
In .intensa de-a face cunoscute priorităţile |{ 
modalităţile de lucru pentru înfăptuirea programu
lui actualului Guvern, noul prefect al judeţului nos
tru, dl ing. Georgel Răican, a organizat sîmbătă, 27 
februarie a.c., o conferinţă de presă. Abordînd pro
blematica vastă ce vizează viaţa socială şl economică 
a judeţului, dl prefect a insistat pe faptul că preo
cuparea esenţială o reprezintă aplicarea legilor, In. 
care sens se urmăreşte să existe transparenţă, cinste 
şi dreptate.

Cu referire la Legea fondului funciar, s-a ară
tat nemulţumirea pentru faptul că unii primari au 
tergiversat, mvocînd unele Imperfecţiuni sau consi
derente politice, aplicarea acestei legi. Ca urmare, 
dintre cei peste 78000 de proprietari de pămînt din 
judeţ nu au primit nici 400 de titluri de proprietate. 
Important este însă — s-a precizat — ca pămtoiul 
să fie lucrat în întregime, la bază existînd adeverin
ţele de proprietate. In context, s-a subliniat că nici 
Direcţia Judeţeană pentru Agricultură şi Alimentaţie 
nu s-a implicat suficient fa soluţionarea probleme
lor specifice, fapt ce a determinat înlocuirea unor 
cadre de conducere. în legătură cu aplicarea acestei 
legi, ţlnînd seama că avem numeroase monumente 
istorice în judeţ, s-a specificat că în fiecare locali
tate primăriile trebuie să vegheze la apărarea şi 
conservarea patrimoniului naţional.

Un loc aparte în cadrul conferinţei de presă a 
revenit aspectelor ce privesc recentul ordin emis de

T r a n s p a r e n ţ ă ,  c i n s t e  

ş i  d r e p t a t e
către dl prefect referitor la protecţia patrimoniului 
public, combaterea corupţiei şi apărarea intereselor 
populaţiei. Constatîndu-se că unele persoane * s-au 
îmbogăţit peste noapte. prin afaceri dubioase, vîn- 
zînd în magazine proprii produse realizate în socie
tăţile unde sfat salariaţi (de preţuri ce să mai vor-

CONFERINŢA de presă 
CU NOUL PREFECT

blm ? — n.n.), că societăţile sau regiile cu capital de 
stat se duc spre faliment, în vreme ce situaţia lor 
personală prosperă, s-a decis, In temeiul, legii, să 
se intervină pentru a realiza o mai bună şi reală 
protecţie a intereselor cetăţenilor. In discuţie au fost 
aduse unele aspecte negative întîlnite la S.C. „Ma- 

■ tex“ fi „Devii” Deva, „Casial” Ghişcădagâ, precum 
şi la unele firme din Simeria, Brad fi alte localităţi. 
Evident, fa acţiunile ce se întreprind, un ajutor deo
sebit îl aduc poliţia, garda financiară şl justiţia.

De semnalat că, în urma analizelor efectuate îm
preună cu conducerile şi sindicatele, s-â conturat o

strategie clară pentru ramurile industriale de bază 
ale judeţului, precum şi pentru reconversia forţei de 
muncă în perspectivă, un obiectiv de mare însem
nătate reprezentîndu-1 relansarea economică, în acest 
sens se acţionează şi în direcţia privatizării, prin 
metoda Mebo, a societăţilor «nici şi mijlocii- Contrar 
aşteptărilor, descentralizarea este bună, dar să nu 
nască puzderie de societăţi, ceea ce duce-implicit la 
creşterea exagerată a personalului tesa în compa
raţie cu muncitorii. 1

In discuţie au mai fost aduse şi alte probleme, 
între care amintim: receptivitatea prefecturii faţă 
de solicitările populaţiei, raportul prefectură — con
siliu judeţean, precaritatea bazei materiale a cul
turii ia judeţul nostru, disputa pentru subordonarea 
R.A.G.C.L. Deva intre primăria locală şi constitui 
judeţean (deocamdată cîştig de cauză avînd cer 
de-al doilea organism — n.n.), problema brutăriei 
turcului din Deva, precum şi a situaţiei primarului 
municipiului Petroşani unde nu sfat finalizate toate con
cluziile controlului guvernamental ce s-a efectuat 
aici, lipsa unor elemente neîngăduind pronunţarea 
pentru suspendarea lui sau nu din funcţie.

Dovedindu-şi utilitatea, s-a convenit ca aseme
nea conferinţe de presă să fie organizate periodic, 
ele permiţfad o informare corectă a populaţiei asu
pra principalelor probleme cu care se confruntă ju
deţul nostru.
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Omul care vinde moarte
•  Deşt trebuia arsă, carnea este luată pentru 

cîini, iar apoi transformată în cîrnaţi •  Pentru cî- 
teva mii de lei, un om vinde cunoştinţelor moarte 
•  Deocamdată, doi morţi şi alţi bolnavi

De Ia Procuratura ju
deţeană am primit o sea
mă de date legate de un 
caz deosebit de tragic şi, în 
aceeaşi măsură, plin de în
văţăminte. Ce. păcat însă 
că învăţămintele vin sau 
vor veni după ce doi ba-. 
meni şi-au pierdut viaţa, 
iar alţii nu sfat departe. 
Dar, iată despre ce este 
vorba.

Nu cu mult înainte de 
Crăciun Ioan Mărgineanu 
din Vulcan taie şi el un 
porc. Să aibă acolo o bu
cată de carne de sărbători, 
nu 7 A doua zi, ca orice 
om grijuliu, se prezintă la 
medicul veterinar din o- 
raş pentru efectuarea. ana
lizelor cărnii. Pe actul sa- 
nitar-veterinar înmînat 
proprietarului animalului 
scrie : „infestaţie masivă cu 
trichinela spirochis-. De 
asemenea, i se atrage a-

tenţia să ardă întreaga 
cantitate de carne întriieît 
este improprie consumu
lui. Mărgineanu nu arde 
carnea. Prin intermediul 
lui Constantin Penca, ve
cinul lui, un anume Far- 
kaş şi Francisc, tot din Vul
can, află de existenţa a- 
cestei cămi. Şi încă un 
lucru foarte important. Lui 
Farkaş i se comunică de 
către Penca faptul că în
treaga cantitate de carne 
este infestată cu trichinoză. 
Ce o fi avînd în cap Far
kaş, nu' prea se ştie. Cert 
este însă că, împreună cu 
Penca, se prezintă seara 
la domiciliul lui Mărginea
nu să-i solicite toată car
nea, întrucît nu poate fi 
consumată. De ce ? Ca să- 
şi hrănească cei cinci 
cîini pe care îi are. Din 
ce rămîne va face săpun. 
Contrar indicaţiilor medi-

jae zl
— Crezi fa dragoste de la prima vedere ?
— Bineînţeles ! l-ai văzut pc bărbatu-meu?

M-aş mai fi măritat cu el dacă-l vedeam 
şi-a doua oară ?! • _

cului veterinar, Mărginea
nu îi dă carnea, tarFar- 
kaş o duce la domiciliuk 
său. "

Din acest moment vă 
rugăm să luaţi aminte la 
ceea ce poate face un om 
caso pretinde a fi. cu min
tea Întreagă ! Ştiind deci 
că întreaga cantitate de 
came nu poate fi consu- 

' mata, se apucă şt prepară 
cîrnaţi pe care îi afumă 
cîteva zile. Credeţi cumva 
că pentru a-i mînca ei ? 
Nicidecum ! Aşa se face că 
după afumare, Farkaş vin
de 15 kg de cîrnaţi şi 20 
kg de came lui Voss Ar- 
pad ,tot din oraşul Vul
can. Din această tranzac
ţie trebuie reţinute două 
lucruri. Primul: Farkaş 
nu-î spune lui Voss că ’a- 
tît carnea cît şi ritmaţii 
sfat cu trichinoză. Al doi
lea ; suma încasată - a fost 
de 3000 de lei! Şi pentru,că 
tot este pus pe treabă, în 
zilele următoare, marele 
producător mai vinde 1,5 
kg sie came şi 2 kg cîr
naţi lUi Ioan Bălan. Re
ţineţi însă — tot pentru 
3000 de lei.

Toate bune şi frumoase 
pînă pe la începutul lui 
ianuarie efad Voss îi spu
ne lui Farkaş că întreaga 
lui familie s-a îmbolnăvit 
Ca urmare a consumului

VALENTIN NKAGU 

(Continuare în pag. a 2-a)
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• Scrisoare din Brad • 
cului ■ • Părerea - primăriei

Constatări Ja faţa lo-

Ne scrie din - Brad o lo
catară din blocul 14, stra
da Cuza Vodă : •  „în elu
da memoriului -de protest 
semnat de locatarii de pe 
scara noastră,' primarul q- 
raşului Brad a aprobat u- 
nei persoane,--devenită pes
te noapte proprietar de 
garsonieră (niciodată lo
catar), demararea lucrări
lor de modificare pentm 
amenajarea unui birt sau 
alimentare (cu băuturi, bi
neînţeles). S-au dârimat zi
duri fa exterior, s-a dis
trus spaţiul verde, s-a be
tonat, îi\ ultimele zile sau 
spart ziduri în interior, 
s-au turnat mozaicuri, se 
montează grilaje, se pun 
Uşi metalice precum la puş
cărie. Zgomote, lovituri pu
ternice ; locuiesc la eta
jul II şi am ajuns să-mi 
fie groază să vin. acasă. 
Nu pot să mă odihnesc, nu 
pot să citesc sau să lucrez 
în propria locuinţă. Şi a- 
cesta e doar începutul. 
Blocul este situat în cen
tru, vizavi de o staţie de 
autobuz, lingă o şosea foar
te circulată. Vă rugăm 
să veniţi să ne ajutaţi să 
aflăm răspunsul primaru
lui şi al unor consilieri la 
problema noastră... Eu am 
fost de două ori în audien
ţă la primar, am scris me

moriul semnat de 15 loca
tari (nr. 5582/2 iulie 1992), 
am reuşit să văd procesul- 
verbal din 28 iulie 1992, 
autorizaţia de construcţie 
(încălcată de fapt), cererea 
de urbanism, pot să vă 
furnizez date despre in
competenţa unor funcţio
nari, eliberarea unor acte 
rizibile prin prostie.

Deşi cu siguranţă vom 
•ajunge în justiţie cu acest 
caz, doresc totuşi ca prin 
intermediul ziarului dv să 
fie cunoscut de„câtre bră- 
deni‘‘. (Baui Viorica — 
str. Guza Vodă, nr. 7, bl. 
14, ap. 86).

•  Căutăm blocul de la 
adresa menţionată în scri
soare. îl găsim uşor; mai 
greu ne descurcăm cil sca
ra. Singura dintre cele 
căutate — adică scara „E” 
— nu are înscris la intra
re litera indicatoare. Ob
servăm imediat că , una 
dintre locuinţele de la stra
dă, situată la parter, are 
montate gratii la un geam 
şl a uşă metalică nevopsi
tă, fâcînd notă aparte în 
aspectul general âl con
strucţiei. Cît despre zona 
verde şi trotuarele de ac-

ESTERA ŞINA

(Continuare in pag a 2-a)
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•  CĂRŢI în „DECADA CA
DOURILOR PENTRU FEMEI”.

ocazia „Decadei cadourilor 
pentru femei“, desfăşurată în 
perioada 27 februarie — 8 martie,
5. C. „Bibliofor” S.A. Deva ofe
ră posibilitatea cumpărării tâ
năr cărţi valoroase, între care: 
DA. Lawrence — .Amantul doam
nei Chatterley", G.M. Zamfîfes- 
cu „Madona cti trandafiri", H. 
Negrm — „Romanţa unei vieţi”,
6. Petrescu — „Miss România", 
fi. Tolstoi — „Sonata Kreutzer“ 
ţa. Ba fiecare cumpărătură se

efectuează o reducere de 20 la 
sută. (M.B.)

•  GEST UMANITAR. Dumi
nică, 28 februarie, ultima zi ca
lendaristică de iarnă, a fost mar
tora mai multor evenimente ru
tiere nedorite. Ir» după-amiaza a- 
celei zile fa apropiere de Săeă- 
maş, pe şoseaua Deva — Ilia — 
un TIR a lovit violent Un auto
turism, accidentlnd trei persoa
ne Dacă mulţi trecători au ră
mas impasibili la drama oame
nilor suferinzi, nu acelaşi lucru 
s-a întîmplaţ cu conducătorul au
toturismului ARO 0346 HD, care 
a transportat accidentaţii la spi
tal, dînd astfel -dovadă de mul
tă omenie. (C.P.)

•  „DIVERTÎS” LA DEVA. Cu
noscuta formaţie „Divertis“ va 
oferi la Deva, vineri, 5 martie 
a.c., două spectacole de la ora 
17 şi respectiv 20, pe scena Ca
sei de Cultură. Se duc tratative 
pentru un al treilea spectacol 
de la ora 15, datorită cererii mari 
de bilete. (M.B.)

• FERTILIZAREA SEMĂNĂ
TURILOR. Din spusele dnei Lu
cia Oniţiu, inginer la Ocolul a- 
gricol din Lăpugiu de Jos, am 
reţinut că din cele 320 ha însă- 
mfaţate cu grîu şi 20 ha cu orz, 
a fost fertilizată o suprafaţă de 
170 ha. Fertilizarea continuă. A 
fost procurată, de asemenea, o

mare cantitate de erbicid ce se 
va aplica în primăvară. (Tr.B.)

•  SE ÎMPART PĂMÎNTUL 
ŞI PADUREA. In localităţile 
Birtin, Vaţa şi Brotuna, pâmîn- 
tul a fost împărţit celor ce, au 
drept asupra lui. în această pe
rioadă Consiliul Local, Vaţa de 
Jos, împreună cu Ocolul Silvic 
Brad, lucrează la stabilirea tru
purilor de păşune pe sate care, 
fa perioada următoare, se vor 
împărţi oamenilor. (Tr.B.)

»•»»»*«*»***«*•*»•»**»**»*

• WASHINGTON. Spri
jinul Washingtonului faţă 
de preşedintele Rusiei, Bo- 
ris El ţin, a fost reafirmat, 
duminică, de secretarul de 
stat american, Warren 
Christopher, Intr-o declara
ţie făcută la postul de te
leviziune NBC, informează 
France Presse. „Este de. 
dorit să-i acordăm preşe
dintelui Elţîn tot sprijinul 
de care sîntem capabili. In 
prezent el este, îh mod e- 
videnf, supus unor încer
cări, dar in trecut a dove
dit o mare hotărîre, capa
citatea de a depăşi situaţii 
în care i se prezicea pră
buşirea. Credem că poate 
învinge dificultăţile, că 
poate izbîndi. Apreciem că 
el reprezintă acum alegerea 
optimă pentru Rusia” — a 
declarat secretarul de stat 
al S.U.A.

• NAŢIUNILE UNITE. La 
sediul din New York ai 
ONU este prevăzută să în
ceapă o nouă tundă de 
negocieri privind soluţio
narea politică a situaţiei 
din Bosnia şi Herţegovlna. 
La convorbiri urmează să 
participe şi emisarul ame
rican Regmald Barthoio- 
mew, a anunţat Fred Eck- 
hart, purtătorul de ' cuvfnt 
al Conferinţei internaţiona
le asupra problemelor fos
tei Iugoslavii. Liderul sîr- 
bilor din Bosnia, Radovan 
Karadjici, este aşteptat la 
New York, fiind posibil 
să confere cu mediatorii 
Cyrus Vance şi David O- 
wen, înaintea reluării O- 
ficiaie a convorbirilor.

•  PARIS, Rezultatele u- 
nui sondaj efectuat, în zi
lele de 24 şl 25 februar», 
asupra preferinţelor electo
ratului francez în perspec
tiva alegerilor legislative 
din 21 martie, au indicat 
următoarele cote procen
tuale ale intenţiilor de 
vot: opoziţia actuală de 
dreapta, alcătuită din Adu
narea pentru Republica şi 
Uniunea pentru Democra
ţia Franceză — 38,5, alte 
mici formaţiuni ale dreptei 
— 3,5, socialiştii — 19, e- 
cologişt'i — 17, Frontul Na
ţional, de extremă dreap
tă — II, comuniştii — 9, 
diferite mici formaţiuni de 
stingă — I.

otuxaXX*»** •*«»*« »•(*•••
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„ G e t u s a " — o  p r e z e n ţ ă  d e  m a r c ă  

î n  f e s t i v a l u r i l e  e u r o p e n e
Sicilia este nu numai pa

tria Mafiei ci şi a celei 
mai importante manifestări 
folclorice europene — Fes
tivalul Internaţional de la 
Agrigento. Se poate spune 
că acest ultim aspect a 
oferit localităţii o popula
ritate extraordinară în lu
mea întreagă. în luna fe
bruarie, în fiecare an, aici 
se adună aproape 4 mi
lioane de iubitori ai fol
clorului (să nu uităm că 
localitatea are o populaţie 
de doar 52 000 de locui
tori). Dar, să oferim posi
bilitatea de a-şi exprima 
impresiile dr Vasile Molo- 
deţ, directorul Centrului 
Judeţean al Creaţiei Popu
lare Hunedoara, care a a- 
vut fericitul prilej să con
ducă ansamblul folcloric
„Getusa" la Agrigento (I- 
talia).

— Ca o recunoaştere a
valorii ansamblului ..Ge
tusa", invitaţia Agenţiei
Provinciale Autonome de 
Dezvoltare a Turismului 
din Agrigento, sosită la Mi
nisterul Culturii, a fost o- 
ferită formaţiei noastre.
Aşadar, „Getusa" a re
prezentat România la Agri- 
gento. La festival au par
ticipat formaţii din tine
rele republici ale fostei 
Uniuni Sovietice (Litua
nia, Rusia, Estonia, Arme
nia) ; din Cehia, Slovacia, 
Slovenia, Croaţia, Româ
nia, Albania, China, Co
reea, Ecuador, italia.

—■ Ce a cuprins mani
festarea propriu-zisă ?

— Festivalul s-a dovedit 
o manifestare complexă 
care a înglobat alte trei 
manifestări: a) A 48-â săr
bătoare a mandarinilor în 
floare; b) Â 38-a ediţie a 
Festivalului internaţional 
de folclor ; c) A 6-a edi
ţie a Cortegiului istoric 
din Italia, în care au evo
luat grupuri îmbrăcate în 
costume de epocă din Ri- 
poli, Sarteano, Camerina, 
Florenţa (Italia), Majorete 
(RijAsburg — Olanda), fan
fara din Rotterdam — O- 
landa, grupul vocal-instru- 
mental din Insbruk (Aus
tria), fanfarele Regimen
tului „La marmora" (Ita
lia), granatierilor din Sar
dinia, militară a S.U.A., 
militară a N.A.T.O. în a- 
ceastă companie selectă, 
„Getusa" a avut o evolu

ţie cu programe diverse, 
mult aplaudată de publi
cul spectator. Spre sur
prinderea mea, toate pro
gramele de la Palacongre- 
si din Agrigento, cu o ca
pacitate de 1200 locuri, s-au 
bucurat de săli arhipline. 
Să nu uităm că festivalul 
a fost patronat de Comisia 
Culturală a Parlamentului 
Europei. -

— Ce v-a impresionat în 
mod cu totul deosebit în 
cadrul Festivalului de la 
Agrigento ? •

— S-a manifestat, în pri
mul rînd, dorinţa fantas
tică a oamenilor pentru 
spectacolul folcloric. La 
cele două parăzi ale for
maţiilor au participat, pe 
un traseu de 8 km, aproa
pe 4 milioane de spectatori. 
5 posturi naţionale TV i- 
taliene au transmis în di
rect 5 ore aspecte din 
timpul desfăşurării parăzii 
finale şi a spectacolului de 
gală, spectacol ce a avut 
loc în faţă la Templio di 
Concordia (templul gre
cesc). In piaţa templului 
s-au aflat 450 000 specta
tori. M-a impresionat fan
tastic modul în care italie
nii preţuiesc trecutul is
toric, fondurile ce se alo
că pentru conservarea mo

numentelor, pentru sus
ţinerea actului de cultură, 
sfinţenia cu care se închi
nă în faţa relicvelor isto
rice. Şi ca un fapt nu lip
sit de importanţă — pres
tigiul de care se bucură 
poliţia, ajutorul pe care-1 
dă' desfăşurării în bune 
condiţiuni a festivalului.

— Să încheiem acest in
terviu cu cîteva referiri 
directe la „Getusa".

— Au oferit prestigiu 
Hunedoarei, ţării noastre, 
prin evoluţia lor de ex
cepţie — taraful (dirijor 
prof. Vasile Molodeţ), so
liştii vocali Mariana An- 
ghel, Lenuţa Evsei, Ana 
Banciu ; instrumentiştii Io
nel Urs (vioară), Liţă Tur- 
dăşan (vioară), Ovidiu De- 
mea (clarinet), Valentin 
Stăncioi (acordeon) ; dan
surile pregătite de maes
trul . coregraf Mircea Ocoş. 
Costumele şi repertoriul cu 
totul aparte au atras o 
simpatie binemeritată. Cîn- 
tecele şi dansurile au fost 
în primul rînd din va
tra folclorică a Hunedoa
rei, dar şi din Banat, Cluj, 
Făgăraş, Bihor, Oltenia, 
Muntenia, Moldova.

Interviu realizat de 
MINEL BODEA

PROCES OE INTENŢIE
(Urmare din pag. 1)

ces nu am reuşit să ne fa
cem o imagine. Ninsese şi 
continua să ningă. Totul 
era acoperit de stratul alb 
de zăpadă. în rest — li
nişte. Era încuiat. Nimeni 
nu se auzea dincolo de 

pereţii locuinţei. Ce destina
ţie va avea acel spaţiu nu 
ştie încă nimeni cu exac
titate. Unii spun că va fi 
o alimentară pentru han
dicapaţi, alţii că proprieta
rul intenţionează să facă 
aici o magazie sau poate 
un atelier de croitorie.

Discutăm cu semnatara 
scrisorii. întăreşte cele a- 
firmate în scrisoare, sus- 
ţinînd că „blocul este si
tuat central şi, deci, nu-i 
nevoie de o alimentară de 
cartier. Cei care vor veni 
la cumpărături se vor a- 
dăposti şi în holul intrării, 
iar imobilul este prost i- 
zolat fonic. Noi plătim ta
xe de* întreţinere, iar ex
ploatarea canalizării de că
tre un agent economic sau 
de către un locatar nu-i 
acelaşi lucru". Consideră 
că este sfidare şi dispreţ 
pentru brădeni din partea 
primăriei.

• La Consiliul Local 
Brad aducem la cunoştin
ţa dlui primar Nicolae Mo- 
ga această problemă. De 
fapt cunoscută la nivelul 
oraşului. Ne spune : „Ceea

Un meşteşug vechi de 'cînd lumea — cioplitul în lemn mai trăieşte încă 
pe la aşezările moţilor.

De le Bulzeştii de S us nevasta mo ţului a coborit cu „marfa" la oraş : lin
gura de lemn şi fusul de tors. Şi totuşi veşnicia s-a născut la sat. — vorba poe
tului. Foto PAVEL LAZA ■

Trichineloza, ca boală, a 
existat la om şi la anima
le, din cele mai vechi tim
puri.

Evreii, în antichitate, şi 
mai tîrziu musulmanii, au 
fost opriţi prin lege să 
consume carne de porc, 
deoarece observaţiile şi a- 
marele lor experienţe i-au 
convins de pericolul ce-1. 
prezenta adesea consumarea 
cărnii acestui animal.

Privită prin prisma i- 
gienei alimentelor de ori
gine animală, trichineloza 
continuă şi-n zilele noastre 
să fie o boală importantă 
atît pe plan mondial, cît 
şi-n ţara noastră, unde se 
constată cazuri clinice, ca
re de multe ori iau aspect 
de epidemie.

Agenţii etiologici, Tri
chinella spiralis, nativa, 
pseudospiralis şi Nelsoni 
sînt singurii nematozi-pa- 
raziţi care îşi petrec în
treaga lor evoluţie, atît 
ca larve cît şi ca adulţi, 
în aceeaşi gazdă. ,

Boala se întîlneşte la om 
şi la un număr de 100 spe
cii de animale domestice 
şi sălbatice, dintre care 
cel mai adesea la porc.

Numărul larvelor de 
Trichinella care se pot dez
volta în masa musculară a

- i n
unui individ este uneori 
impresionant de mare, la 
porc ajungînd la 1500 în- 
tr-un gram de carne.

Trichineloza la om pro
duce pagube enorme atît 
prin cazurile de îmbolnă
vire cît şi prin mortalita
te, care poate ajunge la 
5—10 la sută din numărul 
celor ce sînt afectaţi de 
această boală, în funcţie de 
intensitatea infestaţiei. La 
om, boala este transmisă 
cel'mai adesea prin consu
marea cărnii sau a prepa
ratelor din carne de porc. 
Persoanele infestate cu 
Trichinella, la 3—6 săptă- 
mîni de la consumarea 
cărnii, prezintă febră, tul
burări gastro-intestinale, 
dureri musculare, edeme 
şi euzinofilie.

Animalele, în special por
cul şi şobolanul, suportă 
infestaţii masive fără să 
acuze semne evidente de 
boală. Diagnosticul trichi- 
nelozei la porcii în viaţă 
se poate face prin : exami
narea probelor de muşchi 
recoltaţi prin biopsie ; de

pistarea larvelor tinere de 
Trichinella din sîngele cir
culant în a opta sau a ze
cea zi de la infestare; testul 
Elisa, intradermoreacţia.

Combaterea şi preveni
rea trichinelozei se face 
prin : tratamentul porci
lor, cu yalbazgn, Romben- 
dazol, Tiabendâzol, Meben- 
dazol, Oxbendazol; dera
tizarea eficientă susţinută, 
pe suprafeţe cît mai mari; 
ecarisarea şi distrugerea ca
davrelor de animale ; exe
cutarea obligatorie a exa
menului trichineloscopic la 
toţi porcii sacrificaţi nu 
numai în abatoare, dar şi 
la crescătorii din gospo
dăriile populaţiei.

Examenul trichinelosco
pic se efectuează în mod 
gratuit la toate circum
scripţiile sanitar-veterinare 
care sînt dotate cu apara
tura necesară.

în vederea stabilirii diag
nosticului prin examen tri
chineloscopic, se recoltează 
de la fiecare sernicarcasă 
cîte -o probă de 15—20 g 
din pilierii diafragmei, cu

o parte din inserţia tendi- 
noasă. în cazul cînd în 

. mod accidental au fost în
depărtaţi muşchii pilieri ai 
diafragmei, probele se re
coltează din porţiunea ra- 
dială a diafragmei sau din 
muşchii intercostali (2 
probe din regiunea costa
lă pentru fiecare porc, a 
cîte două coaste de 8-—10 
cm lungime).

Apărarea omului se rea
lizează prin creşterea gra
dului de civilizaţie şi, în 
mod special, prin extin
derea examenului trichi
neloscopic, interzieîndu-se 
vînzarea-cumpărarea şi con
sumul de cărnuri şi pre
parate fără a fi în prea
labil examinate sanitar-ve- 
terinar. Pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor la om şi a- 
nimale, pentru asigurarea 
unei calităţi a vieţii nor
male, se impun concursul 
şi colaborarea gospodari
lor, producătorilor, comer
cianţilor de produse anima
liere, a medicilor umani şi 
veterinari, precum şi o 
implicare deosebită a edi
lilor localităţilor.

Dr. CORNEL DANCESCU, 
Direcţia Sanitar-Veterinară 
Dr. CRISTEA GHEORGHE, 
Poliţia Şanitar-Veterinară

ce s-a făcut pînă în pre
zent s-a făcut în baza u- 
nor autorizaţii. Modifică
rile au constat în trans
formarea unui geam în uşă. 
Noi am eliberat proprie
tarului acelei garsoniere 
autorizaţia de construcţie 
nr. 59/5 oct. 1992. De fapt a- 
cesta este ultimul act emis în 
baza procesului-verbal de 
autorizare a lucrării, nr. 
524 — IPH Deva şi a In
specţiei Judeţene în Con
strucţii Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului Deva. Dovada 
proprietăţii a făcut-o cu 
contract de vînzare-cumpă- 
rare întocmit în 1991. De
pinde ceea ce va face a- 
cest om în spaţiul respec
tiv. în afară i s-a apro
bat deocamdată doar o a- 
lee de acces. Problema s-a 
discutat şi în şedinţa cu 
consilierii primăriei, din 
data de 28 iulie 1992. Ori
cum, noi nu am dat auto
rizaţie de construcţie fără 
avizul organelor de specia
litate şi nu voiri da auto
rizaţie de funcţionare pî
nă nu se va da autorizaţia 
de funcţionare de către 
specialişti şi pînă nu va 
'exista acordul locatarilor. 
Consider că este un proces 
de intenţie".

☆
Nu comentăm deocam

dată situaţia creată. Au 
făcut-o locatarii. Cei 15 ca
re sînt împotriva deschi
derii aici chiar şi a unei 
alimentare, ca şi cei de pe 
alte scări ale aceluiaşi 
bloc, care sînt pentru. Deci, 
cu cine să votăm? în pre
zent locatarii nu sînt de
ranjaţi de nimeni cu ni
mic. Probabil alte situaţii 
similare le creează o oa
recare neîncredere. Teama 
că proprietarul spaţiului va 
da altă destinaţie acestei 
garsoniere. Aşteptăm pă
rerile dv., stimaţi locuitori 
ai oraşului Brad.

• PRETURI NEAFIŞATE

în urma controlului e- 
fectuat la magazinele nr. 
46 şi 219, ambele aparţl- 
nînd de S.G. „Stil Corn" 
din Vulcan, s-a constatat 
că nu erau afişate preţu
rile la Unele mărfuri ex
puse spre vînzare. Ga ur
mare, gestionarele Lucica 
Bobric şi Brăilovschi au 
fost amendate cu cîte 10 000 
lei.

’• '•* REŢINEŢI

A fost identificat şi re
ţinut de către Poliţie nu
mitul Oprişa Viorel din 
Aninoasa, fără ocupaţie, 
care avea. de executat 60

Aflăm de la

poliţie

de zile închisoare contra
venţională pentru încălca
rea regulilor de convieţui
re socială. în aceeaşi si
tuaţie se află şi ColonescU 
Petru din Hunedoara, de
spre care s-a stabilit că 
este autorul a , trei furturi 
din autoturisme, prejudi
ciul fiind de 44 000 lei.

• A SUSTRAS SCINDURI

Petru Munteahu din Pe
troşani ,fără ocupaţie, fost 
condamnat, a sustras de 
mai multe ori seînduri de 
brad din depozitul E.M. 
Dîlja. în urma percheziţiei 
la domiciliu s-a recuperat 
cherestea în valoare de 
23 500 lei. Pentru fapta co
misă i s-a întocmit dosar 
penal.

Omul care vinde moarte
(Urmare din pag I)

de preparate din carne 
cumpărate de la el. Duce 
chiar probe din acestea la 
medicul veterinar. Rezul
tatul ? Carnea este infes
tată ! La foarte scurt timp, 
la spitalul din Vulcan, sînt 
internaţi Voss Arpad, so
ţia sa, Voss Eugenia şi 
fiica, Voss Julieta. Dato
rită agravării bolii, Voss 
Eugenia este transportată la 
clinica de boli infecţioase 
din Timişoara. Femeia 
moare la 13 februarie. 
Cauza: trichinoză severă, 
hipertensiune arterială sta
diul II şi miocardică.

în Spitalul orăşenesc din 
Vulcan a mai decedat şi 
Gheorghe Varga. Poliţia a 
constatat că din carnea 
luată pentru cîini şi să
pun au mai consumat şi 
alţi oameni din Vulcan. 
Pentru a se preîntîmpina 
şi alte drame, se fac inves
tigaţii pentru descoperirea 
celor care prezintă mani
festări ale degradării să
nătăţii specifice trlehinozei.

Despre evoluţia lucruri
lor şi măsurile legale lua
te asupra celor vinovaţi 
vă vom ţine la curent. Pî
nă atunci însă, atenţie, oa
meni buni, nu vă jucaţi 
cu viaţa dumneavoastră !

COOPERATIVA DE CONSUM ORĂŞTIE 
Str. N. Bălcescu, nr. 8 

Angajează de urgenţă prin concurs
•  LUCRĂTOR GESTIONAR — laborator 

cofetărie.
CONDIŢII: calificare cofetar-patiser sau 

preparator produse alimentare.
Angajarea se face cu respectarea Legii 22/ 

1969 şi cu încheierea de contract de cooperare.
Informaţii suplimentare la compartimentul 

personal, telefon 641716. (126)

S.C. „T.C.C. CONSULTING" S.R.L.
Cu sediul în localitatea Deva, bdul Decebal, 

bloc P, parter, telefoane 611758, 615778, 623681. 
Vă stă la dispoziţie cu personal specializat în 
lucrări de topografie inginerească, cadastru fun
ciar, proiectări construcţii civile şi industriale.

Vă oferă din depozit — cărămidă plină — 
(280x135x80).

Primim comenzi pentru cărămidă plină — 
(240x120x60).

Informaţii zilnic între orele 8—17.
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Finala pe zona Transilvania 
a Campionatului National de Karate

Sîmbătă, 6 martie 1993, 
începînd cu ora 15, se va 
-desfăşura la Deva, în Sala 
sporturilor, finala Campio
natului- Naţional de Kara
te, zona Transilvania, în 
organizarea Federaţiei Ro
mâne de Arte Marţiale, O- 
ficiul judeţean sport şi 
ziarul „Cuvîntul liber“, la 
care participă cluburile de 
karate — Do-Tradiţional 
din Deva, Brad, Hunedoara, 
Călan, Orăştie, Arad, O- 
radea, Braşov, Bistriţa, Be- 
clean, Chişineu-Criş, Cluj- 
Napoca şi Dej, aproxima
tiv. 200 sportivi, cu drept 
de concurs şi 200 sportivi 
în stagiu de pregătire.

Publicul spectator va pu
tea urmări întrecerile de 
un bun nivel tehnic 'şi 
spectacular, la toate pro
bele din karate-ul tradiţio
nal, Kata, Kumite şi Em- 
bu, masculin, feminin şi 
mixt. Faţă de karate-ul 
sportiv, în karate-ul t-adr- 
ţional nu există categorii 
de greutate, aceasta spo
rind dificultatea şi spec
taculozitatea competiţiei, â- 
propiind-o'de „lupta rea
lă" şi prin faptul că ga
ma loviturilor permise es
te mai largă. De remarcat 
că este interzisă folosi
rea apărătorilor pentru 
miini, picioare sau abdo
men.- Se va putea urmări 
pentru prima dată, la Sa
la sporturilor din Deva, 
proba „Embu", cu tehnici 
în totalitate libere,, culmi- 
nînd eu probă mixtă in 
care „fata" nu are voie să 
atace prima, fiind pusă în 
situaţii limită de partene
rul ei. •- bă.’

Sensul acestor întreceri 
dure, : cu efort fizic şi 
mental maxim, nu este 
pentru concurenţi numai 
un prilej de â obţine ti
tluri, cupe, diplome sau 
premii. Pentru ei, sensul 
este mai profund, fiecare 
îşi . va testa capacităţile ex- 
punîndu-şi în acelaşi timp 
corpul pentru a face a- 
celaşi lucru şi partenerul 
său. Această testare per
sonală în Urma căreia fie

care îşi apreciază valoarea 
în decursul evoluţiei spre 
mai bine este cea' mai im
portantă deosebire a kara- 
te-ului tradiţional faţă de 
celelalte ramuri de karate 
sportiv, unde prin natura 
regulamentului s-a ajuns 
la o îndepărtare de lup
tă reală. Karate-do-ul tra
diţional are numeroase a- 
vantaje datorită păstrării 
principiilor de bază. în 
primul rînd este deschis 
tuturor, femei şi bărbaţi, 
de la copii la vîrstnici, toţi 
puţind evolua prin teh
nici eficace structurii lor.

UN ADEVĂRAT
SPECTACOL SPORTIV

în plus, chiar după pri
mele luni de practică se 
observă o întărire a cor
pului, consolidarea sănă
tăţii şi mărirea puterii de 
muncă. Părinţii sînt tot 
mai mulţumiţi de rezulta
tele copiilor la şcoală şi 
mai ales de comportamen
tul lor în familie şi socie
tate, unde disciplina stric
tă din timpul antrenamen
telor devine obişnuinţă. Din 
punct de vedere al autoa
părării avantajele sînt ma
xime datorită concepţiei de 
luptă de la care se pleacă 
şi anume faptul că poţi 
fi atacat de unul 'sau mai 
mulţi agresori care pot 
să-ţi facă orice, neţinînd 
cont de sexul sau greuta
tea' ta, deci şi tu poţi să 
faci orice în astfel de si
tuaţie pentru a supravie
ţui, căci intrînd într-o lup
tă reală, de obicei se pu
ne problema de viaţă şi 
moarte. Astfel în antrena
mente se învaţă folosirea 
tuturor tehnicilor de bra
ţe şi picioare, în orice di
recţie şi din orice poziţie. 
Tendinţa şi finalitatea în 
Karate-ul tradiţional este 
aceea de a putea doborî 
un adversar cu o singură 
lovitură. Aceasta cere mult 
efort in pregătire şi un 
plan al antrenamentelor

structurat pe mai mulţi 
ani..

Dar să ajungi în situaţia 
de a lupta în realitate este 
riscant, cum spune şi un 
vechi proverb asiatic, ve
rificat de generaţii în
tregi : „cînd doi tigri se 
bat, unul neapărat ■ este 
rănit, celălalt moare". Deci, 
practica a dovedit cu tm 
tul altceva decît cele vă
zute în unele filme comer
ciale ,în care... eroul, du
pă cîteva antrenamente, în
vinge grupuri masive de 
adversari. Prin antrena
mente constante şi corecte, 
în urma efortului fizic 
depus, se ajunge la matu
rizare psihică, deci stăpî- 
nire de sine în orice situa
ţie, cazul ideal fiind ex
primat frumos de uri maes
tru japonez care spunea : 
„adevărata autoapărare este 
atunci cînd nici nu trebu
ie să lupţi".

Lăsăm cititorii să reflec
teze şi le sugerăm să se 
apropie de „porţile" ka- 
rate-ului tradiţional care 
sînt deschise pentru toţi, 
iar sîmbătă să fie în nu
măr cît mai mare la Sala 
sporturilor din Deva .

Prof MIRCEA SÎHBU, 
Inspector al Oficiului 
Judeţean de Sport

Zi friguroasă de iarnă 
adevărată- şi la Criscior 
unde, pe terenul de an
trenament al fotbaliştilor 
de la Aurul Brad se tra
ge din greu ia antrena
mente. Situaţia precară a 
formaţiei în turul actua
lului campionat (Divizia 
G — faza judeţeană), con
diţiile mai bune asigura
te pentru recuperarea du
pă efort şi nu în ultimul 
rînd pasiunea pentru fot
bal şi dragostea pentru 
culorile clubului ce le a-

De Ia începutul pregă
tirii de iarnă s-a lucrat 
intens, cu aceeaşi dărui
re la efort, a fiecărui 
component din lot, tînăc 
sau mai vîrstnic. „Mă de
clar foarte mulţumit de 
atmosfera tonică, însu
fleţită, ce există în lotul 
nostru de jucători, gene
rată şi da aportul, spri
jinul ce îl primim din 
partea oamenilor de su
flet, ce cunosc importan
ţa dezvoltării sportului

I

Semne bune la Aurul Brad i
pară da mulţi ani, su
fletistul Rudisuli, au dat 
un suflu nou întregului 
lot, efectuării pregătiri
lor într-un grad crescut 
de exigenţă. Fără posi
bilităţi de a aduce jucă
tori din alte părţi, con
ducerile asociaţiei, a sec
ţiei de fotbal ah apelat 
doar la propria pepinie
ră, mereu furnizoare de 
jucători valoroşi. Iată 
lotul Aurului Brad pen
tru retur: Rudisuli, Si- 
mon, Gavrilă ■ (portari), 
Costar,. Ţînţăreanu, Fi- 
lipaş, Mag, Lupitu, Sasu, 
Gavrilă (fundaşi), Mure- 
şan, Bărăştean, Gomoi, 
Polverea (mijlocaşi) şi 
Verdeş, Almăşan, Nan, 
Mihăilă (atacanţi).

în viaţa celor care îl 
poartă dar şi pentru nu
meroşii iubitori ai fotba
lului (care încă sperăm, 
vor reveni la stadion), a 
stimaţilor domni — ing. 
loan Anca, director ge
neral al Sucursalei Mini
ere Brad, preşedintele A- 
sociaţieî sportive, a geo
logului Grigore Verdeş, 
preşedintele secţiei fotbal, 
a vicepreşedinţilor ing. Pe
tru Armie şi maistru pr. 
I. Posteucă, a sindicatu
lui liber de la mina Bar
za — ne declara antre
norul echipei, Rudisuli. O 
să facem tot ce e posi
bil ca Aurul să redevină 
o echipă apreciată de pu
blicul spectator".

I
I )

i !

SALVAMONTIŞTII 
tA.« ÎNĂLŢIME! 1

E greu ca în cîteva 
rînduri să vorbeşti de
spre minunaţii oameni 
de la Salvamont şi fap
tele lor, unele de ade
vărat eroism, în salva
rea vieţii omeneşti în
fruntate cu vitregia 
muntelui, în special în 
timpul iernii. Pentru a 
se afla mereu în for
mă, gata oricînd să 
plece în munţi în aju
torul semenilor lor, sal- 
vamontiştii efectuează 
mereu antrenamente, 
participă la diferite con
cursuri. Şi iată, avem 
bucuria de a consemna 
noi victorii ale acestor 
inimoşi sportivi din Va
lea Jiului şi Hunedoa
ra. La un recent con
curs organizat de Fe
deraţia de turism, sal
vamont şi speologie la 
care au participat sal- 
vamontişti din 18 cen
tre din ţară cu 36 de 
echipe la trei probe : 
coborîre pe pîrtie cu 
akya, acordarea pri
mului ajutor şi transpor
tul accidentaţilor, echi
pele de la Salvamont 
Lupeni formate din 
Gheorghe Bucur, Ed- 
mond Iosa, Gioantâ 
Beniamin şi Ion Mal- 
gean au ocupat locul I, 
echipa Salvamont din 
Petroşani un loc II, alţi 
saivamontişti hunedo- 
reni s-au clasat pe un 
loc 5 şi un loc 9. Tutu
ror călduroase felicitări. 
(C.S.)

I:

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 
DIN 28 FEBRUARIE

Brescia — Parma 0—1 2
Cagliari — Atalanta 2—1 ::r i
Florentina — Inter 2—2 X
Genoa — Lazio , v 2—3 2
Milan — Sampdoria 4—0 1
Napoli — Ancona 0—0 X
Roma — Juventus 2—1 1
Torino — Pescara 3—1 1
Udinese — Foggia 3—2 1
Bologna — Reggiana 0—0 X
Modena — Cesena “ . 2—1 1
Piacenza — Ascoli 2—0 i
Pisa — Cremonese 0—0 - X

FOND DE CÎŞTIGURI: 160 000 000 lei

Pregătiţi pentru reluarea; Campionatului de fotbal
Jiul

îşi fortifică ech ip a
Mult optimism la Jiul Petroşani. Con

ducerea clubului, antrenorii dar, fapt 
; important şi jucătorii, sînt conectaţi" la 

obiectivul prioritar al echipei: promo
varea în Divizia Naţională. Şi o dova
dă că lucrurile se iau foarte serios este 
şi preocuparea pentru întărirea lotului 
şi aşa., considerat cel mai valoros din 
seria ă Ii-a a Diviziei A. Sînt pentru 
legitimare E. Marian de la Corvinul şi 
M.Popa de la Sportul Studenţesc în ca
re Dumitru Marcu îşi pune mari spe
ranţe în reuşita tentativei din retur: 
ocuparea primului loc şi deci promova
rea. După cum spunea dl Petre Dră- 
goescu, preşedintele clubului, Jiul şi-a 
consolidat echipa în ultimii doi ani şi a- 
re toate şansele realizării dezideratu
lui |n pofida faptului că în etapa a 
doua din retur Jiul se deplasează la 
U.T.A., echipă aflată pe primul loc cu 
+  2 la adevăr. Insă, nu sînt de negli
jat nici celelalte formaţii puternice ca
re se mai pot angaja în lupta pentru 
promovare : F.C. Maramureş, Gorvinul, 
F.C. Bihor. Dar cînd ai o formaţie în 
care evoluează un mare număr de ju
cători „curtaţi" de echipe din prima li- 

: gă, poţi să te gîndeşti Ia promovare.

GORVINUL 

Orgoliul lui G abor
S-a intrat pe ultima sută de metri a 

pregătirilor şi la Corvinul. Profesorul 
Ion V. Ionescu şi secundul său V. Stoi
ca au căutat să formeze o echipă din 
acelaşi lot tînăr, cu jucători din pro
pria pepinieră, fără nici un transfer de 
renume. Dintre noii încercaţi în pregătiri, 
fundaşii Fartusnie jJ Chira, deocamdată 
primul şi-a găsit locul în echipă. tn 
meciurile de verificare profesorul a u- 
tilizat cel mai mult formaţia: loniţă, 
Fartusnie, Tetileanu, 1 Sterean, Bozga, 
Bordean, Chezan, Tiţa, Gabor, Mitrică, 
Păcurar, Dăscălescu dar şi Heidiner, 
Bardac şi Chira. însă şi alţi jucători 
tineri pot apărea oricînd în formaţia 
de bază. ' :V .

Oricum, ne bucură că intrai perioadă 
scurtă, Corvinul se exprimă mai clar 
în teren, că a început să-şi însuşească 
lecţia ce o predă profesorul. Este încă 
mult de lucru, dar conducerea tehnică 
mizează pe tresărirea de orgoliu a Iul 
Gabor a cărui experienţă şi profesiona
lism poate valorifica angajamentul coe
chipierilor săi Bordean, Tiţa, Mitrică, 
Păcurar, Dăscălescu, al celorlalţi jucători. 
Aşteptăm ou interes, dar şi cu încre
dere, viitoarea evoluţie a hunedoreni- 
lor. . ■

în  Divizia C
Lupta pentru ocuparea 

primului loc la sfîrşitul 
campionatului în Divizia I 
G — fază judeţeană, va j 
fifoarte strînsă. Discu- 1 
tind cu antrenorii Petre i 
Libardi (Min. Şt, Vulcan), { 
,G-tin Cătuţi (Parîngul ' 
Lonea) şi Dumitru Gălan ţ 
(Constructorul Ilunedoa- | 
ra), echipele cele mai j 
motivate care aspiră la J 
primul loc în clasament ţ 
la încheierea actualei e- l 
-diţii a campionatului, toţi j 
trei susţineau că âu şan- 1 
se pentru a încheia ; în- ţ 
vingătorî. Liderul clasa- \ 
mentului în tur a fost 
Minerul Ştiinţa Vulcan, 
însă în retur , are cei mai 
greu program, cu jocuri 
ca vor fi foarte disputate ' 
la echipe din prima par- ‘ 
te a clasamentului. De- I 
sigur, numai o echipă j 
poate fi pe primul loc, în 
var.ă. îndeplinirii aces- 1 
tui obiectiv i-au fost con- j 
sacrate pregătirile de iar- ‘ 
nă care sînt pe încheia- ( 
te. Fiecare echipă a avut , 
condiţii corespunzătoare 
pentru aplicarea riguroasă I 
a programului de pragă- | 
tire şi disputarea meciu
rilor de antrenament.

Returul diviziei C jude
ţene, care începe pe data 
de 7 martie; va aduce la 
start un număr de 16 e-, 
chipe care, după pregăti
rile făcute în această iar
nă, sînt hotărîte să forţe
ze ofensiva primăverii pen
tru realizarea obiectivelor 
ce şi le-au propus în re
tur. Dar, fără o sporită e- 
xigenţă faţă de antrena
ment, faţă de cerinţele jo
cului modern, fără severi
tatea faţă de abaterile dis
ciplinare sau de la viaţa 
sportivă, această ofensivă 
nu se va produce în tota
litate. Apropierea - valori
că între echipe, calitatea 
meciurilor, ca UFmare a 
unui proces de antrena
ment intensiv şi competent 
realizat din ianuarie pînă 
acum rămîne cheia succe
sului de public în campio
natul diviziei C, situaţia 
în care rezidă însăşi exis
tenţa întrecerii. Fără un 
număr în creştere de spec
tatori nu - se poate vorbi, 
fireşte, de ambianţa atît 
de utilă unei întreceri de 
asemenea amploare, dar în 
acelaşi timp nu se poate 
vorbi de o echilibrare şi 
mai departe de o creştere 
a excedentelor bugetare a- 
le echipelor noastre. Iată 
de ce, preocuparea pentru 
spectacolul sportiv frebuie 
să rămînă mereu pe pri
mul plan şi să nu fie jert
fită în orice moment în 
favoarea acelei disperate 
lupte pentru rezultat.

!

I

JUNIORII |
TREI PUNCTE J
LA VICTORIE I

Cadeţii şi juniorii III *
I reiau campionatul, sîm- I 
v bâtă, 6 martie a.c., în- ’
I cepînd cu ora 13 şi res- i 

pectiv 14,30. In ac-1 
* tualul an competiţio-J 
| nai, echipele de juniori | 
» sînt notate cu 3 puncte J 
I la victorie şi deci clă-1 
' samentele din tur se vor >
I omologa corespunzător şi I 

vor fi publicate în zia- J 
j rul „Cuvîntul liber". > 
I (S.C.) . ; ' I

Aşteptăm câ returul di-* 
viziei C să propulseze pa 
scena consacrării noi şi nof 
elemente talentate care s* 
fie promovate la echipe
le „fanion" ale judeţului 
Jiul şi Corvinul. Aşteptăm 
o dispută corectă a echi
pelor clasate pe primei*
4 locuri în Divizia C, res
pectiv Minerul Ştiinţa Vul
can, Parîngul Lonea, Con
structorul i Hunedoara şl 
Haber Haţeg, care ftfaeazS 
situarea pe primul Ioc şl 
dreptul de a particip» T* 
barajul pentru promovare* 
în Divizia B. • * -

Aşteptăm ca returul s3 
marcheze un progres ş§ 
sub raportul organizăriL 
dar şi în ceea ce priveşt* 
îmbunătăţirea calităţii ar
bitrajelor, a necesităţii res
pectării cu stricteţe a regn» 
lamentului, problemă ana* 
lizată în profunzime I* 
consfătuirea din 6 februa
rie, cu toţi arbitrii din ja» 
deţ.

Âşteptăm ca arbitrajel* 
să fie corecte, obiective, de
păşind acea „grijă" faţS 
de gazde ce s-a. fâcut sim- : 
ţită în tur în unele me
ciuri. De altfel, cu o exi
genţă; crescută, la nivelul 
Asociaţiei judeţene de fok- 
bal s-a realizat îi* cursiA 
lunii februarie testare a*» 
bitrilor din lotul judeţean! 
pe două centre," la Petra* ş 
şani şi Deva, acestora *H 
dăugîndu-li-se foştii an* [ 
bitri divizionari A şi Bl 
care-în sezonul trecut a* j 
oficiat în campionatele na
ţionale, dintre aceştia a* 
mintirtd pe Lazăr Kele* 
man, Emil Munteanu, Staa 
Hanzi, Nicu Sebeş şi Dorul 
Tîrşa.

Credem într-o simţitoa
re scădere a cazurilor ve
nite în faţa comisiei de 
disciplină : am fi îneîntaţi 
ca raportul de activitate ai 
„tribunalului fotbalului" ju
deţean să aibă cît mai pu
ţine decizii la terminare* j 
ediţiei • 1992—1993. (S.M.)

Pagină realizată de f 
SABIN CERBU f
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•  LA 1 martie 1993, Ma
rian Gianina Valentina a 
Împlinit 2 anişori. Bunicii, 
părtinii li urează numai 
sănătate şi bucurii in via
tă- (3260)

•  VÎND televizor alb- 
: negru. Diamant 163.. Deva,
taL €33183.

•  VÎND videoplayer dl- 
: gltai telecomandă, Akay, 
: combină stereo, teleco-.
mandă, sigilate şi dubă 
DsdC 400, fabricaţie 1987, 
Deva, tel. 614 i56 şi 6254®. 
V-',.' (2017)
, # VÎND două anvelope 

tractor seria 18,4/15—30. In
formaţii familia Nicoară 
ătiron, Banpotoc, nr. 220.

(3253)
•  VtND calorifere din 

fontă 120 elemenţi şi gar-
; «teferi confort I. Informa
ş i teL «47374, Orăştie.
„ (3257)
4» VÎND apartament 3 

camere, confort I, în Hu
nedoara, preţ convenabil. 
Informaţii teL 0961/153771, 
alinte Intre -orele 17—20.

(3082)
• •  CUMPĂR mobilă an- 
tfoâ, secretaire, tabernacol.

teL «42729. (3009)
j  W i W W f t W W f t W W W

Brad sau schimb cu. similar 
Braşov. Relaţii la adresa 
Brad-, str. lazului, bl. 7, ap. 
3 sau la tel. 092/110233, int. 
3359, fam. Timar. (3235)

•  VÎND maşină spălat 
şi geam 75x50 cm Deva, 
tel. 616980, pînă la ora 16.

(3204)
a VÎND apartament 2 

camere (cartodrom). Tel. 
629907, orele 10—20. (3276)

•  VÎND rochii mireasă 
import, Simeria, Traian, 
nr. 57 A, după ora 16.

(3273)
•  VÎND mini turn pick-up 

boxe unitra. TeL 613962.
(3275)

•  VÎND Oltcit II R, 1991, 
30 000 km, stare impeca
bilă, 1 100 000 lei. TeL 
625743, după ora 16. (3269)

• VÎND cruce din mar
mură albă (150x60x10). In
formaţii la teL 614069, du
pă ora 16- (3284)

•  VÎND teren intravilan
în Pleş — Hunedoara. Tel. 
01212480, 01296667. (2310)

•  VÎND videoplayer Fu- 
nai, nou cu telecomandă, 
preţ 145 000. Tel. 718577.

(3313)
• VÎND videoplayer Pu

rtai şi Elekta, Sigilate, Hu
nedoara, tel. 715818.

•  VÎND televizor Gold
star, diagonală 54 cm, ga
ranţie încă 5 luni. Deva, 
teL 627277, zilnic orele 
20—22. (3245)

•  VÎND garsonieră Q-
răştie, bl. 75, ap. 56, str. 
Pricazului. Orăştie, telefon 
642279. (3250)

• HUNEDOARA. Teren
construcţie 303 mp (16 m 
faţadă, Piaţa Libertăţii) -f 
74 mp etaj casă, str. Cloş
ca, nr. 1. Telefon 0991/ 
24146. (67807)

• PIERDUT legitimaţie 
serviciu eliberată de IRE 
Deva pe numele Mistoeliu 
Daniel. Se declară nulă.

(2312)
•  PIERDUT autorizaţie

familială nr. 968 din 3 
iulie 1990 pe numele No- 
delcu Chivu. Se declară 
nulă. • (3017)

•  OFER Dacia 1300 con
tra cedare contract apar
tament. Deva, tel. 619304.

(3274)
• CEDEZ apartament 2 

camere. Informaţii tel. 
620486, după ora 18. (3265)

• CAUT apartament 
(garsonieră) pentru închi
riat, ultracentral, central. 
Tel. 613345, 613714. (3236)

• SCHIMB apartament
proprietate, 2 camere, o- 
raşul Brad, cu similar De
va sau preiau contract. 
Relaţii la tel. 620098 după 
ora 16. (3205)

•  SCHIMB apartament
3 camere Hunedoara cu 
apartament 2—3 camere 
Rm. Vîlcea. Informaţii tel. 
716209. (2308)

•  GRUP Şcolar Mate
riale Construcţii Deva, 
str. Prelungirea Oituz, nr. 
8, executăm cu materialul 
clientului, timplârie mo
bilier simplu binale, cu
iere, tabureţî, scăunele, e- 
leniente prefabricate: stâlpi 
împrejmuire, stîlpi şi plăci

| |  s.c. r. metronom s.n.c. deva î  
f Execută următoarele lucrări: J
|  •  RENOVĂRI APARTAMENTE: tnodi-l
l ficat compartimentare, montat gresie, faianţă, [ 
*" zugrăveli, parchet, tapet, timplărie, lambri- J. 

uri, instalaţii electrice şi sanitare; I
•  ÎNCHIS BALCOANE inclusiv geam, J

chituit, vopsit; |
♦  VILE: structură, finisaje exterioare şiJ.

interioare; ‘ J
CASE DE VACANŢA SAU CHIOŞCURI I 

DIN LEMN. I
Firma asigură materiale. Informaţii zilnic, [ 

i intre orele 7—9 şi 18—-20, la tel. 620898 — [ 
Deva. (292) J.

: * SC PRDDIMPEX
COM SRL DEVA, str. 
libertăţii, bl. L.4, par- 

" ter, vinde en gros şi 
‘en detaille zahăr im
port Ccho-Slovacia din 
sfeclă’ calitatea I A, 
adaos comercial zero,

, case de bani, încăl
ţăminte femei, tele
vizoare color Alfa
(diagonala 61 cm). In
formaţii la tel. 612145.

•' .. (3247)
WW«WVW^AW.Va'VV 

,» VINDEM autocamion 
SRS Stare foarte bună. 
Informaţii Hunedoara, tel. 
?îtG02 şi 711822.

•  VÎND Volkswagen
Golf şi Ford Fiesta în sta
re de funcţionare pentru 
piese. Tel. 624787. (3262)

•  VÎND casă cu grădină
Simeria sau schimb apar
tament Deva, zonă centra
lă. Informaţii Deva, -Mi
cro 15, bl. 65, ap. 27. (3259) 
; •  VÎND mobilier : du
lapuri, noptiere, studio, ser
vantă, dormeza, inclusiv 
piese rare pentru cunoscă
tori. Informaţii tel. 68121, 
după ora 19. (3251)

•  VÎND convenabil ma
terial de construcţie răşi- 
(tşase, semiprelucrat pen
tru cabană 6/4 m. Infor
maţii Brad, str. Libertăţii, 
U, A 8, ap. 3. (3254)

•  CUMPĂR garsonieră. 
Informaţii zilnic, după o- 
ftt 16, tel. 617488, Deva.

(3255)
•  VIND apartament 2

camere (ne) mobilat !n Be- 
Wa» Dacia, medităm inten
siv matematică şi română. 
TeL 624597. (3246)

•  VÎND apartament 3 
camere, decomandat în

gard, - date, borduri, co
şuri gunoi ornau-entale.
Deva, teL 623528. (3258).**•*•«■*••*' ••(#«•«•••

♦  SC Softimpex SSL 
— preţurile cele mai 
competitive la comple
xitate sporită pentru 
salarizare personal 
gestiune mijloace fixe, 
contabilitate lucrări la 
cerere asistenţi SOFT, 
toate pentru PG Com
patibile IBM. TeL 95/ 
724363. (2309)

•  BRUTĂRIA Neamţ De
va angajează brutari, băr
baţi eu 5 ani vechime. Te
lefon 095/614647, 622290.

(3168)
COMEMORĂRI

• SOŢIA şi fiica re
amintesc cu aceeaşi adincă 
durere împlinirea unui an 
de la dispariţia dragului 
■ loff""

SABĂU ONISIM
Odihnească-se In pace!

(2717)
•  ASTĂZI se împlinesc 

25 ani de Ia stingerea din 
viaţă a fratelui meu

AUREL BORCA 
fost contabil. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace !

(3268)
•  SE împlinesc 10 ani, 

în 2 martie, de clnd tris
teţea fmi poartă paşii pe 
potecile cimitirului, lăsînd 
lacrimile durerii pe mor- 
mîntul soţului meu'

GHEORGIIE HOŢEA 
Ani de neuitate şi dor. Sb- 
ţia. (3130)

•  S-A scurs un an 
de la trecerea în ne
fiinţă,- după o grea 
suferinţă, a iubitului 
nostru soţ, tată, socru 
şi bunic

TEODOR BUCIU
Amintirea lui o vom 
purta-o mereu în su
flet. Flori şi lacrimi 
pe mormîntul său. 
Dumnezeu să-l odih
nească ! Familia Bu
chi şi Siinina. (3287)

DECESE
• MAMA Cornelia, soţia 

Adriana şi fiul Lucian, de 
numai 4 ani, deplîng moar
tea fulgerătoare a dragului 
lor

ADAM MAR1US
în vîrsţă de 28 ani

înmormintarea va avea 
loc în dată de 2 martie 
.1993, Orele 14, la cimitirul 
Bejan din Deva.

Odibneşte-te in pace !
(2720)

• SOŢUL, fiicele, gine
rele şi nepoatele anunţă 
cu durere încetarea din 
viaţă a dragei lor

DAMIAN MABIA, 
un suflet nobil.

Înmormintarea are loc 
de Li Casa mortuară . la 
cimitirul Bejan, azi, 2 mar
tie 1993, oră 14.

Dumnezeu să o ierte!
’ (3279)

•  CU nemărginită du
rere sîntem alături de fa
milia îndoliată în greaua 
pierdere pricinuită de tre
cerea în nefiinţă ă scum
pei noastre cumnată şi mă
tuşă,

MIMI
Cara Lidia, Puiu, Minei 

şi Ana-Maria. (3280)
• CONSILIUL de Admi

nistraţie al Casei de Aju
tor Reciproc a Pensionari
lor Deva, Comisia de cen
zori şi salariaţii unităţii 
sînt alături de dl Damiăh 
Ioan, preşedintele CARP, 
In greaua pierdere prici
nuită de dispariţia fulge
rătoare a soţiei sale. Sin
cere condoleanţe familiei 
îndoliate. (3281)

♦  POLICLINICA Câ- 
ian transmite sincere 
condoleanţe famihei 
dr, Adrian Joldiş Şţ 
regreta trecerea în ne
fiinţă a tatălui său 
drag. Dumnezeu sâ-1 
ierte şi să-l odihnească 
în pace! (2315)

♦  CONDUCEREA 
Spitalului .municipal 
Hunedoara este alături 
de familia dr. Adrian 
Joldiş, la pierderea ta
tălui său drag. Sincere 
condoleanţe- (2315)

♦  SÎNTEM alături
de familia dr. Adrian 
Joldiş în greaua în
cercare pricinuită de 
decesul tatălui. Sin
cere condoleanţe fa
miliei îndoliate. Ser
viciul radiologie Hu
nedoara. (2315)

♦  FAMILIA dr. Li
dia Dobrei este ală
turi de prietenii lor — 
familia dr. Adrian Jol
diş, in greaua încer
care pricinuită de de
cesul tatălui şi trans
mite sincere condo
leanţe familiei. (2315)

.♦ FAMILIA Bodea,
Nelu şi Elis, anunţă 
cu adincă durere în
cetarea din viaţă, după 
o scurtă dar grea su
ferinţă, a celui care a 
fost unchiul

AMBRUŞ IULIU 
(Gynla)

frizer pensionar.
înmormintarea. —

miercuri, 3 martie, ora 
15, de la capela ci
mitirului catolic.

Dumnezeu sâ-i odih
nească sufletul lui 
blînd ! (2719)

♦  CU durere anun
ţăm stingerea din viaţă 
a lui

OLASZ IOAN
■ în etate de 67 ani 

înhumarea va av> 
loc astăzi, 2 martie, 
Ia Cimitirul' reformat 
Deva, ora 13. (3312)

î DIRECŢIA DE MUNCA ŞI PROTECŢIE î
|  SOCIALĂ A JUDEŢULUI HUNEDOARA î
> Reaminteşte agenţilor economici cu per-* 
| sonalitate juridică din judeţ obligaţia de a| 
j vira contribuţia de 2—4 Ia sută la Oficiul de* 
l pensii pentru agricultori — Deva, contul nr. 1 
1 40384607 B.A.S.A. Deva, in fiecare lună pînă j 
| în data de 15, pentru luna expirată.

In conformitate cu prevederile ărt. 5 (6) j 
J din Legea nr. 80/1992, cu Hotărîrea Guverna- * 
i lui nr. 557/1992, Instrucţiunile Ministerului l 
, Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale Ministe-! 
I rului Economiei şi Finanţelor nr. 182798/1992, J 
• publicate în Monitorul Oficial nr. 282/11.11. • 
| 1992, pentru filare zi de intlrziere se calcu- j 
j ieaz ă şi virează © majorare de 0,2 ia sută, * 
I care se evidenţiază distinct in dispoziţiile de I

“ i

In cursul anului 1993, In municipiul Cluj- 
Napoca — între Catedrala Ortodoxă Română 
şi Teatrul Naţional — este prevăzut a se ri
dica grupul statuar Avram lancu şi tribunii 
săi, închinat luptătorilor pentru libertatea şi 
demnitatea românilor.

Pentru cinstirea memoriei acestor eroi 
naţionali, vă rugăm să contribuiţi şi D-voastrâ 
la realizarea unui grandios monument cu o 
sumă care urmează a fi virată In contul 
40,72.99.61.75.60.9 *— Statuia Avram lancu» 

1 deschis la Banca Dacia Felix SA  din Muni
cipiul Cluj-Napoca.

Contul curent al Societăţii .„Avram lancu" 
din România este 40.72.99.80.62.20.9. Banca 
Română pentru Dezvoltare S.A. Cluj-Napoca.

Persoanele fizice sînt rugate să depună, 
pentru statuie, orice sumă doresc la unităţile 
CEC locale în contul 45.11.04.62.00. Agenţia 
CEC Nr. 5 Cluj-Napoca.

i Cu convingerea că sînteţi alături de noi, 
| vă mulţumim pentru bunăvoinţa manifestată.

«Ni

. - FILIALA DEVA -
str. Libertăţii, MIA, sc.E* parter, în spatele 
restaurantului 'Union" V

; vinde eft-gros •
* Deodorante: Impsiise. Resama, Axe, SLxtb Sense, 
Body Mist, Hrykreem, Bac, Prestlie-rolL Body 
Misi-reB, Bar-roli,
• Pastâfo rost
• Spumă de ras: Gillette, WilUaius
* Aparate de ras: Gillette Contour (rezerve), Derbyll
•  lame de ras: Gillette „
♦  Affor Shave; .Axe, Denia»
♦  Pastă de dinţi: Aqua Fresb, Colgate, Super Cristal
Narveu aitra ate, PeUamar ^
♦  Periuţe de dinţi: Colgate, Aq*J& Erexh
•  Create: CD, Pond's, Kalodertna
• fixative: Gloria
♦  Pungi de plastk: mari şl mici
* SSpmiuri: Palaşolive, Oana, Riposta
* Defô eut, Clăti tor pentru rufe, Praf de curăţa» din

t
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SOCIETATEA COMERCIALA PRIMA I 
TELECOM S.R.L. DEVA

Judeţul Hunedoara. |

. Anunţă agenţii economici care, conformi 
adresei Direcţiei de Telecomunicaţii a Jude-1 
ţului Hunedoara nu mai au asigurat service ■  
pentru centralele telefonice electronice care |  
sînt instalate, că |

SOCIETATEA COMERCIALA PRIMA TI-J 
L1COM S.R.L. DEVA PREIA IN ÎNTREŢINERE! 
PE BAZA DE CONTRACT CENTRALA TE-Î 
LEFONICA, APARATELE TELEFONICE CÎTJ 
ŞI REŢEAUA DE CABLE ŞI FIRE AFERENTE* 
CENTRALEI. |

De asemenea, instalăm, la cererea agen-l 
ţilor economici, centrale telefonice şi insta-* 
laţii de secretariat produse de firme de re-| 
nume mondial. • ■

Reiaţii suplimentare se primesc Ia sediul |  
firmei, zilnic între orele 7,30—15,30. (297) |

l) 1. VA '< \ »  
iSă.SOcldvian Goaa tef, „ p |

te l.6 1 9 4 9 0 /1
I

e n -g ro s  ALUNE j
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