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De învierea Domnului
învierea lui Hristos stă 

la temelia bisericii, întru- 
clt prin moartea sa Hris
tos a înfrînt de fapt 
moartea iar prin învierea 
sa a deschis oamenilor 
porţile împărăţiei lui Dum
nezeu. Bucuria Paştilor, 
pe care biserica ortodoxă 
o evocă intens şi solemn, 
este bucuria şi nădejdea 
noastră cea mai mare.

„Hristos a. înviat" s-a 
aflat pe buzele noastre, 
ale tuturor, în noaptea 
învierii, precum şi la 
slujbele care s-au oficiat 
duminică în bisericile or
todoxe din judeţ. Miile de 
credincioşi veniţi să prăznu- 
iască naşterea lui Hristos 
au înconjurat cu luminări 
în mîini lăcaşurile sfinte, 
înălţînd cuvinte de slavă 
bunului Dumnezeu.

Miile de credincioşi...

Da, în ultimii trei ani, 
lumea s-a apropiat mai 
mult ca oricînd de biserica 
lui Hristos văzînd în a- 
ceasta un loc de linişte şl 
reculegere, un loc al în
crederii şi speranţei, în 
care omul îşi uită pentru 
moment grijile cotidiene, 
încearcă să-şj recapete în
crederea în sine şi în ziua 
de mîine, cu ajutorul lui 
Dumnezeu.

Cu fiecare cîntare pas
cală, cu fiecare salut 
„Hristos a înviat" am 
adeverit, mărturisit şi tră
it marele lui cuvînt dum
nezeiesc : „In lume neca
zuri veţi avea, dar îndrăz
niţi. Eu am biruit lumea“ 
(Ioan 16, 33).Da, von» iz
bind» avînd drept suport 
moral — credinţa strămo
şească.

MINEL BODEA

Pînă la această dată, 
mai mult de 80 la sută 
dintre săteni sînt puşi în 
posesie, conform prevede
rilor Legii fondului fun
ciar, pe baza actelor do
cumentare justificative — 
ne spune dl ing. VALEN
TIN CIOBANU, primarul 
comunei Ilia,

— Vor rămîne săteni, 
gospodari fără pămînt ?

— Toţi locuitorii Iliei 
— subliniez, care vor să 
lucreze pămîntul — vor 
căpăta pămînt. Bineînţe
les, în măsura şi litera 
legii. Să nu fie nici un 
sătean fără o parcelă, să 
nu rămînă nici pămînt 
nelucrat. Eu sînt vechi 
lucrător in agricultură, 
iubesc pămîntul, pentru 
toate foloasele ce mi le 
dă. Pîinea noastră o avem 
numai de la pămînt. Cu o 
condiţie: să fie cit mal 
bine lucrat.

— Dar mai sînt şi ne
cazuri, nemulţumiri.

— Este un lucru urît că 
neînţelegerile au apărut 
şi mai sînt între neamuri. 
Pentru două, trei palme 
de pămînt. Dar le rezol
văm. Unele ajung în jus-

este Ocolul din Dobra, 
dincoace Ocolul din I- 
lia. Dar ne înţelegem bine 
cu şefii acestora, dnii 
ing. Iile Istrate, respectiv 
ing. Ştefan Ciolănel. Cine

Pămintul, pădurea 
;i alte probleme. . .

tiţie, capătă o soluţie le
gală. Este dreptul fiecă
ruia.

— Dle primar, asta pr 
fi cu pămîntul. Dar cu 
pădurea ?

— Greu. Avem pe raza 
comunei două ocoale sil
vice. Dincolo de Mureş

vine cu documente, pri
meşte suprafaţa de pă
dure care i se cuvine

— Care ar mai fi ne
cazurile, cu ce se con
fruntă locuitorii Ilici. 
primăria ?

— Itla avea un spital 
bun, unic în, zonă. Cu

secţii de interne, chirur
gie, pediatrie, ginecologie. 
Incet-încet numărul de 
paturi s-a redus, spita
lul este în mare dificul
tate. Dar este foarte greu 
pentru sănătatea şi viaţa 
localnicilor. Alt necaz: 
blocurile A şi D, date în 
folosinţă în anul 1988, 
nu au nici pînă astăzi 
canalizare. Toată apa 
care se foloseşte în bu
cătării, băi, se scurge în 
subsolurile celor două 
blocuri. Vă imaginaţi care 
este situaţia aici ? Igra
sie, miros..

— Revenim la pămint. 
fn unele comune s-au a- 
tribuit titlurile de pro
prietate.

— In două, cel mult 
trei luni vom da şi ţpuol 
titlurile de proprietate. 
Am spus treaba asta să
tenilor.

A consemnat 
GH. I. NEGREA
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Ne zbatem să rezolvăm
După adunarea popu

lară care a avut loc la 
Ghelari, dl ing. Ioan To- 
plician, primarul comunei, 
a trecut pe la redacţie. 
Ne-a spus:

— Asemenea adunări 
cu cetăţenii am organizat 
în toate satele comunei. 
Am ascultat păsurile oa
menilor şi ne zbatem să 
le rezolvăm.

— Cam ce necazuri sint?
— î,a buna împărţire 

a pămîntului ne lipseşte 
un specialist In topogra
fie; reţeaua comercială 
măi suferă goluri tn apro
vizionare şi servire: ilu- 
minatui public este mai 
mult stins; la blocurile din 
Ghelari locatarii nu au 
mereu apă caldă, căldură, 
apă rece; buteliile de ara
gaz sosesc uneori cu în- 
tîrziere: fostul spital din 
Ghelari a ajuns într-o 
situaţie de nedescris, ceea

ce pune în pericol viaţa 
şi sănătatea sătenilor.

— Primăria.dv. dle pri
mar. cum acţionaţi pen
tru ca nevoile locuitorilor 
comunei să fie mereu mai 
bine rezolvate ?

— împreună cu consi
lierii. cu alţi factori de 
răspundere din comună — 
de la mină, din comerţ, 
din şcoli etc. — ţinem o 
legătură permanentă cu toţi 
sătenii. Bineînţeles, şi cu 
organele judeţene, de Ja 
Consiliul judeţean. Pre
fectură, Rene!, Inspecto
ratul şcolar, Direcţia sa
nitară, Direcţia agricolă. 
Direcţia de drumuri şi 
poduri, cu toţi cei care 
au răspunderi faţă 4e 
soarta comunei. Aş vrea 
să înţeleagă consătenii 
mei că luptăm zi de zi 
să le rezolvăm necazurile.

Gh. I. NEGREA
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una pe zi-
— M-a făcut imbecil bătrln !
— N-are dreptate, eşti încă tînăr...

Un zîmbet de Ia Marieta Ilcu.
Citiţi în pagina a Il-a interviul cu prof. Ştefan 

Beregszaszi, antrenorul campioanei mondiale.
Foto PA VEL LAZ A

Abonamentele Ia ziarul „Cuvîntul liber** 
pentru luna mai se fac Ia oficiile poştale, fac
torii poştali şi difuzorii de presă — pînă la data 
de 29 aprilie inclusiv.

Costul unui abonament este de 250 lei, la 
care se adaugă taxele poştale.

care
Căminul cultural Do

bra — o instituţie cu o 
bogată tradiţie artistică 
hunedorcană. Oameni cu 
dragoste pentru datinile 
locale au alcătuit din 
străveehime grupuri de 
colindători — dubaşi care 
au animat sărbătorile Cră
ciunului şi care nu o dată 
au urcat treptele scenei, 
impreşionînd prin albul 
costumelor şi frumuseţea 
intrinsecă-a tradiţiilor. Cu 
zeci de ani in urmă, tot 
aici s-a înfiinţat un cor 
ţărănesc care a oferit spec
tacole pe multe scene din 
întreaga ţară, concertele 
cuprinzînd prelucrări fol
clorice, piese ale unor 
compozitori' ca Ion Vidu, 
IOn Munteanu ş.a. Acum, 
directorul aşezămîntului, 
dna Dănilă Maurica, pă
şeşte pe urmele predece
sorilor săi, deşi greutăţile 
ce stau în faţa realizării 
actului de cultură sînt 
enorme: „Cu toate aceste

© „TINARUL" CONSILIER. In 
persoana Iui Sebeştean Farcaş, 
Consiliul local Gurasada fi are 
fn componenţa sa se parc pe 
cei aud fn vîrstS consilier din 
judeţ. La cei mal bine de 80 
do aut, a adunat o bogată ex
perienţă pe care o pune la dis
poziţia cetăţenilor. Cine nu are 
Mfetai... (V.N.)

© NEMULŢUMIRI. Dorin 
Marina din satul Făgete], co- 
aMUM Dobra, ne-a adus lş cu
noştinţă unele aspecte ee-t

nemulţumesc pe oamenii din 
localitatea respectivă şi anu
me : Pe valea pîrîului Făgeţel 
se aruncă gunoi provenit din 
gospodăriile cetăţenilor din 
Dobra ş.a. Am notat acest as
pect pentru a-1 pune în faţa 
Consiliului local spre analiză 
şi soluţionare. (TR. B.).

© PENSIONARI ŞI... PEN
SIONARI. Primim de la Ionel 
Cacuci, primarul comunei Bo- 
şorod: „Zilnic sintem asaltaţi 
de săteni pensionari. Cel care 
au fost pensionaţi înaintea a- 
pariţiel Legii nr. 80/1992 — deşi 
au aed de ani lucraţi Kn fostul 
GAJ*. — primesc 1000 de lei 
patrie, cei pensionaţi după a-

pariţia respectivei legi — deşi 
au puţini ani munciţi — pri
mesc 5000 lei pensie. Dar drep
tate este asta ?“ (Gh. I.N.)

© DIFERENTE INEXPLICA
BILE. Ne scriu cetăţeni care 
locuiesc în cartierul „Aurel 
VlaicU" din Haţeg, ale căror 
apartamente sînt conectate la 
centrala termică nr. 2: „Noi 
plătim termoficarea 116 lei pe 
metru pătrat Vecinii noştri, 
care sint serviţi de centrala nr. 
3, plătesc mult mai puţin, re
zonabil. Ne întrebăm de ce a- 
ceste diferenţe ?“ (N.S.)

© AU SOSIT TlNTARIL Am 
ascultat la radio, am citit în 
presa centrală că foarte multe

consilii locale şi prefecturi au 
luat iniţiativa stîrpirii clarilor. 
Odată încheiată acţiunea au 
trecut Ia stîrpirea ţînţarilor, 
caro, cum se exprima un con
frate din Dorohoi, terorizează 
locatarii. Acţiuni de deratizare 
în subsolurile blocurilor (unde 
este ceva de nedescris, „culcu
şul" ţînţarilor), asanarea unor 
bălţi, curăţenie ia rampele de 
gunoi, ce trebuie periodic de
zinfectate etc. sînt acţiuni care 
ar trebui pornite şi în locali
tăţile judeţului nostru. (Gh. I.N.)

■ s a

greutăţi, ne mărturiseşte 
dînsa, am reuşit, în pri
mul rind, să ne autofi- 
nanţâm, iar din benefi
ciul ce ne-a rămas să 
construiesc o terasă be
tonată, acoperită cu plăci 

.rie- azbociment. Aici se 
desfăşoară întrunirile ti
nerilor, iar cînd în cămin 
au loc nunţi, pe terasă 
dansatorii se pot desfă
şura în voie'. Terasa a 
fost închiriată anul tre
cut de Fundaţia pentru 
tineret. Acum, noi orga
nizăm sîmbăta şi dumi
nica activităţi de club: 
vizionări T.V., tenis de 
masă, şah, rummy, lunea 
şi miercurea, corul are 
repetiţii sub îndrumarea 
prof. Petru Chiseev şi a 
părintelui paroh Dumitru 
Popa. Cu lemnele stăm 
mai râu, fiind nevoiţi să 
procurăm cîte un braţ- 
două de pe unde putem 
pentru a ne încălzi".

In ceea ce priveşte ac
tivitatea artistică propriu- 
zisă, căminul cultural găz
duieşte o serie de spec
tacole venite din afară, 
tinerii fiind cei care 
alcătuiesc majoritatea pu
blicului. Şansa e că 
Dobra ure un mare 
număr de tineri dornici 
de baluri organizate cu 
prilejul sărbătorilor reli
gioase, dar nu numai a- 
tunci. Tineri şi maturi se 
regăsesc în formaţiile dft 
dubaşi din Roşcani, Pane, 
Stăneeşti, Stănceşti Oha
ba, Dobra,

Fără îndoială, Căminul 
cultural Dobra constituie 
un caz fericit In ansam
blul activităţii cultural- 
artistiee ce are loc în 
mediul rural. E adevărat 
că şt omul sfinţeşte lo
cul!

MINEL BODEA
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Casă de cultură 

studenţească
O veste bună pentru 

studenţii din Petroşani. 
Şi nu numai pentru ei. 
De curînd a fost organi
zată licitaţia pentru Sa- 
sa de ciutură a studenţi
lor din localitate, acţiu
ne adjudecată la 537 mi
lioane de lei de către S.C-. 
„COMPET" S.A. Dar, de
spre ce este vorba, în 
principal, ne-a vorbit dl 
p/asile Repede, directo
rul clubului studenţesc.

Ministerul Ştiinţei 
şi învăţămîntului a apro
bat pentru studenţii din 
Petroşani construirea unei 
case de cultură moder
ne, edificiu care se ridi
că undeva la 680/milioa
ne de lei. Nour lăcaş de 
cultură va întruni, pe 
lingă o linie modernă a 
construcţiei şi o mulţime 
de utilităţi. Astfel, sînt 
prevăzute 'numai peritru 
sala de spectacole 650 
de locuri, o videodiscote- 
cu, la care se adaugă o 
sală foto şi de cinemate
că, dotată cu aparate de 
35 mm, o scenă de 12/17 
m, cu toată aparatura 
necesară, de la teatru pî
nă la cele mai complexe 
acţiuni culturale, o sală 
de expoziţie pentru arte 
plastice, filatelie etc. Re
venind la scenă, sala va 
avea, - din construcţie, 
opt cabine pentru ac
tori, care pot avea o du
blă utilitate şi anume a- 
ceea de cameră de caza
re tip hotel.

• -* * •

La Ribiţa am întilnit 
oameni buni şi treburi bu
ne. Şi multe gînduri de 
viitor, pentru ca fiecare 
sătean să aibă cît mai 
multe din cele trebuitoa
re vieţii de zi cu zi.

-— Comisia comunală 
pentru apHcarea Legii fon
dului funciar, consilierii 
noştri acţionează pentru 
ca fiecărui gospodar să 
i se facă dreptate — ne 
spunea dl Avram Ianeu, 
secretarul Consiliului lo
cal.

— Concret, cum acţio
naţi ? în ce stadii vă a- 
flaţi ?

— La noi a fost un sin
gur C.A.P., aici în Ribiţa. 
Aşa că a fost mai uşor 
să împărţim oamenilor 
pămîntul. Toţi sînt puşi 
în posesie. Patrimoniul 
'fostului C.A.P. a fost 
vîndut la licitaţie, cum 
prevede legea.

— în privinţa împăr
ţirii pădurilor ?

— în satul Ribiţa, din 
134 de hectare, 100 sînt 
atribuite oamenilor, ac
ţiunea este aproape fina
lizată. După ce terminăm 
aici, declanşăm acţiunea 
şi în celelalte sate. Rînd 
pe rînd — a intervenit 
dl Iulian Comşa, prima
rul comunei. Cu sprijinul 
consilierilor credem că o 
vom finaliza corect şi cît 
de repede.

— Aţi amintit de con
silieri. Cîţi aveţi ? Cum 
lucraţi cu dumnealor ?

— Avem 11 consilieri, 
aleşi dintre cei mai des
toinici gospodari — con
tinua dl Ioan Huţan, vice- 
; primar. Ei sînt un spri
jin de mare nădejde în 
rezolvarea treburilor din 
.satele noastre. Virgil Ni- 
ţă, Ion-Paulin Budău, Mir- 
cea Cimpoaie, Ioan Jurca, 
Grigore Iuşco — la Ribi-

— Domnule director, 
planurile dumneavoastră 
sînt măreţe. Cînd apre
ciaţi finalizarea investi
ţiei ?

— Termenul de finali
zare este prevăzut pentru 
24 de luni.

— întrezăriţi vreun im
pediment în finalizarea 
lucrărilor ?

— Desigur, nu sînt ex
cluse depăşiri ale terme
nului stabilit prin licita
ţie, fenomen ce poate a- 
părea datorită unor cau
ze interne sau externe, 
întîrzierea eşalonării fon
durilor de la minister, in
flaţia mare de la o peri
oadă la alta etc. Fiind 
conştienţi şi de „impre
vizibil", facem demersuri 
pentru urgentarea alocă
rii fondurilor, în timpul 
stabilit, respectiv doi ani. 
De aceea, ţinem cu tot 
dinadinsul să ne înca
drăm în convenţiile sta
bilite cu constructorul. 
Noul edificiu de cultură, 
care se va construi, . va 
reprezenta nu numai un 
liant al' cunoaşterii, ci şi 
un factor de creaţie şi 
de dezvoltare spirituală.

Intenţii de apreciat. 
Peste doi ani, la Petro
şani, pe ruinele actualu
lui „ştrand", un lăcaş de 
cultură va îmbogăţi pa
trimoniul arhitectonic şi 
spiritual al oraşului şi al 
ţării.

CORNEL POENAR

• »

Sus, în cartierul Cuţ, 
la Clubul Minerilor 
din Ghelari, am' în- 

tîlnit un om: pe dl Ludo
vic Malea. Are mai bine 
de 85 de ani, dar a ţinut 
să fie prezent la o adu
nare populară a sătenilor. 
A luat cuvîntul, a spus 
celor din conducerea co
munei ce-i bine şi ce 
nu-i bine în satele comu
nei, în viaţa ghelărenilor, 
ce ar trebui făcut mai 
curînd pentru ca trebu
rile să se îndrepte pe cel 
mai bun făgaş dorit de 
oameni.

însemnări 

MUNCA EGAL 

VIAŢA
— Dumneavoastră unde 

aţi lucrat ? — l-am în
trebat pe dl Malea.

—■ Lucrez şi astăzi — 
ne-a răspuns. în gospo
dărie. Pe cartea de mun
că am aproape 40 de ani 
înscrişi. Ca fierar la mi
nă. Pensie bună.

— Familia ? •
— Soţia are 8J de ani. 

Este sănătoasă. Lucrăm 
cot la cot. Am două fete, 
trei nepoţei, trei străne
poţi.

— Să trăiţi, să vă tră
iască.

— Şi dumneavoastră. 
Credinţa mea este că da
că am muncit mult, am 
sănătate şi viaţă lungă.

GII. I. NEGREA

Un antrenor cu o carte de vizită impresionantă
Convorbire cu prof. ŞTEFAN BEREGSZASZI, 

antrenor Ia Clubul sportiv „Metalul** Hunedoara

- in
ţa, Remus Uibar — la Ui- 
băreşti, Ioan Dan — la 
Ribicioara, Ioan Lupea şi 
Nicolae Bîrna ■— la Cri- 
şan, Ioan Josan — la 
Dumbrava de Jos, Ioan 
Ancheş — la Dumbrava 
de Sus sînt primarii noş
tri mai mici, dar foarte 
buni şi activi în satele 
lor. Sînt tot timpul în 
mijlocul sătenilor, le cu
nosc necazurile şi luptă 
să le rezolve cît mai 
bine. Cel puţin lunar ne 
întîlnim cu toţi.

— Ce aţi dezbătut în 
ianuarie ? Dar în februa
rie ?

— Protecţia socială a 
sătenilor, autoritatea tu
telară la sate, prestările 
de servicii, privatizarea,' 
aplicarea Ordinului Gu
vernului cu privire la re
gistrul agricol. Bineînţe
les, problemele pămîn- 
tului, pădurilor, păşuni
lor se dezbat de fiecare 
dată — preciza dl Iulian 
Comşa.

— Pentru a mulţumi cît 
mai bine trebuinţele să
tenilor, lă ce vă mai gîn- 
diţi ?

— Pe lingă unităţile pe 
care le avem — moară 
de apă, cazane de ţuică, 
secţie. de sobari-teraco- 
tişti, croitorie, frizerie, 
tîmplărie —, vom sonda 
părerile oamenilor să ve
dem cam ce am putea 
face. în orice caz, în eu- 
rînd vom deschide şi o 
coafură, abator, brută
rie, o fermă de crescut 
şi îngrăşat animalele —1 
preciza dl Adrian Cleş, 
tehnician cu probleme a- 
gricole în cadrul Consi
liului Local Comuţial.

...Ne-ara despărţit de 
interlocutorii noştri, de 
sătenii din Ribiţa, cu 
convingerea că sînt oa
meni vrednici, gospodari

destoinici. într-o bună 
înţelegere, dumnealor îşi 
fac satele, casele, viaţa 
tot mai frumoase.

Au pus întrebări 
şi au consemnat 

răspunsuri 
GH. I. NEGREA, 
TR. SONDOR

— Dle profesor Be- 
regszaszi, sînteţi artiza
nul performanţelor ob
ţinute de marea atletă, 
Marieta Ucu, al altor nu
meroşi sportivi. Vă ru
găm să vă prezentaţi 
cititorilor ziarului nos
tru.

— începînd din 1956 
am început să obţin re
zultate de performanţă, 
ca alergător la semi- 
fond, devenind campion 
al României în acel ân, 
titlu cîştigat şi în ur
mătorii ani la 800 m şi 
1000 m. între 1959 — 
1968 am activat la clu
bul Dinamo, iar în 1968 
am venit la Hunedoara, 
la clubul Metalul, unde 
m-am dedicat cu toată 
pasiunea meseriei de 
antrenor. Aici, munca a 
fost intensă, dar şi re
zultatele pe măsură. Nu 
vreau să fiu lipsit de 
modestie însă, ani în şir, 
sportivii hunedoreni au 
obţinut foarte multe 
titluri la Campionatele 
Naţionale de juniori şi 
seniori. De atunci şi pî- 
nă acum, n-a fost nici 
un an că „Metalul" să 
nu aibă măcar un spor
tiv în primele trei lo
curi în competiţiile na
ţionale !

— Din păcate, presa 
locală a scris prea pu
ţin despre aceste reuşi
te. Vă mai aduceţi a-

mintc de cîţiva perfor
meri, foşti elevi ai dum
neavoastră ?

— Sigur că da: ■ Fran- 
cişc Tenche, Marin Ră~ 
dos, Mihaela Budican, 
Olimpia Constanţa, Ro- 
dica Petrescu, Cristina 
Diaconu, Florin Bucur 
sînt cîţiva performeri ai 
Hunedoarei. Şi cîte ta
lente nu puteau fi pu
se mai bine în valoare 
dacă condiţiile asigurate 
(sala de sport corespun
zătoare) ar fi fost pe 
măsura' cerinţelor ce le 
impUne. marea perfor
manţă. Oricum, condu
cerea clubului „Meta
lul" a făcut tot ce a 
depins de ea sIT ne pu
tem face datoria şi re
zultatele Marietei Ilcu o 
dovedesc.

— Nu putem ocoli în 
discuţia cu dv. marea 
performanţă obţinută 
recent, în Canada, titlul 
de campioană mondială, 
de Marieta Ilcu.

— Lucrăm de mulţi 
ani împreună, ne cu
noaştem foarte bine şi 
i-am spus de mult că 
e capabilă să urce pe 
cel mai înalt podium al 
săritoarelor în lungime. 
E o sportivă înnăscută, 
harnică, conştiincioasă, 
tenace. Cu bună ştiinţă 
a renunţat la cel mai 
frumoşi ani ai tinereţii. 
Dar, e drept că va ră-

mîne în istoria sportului 
românesc. Şi, sînt con
vins că nu va regreta 
niciodată renunţările de 
la plăcerile tinereţii, 
pentru cinstea de a fi 
ajuns o sportivă de re
nume internaţional.

— Puţini cititori cu
nosc că sînteţi unul din
tre cei mai cunoscuţi an
trenori de atletism din 
Europa, bine apreciat şi 
de colegii dumneavoas
tră cu care aveţi legă
turi strînse. Anul aces
ta participaţi cu Ma
rieta Ilcu la Campiona
tele Mondiale' de la 
Stuttgart, la un însem
nat număr de competi
ţii internaţionale ee vor 
avea loc în Europa. Deşi 
Marieta are adversare 
de renume, ce şanse îi 
acordaţi în continuare ?

— Cunosc foarte bine 
posibilităţile elevei me
le. Ea nu şi-a spus ul
timul cuvîntr Mă voi 
strădui să adoptăm tac
tica cea mai potrivită 
la fiecare concurs. Mă 
informez „la zi" despre 
adversarele ce le înfrun
tăm, dorind să elimi
năm elementul surpri
ză. Vă daţi seama că şi 
noi, amîndoi, dorim să 
fie bine !

— Aşa să fie !
SABIN CERBU

IMPORTANT PENTRU IUBITORII SPORTULUI
In ziarul de mîine, miercuri, 21 apri- bele serii ale Diviziei A, clasamentele 

lie a.c., va apărea pagina SPORT, în ea- şi etapele viitoare ; 
re se vor publica : ,

_ •  Rezultatele etapei a 23-a a Diviziei
•  Cronica etapei din 14 aprilie a Di- „ - iudeteană clasamentul si cta-viziei Naţionale, rezultatele, clasamentul L taza judeţeană, clasamentul şi eta

şi programarea viitoarei etape ; Pa următoare, de joi, 22 aprilie a.c.:

•  Reportaj de la întîlnirea Corvinul •  Rezultatele concursului Pronosport 
— Tractorul Braşov, rezultatele din am- din 18 aprilie 1993. .

La întrebările de mai
sus am solicitat şi am
primit răspunsuri de la 
locuitori din municipiul 
Deva.

a) Aprovizionare rit
mică şi diversificată, 
igienă şi organizare pe 
fluxuri optime de- servi
re, respectul celui .de la 
tejghea faţă de cumpă
rător şi faţă de propria-i 
muncă; b) Nu prea, din 
păcate. (L.J. — jurist), 
a) Calitate, prezentare 
modernă, diversitate, a- 
mabilitate din partea 
vînzătorilor, eliminarea 
servirii preferenţiale, pre
ţuri accesibile; b) Maga
zinele în care fac cumpă
răturile nu întrunesc ase
menea exigenţe. (M.E., 
sociolog), a) Servirea pre
ferenţială încă nu a dis
părut. Marfa vîndută să 
fie cea preferată de client. 
Mentalitatea şi atitudinea 
vînzătorului faţă de cum
părător nu este cea do
rită. Ambalarea şi pre
zentarea în condiţii igie
nice a produselor, (ing. 
Radu Ionel), a) Consider 
că un comerţ modern pre
supune calitate, igienă, 
ambalaj intact pentru a- 
limente, promptitudine. în 
servire, respect faţă de 
cumpărător, aproviziona
re în flux continuu cu. 
produse de strictă nece
sitate ; b) Nu. (C.E., re
ferent). a) Ora . deschide
rii magazinelor să însem-

E X I G E N Ţ E
In condiţiile economiei de piaţă, a apariţiei 

concurenţei, se pare că servirea preferenţială în 
comerţ a dispărut. Un comerţ modern presupune 
însă mult mai multe exigenţe : a) Care conside
raţi că sînt acestea? b) Se regăsesc ele In maga
zinele în care vă faceţi cumpărăturile de fieca- 
rezi ?

ne şi ora începerii ser
virii. Sînt mulţi cei ca- 
re-şi fac cumpărăturile 
la prima oră şi care aş
teaptă în faţa uşilor în
chise pînă se aduce mar
fa din frigidere, pînă se 
aranjează, pînă se bea 
cafeaua; marfa deprecia
tă să nu mai fie expusă 
şi vîndută (portocale al
terate, lămîi mucegăite). 
Mai multă preocupare 
pentru aspectuî ambala
jelor; b) Exigenţele unui 
comerţ civilizat se regă
sesc la „Comtim". (prof. 
Terezia Brăteanu), a) Pre
supunerea este oarecum 
pretenţioasă. Să fii la che
remul bişniţarilor (de ori
ce culoare), nu cred că 
poate aduce în discuţie 
servirea preferenţială. Mai 
ales că şi calitatea mărfii 
oferită este discutabilă (a 
se vedea, de exemplu, 
pîinea); b) Singurul- ma
gazin care să mulţumeas

că cumva clientul este 
„Comtim". Despre res
tul, ce să mai vorhim ? 
(L.I.V., medic), a) Desfa
cerea mărfurilor necesi
tă ambalaje corespunză
toare şi un design atră
gător ; toate magazinele 
alimentare să aibă cîn- 
tare electronice. Magazi
nele private să fie pe 
specialităţi, sau în ca
drul acestora să fie orga
nizate raioane b;ne deter
minate (nu aglomerări şi 
amestecuri de chimicale, 
cosmetice, ţigări şi ali
mente). (Maria Zeiconi, 
inspector bancă), a) Acor
darea unei importanţe 
maxime fiecărui client, 
prezentarea produselor 
solicitate (caracteristici, 
preţ, performanţe, cali
tate, furnizori); inven
tarierea într-un registru a 
mărfurilor lipsă din ma
gazin, dar cerute de client, 
in vederea aprovizionă

rii in viitor ; aproviziona
rea ritmică cu produse 
de calitate; scăderea a- 
daosului comercial în di
ferite ocazii (sărbători); 
organizarea de expoziţii 
cu vlnzare. Pentru pro
duse electronice, consider 
bine organizat magazinul 
„Flamingo" din Deva. 
(Metania Machisen, eco
nomistă). a) Politeţea, bu
năvoinţa, competenţa lu
crătorilor din comerţ; toa
te produsele să fie proas
pete, să existe garanţia 
calităţii celbr cumpărate; 
b) într-o foarte mică mă
sură, individualizat şi fiu 
ca o caracteristică. (H.V. 
învăţător), a) Consider că 
servirea preferenţială în
că nu a dispărut. Au în
ceput să dispară magazi
nele. specializate pe un 
anumit fel de marfă. A- 
proape toate sînt mici 
magazine universale sau 
consignaţii; b) Nu. (M.G., 
inginer), a) Pentru un 
comerţ civilizat, trebuie 
să mai învăţăm - multe. 
Preţurile mari au deter
minat îngustarea servirii 
preferenţiale, dar ea mai 
există totuşi. Consider că, 
indiferent de aspectul ex
terior al clientului, vîn- 
zătorul trebuie să afişeze 
acelaşi zîmbet profesio
nal. (Ileana Georgel, re
parator A.M.C.).

Opinii culese de
ESTERA SÎNA
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J?e bulevardul Decebal 
din Deva, trotuarele sînt 
foarte generoase. Atît de 
generoase încît unii le 
confundă cu hotelurile, 
iar alţii cu carosabilul 
străzii. Un astfel de tro
tuar există ţi în faţa fir
mei Romano-Holand In
ternaţional. Hai zilele 
trecute (poate o mai fi şi 
acum), de pe trotuarul 
din faţa firmei respecti
ve se hlizea ameninţător 
la trecători o groapă. Era 
de fapt vorba de dete
riorarea asfaltului şi a 
capacului de sub el, ce 
acoperea un cămin de 
vane, racordul la reţeaua 
de termoficare al blocu
lui C cu locuinţe la eta
je şi societăţi comercia
le de tot felul la parter. 
Curioşi să aflăm cum a 
apărut acea spărtură în 
trotuar, am intrat în fir-

COMODITATEA

COSTA

ma vecină „Las Vegas", 
„Căutaţi la vecini, a treia 
pe stingă, ne-au spus fe
tele de la bar. Maşina 
care a adus marfa la ei 
a spart trotuarul". Aşa 
era. „Â treia pe stingă" 
este un magazin al socie
tăţii comerciale J.P.P. In
ternaţional.. In urmă cu 
două zile primise marfa, 
produse din ceramică. 
Pentru ca nu cumva per
sonalul magazinului să o- 
bosească prea tare cărînd 
marfa din stradă, şofe
rul a intrat pe trotuar cu 
ditamai camionul. Avem 
convingerea că Primăria 
Deva va avea grijă ca 
reparaţia trotuarului să 
se facă pe seama firmei 
la care s-a descărcat mar
fa. dar, ne întrebăm noi, 
dintre echipajele de po
liţie a circulaţiei cîte stră
bat oraşul ' toată ziua, nu 
a observat nimeni că un 
camion de marfă par
chează pe trotuar ? Sau 
poate consideră că sanc
ţionarea unor astfel de 
abateri cade în sarcina 
primăriilor, aşa cum ni 
s-a răspuns cu luni în 
urmă în cazul unui trac
tor eu remorcă ce parca 
pe trotuarul din dreptul 
SC „Condor" SA ?

ION CIOCLEI

REVENIRE
In apropierea blocului 

din centrul satului Bă- 
cia există un decantor 
unde se adună apa ce se 
foloseşte de locatarii a- 
partamentelor din bloc. 
Dl Gheorghe iosif, ce-şi 
are gospodăria în apro
pierea decantorului, ne-a 
spus că acesta este me
reu plin şi dă pe dina
fară. Apa fîntînilor din 
jur este infectată, iar în 
zonă persistă un miros 
respingător. Dl Gh. I. a
• * • * • * • * • *

făcut nenumărate demer
suri la organele sanita
re, dar fără un rezultat 
concret. Ziarul nostru 
a publicat în 1990 un ar
ticol pe această temă. Du
pă apariţia articolului, 
situaţia s-a schimbat pen
tru un timp, apoi a rede
venit cum a fost. Prin 
aceste rînduri facem din 
nou apel la cei în drept 
să ia măsurile de rigoa
re. (Tr. B.)

• * • * • * • * • * • * •

Dna Lelia s-a supărat
La oarecare vreme du

pă apariţia articolului 
„Cine vîră zîzanie ?“ 
(C.L. nr„ 836, din 27—28 
martie a.c.), dna Lelia 
Boantă, din satul Ruşi, ne 
trimite un lung drept la 
replică, în care se spui 
ne: „se insistă că eu aş 
împiedica consiliul local 
în aplicarea Legii fondu
lui funciar. Acest lucru 
nu este adevărat". în 
continuare, autoarea scri
sorii ne povesteşte că în 
satul Ruşi nu se respectă 
Legea fondului funciar cu 
privire la constituirea re
zervei de teren şi că, u- 
nul din membrii comisiei, 
cînd i-a măsurat pămîn- 
tul, a lovit-o şi a trîn- 
tit-o pe jos. Cu cetă

ţeanul respectiv a avut 
un proces penal, acesta 
şi-a cerut scuze publice 
şi a acceptat achitarea u- 
nei despăgubiri. în con
tinuare, dna L.B. îşi ex
primă părerea că artico
lul „Cine vîră zîzanie ?" 
este replică la scrisoarea 
ce a trimis-o organelor 
centrale şi ar fi fost scris 
la indicaţia cuiva. O asi
gurăm că noi habar n-a
vem de respectiva scri
soare şi că, fiind organ 
de presă independent, nu 
ascultăm dg indicaţiile 
nimănui, iar cele cuprin
se în articolul ' nostru 
le-am aflat de la autori
tăţile locale.

TRAIAN BONDOR

Mai mult interes
La punctul de împrumut 

al Bibliotecii judeţene De
va, situat la parterul că
minului de nefamilişti al 
S.C. Macon S.A. Deva-Bîr- 
cea din Al. Romanilor, nr. 
12, cartier Dacia, adesea 
se produc inundaţii. Ca-- 
nalizarea înfundată face 
ca apa să deverseze prin 
chiuvetă, inundînd încăpe
rea. Chiar dacă această 
apă reziduală nu ajunge 
la cărţile aşezate pe raf
turi, umezeala continuă 
produce condens, volume
le fiind în pericol de de
gradare datorită muce- 
gaililui.

Dna bibliotecară Elena

Ajutoare din Germania
De la Cruce8 Roşie ger

mană din Plauen, Mun- 
chen şi Titisee Neustadt a 
sosit recent un nou con
voi cu ajutoare umanitare.

Pentru Filiala judeţea
nă de Cruce Roşie Deva 
au fost aduse : un aparat 
stomatologic, ce va utila 
cabinetul de specialitate, 
materiale pentru dotarea 
noului sediu, cît şi pentru 
intervenţie în cazuri de 
catastrofe (corturi, bucă
tărie de campanie, man- 
mite, truse medicale).

Alimente, în valoare de 
200 000 lei, au fost donate 
subfilialei din Hunedoara, 
care le-a distribuit Canti
nei de ajutor social şi Gră
diniţei cu program pre
lungit C.S.H. nr. 4.

Şi subfilialei Petroşani 
i-au fost donate alimente, 
care au luat direct drumul 
unităţilor de asistenţă so
cială, Căminul de bătrîni 
Lonea şi Căminul de- dis
trofici. Acum, de. Sfintele 
Paşti, semeni ai noştri, mai

defavorizaţi decît alţii, au 
primit cîte un dar ce le-a 
mai îndulcit puţin sără
cia. (V.R.)

Costea, care deserveşte a- 
cest- punct de împrumut, 
regretă dezinteresul pro
prietarului de imobil pen
tru acest spaţiu, întrucît 
există mulţi cititori „abo
naţi" aici. Anual numărul 
lor ajunge la 170—180, de 
la începutul acestui an rea- 
lizîndu-şi. fişe peste 100 de 
cititori. în marea lor ma
joritate sînt tineri (mulţi 
locuiesc în acest cămin), 
dar şi pensionari din zo- 
nă, pentru care deplasarea 
pînă la Biblioteca jude
ţeană este mai dificilă.

Pentru nesoluţionarea a- 
cestei situaţii, se invocă 
lipsa banilor. Este ade
vărat că pe gratis nu-ţi 
face nimeni nici un fel 
de servicii. Dar -daunele 
materiale prin perpetua
rea acestei situaţii sînt 
mai mari. De aceea cre
dem că pe lingă bani e 
nevoie şi de mai mult in
teres în acest caz. (V. Ro
man).

A Ş A  NU MAI M E R G E !
In ultima decadă a lu

nii martie şi prima săp- 
tănaînă ă lunii aprilie a.c„ 
comisarii Gărzii Finan
ciare din judeţul nostru 
au aplicat amenzi de pes
te 3 milioane lei şi au 
confiscat mai mult de 5 
milioane lei, ceea ce de
notă că unii agenţi eco
nomici nu respectă lega
litatea în vigoare. Iată 
cîteva din cazurile care 
reflectă existenţa unor 
abateri intolerabile.

Din controlul efectuat 
la S.G. „Vest Servicii" 
Petroşani, s-a constatat 
că nu au fost declarate 
preţurile pentru împle
tituri de sîrmă ce s-au co
mercializat, -încălcîndu- 
se prevederile legilor nr. 
12/1990 şi 12/1991, fapt 
pentru care, de la firma 
în cauză s-â confiscat su
ma necuvenită de peste 
2 milioane lei şi s-a apli
cat o amendă de 650 mii 
lei.

La Hunedoara, firma 
S.C. „Novello" S.R.L. a 
primit, prin donaţie, mij
loace fixe de la o firmă
din străinătate (Italia),

dar nu a respectat nor
mele metodologice de 
calculare şi virare a amor
tismentelor, fapt ce a de
terminat sancţionarea cu 
500 mii lei a vinovaţilor.

Tot la Hunedoara, la 
S. O. „Comex—Bccom"
S.R.L. s-a majorat arti
ficial fondul de rezervă.

influenţînd astfel baza de 
calcul asupra profitului, 
în acelaşi timp primin- 
du-se la desfacere produ
se (vodcă) fără certificat 
de calitate şi- data fabri
caţiei. Pentru asemenea 
abateri s-a aplicat o a- 
mendă de peste 500 mii 
lei şi s-a confiscat con- . 
travaloarea mărfurilor co
mercializate fără îndepli
nirea condiţiilor legale — 
mai mult de 101 mii Iei.

N-a fost scutită de 
sancţiuni nici Asociaţia 
Familială „Viitorul" Pe-
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troşani, care a funcţionat 
o perioadă, avînd ca 
profil achiziţionarea şi 
valorificarea materiale
lor refolosibile (cupru şi 
aluminiu în special), fără 
a fi înscrisă la Registrul 
comerţului. Ca urmare, i 
s-a confiscat suma de 
256 mii lei, totodată aplî- 
cîndu-i-se amenda de ri
goare.

Că legea nu iartă s-au 
convins şi cei de la firma 
S.C. „Comrod" S.R.L. Bu
cureşti, care au fost gă
siţi cu 13 tone zahăr, pe 
care-1 comercializau îtf 
piaţa Devei, fără a pose
da autorizaţiile necesare. 
Pentru încălcarea preve
derilor Ordinului minis
trului sănătăţii nr. m  
1972 şi a ari. 6 din Legea 
12/1990, contravenienţi
lor li s-a aplicat o amen
dă de 500. mii Iei şi s-a 
confiscat suma de aproa
pe un milion lei, prove
nită din comercializarea 
ilicită a zahărului. Cei 
tentaţi să procedeze simi
lar, .să ia aminte.

NICOLAE TfRCOB

„CÎND O SA SEMĂNĂM ?“
Acestei întrebări îi caută cu ne

răbdare răspuns locuitori ai satu
lui Valea Nandrului, comuna Peş- 
tişu Mic.

Unul dintre săteni, dl Sabin Ben- 
covici, într-o audienţă la redacţie, 
arăta cîte demersuri a făcut şi anul 
trecut şi acum pentru a fi pus în 
posesia pămîntului Ia care are drep
tul. Dar la primăria comunei are 
impresia că este evitat, lăsat să 
vorbească singur.

Omul are acte, şi-a cumpărat se
minţe pe bani mulţi, timpul trece, 
ar trebui să semene, dar cum si
tuaţia nu e soluţionată, nu poate 
face nimic.

„în satul Nandru s-a rezolvat — 
spunea cu supărare dl Bencovici. 
Dl primar şi-a luat pămîntul şi I-a 
vîndut." (V.R.)

IN ATENTIA
VETERANILOR DE RĂZBOI
De Ia Asociaţia Veteranilor de 

Război Deva am primit o adresă în 
care se precizează că Biroul execu
tiv al A.N.H.R. a depus la Guvern, 
în data de 4 februarie 1993, pro
iectul de Lege privind protecţia 
socială a tuturor veteranilor şi vă
duvelor de război.

Pînă la intrarea în vigoare a aces
tei legi veteranilor li se comunică 
următoarele:

•  biletele de călătorie pe C.F.R., 
distribuite în anul 1992, sînt vala
bile şi în 1993 ;

•  pentru anul 1993 biletele de 
călătorie vor fi distribuite în mă
sura în care vor fi primite, după 
aprobarea bugetului de stat.

- *■—★ —  ̂•*— Ir ■ ţţ**m...

Acţiuni ce se cer continuate
Printre comportamente- copil handicapat, pe grija

le pe care trebuie să le şi preocuparea specială
învăţăm este şi atitudinea pentru evoluţia lui inte-
faţă de semenii noştri a- lectuală şi motrică. Au fost
tinşi de neşansă. Un prim evidenţiate şi metodele de
pas ar putea fi cursurile stimulare a dezvoltării prin
susţinute recent la Deva îmbinarea armonioasă a
de doamnele Mărită Aron- cintecului şi jocului cu
son şi Tullie Jansăus-Rabe, munca,
profesoare la Universitatea Informaţia bogată, do- 
Goteborg (Suedia). Abor- cumentată, pusă la dispo-
dînd probleme de psiholo- ziţia cursanţilor, a fost în-
gie şi psihopedagogie, soţită de o ilustraţie pe
cursurile au insistat asu- măsură. Materialul docu-
pra cunoaşterii etapelor 
de vîrstă, cu particularită
ţile specifice. Un accent 
deosebit s-a pus şi pe pro
blematica dezvoltării unui

mentar care a dublat ex
plicaţiile teoretice, perma
nentul dialog între cea ca
re susţinea cursul şi audi
toriu au făcut aceste întîl-

niri foarte interesante si 
utile, Zilnic, 40 de part®» 
cipanţi — mame cu copR 
handicapaţi, cadre didac
tice de la şcolile speciafrf 
din Săcel, Păclişa şi Peş-: 
teana, reprezentanţi ai i*» 
spectoratului şi asociaţiilor 
de profil — au urmărit a- 
ceste cursuri deosebit âS 
instructive.

S-a exprimat dorinţa ca 
asemenea cursuri să $|ţ 
realizeze în viitor şi pen-t 
tru recuperarea motorie şl 
stimularea dezvoltării psî* 
hice a persoanelor handi
capate adolescente sau di 
vîrstă şcolară. (V.R.)

Sîntem informaţi că, 
pînă la începutul aces
tei luni, salariaţii Ofi
ciului Judeţean pentru 
Protecţia Consumatori
lor au participat la 216 
acţiuni de supraveghere 
privind calitatea pro
duselor şi serviciilor pe 
piaţă, iar valoarea măr
furilor oprite de la co
mercializare ca urmare 
a nerespectării regle
mentărilor în vigoare 
depăşeşte 335 milioane 
lei. Evident, o parte din 
acţiuni s-au desfăşurat 
în colaborare cu alte , 
organisme ce se preo
cupă de apărarea inte
reselor consumatorilor.

Din multitudinea as
pectelor întîlnite, iată

Cine protejează consumatorul ?
cîteva dintre cele mai 
semnificative, care au 
fost constatate în ultima 
perioadă, acestea consti
tuind elemente ce de
notă încălcarea de că
tre unii agenţi econo
mici a O.G. 21/1992. Nu 
insistăm asupra scopu
rilor profituâbile urmă
rite de către furnizorii 
de mărfuri sau de către 
comercianţi, nici asu
pra efectelor negative 
pe care le resimt cum
părătorii. Dorim doar 
să atragem atenţia asu

pra necesităţii supra
vegherii permanente a 
calităţii produselor şi 
serviciilor.

în esenţă, deficien
ţele constatate vizează: 
punerea în vînzare sau 
consum a unor produ
se fără certificate de 
calitate şi elemente de 
identificare şi caracte
rizare specifice, fie că 
este vorba de mărfuri 
indigene sau provenite 
din import ; neeticheta- 
rea mărfurilor; netra- 
ducerea în limba româ
nă a documentelor de

provenienţă ş.a. O ase
menea constatare s-a 
făcut şi la S.C. „Panif- 
com" S.R.L. Rapolt, ca 
re face prestare de mă- 
ciniş de grîu, dar nu 
certifică făina asupra 
calităţii, deşi aceasta 
este destinată unor a- 
genţi economici (per
soane juridice îndeo
sebi), care produc pune 
pentru vînzare.

Un caz aparte s-a în- 
tîlnit la S.C. „Corvin- 
trans“ S.A. Hunedoara, 
unde peste 70 la sută din 
mijloacele de transport

sînt ia limita, de casa
re, unele chiar depăşin
d-o. în acelaşi timp, se 
mai circulă cu anvelope 
uzate peste normele im
puse de securitatea cir
culaţiei, iar condiţiile 
oferite călătorilor sînt 
în mare suferinţă, ceea 
ce denotă că şi în pres
taţiile de servicii există 
încă multe lucruri de 
pus la punct. Ajung oa
re doar simplele supra
vegheri să fie remediat 
duiumul de lipsuri con
statate, dacă în această 
direcţie nu se conjugă 
şi efortul societăţilor co

merciale sau al regiilor 
în cauză ?

NICOLAE TÎRCOB
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Este o dorinţă naturală 
a celor mai mulţi oameni 
să aibă copii. Numărul de 
copii pe care aceştia şi-l 
doresc va fi influenţat de 
educaţia culturală, şi re
ligioasă, de stilul lor de 
viaţă şi aspiraţiile ca şi 
de oportunităţile care ii 
se oferă. Atunci cînd 
existenţa este aspră da
torită morţii, bolilor şi
malnutriţiei cotidiene, sar
cina pare a fi ceva nece
sar, ca o compensaţie pen
tru copiii care mor. In 
mediul rural, copiii re
prezintă o mare valoare 
economică, reprezintă se
curitatea în viitor pentru 
o familie extinsă. Dar, 
sub presiunea vieţii ur
bane, copiii necesită o in
vestiţie mare şi In con
secinţă educaţia unui nu
măr mai mic de copii re
prezintă o investiţie mai 
bană decît a unui număr 
mai mare de copii. Chel
tuielile necesare creşterii 
copiilor reprezintă un 
factor care influenţează 
cuplurile, în anumite so
cietăţi, în luarea deciziei 
de a avea familii mal 
mici. Totuşi, unui dintre

MOTIVAŢIE 

ŞI SFATURI IN 

PLANNING-UL 

FAMILIAL

cele mai puternice şi mai 
de durată motive de con- 
tracepţie, în societăţile In
dustrializate, este dorinţa 
femeilor de a avea o ca
rieră, de a obţine o edu
caţie de nivel superior şi 
de a avea independenţă, 
prestigiu şi un standard 
ridicat de viaţă.

Motivaţia ar trebui să 
cuprindă mai întîi copiii, 
viitorii părinţi. Familiile 
mici sînt asociate cu pres
tigiul, prosperitatea şi 
sănătatea, în timp ce 
sărăcia şi alte probleme 
sînt caracteristice familii
lor mari. Trebuie subli
niat că în cazul naşterilor 
la intervale de 2—3 ani, 
copiii rezultaţi sînt mai 
sănătoşi. Astfel, este ac
centuat conceptul de mă
rime ideală a familiei. 
Recomandările pot fi e- 
fectuate. de către medic, 
asistenta medicală, moaşă 
sau orice membru pregă
tit al grupului de plan- 
ning familial. Procesul de 
Consulting are două sen
suri. Există necesitatea 
de a asculta ceea ce se 
spune şi, în acelaşi timp, 
de a ţine cont de factorii 
culturali, familiali, reli
gioşi. De asemenea, tre
buie ca informaţiile şi 
argumentele folosite să 
fie revelatoare şi con
crete. Cel care dă reco
mandări trebuie să-şi de-’ 
păşească propriile încli
naţii şi prejudecăţi pen
tru a putea da imparţial 
informaţii şi a evita lec- 
ţli moralizatoare. Trebuie 
folosit orice prilej pentru 
ca populaţia să fie in
formată prin mijloace 
mass-media. Cuvîntul scris 
are cea mai puternică in
fluenţă prin transmiterea 
materialelor informaţio
nale care şă ofere moti
vaţia celor din şcoli şi 
colegii, grupurilor de fe
mei şi bărbaţi, adulţi, 
Instruiţi, ca şi a celor im
plicaţi în medicina mun
cii.
Or. SORIN CAZAN TOMA 

Dr. SIDO ŞTEBLEA
Dabor

j fttiala Hunedoara a 
' Societăţii de Educaţie 
I Contraceptivă şi. Sexuală 
! din România

VINDE IN  
EXCLUSIVITATE:

S o c i e t a t e a  C o m e r c i a l ă  

C r ă c i u n  &  C o m p  S . N . C .
Complexul „Bachus", Piaţa Unirii, nr. 4 Deva

BILIARD P O O L  A M ER IC A N

bancă sau cash.
Totodată, se asigură accesorii pe bază

REŢINEŢI !
La Firma S.N.C. CRĂCIUN (Bachus)

de tacuri.
IMPORTANT I
La etajul complexului „Bachus** din 

Deva solicitanţii, cei care doresc să se 
destindă cît mai agreabil, au ta dispoziţie de autoturisme ! 
renumita formă de distracţie a Cazino
ului (Casină), dotat cu mese de biliard. 13.

•  anvelope cu camere 155 x 13 ; 165 x j

Pentru informaţii suplimentare, ADRESAŢI-VA Ia telefoanele 617240; I 
617084 şi Ia fax 617294 Deva. |

S I L C O T U B s .
ZALAU i<*. SALAJ

4-700 ■ BtW M.VlTCAZOL Fax*. 9 2 150326 .Telcv ?>9Zt>b
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Mesele de biliard ,de calitate america- jocuri mecanice, jocuri de şah, table şi l  
nă, au dimensiunea de 225 x 111 X T8 rummy. Aici, într-o ambianţă plăcută, I 
cm şi se comercializează-de firma noas- antrenantă, se servesc băuturi fine, de I 
tră ta preţul de 1,4 milioane de lei sau calitate superioară, într-o gamă diverşi- a 
2000 de dolari, cu accesoriile cuvenite: ficată, 4—5 sortimente de cafea aromată, |  
2 tacuri; 2 crete; un set de bile: un produse ale artei culinare !a preţuri ac-l 
triunghi: 35 de fişe. Costul se poate a- cesiblle. Reţineţi, Cazinoul (Casina) este I 
chita prin dispoziţie de plată vizată de deschis intre orele 14—6 (dimineaţa). I

de comandă fermă — tacuri, capete de găsiţi pentru a cumpăra şi o seamă de I 
tac. seturi de bile. cretă, postav special, produse alimentare şi industriale, prin- ■  
lămpi speciale pentru biliard, suporturi tre care: I

I  t

•  cinci sortimente de ciocolată de ca-' 
litote superioară din Franţa, Cehia şi |
Slovacia:

•  uleiuri speciale pentru toate tipurile IitfhlnnSema* ‘ *

SC „BADPS“ SA — DEVA

Cu sediul în str. Em. Gojdu, nr. 79 — Deva, 
Organizează în data de 22. 04. 1993, ora 10

LICITAŢIE
pentru vînzarea următoarelor tipuri de mijloace 
fixe :

•  autobasculanta SRD 6135;
•  autoîncărcătoare tip IFRON;
•  autotractor R 8135 FS.
Relaţii suplimentare Ia telefon627788. Lista 

mijloacelor fixe este afişată Ia sediul unităţii.
(4482)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„COMIXT MASTERS" S.R.L. DEVA

prin depozitul en gros din strada Horea nr. 19
VA OFERĂ PRODUSE DIN IMPORT: Olan

dă, Germania. Franţa, Grecia, cu adaos comer
cial 0—10 la sută.

Oferta noastră cuprinde : conserve din car
ne, brînzeturi fermentate, ciocolată, napolitane, 
bere, sucuri, băuturi alcoolice, cafea 'solubilă şi 
boabe.

Vă aşteptăm zilnic între orele 8—20.
După data de 15.04 a.c. depozitul se mută 

pe strada Horea nr. 67. (4750)

S.C. „SARMINTEX" SAL. DEVA j

Str. Apuseni, nr. 1 1
în ziua de 29 aprilie 1993, ora 10, la se-1 

diul S.C. „SARMINTEX" S. A. Deva, str. | 
Apuseni, nr. 1, telefon 62 33 20, se desfăşoa- 1  

ră vînzarea prin licitaţie a următoarelor bu- 1  

nuri materiale ; ,
•  1 remorcă auto acoperită —■ 5 t.
•  1 ARO 320 pe benzină, la care pot*

participa persoanele fizice sau juri-1
dice interesate. 1

Lista bunurilor materiale precum şi in- | 
strucţiunile licitaţiei se pot consulta la uni- 
tatea organizatoare.

S.C. THERMATIC PROIECT DEVA

Pune la dispoziţie cazane automatizate pe 
gaz sau combustibil lichid, calorifere de alu
miniu, alte accesorii pentru sisteme de încăl
zire a locuinţelor particulare. Proiecte proprii, 
execuţie la cheie, garanţie 24 luni.

PRIN NOI, CONFORTUL DVS. 1
Zilnic, orele 10—20, telefax 095̂ 611655.

(226)

FIRMA COTURNIX IMPORT -
FILIALA DEVA

T£ ^ORT

Anunţă onorata clientelă că începînd cu 9 
aprilie 1993 vinde întreaga gamă de produse ale 
renumitei firme Colgate — Falmolive, cu adaos 
comercial zero, şi pe cele ale firmei germane 
Swarzkopf (Bac, Hatric, Kaloderma, Schauma, 
Taft etc.) cu adaos comercial 3 la sută.

Depozitul en-gros este în Deva, str. Liber
tăţii, blocul A, scara E, parter (în spatele res- , 
taurantului Union).

V A  AŞTEPTĂM  !

IMPORTANT !

Doriţi să obţineţi în localitatea dumnea
voastră o făină de calitate ?

Concernul „PREZIDENT" din Danemarca 
Vă oferă mori de orice capacitate, compacte» 

livrabile după preferinţe cu instalaţii de încăr
care, precurăţire, sortare şi însăcuire. Informaţii 
— Deva, telefon 095/616641, între orele 16—23.


