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I IC O U R I ÎN  M UNŢI, LA DUPĂPIATRĂ
FELICITĂRI

Cei prezenţi dumini
că, 3 iulie 1994, la „întâl
nirea moţilor cu istoria1', 
de la Dupăpiatră — 

«Cheia, au fost unanimi 
în a aprecia dinamismul 
şi strădan iileneobosi
tului fiu al locurilor — 
prof. Viorel Vulturar —* 
în organizarea tradiţio
nalei manifestări, care, 
datorită în cea mai mare 
parte lui, se amplifică 
în fiecare an.

Ii adresăm şi felicită
rile noastre sincere !

AŞTEPTARE

Lume multă la Cheia, 
sosită dis-de-dimine’aţă,.

Au venit la timp şi in
vitaţii — de la prefec
turile şi consiliile jude
ţene din Timişoara, Arad, 
Alba, Bihor,' parlamen
tari — trei la număr —, 
înalte feţe bisericeşti, re
prezentanţi ai armatei, 
istorici.. Dar începerea 
festivităţilor s-a prelun
git foarte mult, sub soa
rele dogorâtor al zilei, 
în aşteptarea preşedin
telui Consiliului jude
ţean Hunedoara — dl 
Costel Alic —, care a 
venit doar la ora 10,30 
şi a dlor Gheorghe Fu- 
nar, preşedintele PUNtt 
şi Gheorghe Ţinea, mi
nistrul Apărării Naţio
nale, sosiţi abia după 
încă o oră, când se con

sumase deja momentul 
sfinţirii de către soborul 
de_ preoţi a superbului 
monument* al Iancului. 
S-a dat onorul militar, 
s*a depus şi coroana 
fti.Ap.N.,. iar dl Gheor
ghe Funar a citit înscri
surile după crucea di: 

„marmură albă, realizaţi 
din iniţiativa •. sa şi prlrţ 
şubsanţiala contribuţie & 
PUNR. De la prefectu
ra judeţului nostru a fost 
prezent, trup şl suflet, 
(U subprefect Iulian Cos- 
tescu.

DUMITRU GHEONEA, 
MINEL BODEA

|  sosită dis-de-dimineaţă,. încă o oră, când se eon- (Continua!
________ Aspect de la manifestarea „întâlnirea moţilor cu istoria", care s-a desfă-

(Continuare In pag. a 2-a) ?urat duminică, 3 Iunie a.c., Ia Dupăpiatră.

I
I

'Anul VI •  Nr. 1102 •  MIERCURI, 0 IULIE 1994 * 8 pagini •  70 lei

1 — In toate structurile 
Societăţii au apărut reor
ganizări. Pentru început, 
vă rugăm să prezentaţi 
structura activităţii de Cruce- 
Roşie in judeţul Hune
doara.
----Societatea Naţională
do Cruce Roşie a României 
a fost fondată la 4 iulie 
1876, ca organizaţie de a- 
jutor voluntar, autonomă. 
Cu caracter umanitar. Func
ţionează conform celor 7 
principii fundamentale: 
umanitate, imparţialitate, 
neutralitate, independenţă, 
voluntariat, unitate şi 
universalitate. Are ca o- 
biectiv principal preveni
rea şi alinarea, în orice 
împrejurare, a suferinţe
lor umane, fără discrimi
nare de naţionalitate, rasă, 
iex, clasă socială, religie 
sau opinie politică. Este 
organizată după princi
piul teritorial In filiala 
judeţene şi subfiliale mu
nicipale, orăşeneşti şi co
munale. Noi - suntem fi- »■ 
hală şl avem subfiliale, 
dintre care se evidenţia
ză cele din Hunedoara, 
Deva, Petroşani, Vulcan,

Simeria, Orăşţie, Brad, 
Călan, Lupeni. La co
mune, subfilialele şpnt 
mal mult pe hârtie. Toţi 
colaboratorii noştri din 
judeţ lucrează numai pe

Obieptivul nostru prio
ritar este pregătirea pen
tru intervenţii în cazuri de 
dezastre şi conflicte ar
mate. Avem un depozit 
dotat în acest sens, la care

Discuţie cu prof. ELISABETA CIOROBEA, 
secretar pi Filialei de Cruce Roşie 

a judeţului Hunedoara

CONVORBIRI 
„CUVÂNTUL LIBER"

presupune şi Instruirea 
detaşamentelor de inter
venţie pentru acordarea 
primului ajutor. Există 
astfel de detaşamente In 
municipii, în oraşele Brad, 
Simeria, Orăştie şi Vul
can. In colabqrare cu 
Direcţia Sanitară organi
zăm, cursuri voluntare dş 
surori de Cruce Roşie lâ 
Deva, Hunedoara, Petrd- 
şani, Vulcan şi Călan.

— Din fericire ou 8- 
vcm conflicte militari, 
nici calamităţi naturale. 

Dar am avut inunda-

Caruselul i
Un volum important 

de informaţii se reyarsă

Îlinie asupra noastră, 
lie curg prin presă, ra

dio, ' televiziune sau pe 
lte căi, uneori nâucirl- 
u-ne cu avalanşa de 

date, Ingrozindu-ne cu 
ştirile sau imaginile pe 
care ni le aduc sau ni le 
pun în faţă, mal rar 
pucurându-ne de cine ştie 
ce descoperire sau in

ritoriur Bosniei, iar croâ-1 
ţii şi musulmanii doar 
30 la sută. Informaţia cu 
suspendarea acordului nu 
ne surprinde, nu este 
primul intre cele două 
(sau trei) părţi bosnia
ce care se încalcă, de 
fiecare dată luptele ,re- 
luându-se cu ' violenţă' şi ‘ 
noi victime. Se pare eă 
declaraţia generalului 
britanic Andrew Rid-

COMENTARII ■ A

ţie l a : Pestiş. p in  ferj- 

multă îmbrăcăminte p i
cire, dispunem în stoc

baz.ă da voluntariat, .
— Cum este apreciată 

activitatea filialei din ju
deţul nostru la nivelul 
ţării?

— Ca una dintre cele 
maţ bune. In raportul 
prezentat în martie a.c. la 
Sinaia, suntem între pri
mele 10. Există unele fi
liale foarte puternice, cu 
activitate foarte bună.

— Rezultatele prin ce 
se măsoară ?

se. adaugă maşinile pri
mite de la Crucea Roşie 
Germană care, deşi pe 
moment sunt la nişte fir
me particulare, rămân ia 
dispoziţia noastră, dacă e 
nevoie, cu şoferi şi car
buranţi. De asemenea, e- 
xistă salvări la minele 
din Valea Jiului, pentru 
eventuale accidentări. Cum 
în timp de pace Crucea 
Roşie trebuie să se pre
gătească de război, asta

care am dat-o sătenilor, 
împreună cu ceva ali
mente. Rezultatul ime
diat a fost că toţi săte
nii plătesc cotizaţie la 
Crucea Roşie, pentru cji 
aceasta ajută in caz de

Au pus întrebări 
şi au consemnat 

răspunsurile 
VIORICA ROMAN, 

DUMITRU GHEONEA

(Continuaro în pag. a 2-a)

venţie folositoare omu
lui, ,. cel mai adesea de- 
tumându-ne de- lâ preo
cupările zilnice şi făcân- 
du-na să ne frământăm 
fără ţintă. Puhoiul de 
informaţii îşi are izvorul 
în evenimente din ţară, 
dar şi de pe alte meri
diane şi paralele. De 
multe ori, unele informa
ţii ne {iar fireşti, de
curgând din evenimen
te cunoscute, altele sunt 
noutăţi şi le primim cu 
interesul cuvenit, alte
le ne par hazlii, unele 
iraţionala sau chiar bi
zare.

O informaţie de-acum 
câteva zile ne aducea la 
cunoştinţă că în Bosnia 
cea răvăşită de război, 
unde suferinţele, sunt 1- 
mense, unde sângele a 
curs de la prieten ift 
duşman deopotrivă, c | 
Acordul de încetare â 
focului încheiat pe 10 
iunie pentru o lună & 
fost suspendat, luptele 
fiind reluate cu violen
ţă pe tbate fronturile, 
înainte de expirarea lui. 
Se pare că forţele mu
sulmane speră să câşti
ge teren pe calea ar
melor, în dauna sârbi
lor bosniaci care deţin 
acum 70 la sută din te-

gway, citat de Agenţia 
Reiiter, că: „După sem
narea acordului de Snce- 1 
tafe a focului vor urma i 
cei puţin 20 de ani de 
văzboi“, are dreptate.

: Caruselul informaţii
lor privind criza Nord- 
Coreeană, care ne-a fă
cut să credere eâ. sun- , 
tem in pragul ; unu i: 
războ.j nuclear, treptat.; 
după vizita fostului pre-, 
şedinţe american Jimm.v 
Carter Ia Phenian şi în-;' 
tâlnirile pe care le-a- ’
avut cu Kim Ir Sen, ne-aţ 
pus în faţa unei situaţii' 
complet noi, diferită de 
cea anterioară. Acum, - 
agenţiile de presă;, inter-1' >. 
naţionale vorbesc de- ' ■»
spre consultări trilatera- ... 
le în vederea întâlnii rii- 
la nivel înalt ; interi ! 
coreene. Este o întoar- â 
cere a cursului evenl-  ̂
mentelor neaşteptată,, dar 
care ne dă speranţa în- ¥ 
tr-o înţelegere care să * 
vizeze pacea în această I. 
parte a lumii. Unele ,j 
gazete au dat să se în- S 
teleagă că am asista la » 
căderea „ultimului dino
zaur al războiului rece".
Să fie intr-un ceas bun.

GlI. PA VEL

(Continuare în pag. a 2-a)
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•  Acţiuni ecologice în Re
tezai. In perioada 1—12 iulie 
a.c. îrt masivul Retezat se des
făşoară mai multe acţiuni eco
logice de igienizare a munte
lui in perimetrul cabanei Pie
trele şi lacurilor Galeş şi Bucu
ra. Acţiunea este organizată 
de Ministerul Turismulu; şi 
Sporturilor, iar acţiunile ecolo
gice sunt sponsorizate de către - 
firmei# „Schell" şi Amenaja
rea energetică Rîu Mare Rete- 
Mt. (0.P,)i . ... -v

•  Separaţie. R.A.G.C.L. De
va a început o lucrare de marc 
inţeres pentru populaţie: se
pararea circuitelor de apă rece 
ale punctelor de termoficare de 
cele ale blocurilor. Tehnicienii 
ne asigură că după efectuarea 
acestei lucrări, nu va mai avea 
loc acel fenomen nedorit, când 
pe la robinetul de apă rece 
curge tot apă fierbinte. (I. C.).

•  Sezon. Gine trece pragul 
magazinului din blocul 14 al 
cartierului Oituz, ce aparţine 
’irmel S.G. Prodcom Garant Im-
m  SRL Deva, vâ avea p 
arpriză. Nn de altceva, dap 

ilei va găsi o mare gamă de

produse da îmbrăcăminte de 
sezon, import Italia. Preţurile? 
Mai mult decât, acceptabile, 
(V. N.).

•  Nu era cronic. Chiar aşa, 
Emilian Craihic, din Brad, nu 
era’ crainic ci păsărar. De ce? 
Pentru simplul fapt că a fost 
prins într-o noapte- furând găin; 
din gospodăriile oamenilor din 
oraş. Când te gândeşti că are 
aproape 40 de ani... (V. N.).

•  Flori. Deşi au fost supuse 
unor acţiuni de „peluzare", zo
nele verzi din Deva mai conţin 
încă trandafiri. Trandafiri pe 
oare ospătarela şi chelnăriţele de 
la , restaurantele învecinate ii

recoltează fără jenă pentru a-i 
folosi la mese protocolare. Pro
tocol, cred şi eu, este bun, dar 
nu pe banii contribuabililor.
(T. I.).

«  Recital de chitară. Joi, 7 
iulie a.c., org 18, la Casa de 
Cultură din Deva are loa reci
talul de chitară clasică susţinut 
de cunoscuţii chitarişti Cornel 
Voicescu (Ploieşti) şi Vasile Col- 
ţea (Bucureşti). Concertul are 
Ioc în cadrul „Zilelor chitarei 
clasice", organizate de Casa de 
Cultură Hunedoara, (M. B.).

A Z I
6 IULIE

e Au trecut ISC de zile 
din an; an mai ră
mas 179 ;

e Cuviosul Sisoe cel 
Mare; Sfânta Muce- 
niţă Lucia ;

^  1844. S-a născut scrii
torul şi publicistul 
IOAN AL. LAPEDA- 
TU (m. 1878).

UNA PE ZI
— Mari dobitoci sun

tem noi bărbaţii, foste
le!

— To rog să Iaci apre
cierea la singular!

— Mare dobitoc eşti, 
măi Costele!
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Sezastre, dar are nevoia 
e fonduri.
— Credeţi că acum oa

menii cunosc suficient a- 
devărata menire a Crucii 
Roşii ? .

— Consider că articolele 
apărute in ziarul dv. au 
reuşit să schimbe imagi
nea Crucii Roşii, confun
dată la un moment dat 
ţu  o- organizaţie menită 
doar să dea ajutoare. S-a 
înţeles acum mal bine 
că dincolo de ajutorul 
Imediat pe care-1 acor
dăm persoanelor defavori
zate, scopul pentru care 
a fost creată Crucea Roşia 
este acela de a interveni 
operativ în caz de dezastre 
sau conflicte armate. A 
fost benefic pentru noi 
ţă  ziarul a evidenţiat nu 
doar activităţile social- 
umanitare, ci şi pe cele de 
prim-ajutor, respectiv con
cursurile „Sanitarii pri
cepuţi", cursurile de su
rori, cât şl relaţiile inter
naţionale pe care le-am 
jîvut, îndeosebi cu Crucea 
Roşie Germană.

— Care vă sunt relaţii
le eu Crucea Roşie Ger- 
|hană, după ce şi-a în
cheiat misiunea oficială In 
România?

— Mă bucur să vă răs
pund că tocmai zilele tre
cute a fost in ţară secre
tarul Crucii Roşij Germa
ne, pentru semnarea unul 
fi cord da cooperare cu 
şocietatea noastră naţio
nală. Am avut onoarea 
să na numărăm printre 
cele 3 judeţe In care a*aa 
Oprit oaspeţii germani. 
Vor urma alte acorduri 
mtre filiale de la noi cu 
filiale din Germania. Aju
torul, de data aceasta 
Structural, va fi benefic. 
5* doresc să ne ajute - in 
instruirea formaţiunilor 
de prim-ajutor, cu perso
nal, de specialitate. Doresc, 
de asemenea, să înfră
ţească oraşe de la noi cu 
oraşe de la el. Deci co
laborarea va continua.

— Cum aţi realizat a- 
cest sediu deosebit, atăt 
Ca arhitectură, cât şi ca 
dotare ?

— Cea mai mare rea
lizare a comitetului filia
lei, zic eu, este acest 
sediu. Cheltuielile au fost 
suportate de Crucea Roşie 
Română — 25 milioane 
lei, plus 1,5 milioane de 
Ui din fondurile filialei. 
Aceşti bani provin din co
tizaţiile adunate timp de

45 de ani, bani care n-au 
fost preluaţi de stat, d  
au fost repartizaţi judeţe
lor pentru investiţii. Iar 
dotarea, tot ceea ce, ve
deţi, a fost făcută da 
Crucea Roşie Germană, !n 
cadrul unor acţiuni des
făşurate timp de 3 ani şi 
însumând 76 mii DM.

— O asemenea clădire 
are nevoie şi de o utili
zare eficientă.

— Da. în sala mare 
organizăm cursurile de 
surori. Iniţial am dorit 
să deschidem un cabinet 
de stomatologie, dar n-am

Întreg personalul 
de Cruce Roşiei

me cu 
membri 
„Siderurgica" Hunedoara, 
RAGCL Deva, RAMGCL 
Hunedoara, „Casial" De? 
va, Mina Vulcan. Făcftna 

-parte din Federaţia In
ternaţională de Cruce Ro
şie, avem obligaţii fi
nanciare faţă de aceasta. 
Anul trecut i-am plătit 
un milion de lei cotizaţie. 
Nu putem uita nobilul 
scop iniţial pentru care 
ft fost fondată Crucea 
Roşie. De altfel, 30 la 
şută din fondurile Crucii 
Roşii sunt blocate pentrU

O misiune nobilă 
făcută de voluntari

C O N V O R B I M  

„ C U V Â N T U L  L IB E R '

reuşit. Vom deschide alte 
cabinete medicale, In re
gim privat. Chiar dacă 
nu sunt ale noastre — 
legislaţia nu ne permite 
organizarea de activi-, 
tâţl medicale — una din 
clauzele contractuale pre- 
vede_acordare» de con-, 
sultaţii gratuite persoane
lor sărace. Tot în re
gim privat funcţionează, 
la parter, farmacia „Hu- 
manitas". Avem amena
jată şi o sală îh oara Ra
cordăm ajutoare. Căci, pe 
lângă ce am primit de 
la Crucea Roşie Germană, 
nu a fost firmă din De
va sau din judeţ la care 
sâ apelăm şi care să nu ne 
ajute.

— Să înţelegem că nu 
aveţi problemă financiare?

— Ne descurcăm foarte - 
greu, pentru că nu sun
tem subvenţionaţi de stat. 
Nici măcar salariile celor 
trei persoane angajate, 
dintre care una cu Jumă
tate de norma, nu le pri
mim de la stat. Noroc 
că firmele care • spomo- 
rizeazâ Crucea Roşie se 
gândesc nu numai la cei 
săraci, ci şi la cei care 
lucrează aici. Suntem re
cunoscători celor care ne 
ajută şi trebuie să se 
ştie că sunt tn judeţ fir-

conflicte sau catastrofe in
ternaţionale, 30 la sută 
pentru conflicte sau cala
mităţi interne, şi noi be
neficiem doar de 30 te 
suta.

— Despre activitatea

puteţi spune? .
'v- Ţinerii şi copiii sunt 

foarte apropiaţi de activi
tatea noastră. Ar dori per- 
manent să organizăm ac
ţiuni peate şi pentru că 
au avut posibilitatea să 
ia contact cu tineri ger
mani, care l-au . instruit 
pentru a lucra Itj acest 
domeniu. Au fost, ‘ de 
asemenea, în tabere de 
profil în judeţ, In ţară 
şi chiar în Germania. 
Avem grupe bune de ti
neret la Hunedoara, De
va şi Petroşani.

*» Prin cc acţiuni aţi 
marcat Ziua Crud! Roşii 
din România ?

- -  Nu ne pregătim spe
cial pentru aceste eveni
mente. Ele decurg firesc 
din activitatea noastră. O 
expoziţie eu material de 
propagandă, o tombolă, a- 
jutoare asistaţilor de la 
cantina de ajutor social, 
Iar In perioada premergă
toare — încheierea cursu
rilor de surori, acestea 
au fost acţiunile din preaj

mă zilei de 4 iulie. Dar 
cel mai remarcabil eveni
ment rămâne vizita de
legaţiei germane.

— Ce intenţlj aveţi pen
tru viitor?

— Intenţiile noastre ar 
fi ca fiecare subfilială «fi 
aibă un sediu, Unde oa
menii care lucrează acum 
ca voluntari eft fie re
tribuiţi, pentru că iste 
foarte greu să desfăşori 
0 activitate umanitară, nu
mai pe bază de volunta
riat. Acesta este un vis 
care se va realiza proba
bil în viitorii ani.

— S-a soluţionat con
flictul dintre filială şi sub
filiala Petroşani ? __..ţ

— Este un aspect ne
plăcut al activităţii noastre. 
Eu consider că lucrurile, 
murdare trebuie să se spe
te in familie şi nu tre
buia ş i  ajungă in presă 
acest incident Nu pot 
spune efl e încheiat, aficn- 
du-ne in proee* cu Al 
Ştefan Nemecsek, pentru 
ceea ce a scrii în „Curie
rul Văii Jiului". Actfm se 
duc tratative la Bucureşti

Împăcare. M-ad 
t şi pe mine dar, chiar 

eui Vreau să *Mihd 
Păcat# iNtm  

doar eu, 4f şi 
. Dacă

fost
tartitu
nu 
lipsa

> unde lucrez. I 
ia Bucureşti 

■ milion ţ i  j*k  
mătate de lei şi aducerea 
In ţară a unor maşini cu 
dublă destinaţie, sau daci 
sesizarea era nefondata, 
acum nu mei eram aici 
şi dv nu mai stăteaţi de 
vorbă cu mine. Gea casa 
era secretara subfilialei 
Petroşani a fost înlătura
tă din funcţie şi a preluat 
altcineva gestiunea {Ană 
la alegerile ce vor avea 
lor în acest an la subfi
liale şi la filială. V

•— Aţi dori să mai spu
neţi ceva cititorilor noştri?

— Doar două gânduri 
care ne animă. Dacă Cru
cea Roşie n-a reuşit să 
facă oamenilor  tot bine
le pe care l-a dorit, nici 
rău n-a făcut nimănui. 
Apoi reflecţia uneţ femei 
fără posibilităţi materiale 
dar care consideră c ă : 
„Sărac nu este «nul care 
nu a avut niciodată ni
mic. Cu adevărat sărac 
est» acri* car» nu a aju
tat niciodată pe nimeni". 
Iar tn încheiere aş dori 
să transmit mulţumiri tu
turor sponsorilor care ne-au 
ajutat şi pe al căror spri
jin contăm în conti
nuare, inclusiv ziarului 
dumneavoastră.

Ecouri în munţi, la
(Urmare din pag. 1)

NE CINSTIM EROII

Dl ec. Avram Crăciun, 
prefectul judeţului Arad, 
vine Întotdeauna la în
tâlnirea moţilor cu Isto
ria de la Dupăpiatră — 
Cheia, ca la dânsul a- 
casă, în sensul propriu 

\ al cuvântului Doar este 
localnic, născut la âlă- 
nlja. v

— Părerea mea de
spre manifestare ? Este 
un semn că cinstirea e- 
roilor neamului devine 
tot mai mult o necesi
tate spirituală, politică. 
Despre e) noi nu trebuie 
să învăţăm doar din fi
lele istoriei, cl şi ascul
tând glasul locurilor unde 
au trăit şi au luptat, pen
tru a-i păstra in suflet

SI a le transmite me- 
aorla generaţiilor vii

toare. Când reflectăm la 
faptele Tancului şi ale 
tovarăşilor săi de luptă 
este bine să ne gândim 
la vârsta lor de sub 30 
de ani, la curajul şi 
dârzenia ce-o caracteri
zau, la eroismul lor tn 
lupta pentru libertate şi 
dreptate. Delegaţia noas
tră de la Arad la a- 
ceastă manifestare este 
numeroasă, pentru că noi 
ne Iubim Istoria şi nea
m ul

POSESOR DE 
ISTORIE

„Eu zic că organizarea 
putea fi mal bună. îmi 
place foarte mult acest 
monument Îl merita 
îancu de m ult Ca local
nic şi deţinător al tiflbr 
terenuri pe oare se orga
nizează ah de an „întâl
nirea mpţilor cu istoria", 
sunt mândru că am în

posesie nu numai pă
mânt, c] şi istorie, scri
să de crftişorul nostru 
Avram Iancu.

Regret că armata nu 
a mai executat acel fru
mos exerciţiu care dă 
în fiecare an culoare fi 
substanţă manifestării. 
Eu nu ştiu care-i cauza, 
dar cine ştie să spună 
de ce şj de la anul să-l 
lase iar pe militari să 
facă exerciţiul Doar 
asta-i manifestare isto
rică, patriotica, nu po
litică". (Nlcolae Codrin, 
.Uzina de preparare Gr iş- 
Clor).

INDIGNARE

„Este revoltător" . — 
ne spune indignat un alt 
moţ adevărat, mândru 
de geneza lui, dl loan 
Pârva, din Brad. „De 
ce ?« — il întrebăm. „Păi 
cum de ce? Este cinstit,

dle, ca atâta lume să 
aştepte ore In fir nişte 
autorităţi de la Deva, 
Cluj şi Bucureşti, în căl
dura asta sufocantă, nu
mai pentru că dânşii au 
funcţii ?l Este corect ca 
depunerea de coroane ia 
Crucea Iancului să se 
■facă In tăcere, fără into
narea Imnului de Stat, 
fără fanfară, fără ni
mic? Este normal sâ se 
Interzică efectuarea a- 
celui magnific exerciţiu 
militar, devenit tradiţio
nal la această manifes
tare, nu ştim din ce 
cauze, in timp ce auto
rităţi din Ungaria vin 
la Arad şi-i omagiază pe 
ce-, 13 generali care au 
condus armata ce a omo
rât moţi, oameni nevi
novaţi ? Eu cred că tre
buie să fim mai exi
genţi şi mai corecţi cu 
noi înşine, dar şi cu 
alţii". -

B is e r ic ă  s tră v e c h e
Biserica cu hramul Sf. 

Arhangheli Mlhail fl Ga* 
vrii din Parohia Almaşu 
Mic de Munte datează 
din veacul al 18-lea. Este 
făcută din lemn de ste
jar, lucrată in stil vechi 
popular, fără ferăstrău, 
numai din secure şi bar
dă, ba chiar şl culele 
sunt făcute din lemn, iar 
cele metalice sunt meş
terite de fierar. La col
ţuri are nişte încrustaturi, 
ce se aseamănă cu nişte 
aripioare de Îngeri, fă
cute tot cil securea.

Se spune că parte din 
lemn ar fi fost adusă 
de la o biserică veche 
din Bucureşcij Bradului. 
La fel se mai spune că 
prima dată ar fi fost fă
cută in locul numit Po- 
deiul Bogatului yi că o 
furtună mare â descope
rit-o fi că un om bogat, 
care-avea patru feciori, a  
mutat-o din Pedel în 
sat, pe locul unde se 
află acum.

Ion Crişan ai Nuţulul, 
In «tâte de 82 de ani şi 
Moş llihai, in etate de 
f i  d* *n; care, aflaseră 
şi #  toate cele de mal 
sus dtepre biserică, d i: 

„Ja IM» alt bătrân, Petru 
Lupăşel (zis frica), care 
a murit in 1910, in eta
te de r n  ani. Cei doi 
bătrâni pomeniţi mai sus 
spuneau aşa: că lor le 
skea Trie» că auzise şi 
el pe părinţii lui când

ere copil că biserica *9| \ 
în jur de 250-30& d i |  
ani. Modificări i s-ati J 
adus cam prin 186B, când 
a fost podită pe jos cu 
scândură, până atunci 
fiind pe jos cu pământ 
— zis cu vatră; a doua 
in 1949 când i s-a aco
perit vârful turnului efl 
tablă albă zincată (sus 
pr. Cornel Tomescu, oare ] 
a murit in puşcărie prin | 
1660—61—62).

Ca obiecte vechi, bise- I 
riea are: piciorul de la I 
Sf. Prestol, din altar, ă i  | 
marmură, de pe vreme* 
romanilor, scris în lim
ba latină, cu referire 1* 
un mare comandant al 
Legiunii a XIII Gemlna;v  
două ico*ne pictate pe 1 
lemn, cu Mântuitorul şi 
cu Sf. Mucenic Gheor- 
ghe, care pot avea la 
300 ani un poHcandro 
din lemn, unicat in zo
nă, pictat cu 6 din cei 12 
apostoli, scris cu liters 
chirilice, care pot avea 
In jur de 200—250 de 
ani. Are mal multe 
icoane cu pictura vechi 
pe sticlă, disc, potir fi 
linguriţe din lemn, lu
crate frumos, precum 
mai multe cărţi vec] 
cu literă chirilică şi al
tele.

In anul 1966, biserica |  
fost declarată monu* 
ment istoric.

Preot
IOACHIM DANCIU

Biserica monument istoric din Almaşu Mie 
de Munte.

Z ZZZZZZZ1ZZ1Z
Caruselul informaţiilor
(Urmare din pag. 1)

O ştire trahsmisă de 
Agenţa CTH ne face 
cunoscut faptul că mi
nistrul apărării al Re
publicii Cehe. Antonin 
Baudys, a  inaugurat o- 
ficial înfiinţarea brigăzii 
de intervenţie rapidă, 
care, In final, va fi 
compusă din 3300 mili
tari superinstrulţi, şi 
tuperdotaţi cu tehnică de 
luptă. Ea va constitui 
cea mai mobilă unitate 
din cadrul armate) cehe. 
Ştirea ne surprinde, iar 
la prima vedere suntem 
tentaţi să credem Inu
tilitatea evenimentului 
relatat. Cehia cea paş

nică să fie oare amenin
ţată din nou? Dinspre 
regiunea Sudetâ nu a- 
vem cunoştinţă despre 
ceva manifestări revi
zioniste progermane, iar 
o nouă înfrângere, e |  
In 1968 a „Primăverii de 
la Pragâ"; nj se pare 
neconceput Dar... or 
ştiind ceva cehii, 
altfel de ce le-ar trei 
o astfel de unitate?

Informaţii peste In
formaţii, unele mai năs
truşnice decât altele 
Le citim, le ascultăm,!* 
comentăm. Ne îngrijo
rează, ne ingrozeso, ne 
bucură sau ne surprind. 
Fără. , «ie n-am 
spune că trăim.

oe

ebui



1994 a fost declarat Anul 
tlternaţional al Familiei, 

J  un semn că lumea este 
gonştientă de rolul pe ca- 
0 familia îi are în viaţa 

.Ocietăţii şi a fiecărui in- 
livld în parte. Dar poate 
a considerată această ini
ţiativă şi ca un semnal de 
ilarmă. Familia îa acest 
Sfârşit de mileniu începe 
|i . f l  piardă din valorile

capabili să descopere fiorii 
marii iubiri, său că nu şi-ar 
dori să fie împreună. Pur 
şi simplu condiţiile econo
mice actuale împiedică for
marea unor cupluri ţinere.

Sau am întâlnit şi situa
ţii în care mirele are 20 
şi ceva de ani, iar mireasa 
peste 30 (sau chiar 40), da 
ani. N-am vrea să se crea
dă că preferăm situaţiile

sau
Ide morale, căsătoriile în- 
re persoane de acelaşi sex 
In d  legalizate într-o se
te de ţări stiperindustria- 
Izate şi aşa.zis civilizate, 
îhiar dacă n-au insolenţa 
lomosexualilor şi lesbiene. 
or din alte părţi de a de- 
npnştra pe str kzi de , zlu« ’ 
nţ, aceştia au dobândit 
«va drepturi şi la noi.

E în firea poporului nos
tru creştin de când p-i ştie 
ft cu un pronunţat simţ al 
pudorii, să respingă ast
fel de relaţii împotriva fi» 
ţlL Şt este firesc ca fiecare 
ULşi trăiască viaţa alături 
de omul viselor sale. Dar 
asistăm astăzi la un feno- 
|nen îngrijorător. La mai 
ţnulte .primării din judeţ 
pi s-a spus că numărul că
sătoriilor este in scădere 
fi Că, între cei ce-şi unesc 
destinele, ponderea o; deţin 
persoanele mature sau chiar 
Vârstnice.

Puţini tineri îndrăznesc 
azi să-şi mai întemeieze 
o familie. Nu pentru că 
acum tinerii mar mal fi

inverse: o mireasă tână
ră alături de un soţ care 
i-ar fi mai potrivit ca ta
tă sau chiar bunic. Ase
menea căsătorii au la ba» 
zâ interese materiale şi 
ele nu pot aduce fericire. 
Uneori şi iubirea dispare 
sau se transformă în opu
sul ei. Dar ce.se poate în
tâmpla într-o căsnicie in 
care iubirea a lipsit de la 
început sau n-a fost îm
părtăşită de ambii parte
neri ?

Fireşte, au existat întot
deauna căsătorii din inte
res. Şi nu în toate cazuri
le au fo$t neapărat nişte 
dezastre. Dar ceea ce în
grijorează astăzi este fap
tul că tot mai mult in lo
cul adevăratelor valori u- 
mane — frumuseţe fizică şi 
morală, inteligenţă — sunt 
preferate avantajele mate
riale, Zestrea şi averea 
încep să fie tot mai mult 
„calităţile'' forte în alege
rea partenerului de viaţă. 
Păcat !

VIORICA ROMAN

O SUFLEŢISTĂ...
.,Diocolo de faptul că 

este O bună profesionis
tă, dr, Sidonia Medrea 
este şl o mare sufletis- 
tă", Aceasţa este păre
rea medicilor chirurgi şi 
anesteziştî de la Spita
lul din Hunedoara de
spre dr. Sidonia Medrea, 
şefa secţiei .anestezie. 
120 de .operaţii, câte şe 
fac lunar la chirurgie, 
presupun o colaborare 
constantă eu /secţia A.Ţ.I. 
O colaborare cu efecte 
pozitive finale pentru 
pacienţi. Se realizează 
aici o relaxare perfectă 
prin metode clasice, iar 
atmosfera armonioasă 
dintre colegi se datorea
ză şi celei care conduce 
de peste 25 de ani sec
ţia, respectiv dr. Sido
nia Medrea. Un medic 
care şi-a închinat viaţa 
meseriei I Consemnăm un 
gând âî dumneaei: „f ste 
o meserie frumoasă, ca
te- cere Insă mari sacri
ficii". (B.S.J

SA MAI ŞI 
RADEM...

•  — Tată, cu ce se 
pedepseşte bigamia ?

— Cu două soacre.

•  — Dle doctor, pri. 
miţi mulţumirile mgle 
pentru tratamentul dv.

—. Şine, dar eu nu-mi 
amintesc ca dv. să fi 
fost pacientul meu.

—- L-aţi tratat pe un
chiul meu. Eu sunt a- 
cum moştenitorul său.

Pilulele anticoncepţionale sunt 
preferabile avortului

Acum, că studentele şl 
elevele au dreptul la an
ticoncepţionala gratuit (fi
reşte, cu condiţia. . să se 
prezinte la cabinetele de 
Specialitate ca să ie so
licite), credem că este 
nimerit să se cunoască a- 
yantajele contraceptivelor 
Orale faţă de avort.

Iată ce spun speciaiiş- . 
u r tn  acest sens:! s o r tu l  
comportă o serie de ris> 
w l .  care pot ft imediate 
sau apar In timp. Intre 
riscurile Imediate se în 
scria moartea subită fdin 
fericire, la un. număr 
foarte redus efe cazuri) î 
hemoragiile, care uneori 
pot necesita perfuzii sau

VARIA
'  ■  TEIUL. Ceaiul din 
flori de tei contribuie la  
vindecarea xăoeiii şl a 
gripei, deoarece produce 
o transpiraţie abunden
tă, care face să scadă 
temperatura corpului. 
Are o acţiune liniştitoare 
în tuse, bronşită, ajută 
la eliminarea secreţiilor 
bronşice; influenţează fa
vorabil stările nervoase.

' Asociat cu muşeţei şl
ttientă, uşurează diges
tia, tonifică stomacul. In
fuzia se prepară din 1-2

I linguriţe de flori la 239
j g apă.

■  c a t e v a  se c b e t e
, ALE FRUMUSEŢII t  •  

Petrece cât mal mult
timp în mijlocul naturii

intervenţii chirurgloa’e ; 
perforarea ; uterului, ce 
se rezolvă, de asemenea, 
chirurgical. ■ mfeoţii şi 
chiar peritonite, caro in- 
«e»:srsti "■ .<!% «oft Venirea 
pe masa deîoiiBe|fi&: Nici' 
cgimp%aţiipă tardive nu 
surit de -neluat* in  seamă. 
Acestea sunt: infecţiile, 
sarcinile extrauţerine,, ste
rilitatea 'Şf-dumea pelvia. 
nă ârdcfeă. h;

Toate aceste riscuri 
constituie ăia»f*» efe. * 
te ca în locul avortului să 
fie preferată folosirea Pi* 
lulelor anticoncepţionale 
Orale. Tptuşi, ele sunt în
că privite cu circumspec- 

_jle, poate. ^ d i n  cauza u-_̂

■  Fă gimnastică în fie- 
care zi e Dormi 1 ore 
pe noapte; evită somnul 
de după-amiază e Cau
tă  zilnic motive pentru 
a te entuziasma m Bea 
în fiecare seară un pa
har cu lapte sau un 
ceai cu miere e Mănân
că multe legume şi fruc
te e Nu fuma şi nu 
bea niciodată băuturi 
alcoolice e Nu-ţi întrece 
posibilităţile fizice mun
cind.

■  RĂCORITOARE, e 
Combinaţi un litru de 
apă minerală cu zeama 
de la o jumătate de lă
mâie, o lingură de za
hăr, o lingură cu sirop 
de vişine, coaja rasă de 
la lămâie. Ţineţi la  rece 
tn sticle şi serviţi eu pai, 
in pahare decorate, cu 
coajă de lămâie.

nor legende, cum că ar fi 
implicate în apariţia can
cerului genito-mamar. Ni
mic mai puţin adevărat — 
susţin medicii. Mai ales 
în cazul anticoncepţiona
lelor mai noi, ca Micro- 
genonul sau Marvelonul, 
care au un conţinut scă
zut de estrogen (hormon 
presupus a . fi în legătură 
eu cancerul mamar). Şe 
crede, de asemenea, că 
îngraşă. Este drept că fe- 
feile câştigă puţin în greu
tate, dar de fapt pilulele 
reţin apă, care se elimi
nă uşor. Există însă des
tule avantaje ale anticon
cepţionalelor faţă de a- 
vort, între care şl costu
rile.

■  CÂND LIPSIŢI DE- 
ACASA MAI MULTE 
ZILE ; •  Nu lăsaţi res
turi de alimente perisa
bile în bucătărie •  Văr
saţi vasul de gunoi, spă. 
laţi-i cu un detergent şi 
Intoarceţi-1 » Scoateţi 
frigiderul din priză şi 
curăţaţi-1 în interior; pu. 
draţi cu talc garnitura 
de cauciuc a uşu şi lăsâ- 
ţi-o întredeschisă * Ve
rificai robinetele de ga
ze şi de apă •  Curăţaţi, 
spălaţi şi puneţi în 
pungi de plastio lucrurile 
din lână e Florile din 
vaze vor fi aruncate •  
Apăraţi-vă covoarele de 
molii fi praf, aspirftndu- 
le fi acoperindu-U # In- 
ciăăsţi ferestrele, dar 
gândiţi-vă la posibilita
tea de a lăsa aerul să 
pătrundă in locuinţă.

Ultimii ani au consem
nat o ascensiune a spor
turilor asiatice, îndeosebi 
a Naratelor tradiţionale, 
numărul copiilor, al tine
rilor care activează în clu
buri legalizate fiind mai 
mare de la zi la zi.

Un fapt îmbucurător

trei, iar la faza de la Ba
cău s-au mai obţinut încă 
două locuri trei.

Pentru tinerii sportivi 
din Orăştie, care au ob
ţinut rezultate foarte bune 
la naţionalele României 
de Karate tradiţionale, se 
Înscriu Cosroin Giurgiu,

se f i

44

l-am consemnat de curând, 
la Orăştie, unde sub con
ducerea antrenorului Ni. 
colae Iordăchescu, clubul 
de Karate tradiţional Da- 
cicus — club in care ac
tivează 14? de cursanţi — 
a obţinut rezultate apre
ciabile la actualele cam
pionate naţionale de la 
Oradea: 2 locuri doi şi un 
loc unu. La acelaşi cam
pionat, din luna iunie a-c., 
la junioare şi cădeţi, clu
bul „Dacicus" Orăştie a 
obţinut un loc întâi, două 
locuri doi şl trei locuri
WWVVWWAIWVWWWSIVWVVVVWWVWVVVWWVWtfSA

SACRIFICIU \

I

Mlhai Hosu, Vasile Ioa- 
neş, Ovidiu şl Mariana 
Ghenescu, Ovidiu Oană.

Deşi rezultatele obţinu
te situează clubul pe un 
loc bun, dificultăţile fi
nanciare simt eVidente, 
sponsori doar ocazional, 
iar sumele relativ mici, 
efortul financiar pentru 
deplasări fiind suportat de 
fiecare sportiv în parte.

Cu toate acestea, spor
tivii din Orăştie se im
pun prin voinţă şi efort 
personal.

CORNEL POENAR

, E-un sacrificiu 
[F oa ia  aibă de hârtie.
J* Gânduri fără glas, J
I Poeme fără titluri, • |

Zâmbete pierdute *
J Şi regâsite-n albul ei. I 
|  O  lume în alb-negru : >
* Cu tonuri umbroase de j 
|  gri J
J Contactul stiloului cu >

( hârtia, I 
Războiul cuvintelor cu [ 

I . neantul |
|  Şi freamătul libertăţii - 
J încolţind idei -  1
I E sacrificiul suprem J 
* Foaia pe care scriu j 
|  Şi de pe care to cite şti. J 
|  Sunt monstruoase ideile ! 
I Care scrijelesc obrazul |  
I hârtiei, J
! Albe şi goale ca şi I 
f  tăcerea’
% De dinaintea unei ; I
I sinucideri, J
« M»;i---- — » ■ ■ • »! Ideile, material aluvionar • 

‘ 1 i |
«pe « e  |  
• mine, |

|  Adme de apele creierului I
Undeva mai aproape de J

( mii
De foaia albă de hârtie

în parc. Foto GABRIEL DRAGAN

|  MONA JUŞCA, |
s studentă |

PENTRU VACANŢA 

TINERILOR

pentru vacanţa tinerilor. 
Biroul de Turism pentru 
Tineret Deva, pune la dis-- 
poâiţie bilete de odihnă 
in staţiuni de pe litoral şt 
la munte.

•  La Costlneşti se oferă
sejur în serii de 6. 19 şl 
12 zile, cu posibilitatea 
servirii preferenţiale a" u» 
nei mese ori pensiune com
pletă. ' ■ / \

•  Pentru tinerii din ' ju
deţ, B.T.T. oferă sejur la 
Motelul Valea de Peşti, 
situat într-un cadru mon
tan deosebit.

•  De asemenea, ofe
ră sejururi de 6, 10 şi 12 
zile la Pârâul Rece, Buşteni 
şi Izvorul Mureşului.

•  Pentru cei ce iubeso 
Delta, se asigură posibili
tăţi de cazare şi pensiune 
in staţiunea pentru tineret 
Roşu (V.N.).

MUSIO b o x  Pearl Jam (III)
In septembrie apare ria Top Pop Artist, la tul Iul este un simbol şi 

şingle-lul Go, care ocupă albume locul opt (Ten) cred că o bună perioadă 
locul 37 în Blllboard. La şl 15 (VS), nr. 1 la Top de timp nu voi mai 
scurt interval de timp. Pop Album Artist Duo/ cânta". De altfel, Pearl 
Casa Epio lansează Group, locul nouă la Top Jam a contramandat în- 
L.P.-ul „Versus", care Album Rock Traeks (cu treg turneul european 
cunoaşte o cifră de vân- piesa Black), iar în revis- din această primăvară.

4 zare record. In prima ta Hit Paradet locul Casa Epic scoate la 23 . 
săptămână situându-se la cinci la albume, unul la mai *94 un nou single 
970 000 de exemplare grupuri şi trei la Live „Dissident", nr. 10 în 

i vândute, Intrând - direet Act. N.M.E. şi 16 în Hit List
pa locul I în topul ame- Moartea fulgerătoare UK, având în proiect un 
rican, poziţie pe care se a lui Kurt Gobain, de minialbum cu şapte pie- 
menţine 4 săptăciâiţi, iar la grupul Nirvana, un se, înregistrate la concer- 
tn U.K. locul doi, la 30 adevărat lider spiritual tul de la Atlanta/Geor- 
octombrie., A urmat apoi al mişcării „Grunge", l-a gîa. Iată piesele incluse 
o nouă piesă, extrasă pe paralizat pur şi simplu pe V«.: Go; Animal; 
single Daughter, care o- pe toţi muzicienii adepţi Daughter» Dissident | 
cupă locul 27 în Billboard ai acestui stil muzical, WMA; Blond; Rearview 
şl locul 18 tn NMS. Fi- Wedder declarând în- Mirror; Rats; Eldery Wo- 
nalul anului *93 este tri- tr-un interviu acordat man Behind The Coun- 
Utnfal pentru Pearl Jam, postului MTV; „Perso- ter In A Small Town j 
figurând tn Billboard nai simt foarte afectat Leash şl Indifference. 
pe locul trei, la catego- de decesul lui Kurt, ges- UORIA SEBEŞAN



~  Stimate dle primar 
Traian Başiu, care-i sta
diul aplicării Legii fondu
lui funciar în cele “12 sate 
aparţinătoare comunei Pui ?

— în satul Ponor am 
reuşit să finalizăm res
pectiv sunt trimise ' cele 
228 titluri <}e proprietate 
spre a fi semnate. La Pui 
s-a măsurat intravilanul şi 
aproximativ 50—60 la su
tă din extravilan. Se con
tinuă măsurătorile în sa
tul Galaţi, intravilanul fiind 
terminat şi aici.

— V-aţi referit doar la 
trei localităţi. Când. vor 
reveni în discuţie celelalte 
9 ?

— Va' mai dura mult, 
poate chiar 10 ani. Merge 
greu, pământul fiind fă
râmiţat. Oricum, 90 la su
tă din populaţia satelor a 
intrat pe terenuri şi lucrea
ză pământul, 10 la . sută 
fiind în litigii între rude 
şi fraţi, cam de 3 ani.

Cu pădurile e şi mai 
greu, din cauza „Romsil- 
vei“ care are reţineri în a 
pune în posesie pe cei in. 
drdptăţiţi. Pe total comu-

Cu pădurile e mai greu...
nă s-au dat doar 17 ha, din 
cele 160 care ar fi trebuit 
date. Oamenii întâmpină 
greutăţi cu marcatul Ierni 
nelor. Noi ne-am deplasai 
la sediul „Romsilva" să re
zolvăm problema şi cu pă
durile crescute pe păşunile 
primăriei, pe care nu vor 
să ni le cedeze.

— Vă rugăm să concre
tizaţi.

— Este vorba despre lo
curile împădurite Măgura 
— Pui, Ponoriei, Bal cea, 
Bilugu, Făgeţel, Sorea ş.a. 
care au fost cuprinse în 
amenajamentele silvice, dar 
care aparţin primăriei de 
peste 50 de ani. Cetăţeni
lor 11 se pretind 4 000 Igi 
pe o oaie, dacă intră în 
pădure. Primăria a stabi
lit o taxă' de 600 de -lei,

• respectiv 300 le! pentru 
animalele tinere. Aici în
tâmpinăm greutăţi, deoa
rece ocolul, silvic, nu-i la
să să intre în pădure cu 
animale, v..

— Alte probleme actua
le ? - "

— Am avut necazuri cti 
inundaţiile. Au fost lnuft. 
date 20 ha de cartofi şi 
porumb şl 40 ha fâneţe lâ 
Qhaba, Ruşor şi Fizeşti. 
Tot din cauza inundaţiilor, 
la Fizeşti s-au distrus 4 
km de şosea, în prezent 
lucrându-se la refacerea 
drumului spre a fi redat 
circulaţiei.

Pentru campania de re
coltări, am luat legătura 
eu un „Agrdsem“ din ju
deţul Garaş-Severin, care 
lucrează mai ieftin decât 
cel din Haţeg.
— - în perspectivă, ce fel 
de utilităţi gândiţi pentru 
oamenii comunei ?

— Suntem preocupaţi de 
instalarea unei centrale te
lefonice moderne, actuala 
având peste 100 de ani. în 
colaborare ou ° societate 
româno-italiană vom con. 
strui in Pui o staţie de ben. 
zină şl un „Supermarket"

cu spaţii comerciale şi d? 
prestări servicii, cu ştrand

Îî încă o staţie de benzi- 
iă la Ponor. Profit de 

ceastă discuţie spre ft pş 
Exprima dorinţa să nu 
desfiinţeze coloana UMTf’ 
construită aici, pe terenul 
primăriei, pentru că ori
cum bazinul de exploatare 
Se află în jurul comunei 
şi nu la Haţeg, unde şe 
intenţionează să fie muta
tă coloana.

-— în ce s-a materializat 
huna colaborare cu loca
litatea belgiană Boom, cu 
care sunteţi înfrăţiţi ?

— în luna mai am pri
mit ajutoare materiale şi 
aparatură medicală în vâ- 
ioare de 60 milioane lei, 
cu care urmează să fie do
tată noua construcţie a 
dispensarului ce va fi ter
minată în acest an.

.Moartea lent! ce a 
cuprins aproape toate

S iplexele zootehnice, a- 
entată şi justificată de 

constituirea şi reconstitu
irea dreptului de proprie

tate asupra pământului, n-a 
ocolit, cum era de aştep
tat," nici fosta Asociaţie 
de creştere şi îngrăşate 
a tineretului bovin din 
Orăştie, unde anual se 
produceau câte 3500—4000 
tone de carne. Capacitatea 
spaţiilor de creştere şi 
îngrăşare a bovinelor a 
ajuns în ultima perioa
dă (înainte de 1989) la 
10 000 capete. '

Rămânând fără posibi
lităţi de a mai produce 
furajele, societatea (con
stituită din fosta asocia
ţie) a redus cu mult sub 
o zecime capacitatea pro. 
ductivă a complexului 
respectiv. Avântul dis
tructiv şi demolator a dă- 
sat însă urme adânci, sta-

şdăposturilor |jk g
tuajeior rămase f 
cum pe neimaginat, 
burând, când am t  
prin zonă, n-am găs 
nimeni, deşi era oTă »» 
ziua, să ne dea o relaţie 
despre ceea ce se mai 
întâmplă. Am rămas cu 
un gust amar pentru fap
tul că într.unul din adă
posturile populate cu vi
ţei (amestecaţi de diferi
te vârste şi categorii de 
greutate), animalele erau 
lihnite „de foame, având 
deslele goale. Or fi fost 
oare puse la cură de slă
bire ? ' '•

Indiferent de ce se în
tâmplă, poate am nime
rit într-o zi cu ghinion, 
imaginea ce o oferă a- 
cum complexul respectiv 
nu diferă cu nimic de cea 
a  unei epave, a unei co. 
răbii căreia nu i se mai 
Vede la suprafaţă nici

, ___ _ _____ _ catargul. (N.T.).
ESTERA ŞINA ■ ___________________ _______ -___

Povestea unui om indignat
I

Drum bun!

Iată-ne, aşadar, în plin 
sezon estival. Arterele de 
circulaţie ale judeţului şi 
ţării au devenit un ade
vărat... furnicar! Auto
vehicule de mare tonaj, 
autocare, automobile, trac
toare, motociclete, moto
rete, biciclete, aflate in
tr-un tlule-virio continuu 
dau „suflet" şi culoare 
străzii. Dar pentru ca a- 
cest flux de vehicule — 
care atinge cote maxime 
mai ales la sfârşit de săp
tămână — să se deruleze 
normal — este nevoie, 
înainte de toate, de o dis
ciplină de fier din partea 
tuturor participanţilor la 
trafic; de promovarea con
duitei preventive in orice 
situaţie. In acest context, 
permiteţi-ne să vă reamin. 
tim câteva recomandări de 
sezon:

•  Controlaţi periodic au
tovehiculele, mai ales îna

inte de a pleca fa un drum 
mai lung, pentru a vă a- 
sigura de perfecta stare 
de funcţionare a mecanis
melor şl sistemelor de ca
re depinde deplasarea în 
siguranţă a maşinii dvs ;

•  Evitaţi să efectuaţi 
călătorii lungi intr.un timp 
scurt, deoarece aceasta 
tentează la grabă, iar grâ- - 
ba, şi în circulaţie, strică 
treaba ;

•  Când, totuşi, deplasă
rile -lungi se impun, la 
intervale de 100—150 km 
opriţi-vă- pentru relaxare 
şi controlaţi autovehiculul. 
Medicamentele sau cafeaua 
nu înving oboseala;

•  In toate deplasările
dvs. căutaţi să folosiţi 
drumurile mai puţin cir
culate, pentru a evita 
mersul în coloană, care, 
se ştie, presupune greutăţi 
inerente, Dacă, totuşi, cir
culaţi pe artere aglomera
te, nu vă angajaţi în de
păşirea succesivă a mal 
multor autovehicule; asi- 
guraţi-vă temeinic înain
tea schimbării direcţiei de 
mers şi trecerii de pe o 
bandă pe alta ; '

•  Atenţionaţi, prin cla

xon, pietonii — mai cu 
seamă copiii şi bătrânii, 
bicicliştii şi căruţaşii în 
tâlniţi prin sate sau pe, 
drumurile din afara loca
lităţilor, pentru a le sem
nala prezenţa dv. şi a pre
veni manevre riscante din 
partea acestora;

•  Utilizaţi în toate de
plasările, chiar şi în cele 
Scurte, centura de siguran
ţă. în, multe cazuri, aceas
ta s-a dovedit salvatoare. 

Cu speranţa că veţi ţine 
seama de aceste recoman
dări, că veţi respecta toa
te regulile de circulaţie, 
tuturor — DRUM BUN I

Mr. MIRCEA NEGRU, 
Serviciul Poliţiei Rutiere 

din Inspectoratul de Poliţie 
al judeţului Hunedoara 

VM AnAAW AM AnM Uy

într-una din zilele tre
cute; dis-de-dimineaţă, a 
venit la redacţia ziarului 
nostru dl Nicolae Sima 
din satul Dumbrava, co
muna Ribiţa.

—- Vă rog să mă aju
taţi într-o problemă — 
a zis vizitatorul.

In virtutea misiunii 
ce şi-a asumat-o cu toa
tă răspunderea, ziarul 
„Cuvântul liber" — aceea 
de a-i ajuta pe oameni 
să treacă prin multiplele 
necazuri ce li se pun In 
faţă In perioada de tran
ziţie — l-am ascultat pe 
dl. N.S. cu toată atenţia. 
Iată, pe scurt ,ce ne-ft 
relatat, cu ton foarte In
dignat :

In 1985 s-â căsătorit 
cu o femeie —■ Sfariâ -*• 
şi s-a mutat In casa 8- 
cesteia, ridicată de dânsa 
împreună cu primul soţ, 
decedat. Printr-un con

curs de împrejurări, casa 
â fost Intabulată pe nu
mele mamei Măriei, care, 
la rândul ei, a dat-o unui 
nepot. Nepotul, pe nume 
Chiriţâ Vernus, s-a dus 
de mai multe ori la fa
milia Sima, şi le-a spus, 
mai cu frumosul, mai cu 
duritate:

— Casa este a mea, 
ieşiţi afară din ea 1

Familia Sima nu i-a 
luat în 4 seamă sfatul- 
ameninţare şi a înaintat 
acţiune judecătorească, 
spre a se dovedi că lo
cuinţa îa  care stătea a 
fost construită, intr-ade
văr, de Maria, împreună 
cu primul ei soţ.

lucrurile au mers aşa 
cu ameninţări şi cu 

refuzuri — până vineri, 
24 iunie a.c. In ziua a- 

-ceea. la poarta casei cu 
pricina au sosit Chiriţă 
V., împreună cu un frate

şi cu doi ţigani. Le-a a- 
runcat soţilor Sima:

— V-am spus să ple
caţi şi nu vreţi. Ei bine, 
vă scoatem n o i!

Şi cei patru s-au pus 
pe treabă. Au răsturnat 
ce au găsit prin» curte, 
iar ce era in casă au scos 
afară:, mobilă, haine ş.a. 
După care s-au pus' pe 
chef.

Aceste lucruri ni le-a 
povestit dl Sima, cu o- 
cazia vizitei sale la re
dacţie. Sigur, adevărul 
acestor fapte trebuie pro
bat. Cel mai sigur mijloc 
de a-şi face dreptate este 
justiţia. De aceea, îi su
gerăm să se adreseze 
parchetului, poliţiei sau 
direct judecătoriei» care 
sunt abilitate să facă lu
mină în toate cazurile 
de încălcare a legii.

TRAIAN BONDOR
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\ CINE RĂNEŞTE UNDE AU
„MÂNCAT" DOMNII ?

„La parterul blocului 28, scara A, din bdul Da
cia al Devei, două familii, cele de la apartamen
tele 2 şi 8 — Sînzian şi Grişan — au făcut în apar
tamente o serie de lucrări de îmbunătăţire a con
fortului, rezultând de la ele moloz. In loo să fie 
încărcat acest moloz într-unul din mijloacele de 
transport cu care au adus materiale pentru lucrări 
şi să-l ducă la o rampă de gunoi,'le-â fost mal uşor 
să-l depoziteze lângă gardul creşei din cartier, pe 
zona verde, acolo unde un locatar a plantat câţiva 
nuci, sufocându-i astfel", (Un grup de 7 familii dlri- 
bl. 28).

N.R, Cine râneşte unde au „mâncat" domnii ? 
Poate Consiliul locah DeOa, cU o amendă drastică.

CIRCULAŢI, VA ROG I
„Joia la Brad e piaţă mare şl bine aprovizio

nată. Te sâcâie însă Ia tot pasul ceva. Nu poţi intra 
în piaţă din cauza maşinilor mari şl mici, care blo
chează toate iutejârilo sau se pi'mbâ prin puhoiul dă 
oameni ce sa vim wă oa n orice pteţi. Am discutat 
u doi poliţişti atm  aşi jurau omhsm în piaţă, 
l-au spus că ku pot face litania deeersce primaraj 

iu vrea ca maşinile celor care vin eu marfă din 
!—3 jâdeţo, joia şi duminica, să fie scoase din piaţă®. 

(Ioan Matei, str. General Milea, bloo A 12, ap. H, 
Brăd).

N.R. Poate că de scos din piaţă nu ar - trebui 
scoase. în  maşină omul are marfă, pe care nu o poâ- 
ţe expune deadatâ, ol pe măsură ce vinde. Dar of- 
dine se poată face. Un loo de parcare în piaţă pen
tru aceste maşini se poate găsi sigur. „

$
t

MIERCUREA AR AVEA 
SAMBÂTA LIBERA ?

„Duminică, 12 iunie, au venit la mine la uşă, 
în jurul orei 12, mai mulţi locatari din bloc, eu fiind 
responsabil de scară. Motivul: pe la robinetele de 
apă rece curgea, ca şl pe la cele de apă caldă, doar 
apă fierbinte. Fenomenul nu este singular: se întâm
plă de regulă sâmbăta şi duminică. împreună cu doi 
locatari, atn mers la centrala termică pe a cărei uşă 
este scris P® 3. Acolo am găsit două lacăte mari pe 
uşă, iar înăuntru se auzeau cum funcţionau motoa
rele şi pompele.

Miercuri, 18 iunie, pe la ora 17,30, când m-am 
dus cu alţi vecini să plătim taxele comune, am tre
cut din nou pe la centrală. Aceleaşi două lacăte pe 
uşă. (Vasilo Ionescu şi asociaţia de locatari a blocu
rilor A 2 şi A 5 din cartierul Gojdu).

N.R. Ce să vă spunem noi, dle Ionescu ? Poate

â fochiştil de la PW 3, miercurea au... sâmbătă li
ră.

POŞTA RUBRICII
9 Mihai Popovîci — B rad: Nu ştim la ce articol 

faceţi referire în scrisoare. Nu avem cunoştinţă de 
ăl, dar pe acea temă, noi am scris. Cea de a doua 
parte a scrisorii am remis-o Oficiului Judeţean pen
tru Protecţia Consumatorului şl Gărzii Financiare, 
pentru cercetare şl luare de măsuri.

•  Elena Gevdar^ — Deva: Singura posibilitate 
de a vă ajuta est» să semnalăm la această rubrică 
disponibilitatea dv. pentru a presta o muncă da se- 
Ore tară eu pregătire de stenodactilografă. Deci, Elena 
gevdar, bdul 22 Decembrie, bl. 42, so. B, ap. 3, Deva. 
Nu obişnuim să facem publicitate gratuit, dar pen
tru  un om necăjit, treacă de la noi.

Desen de CONSTANTIN GÂVRJM



C U V Â N T U L

£
Îi. — Desfacerea contrac. 
ui individual de munca 

in iniţiativa unităţii (e
ru câ la acest capitol' 
ot întâlni mal multe ş{-

tervaj scurt de angajări 
pentru posturile reduse este 
ilegală şi justifică măsura 
reîncadrării de către in-

aţii, prezentate cu Iit§- 
ţ* da lâ a  k  k, nu îl ■_ 
tăm expune într-un singu 
ăpisod — n.n.). 

a) Unitatea {şl reduce

stanţă a persoanei restruc. 
rate, la cererea acesteia, 

«fiinţarea la scurt timp de£

ea unor posturi de nattf.’ 
elui ocupat de cel io

personalul prin desfiinţă
ri
f* w
Cauza, ca urmare o reor. 
ganlzărl1. Dacă în practica 
anterevoluţionară era asi
gurat locul de muncă, 
existând Inclusiv legislaţie 
de constrângere la muncă, 
în prezent acesta nu mai 
este garantat nici în ca. 
zul societăţilor de stat şi 
nici al celor privatizate, 
date fiind schimbările de 
substanţă în organizarea 
societăţilor comerciale, pre
cum şi datorită intereselor 
adesea schimbătoare deter
minate de conjunctura e-

jţtl desfiinţat poate fi un 
ijidiciu că reducerea pos
tului â constituit un motiv 

, âparent de înlăturare a 
persoanei din muncă şi să

fie apreciată ca măjsură 
egală j
—- ordinea în care se 

procedează la nominaliza, 
rea persoanelor disponibi. 
Uzate în cadrul funcţiilor 
înrudite poate fi stabilită 
de părţi prin contractul 
colectiv de muncă, iar în 
lipsa acestor stipulaţii în 
ordinea apreciată de per
soanele autorizate să decidă.

Cu ocazia reducerii de 
personal se pot desface con
tractele de muncă şi ale

T em eiuri le g a le  
a  n

de încetare

conomico.finaneiară. Situa
ţia este compensată de mă
surile de- protecţie socială.

Măsura desfacerii con
tractului de m u n c ă  
trebuie să fie preceda
tă, potrivit art. 133, alin. 
(1), de oferirea persoanelor 
în cauză a altor munci co
respunzătoare atunci, când 
societatea comercială dis
pune de munci adecvate 
şi de posibilităţi finaneia. - 
re de menţinere a salaria
ţilor ale căror posturi au 
fost desfiinţate sau să ia 
măsuri de recalificare.

In cazul în care unitatea 
nu deţine atare posibili
tăţi sau măsura reorgani
zării a fost dispusă 1n scop 
de rentabilizare a activită- 
ţii sau de asigurare a sa
lariilor şi normelor de 
muncă pentru salariaţii ră
maşi, protecţia socială a 
personalului disponibtlizat 
este asigurată prin înscrie
rea acestora la Oficiul For
ţelor de Muncă, fiind în
dreptăţiţi să primească a- 
-jutor de şomaj. Prin efec
tul Legii nr. 1/1991 privind 
protecţia socială a şome
rilor şi reintegrarea lor 
profesională, este rămasă 
neaplicabilă dlspoaiţia art. 
133 (1) din Codul Muncii, 
de obligare a unităţii în 
cauză de a solicita sprijin 
organelor de repartizare în 
muncă, întrucât aceasta se 
realizează implicit prin în
scrierea persoanei disponi- 
bilizate la Oficiul Forţe- 

- lor de Muncă şi Şomaj.
Legat de aplicabilitatea 

măsurii prevăzute de art. 
130 alin. 1, Ut. a din Co
dul Muncii, se impun unele 
consideraţiuni precum:

— reducerea de personal 
trebuie să fie consecinţa u- 
nor nevoi reale determinate 
de interesele unităţii, iar nu 
înţelegerea secretă a părţi
lor de a proceda la deschi
derea în folosul salaria
tului a unui drept de sub
zistenţă în baza Legii nr. 
1/1991, privind protecţia 
socială a şomerilor şi rein
tegrarea lor profesională ;

— reducerea de perso-, 
nai să fie efectivă şi rea
lă, aceasta reprezentând o 
măsură corectă de renun
ţare atât la saKrîi t cât 
şi la post. Reducerea de 
personal urmată la un in-

celor încadraţi pe durată 
determinată.

întrucât în termenii fo
losiţi de legiuitor se face 
referire la „desfiinţarea u- 
nor posturi de natura ce
lui ocupat de cel în cau
ză", în literatura de specia
litate s-a statuat că este 
vorba de posturi care sunt 
„asemănătoare prin sfera 
lor de atribuţii, condiţii de 
vechime şi pregătire".

Ca accepţiune generică, 
noţiunea de reorganizare a 
fost interpretată în litera
tura juridică într-o sferă 
largă de cuprindere, Inclu
zând toate modificările ca
re au avut loc in structu
ra internă a unităţii, prin 
care se realizează structuri 
organizatorice raţionale, co
relate' cu procesul de pro
ducţie sau cu sarcinile u- 
nităţii şl care privesc „gru. 
parea posturilor, numărul 
de secţii, servicii, compar
timente", ce pot avea ca 
urmare restrângerea acti
vităţii şl implicit reducerea 
unuia sau mai multor pos
turi. Ne aflăm în situaţia 
reducerii de posturi chiar 
dacă este vorba de redu
cerea unul singur post, a- 
eesta reprezentând o reor
ganizare internă.

Desfiinţarea posturilor nu 
este întotdeauna legată de 
o reducere de activitate, 
ea putând avea loc chiar 
şi în situaţia în care vo
lumul de sarcini se mă
reşte. Se pot lua astfel de 
măsuri organizatorice, in
clusiv pentru rentabiliza
rea unor sectoare de acti
vitate sau a situaţiei pe 
ansamblul unităţii.

In sfârşit, prevederea le
gală privitoare la posturi 
de aceeaşi natură cu pos
tul celui în cauză, îndrep
tăţeşte unitatea să facă o 
selecţie a personalului, ca
re nu este supusă contro
lului organelor judecăto. 
reşti.

In prezent competenţa 
profesională ca entitate ju
ridică trebuie să reprezin
te criteriul esenţial al se
lecţiei personalului menţi
nut de unităţi. (Din „Ghid 
legislativ în sprijinul unii 
taţilor privatizate — Ra
portul juridic de muncă", 
de I. Mariş şi E. Şortan).

(Va urma)

L E C I L E - T E M E L !  A S T A T U L U I  D
In cursul lunilor mai şl 

iurtie a.c., Parlamentul Ro
mâniei^ a adoptat legea 27 
privind — impozitele şi 
taxele locale — publicată 
în M. Of. nr. 127 din 24 
mai şi legea 34, care re
glementează impozitul pe 
venitul agricol, publicată 
în M. Of. nr. 140 din 2 iu
nie 1994.

In atenţia văduvelor şl 
a veteranilor de război, 
precum şi altor persoane 
scutite de impozit, redăm 
câteva aspecte din cele 
două legi.

Impozitele şi taxele lo. 
cale constituie venituri 
proprii ale bugetului uni
tăţilor admlnistrativ-teri'to. 
riale şi sunt reglementate 
prin lege. Fondurile bă
neşti provenite din impo
zite şi taxe locale se uti
lizează pentru acoperirea 
cheltuielilor care se finan
ţează de la bugetele pro
prii ale unităţilor adminis- 
trativ-teritoriale în condi
ţiile legii.

Impozitul pe clădiri şi 
terenuri este anual şi se 
datorează de contribuabili 
pentru clădirile şi terenurile 
aflate în proprietatea a- 
cestora, indiferent de lo
cul unde sunt situate şi 
destinaţia acestora. In ca
zul clădirilor proprietate 
de stat, aflate -in adminis
trarea sau folosinţa, după 
caz, a contribuabililor, im
pozitul pe clădiri se dato

rează de către cei care • le 
au in administrare sau fo
losinţă. ' ; '

Taxele asupra mijloace
lor de transport cu trac
ţiune mecanică .aparţinând 
contribuabililor se stabilesc 
în funcţie de capacitatea 
cilindrică a motorului şi

1994. Prevederile prezentei 
legi se aplică începând cu 
data de întâi a lunii urmă. 
toare publicării ei în M. 
Of., cu excepţia capitolelor 
II, III, şi IV, care se a. 
plică începând cu data de 
1 ianuarie 1993,

Impozitul pe venitul a-

Scutiri de taxe
pentru fiecare 500 cm cubi, 
sau fracţiune de capacitate 
sub 509 cm cubi se preve
de o taxă de 4 000 lei, exp. 
un autoturism cu o capa
citate cilindrică de 1000 cm 
cubi. se va plăti o taxă de 
8 000 lei pe an.

Legea prevede în capi
tolele IV, V, VI, VII şi VIII 
şi alte taxe şi impozite ca 
re din lipsă de spaţiu nu 
pot fi redate.

Art. 66 din susmenţio
nata lege prevede c ă : Per. ; 
soanele fizice, veterani- şi 
invalizi de război şi bene
ficiari al prevederilor De- 
cretului.lege nr. 118/1990, 
se scutesc de plata impo
zitelor şi taxelor locale re
glementate prin legea 27/

gri col' aşa după cum ară
tam la început este regle
mentat prin dispoziţiile le
gii- 34 din 2 iunie 1994, care 
prevede că i

Sunt contribuabili în sen
sul prezentei legi — orice 
persoană care deţine in 
proprietate teren agricol, 
şi orice persoană care be
neficiază de prevederile Le
gii fondului funciar nr. 18/ 
1991 şi căreia i s-a recon
stituit sau i s-a constituit 
dreptul la proprietate, deşt 
nu i s-a eliberat titlul de 
proprietate, are în mod e- 
fectiv terenul atribuit pe 
bază de adeverinţă provi
zorie sau proces-verbal de 
punere in posesie.

Impozitul pe venitul a-

gricol 'se plăteşte în pro
porţie şi la termenele ur
mătoare ;

50 la sută până la 1 sep
tembrie inclusiv şi 50 Ja 
sută până la 15 noiembrie 
inclusiv.

Art. 12 reglementează st. 
tuaţiile de pierdere a recoL 
telor în caz de calamitau 
naturale, situaţii în cate 
impozitul se reduce 
porţional cu pierderea pro
ducţiei calamitată. V

Scutirile de impozit sunt 
reglementate prin dispozi
ţiile art. 13, care prevede 
că;

Consiliile Judeţene pot 
acorda în cazuri temeini
ce justificate, amânarea a fu  
eşalonarea la plată a im
pozitului pe venitul agri
col, precum şi a majorări
lor de întârziere aferen§.

Pentru persoanele han
dicapate şi asimilabile gr. 
I şi II de invaliditate şi 
pentru persoanele fizice In 
vârstă de peste 65 ani, cai;a 
îşi lucrează singuri pămân
tul^ impozitul pe venitul 
agricol se reduce cu 50 fa 
sută.

Se scutesc de plata im
pozitului pe venitul agri
col veteranii şi văduvele 
de război. I ,
“Legea 34 intră în vîgos. 

re cu 1 iunie 1994.
Col. r. VASILE NEMEŞ, 

preşedintele As. V;R; din 
M.I., Filiala jtttejhlui 

Hunedoara 1

Protecţia, specială a handicapaţilor (II)
Potrivit articolului 6 din 

Legea 53/’92, persoanele 
handicapate, ocrotite prin 
forme neinstituţionalizate, 
mai beneficiază d e : acce
sul liber şi egal în orice 
instituţie de învăţământ o- 
bişnuk, cursuri de zi, se
rale sau fără frecvenţă, cu 
respectarea legislaţiei din 
învăţământ; pregătirea la 
domiciliu a copiilor han* 
dicapaţi, nedeplasabili, pe 
durata învăţământului o- 
bligatoriu. De această po. 
sibilitate beneficiază, la ce
rere, şi persoanele handi
capate adulte nedeplasabl- 
le In vârstă de până la 30 
de ani. Această pregătire 
se va asigura potrivit nor
melor stabilite de Minis
terul învăţământului cu 
avizul Secretariatului de 
Stat pentru Handicapaţi şi 
Ministerul Finanţelor; în
cadrarea într-o activitate 
salarizată a celor calificaţi, 
în locuri de muncă accesi. 
biile ; pensionarea la cere
re, pentru munca depusă 
cu reducerea vechimii în 
muncă, potrivit legii; pri
oritatea la închirierea, 
construirea şi cumpărarea

•JV JW JW JW W JW W M V .

locuinţelor din fondul de 
stat şi, repartizarea, la ce
rere, a apartamentelor la 
nivelurile inferioare ale i- 
mobilului; acordarea unei. 
camere în plus, la locuin
ţele proprietate de stat, la 
solicitarea celor încadraţi 
în gradul I de invaliditate, 
cât şi familiilor care au în 
întreţinere un minor han
dicapat ; acordarea de cre
dite pentru cumpărarea sau 
construirea de locuinţe, în 
condiţiile cele mai favo
rabile prevăzute de lege ; 
prioritate la achiziţionarea 
obiectelor casnice’ de folo
sinţă îndelungată, precum 
şi a autovehiculelor adap
tate sau care pot fi' adap
tate pentru folosinţă sau 
transport; repartizarea în 
folosinţă de motorete şi 
motociclete adaptate per
soanelor cu deficienţe lo
comotorii, potrivit criteriilor 
stabilite de Ministerul Să
nătăţii şi Secretariatul de 
Stat pentru Handicapaţi: 
concediu de odihnă supli
mentar, stabilit potrivit le
gii nr. 6/92 ; concediu pre
natal, începând cu luna a 
Vl-a de sarcină, la cerere;

stabilirea chiriei pentru lo
cuinţa din fondul locativ 
de stat la tariful minim 
prevăzut de lege, iar pen
tru nevăzători, redus cu 
50 la sută.

De unele drepturi bene
ficiază, la cerere, şi per
soanele care au în îngrijire 
un copil handicapat. Aces
tea sun t: concediu plătit 
pentru îngrijirea copilului 
handicapat, până ia împli
nirea de către acesta a 
vârstei de trei a n i ; conce
dii medicale pentru îngri
jirea copilului handicapat, 
bolnav, cu afecţiuni inter
curente, precum şl pentru 
tratamente de recuperare, 
până la împlinirea de că
tre copil a vârstei de 18 
ani. . 7;\

Persoana care are în in. 
grijire, supraveghere şi a- 
cordă ajutbr permanent mi
norului sau adultului han
dicapat, beneficiază de un 
salariu la nivelul salariu
lui minim brut, lunar, al 
asistenţei sociale cu pre
gătire medie, debutant, pe 
toată - perioada handicapu
lui. I se recunoaşte, toto
dată, perioada respectivă

ca vechime In muncă ce se 
ia în calcul la. pensiona
rea pentru Umilă de vm- 
stă, potrivit înscrierii Os 
carnetul de muncă, efectu
ată de inspectorate!® teri
toriale de stat pentru. han
dicapaţi, care încheie setş 
tor persoane- contracte 
muncă în condiţiile le 
laţiei prevăzute ..perl 
personalul casnic, efectu
ând periodic anchete seW- 
ale.

Persoana adultă, Incapa
bilă de muncă datorită 
handicapului, beneficiari 
de ajutor special lunar Jn 
valoare de 50 la sută din 
salariul de bază minim 
brut pe ţară, indexat — pe 
toată durata handicapului, 
dacă nu are alte venituri 
proprii cu excepţia pei - 
siei de urmaş ; cei cu Ve
nituri până la acest cuai * 
turn primesc diferenţa pf? 
nă la nivelul ajutorultil 
special; pentru afecţiuni 
care creează handicap ir& 
versibil, ajutorul se stalyl 
leşte pe toată durata viei 
ţii-

Legea prevede că nevă- 
zătorii beneficiază de vdl 
nit lunar sub forma unei 
pensii sociale la nivelul sa
lariului de bază minirfi 
brut pe ţară, indexat, indt. 
ferent de vârstă şi venitu
rile din salarii, pe toată 
durata handicapului celor 
asimilabili gradului I de 
invaliditate şi de 50 la su
tă din cuantumul stabilit 
pentru aceştia celor asimi
labili gradului II de in
validitate ; persoanele ne
văzătoare care cumulează 
salariu ( eu pensia perstrU 
limita de vârstă, pensia 
IOVR sau ' pensia pentru 
pierderea capacităţii dă 
muncă pot opta pentru o- 
-’estea sau pentru pensia 
•iooiaiâ. Nevăzălorlî care 
nu desfă oară activitate sa- 
îâriziiţ'y cumulează pensia 
socială cu uns din cele
lalte stabilite potri
vit legii ; . Jj.

(Va urma) .„i
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WORLD CUP SUA ’94

A ş a  a  fo s t în  c e le  6  g ru p e
Rezultate, clasam ente CLASAMENTUL

GRUPA A

Rezultatele Înregistrate : România — Columbia 
3—1; SUA — Mveţia 1—1; SUA — Columbia 2—1; 
Elveţia — România 4—1; Columbia — Elveţia 2—0; 
România — SUA 1—0.

1. NIGERIA 3 2 0 1 6—2 6
2. BULGARIA 3 2 0 1 6—3 6
3. ARGENTINA 3 2 0 I 6—3 6
4. Grecia 3 0 0 3 0-10 0

GRUPA E

CLASAMENTUL
Irlanda — Italia 1—0; Norvegia — Mexic 1—0; 

Italia — Norvegia 1—0; Mexic — irjonda 2—1; 
Mexic — Italia 1—1; Irlanda — Norvegia 0—0.

1. ROMANIA
2. ELVEŢIA
3. SUA

-5-5
5—4
3—3

CLASAMENTUL

4. Columbia 3 1 0 2 4—5 3 i. MEXIC 3 I 1 1 3--3 4
2. IRLANDA 3 .1 1 1 2--2 4

GRUPA B 3. ITALIA 3 1 1 1 2--2 4
4. Norvegia 3 1 I 1 1-~1 4

Brazilia — Rusia 2—0; Suedia —, Camerun 2 —2;
Brazilia — Camerun 3 —0 ; Suedia — Rusia 3—1; GRUPA F
Rusia — Camerun 6—1; Brazilia — Suedia 1—1.

Olanda — Arabia Saudită 2—1; IMg,ia Maroc
CLASAMENTUL I—0; Belgia — Olanda 1—0; Arabia Saudită — Ma-

1. BRAZILIA
2, SUEDIA
3, Rusia
4. Camerun

3 2 1 0  6—1 
3 1 2 0  6—4 
3 1 0  2 T—6 
3 0 1 2 3-11

roc 2—1; Olanda 
Belgia 1—0 .

Maroc 2—1; Arabia Saudită —

CLASAMENTUL

GRUPA C

Germania — Bolivia 1—8; Spania — Coreea de 
Sud 2—2; Spania — Germania 1—1; Coreea de Sud 
— Bolivia 0—0; Germania — Coreea de Sud 3—2; 
Spania — Bolivia 3—1.

1. OLANDA
2. ARABIA SAUDITĂ
3. BELGIA 
4» Maroc

3 2 0 1  4—3 6
3 2 0 1  4—3 6
3 2 0 1  3—1 6
3 0 0 3  2—5 0

S.AU ÎNCHEIAT MECIURILE DIN 
OPTIMILE FINALII

CLASAMENTUL

L GERMANIA 3 2 1 0 {§*■**3 7
2. SPANIA 3 1 2 0 $ -4 5
3. Coreea de Sud 3 0 2 I 4—"'5 . 3
4. Bolivia 3 0 1 2 i*-4 i

GRUPA D

Germania — Belgia 
Spania — Elveţia 
Arabia Saudită — Suedia 
România — Argentina 
Olanda — Irlanda 
Brazilia — SUA

3—2
3—0
3—0
3—2
2—0
1—0

Argentina — Grecia 4—0; Nigeria — Bulgaria
3— 0; Argentina — Nigeria 3—1; Bulgaria — Grecia
4— 6; Nigeria — Grecia 2—0; Bulgaria — Argentina
2—0.

SFERTURILE DE FINALA SE DISPUTA 
SAMBATA ŞI DUMINICA 

9—10 IULIE A.C.
•  La 10 iulie, ROMÂNIA — SUEDIA *

PRONOSPORT

„CUPA INTERNAŢIONALA DE FOTBAL*'

Pe parcursul lunii iulie, Regia autonomă „Loto. 
Pronosport** organizează 5 interesante concursuri 
PRONOSPORT axate pe meciurile competiţiei esti
vale „Cupa Internaţională de fotbal", ediţia 1994. 
La toate cele cinci concursuri se vor aplica integral 
şi întocmai prevederile regulamentare cuprinse in 
„Regulamentul privind organizarea şi administra
rea sistemului de pronosticuri sportive PRONOS
PORT în regim automatizat" şi in „Normele" în 
vigoare referitoare Ia participare, cu înscrierea O. 
BLIGATORIE a căsuţei „MIERCURI -  DA".

In spiritul aceluiaşi regulament, se vor conside
ra pronosticuri exacte cele care corespund rezulta
telor de pe teren după consumarea timpului regula
mentar de Joc, respectiv 90 de minute.

CONCURSUL PRONOSPORT 
DIN 9—10 IULIE 1994

1.
2.
3.
4.
5. 
«. 
7. 
S. 
9.

10.
ÎL
12.

13.

ELECTROPUTERE -  KARLSRUHE SC 
SPARTA PRAG A — 11ALMSTADS BK 
IIAPOEL BEER SIIEVA — YOUNG BOYS 
BAYER LEVERKUSEN -  JNNSBRUCK TIROL 
SPARTA ROTTERDAM — LAUSANNE SPORTS 
INTER BRATISLAVA — JKAST FS 
UYNAMO DRESDA — FC SION 
BEKESCSABAI — RAPID VIENA 
SLOVAN BRATISLAVA — SERVETTE FC 
ADMIRA WACKER — BRONDBY IF 

TRELLEIIORGS FF — MSV DUISBURG 
LYNGBY BK -  SM CAEN 
AUSTRIA VIENA — IFK NORRKOFING

•  Deşi suporterii ar
gentinieni continuă să 
protesteze împotriva de
ciziei FIFA de suspenda
re a lui Diego Maradona, 
ca urmare a faptului că 
a fost găsit pozitiv la 
controlul antidoping, du
pă meciul cu Nigeria, 
sancţiunea de suspenda
re de la CJ1. rămâne 
valabilă. După meciul 
României cu Argentina, 
Maradcma a apreciat va
loarea fotbaliştilor tri
colori,. vorbind şi despre 
tactica foarte bună de 
joc aplicată de selecţio
nerul Anghel Iordănescu, 
despre arma sa secretă 
„Ilie Dumitrescu", căruia 
i«att crescut brusc cotele. 
Şi noi sperăm să-i mal 
crească şi după meciul 
cu Suedia...
' « După „evoluţia" lui 

Vlădoiu în meciul cu El. 
veţla şi ieşirea (tot ne
sportivă) faţă de antre
norul secund Tiţi Duml* 
tri-u, acesta a fost trimis 
acasă. întrebat ce crede 
despre comportarea ele
vului său la „mondiale", 
antrenorul principal al 
Rapidului, Viorel Hizu, a 
spus că nu este de acord 
cu ce a făcut Vlădoiu şl

că Iordăneseu a avut 
dreptate să-l trimită a- 
casâ. Dumnealui nu este 
de acord' ca Vlădoiu să 
fie suspendat la club, el 
trebuind să fie pedepsit 
numai Sn raport cu echi
pa naţională. Să vedem 
ce va zice şi federaţia 
noastră.

•  In Divizia Naţională, 
la unele formaţii s«a dat 
startul pregătirilor pen
tru viitorul campionat 
1994—1995. Printre for
maţiile ce au început pre
gătirile se numără şl 
Petrolul Ploieşti. An
trenorul Ion Marin va 
beneficia şi de „servicii
le" noilor veniţi Pârlog 
(FI. Moreni), a jucătorilor 
reveniţi la club — Zahiu, 
Mihalache, Pârvu, Tudor 
şl a doi juniori, promo
vaţi din propria pepinie
ră: Cr. Vasile şi Anton. 
A venit din Israel' şl 
Costel Lazăr. Lipseşte 
doar portarul Preda, a* 
flat cu naţionala la CJVI.

Petrolul este hotărât 
ca în tiou l campionat să 
atace un loc de frunte 
în clasament, care să-l 
aducă o participare In 
Cupa UEFA.

d ir e c ţ ia  d e  p o ş t a  h u n e d o a r a  
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pentru ocuparea următoarelor posturi:
•  1 conducător auto profesionist (angaja

re pe durată determinată);
•  1 conducător auto profesionist (angaja

re pe durată determinată).
Condiţii de participare la concurs :
— posesor al permisului de conducere gra

dele B si C ;
— vechime în meseria de conducător auto 

— minim 5 a n i ;
— fără antecedente penale ;
— să nu fi avut anterior contractul de 

muncă desfăcut cu art. 130, lit. i sau e 
din Codul M uncii;
caracterizare de la ultimul Ioc de mun
că ;

I

i

! i

! i

! i
! i
! l

— domiciliul în Deva ;
— încheierea obligatorie a contractului de 

gestiune pentru întreţinere şi reparaţii 
(numai la angajarea pe durată nedeter
minată).

Concursul va avea Ioc în data de 18 iulie 
1994, ora 10, la sediul Direcţiei.

Informaţii suplimentare Ia Direcţia de Poş
tă, Biroul tehnic, tel. (5142-27.
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BERBECUL
Disponibilităţi sufleteşti. în ciuda încercării de 

a păstra armonia, nu veţi putea evita certurile pentru 
bani. Profesia vă acaparează, veţi atunci mult şi veţi 
avea bune rezultate materiale.

TAURUL
Urmăriţi cu. atenţie pulsul pieţei pentru a nu 

pierde nimic. Răceala pe plan sentimental, datorată 
afacerilor. Nu daţi nimic fără a obţine ceva în 
schimb.

GEM^Sfov
Căldura şi seceta vă .afectează, motiv pentru care 

şi afacerile pot avea de suferit. Eforturi minime pe 
plan profesional, dar scade şi afectivitatea pentru 
cei apropiaţi. Banii vc*r deveni o problemă.

" RACUL
După ce vă puneţi afacerile în mişcare, vă gândiţi 

la distracţii şi călătorii. Vă veţi lua o vacanţă mal 
lungă, dar e preferabil să vă supravegheaţi investi
ţiile şi locul de muncă. FeriţLvă de alcool.

LEUL
Afaceri profitabile, fler şi spirit comercial. Sen

timental vă lăsaţi ispitiţi de vorbe frumoase. Nu veţi 
face Stea mult în domeniul profesional, din pricina 
ocupaţiei de a face bani. Cu sănătatea nu aveţi pro
bleme.

f ec io a r a
Manifestaţi grijă faţă de economiile dv, Pe plan 

sentimental nu veţi invesţL prea mult. Veţi avea timp 
să vă ocupaţi de proMemelo celorlalţi membri ai 
familiei, ceea ce vă va aduce satisfacţii.

BALANŢA
Miei călătorii de afaceri, dar care nu vă vor im . I 

bunătăţi starea materială. Veţi avea o sănătate în - , 
floritoare, iar în profesie veţi cuceri laude meritate. 
Vacanţă minunată, alături de omul iubit.

SCORPIONUL |
Vă ocupaţi cu atenţie de propria prosperitate. ] 

Idei noi, originale, greu de pus în practică, Preocu- 1

păţi de treburile zilnice, veţi petrece puţin cu amicii 
şi chiar cu familia. Eşecuri sentimentale, dar lucrul
vă menţine în formă optimă.

SĂGETĂTORUL
Veţi dori o vacanţă palpitantă, dar vă trebui să 

vă mulţumiţi cu puţin. Nu vă înduraţi să cheltuiţi 
pentru Investiţii noi. Activitate profesională bună, 
viaţă afectivă bogată.

CAPRICORNUL
Participare la viaţă politică, însă acţiunile vor 

fi doar teoretice. Afaceri bune ; Setea de a conduce 
vă va fi satisfăcută, bunăstarea vă dă mâna, 

VĂRSĂTORUL
Veţi şti cum să vă Investiţi câştigul, spre a vă 

bucura de rezultate. Prietenii vă vor înconjura, gata 
să vă dea sfaturi. Bune ori rele. Dar nu vă veţi jăsa 
înşelaţi. Capacitate profesională, cei dragi vă vor în
conjura cu dragoste şi admiraţie.

PEŞTI
Nehotărâre în acţiuni. Vă împrăştiaţi în prea 

M ite afaceri, fără a finaliza nici una. Profesional, 
vor «Berna eşecurile, reuşitele. Veţi pierde afaceri 
bănoase din cauza comodităţii. ,
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Afaceri omologate în  

plină ascensiune
Trecerea ia economia 

liberă, bazată pa princi
pii concurenţiale, va ră- 

4 mâne încă pentru multă 
vreme o problemă extrem 
de discutată. Politica de 
monopol practicată în cazul 
multor segmente econo
mice nu face altceva de
cât să ştranguleze zeci 
sau sute .de unităţi, con
secinţele nefiind altele 
decât blocajul financiar, 
pierderea cadenţei eco
nomice, disponibilizarea a 
mii de oameni, fă li însă 
ca cineva să dea, cat de 
cât, socoteală pentru ceea

în care sunt „abilitaţi11 să 
hotărască asupra celor mal 
importante decizii, fia, 
mai mult, reprezentanţii 
F.P.P. s-au autonumit Jiţ 
consilii de administraţie ale 
societăţilor comerciale — 
dictoiful „eu dau 0rdine, 
eu mă controlez11 funcţio
nând la mare artă. Inte
resul de fapt poartă fesul. 
Relaţia dintre salariul di
rectorului general şi al 
membrilor într-un consi
liu de administraţie este 
directă: 20 la sută dii) 
salariul acestuia, fără a 
mal aminti faptul că sa-

T R A N Z I Ţ I A

ce se întâmplă. De ne
numărate ori curg râuri 

, de cerneală, s* incrimi
nează oameni, fapte, 
însă „ ...ursul merge m«i 
departe1*.

Mal actuală ca oricând, 
pe buzele tuturor, corup
ţia devine Făt-Frumos, o 
plagă socială în care febra 
mărcilor sau dolarilor dic
tează. Dictează mai nou, 
nu neapărat moneda străi
nă, ci ţi jeul ajuns mai 
slab ca niciodată. Divor
ţul politie între FSN şt 
FDSN, provocat nu întâm
plător, a creat o derută 
totală, răspunderea pentru 
fârădelegiie săvârşite fiind 
un show caragialesc In 
toată . splendoarea. Prin
tre minunăţiile create de 
cel „de se află la
„rang dexinste" şi numi
rea consiliilor de adminis
traţie, în şezui societăţi
lor cu capital de stat. Fă
ră a face referiri la 
numirea directorilor care, 
în majoritatea cazurilor 
sunt oameni cu capacităţi 
reale, cu studii ţi  respon
sabilităţi, în consiliile de 
administraţie au fost nu
mite de către reprezentan
ţii Fondului Proprietăţii de 
Stat şi al Fondului Pro
prietăţii Private persoane 
a eăror activitate de bază 
este total paralelă cu cea

lariul directorului gene
ral a junge, în unele situa
ţii la cinci, şase, şapte 
Sute de mii de lei, Iată, 
aşadar, simpla prezenţă a 
acestor (iertaţl-ne fie a- 
precierea) intruşi se sol
dează pe statele de plată 
cu sume de 100—150 saii 
chiar 200 000 de leţ pe 
lună. întrebarea rămâne 
pentru ce aceşti bani ? 
Pentru simpla prezenţă 
iutr-un consiliu de admi
nistraţie, soldat la final 
eu o cafea, cu un grătar 
sau o ţuică, Aviditatea u- 
nora după bani nemunciţi 
este atât de mare înoât 
ii regăsim în două AGA, 
două-trei consilii de ad
ministraţie şi, trei comisii 
de cenzori. In total, nici 
mai mult nici mal puţin 
şapte-opt prezenţe cuanti
ficate In sute de mi; de 
lei lunar.

Dacă ne uităm în spate
le acestor indivizi, unii 
sunt deţinători de funcţii 
apreciabile la nivelul unor 
unităţi sau instituţij res
pectabile.

Cât despre moralitatea 
acestor prezenţe, ne ab
ţinem să facem comenta
rii. Cert este că ceata de 
osari şi cioiănari este în 
plină ascensiune.

Pentru conformitate.

CORNEL POENAR -

SC " IMPERIAL IMPEX * SRLAftA6- - - -
£  COMERCIALIZEAZĂ PRLS 

fepREZENrANfUL UNICI ;LN 
JUDEŢUL HUNEDOARA.^ .

V SRt PEVA
ir. Zwnflrssce M.QS t«t: *30~

y  PRAFURI DE ÎNGHEŢATA
intr-o gamă de 14 sortimente de înaltă

"  '*  *•' """  "***(3 0 0 0  tă i / k g )

COHTACTAŢl-HE SI VA VETl CONVINGE

WAWVWiftruWWVVtfVWVVVWVVUWWVWUWWVWWVVVWW*.

FIRMA IDEAL TOUR 
licenţă categoria A

Oferă condei deosebite ca excursii săp
tămânale in i  Fraga, Varşovia, Istanbal, Buda
pesta, Gsongrad. Telefon 057-236202, 213190.

S.G. „PĂLĂRII — CRISTINA" S.R.L.
D E V A  v

Ştr. A. Vlaicu, nr. 19, tel. 054/613964,
Intre orele 8—16

&OMPÂRA ; .. .
•  MAŞINI DE CUSUT SINCER, BRAŢ 

STANCA, PENTRU CIZMĂRIE, TIP i 17/1} 
59/1. (1966289)

V u w u w w u v w v w u

F R E S C O
V I N D E

prin reprezentanta 
H U N E D O A R A

•  soperconcentrate sucuri
•  dozatoare, maşini îngheţată m
•  Unii — componente snatk bar j a
t i  ndni-cuptoare pizza > I

espresso calea, fripteaze, grill | |
maşini paste făinoase, clătite. j ■
hârtie imprimantă A 3 I I
vitrine frigorifice j (

•  maşini tocat carne J ■
i r

HUNEDOARA, str. N. Bălcescu, nr. i, J I 
Policlinica cU plată, el. 3, tel. 095/712832. I !  

VÂNZARE ÎN RATE I (1064795) ! |

- !  I 
! I

Va putefci informa tix*  to ta l  
co n tab ilita tea  ca mmu

I V  . c i  M

PRIM REPREZEMTAMTOI AUTORIZAT CIEL-ROFf '

S . C. D X  T. SRL D eva, t e l : ( 0 ) 5 4 - 6 11758

Ca anaax 2 5 . 000 lei-COBSBRI d e  DtSTBOIKE 
p en tru  MQWV COKTABHJTATE c a  a j u t o r a i  

CALCULATCWOLUI - o  s a p ta s a n a , dttps m asa. 
p e p a r c u r su l l u n i i  i u l i e .

RAPORTĂRILE TRIMESTRIALE- a i c i  o  problem a!
S c a p * ti d e  g r i j i  ap elân d  l a  s e r v i c i i l e  

n o a s tr e :  BALANŢA DE VERIFICARE s i  CONTAŞI- 
L r r m  a*tPLETE PE CALCULATOR ( J n m l  e  TVA 
C arte  t fa r e ,B a la n ţa ,O r ic e  l i s t e  l a  o e r e r e )

S.C. „CARMETAPLAST11 S.A. 
D E V A

I
I

Angajează urgent * |

•  lăcătuşi confecţii metalice inclusiv ab-J |
solvenţi 1994 |  I

•  1 (un) macaragiu autorizat pentru m a-'  «
, , carafe grupele 1, II, III, I ş

Informaţii Ia telefon 627107, interior 15. * I

! I 
• i

S.C. SARMISMOB s .a . 
D E V A

N O T I F I C A R E

privind preţurile şi tarifele practicate 
către populaţie

•  Agentul economic care notifică :

j S.C. GARANT CONSULTING S.R.L.
( Str. M. Emfnescu, bl. 21. TELEFON 018449 i I
‘ î i

V I N D E »  l i

I garsoniere : 2 500 000

S.C. SARMISMOB S.A. DEVA 

•  Beneficiar:

POPULAŢIA din municipiul Deva.
— Forma de proprietate: de sfat
— Sediul: str. C. A. Rosctti, nr. 8
— Forma juridică : Societate Comerciali
— Nr. din reg. corn. J/20/356/11. 06.1991 
—■ Cod fiscal: 2117288.

(D enum irea serviciului U.M. Pref
>500 000 - 8 000 000; apar I * _  A .

I tamente 2 cam ere ;  3  000 000 — 15 000 000 ; I  |  Transport de mărfuri cu :
* apartamente 3 camere : 4 500000 — 21 OOO OOf- |  |  * Tractor cu remorcă

apartamente 4 cam ere: 18 000 000 — 36QOOOOL * I  — - — ~ — -------— *-
le i; oase : 20 000 000 — 125 000 000; terenuri |  I  

|  4 500/mp—20 000/mp. j *

lei/h 2000

Cum părăturii sunt serviţi gratuit.

S.C. „QUASAR ELECTRO** S.R.L. 
Bdui Decebal, bl. R, parter 

DEVA — 2700 
Tel,/FaX 054011261

VA OFERĂ CU PLATA ÎN RATE

I

ANUNŢ
FO ARTE IM PO R TA N T f |

•  TV color MEG A VISION cu şi fără tele-v
text ; |  §

•  videoplayer, videorecorder ; î |
•  instalaţii complete de satelit şi părţi ( §

componente 5
f  maşini de spălat automate;
■f frigidere, congelatoare. I (
t)e ademenea, vă oferim en gros casete . » 

audio şi video racks, GLEG, ANITRA WC.

CAMERA DE COMERŢ SI INDUSTRIE $ t  

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI
.ALE JUDEŢULUI HUNEDOARA 

l$i ÎNTRERUP ACTIVITATEA INTRE GÎ 2 ţ i  
AUGUST 1994 PENTRU EFECTUAREA DE CĂTRE-‘M  
SALARIATI A CONCEDIILOR DE ODIHNA PE ANUL IN CURS

S.G. SARMISMOB S A.
D E V A  

prin

MAGAZINUL DE PREZENTARE 
ŞI DESFACERE

Deva, str. Libertăţii, nr. 5, 
telefon 054/616124

O F E R Ă  
CU PLATA IN RATE
• Mobilier din producţia curentă „
•  Servicii de transport pentru populaţie i 

(tractor cu remorcă monoax, cap, 3,2 to - ! 
ne, tarif 2000 lei/oră).

I
! i

I I
Mari reduceri de preţuri

SC. „ALCOOP” SRL GĂIEŞTI

i r  m -m m* M
“U

•  APARATE FRIGORIFICE ŞI AGREGA
TE (piese, sertare pentru congelatoare)

•  FRIGIDERE; 240 1 „ 305 000 Iei
•  CONGELATOARE, ICO I 380 000 lei

noastre din Deva
! ţ  — B-dul 22 Decembrie nr. B7 (vizavi de 

VIZITÂND MAGAZINUL NOSTRU MAI j I Spitalul municipal);
'FTT PTlM PA Pa , * !PUTEŢI GUMPARA t

•  Alte produse din lemn ,
•  Accesorii pentru mobilă j
•  Scule şl piese de schimb pentru utilaje j

de prelucrarea lemnului. S
Relaţii suplimentare la sediul magazinului, j
PROGRAM t '  J
Luni — vineri, Între orele 9—17. i

! 1 — Hunedoara, str. Grădinilor, nr. 2 A,
(Lipţcani ) şi b-dul Dacia nr. 39, bloc 
47 parter; i

— Brad, str. Libertăţii, bloc D 1 ;

— Călan, str. Independenţei, nr. 14, „Ito- 
marta“ ;

— Haţeg, str. T. Vladimirescn, nr. 13 G, 
„Prichindelul'* SRL,

AP01 I>ECIDE^ 1 I  De asemenea, LIVRAM şi PRIN COMANDA,
'tU M rA K A ţtl j j  la DOMICILIU. (1966315)

' m P L S i S T ---------------- v—  --------------- • — —  —  — --------- ---------- ----- ----  . .



ANIVERSARI
•  Doamnei Faglii Şte-

fâ'nia, cu ocazia împlini
rii' a 60 de ani, familia 
ţJrsaehi îi urează uri căl
duros „La mu iţi arii î** .

(0864) '
VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând avantajos _ casă,
în drum spre Archia, cu 
teren aferent 850. mp. Tel. 
812864. (6888)

•  Vând ieftin televizor 
color, maşină spălat,, bino
clu. Telefon 618009.

(6845)
» Vând apartament ultra

central, 2 camere, confort 
sporit, faianţă, parchet. 
612613. (6365)

•  Vând garsonieră în 
Brad şi casă cu grădină 
sat Dudeşti, corn. Luncom 
de Jos, telefon 616548.

(6862)
•  Vând casă, Călugăreai, 

nr. 82, telefon 611345.
; (6858)

•  Vând apartament 2 
camere, str. 22 Decembrie, 
nr. 1, bl. CM,4, etaj 2, ap. 
22, Hunedoara. Informaţii 
la telefon 729188,

. . .(6857)
, •  Vând Dacia 1300, mo
tor franţuzesc,' 39000 km. 
Deva, Cernei, 23, telefon 
616598. ' „ . - ' (0356)

*4 Vând apartament trei 
came», decomandate', îm
bunătăţiri, garaj. Deva, 
telefon 620109. , -

(8855)
•  Vând Lănci» Prismă,

fabricaţie 1986. telefon
623838. (6852)
- •  Vând Dacia 1410 TX’, 
an fabricaţie 1992, 30 000 
km. Telefon 621569.

’ (6351)
•  Vând urgent cărămidă 

8000 buc., preţ 400 lei/ 
buc., negociabil şi lemne 
de foc depozitate în sat 
Băieşti, corn. Pui. Informa
ţii Petroşani, tel. 541597.

, ;;i (6887)
•  Vând apartament trei

camere, ultracentral, etaj 
1, Deva. Informaţii Ia 
telefon 615054, după ora 
-17. (6837)

•  Vând apartament 4
camere, etaj 2, Si meri a, 
str, A, Iancu, bl. 8, ap. 
55 (6846)

•  Vând armă vânătoare 
Bok 16, telefon G07170.

(0872)
•  Vând 0,5 ha pădure 

şi 0,76 ha temi arabil 
(intravilan) Ia Simeria 
Veche. Telefon 661794.

(6849)
— • • * * — * • • • •—• —

•  Vând Renault 9
Diesel, 1986, înmatri
culat, stare ireproşa
bilă, preţ convenabil.
Telefon 627927.

(6330)
.*  * * * ,  «-- » * » •
. •  Vând apartament 2 
camere, parter, posibili
tăţi privatizare (gresie, 
faianţă, canalizare pro
prie, str, Einipescu. preţ

RAa O a
MIERCURI,

6 IULIE

6.00 BB( ; 6,80 Maraton 
matinal ; 9,00 Ştiri: 9,10 
Morning mvisic; 11,00
Mica publicitate radio ;
12,00 Cocktail magazin ; 
13,60 Ştiri; 13,10 Mica

convenabil. Informaţii tel. 
613402, între orele 18—22 

■ (0673)
•  Vând apartament 3

camere. Deva, Al. Muncii, 
bl. AB 17/7. (6652)*

•  Societate comercială 
vinde pe bază de preco-

• mandă şi aconto de 10 la 
sută orice tip de tractor 
produs de S.C. Tractorul 
Braşov, preţ producător. 
Informaţii la tel. 054/ 
616641 sau 054/625898, după 
ora 15. (6896)

.•  Vând Lada 1 200, 
tamponată, talon şi piese. 
Turdaş ,106 , judeţul Hu
nedoara. ‘ (6778)

•  Vând armă vânătoare, 
calibrul 16, Orşa Adam, 
Burjuc, tel. 196, seara.

(6893)
•  Vând apartament 2 

camere, etaj , g, lângă 
ştrand. Telefon 618844..

(6840)
•  Cumpăr urgent talon

Ford Seorpio, fabricaţie 
1986 -— 90 (combi) — Rus 
Virgil, Brad, str. Să - 
veşti, nr. 29, telefon ve
cini — 650007, (6866)

•  Vând apartament , 4 
. camere, garaj, boxe, îm

bunătăţiri, Oituz, telefon 
621115 sau 059/123035.

(6834)
4 Vând casă cu grădină, 

anexe şi gaz, preţ conve
nabil sau schimb cu a- 
partament 2 camere, tel. 
860079. (6841/42)

r - - •  Vând Lancia Prisma 
Turbo, Diesel, fabricat 
1989,; ■ unic - proprietar,

, 84 000 km, - servo direcţie, 
uşi "automate, geamuri e- 
lectrice, capacitate cilin
drică 1929 cmc, preţ 0700 
DM, negociabil. Telefon 
625707. - (6808)

•  Vând apartament 2
camere, stare bună, Micro 
15 — 84/13, preţ 4,5 mi
lioane, negociabil. Tele
fon 615469. (6900)

•  S.C. SARCETIA FO- 
REST S-.A. DEVA amin
teşte celor interesaţi scoa
terea Ia LICITAŢIE PU
BLICA spre închiriere spa
ţii şi suprafeţe pentru de
pozitare, pozitare, ateliere, 
garaje, depozite de car
buranţi aflate în localită
ţile Dobra, Teliucul Su
perior, Cîrneşti şi Pui. 
Licitaţia va avea loc în 
data de vineri, 8 iulie, 
ora 10, Ia sediul societă
ţii din Deva, str. 1 De
cembrie, nr. 30. Informa
ţii suplimentare la sediu) 
societăţii, telefon 054/ 
611630, 054/611661, Deva.

(6879)
•  Vând Dacia 1100, sta

re perfectă, Brad, telefon 
630042, preţ negociabil.

(9529)
•  Vând apartament 2 

camere,“"decomandate, etaj 
I, Liliacului. Tel. 627316.

(7007) ;
•  Cumpăr set motor 

complet cu gamitur;' IFA 
L60, an fabricaţie 1989, 
san motor nou,- eventual 
reparat capital. Tel. 621733. 
620712, 621159 —  7-15,

•  Vând Dacia 1 310, preţ
avantajos, tel. 721213,
după ora 16. : ■ (0945)

publicitate radio; 11,00 • 
BBC; 14,30 Actualitatea j 
hunedoreană; 16,30 Mu- I 
zică ; 17,00 Ştiri; 17,10 J 
Mica publicitate radio; | 
18,0(1 BBC; 19,00 A pai, > 
asta-i muzică? 20,00 Se- I 
miliar pc ultrascurte; ,
21,00 BBC; 21,30 Triste-A 
ţea e liberă; 22,00 Ştiri; J 
22,10 Muzică; 24,0(1 Vo- j 
cea Americii. I

•  Vând ■ maşină Wart- 
hurg, relaţii,, Hunedoara,

“ str. N. Băicescu, nr. 3,
.. bloc CM 6, cam.. 13.

(0944)
•  Vând convenabil Mix- 

ter Marshal, digital Do
: lay, originale. Relaţii ţel.
' 713548. (0943')

•  Vând dulap frigorific, 
' tip măcelărie, 600 1, tel.

718148, după ora' 20.
(0941)

•  Vând Audi 80, star» 
perfectă, tel. 728475.

(0940)
•  Cumpăr certificate de

proprietate, informaţii tel. 
713170, 718190. (0942)

•  Schimb (vând) apar
tament trei camere, cără
midă, cu garsonieră. Tei. 
614872, orele 16—18.

(6847)
(6337)

•  Cumpăr antichităţi; 
mobilier, figurine, porţe
lan, argintărie,— obiecte 
decorative, ceasuri ete,

i Tel. 628716.
•- (1531843)

•  S.C. „Monica" SRL 
Brâd vinde haine en gros 
import Olanda, 3029 lei/ 
kg ,cu TVA inclus. Brad, 
tel. 655476, 650365/

(6838)

•  Tineri căsătoriţi caută 
garsonieră (apartament) 
mobilat, pentru închiriat. 
Telefon 716630,

■ (0946)
•  S.C. Roway Com SRL 

caută spaţiu comercial â-
. menajat sau cameră în
- vedereâ amenajării unui 
; spaţiu comercial, Sîntu-

halm, 70 E (vizavi PECO;
- Tel/ 627728.

7 •  Mişu Luppa anunţă.
excursie în Turcia, cţu- 

* minică, 10 iulie, cost 
50 000. Tel. 612166. (6337)

, •  Ofer de închiriat gar
sonieră, sumar mobilată, 
în cartierul Gojdu (lângă 
piaţă). Telefon 626660.

(6869)
.« S.C Izvorul Ree* 

SRL Aurel Vlaicu anga-

tionari alimentaţie publi
că. Telefon 641918.

(6800)
•  Doresc două colabo

ratoare pentru activitate 
la asigurări. Tel, 620935.'— 
Deva. :/ (6870):

•  S.C. Agercom Impex
SRL Deva angajează şo
fer, vechime minimă 5 
ani, str. împăratul Traian, 
nr. 34, Magazin ABC, 
telefon 625063. (6871)

•  Coreograf, caut fete 
şi băieţi 18—25 ani, pentru 
o trupă de dans ’ modern 
şi contemporan, 1 cu posi
bilităţi de angajare ime
diată, stadiu de pregătire 
gratuită. Tel. 614394, între 
orele 10—12, şi 18—20.

(6861)
COMEMORĂRI

•  Reamintim rudelor, 
prietenilor şi cunoscuţilor 
că astăzi se împlinesc trei 
ani de când ne-a părăsit 
iubitul nostru fiu şi frâte

ROBERT OPRUŢA
de, 21 âni, lăsând u-ne

pentru totdeauna cu du
rere în suflet. Dumnezeu 
să ierte şi să odihnească 
sufletul său bun, pe căra 
nu-1 vorh uita niciodată 1 

* . (6890)
• •  Au trecut şase luni 
de când s-a stins din via
ţă draga noastră soţie,
mamă şi bunică.

MARIA GEARBA
Vei rămâne veşnic în 

amintirile noastre. Petru 
— soţ, Luminiţa, Petric, 

, Dany — fii, Adriana, Luci, 
nepoţi. Ai plecat dintre 
noi/ Fără-a spune un cu
vânt/ Â rămas durerea-n 
suflet/ O cruce şi un mor
mânt. Dorm; în pace !

jează bucătari, plus ges- >- (6814)
w r/.v .v ..,r«W A V .sv,,.w .v .‘iW r.v .v .v .v /r.w r.

UNIVERSITATEA DE VEST , 
„VASILE GOLDIŞ“ ARAD 
PLAN DE ŞCOLARIZARE 

pentru anul universitar 1994—1995 
Facultatea . Nr. locuvi

1 , „ zi , ~ fără
/Z , /  ; i frecvenţă
DREPT 130
MARKETING — MANAGEMENT — ' 
INFORMATICA 120
— Management contabil-financiar —
MEDICINA GENERALA 80
STOMATOLOGIE 50
FARMACIE 60
EDUCAŢIE FIZICA — SPORT
— KINETOTERAPIE 75
COLEGIUL DE TEHNICA 
DENTARA 50
Probele dc verificare a aptitudinilor Intelectuale şt]

a cunoştinţelor de specialitate pentru admiterea în în
văţământul superior se vor susţine în data de 8 iulie 
1994.

Pentru Colegiile de Drept administrativ, Iiisti- 
tutori-Educatoare. Topografie-Siivicultură, Economic, 
Medicina Generală şi Facultatea de Istorie — Jurna- 

$ listică-Engleză, concursul de admitere se va susţine J! 
în luna septembrie, când se vor confirma pe bază de>J 
interviu rezultatele finale pentru întregul plan de şco-\ > 
larizarc.

Universitatea asigură Ia cerere cazarea şi masa. 
înscrierile se fac fără diploma de bacalaureat, până 

în data de 7 iulie 1994, în Aula Facultăţii dc Drept din 
bdulRevoluţiei, nr. 78. /

Pentru Facultatea de Educaţie Fizică-Sport-Kine- 
toterapie, probele sportive eliminatorii se susţin in j!

! 6—7 iulie 1994.
Universitatea încheie contracte de şcolarizare cu 

persoane fizice şi juridice interesate să-şi asigure spe- 
] cialiştii de care au nevoie.

Informaţii suplimentare la telefoanele 057/218093, 
220720, 219980.

50

25

CONSILIUL LOCAL
RÎU DE MORI
A N U N Ţ A

• LICITAREA UNUI AUTOBUZ S.R.D.
109.

în data de-25 iulie 1994, ora 10.
Licitaţia se repetă în fiecare vineri, ora 10, 

până la vânzarea autobuzului.
(1966336)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
D E V A

a n u n ţ a

Potrivit art. 3 şi 37 din Legea nr. 27/1994 privind 
impozitele şi taxele locale, persoanele fizice, persoa
nele juridice, asociaţiile familiale, asociaţiile agrico
le, unităţile economice ale , unor persoane Juridice, 
precum şi cele ale organizaţiilor politice şi obşteşti, 
instituţiilor publice, fundaţiilor şi altor asemenea, uni
tăţile de cult, filialele, sucursalele şi reprezentanţe
le autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, 
aparţinând persoanelor fizice şi juridice străine, şi 
altele similare — care folosesc mijloace de publici
tate prin afisaj şi reclamă DATOREAZĂ TAXE 
PENTRU PUBLICITATE, AFISAJ ŞI RECLAMA (în 
funcţie dc dimensiunile panoului), PRECUM $1 TA
XE PREVĂZUTE: PENTRU FIRMELE INSTALATE 
LA LOCUL EXERCITĂRII ACTIVITĂŢII.

; Contribuabilii enumeraţi mai sus, care deţin auto
rizaţie de construcţie, emisă de Consiliul local, au obli-. 
gaţia să .declare suprafaţa panoului de afişaj, precum 
şi textul expus, la Administraţia financiară a muni
cipiului, Deva.
; Contribuabilii care au expus panouri pentru publi
citate, reclami, afişaj şi nu' posedă autorizaţie de con
strucţie pentru acestea au obligaţia, potrivit Legii 50/ 
1991 să;, solicite actul de autorizare, pe baza -une* 
documentaţii tehnice întocmite potrivit procedurii 
de autorizare. r

Nerespectarea prezentei ■ se- Sancţionează contra
venţional potrivit Ordonanţei nr. 4/1994 a Guvernului. 
României cu amendă de la 18001)00 lei la 2 000 908 
lei şi: potrivit Legii nr. 27/1994 cu amendă de la 
250 000 lei Ia 1000000 lei. * '

R.A.G.C.L. CĂLAN
Cu sediul in Călan, str. Furrialistuluî, nr. 25.‘ 

judeţul Hunedoara ■
Organizează în data de 12 iulie 1994

directă pentru ÎNCHIRIEREA spaţiului 
comercial (chioşc) din strada Streiulrii — zona 

I stadion-, cu profil de butic,
) Relaţii suplimentare şi documentaţia sc 
i pot obţine de la sediul unităţii, tel. 730160 sau 
\ 731451.
\ ------------- :----------------------

DIRECŢIA DE POŞTA HUNEDOARA 
cu sediul în Deva, str. Libertăţii, nr. 2, orga
nizează

în vederea vânzării următoarelor mijloace fixe 
amortizate:

•  ARO 10 — 1 buc.
#  Microbuz TV 12 C (18 locuri) - -  1 buc. 

Licitaţia va avea loc în zîlia de 19 iulie 1994,
ora 10, precum şi în fiecare marţi, ora 10, la se
diul direcţiei, până la vânzarea mijloacelor fixe. 

Condiţii de participare:
— taxă de participare — 10 000 lei;
— garanţie de participare — 500 000 lei. 

Informaţii suplimentare la Direcţia de Poştă 
biroul tehnic. Tel. 614227,

i
i
i -s
\ N O U! S.C. „COMIXT MASTERS“ S.R.L. 

DEVA
prin magazinul său, situat pe bdul Decebal, bl. 
A 1 (lângă LIDO),
primeşte şi desface mărfuri în regim de Consig
naţie, cu un comision de pumai 10 la sută. In
formaţii la telefon: 621058. (c. 6831)

s
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