturi din 
Moscova stau de vorbă 
doi bărbați :

— Cât să luăm, două 
sau trei ?

— Ia două, ai văzut că 
aseară una

— Bine,* 
două.

între timp 
rândul i

— Dați-ne

nu s-a 
deci

băut, 
luăm

disperată, le promite că fiecăruia îi îndeplinește o 
dorință dacă va fi lăsată liberă. După un sfat în
delungat — în genul celui din Parlament —, cel 
zece se hotărăsc să accepte.

Primul vru să fie bogat. Zâna îl făcu bogat.
Al doilea la fel, și tot așa până la al nouălea. Când | 
veni rândul celui de_al zecelea, acesta se prăpă- f 
dea de râs, tăvălindu-se pe jos și, printre hohote, • 
reuși să închege următoarea dori n ț a t f 
Să fie toți săraci!”. 5

Recomandate de ILIE LEAHU (

Ia

Ie_a

cinci

venit

[UMOR)
pe care tocmai l_au pre
parat înăbușit la ceaun. 
Primul, în timp ce roade 
cu lăcomie un os, îi spu
ne celui de_al doilea, care 
își linge degetele i

— Orice s-ar spune, mân
carea gătită acasă o în
trece cu mult pe cea de 
la restaurantul universi
tății !

— Suport pentru agățarea vaselor; 4) 
Supuși unui tratament bogat în calorii — 
Glasul durerii suportate cu stoicism; 5) 
Suprafață dată la rectificat — Asociat 
cu babele și hoții; 6) Iașii lui Vasile Alec- 
sandrl — Dezvoltat dintr.un fond lichid; 
7) Nota celor care se îndreaptă — Tipică 
maternității legată de staționare; 8) A 
adopta după eșecul unor contacte sterile
— Celebru pilot de formula... unu; 8) 
Dcpănare infinită din ghemul vremii; 10) 
Stare mirifică cu mișcări emotive.

VERTICAL: 1) Figuri mal puțin de
gajate; 2) Atrăgătoare într-un fel anume; 
3) Păduri fără sălbăticiuni — Element 
de acoperire... la poartă; 4) Termenul ce* 
mai literar — Perimetrul de evoluție al 
trapezului; 5) Doamne — ajută în dra
goste (dim.) —- Marcaje distincte pe
drumul împlinirilor; 6) Gol marcat cu 
balonul rotund! — Element de protecție 
pentru sudori — Material prelucrat la 
topitorie; 7) Rămași fără slujbă din mo
tive personale — Vârful piramidei inac
cesibil profanilor; 8) Un gol de toată

sticle 
de vodcă și două de pepsi!...

☆ 
a obține 

umoriștii 
introdus în

Pentru 
superbanc, 
vietici au 
moria unui computer II 000 
de bancuri .rusești. La 
sfârșit a rezultat urmă
torul superbano i 
femeie cu amantul 
în pat. Se aude 
ria la ușă. Stirlitz 
de. în prag, doi

,O 
ei stau 

sone- 
deschi- 

evreii 
Geapaev și ordonanța lui”.

LUI• PRIN TARA 
ZGARÂIE 
BRÂNZA

Un scoțian, cu 
imens deasupra 
se suie într-un 
Controlorul zice :

— Pentru dumneata —
1 liră, pentru bagaj
2 lire.

Scoțianul desface 
gajul și spune :

— Ieși, Macpherson. 6u 
bagaj te taxează 
scump ...

un balot 
capului, 
tramvai.

— Tăticule, știi de ce 
se dau filme sexy la te
levizor după ora 0,00 ?

— Ia spune, Ovidică ?
— Pentru că după ora 

0,00 adorm toți părinții I
- o -

— Tăticule, ce înseam
nă epoca de piatră ?

— Așa se numește 
poca în care toate 
făceau din piatră — 
neltele, casele...

— Și televizorul
— 0 —

După ce a urmărit
televizor o emisiune pen
tru copii, micuțul Gigei, 
de 4 ani, le-a spus pă
rinților :

—■ Mie nu mi_e frică 
de vrăjitori : cum să iasă 
din televizor, când în 
față are un geam, iar în 
spate tui perete de lemn?
■w • g ^gtg g g g ~*g g

Dacă vi se spune...
Te rog să mă crezi că 

nu mi-am luat, cu inimă 
ușoară, partea de moște
nire ce mi se cuvenea... 
Dar ce să-i faci... Asta-i 
viața !"

„O carte ca asta, 
înțelegi, e o bombă ! 
însemna să intre 
multă lume la apă... De 
aia nu mă tipărește ni
meni..."

„Te-aș invita
să... dar n-am terminat 
cu aranjatul casei..."

„O singură vorbă le- 
am spus. Atât... Și-au 
înghețat pe loc.

Să nu credeți I

Un băiețaș vizionează 
la televizor un film cu 
indieni care tocmai își 
vopseau fețele.

— De ce se vopsesc, 
tăticule ?

— Se pregătesc de 
război.

A doua zi, copilul intră 
val vârtej în camera ta
tălui său :

— Tăticule, mămica se 
pregătește de război.

- 0 -
Sandei către tatăl său:
— Poate te decizi oda_ 

tăticule !... Seara 
unt prea mic

termină filmul la te
levizor, 
sunt prea mare ca 
mai dorm un pic !...

- 0 -
Ajutând pe soție

- a a^^a a aaa„ a aa a a ^a

frumusețea — Face proba... cu mate
rialul clientului^ 9) Expresii clasice ale 
ficțiunii; 10) Gen de sâcâială făcută în 
glumă.

Dicționar: EȘI.
VASILE MOLODEȚ

Dezlegarea careului 
„Cantilene”, 

apărut în ziarul nostru 
de marțea trecută :

J) BARCA — ILOT; 2) ILA — MO. 
TETE; 3) LĂUT AR — BON; 4) AU — 
ARAMĂ — O; 5) ȚÂR — LIDER; 6) 
PALAT — MAL; 7) I — INIMI — IC; 
8) SON — BOCETE; 9) TITRAT — 
URA; 10) ALAI — IUREȘ.

SOLUȚIA PROBLEMEI DIN 
NUMĂRUL TRECUT:

1. Dc7! Rd2
1. -.d2
1. ... d t C

2. Df4 mat
2. Cd3 mat
2 D : c 2 mat

I*
I
I

spălatul vaselor, soțul a 
spart o farfurie. Copilul 
i.a strigat:

— Așal Ești consem
nat: n_ai să-ți primești 
porția la cină, n-o să ai » 
voie să stai la televi- B 
zor și la ora 7 o să fU » 
în pat la culcare.

- 0 -
— Ovidică, de ce stal k 

cu capul în televizor ? “
— Vreau să-i liniștesc * 

pe parlamentari când se I 
ceartă !

- O -
— Tată ce înseamnă 

civilizație ?
— Civilizația 

nă să te uiți la 
zor ca să vezi 
afară In loc să 
pe fereastră I

DUMITRU VASI 
ȘOIMOȘANU

g tggg» g gggfg g g 9

MAT IN 2 MUTĂRI

Iw
I»■
I 
I

Controlul poziției:

ALB: Rb4, Ta2, Td 4, Cb3. Cc2, Nf2
NEGRU: Re2
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.v.v CUVÂNTUL LIBER 1
XXX

într.o recentă emisiune 
televizată, noul ministru 
al agriculturii și alimen
tației, dl Dan Gavrilescu, 
a făcut cunoscute obiec- 

, tivele programului pentru 
patru ani stabilite eu pri- 

i vi’-e la agricultura țării 
I noastre. Din capul locului 
: a fost subliniat faptul că 
1 acest program reprezin- 
1 tă o combinație a' pro. 
I gramelor coaliției guver- 
: namentale actuale, pre- 
: luând de la , fiecare for

mațiune ceea ce s-a cre- 
, rut că este în folosul mer. 
' sului favorabil al agricul- 
j țurți românești, în an-
■ samblul său. Pornindu.se 

‘de Ia. starea actuală a 
aeestui sector vital al e-

. conomiei, s.au jalonat prin
cipalele măsuri și obiec. 

,. tive propuse spre înfăp
tuire.

in context, s-a reliefat 
i că un obiectiv prioritar în 

agricultură, în perioada 
| următoare, până în anul 

M00, îfc' reprezintă forma
rea unei gospodării ță_ 

! rănești și a altor forma 
de exploatații agricole via
bile, De asemenea, o altă 
direcție de acțiune o con-

■ «ți tui e aducerea spre o 
■ activitate performantă a 
; fostelor întreprinderi a- 
i gricole de stat, devenite
, societăți comerciale, pre

cum și a stațiunilor de 
, cercetare din domeniul 

agriculturii. în acest sens 
Se are în vedere restruc- 

| turarca unităților res
pective și adoptarea u- 
nor forme de privatizare 
SDecifîce, asemenea mo
dele putând fi preluate 

>' după exemplele occlden- 
; taie. Ta altă ordine de 

idei, se va pune accen- 
[ lul ,pe stimularea meca- 
. .numelor de piață, ur_ 

., tn^rindu-se eliminarea con

în sensul cel mai larg, 
medicina preventivă ur - 
mărește prevenirea bolilor 

' prin descoperirea și înde- 
I părtarea tuturor factorilor 
care pot exercita o ac
țiune dăunătoare asupra 
organismului.

Printre nenumăratele 
științe medicale, epidemlo- 
logia este aceea care 
Studiază condițiile de a- 
parlțle șl dezvoltare a bo
lilor cu extjnderc în masă 
— transmisibile sau ne- 
transmlsildlc. Un loc im
portant îl ocupă bolile 
CU transmitere pe cale di
gestivă, care au ca poartă 
de intrare tubul digestiv, 
prin ingerarea apei și a 
alimentelor contaminate cu 
microbi. Apa contaminată 
poate declanșa epidemii 
atât în mediul urban, prin 
defecțiuni ale rețelei de 
aprovizionare cu apă po. 
labilă, cât și în mediul 
rural. în urma consumu- 
Iu< unor ape poluate pro
venite din fântâni prost 
întreținute sau din surso 
Improprii.

Pentru a asigura o apă 
potabilă, care să nu pună 
în pericol sănătatea con. 
sumatorilor, o fântână 
trebuie să îndeplinească 
câteva condiții sanitare: 
de amplasare, de con
strucție și de Întreținere. 
Amplasarea fântânii se 
face în punctul cel mai 
ridicat al terenului pentru 
ca apele de șiroire să nu 
se scurgă spre fântână. 
Adâncimea stratului de 
apă trebuie să fie de cel 
puțin 4 m de sol pentru 
a avea deasupra un strat 
de sol suficient de înalt, 
care să asigure autopu- 
rificarea apelor.

Amolasarea fântânii față 

trolului prețurilor prin 
subvenții, intenția fiind 
ca acest obiectiv să se 
realizeze în» anm 1997, In 
două etape, mizându-se pe 
faptul că o astfel de 
măsură va determina a- 
pariția surplusului și 
a ofertei de 
produse agroalimentare. 
Totodată va exista preo
cupare pentru stimularea

Agricultura 
între dorințe 
și posibilități

exportului, potențialul a- 
griculturii românești pu
tând să fie astfel mai 
bine pus în valoare. Pen. 
tru a sprijini efectiv 
gospodăriile țărănești vor 
fi căutate căi șl soluții 
de dezvoltare a servicii
lor și prestațiilor la sate, 
în sensul de a asigura o 
mâi bună aprovizionare 
a producătorilor agricoli 
cu îngrășăminte, substan
țe fitosanitare, unelte și 
alte produse necesare a- 
gricuiturii, precum și în 
scopul de a facilita va
lorificarea produse^ăr a- 
gricolc.

între măsurile caro 

de unele surse de impu. 
rificare (latrină, grajduri, 
gropi de gunoi) se face la 
o distanță de cel puțin 30 
metri. Sursele de impu- 
rificare arătate mai sus 
trebuie să se găsească ast
fel situate în aport cu 
direcția de scurgere a 
apei, încât apa să curgă 
de la fântână spre ele șl 
nu invers.

Ce trebuie 
să știți despre 
fântâna dv. ?

Fântânile pot fi săpate 
sau forate, în ambele ca
zuri construcția fiind asi
gurată prin inele de be
ton impermeabilizate la 
exterior cu argilă. Trebuie 
să fie acoperite pentru a 
Împiedica pătrunderea 
impurităților din exterior, 
în jurul ei trebuie deli
mitat un perimetru de 
protecție cu un diametru 
de 3 m, împrejmuit cu 
gard pentru a împiedica 
pătrunderea animalelor, iar 
terenul va fi impermeabi
li zat cu ciment, asigurând 
panta de scurgere de la 
fântână spre exterior. 

concură la formarea unor 
exploatații agricole via. 
bile,' se are în vedere să 
fie Introduse garanțiile 
funciare și iin sistem de 
asigurare a producției a_ 
gricole, astfel încât în ca
zuri de pierderi prin 
calamități să poată fi 
despăgubiți producătorii 
agricoli. în același timp, 
se desprinde preocuparea 

pentru simplificarea fi
nanțării, ușurând acce
sul la credite cu dobânzi 
preferențiale pentru agri
cultură.

Abordând termenul de 
gospodărie țărănească via
bilă, care nu este de dic
ționar. noul friihistru con
sideră că acesta defineș
te o familie care are ca 
preocupare agricultura, 
susținându-se cu forțe pro
prii la un nivel de viață 
decent, adică fiecare mem
bru al familiei respecti
ve putând să realizeze un 
venit egal cu salariul 
mediu din economie. Este 
de așteptat ca gospodă

Pentru a împiedica im_ 
p.wificarea apei se reco
mandă ca fiecare fân
tână să posede găleata 
preprie și aceasta să stea 
permanent în fântână, atâ
ta timp cât nu se extra, 
ge cu ea apa. Cel mai 
igienic sistem de extra
gere este ceî cu pompă, 
datorită faptului că acest 
sistem împiedică contaotul 

cu apa din fântână.
Uneori, se poate produ

ce totuși impurificarea a- 
pei și, ca urmare a acestui 
fapt, se impune asana
rea fântânii spre a aduce 
apa la calitățile care îi 
conferă potabllitate.

Măsurile ce se impun 
în aceste situații sUnt ur
mătoarele:

• depistarea și înlătu
rarea sursei de poluare;

• recondiționarca fân
tânii;

• dezinfecția fântânii.
Se recomandă ca dez

infecția fântânii să so 
facă cu consultarea ■ șl spri

ria respectivă șă ofere 
și un disponibil de circa 
30 la sută din producția 
agricolă realizată pentru 
valorificarea pe piață.

Comparativ cu dimen
siunile fermelor occiden
tale, unde suprafața me
die se situează undeva 
în jurul a 25—40 ha sau 
chiar mai mult, în con
dițiile specifice ță^ii noas
tre. nu s-a avansat nici o 
cifră exactă, acum pro - 
prietatea privată fiind de 
circa 2 ha pe o gospodă
rie. ceea ce pune sub 
semnul întrebării eficien
ta unei astfel de exploa
tați 1 agricole. Se speră 
totuși ca. prin corecturile 
ce se intenționează să fie 
aduse la Legea 18/1991, să 
se dezvolte și plata pămân
tului, In corelație cu alte 
legi ce vor fi adoptate, 
putându-se tinde spre for
marea unor gospodării pu
ternice care să fie și per
formante.

Pentru a nu' avea per
turbați! în desfășurarea 
activității dip agricultură. 
In acest an se va conti
nua sistemul de finan
țare din anii precedent!, 
însă nu sa știe precis un 
termen anume pentru li
chidarea restanțelor acu
mulate la acordarea sub
vențiilor, la fel stând lu
crurile și în privința des
păgubirilor pentru cala
mitățile din 1996. li

Oricum, perfecționarea 
Cadrului legislativ și găsi
rea modalităților de a 
onora promisiunile electo
rale îi preocupă — cum 
afirma noul ministru — 
pe noii guvernanți, pentru 
că numai în acest mod 
agricultura românească își 
va putea exprima poten
țialul său real de pro
ducție.

NICOLAE TÎRCOB

jinul tehnic al personalu
lui sanitar din localitate. 
Se pot folosi: clorura de 
var (câte 100 gr pentru 
fiecare metru cub de apă, 
cu o durată de contact de 
24- ore), var nestins (6 
kg/mc de apă, durata de 
contact fiind 24 ore), sau 
var stins (10 kg dizolvat 
în 40 1 de apă și ames
tecat cu apa fântânii, du
rata de contact fiind de 
48 de ore). «

După trecerea perioadei 
de contact apa din fân. 
tână se evacuează de mai 
multe ori până devine 
clară și fără miros de 
clor. Periodic, dar cel 
puțin o dată pe an, pro
prietarul va solicita ana
liza apei din fântână.

în cazul în care rezul
tatele de laborator arată 
că apa nu este potabilă 
sq trece la înlăturarea cau
zelor care au produs Im
purificarea ci, dezinfecția 
fântânii și numai după 
avizul I.P.S.M.P. se poa
te folosi apa din nou.

In cazul unei suspi
ciuni asupra potabllității 
apei din fântâna proprie, 
recomandăm populației 
să se adreseze I.P.S.M.P. 
sau dispensarului medi
cal teritorial pentru efec
tuarea recoltării probelor 
de apă, în condiții de 
maximă competență.

Fântânile publice ale 
localităților rurale trebuie 
verificate lunar din punct 
de vedere chimic și bac
teriologic, responsabili
tatea revenind dispensa
rului medical teritorial șl 
primăriei.

Inspectoratul do poliție 
sanitară și medicină 

preventivă
- Hunedoara — Deva

D.M.P.S. -= OFICIUL FORTE DE MUNCA 
ȘI ȘOMAJ

HUNEDOARA—DEVA
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA 
VACANTE LA DATA DE 9.1. 1997

Acoperitor metale 1 ; Agent comercial 5; Agent de 
asigurare 109; Arhitect clădiri 6; Barman 7; Bucătar 5; 
Carmangier 1: Contabil 1; Contabil șef 2; Croitor 
108; Croitor — confecționer îmbrăcăminte după coman. 
dă 9; Desenator tehnic 3; Director de program 3; E- 
lectrician aparate măsură, control și automatizare în 
central 1; Electrician auto 1; Electrician de întreținere 
și reparații 2; Electronist 1; Farmaeist 2: Femeie de 
serviciu 1; Gaterist la tăiat bușteni 2; Gestionar 2 ; 
Inginer autovehicule rutiere 1; Ine construcții civile, 
industriale șl agricole 2; Inginer electroenergetică 1 I 
Ing. electronist, transporturi, telecomunicații 1; Inginer 
mecanic 1: îngrijitor clădiri 2; Instalator apă. canal 
5; Izolator hidrofug 3; Jurisconsult 1; Lăcătuș mecanic 
14 ; Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații uni
versala 3; Maistru energetician (electrician) 1; Maistru 
lăcătuș construcții metalice 1; Mecanic auto 5; Modeller 
metal 3; Muncitor necalificat 13; Operator calculator 
electronic sl rețele 1 ; Operator producție RTV 1; 
Ospătar (chelner) 7; Patlser 2; Pedagog școlar 1; Se
cretai administrativ. 1; Șef coloană auto 1; Șofer de 
autoturisme și camionete 1 ; Sondor la forajul meca
nizat șl reparații sonde 7; Strungar universal 2; Sudor 
autogen 4; Sudor electric 11; Tehnician, normare, sala
rizare, organizare 1; Tehnician proiectant construcții 
2; Țesător — restaurator manual de covoare 55: Tâm
plar manual 3; Tâmplar manual ajustor montator 3; 
Tâmplar mecanic 7; Tâmplar universal 19; Tinichigiu 
carosier 4: Vânzător 25 ; Vânzător ambulant de pro
duse nealimentare 1: Vânzător de ziare 1; Vopsitor 
auto 1; Zugrav, vopsitor 2.

TOTAL LOCURI DE MUNCA VACANTE — 492
NOTA î Informații despre locurile 

de muncă vacante și comunicate de 
către Oficiul Forțe de Muncă și Șo
maj Hunedoara — Deva puteți primi de la Biroul 
Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documen
tare, Clubul Șomerilor Deva, precum și la birourile 
de Forțe de Muncă și Șomaj Hunedoara, Călan, Orăș- 
tie. Brad, Simcria, Hațeg, Petroșani, Lupcni. Vul
can, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între 
orele 9—12.

STAREA 
MEDIULUI
Din determinările ana

litice efectuate la punctele 
de control al calității ae
rului a rezultat că valorile 
medii și maxime oentru po. 
luanțij gazoși (dioxid de 
azot, dioxid de sulf, aci
ditate, amoniac șl fenoli) 
se încadrează în limitele 
admise la toate punctele 
de control din județ. Va. 
lorile maxime pentru dio
xid de azot au fost înre. 
gis trate- pe zona Mintia— 
Deva, la data de 1.01.1997, 
iar la dioxidul de sulf la 
data de 30. XII. 1996 șl 
3. 01. 1997, pe zona Hune
doara.

Valorixe medii șj maxi
me pentru pulberile în 
suspensie se încadrează, de 
asemenea, în limita ad
misă, Valoarea maximă la 
acest indicator s-a înre
gistrat la data de 30. XII. 
1996, pe zona Valea Jiu. 
lui.

Pulberile sedimentabile

CINEMA
• „PATRIA", DEVA 1 

Un liceu periculos (10— 
16) ;

• „FLACĂRA" IIUNE. 
DOAR A: Cocoșatul de la 
Notre Dame (10—16);
• „PARANG" PETRO

ȘANI: Viața in roșu (10 
— 13); Tăcerea pieilor (14 
-16);

• „CULTURAL" LU- 
1‘ENIs Glubul vrăjitoa
relor (10—13)j Nouă luni 
(14-16);

• „ZARAND‘ BRAD 1 
îngerii păzitori (II — 

au prezentat depășiri ale 
limitei admise doar în 
zona Teliuc de 9.9 ori.

Valorlla radioactivității 
Beta globale și ale dozei 
gama absorbite se înca
drează în limitele de va
riație ale fondului natu
ral pentru toți factorii de 
mediu analizați.

în ceea ce privește va
lorile indicatorilor de 
calitate pentru apele cu 
gătoare de suprafață s 
poate menționa că se în
cadrează în limitele STAS. 
Și materiile în suspensie 
pe râul Jiu au valori 
deosebit de reduse. Va
loarea medie pentru pe
rioada menționată este de 
numai 394,0 mg/1, Iar va
loarea maximă la acest 
indicator a fost doar de 
422 mg/L

La valorile foarte mici 
pentru toți indicatorii de 
calitate a aerului șl a 
apelor a contribuit și fap
tul că toarte multe uni. 
tăți nu au tucrat la în
treaga capacitate sau de
loc în această perioadă.

Agenția de protecții 
a mediului 

Deva

13); Salvați_1 din nou pe 
Willy (14—16);

• „F ATRIA" ORAȘTIE: 
Salvați-1 din nou pe Willy 
(10—13); îngerii păzitori 
(14-16);

• „LUCEAFĂRUL” 
VULCAN: Vampirul d:n 
Brooklyn (10—13): Mai iute 
ca moartea (14—16);

• „DACIA" HAȚEG 1 
La marginea Iadului (9 
—12); Diabolique (13 — 
16);

• „MODERN" HUNE
DOARA: Când un băr
bat iubește o femeie (10 
— 12);

• CASA DE CULTU
RA v-ALAN I Ultimul 
dans (9—12);

• LUMINA" ILIA 1 
Misiune Imposibilă (10 
- 12).
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Oficiul Concurentei 
și prețurile la produsele 

alimentareRomania se află
pe drumul cel bun către 

integrarea in NATO
Șansele României de a- 

derare la NATO In primul 
val au crescut semnifi
cativ In urma rezultatelor 
recentelor alegeri, ca și a 
îmbunătățirii relațiilor cu 
vecinii, a declarat, joi, 
Walter B. Slocombe, sub
secretar de stat în Depar_ 
tamentul pentru Apărare 
al S.U.A.

„Nu mă aflu aici pentru 
a transmite un mesaj in 
legătură cu nominalizarea 
statelor care vor începe 
negocierile pentru integra- 
re“, a declarat Slocombe. 
El a arătat că misiunea 
lui nu include nici men
ționarea termenului la 
care se va face aderarea. 
El a precizat că a înțe
les foarte 1 clar intențiile 
statului român ți opțiunea 
sa fermă pentru integrare.

„România a fost liderul 
Pateneriatului pentru Pace 
și a promovat relații foar
te bune, în nlan militar, 
cu SUA, prin programul 
MIL—TO—MIL. De ase
menea, participarea Ro
mâniei la misiunile de 
pace din Somalia, Ango
la și Bosnia a fost deose
bit de apreciată’’, a afir
mat Slocombe. El con
sideră că „vitalitatea prin
cipiilor democratice” a fost 
demonstrată de alegerile 
din noiembrie 1996 și de 
modul în 'Care a avut loc

Horia Mircea Hossu a 
fost arestat, joi, la o zi 
după arestarea lui Sever 
Mureșan.

Parchetul General a emis, 
joi, un mandat de v.«sta
re preventivă pentru 30 
de zile pe numele <ui 
Horia Mircea Hossu după 
ce, miercuri, îl arestase pe 
Sever Mureș in.

Sever Mur.>an si Horia 
Mircea Hossu smt acuzați 
ce au înșelat Ban i Dacis 
Felix cu peste l.OC’J de 
miliarde de lei.

Avccatui N'culaj Serve- 
ni va Înainta, vineri Ju
decătoriei Sectorului 1 plân
geri împotriva ord -nanțe- 
lor de arestare err.ise pe 
numele clienților săi, Se
ver Mureșan și Horia 
Mircea Hossu. 

transferul de putere, a- 
cestea fiind argumente 
importante în demersul 
României pentru integra
re euroatlantică.

„Desfășurarea acestui 
proces demonstrează că 
democrația a prins cu a- 
devărat rădăcini în Ro
mânia”, a continuat el

Slocombe a apreciat că 
opinia publică româ
nească n-ar trebui să-și 
pună problema costurilor 
aderării la NATO.

„România trece oricum 
printr-un proces de re
formă a armatei, așa că 
ea va suporta oricum 
costurile modernizării, mai 
devreme sau mai târziu, 
in cadrul sau în afara 
NATO”, a afirmat el.

în ceea ce privește 
„sponsorizarea” Bucureș- 
tiului de către SUA, Slo
combe a afirmat: „Sta
tele Unite au pus la dis
poziția României, ca și la 
dispoziția altor țări cen
tral și est-europene, fon
duri de sprijinire a 
integrării. Alocate în spe
cial în cadru] Partene- 
riatului pentru Pace, a- 
ceste fonduri sunt, ori
cum, mult mai mici decât 
bugetul de apărare al 
României — principala 
sursă de fonduri pentru 
integrarea NATO”,

Si Horia Mircea Hossu a fost arestat*
Parchetul General șî 

IGP au dispus începerea 
urmăririi penale împotriva 
celor doi, încă din 9 sep
tembrie 1996, în urma u_ 
nor plângeri formulate 
de către BDF și BNR. 
în raportul BNR din a- 
prilie 1996, se arată că 
Banca Dacia Felix a acor
dat credite fără garanție 
în 28 de cazuri. Valoa
rea diferenței creditelor 
neacoperite de garanții se 
ridică la 512 miliarde de 
lei, adică 98,7 la sută din 
totalul împrumuturilor a- 
cordate de BDF. Conform 
raportului BNR, grupul 
de firme SM Invest, con
dus de Sever Mureșan, 
datora acestei bănci 800 
de miliarde de lei.

în urma cercetărilor, an

întâlnirea
Emil Constantinescu -

Walter Slocombe
Președintele Emil Con

stantinescu a declarat joi, 
după întâlnirea cu subse
cretarul de stat în De
partamentul pentru Apă
rare al SUA, Walter B. 
Slocombe, că i-a explicat 
demnitarului 'american că 
România nu are alterna
tivă de securitate la in
tegrarea în NATO.

Constantinescu a preci
zat că i_a prezentat lui 
Slocombe argumentele 
pentru primirea României 
în NATO, care derivă din 
stabilitatea internă a țării 
și contribuția României la 
stabilitatea regională.

La rândul său, Slocombe 
a afirmat că România este 
pe drumul cel bun către 
integrarea în Alianța Nord- 
Atlantică, dar a precizat 
că, până în prezent, nu 
s-a luat nici o decizie In

Delegația PNȚCD a fost urimită 
de Papa loan Paul al ll-lea

Papa loan Paul al II- 
lea a primit, joi, delegația 
PNȚCD, condusă de pre
ședintele Ion Diaconescu, 
informează PRO FM.

întrevederea a avut loc 
în locuința particulară a 
Suveranului Pontif și a 
durat aproximativ o ju
mătate de oră. Discuțiile 

chetatorii âU sUf.ilit că 
în perioada 199? — 1J45 
Sever Mur-’jan, în cal'ta- 
t de p* *e->edinte  al «nai 
multor societăți corn*  r- 
citie cu sediu '• R mâ
nia și în străinătate și 
de membru in Consiliul de 
Administrație al BDF, a 
obținut de la această ban
că credite în valoare de 
peste 1.000 de miliarde de 
lei, cu scopul de a achi
ziționa oțel-beton și de 
a-1 exporta către societa
tea Cadewel Investment 
Ldt. din Insulele Virgine.

Un ofițer de informații 
din cadrul Forțelor Aerie
ne ale Statelor Unite, a- 
cuzat că a încercat să-și
ucidă soția cu o scrisoare 
capcană, pentru a putea 
trăi alături de amanta sa 
româncă, a fost găsit mort, 
joi, in celula sa din pe
nitenciarul statului ame
rican Alabama, informează 
REUTER.

Maiorul Lester Keith 
Haney, în vârstă de 44 
de ani, a murit într-o pre. 
supusă tentativă de si
nucidere, cu numai patru 
zile înainte de deschiderea 
procesului intentat în baza 
acuzațiilor de tentativă 
de omor.

Procesul urma să în
ceapă în cursul zilei de 
luni, dar avocatul din ofi
ciu al lui Haney, Dick 
Young, a declarat că a- 
cuzatul a ajuns la o Înțe
legere cu procurorul fe
deral și se pregătea să 
pledeze vinovat.

Haney, un ofițer decorat

Mureșan era șl admi
nistratorul firmei Cade
wel Investment Ltd.

Pentru „acoperirea” 
rambursării creditelor, Mu
reșan, în înțelegere cu 
Hossu, fost prim.vicepre- 

ceea ce privește admiterea 
de noi membri în NATO.

Demnitarul american a 
declarat că o decizie în 
acest sens urmează să 
fie luată în luna iulie a.c., 
la summit-ul NATO de 
la Madrid.

Slocombe s-a aflat într-o 
vizită de o zi Ia București, 
timp în care a mai avut 
programate întâlniri cu 
Victor Babiuc, ministrul 
român al Apărării, șl cu 
premierul Victor Ciorbea. 
El este primul oficial a- 
merican care vizitează 
România după alegerile 
din noiembrie. Slocombe 
a condus o ielegațle din 
care a mai făcut parte și 
Daniel Fried, șefm Consi
liului Național d • Secu
ritate din Cadrul îdminis 
trației americane.

au avut un caracter ne
oficial. *

Delegația țărănistă s-a 
deplasat la Roma la 
invitația conducerii „Fo
rului Libertății”, cea mai 
importantă forță de centru- 
dreapta din Italia, aflată 
în opoziție.

ședinte al BDF, a întocmit 
și folosit documente fi
nanciar—bancare false. în 
baza documentelor finan
ciar—bancare, s_a confir
mat restituirea către ban
că a contravalorii măr
furilor exportate, acope- 
rindu-se fictiv o parte 
dintre datoriile lui Mure
șan către BDF, respectiv 
suma de 334 de miliarde 
de lei.

Ulterior, BDF a formu
lat o plângere în care îl 
acuza pe Mure-an și Hossu 
de prejudicierea băncii 
cu 334 de miliarde de 
lei. Adunându.se la a- 
ceastă sumă dobânzile 
neachitate, până la sfârși
tul anului 1996, prejudi
ciul creat băncii de către 
cei doi se ridică la peste 
1.000 de miliarde de lei.

Majorările de prețuri la 
produsele alimentare ar 
trebui să fie de 5—10 la 
sută, în urma scumpirii 
carburanților, a declarat 
agenției MEDIAFAX Călin 
Popescu-Tăriceanu, minis
trul Industriilor și Co - 
merțului.

Oficiul Concurenței a 
realizat, la solicitarea MIC, 
un studiu privind crește
rile normale de prețuri 
ale produselor alimentar® 
în urma dublării, de la 
1 ianuarie, a prețurilor la 
benzină și motorină.

Conform acestui studiu 
prețul pâinii ar fi trebuit 
să crească de la 400 la 
420 de lei (majorare cu 
9 la sută), al laptelui de 
la 650 la 710 lei/litrul 
(creștere eu 9 la sută), al

Blocajul financiar — 
22000 miliarde lei

Volumul arieratelor din 
economie — blocajul fi
nanciar — se situează, în 
prezent, la aproximativ 
22.000 miliarde lei, nivel 
comparabil CU veniturile 
bugetului de stat pe 1996, 
a afirmat Dan Rușanu, 
ministru secretar de stat 
în Ministerul Finanțelor.

„Ca să elimini acest 
blocaj financiar, tre
buie să restructurezi șl să 

Româncele fac victime

cărnii de porc de la 7900 
lu 8300 (5 la sută), ai pa
rizerului de la 10400 la 
11000 (6 la sută) și ai car.. 1 
tofilor de la 800 Ia 810 
lei/kg (în condițiile unui 
transport de 250 km cu 
camion de 10 t).

La întâlnirea de mier
curi cu sindicatele a_a 
propus înființarea unul 
Oficiu de analiză a mo
dului de formare a pre^ 
țurilor la producători, for. 
mat din reprezentanți, al 
Guvernului, sindicatelor | 
șl patronatelor. Includere» 
unor pierderi cauzate de 
lipsuri manageriale sau 
de tehnologie în prețuri 
ar fi astfel stopată, apre
ciază Călin Popescu-Tir*  
ceanu. ,.

privatizezi”, a spus Rușa
nu, la conferința de 1 
presă de joi.

Blocajul financiar esto 
localizat, în proporție de 
80 la sută. în sectorul t 
de stat și numai 20 la 1 
sută In sectorul privat,
Blocajul financiar repre
zintă aproximativ 20 la 
sută din Produsul Intern 
Brut pe 1996.

pentru merite deosebite, a 
fost acuzat că i-a trimis 
soției sale, Patty, la ÎS 
septembrie 1995, o scri
soare—capcană care l-a 
produs răni acesteia pe 
față și brațe. Oficialitățile 
federale pretind că Haney 
a dorit să.și ucidă soția 
pentru a putea trăi alăș' 
turi de o femeie din Row j 
mânia, pe care a întâi-; 
nit_o In timpul unei vi
zite efectuate la Bucu
rești, în 1993.

Haney a susținut efi 
menținerea legăturii eu 
această femeie i-a foc 
ordonată de serviciile ame
ricane de informații și a ' 
negat faptul că erau a-1 
manți. Dar anchetatorii au | 
descoperit în computer!»' 
lui Keith treisprezece seri 
sori de dragoste adresate i 
femeii. Ei au mai deseo. > 
perit la domiciliul lui 
Haney și o parte din com
ponentele unei bombe 
similare cu cea care a 
rănit-o pe soția acestuia.
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vânzări — 
j CUMPĂRĂRI V
• Vând dormitor. Infor

mații tel. 623827.
(6319)

• Vând casă în Deva, 
zonă centrală, cu grădină. 
Tel. 225078.

(5455)
• Cumpăr apartament 

sau garsonieră în Deva. 
Tel. 232813; 622420.

(6273)
• Vând camion Gaz (5 

tone). Relații tel. 614145.
(6288)

• Vând camionetă uti
litară Barkas, an fabricație 
1986, înscrisă, stare foar
te bună, preț informativ 
2700 DM, negociabil, sau 
echivalent în Ici. Informa
ții tel. 231504.

(6275)
• Cumpăr apartament 3 

camere în Simetria, ur
gent. Informații telefon 
660485.

(6287)
• Vând casă mare, 80.000 

OM. Tel. 623297.
(5461)

• Vând casă, grădină, 
grajd, două ha pământ, 
Orăștie. str. Unirii, nr. 
133.

(7272)
• Cumpăr semințe do

vleac — 2500 lei/kg; nuci 
în coajă — 2800 lei/kg.
Telefon 623297.

(5462)
• Cumpăr SRL fără ac

tivitate. Informații tel. 
660369, după ora 17.

(5461)
• Vând urgent aparta. 

meni trei camere. Deva, 
telefon 628166. după ora 
16.

(6309)

• Vând armă vânătoa
re IJ. două țevi Lise, ca- 

-librt. 12, cu trei zăvoarc, 
fabricație specială, stare 
foarte bună, preț 1.453.000 
iei. Informații la maga
zinul „Vânătorul” Deva.

(GRT)
• Vând un grajd al 

fostului CAP Leșnic. Tel. 
£26861.

(6307) 
I • Vând mașini de cusut 
^industriale Triploc. una 
earos.rie O pel Kadett. Tel 
«25632 (6293)

;< • Vând Skoda 120 L,
înmatriculată, stare foarte 
âbună. Informații telefon 
TB11748.

(5159)
• Vând Buz 4500 DM. 

stare excepțională. Tel. 
616089 sau 617531.

(5158)
• Vând sau închiriez a_ 

jpartament două camere,
^mobilate. Deva, cartier 
|Micro 15. Informații Ha

țeg, 770058.
(2291)

• Vând frigider, ladă 
4 frigorifică, rafturi, cuier 
^pentru mezeluri (inox), vi- 
. (rină frigorifică. cântar 
~ electric (15 kg), casă de
marcat, masă biliard. Tel.

218487 ; 213991, între ore
le 9—17.

(6301)
• Vând haină astrahan,

mărimea 52, și căciulă, 
palton piele, bărbați, mă
rimea 50. Tel. 212229, 
Deva. (GRT)

• Cumpăr apartament
2—3 camere și garsonieră 
in zonă bună. Telefon 
217571. (GRT)

DIVERSE

• înscriu un autoturism 
fără vamă, indiferent 
vârsta. Telefon 723651.

(5568)
• S.C. Eurosat Hațeg

SRL anunță intenția de 
majorare a taxelor de în
treținere și distribuire, 
pentru televiziunea prin 
cablu (2291)

• «m» • • mă» » m

• U.M. 01099 Brad 
organizează în data

de 21 ianuarie 1997,
ora 10, licitație pu. 
blică deschisă pentru 
achiziționarea urmă
toarelor produse: car
ne 30 tone, pâine 120 
tone, preparate carne 
8 tone, brânză 5 to
ne, ouă 150 000 bucăți, 
slănină afumată 3 to
ne, unt (margarina 
import) 3 tone. Rela
ții despre desfășurarea 
licitației, depunerea o- 
fertelor și alte amă
nunte se vor furniza 
la sediul CM 01099. 
telefon 651440, inte
rior 38, 34, până la 
data de 16. I. 1997, ora 
15.30. (6599)• i —— • bm • --- •

• S.C. ROSENHEIM 
MED SRL SIMBRIA a_ 
nunță majorarea tarifelor 
la serviciile prestate. în
cepând cu data de 15 ia
nuarie 1997.

(5160)
• S.C. 1‘REMAGRAN 

SRL SIMBRIA, str. Câm
pului, nr. 28, anunță in
tenția de majorare a pre
țurilor pentru produsele 
de marmură din produc
ția proprie cu maximum 
70 la sută.

(63051
• S.C. ȘTEFANESCU 

l’ROD COMIMPEX SRL 
ZAM anunță intenția de 
majorare a produselor de 
panificație, începând cu 
data de 1 februarie 1997.

(6306)
• CAUT PROFESOR 

LIMBA ITALIANA. In
formații la tel. 231181.

(6303)
• S.C. COVVTASIM SRL 

SIMBRIA a depus docu
mentația pentru obține
rea autorizației de me
diu pentru „BAR“ Sime- 
rla, str. 1 Decembrie, bl. 
104. Sesizările se depun 
la APM Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 25, în urmă
toarele 15 zile.

(6308)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• Schimb apartament 2 
camere, K2, cu apartament

WW/AVUWZ/WZTAWCURSUL VALUTAR i
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dolar SUA — 1370 lei
marcă germană — 2777 Ici
yeni japonezi — 3765 Ivi
lîrfi sterlină —. 7440 lei
franc elvețian 32(15 lei
franc francez 823 lei
lire italiene — 281 lei
irsurj de referință ale Băncii Națieinals
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2—3 camere, exclus Dacia. 
Micro 15. Tel. 227056. 
după ora 18.

ÎNCHIRIERI
• închiriez spațiu de

pozit (magazii, curte), Pe
troșani, Titu Maiorescu, 
nr. 5. Informații telefon 
212532.

(097319)
• Ofer de închiriat spa

țiu comercial. Deva (Com
plex Astoria), 40 mp. In
formații la cofetăria Asto
ria. (6283)

• Primesc fete in gazdă,
zonă centrală. Telefon 
613110. (5457)

PIERDERI
• S.C. WEST-OIL Orăș- 

tie anunță pierderea unui 
chitanțier fiscal numero
tat de la 167101 Ia 167150 
Se declară nul.

(5163)
• Pierdut carte identi

tate II 358242, din 30 oc
tombrie 1993 S.C. UUIHH 
700K2341608 ; SM 1172077 
Se declară nulă.

(6297)

OFERTE 
DE SERVICII

• Societate comercială 
angajează contabil de ges
tiune cu normă întreagă 
și agenți de vânzări cu 
mașină proprie. Relații la 
telefon 223400.

(6255)
• Societate particulară 

de construcții angajează 
urgent faianțați. Infor
mații la tel. 616795, între 
orele 7—15.

(6290)
• S.C. Melkart Prod- 

impex SRL Deva anga
jează gestionar magazin 
cu vechime minimă trei 
ani, preferabil cunoștințe 
operare PC. Tel. 216900

(5416)
• Meditez avantajos 

matematică pentru clasele 
V—VIII, grinformatii la 
telefon 215710.

(6296)
• Casa de Copii Nr, 2

Deva, str. Scărișoara, 3, 
anunță concurs pentru 
ocuparea următoarelor 
posturi: șofer, infirmieră, 
și îngrijitoare. Informa
ții suplimentare la sediul 
Unității. (6451)

• Pluriform București 
prin Shopping Cciitej- Ti
mișoara angajează agent 
comercial pentru distribu 
irea în regim dc exclu
sivitate a produselor 
Urgo. Durex, ‘Scotch, 
Scotch Brite. Condiții — 
experiență în domeniu, 
domiciliul stabil în Deva, 
posesor carnet de con
ducere și autoturism pro
priu. Informații la tel. 
<156/132798 sau 056/201691.

(6312)

COMEMORĂRI
• S-au scurs șase săp

tămâni de când a' plecat 
dintre noi cea mai bună 
mamă și bunică

TRIF ILEANA

Parastasul de pomenire 
va avea loc azi, 11 * ia
nuarie, ora 10. Ia biserica 
din lemn. str. Dorobanți.

(017317)
• Acum, când doar dra

gostea mai arc putere, 
rămâi mereu în' sufletele 
noastre. Un an de la du
reroasa despărțire dc dra
gul nostru soț, tată și 
socru 
Ing. ȘTEFAN CIOLANEL

Slujba de pomenire — 
duminică, 12 ianuarie 1997, 
în comuna Ilia, biserica 
ortodoxă. Familia.

(6294)
• Se împlinesc șase 

săptămâni de la dispari
ția prematură dintre noi 
a celui care a fost un bun 
sot, tată și prieten 

LUNGU CORNEL 
(CAL1ȚA)

Dumnezeu să-1 odih
nească în pace. Familiile 
Ilavidoni și Kiss.

(6302)

• Tristă este casa, 
îndurerate ne sunt 
sufletele, triste sunt 
zilele dc când, în ur
mă cu 6 luni, moartea 
neiertătoare ne-a des
părțit pentru tot
deauna de cel care a 
fost soț, tată și bunic 
iubitor

BERARI 
PARTEN1E 

Parastasul dc po
menire în 12 ianua
rie, la Biserica Orto
doxă din Târnăvița. 
Flori și lacrimi arză
toare pe tristul tău 
mormânt. Dumnezeu 
să te odihnească în 
pace! Familia.

(6259)

• Se împlinesc patru 
ani de când draga 
noastră soție, mamă 
și bunică

LĂPADATON1 
VICTORIA 

a plecat pentru tot
deauna de lângă noi. 

Dumnezeu să o o- 
dihnească in pace ’ 
Familia

(097313)

DECESE
• Cu adâncă durere 

familia Visit in din Bârcea 
Mtrc an inta trecerea în 
tn liintă a fiicei lor

AURICA
Înmormântarea are loc 

azi, sâmbătă, ora 13, la 
cimitirul din Bârcea Mare. 
Dragă fiică, Dumnezeu să 
te odihnească în pace !

(6310)
• Adio, draga noastră

AURICA
Albu și Doina. Odihnă 

veșnică.
(6310)

• Suntem alături dc fa
milia Visirin la greaua 
pierdere a fiicei lor

AURICA
Familiile Josan și Eros.

(6310)

(urs dc calificare in meseria de

CONTABIL
scria <i fl-a organizat dc 

( antero tie ( ontert si Industrie a județului 
Hunedoara, la Deva.

m perioada 20 ianuarie 12 iulie 19*)"
Diplomele se vor elibera de calic

Ministerul Inv atainântului
Informații suplimentare si insei ieri - la sediul 

Hunedoara tel 212924. 21pana 
la 16 ianuarie
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„SEVCOM CENTRAL" S.R.L. 

HALA CENTRALĂ DIN PIAȚA DEVA) 
VINDE EN GROS si

EN DETAIL
Prin domnul Florea Gheorghe-Sevcr:
- Zahăr — 2600 lei/kg.
— Pui congelați, cal. I — 5990 lei/kg.
- Găini, călit. I — 5300 lei/kg.
- Pipotă pui — 6100 lei/kg.
- Orez — 2650 lei/kg.
- Ficat pui — 8600 lei/kg.
- Ouă, călit. I — 480 Iei/bucala.
• TOATE SORTIMENTELE DE VINURI 

DIN RENUMITA PODGORIE JIDVEI (Muscat; 
Fetească ; Riesling).
— - BANANE
— LAMÂT
— MANDARINE

PORTOCALE
TOATE PREȚURILE INCLUD T.V.A. 

DESCHIS ZILNIC între ORELE 7,00—20,00.
IMPORTANT ! LIVRĂM LA O SIMPLA 

COMANDĂ TELEFONICA PESTE 500 000 LEI 
MARFA LA SEDIUL CLIENTULUI, 
A PERCEPE TAXĂ DE TRANSPORT.

TEL./FAX : 051/216234.

(LA

I.A PREȚURI CARE DAU 
FIORI CONCURENTEI

S.C. BANC POST S.Ă.
SUCURSALA HUNEDOARA

Vinde prin licitație publică imobilul com- 
din casă, anexe, curte și grădină, situat 

Deva, str. Călugăreni, nr. 50, pentru re
pus 
in 
cuperarea datoriei S.C. Palko-SNC.

Licitația are loc in data de 11 ianuarie 
1997, la sediul Judecătoriei Deva, biroul exe
cutori judecătorești.

Preț de pornire : 50 000 000 lei.

S.C. „SCORPION COMPANY" SRI

(6)

Importator tie citrice din Grecia, cu depo
zitele situate in Hunedoara, str. C-tin Bursan, 
nr. 1, 
(stand 
rentă :

și în Sântuhalm, Complex Eurovcnus
1), vă oferă Ia prețuri

• PORTOCALI na veline,
calibrate 3—7.

• LĂMÂI „PROTO"
• KIWI „PROTO"
• MANDARINE
• BANANE

— LEGUME:
— roșii
— castrat eți
— ardei
CAUT AT E EXC Ef TIO N AI . A
Relații la tel. 717139, sau 

orele 8—Î7.
Firma angajează contabilă 

minim 3 ani.
Relații la sediul societății. 

Bursan, nr. I (centrul echî)

fără concti-

PROTO".

i

718293. zilnic

cu experiență.

str. Constantin

CREDIT BANK DEVA

V inde la licitație publică, ce va avea loc 
in data de 16 ianuarie 1997, ora 10, la Jude
cătoria Deva, birou executor judecătoresc:

— spațiu comercial situat în Hunedoara, 
str. Avram lancu, între blocul 2 și blocul 3;

— casă, formată din două corpuri, situată 
in Deva, str. Mihai Emincscu, nr. 63-65 ;

— casă, formată din șapte camere 
Icren 8273 mp, situată in Sântuhalm.

Informații suplimentare la lei. 
211853.

plus

051/
(3)

S.C. MODE „PĂLĂRII CRISTINA" S.R.L. 
D E \ A

sir. A. Vlaicu, nr. 21 
ANGAJEAZĂ :

• operator calculator cu pregătire adec
vată și cu vechime tic minimum trei ani. 

Alte cerințe : cunoscător al limbii engleze. 
Informații la sediul societății, între orele 

11—13.
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• Sâmbătă, 11 — Duminică, 12 ianuarie 1997


