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U . .. Discuţie cu dl. IO AN DRAIA, ; /
. ' . H  prim procuror,

Parchetul de pe lângă judecătoria Petroşani

— Pentru început, vă ru
găm, dlo prim-|>rocuror, să 
prezentaţi problematica 
Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Petroşani.

— Organizat pe baza 
principiilor de legalitate, 
imparţialitate şi control ' 
ierarhie, parchetul nostru 
îşi exercită atribuţiile pen
tru asigurarea respectării 
legii şi numai în temeiul 
legii Competenţa Parche
tului tic pe lângă Judecă
toria Petroşani se înscrie 
în sfera de atribuţii a Mi
nisterului Public, aşa cum

, este prevăzută de. legea ele . 
organizare judecătorească, 
vizând in principal: efecb 
tuai'ca urmăririi penale îo 
cazurile de competenţa pro
curorului, conducerea şi 
controlul asupra activităţii 
de cerCetâre penală a po- ' 
lfţiet, trimiterea în jude
cată şi participarea ta ju
decarea cauzelor.

’ O altă latură jb aclivităţ’.i 
procurorului se referă la 
verificarea respectării legii 
Sn locurile de deţinere şi 
in ce priveşte punerea, în 
executare a hotărârilor ju
decătoreşti. fîu în Ultimul 
rând menţionez poate as- . 
pectul. cef 'filai, sensibil; al 
njuncii, noastre şi anume 
acela că procurorul apără, 
drepturile şi interesele mi
norilor şi ale persnnnolor- 
pusc sub interdicţie

— După părerea noastră, 
in Valea Jiului există uu 
climat infracţional specific. 
Din perspectiva, muncii 
dv.. care. sunt explicaţiile?

— Specificul climatului 
infracţional din Valea Ji 
ului este determinat de 
câteva caracteristici ale 
mediului socio-uman ţi e- 
cortomic cure-1 generează. 
Ne referim la Afluxul mare 

de persoane venite din toate 
zonele ţării, atrase de mi
rajul unor. câştiguri sub
stanţiale din minerit, la 
criza de adaptare socială 
pe care o suferă mâi ales 
tinerii dezrădăcinaţi din 
locurile de baştină şi a- 
junsi Intr-un mediu nou, 
necunoscut, , ostil uneori 
sau chiar infraetogen. Pe 
fondul acestei inadaptăru 
apare rolul destructiv al 
consumului exagerat de 
alcool, cu toate implicaţi
ile  negative asupra compor

tamentului uman care a- 
jiinge astfel la cea mal 
extremă şi periculoasă for
mă a deviaţiei, respectiv 
în infracţionalitate. Apoi, 
fluctuaţia mare a persona
lului din exploatările mi
niere determină o mare 

instabilitate familială, cu re
percusiuni negative asupra 
ed- raţiei minorilor. De ase- 
tn< a. activitatea de mi
nerit specifică zonei în 
care ne desfăşurăm munca 
de procurori determină o 
lătură importantă a pre
ocupărilor noastre şi a- 
nume cercetarea cauzelor 
accidentelor de muncă din 
sectorul- menţionat,

~  faţă de anii anteriori, 
ce «Rulaţii s-au petrecut 
în fenomenul infracţional 
din Valeu Jiului? ri

Mutaţiile' intervenite 
în structura fenomenului 
infracţional, sunt determi
nate în primul: rând 
clc noutăţile in le
gislaţia specifică perioadei 
de tranziţie. Aslfei,' nu fost 
incriminate o serie da 
fapte care nu erau prevă
zute ca infracţiuni înainte 
de decembrie 1989,- cu re
ferire specială la societă
ţile comerciale, iar alte 
fapte au fost dezincriminate 
expres sau implicit. Au 
proliferat însă faptete de 
violenţă. în special tâlhă
riile comise în grupuri or
ganizate de infractori, în 
special tineri şi minori, 
fără ocupaţie, cu mari ca
renţe de instruire şi edu
caţie. Sc menţin la un ni
vel ridicat furturile din 
avutul public şi privat, iar 
o curbă mereu ascendentă 
au cunoscut-o infracţiunile 
la legea circulaţiei. O men
ţiune specială facem cu pri
vire la infracţiunile de furt. 
care sunt cantonate, în 
marea lor majoritate, la 
sustragerile din. locuinţe 
sau din autoturisme.

— Puteţi detalia cauzele?
— Cauzele acestor stări 

de lucruri rezidă în unele 
neajunsuri de ordin eco
nomic şi social, generate

Au adresat întrebări şi au 
consemnat răspunsuri

DUMITRU GHEONEA.
VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Studioul de televiziune prin cablu DEVAŞAT s-a 
impus prin emisiuni variate şi de calitate. D e ja  as 
ceste monitoare se supraveghează permanent calitatea 
imaginii şi a sunetului. Foto: PAVEL LAZA
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■  Datorită prietenilor a ajuns om mare. 
Asa le trebuie!

Asociaţie de prietenie 
ungaro-română

Recent s-a înfiinţat ia 
Deva o filială'a Asociaţiei 
de prietenie ungaro-ro
mână, născută în toamna 
anului 1988, la Pccs (Un
garia). Apariţia ei într-un 
oraş maghiar fără etnici ro
mâni se explică prin dorinţa 
fondatorilor de a pune capăt 
atmosferei de blamare a 
românilor existentă atunci 
în ţara lor.

Animaţi de dorinţa. de 
a face ceva pentru „o îm
păcare istorică", o apro
piere între cele două po
poare, 40 de prieteni au 
fondat asociaţia. După de
clararea scopului, de a 
lăsa istoria în seama 
istoricilor şi de a deschide 
foaie albă relaţiilor ce se 
pot statornici între români 
şi unguri, şi-au stabilit 
sarcini concrete, altele de
cât cele ale guvernanţilor, 
diplomaţilor, cultelor, pre
sei ş.a. Rolul asumat este 
unu] afectiv, care să pre
gătească împlinirea sco
pului. Fireşte că s-au pre
cizat şi mijloacele de a-

tingere a scopulai, subsu
matei unei ,,diplomaţii 
populare" şi concretizata 
în relaţii directe întră per
soane, între familii, tabere 
pentru copii şi tineri, re
laţii culturale, sportive şi 
chiar economice. Toate: a- 
cestea se regăsesc în: pro
clamaţia din martie 1989, 
bilingvă, (de altfel şl sta
tutul asociaţiei şi declara
ţiile de aderare : sunt tot 
bilingve ca şi ziarul „Prie- 
tenie“/„Baratsag“).

Aşa a debutat istoria a- 
sociaţiel, la început un Cel 
de mare familie, azi a- 
vând 800 de membri în 
120 de localităţi din cela 
2 ţări. I.a noi există filiale 
la Braşov; Miercurea Ciuc, 
Odorheiul Secuiesc, Bala 
Mare, Aiud, Cluj-Napoca 
şi Deva. Tot de alei, din 
Ardeal, unde ,sunt 90 Ia 

- sută dintre membrii, din 
România ai asociaţiei, a

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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o  ŢARCURI t.X PERIOADA 
15—31 IULIE. în perioada 15—31 
iulie a.c., în judeţul nostru, vor 
avea loc următoarele târguri de 
animale şi bunuri: Bârsău — ÎS 
iulie, Băiţa — 17 iulie, Branişte 
—• Strei Sângeorgiu — 20 iulie, 
ÎIiţi — 20 iulie. Iar ca o mani
festare specială pentru Ţara Mo
ţilor, să nu uităm „Târgul âe 
ia Căina“ din 23—24 iulie. (C.P.)

© CEASORNICĂRIE. De cu
rând, la Deva, pe str. 22 Decem
brie, bloc D 2, parter (lângă 

' policlinică) s-.a dschis ceasorni
căria „Perţe“ unde se execută 
reparaţii, la ceasuri mecanice, e- 
lectronice şi speciale. Ceasorni
căria este deschisă zilnic între 
orele 8—12, excepţie făcând zi
lele de sâmbătă şi duminică. 
Pentru urgenţa se poate apela 
la domiciliu, tel. 024697. (C.P.)

Q DEZVOLTARE. Ainplificân- 
du-şi şi divcrsificânjlu-şl activi
tatea productivă, firma SIMAKO 
S.R.L. din Deva, prin achiziţio
narea a două utilaje din Ger

mania, va trece în curând la rea
lizarea pereţilor cortină şi a cu
polelor cu orice grad ele dificul
tate. (X.T.)

© TOT PE DRUM. De doi 
ani de zile — cum ne scrie dna 
Valeria Negrilă, femeie In vârstă 
■de 67 de ani şl bolnavă, din sa
tul Bacea, comuna Ilia —• pe- 
tenta este purtată pe drumuri' 
pentru obţinerea pensiei pentru 
munca prestată la fosta coopera
tivă agricolă. Ne spune că a lu
crat din 1959 până în 1980, dar 
adeverinţa i s-a dat în prima 
fază pentru 4 ani, iar a doua 
oară pentru 8 ani. Câte dru-

viuri trebuie să mai bată pentru 
a-şi obţine drepturile căutate ? 
(NT.)

© TOP VALUTAR. Ultimele 
zile au consemnat o uşoară creş
tere a valutei. Marca germană sc 
cumpără la 980—990 de lei şi se 
vinde la 1010—1020 de lei. Dola
rul american se cumpără la 1640• 
—1650 de lei, iar la revânZure 
ajunge la 1670—1680 de lei. (C.P.)
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•  Au trecut 193 de I
zile din an; nu mai , 
rămas 1?2; 1

•  Soborul Arhanghc 
lului GavriiI, Cuv. Şte- jI

|  fan Savaitul;

•  1865. S-a născut 1 
scriitorul ALEXANDRU J

OBEDENARU
1945).
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(Urmare din pau 1)

de perioada de tranziţie şi 
âe înţelegerea greşita de 
către unii indivizi a con
ceptului de democraţie.

— A trecut, iată, o Ju
mătate de an din 1994. 
Comparativ cu 1993, cum 
apreciaţi situaţia?

— In perioada care a 
trecut din acest an, com
parativ cu perioada cores
punzătoare din anul 1993, 
starea infracţională este 
in creştere, mai cu seamă 
dacă avem in vedere in
fracţiunile contra patrimo
niului (public ţi privat), 
precum şi infracţiunile să
vârşite prin violepţă. Ri
posta ce trebuie dată in
fractorilor nu este In toate 
cazurile de natură a-i des
curaja pe .aceştia. '

— Care suni problemele 
mai deosebite cu care vă 
Confruntaţi în prezent?

— Aşa cum am arătat, 
problemele cu care ne con
fruntăm în prezent pre
zintă o complexitate deo
sebită, atât prin natura 
valorilor sociale ce le vi
dează, cât şi prin diversi
tatea actelor antisociale co
mise de infractori. In a- 
ffeastă perioadă, cele două 
forme de proprietate •— 
publică şi privată — au 
de suferii cel măi mult. 
Dintre acestea, cea care 
nu se bucură de o ocrotire 
corespunzătoare, şi aceasta 
în primul rând din partea 
factorilor învestiţi în acest 
sens, este proprietatea pu
blică, de cane se „afirmă" 
de către unii că „este a 
nimănui", scăpându-se din 
vedere că ea a fost creată 
prin eforturile 'comune "ăl* 
tiaţurer. La rândul său, 
privatizarea este înţeleasă 
despătre îUnij conducători 
tic-.unităţi, care au în ad
ministrare bunuri apar ţi 
nând avutului public, c a d  
cale de îmbogăţire cu orice 
pi-eţ, cu încălcarea legii.

O altă problemă deose
bită este şi aceea de a-1 
face pe cetăţeni să înţe
leagă că respectarea legii 
nu este facultativă, Cj este 
0  necesitate a comanda
mentelor noii societăţi pe 
eareăm  început s-o edi

ficăm. Comportamentul şi 
mentalităţile individuale 
sunt unele dintre proble
mele cele mai delicate la 
a căror rezolvare suntem 
chemaţi să ne creştem a- 
portul. Pe această lini*, 
mai este mult de făcut.

— Cum şi cine ar tre
bui să pună umărul pen
tru rezolvarea lor?

— Rezolvarea probleme
lor puse în discuţie Intră 
In o ape nţa r  ai  multei 
factori Mă refer atât 1$ 
factori economici, cât şi 
educaţionali. Singure, insti- 
t aţi îl e c re fac p- din

completată, dar o 
deştul de mare din anu. 
1993 şi din primul tri
mestru al acestui an, am 
lucrat cu doi procurori în 
minus ,1a care s-a adăugat 
şi un număr de trei procu
rori care au fost in con; 
6edii meSicale, Intre 
lună şi două luni, dec! 
practic, ne-am desfăşura 
activitatea eu jurnă a ta din 
schemă. De asemenea, tre
buie avut în vedere fap
tul că unui procuror, con
form legii de organizare, 
pentru a putea intra 
plenitudinea atribuţiilor

C O N V O R B IR I  
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puterea Judecătorească fără 
a-şi conjuga eforturile cu 
l< v ale scolii familiei, 
instituţiilor de cultură, ad- 
ministraţiei publice, . «tjfjă- 
nelor Ministerului de In- 
teme şi cu o îmbunătăţire

sit laţiei i onoin ce <i n 
ţara noastră — nu vor pif- 
tea să facă faţă proble
melor cu care se confruntă.

—- Sunt 'f semnale, mai 
mult decât concludente, că 
in această rmsă a Judeţu 
lui corupţia a atins un 
stadiu îngrijorător, inclusiv 
la nivelul conducătorilor de 
unităţi.

— Referitor la faptele 
d erupţie menţ nez 4 
se menţine încă o mare 
discrepanţă Intre: corupţia 
ca fenomen sesizat, acuzat 
şi corupţia câ fenomen 

.constatat şi dovedit judi
ciar. aceasta: din cauză 
că nici cei care corup, nici 
cei corupţi nu au interesul 
să dezvăluie aceste fapte 
care au devenit un adevă
rat flagel al societăţii 
noastre, iar fără concursul 
a măcar uneia din aceste 
subiecte dovedirea fapte
lor de corupţie este foarte 
deficitară sau chiar im
posibilă uneori.

— Raportat la volumul 
de muncă, parchetul are 
oamenii necesari?

— In momentul de faţă, 
schema parchetului este

•? Avram Iancu la Avram Iancu.
.la te :  IQŞJJ IW^RIUŞ P9BREJ (şM snt)

■rviciu, îi trebuie un timp
e cel puţin 2 ani, orj la 

parchetul nostru, tril pro
curori sunt intr-o aseme
nea situaţie. Deci, raportat 
la volumul şi la complexi
tatea problematicii noastre, 
am fost şi suntem in sufe
rinţă cu personalul opera
tiv.

— Cum colaboraţi cu 
poliţia, cu celelalte orga- 
nisme ale justiţiei?

• - Po rivit legii, t  re
citarea activităţii de supra
veghere a urmăririi penale, 
procurorii conduc şi con
trolează activitatea de cer
cetare penală a poliţiei şi 
a altor organe, care sunt 
obligate să aducă la înde
plinire dispoziţiile procuro
rului. Se poate vorbi 
despre o colaborare cu 
organele de poliţie în ca
drul efectuării unor ac
ţiuni comune în cauze mai 
complexe, în care urmări
rea penală se efectuează în 
mod' obligatoriu de procu
ror, pe linia combaterii şi 
prevenirii delicvenţei ju
venile, în cazul producerii 
unor evenimente mai deo
sebite ş.a.

Cu instanţele de jude
cată avem relaţii în ca
drul participării, conform 
legii, la judecarea unor 
cauze, în exercitarea căilor 
de âtac împotriva hotărâ
rilor apreciate ca fiind 
nelegale sau netemeinice şi 
a verificării respectării le-' 
gii în activitatea de pu
nere în executare a hotă
rârilor judecătoreşti şi a 
altor titluri executorii. Re
laţiile cu aceste organe 
sunt principiale, în spiri
tul legii, în vederea reali
zării scopului major co
mun, combaterea fenome

nului criminalităţii. p«-  
•igur că mai avem mult 
1* făcut pentru creşterea 
'idenţel acestor relaţii.
•— Intervine cineva In 

ctivitatea dv.? Ne referim 
practicile nud vechi pe 

re le cunoaştem.
— Principiul separaţiei 

puterilor in stat consacrat 
oe Constituţia noastră, 
ţ nstituie temeiul fi §a- 
fanţia înlăturării practici
lor m  intervenţie în H.u- 
vitatea noastră. Ministerul 
rubllo din care facem 
parte este independent in 
relaţiile cu celelalte auto
rităţi publice şi îşi exer
cită atribuţiile numai în 
temeiul legii şi pentru asi-

§' urarea respectării acesteia, 
’e aceste coordonate se 

ţnscrie şi activitatea oe o 
desfăşurăm. Vreau să sem
nalez însă faptul că în u- 
nele publicaţii apar co
mentării pe marginea unor 
Oauze aflate, fie In faza 
de urmărire penală, fie 
In faza de judecată, prin 
care se anticipează unele 
şoluţii care impietează în 
mod negativ asupra rezol
vării, în mod corect, a a- 
celor cauze. Consider că 
pentru a înlătura orice sus
piciuni sub acest aspect 
I  bine să fie evitate â- 
k mene i situaţii,

— Ce influenţă are tn 
Yalea Jiului Decizia Curţii 
Constituţionale potrivit c i-  
răia avutul obştesc s-o 
transformat în avut pu
blic?

— Atât la Parchetul cât şi 
1a Judecătoria Petroşani, 
Decizia Curţii Constituţio
nale la care vă referiţi nu 
se aplică atâta timp cftt 
reglementările in vigoare, 
re eritoare la avutul ob 
ştesc şi public, rnţ au fost 
modificate printr-o „**•;**

— Mal lan" - * a.i • 
ceva în prevenirea feno
menului infracţional?

— Singura metodă de 
prevenire a fenomenului 
infracţional a -rămas riposta 
pe care societatea, prin a- 
plicara pedepsei, o dă ac
tivităţii infactprului. Si
gur, în acest concept intră 
descoperirea cu maximum 
de urgenţă a infractorilor 
şi deferirea lor justiţiei 
cu maximum de operativi
tate şi nu In ultimul rând 
aplicarea sancţiunilor pe
nale. Din păcate însă, u- 
neori aplicarea unor pe
depse blânde de către 
instanţe, în dezacord total 
cu nivelul mereu ascendent 
al fenomenului infracţional, 
este de natură mai de
grabă să-i încurajeze pe 
infractori.

Asociaţie de prietenie 
ungaro-română

(Urmarv <Hn pag. I)

om it ş | ldeea ca să nt| 
i« dirijată activitatea din- 

4r-un centru (ldeea „cen
trului vital" ne-a ajun» 
ş i  nouă ş i vecinilor noş
tri). Membrii asociaţiei
ţşi vor deci el Înşişi 
modul de participare la 
viaţa şi activitatea a- 
cesteia. In prezent numă
rul membrilor a ajuns la 
800, cu posibilitatea de 8 
atinge în curând 900. Dar 
dl dr. Iglol Zoltan, pre
şedintele asociaţiei, aste 
decepj căci pe mo
ment românii reprezintă
doar un sfert din numărul 
de membri şi «noi nu do
rim crearea unei noi
U.D.M.R. Ne ajunge una". 
De aceea ar fi bucuros 
dacă tot mal mulţi români 
ar înţelege intenţiile aso- 
ciaţiei şi {-&■: ,1 «veni mm» 
*1 aşa c un i uiţi» te
luni au făcut-o un număr, 
însemnat ie  y '-c m  Ue 
ro,i uj.j şt «rtă primari

Vorbind despre membrii 
români al asociaţiei, tre
buie precizat că printre 
aceştia şe numără şi pre
şedintele ţării, d l  .foii I- 
liescu. Ceea ce a creai 
destula reacţii adverse 
chiar la noi In ţară Intre 
etnici maghiari. Dar cum 
işociaţia *s«e deschisă o» 
ricui, iar conducerea ei a 
văzut tn persoana dlul 
Iliescu o garanţie morală, 
l-a fost acceptată adezi
unea In noiembrie 1992, 
când asociaţia şi-a legalii 
sn* şi pit-z? România.

Cum în asociaţie există 
„oameni deştepţi plini de 
idei", aceştia au fost invi
taţi şâ la facă publice în 
cadrul primului fo,rum ce-

anul {:
fetit la^Steăs, cu tema „Ni 
ţionalismul cotidian", 
acest an forumul se  
ţine ia Braşov şi va o 
tinua ideeă celui preei 
dent, având tema „Mino: 
ţaţe — majoritate: probh 
me şi peslbilitâţi". Tot

§cest an, va avea loc l  
’ecs prima întâlnire 

mâno-maghiară. Şi aceşti 
întâlniri ca şi forumul si 
Vor organiza alternaţi 
Intr-un an într-o ţară, fp 
următorul in cealaltă. Din 
1995 se vor inaugura în
tâlniri între copii, iar 
1996 este preconizată 
reuniune a ziariştilor ma
ghiari şi români.

Pentru că dl. Iglol prâ? 
ciza, în  cadrul expozeului 
făcut ia Deva, că la priţ 
mul forum „s-a diagnosti
cat doar boala" (neînţelegc' 
rea dintre români şi m; 
ghiarl), l-am întrebat da» 
asociaţia, a ’ reuşit să idăi 
tifice şi cauzele ei. 
bună întrebarea — a ri 
puns. La o anchetă făcuţ 
bf noi, la sc-dste înt. 
bare, din 12 răspunsuri 
sibile, majoritatea a opl 
pentru cel care spunea 
neînţelegerile se datore: 
aţâţărilor din partea uni 
formaţiuni extremiste, 
ne aşteptam să răspu 
£ă apartenenţa Ardealul 
la România, apoi situaţi] 
minorităţii- maghiare 
România sunt cauzele 
împăcării. Au fost şi 
fel de răspunsuri dar 
rădice".

Rezultatul anchetei esţj 
edificator şi încurajaţi 
pentru intenţiile asociaţi 
Iar cunoscându-se cau: 
se poate acţiona şi asupr 
efectului.

mm

„La broaşte".
Foto: GAHRIKI. DRĂGA.V — Deva.

(Urinare din pag. I)

Negoi, Moise Sălăşan, Bu- 
cileanu, Ioan Crăciunescu 
şi Miron Surulescu din 
Meria, Miron Meidoni şi 
Petru Mardan din Lunca 
Cernii de Sus, Axente 
Vlăifconi, Trandafir Ro 
dean şi Petru Iorgoni din 

„Gura Bordului şi mulţi 
alţii au acasă adevărate 
microferme. La ora ac
tuală In Lunea Cernii de 
Jos există 1200 de bovine, 
820 de porci, 4800 de o l 
?20 de cai ş.a. Comparaţi 
aceste cifre cu numărul 
de gospodării şi veţi 
constata că înoărcătura de 
animale pe familie este 
foarte mare. In urmă cu 
ăni comuna livra către 
oraşe cantităţi mari de 
lapte de vacă şl de oa
le. In prezent nu mai dă 
nimic, întrucât maşinile 
unităţii de industriali
zare |  laptelui nu mai

Sus, la Lunca
urcă până acolo. Oame
nii duc brânza pe piaţa 
Hunedoarei, dar drumul 
costă mult. Mai iau din 
brânză copiii şi nepoţii 
ce vin vinerea să-i vadă 
pe cei bătrâni, să-i a- 
jute la sapă şi la coasă 
pe cei ce nu şi-au pără
sit vetrele .

Primăvara şi vara u- 
neori şi toamna este foarte 
frumos la Lunca Cernii 
de Jos. In aceste zile de 
miez de vară fiecare zi 
petrecută de un orăşean 
aici este o adevărată in
fuzie de sănătate, de op
timism şi poftă de viaţă. 
Este adevărat că acum 
plouă torenţial, ca peste 
o jumătate de oră să stră
lucească soarele cu pu

tere. Aerul insă este cu
rat ca lacrima,, puternic 
ozonat, iar norii aleargă 
.pe cer mai repede ca în 
zonele joase. A ic i  însă 
nu e bine de venit în 
ospeţie, ci pentru îv pune 
mână- Pe coasă, căci la, 
ora actuală iarba este 
foarte mare. Am întâl
nit, în ziua când am fost 
la Lunca Cernii de Jo$, 
foarte mulţi oameni la 
coasă. Brazdele rămase 
în urmă erau late, bo
gate în iarbă, semn că 
animalele vor fi bine 
hrănite îh iarna care 
vine.

Nu este deloc uşoară 
viaţa la Lunca Cernii de 
Jos. Pâinea costă o20  de 
lei, deşi are numai un 
kg. telefonul este mai

mult mut decât cu 
aprovizionarea oamenii®! 
cu cele de trebuinţă, priţ 
magazinele comercial*, 
este săracă, de multă 
vreme, nu s-au mai adui 
tărâţe pentru animală. 
Ar fi nevoie de un medîf 
stomatolog — postul ^  
xistă — pentru ca Oft* 
menii să nu facă dru
muri lungi pentru o dur 
rere de măsele. Autobip* 
zul. de la Hunedoara elf* 
culă d e' trei 0ri pe săpf 
tămână. La aceste nedW 
zuri se adaugă distanţele 
mari dintre sate, panţeţţ 
abrupte pe care se eu« 

ţară . oamnij să> m u^  
ceaşcă. Dar oamenii, 

cei ce au rămas pe vâj 
trele străbune, se încrâlW 
cenează să trăiască pe ®  
ceste mirifice meleagurj 
din Lunca Cernii de Jof, 
unde soarele răsare maJ 
repede ca în .alte părţi. .«

t-
a
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Curajul începutului
Atracţia spre uşa unei 

Inedite construcţii din 
Stmeria, aceea care adă
posteşte câteva cabinete 

I, medicale particulare, fu- 
I se se irezistibilă. Deslg- 

nul ansamblului, reclama 
I unică, spaţiul verde de la 
| faţadă, ordinea desăvâr

şită sau poate toate la 
1 un loc ne-au trezit curio

zitatea şi, tntr-o t i  cani
culară de iulie, am su
nat ta uşă. O doamnă 
brunetă, uşor grizonată 
— deşi nu eră program 
de Consultaţii — ne-a 
primit cu deschidere şi 
modestie, Era- însăşi dna. 
dr. Edith Stoic?, ţâre pa
tronează ' societatea — 
S.C. „Iiozenhelm Med.” 
S.R.L. Compartimenta
rea, circuitul intre spa
ţii erau perfecte, aspectul 
general al interioarelor, 
mobilierul — impecabile, 
dotarea — la fel. „Aw 
avut nevoie de mult cu
raj — ne spunea. ldeea a 
fost a mea... începutul a 
fost greu, chiar foarte

greu. Un şoc, aş zice. Am 
angajat un mare credit la 
bancă, pentru a porni cu 
cabinetul la cheie. De 
foarte mare ajutor mi-a 
fost o legătură de prie
tenie din Germania, o fa
milie din localitatea Ro- 
zenheim, care m-a credi
tat cu o sumă apreciabi
lă, pe o perioadă lungă 
de timp şi fără dobândă. 
Soţul meu m-a ajutat şi 
el mult. Am vrut să fac 
ceha aparte pentru po
pulaţia oraşului — şi 
eu sânt; jde atei, din Si- 
merla, soţul' meu fiind 
ceferist". De, la gând la 
împlinire n-a fost decât 
’o-cale scurtă, doar de şa
se luni, timp în care s-a 
realizat, in Piaţa Unirii, 
cel mai modem obiectiv 
medical şi poate unicul 
din judeţ. Pe parcurs — 
existând posibilităţi de 
dittersificare a activităţii 
— s-au creat cabinetele 
cardiologie, ginecolo

gie, psihiatrie, în care 
săptămânal, medicii Ti-

văruş, Lazăr şi Leuceanu 
acordă consultaţii de spe
cialitate în condiţii ex
celente (tot materialul 
sanitar folosit fiind de 
unică folosinţă.) „In me
dicină nu trebuie să fit 
prea mândru şl nici prea 
orgolios, ci trebuie să-ţi 
cunoşti şl să-ţi evaluezi 
corect posibilităţile 
spunea dna doctor. A- 
ceasta este cheia succe
sului".

.Dna Edith Stoica, me
dic, dar şi mamă şt so
ţie, ţi-a asumat o grea 
şt nobilă misiune. Nu are 
vreme de odihnă. Conti
nuă perfecţionare a pro
priei meserii (a terminat 
la Cluj nu de mult un / 
curs de ecografic, marea 
ei „durere” acută fiind 
că nu are tn dotare un 
ecograf), gândul de a 
mai finisa câte ceva In 
interiorul şi exteriorul 
imobilului, de a perfec
ţiona şi mai mult dota
rea nu-i dau răgaz.

ESTERA SiNA

REMEMBER

•  Uneori fericirea iţi 
bate în geam doar ca 
să-şi anunţe plecarea...

•  La un concurs de 
frumuseţe, cea care 
suferă cel mai mult nu 
e ultima candidată, ci 
a doua.

•  Florile s-au scum
pit atât de mult încât, 
vreau-nu vreau, tre
buie să mi le Cumpăr 
singură.

G ălbenele
Infuzia se prepară din 

2 linguriţe de flpri cu 
două ceşti do apă fier
binte. Se strecoară după 
15 minute' şi se bea pe 

' Stomacul gol. Se reco- 
, mândă în tratarea ulce. 

rului şi în bolile de ficat. 
; Sub formă de băi, ca- 
taplasme sau tinctură 
se folosesc ca pansament 
pentru rării care se vin
decă greu (ulceraţii, ar
suri, acnee, eczeme). Tinc- 
tura se obţine prin ma
cerarea a 20 g flori în 
100 g alcool de 70 grade, 
timp de 8 zile.

•  Reţete fitoterapeutice. — eventualele chea- 
Surditatea poate fi pro. guri se înlătură cu ceai 
vocată de infecţii,, din de muşeţel strecurat, in. 
cauza zgomotului, into- trodus cu o pompiţă me- 
xicaţiilor cronice cu ni- dicală. 
cotină, alcool sau plumb. •  Reiki este o practică 
Alaiuri, de tratamentul în tratarea bolilor de 
medicului specialist, se urechi. Se âşază mâna 
pot aplica şi unele reme- stângă pe urechea stângă 
dii naturale: şi cea dreaptă peste u.

— în fiecare seară se rechea dreaptă. Podul 
pune în urechea bolnavă palmelor se aşazâ în 
un tampon de vată în- dreptul tâmplelor, iar de- 
muiată în suc de usturoi; getele bine lipite vor a-

— dacă surditatea este Jungte aproape la baza
însoţită de zgomote la  craniului. Sa Va sta 15 
urechi, aplicaţi câteva minute în această poziţie 
picături de suc de pier- (fără a apăsa tare) în 
sici, "bine filtrat care urechile sunt cu-

— zgomotele In urechi Pri?se căuşul pal-
(acufenele) pot £i cauza- melor. (După „Yoga şl 
te şi de hipertensiune nostru de Eiisse
arterială, corpuri stră
ine, intoxicaţii cu chini
nă, schimbări bruşte de 
altitudine; se pot folosi 
cu succes tampoane cu 
suc de ceară şi se vor 
bea zilnic două căni cu 
infuzie din flori uscate 
de păducel;

— desfundarea urechi
lor congestionate se face 
picurând apă oxigenată, 
scursă apoi prin înclina, 
rea energică a capului;

Kraft.).

Reţete trimise de cititoare
, •  ÎNGHEŢATA. Canti. 

tăţiie sunt în funcţie de 
numărul de ouă folosite, 
pentru fiecare ou adău- 
gându-se o lingură de za
hăr şi una de smântână, 
îngheţata poate fi din fruc
te (căpşuni, fragi, zmeură), 
cacao, cafea, alte arome. 
Se freacă gălbenuşurile cu 
zahărul, se adaugă fruc
tele zdrobite sau alt in
gredient, smântână şi al. 
buşurile bătute spumă. Sa 
pune (în ambalaje din 
material plastic) In con. 
gelator.

•  CIOCOLATA, Se pune 
la fiert 1,1/2 dl apă cu 1/2 
kg zahăr. Din momentul 
în care începe să fiarbă

siropul, se lasă 3 minute; 
se adaugă apoi 50 gr ca. 
cao cernută şi se Iasă să 
fiarbă 1 minut, în total 
deci se fierbe 4 minute, în 
prealabil fiind mestecată 

-cu siropul pentru a nu fa
ce cocoloaşe. Se ia vasul 
de pe foc şi se adaugă 
250 g lapte praf cernut, 
precum şi 120 g unt.

Compoziţia se mestecă 
repede, apoi s® răstoarnă 
Intr-o tavă unsă ca  unt 
sau ulei fin. După ce s-a 
răcit, se tale în bucăţi.

Putem adăuga vanilie 
sau rom, ori alune prăjite 
tnărunţite, după preferin. 

şi posibilităţi.
(O. PATKO, Deva)

Bacalaureatul-examen al

îme m

Şi la Hunedoara, baca. 
laureatul a constituit un 
moment de referinţă în 
viaţa' absolvenţilor cla
sei a Xll-a. Intr-o atare 
atmosferă specifică am 
fost şi noi prezenţi la 
liceul teoretic, de unde, 
în e x c l u s i v i t a t e  
pentru „CLUB T” vă fa
cem cunoscută părerea 
diui IO AN GOLEŢ, con. 
ferenţiar universitar, pre
şedintele comisiei de exa- 
minare. Iată c e  ne-a de- 
riarat:

Au susţinut sici exame
nul &32de absolvenţi ai 
liceului şi 18 absolvenţi ai 
celui din Ghelarl. O si
tuaţie statistică intere, 
sează mai puţin. Impor
tant este faptul că ma
joritatea profesorilor ca
re au făcut parte din co. 
misiile de examinare Ia

diferite discipline au în. 
ţeles adevăratul rol pe 
câre trebuie să-l aibă 
acest • examen în viaţa 
uhul tânăr. Susţinerea 
bacalaureatului în faţa 
uriei comisii formate din 
profesori, alţii decât cei 
cil care au fost obişnuiţi 
eievii la clasă, le.a adus 
celor examinaţi, pe lângă 
emoţii suplimentare şi 
obligaţia unei reconside
rări a întregif atitudini 
avute anterior şi poate," 
pentru prima dată îri via
tă, i-a pus pe elevi în 
situaţia unei responsabi
lităţi deosebite,
‘ La Liceul teoretic Hu

nedoara, rezultatele ob. 
ţinute de către elevii e- 
Xaminaţi au fost foarte 
bune, cei mai mulţi do
vedind că sunt bine pre
gătiţi. Această concluzie

este şl o rezultantă a 
notelor obţinute, atât la 
examenele orale obţinute, 
cât şi la lucrările scrise. 
Universităţile tehnice, de 
ştiinţă şi cultură vor pri
mi de la acest liceu can. 
didaţi bine pregătiţi cred 
şi susţin acest lucru.

Ca reprezentant, al Fa
cultăţii de Electrotehnică 
a Universităţii Tehnice 
din oraşul de pe Bega, 
am avut şi unele discâţii 
cu absolvenţii liceului 
hunfdpfiean, privind po
sibilităţile de continuare 
a studiilor în unităţi ale 
învăţământului superior, 
/astfel încât, orientarea lor 
spre profesftirie să fie 
eficientă, atât din punct 
de vedere personal, cât1 
şi social. '

V. IONESCU.
Hunedoara

Tinerii şi politica

U M O R

— Dragul meu, tot 
timpul vorbeşti In 
somn. Nu înţeleg de
loc de ce.

— Pentru că este sin
gura ocazie când îmi 
dai voie Să vorbesc.

—O —
— Nu crezi, dragul, 

meu; că a venit tim
pul să he căsătorim ? 
Voi găti pentru tin e ,1 
voi ţine casa curată, 
voi împărţi cu tine j 

toate grijile şi necazu
rile.

— Dar eu nu am nici 
griji şi nici necazuri.

— Nu al acum t Dar ’ 
să vezi când n« .vom 
lua...

—O — J
— De ca eşti atât de 

veselă 1
— Am fost la den

tist...

— Şl ăsta « un m o -1
tiv... ?

— Desigur. Nu l-am '
găsit, i

Spectrul politic din Ro
mânia a creat o diversi
tate de opinii, Parlamen
tul României, de altfel 
expresia concentrată a 
politicului, fiind ca
talogat în fel şi chip. Ce 
părere au tinerii despre 
Parlament? Termenii 
în care este etichetat par
lamentul oscilează în 
mare parte între foarte 
slab şi acceptabil. Din 
multitudinea da ‘ impresii 
culese am reţinut, în 
sinteză, opinia dlui Ni- 
colae Ştirb, coordonator 
al programului PHARE 
pentru judeţul Hune
doara.

„In general, parlamen
tele sunt, dominate de 
mediocritate, fiind altfel 
o caracteristică veche. 
Ceea ce-i specific pentru 
România este faptul că 
face o excepţie de la re
gulă, parlamentul nostru 
f i i n d  submediocru. 
Spre deosebire de o 
activitate normală, nu 
există acele vârfuri care 
să-l conducă spre efici
entă. Pe lângă divizarea 
excesivă care' există în
tre partidele politice, nu 
există o idee clară, nici 
din partea stângii, nici 
din partea dreptei. Există 
însă o coordonare de la 
Cotroceni. Sunt legi care 
trec şi legi care nu trec 
prin Parlament. Ceea ce 
nu înţeleg eu este că par
lamentul nu are un obiec
tiv clar. Sunt legi care ar 
trebui să existe şi să fie" 
discutate în parlament, 
dar care, din diverse mo
tive, nu sunt discutate. 
Este o prioritate dar nu 
este bine selectată. Nu 
există cineva care să 
spună „asta.l bine pentru 
ţară şi asta trebuie să 
facem”. Multe lucruri 
merg în haos, din cauza 
a ceea ce se întâmplă în 
parlament, de unde de. 
rivă un haos în econo
mie, care este mult am. 
plificat. Lumea este de
zorientată, neştiindu.se 
prea multe lucruri de
spre viitor. Astăzi dăm o 
lege, mâine însă o mo
dificăm. Sunt probleme 
care nu se simt de către 
omul de rând. El (omul 
de rând) simte numai 
greutatea vieţii. Proble

mele economice şi poli. 
tice sunt simţite în ge
neral de către oameni 
care au o idee despre 
ceea ce ar trebui să fie. 
Ei simt că ţara nu se 
duce într-o direcţie în 
care trebuie. De patru 
ani producţia cade, eu 
cred că există o intenţie 
clară de a menţine la 
putere o anumită orien
tare politică care nu 
se potriveşte cu ceea 
ce ar trebui să fie 
în România, Părerea mea 
este că parlamentul tre
buie sâ cheme guvernul 
te ordin cu un program 
realist (nu cu cel al 
FMI.ului, care, în pre
zent, nu dă rezultate) şi 
nu prin moţiuni de cen
zură, pe motive ieftine, 
tn prezent este o mân- 
cătorie fără seamăn în 
sfera politicului, ceea 
ce duce ţara pe un fagăş 
anormal. Politica prezen
tului este doar pentru 
a ocupa uri scaun, nu 
pentru a rezolva pro
blemele de fond ale 
naţiunii române.

CORNEL POENAR

In instanţă
De Ia Parchetul de p el 

lângă Judecătoria Hu- * 
nedoara am aflat câteva 
lucruri despre tinerii mu- - 
nicipiului. Mai exact |  
câteva date valabile pen-1 
tru prima jumătate a 
acestui an. Iată-le.

e  Minori. Nu mai pu
ţin • de 28 de minori au 
fost trimişi în judecată 
în perioada amintită. 
Principalele infracţiuni 
săvârşite de ei sunt: furt 
din avutul personal, furt 
din avutul public şi tâl
hăria. .• ,

•Tineri intre 18—20 
de ani. La această cate
gorie de vârstă, au ajuns 
în instanţă 31 de tineri. 
Cei mai mulţi dintre «r, 
24, pentru furturi, iar 
ceilalţi pentru ultraj, viol 
etc.

e  Tineri între 21—34 
de ani. Se pare că cei ce 
au vârsta cuprinsă între 
aceşti ani sunt mai „har
nici”. Spunem acest lucru 
întrucât numărul celor 
care au trebuit să dea 
socoteală în faţa instan
ţei este de 121. Majorita
tea tot pentru furturi. 
Urmează apoi violul, ul
trajul şi tâlhăriile.

(V.N.)

f "
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CUVÂNTUL UBEM

Şomajul devine o realitate tristă, care se accen
tuează vizibil, cu toate spusele în conferinţe, în dia
logul cu ţara, că avem o stabilitate cât de cât sau 
că- am depăşit creşterea zero. Desigur, la mesele ro
tunde totul este minunat — promisiuni, zâmbete, am
biţii care mai de care, nimic riu este imposibil pen
tru viittorii politicieni.

Dar, coborând „din ceruri" pe pământ, tristeţea 
învăluie silnic sute de oameni care se văd in pra
gul disperării, devenind şomeri din te miri ce mo
tive. In mult* unităţi, oamenii nu mai au curajul 
de a spune ceea ce gândesc, pentru că uneori răzbu
narea’conducătorilor este evidentă. Dacă nu imediat, 
cel mai târziu intr-un viitor apropiat, pentru a nu

la Lunca Cernii de Sus

-t

\

I

I

bateria-«ochi. Aşadar, numărul oamenilor care bat 
lagrj^iele* oficiilor de şomaj nu este,deloc liniştitor. 
D**«Oa--o simplă privire spre zona cifrelor, dc la in
stituirea oficială a statutului de şomer, pragul insti- 

'..iilor de specialitate, numâi în judeţul Hunedoara, 
fost trecut de către 72 542 de persoane. Ultimele 

evidenţe ale persoanelor aflate în căutarea unui loc 
de muncă consemnează cifra de 22 632 de suflete, la 
care se adaugă încă alte 7 184, care sunt în alocaţie 
de sprijin, fără a mai adăuga câteva mii bune, fie 
că nu îndeplinesc condiţiile de şomaj, fie că au de
păşit perioada prevăzută de lege. Un loc important 
al numărului de şomeri , îl ocupă, în ordine, oraşele 
Hunedoara — 4 373 persoane, Deva — 4 331 şi Orăş- 
tie — 2 866. - '

Spuneam că şomajul nu numai că devine un 
sindrom, dar se accentuează pe zi ce trece, luând în 
discuţie persoanele care se disponibilizează lunar, 
numărul acestora depăşind, uneori zdravăn, 1000 dc 
suflete. Dacă până nu cu multă vreme în urmă, con
tractul de muncă se întrerupea şl cu art. 130, al. 1, 
4it. 1, din Codul muncii (adică pe motive disciplina
rei;- desfacerile având suportul actelor de indisciplină, 
fnai nou, în cărţile de muncă este înscris doar art. 
43b, lit. E, adică „necorespunzător din punct de ve- 
8*fe profesional". în aceste situaţii se regăsesc de 
multe fori soţiile (sau, după caz soţii) micilor S.RL> 
Jişti. Or, discutând despre societăţile particulare, s-ar 
CUVeni să amintim persoanelor care lucrează încă 
“Jirt ‘90 fără carte de muncă, cu contracte de pres- 

14 servicii, că într-o bună zi anii lucraţi vor folosi 
la ceva. Şi anume, la pensie.
I ; ?■■■■>. CORNEL POENAR

I

Drumurile noastre poa. ' 
te... se vor repara vreo. 
dată 7 Dimineaţa, când am - 
plecat din Deva, am luat 
prima groapă pe bulevar-» 
dul Decebal. Apoi altele şi j 
altele până la Hunedoara,; 
Teiiuc, Topliţa, Dăbâca, 
Hăşdău, Lunca Cernii de 
Sus.

Nu ştim cine este de vi
n ă : drumurile naţionale 
drumurile judeţene, bele 
comunale; Anevoie am • 
ajuns până la Lunea Cer
nii. Pe drum s-a împrăş-, 
tiat zgură de furnal care 
este un pericol pentru Cau
ciucuri. Le ' taie. Oare nu 
avem piatră concasată, 
pietriş, nisip ?

De *la Topliţa Ia Lunca 
Cernii de Sus ani călăto. 
rit pe Un drum mai mult 
decât... forestier. Zgura 
de furnal era, peşte tot. 
Gropi şi hârtoape. Nu •-
xistă tăbliţe indicatoare. 
Am avut noroc cu O fe
mei* car* păzea vacile la 
păscut şi care, binevoitoa
re, ne-a îndrumat spre 
Lunca Cernii de Sus.

In lungul drumului, mai 
mult decât anevoios, mai

cu seamă că începuse şi ’ 
ploaia, l-am găsit la, lucru ;• 
dtoar pe di cantonier A . t 
ristică. Dedu, de la Diree- 1 
ţia judeţeană de- drumuri 
Regie Autonomă. *

— Chiar şi pe ploaie eu 
sunt aici pe, drum — ne < 
spunea dumnealui. Drumul 
trebuie-să fie zilnic îngri
jit, ca oamenii să-l poată 
folosi, mai fu seamă că 
cei mai mulţi umblă pe 
jos.

Este un lucru bun că pe 
marginea drumului,: au 
fost basculate .grămezi de 
zgură, chiar şî piatră şi 
nisip,, dar este vremea să ; 
fie aşternute pe drum.

Acum, vara, pe vreme 
bună. Când vine toamna 
cu ploi, iama cu zăpezi, va 
fi mult mai greu. Şi spre 
Lunca Cernii, toamna şi 
iarna vin mult mai tim
puriu. .

Lucrătorii drumurilor 
ştiu mai bine ca noi acest 
adevăr. Acum e timpul 
pentru a repara şi între
ţine drumurile. Să sperăm 
ca aşa vor face...

GH. I. NEGREA, 
TRAIAN BONDOR

i

N O T Ă  

S E R V I C I I ?
Exista, cândva, în Deva, la parterul complexului 

situat vizavi- de liceul „Decebal" (observaţi, nu mai i 
folosim atributul „meşteşugăresc", fiindcă am face o 1 
eroare), un mic atelier de marochinărie. Se deteriora 1 
un fermoar la poşetă, mânerele unei genţi sau aveai  ̂
nevoi* de un pOrtmoneu, aveai posibilitatea să le i 
rezolvi operativ, fără probleme. Acum e mai greu, l 
Nu, nu s-a desfiinţat, mai există, însă a fost mutat \  
la etajul doi ăl aceleiaşi clădiri. Puţini posibili so- t 
licitanţi cunosc această schimbare şi, chiar dacă au ? 
aflat, decât să urce atâtea scări, -mai bine renunţă. ) 
Se poate spune oare că reampîasarea s-a făcut în i  
folosul cetăţenilor? c ţ

In centrul comunei 
Lunca Cernii de Jos func
ţionează o brutărie, ce 
ţine de Fabrica de pâine 
din Hunedoara. Unitatea 
asigură necesarul pentru 
toată populaţia din cele 
şapte sate ale comunei.
. — Pâinea este foarte 

bună — ne spunea o fe
meie din satul de reşe
dinţă a comunei — dă» 
cam scumpă. Deşi are 
numai un kilogram, o 
pâine costă 520 de lei.'

— Est* cuprins în pre
ţul ei şi transportul efe 
la  Hunedoara, al făinii 
şl al materiei prime ne
cesare. '
. Firesc, dar preţul 
mare nu vine de acolo,

- -v

ci din faptul că se face l 
pâine „Betania", ce con- 1  
ţine ulei şi zahăr. Dacă 1 
s-ar face pâine obişnui
tă — din făină, apă * şi 
sare — ar fi mai ieftină. 
Toţi oamenii-solicită aşa 
ceva, întrucât la  Lunca 
Cernii sunt puţini bani, 
deoarece, cei mai mulţi 
trăiesc din, lucrul pămân
tului, care, produce slab, 
şi din creşterea anima
lelor. , . "

Iată o opinie pe car* 
o consemnăm şi o pu
nem In atenţia conduce
rii Fabricii de pâine din 
Hunedoara.

Soluţionarea ei o ve
dem posibilă.'

T. B.

Ce ne facem cu 
domnii romi?

O scrisoare, lungă pri
mim de la Orăştie. Este 
semnată de măi mulţi ce
tăţeni, care ne roagă, „din 
motive lesne de înţeles" 
— zic dumnealor —, să nu 
le dăm numele. Ne sem
nalează fapte' de neînchi
puit, pe care le fac zi şi 
noapte unii romi care lo
cuiesc în zona Orăştiei; 
Vom arăta doar câteva* 
petrecute în ultima vreme.

Provoacă - pagube avu
tului public, strică, dis
trug, bat, tâlhăresc, fufă 
şi ziua în amiaza mare. 
Locuiesc în blocuri con
struite -din banii statului, 
adică din banii noştri, pe 
eare efectiv le-au distrus, 
în timp ce muncitorii cin
stiţi cu, familiile lor lo
cuiesc în condiţii grele. 
Exemple sunt blocurile 
din strada Pricazului, care 
în ultimii zece ani au fost 
refăcute de trei ori. Con
cret, blocurile 40 şi 50. Să 
vedeţi cum arată blocul 
de pe strada Mureşului, 
nr. 8. Două etaje complet 
distruse, fără uşi, fără 
geamuri, faţada afumată 
de burlanele sobelor setoa
se pe gearhuri etc._ etc.'

Dar, mai grave sunt ac
tele de huliganism, tâlhă

rie, furturi etc., pe care, 
le fee. Cazurile sunt mul
te, nu le putem menţiona 
pe toate. Am văzut cazuri 
(în 6 februarie, 7 februa
rie, 10 martie, 19 aprilie 
a.c„ când unor elevi care 
veneau de la'şcoală li s-au 
luat ghiozdanele, femei 
lovite'ca să li se ia cer
ceii,» lănţişoareie de la gât, 
poşetele etc.

Alte fapte. După-» ce 
scormonesc containerele cu 
gunoaie, intră în măcelă
rii, în unităţi alimentare, 
bufete, restaurante, cofetă
rii etc. Pun mâna pe tot 
felul de produse. Dacă. 
zici ceva, sunt în stare 
să-ţi dea în cap.;

Cetăţenii Orăştiei, oa
meni de bună credinţă, 
paşnici, s*. întreabă, de ce, 
organele puterii d e ' stat, 
ne gâţsdsn ia Primăria 
oraşului, la Poliţie.- Pom
pieri, Jandarmerie, nu in
tervin cu mai muRS fer
mitate pentru a frâtta a- 
ceste fapte, de care cetă- 

; ţenii din Orăştie se tem.
Aşteptăm răspuns prin 

fapte şi acţiuni în folosul 
oamenilor cinstiţi»',

GH. j .  NEGREA

•  „Glasul roţilor de 
tren”. In gara Simeria este 
in permanenţă animaţie. 
Cu atât mâi mult întf.o zi 
de vară, 125 de trenuri, 
din cele 265 care trec zil
nic prin gară, sunt de că
lători. Ce altceva se mai 
întâmplă aici 7 De la dl 
Sorin Gabor, şef staţie 
adjunct, şi dna ing. Brîn. 
duşa Lazăr, âm reţinut 
că s.a făcut deja proiectul 
şi se speră’ în realizarea 
reparaţiei'capitale, în timp 
de doi ani, a clădirii ce 
datează de la începutul 
secolului. De asemenea, că 
este în curi de încheiere 
între Regionala CF şi S.C. 
„Red Service” SRL Sibiu 
un contract privind cură
ţenia în spaţiile unde cir
culă publicul călător.

In, rest, în afara „gla
sului roţilor de tren”, în 
gară şi în oraş „domneşte 
liniştea”. Doar în noaptea 
meciului România —Ar
gentina ea a mai fost tul
burată... Şi, totuşi, la orele 
dimineţii, „oraşul liniş
tit" semăna cu un stup.

•  „Pe vârfuri, să avem 
start.” Este poate o glumă, 
dar una care exprimă o 
realitate. Tinerii poliţişti 
<ie ia Serviciul judeţean 
de Poliţie Transporturi Hu
nedoara şi de Ia Postul 
T.F. Simeria, situate în 
gara CFR. sunt solicitaţi 
adesea 24 de ore din 24. 
Devotaţi profesiei, având 
experienţă în activitatea

specifică transporturilor 
feroviare, ei asigură ordi
nea şi liniştea publică pe 
trenuri, în staţii şi triaje. 
Aceasta exprimat succint 
că, din păcate, actele an
tisociale depistate de dum
nealor ar ocupa un spaţiu 
mult prea mare.

•  „Autonomia locală? 
Este doar o „poveste” — 
dl Păun Jura, primarul 
oraşului — de vreme ce 
bugetul îl primim de sus”. 
Un exemplu : pentru con
strucţia casei de cultură, 
lucrare începută de mai 
mult timp, sunt alocaţi 
în acest an 200 milioane 
de lei. Or, numai organi
zarea de şantier ar nece
sita câteva zeci de mili
oane, iar banii necesari 
finalizării obiectivului ar 
fi de ordinul miliardelor.

•Mult a fost, puţin a 
rămas. Ani de zile pro
blema „nr. 1” a consiliului 
local a fost aplicarea Le
gii 18. Aflăm că în pre
zent titlurile de proprie
tate sunt acordate în pro
porţie de 80 la sută, în 
condiţiile mediei de, 25 lg 
sută pe judeţ,-punerea In

posesie < fiind finalizată.
•  Deocamdată. Străzile 

arată în prezent aşa cum 
sunt. Adică deteriorate. 
Aceasta deoarece sc fac 
întâi toate săpăturile peri. 
tru gaz, apă şi canalizare., 
Aspectul şl utilitatea dru
murilor se află însă în a- 
tenţie. La Simeria : Veche 
este în fază? de finalizare 
betonarea ; drumului prin. 
cipal, lucrarea efectuată 
de Direcţia Judeţeană de 
Drumuri — Regie Auto. 
nomă. Pe strada Griviţei, 
locuitorii, cu sprijinul pri
măriei, au terminat mo
dernizarea trotuarului; lu
crări similare se vor efec
tua şi pe alte două străzi 
din zona cimitirului.

•  „Suferinţe” provocate
de secetă, p e  când activi, 
tatea de salubrizare a fost 
preluată de S.C. „Crizan
tema” S.A., curăţenia 
Străzilor şi cartierelor este 
aproape ireproşabilă. Pă
cat că s-a defectat insta
laţia de stropit, iarba şi 
ârborii din zonele verzi şi 
parcuri suferind cumplit 
acum, pe vreme de cani
culă. '■

•  De actualitate. Lunga 
şi vechea dispută dintrş 
Primărie şi S.G. Transil
vania” S.A. Deva privind 
transferarea -celor 11 uni

tăţi de alimentaţie publi
că din Simeria la o altă 
societate comercială din 
oraş, se pare că începe să 
fie soluţionată. Actualul 
director al societăţii de- 
vene, dl. Socaciu — apre. 
cia primarul Simeriei — 
„are alte viziuni, este mult 
mai deschis la dialog”. 
Este în discuţie privati
zarea urgentă, '

•  Şi la sate. Cererile de 
az metan sunt acoperite 
a nivelul oraşului cu co

fă de sută la sută, lucră
rile fiind finalizate în pro. 
cent de 70 la sută. In urbe 
lucrările continuă, urmând 
şă fie introdus gazul şi la 
gospodăriile sătenilor din 
Şăuleşti, Urol, Simeria 
Veche şi Sîntandrei.

•  Prioritate absolută. 
Alături de gaz, apa con
stituie o prioritate abso
lută, După ce anul. trecut 
s-a dublat conducta de apă, 
yor începe în curând lu
crările la al doilea castel 
de apă amplasat în dealul 
Simeriei. Aprovizionare^ 
şţl apă la Sîntandrei se 
va face din acest castel.
. •  Butelii. Sătenii din lo

calităţile adiacente, ea şi 
şimerîenii caro n-au încâ 
arzătoarele de gaz introdusă 
în bucătării, au nevoie a- 
cută acum, yara, de bute-

Iii. Primăria îi ajută cu 
ceea ce poate. Adică fă
când „ rost” de câte o ma
şină. De la alţii. Bine că 
există înţelegere...

•  Alături, la bine şi la 
greu. Dacă alte servicii nu 
funcţionează sâmbăta, cel 
puţin al stării civile din 
cadrul biroului adminis
traţiei locale este solicitat 
pentru căsătorii, mai ales 
în ziua a şasea a săptă
mânii. „S-au oficiat, în pri
mul semestru diiî acest an, 
94 de căsătorii”, ne infor
ma dna Estera Irinea. In- - 
tre recentele ■ familii înte
meiate este şi aceea dintre 
tinerii Cristian , Horia Po. 
poviciu şi Adriana Elena 
Cazan, ain Simeria. Să 
fie cu noroc 1

•  Directorul şi privaţi, 
zarea. "Privatizarea — sus
ţine dl Romulus Tot, di
rectorul S.C. „Simior” S.A. 
— trebuie să răspundă la 
două cerinţe: prin ea u- 
nitatea să crească şi să 
nu se facă la modul gene
ral, şi după specificul fie
cărei firme”. Acest punct 
de vedere l-a făcut cu
noscut şi ministrului agri
culturii, demonstrându-i 
Că proiectul de privatizare 
propus pornea de la nişte 
şţatute niciodată aplicate 
şl ignoră total realitatea.

In prezent, complexul de 
miei, cea hiam bună unita
te de profil"'din ţară, arc 
un contract de participa
re în producţie cu Rom. 
agra. Există" intenţia unirii 
cu complexul de la Bo. 
bâlna intr-un holding. Cât 
priveşte privatizarea* în 
modul său de realizare si
gur va avea un cuvânt de 
spus şi dl. director, căci 
nu va fi dispus să „înghi
tă” o- inepţie doar pentru 
că vine..*, de sus.

•  „Banii — problema 
. cea mai grea”, se confe
sează dl- ing, Ioan Herţa, 
cercetător la Arboretumul 
Simeria. Au scăzut vân
zările la pepiniere, vizita
torii 'sunt puţini, se fac 
demersuri şi se obţin doar 
-promisiuni. Nimeni nu dă 
bani, iar pentru întreţi
nerea parcului de 70 ha 
ar fi necesare 15 milioane 
lei. împrejmuirea ar costa 
zeci de milioane, se
ra se distruge din lipsă de 
fonduri. La toate aceste 
neajunsuri, generate de 
sărăcie, se adaugă strică
ciunile unor vizitatori 
care după revoluţie au 
devenit de-a dreptul inso
lenţi. .

La ora amiezii arşiţa soa
relui potolise forfota- stră
zilor. Dar oamenii îşi con
tinuau activitatea în spa
ţii protejate.

ESTERA ŞINA, 
VIORICA ROMAN
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L E G I L E  — T E M E L I A  S T A T U L U I  DE D R E P T
Articolele 9 şi 10 ale 

Legii 53/’D2 te referă la 
alocaţiile de stat pentru 
copii şi la aceea de între
ţinere a minorilor cu han
dicap. Astfel, copiii han
dicapaţi (până la vârsta 
de 18 ani), aflaţi. In Între
ţinerea familiei, beneficia, 
ză de alocaţia de stat pen
tru copii in cuantumurile 
prevăzut© de lege, majo
rate cu fOO la sută. De a* 
locaţia de stat pentru co
pii beneficiază şi copiii 
handicapaţi, ai căror pă
rinţi nu se încadrează în 

1 categoriile prevăzute de 
• lege pentru acordarea a- 
. locaţiei. Alocaţia de între

ţinere pentru minorii han
dicapaţi -aflaţi" irt .plasa
ment familial sau încre
dinţaţi unei familii ori 
persoane, pe- baza prevede- 

. rilor legale,-se stabileşte 
la nivelul unui salariu 
minim- brut pe ţară, - pe- 
toată “durata cât aceştia nu 
se află in întreţinerea 
completă a unei institu
ţii de ocrotire.

De" drepturile prevăzute

Protecţia specială a 
handicapaţilor (!!!)

la ari. 5 (lit-. e), art. 6 şl 
7 (alin.' 2), art. 8 (alin. 1) 
şi art. 9 din lege, nu pot 
beneficia persoanele aflate 
în instituţii- de ocrotire 
socială, învăţământ spe
cial, asistenţă socială şi 
tratament medical în care 
li se- asigură întreţinerea 
completă din partea sta
tului.

O dată cu intrarea în 
vigoare a legii, s-a con
stituit „Fondul de risc şi 
de accident", din care se 
suportă o seamă de faci
lităţi financiare de care 
beneficiază handicapaţii. 
Sursele din care s-a „con
stituit* acest fond sunt: 
a) o  cotă de 1 la sută a- 
pllcată asupra fondului de 
salarii realizat lunar de 
regii autonome, societăţi 
comerciale, organizaţii co
operatiste, de organizaţii 
economice străine cu se

diul în România, .de re-' 
prezentanţele din Româ
nia ale societăţilor străi

n e  care angajează perso
nal român şi de persoa
nele fizice care utilizează 
munea salariată ; b) dona
ţii ale persoanelor - fizice: 
şi juridice din ţară şi străi
nătate/ cu respectarea des- 

. tinaţiilor stabilite de do
nator; c) o subvenţie de 
la bugetul de -stat, d in , 
fondul de rezervă bugeta
ră l a ' dispoziţia Guvernu
lui, pentru completarea 
fondului în situaţia în ca- 

- re,, prin sursele de la lit. 
a şi b, nu esţe acoperitor.

„Fondul de risc şi de 
accident1* este gestionat de 
Secretariatul de Stat pen
tru Handicapaţi şi are re-, 
gimul fondurilor speciale 
prevăzute de Legea pri
vind finanţele publice. 
Disponibilităţile din re-

Intre două rele
•Am publicat în- serial, 

în scopul de a - provoca o 
dezbatere publică o sa, 
Cartea albă" a asigurărilor 
sociale şi pensiilor. Nu 
s-nr putea spune că acest 
adevărat cod de legi, ce se 
propun a “dirigui în viitor 
atât de con traversatul ca
pitol al vieţii noastre so
ciale,-nu este incitant prin 
prevederile sale.- Mai mult 
decât atât,-propunerea de 
a se trece etşpizat la pen
sionarea la vârsta de 65 
de ani," atât a bărbaţilor, 
cât şi a femeilor, era de 

• natură a stârni nu opinii 
personale, ci o furtună de 
proteste: N-a stârnit nici 
un val.

Nu este în intenţia noas
tră să provocăm -proteste 
cu aceste rânduri, cum nu 
ne este în fire să inven
tăm- probleme acolo unde 
nu sunt. • Apatia aceasta, 
totala lipsă de interes fa
ţă de o propunere de lege 
ce ar urma să afecteze în 
viitorul apropiat mase 
largi de cetăţeni, are însă 
o explicaţie mult mai gra
vă; căci este exclus să nu 
intereseze un calcul sim
plu de genul: „peste cinci 
ani voi ieşi la pensie", ca 
să constaţi câ de fapt aş
teptatul moment se va în
tâmpla abia peste zece ani. 
Să încercăm atunci o ex
plicaţie a lipsei de interes. 
Este teama de necunoscut; 
sau mai bine-zis, teama 
de... cunoscut. Căci cunos
cută este prea bine con
diţia de astăzi a pensio
narului sau, mă rog, a cel 
puţin 70. la sută din pen
sionari.

Pe ce se* "bazează afir
maţia noastră ? La 30 iu
nie arc-, pertsia medie pe 
judeţ pentru limită de 
vârstă şi -vechime comple
tă'în muncă era def 77 835 
leh Acum, să-i împărţrmr 
presupunând că viitorul 
•pensionar şi-a aşezat co
piii la locul lor şi a mai 
rămas să se susţină, din 
pensie, ei şi soţia.

OBSERVATOR

Mai întâi, pentru sto
mac, căci vorba humuleş- 
teanului ..golătatea încon
joară dar foamea dă de-a 
dreptul".

O existenţă decentă din 
acest punct de vedere se 
întreţine, potrivit calcu
lelor economiştilor care se 
ocupă de bugetele de fa
milie, cu aproximativ 
50 000 de lei pe lună de 
persoană. Asta înseamnă 
100 000 de lei pentru hra
nă. Cheltuielile comune 
pentru un apartament de 
două camere/ cu două per
soane, depăşesc media de 
20 000 lei pe lună. 100 de 
kilowaţi energie electrică 
se consumă Lunar în orice 
gospodărie. Celelalte tre
buinţe, şi în primul rând 
cheltuielile pentru . sănă
tate, adăugaţi-le dumnea
voastră şi încercaţi să îm
părţiţi o pensie medie la 
toate aceste nevoi. Dacă 
cineva are vreo obiecţie în 
legătură cu faptul că nu

s-ar cheltui 50 000 de leţ 
pentru hrana unei persoa
ne pe timp de o lună, a- 
cela ori rî-â cumpărat ni»

> ciodată carne de la măce-
• lărie şi n-a ■ fost niciodată 

în piaţă să facă târguieli,
1 ori este rău intenţionat. • 

Să admitem că in -fami
lie sunt două pensii me
dii. Ei, şi ?• S-a îmbună-r 
tăţit cumva până la sta: 
rea de huzur situaţia ce
lor doi pensionari ? Par-

- don!
Şi iată cum, prelungirea 

la 65 ani a vârstei limită 
de pensionare pentru am:

• bale sexe îi apare celui 
„ameninţat" peste 3—4 ani 
cu pensia, ca un colac de 
salvare. Pentru că Salariul 
net la orice societate co
mercială, ca să nu mai 
vorbim de regiile autono
me ale statului, îi asigu
ră, în calitate de salariat, 
un venit net cel puţin cât 
două pensii medii. Şi ast
fel, o mai „întinde" omul 
cinci ani, în speranţa că 
la anul va fi mai bine.

... Tată dar că nu argu-
• mentele specialiştilor Mi

nisterului Muncii şi Pro
tecţiei Sociale l-au con
vins pe viitorul pensionar' 
să nu-şi manifeste în nici 
un fel dezacordul cu po
sibilitatea de a ieşi la 
pensie doar la 65 de ani. 
Cea care a determinat in
diferenţa iui. ba chiar a- 
sentimentul, este convin
gerea că din două rele, 
poate alege pe cea mai 
bună, dacă mai poate a- 
lege,- atunci când preve
derile vor deveni lege,

ION CIOCLEI

sursele proprii ale fondu
lui sunt purtătoare de, do
bândă.

încadrarea în categorii 
de persoane handicapate, 
care necesită protecţie spe
cială.” se face, potrivit cri
teriilor de diagnostic cli
nic, funcţional şi de eva
luare a capacităţii de- mun
că. elaborate de .Ministe
rul Sănătăţii şi Ministerul 
Muncii şl Protecţiei Socia
le pentru gradele I, II şi 
III de invaliditate, pentru 
adulţi, iar pentru copii de 
Ministerul Sănătăţii. Drep
turile -băneşti şi alte fa
cilităţi financiare prevă
zute :se dau io 90 de zile 
de la uafs publicării legii 
iri Monitorul Oficial > (3 
septembrie ’92). Data pu
blicării — 4 iunie s’92.-

La. aceeaşi dată: se abro
gă H.C.M. nr. 1060/’68, 
H.C.M. nr. 2466/’69, ca şi 
art. 1 (alin. 1), art. 4, art. 
5 şi art. 6 din Hotărârea 
Guvernului nr. 610/’90. pri
vind acordarea unor drep
turi nevăzâtorilor, alte dis
poziţii contrare.

• .•''fi:.*,;-? • .

R ăsp u n s
Referitor la nota critică 

semnată de dl Ioan Barbu, 
din Deva,- ?i publicată în 
numărul 1152, din 22 iu
nie 1994 al ziarului nos
tru, dl Nicolae Răbulea, 
şeful Staţiei CFR Deva, ne 
trimite următorul răs
puns :

„Stimate dle Barbu, vă 
mulţumim că începeţi no
ta critică în nota de apre
ciere a serviciilor noastre. 
Ne preocupă toate aspec
tele legate de servirea pu
blicului călător şi între a- 
cestea şi - asigurarea stării 
de ordine şl- curăţenie şi 
vă asigurăm sincer că, nu 
suntem pe deplin, mulţtt** 
m if.d e  ceea ce putem să 
oferim la ora actuală. Ma
re parte din neîmplinirile 
în domeniu sunt de ordin 
obiectiv. r ■’ ri"''

Nu ne însuşim aprecie
rea că porţiuni mari din 
suprafaţa gării este nemă
turată şi nici insuficienţa 
coşurilor de gunoi. Restu
rile aruncate de o parte 
din „civilizatul" nostru 
public prezintă aceeaşi pro
porţie de 1 m distanţă de 
coşul de gunoi şi la 5 m, 
între două operaţii de mă
turare la interval de 1-2 
ore.

în privinţa băncilor am
plasate pe peronul dintre 
linii, aspectul neîmbietor 
este datorat naturii şi ve
chimii materialului şi nu
mai în al doilea rând con
diţiilor precare de întreţi
nere (numai cu apă,- din 
lipsa detergenţilor). Can
titatea de detergent asigu
rată pentru „bunul gospo
dar" este de 10 kg de la 
13.IV.1993, până în pre
zent. In rest, de acord, 
domnule Ioan Barbu".

Sesizând caducitatea u- 
nor prevederi, ca şi a unor 
termene din „Legea nr. 
22/1969, privind angajarea, 
gestionarea, constituirea de 
garanţii şi răspunderea în 
legătură cu gestionarea bu
nurilor organizaţiilor so
cialiste", domnul profesor 
Gheorghe Ana — deputat 
P.D.A.R. în Parlamentul 
României — a înaintat 
Parlamentului o serie de 
prevederi de modificare a 
respectivei legi încă în vi
goare.

Luând în dezbatere a- 
ceste propuneri, Camera 
Deputaţilor şi Senatul au 
adoptat „Legea pentru mo
dificarea unor prevederi 
din Legea nr. 22/1969".

Potrivit prevederilor art.

Regimul garanţiei băneşti pentru 
răspunderea gestionară

1 din art. Unic al Legii 
amintite, termenii „orga
nizaţii socialiste" din cu
prins se înlocuiesc cu ter
menii „agenţi economici, 
autorităţi sau instituţii pu
blice". ,

Prin al. 2 al art. unic, 
articolul 15 din Legea 22/ 
1969, se modifică astfel: 

„Garanţia în numerar va 
fi depusă de către agenţii 
economici, autorităţile • şi 
instituţiile publice la CEG' 
sau la bănci, într-un cont 
special al agentului eco
nomic, al autorităţii ori

instituţiei publice respec
tive. Garanţiile în nume
rar depuse la CEC sau 
bănci se înscriu într-un 
carnet de consemnare pe 
numele gestionarului. Car
netul de consemnare- va 
fi păstrat în casieria a- 
gentului economic, auto
rităţii sau instituţiei pu
blice în favoarea căreia 
s-a constituit garanţia.

Pentru garanţia depusă 
în aceste condiţii, se acor
dă o dobândă anuală, sta
bilită de depozitarul ga
ranţiei, care nu poate fi

mai mică decât dobânda 
acordată pentru depozite
le la termen pe un an“.

Poate cuiva îi vor părea 
minore aceste modificări 
în legea respectivă, deter
minate de un parlamentar 
hunedorean. O asemenea 
impresie se va pulveriza 
rapid, dacă arătăm că la 
30 iunie 1993, an în care 
a fost înaintată propune
rea de modificare, în ţară 
existau 1 304 925 de ges
tionari garanţi şi că ga
ranţiile depuse de aceştia 
la CEC se cifrau la 17,924 
miliarde lei, pentru care 
CEC plătea modica dobân
dă de 1.5 la sută pe an. 
Un asemenea chilipir i-ari 
fi surâs oricărui depozitar 
de garanţii.

f  1 ă până la apariţia Legii 18/1991. a fondului fun- 
1 /  ciar, proprietar asupra pământului. era în exclu- 

. siyitate statul, se ştie. Proprietatea de grup ’a 
cooperatorilor agricoli : asupra pământului, ea -şi pro
prietatea funciară individuală a ţăranilor din zonele 
neeooperativizate, era o iluzie. Dar iluzia se- întreţinea, 
mai ales pentru perpetuarea obligaţiilor faţă de stat ale 
proprietarului. Căci, dacă- statul hotăra că în zona X, 
în care proprietari asupra pământului erau persoane 
fizice particulare, se va construi obiectivul V, prinfr-urf 
decret emis-cu maximum de operativitate, pământul res; 
pectiv era expropriat, la un preţ simbolic şi trecut în 
proprietatea statului. Pe cooperatoriKaşa-zişi proprie
tari nu-i mai întreba nimeni nimic, nici nu-i mai des
păgubea individual, fie şi simbolic. Aşa se face că pe 
terenurile cuprinse în perimetrul cooperatist, intra sau 
extravilan, s^au construit: grajduri, complexe zootehi 
nice, ateliere şi birouri pentru staţiunile de maşini a» 
gricole, magazine săteşti, cămine culturale şi câte şi mai 
câte, toate In intravilanul satelor, ■ *

Aşa s-a întâmplat şi la Banpotbc, pe o parcelă de 
pământ înscrisă în registrul agricol al comunei Hărău, 
la poziţia 6, pe numele Sav Marla şi Sav Hortenzia - f  
mamă şi fiică. Pe parcela respectivă, înscrisă în earteşjf 
funciară pe numele celor două femei, sub numărul CE 
609, topo 822, fostul SMA Deva, astăzi S.C. Agrbmec SA  

•a construit abuziv un „atelier mecanic. De 6ei abuziv ?

MS

Şi

Prin Decizia 375/1976, fostul consiliu popular jude
ţean trecea în administrarea statului mai multe terenuri 
dintre care şi 2 500 mp teren neproductiv, aflat în adj.» 
ministrarea comunei Hărău! Atenţie ! Terenurile se?tf@|- 
peau în administrarea au în proprietatea statului. Pe' 
terenul primit astfel de la stat, SMA Deva şi-a con
struit secţia de mecanizare de la Hărău. Apoi, pe uh 
teren productiv, în suprafaţă d e  2000 mp, ce! înscris în 
CF la numărul arătat mal sus, a construit atelierul la 
Banpotoc. Se întâmpla în 1976. Ulterior, cineva intere» 
sându-se în baza cărei autorizaţii s-a construit atelierul 
respectiv, s-a căutat intrarea in legalitate. Câtă legali
tate, rămâne de văzut. In urma demersurilor SMA s-â 
eliberat, post-factum, autorizaţia de construire nr. 716/ 
8810/29.12.1986. Nu sunt decât zece ani distanţă în timp.

Aşa stăteau lucrurile cu legalitatea ocupării cu con
strucţii a terenului respectiv, la data promulgării Legii 
18/1991. Pe terenurile ocupate cu construcţii pe raza ed- 
munei Hărău, SC Agromec Deva a cerut, şi a obţinut 
se pare, — nu se ştie pe ce bază, întăbularea pe nu
mele său.

Cunoscând bine situaţia terenului ocupat abuziv, dna 
Hortenzia Sav ;s-a adresat cu cerere comisiei penat res
tabilirea dreptului de proprietate asupra pământului, a 
comunei Hărău. A primit de la comisie adeverinţa nţ. 
2534/3.10:1991/ prin care, cităm, „li s-a atribuit moşte
nitorilor Sav Hortenzia, Sav Florica, Sav Corne!, drep
tul de proprietate pentru suprafaţa totală de 3.99 ha/. 
In această suprafaţă intră şi parcela incriminată, inti
tulată „La cruce". Şi totuşi,' dată fiind starea de fapt a 
terenului, punerea în posesie nu a urmat.

Dna Sav s-a adresat Comisiei judeţene pentru re
zolvarea contestaţiilor la aplicarea Legii 18. Petiţia a 
fost înregistrată în 14 februarie a.c., la prefectură, Până 
acum nu a primit nici un răspuns. Este drept, sunt foar
te multe asemenea petiţii de rezolvat la comisie. Totuşi... 
Este vorba de un abuz, care nu are nevoie de multe de
monstraţii. Ele se află la dosarul cauzei

Sperând într-o rezolvare pe cale amiabilă, s-a adre
sat şi conducerii Societăţii Comerciale Agromec SA Deva, 
moştenitoarea fostului SMA şi aflâtft acum în prag de 
privatizare. Răspunsul respectivei conduceri este denii) 
de atenţie. Spicuim din el, fără a-i diminua sensu! sau 
mesajul. /■-■•/'

In legătură cu autorizaţia1 de construcţii eliberată 
post-factum : „Datele comunicate dv. trebuie conside
rate reale, pentru că a fost adresa dată de cineva au
torizat, şi care poartă la urmă urmei răspunderea per
sonală. Personal nu doresc să intru cu dv. într-o po
lemică"./

In legătură cu cererea de a se demola construcţia 
executată în condiţiile arătate şi eliberarea terenului: 
„Ştiu că în lege există o prescripţie care spune că te? 
renul urmează clădirea pe care este amplasat. In nici 
un caz dv. nu puteţi să ne dictaţi mutarea secţiei dlţ 
mecanizare în altă parte, pentru simplul motiv că aşa 
doriţi dv. Dacă comisia care v-a pus în posesie v-a â ' 
tribuit terenul respectiv, a comis un abuz, încălcând, 
flagrant Legea 18. Consideri că cineva care a dorit ciţ 
tot dinadinsul să vă pună pe drumuri a încălcat fla
grant Legea 18, antrenându-vă într-un litigiu care plu
tea fi evitat, fără ca dv. să fiţi purtată de colo, colo*'!

Chiar aşa să fie ? Articolul 23 din legea invocaţii 
creează' dreptul de proprietate asupra terenurilor tîtjl 
construcţii pe ele „cooperatorilor sau altor persoane în
dreptăţite, pentru construcţii de locuinţe -şi anexe gos
podăreşti". Aşa stând lucrurile cine, când şi în ce fel 
a încălcat mai întâi legea ?

Câtă vreme litigiul se află încă în analiza Comi
siei judeţene, avem . convingerea că i se" va găsi' p re
zolvare în spiritul legii. Dacă mi, atunci doar'justiţia îl 
va mai rezolva. Dar de ce să se ajungă a -oio.?

ION CIOCLEI



Sui dtapel

Corvinul — va deveni o echipă profesionistă, i 
motivată pentru performanţă !

> '.\i
+ s
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— Vestea revenirii pe 
meleagurile natale, la 
cârma fostei echipe de 
aur a Corvinului, a fost 
primită cu marc bucurie 
şi încredere de iubitorii 
fotbalului hunedorean. 
Cum v-aţi decis pentru 
Corvinul ?

— Nu a fost delop grep 
să iau această decizie, în 
pofida dorinţei bistriţe- 
nilor de a rămâne la 
Gloria, a ofertei de. la 
Inter Sibiu şi chiar a ce. 
Iei de la Universitatea 
Craiova, Sunt hunedo
rean, de la Cineiş, şi am 
obligaţia morgii de a 
pune umărul la redeve
ni rea Corvinului ceea ce- 
a fost în urmă cu câţiva 
ani, când s-au afirmat 
cele mai mari valori hu- 
nedorene în fotbal: re
gretatul Mişa • Kl.eih, Ju
cătorii - Andone, Rednic, 
Mateuţ, Petcu şi mulţi 
alţii, ce au adus Corvi
nul pe locul 3 în cam
pionat şi o participare în 
Cupe. Apoi a mai fost 
ceya, foarte important 
pentru minei chemarea 
locului natal, mai ales a 
oamenilor ei, a tinerilor 
şi vârstnicilor din Hune
doara şi din împrejurimi, 
mari iubitori ai fotbalu
lui, faptul că tânăra 
conducere a clubului, 
sponsorul echipei, S. C. 
SIDERURGICA SA.. dl. 
director general, dr. ing. 
Silviu Samoilescu, mi-au 
acordat toată încrederea, 
şi am convingerea că a- 
vând sprijinul lor, al hu- 
nedoreni'or, al celor ca
re iubesc fotbalul, voi 
reuşi 1

— Ce vă propuneţi ?
— Cu sprijinul celor 

amintiţi, să pun bazele 
unui club eu adevărat 
profesionist, în cadrul 
căruia să funcţioneze 
principiu: competenţei, al 
îndepărtării vechii men
talităţi de a se mulţumi 
cu puţin, ce-i stăpâneşte 
pe fotbalişti. Trebuie s3 
conturăm leitul de jucă
tori care să aibă motiva
ţia necesară asumării o- 
biectivelor fotbalului de

performanţă. Aceasta pre
supune o selecţie rigu
roasă a lotului de jucă
tori, dar şi „grefarea" u- 
nor noi jucători din afa
ra judeţului, fotbalişti cu 
experienţa.

Aţi văzut în ulti
mele 2—3 jocuri de cam
pionat echipa Corvinul. 
Ce concluzie aţi tras ? 
Aveţi şi jucători de la A

nici un hunedorean, dim
potrivă, i-am strâns pa 
toţi la selecţie. Au ve
nit şi Romieă Gabor. 
Uleşan şi mulţi alţii. U- 
leşan nu ar vrea însă să 
rămână. Chiar ne-am gân
dit să putem împrumu
ta jucători la 2—3 echi
pe în judeţ, pentru a-1 
roda pe cei care promit 
şi apoi să-i promovăm

Convorbire cu prof. REMUS VLAD, 

antrenor principal la Corvinul

alte echipe în atenţie ? 
Lucraţi - cu orice tip de 
jucători, Sunteţi senti- 
mental ist ?

— Mă voi opri asupra 
unui nucleu de jucători 
hunedoreni, de perspec
tivă. La Corvinul au şi 
venit Magearu, Şuvagău, 
Halostă. Sunt şi alţii în 
atenţia noastră, de la 
alte echipe din ţară. Sunt 
antrenor şi, deci, dator 
să lucrez cu jucători de 
la cele mai diverse ca
ractere şi temperamente, 
întotdeauna sunt preocu
pat să-i cunosc bine pe 
fiecare în parte, şă-i pot 
determina sâ-şi pună în 
valoare calităţile în sluj
ba echipei, a jocului co
lectiv al acesteia, ceea 
ce nu înseamnă că nu se 
poate exprima liber în 
teren, fiecare, cu inteli
genţa şi imaginaţia sa. 
Aşa am reuşit să cresc 
la Bistriţa jucători cum 
sunt Viorel Moldovan, 
Moga, Ifiodi, Tene sau 
la Cluj pe Iaşko, Mesa- 
roş, Pojar, Sabău, Muj- 
nai. Insă. nu lucrez cu 
sentimentalisme. Chiar 
aici, la Hunedoara, cu 
toată părerea de rău, ci
ne nu va putea face faţă 
exigenţelor, cine nu este 
competitiv şi nu se în
cadrează toi disciplina 
tactică a echipei nu poa
te rămâne în lot, în e- 
chipă! Nu am nici un 
interes să dau afară pe

la Corvinul, aşa cum a 
procedat Corvinul şi cu 
Mişa Klein, de pildă, ca
re a jucat la Aurul Brad 
o perioadă. La mine pri
mează întotdeauna ran
damentul, eficienţa In 
joc a fotbalistului, fără 
să ţin cont de vârstă. O 
echipă divizionară cu 
pretenţii nu poate fi for
mată numai din tineri, 
oricât de valoroşi ar fi 
ei. Competenţa, însuşirea 
unei tactici adecvate de 
joc se câştigă lângă ju
cători experimentaţi, pro
fesionişti.

— Credeţi în publicul 
hunedorean ? Cum tre
buie să fie suporterii c- 
chipel Corvinul ?

—, Vă aduceţi aminte 
ce public avea Corvinul 
în anii săi de glorie ? 
Cald, iubitor, până la 
patimă pentru Corvinul. 
Au trecut ani de atunci, 
dar nici eu, ca mulţi 
alţii, nu pot să-i Uit pe 
suporterii, pe susţinătorii 
Corvinului, care um
pleau până Ia refuz sta
dionul hunedorean. Ve
neau oameni de la Alba 
Iulia, Brad, lila. Dobra, 
Haţeg, Orăştie, să nu mai 
vorbim de simpatizanţii 
noştri din Deva, Şime- 
ria şi Călan, Fiecare 
meci (chiar .când se dis
puta miercurea) era o 
sărbătoare. Dar să o spu
nem pe eea dreaptă: Cor. 
Vinul era cu adevărat 
6 echipă, îşi făcuse o
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DINAMO, a c a s a  
ŞI PESTE HOTARE

După zece Zile de pre
gătire fizică generală, la 
Predeal, Dinamo Bucu
reşti, cu antrenorul prin
cipal Ion Moldovan Ia 
timonă, secundat de Flo
rin Cheran, va revem la 
Bucureşti şi a oui, în j.8 
iulie a c ., va pleca în 
turneu în Ungaria şi Ger
mania. Deocamdată, si
gur este la Dinamo Mar
că de la C-S.U. Reşiţa. 
Sunt la pregătiri Grozavu 
şi Radar. Nu era prezent 
Constantinovici, Sunt con. 
lactaţi/ şi alţi jucători 
pentru a fi introduşi în 
lot.

MARIAN BONDREA 
ŞI IRIMESCU 
ÎN TRIVALE

Renumitul tehnician 
Marian Bondrea, fost an
trenor principal la Elec- 
troputere şi Universitatea

Craiova, a fost „uns” la 
conducerea formaţiei nou 
promovată pe prima sce. 
hă fotbalistică a ţării, 
F.C. Argeş Piteşti. După 
câteva zile de pregătire 
în localitate, lotul arge- 
şan va urca pentru încăr
carea „bateriilor” la Pre
deal.

LA ”U” CLUJ,
UN ALT ■ 

HUNEDOREAN 
ANTRENOR

După Remus Vlad, 
„şepcile roşii” de la ,,U*’ 
Cluj.Napoea au din nou 
ca antrenor principal pe 
un hunedorean. Este vor
ba de loan Andone, ce va 
fi secondat de Vasile Bo. 
brău şi Iosif Cavai. îi

dorim mult succes, de
plină afirmare.

MIRCEA RADULESCU, 
ANTRENOR 

IN TUNISIA !

După trei zile de con
vorbiri în Tunisia, cunos
cutul , antrenor Mircea 
Rădulescu a semnat un 
contract pe un an eu 
Clubul AFRICAIN TUNIS 
(unde a mai activat şi 
Ilie Bălăci ca antrenor). 
Se pare că Rădulescu ca. 
ută şi doi jucători români 
să-l urmeze în Tunis.

RADU NICULESCU 
EA STEAUA 
SAU RAPID ?

Steaua a făcut ofertă

„normă", să marcheze 
acasă cel puţin 3 go
luri ! Deci, spectatorii îi 
adorau pe corVinişti pen
tru că făceau fotbal-spec- 
tacol. Şi publicul, specta
torii, suporterii au con
tribuit Ia opţiunea mea 
pentru a reveni la Cor
vinul.

—• Deci, aveţi nevoie şl 
de sprijinul tribunei...

— Categorie, da ! Ştiu, 
mi-au spus băieţii, am 
văzut şi eu că unii susţină
tori ai Corvinulut s-au în
depărtat de echipă, de fa
voriţii lor. Căderea Cor
vinului din prima divi
zie, evoluţia destul de 
ştearsă în Divizia A au ' 
îndepărtat spectatorii. 
Pentru noi, conducerea 
clubului şi sponsor, re
aducerea publicului cald, 
generos cu idolii lor, este 
primordială. O ştiu, spec
tatorii se reîntorc rhai 
greu în tribune, mai a- 
les acum, când viaţa este 
destul de grea, dar fot
balul fără spectatori nu 
se poate face. E cea mai 
mare motivaţie pentru 
jucătorţ. de a presta un 
fotbal de calitate.

— Ce le-aţi spune spec
tatorilor, suporterilor Cor
vinului, prin intermediul 
cotidianului „Cuvântul li
ber" ?

■— Că aş vrea să mă 
întâlnesc cu cât mai 
mulţi suporteri, să aibă 
încredere, răbdare, pen
tru a putea pregăti şi 
alinia o echipă care, trep
tat, să crească, să readu
că fotbalul-spectacol pe 
stadionul hunedorean, să 
redevină ce â fost, o e- 
chipă pe prima scenă 
fotbalistică a ţării, să 
joace de îa egal la egal 
cu primele trei clasate l 
Ne străduim sâ lucrăm 
bine, cu competenţă pro- 
fesională, cu suflet pen- ' 
tru revigorarea fotbalu
lui hunedorean, Şi ne 
trebuie şi al 13-lea ju
cător, PUBLICUL, pen- 
tru încurajările lui şi 
dragostea pentru fotbal.
Il doresc din toată ini
ma lângă n o i!

SABIN CERBU

către conducerea clubu
lui Inter Sibiu, în vede
rea transferării lui Radu 
Niculescu, marea speran. 
ţă a fotbalului nostru. Se 
pare însă că-1 vrea şi 
fostul lui. antrenor, Hizo, 
la Rapid. Dar din doi, 
Radu poate-1 preferă pe 
Becali, ce-i oferă altceva 
peste hotare.

BRF.SC1A 

LA CLUJ ?

Se pare că la aniver
sarea a 75 de ani de la 
înfiinţarea clubului „U” 
Cluj, în cadrul turneului 
Internaţional ce se va or
ganiza între 4—6 august 
a.c., va participa şi echi
pa lui Mircea Lucescu — 
Brescia, alături de Dina. 
mo Bucureşti şl MTK 
Budapesta. De aici Bres. 
cia poate veni şi la un 
meci amical cu Corvinul 
Hunedoara.

In apărarea statului de drept şl a valorilor so
ciale, jandarmii au^o nobilă şl grea misiune. Le-a 
încredinţat-o ţara şl oamenii ei, îi obligă tricolorul, 
sub falduri ie căruia au jurat credinţă.

Nu de puţine ori, spiritul lor de dăruire şi de 
jertfă le-a adus respectul şi preţuirea noastră. Iar 
cei de la U.M. 0812 Orăştie Ie merită din plin. In 
fotografii — aspect de la depunerea solemnă a jură
mântului militar. (V.N.)

I ~
SĂPTĂMÂNA 13—19 IULIE 1994

B E R B E C
Dificultăţi la locul de muncă, ori mici necazuri în 

familie. Veţi verifica acte, veţi plăti datorii urgente. 
Aveţi bani şi idei, care vă aduc milioane. Nu .plecaţi 
în 19 la drum.

T A U R
Stare de sănătate fragilă, scade rezistenţa dv. nfcr- 

voasăi ceea ce duce la deteriorarea relaţiilor cu ceilalţi. 
Relaxaţi-vă, propuneţi-vă o dietă. Veţi obţine o sumă 
de bani de la un partener.

G E M E N I  ■ .
Implicaţii In treburile casnice, dar vă macină do

rinţa de a vă schimba reşedinţa. Vă gândiţi la o întâl
nire de amor. tn 16 este posibil să faceţi o criză de 
nervi. Sănătatea dv. se reface, veţi deveni «nai coope
rant, veţi relua relaţiile cu cei pe cârc i-aţî ocolit. 

R A C
Veţi face o scurtă călătorie, vă veţi ocupa de o pro

blemă de informatizare. Interesele de familie vor re
veni în preocuparea dv. Succese pe mai multe planuri. 
Aveţi grijă de sănătatea dv., fiindcă stresul s-ar putea 
să-şt spună cuvântul. r

L E U
Nu daţi curs impulsivităţii! în casă ar putea in

terveni iar- neplăcerile. Disponibilităţile dv. financiare 
pot creşte. Nu plecaţi in 14 la drum. S-ar putea ca să
nătatea dv. să slăbească. In familie tensiune, ce va fi 
însă ameliorată de o veste bună.

F E C I O A R A .
Feriţi-vă de duşmani. O persoană avizată în lumea 

finanţelor vă ajută săr câştigaţi o sumă do bani. In 18, 
tensiuni cu cei apropiaţi; e bine să nu plecaţi în aceas
tă zi la drum. Dispută cu părinţii, legată de o proprie
tate-,

- B A L A N Ţ A
Vă gândiţi la un act de caritate. Veţi pune în prac

tică un plan. Stări do enervare, mici accidente în «fesă. 
Cineva vă opreşte de la un drum.

S C O R P I O N
Un proiect financiar vă oferii satisfacţie. Rezultate 

excelente într-o iniţiativă creatoare; perspective finan
ciare bune. In relaţiile cu colaboratorii este bine să fiţi 
diplomat. Inspiraţie creatoare, capacitate de a vă în
ţelege cu ceilalţi.

S Ă G E T Ă T O R
Probleme de sănătate, ori vă scade tonusul. Nu vă 

lansaţi în aventuri financiare. Vă veţi lupta pentru afir
mare profesională. Relaţiile cu cei apropiaţi pot fi ten
sionate din pricina sensibilităţii dv.

C A P R I C O R N
Vă ocupaţi de literatură sau de alte domenii ce 

presupun sensibilitate. Reuşite materiale şi financiare, 
dorinţă de întâlnire cu persoană iubită. Vă paşte o dis
pută cu un amic pe teme materiale. Autoritatea dv este 
contestată de cineva.

V Ă R S Ă T O R
Deveniţi mai simpatizaţi, câştigaţi în popularitate. 

Veşti despre o călătorie ori despre afaceri; veţi primi 
un dar, o donaţie. Relaţii amicale cu partenerii. Inspi
raţie artistică sau aventură amoroasă.

P E Ş T I  •
Atmosferă bună la serviciu. Veţi rezolva ceva legat 

de un teren ori de o clădire. Ajutor din partea rudelof 
de gradul I. Oportunităţi în relaţiile cu străinii ori in* 
tr-g călătorie. .Veţi începe ceva nou. „ -
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Societatea comercială I )

I
Cu sediul în DEVA, str. Hărău lui, nr. 40, 

judeţul Hunedoara

Organizează în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 66/1993 şl N.M. nr. 1/1994

!

ORĂŞTIE
str. Plantelor, nr. 50 I

k telefoane: 054/641940, 054/647572, fax 054/ j
i . i . «  >ioe<o l

I

I

641942, telex 72612 

Asigură, în sezonul estival,

|  MARI REDUCERI DE PREŢURI

| pentru o gamă variată de produse:
«
| 9 BĂUTURI ALCOOLICE: l' 
l — lichioruri (banane, mango, vanilie, ana 
» nas, caise, căpşuni, frăguţe, mentă, pepene gal - 1 
|  ben) — 900 lei/st. 1/2 +  18 la sută TVA; j

I —• rom, vermut, rachiu — 1050 — 1250 j
j lei/st. 1/2 +  18 Ia sută TVA- j

j •  CONCENTRATE PENTRU BĂUTURI RA | 
CORITOARE PE BAZĂ DE ZAHĂR ŞI A-j 

J ROME EXOTICE ŞI INDIGENE. j
|  ' — cola, kiwi, mango, căpşuni — 700 Iei/ j
j kg +  18 la sută TVA, 695 lei/st. 1/2 +  18 la 
! sută TVA;
I

I „H o rtico la " Deva — S.A. j i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

DE SELECŢIE PENTRU

POSTUL DE MANAGER

i !

I

Condiţiile de participare şi criteriile de se
lecţie sunt cele prevăzute în legislaţia sus men
ţionată, respectiv art 8 si art. 14 din N.M. nr. 
1/1994.

Documentele de prezentare a societăţii co
merciale pot fi consultate în zilele lucrătoare, 
între orele 8— 12, la sediul societăţii. Relaţii 
suplimentare la telefon 054/615125 sau 054/ 
614318.

Candidaţii vor depune ofertele şi documen
tele necesare în plic închis şi sigilat, la Sediul 
societăţii, în termen de 30 ziie de la ultima pu
blicare a prezentului anunţ.

1

I !

S.C. IMCOMKX S R L

C U  PLATA ÎN RATE
V I N D E

pentru locuitorii judeţelor Hunedoara şi Albă 

P R I N

MAGAZINUL CENT! RAL DIN ORĂŞTIE l 

Str. N, Bălcescu, nr. I I, telefon 64 74 96, 

URMĂTOARELE PRODUSE r 

•  televizoare color NEI (diagonale 37, 51*

i
l

! !  

| !

i de

54, 72 cin, cu şl fără teletext, telecoma 
garanţie 3 ani);

9  televizoare alb negrii SIRIUS, DIA
MANT. SPORT (garanţie un an);

•  frigidere şi congelatoare „ARCTIC" (ga
ranţie un an); ,j

•  maşini de spălat „Alba-Lux" şi .,Auto
matic Super" (garanţie un an);

•  Cosmetice;

•  alte produse electronice şi electro- 
caSfiice, aragaze, boilere electrice şi instantanei# 
radiatoare, filtra de .cafea, incubatoare ele. 1

Reduceri de preţuri Ia livrări en gros.

GARANTAT CELE MAI IM ICI PREŢURI!

SC. „ALCOOP" SRL GĂIEŞTI

I

orange, banane, ananas, piersici — 750 l 
I lei/kg +  18 Ia sută TVA. 695 lei/st. 1/2 +  18 j 
|  la sută TVA; j

| — cătină, măceşe, soc — 630 lei/st. 1/2 t  »
î  18 Ia sută TVA. I

! •  AROME DIN FRUCTE EXOTICE ŞI INDÎ \

\ GENE. I
■ ■ . _ *

| Potrivit tradiţiei firmei noastre, vă oferim j 
j. pentru sănătatea Dvs. următoarele produse na - J 
J turale : |

I 9  ceaiuri ambalate Ia doze (tei, muşeţel, | 
I măceşe, sunătoare) — 350—525 lei/eutie a 50* 
|  doze; J

n l  

Jl
APARATE FRIGORIFICE Şl AGREGA |  
TE (piese, sertare pentru congelatoare)!

305 000 lei )

380 000 Ici |

■ |
i Vă aşteptăm la magazinele!

i
i
i
i

w  m

•  FRIGIDERE, 240 I 

•^CONGELATOARE, 160 I

I
noastre din Deva (

ceaiuri din plante medicinale;i
i ■  sirop contra tusei „Plantusin", băutură î  

tip bitter suedez „Toniplant". I
I

! I 
! I

j •  AŞTEPTAM OFERTE PENTRU: * j

î  — alcool, zahăr, acid citric. | j
f * - I

Contactaţi-ne şi nu veţi regreta!! |

— B-duI 22 Decembrie nr. 67 (vizavi de 
- Spitalul municipal) ;

— Hunedoara, str. Grădinilor, nr. 2 A. 
(l.ipţcani ) şi b-dul Dacia nr. 39, bloc 
47 parter ;

— Brad, str. Libertăţii, bloc D l î

— Câlan, str. Independenţei, nr. 14, „Ro
ma rta* ;

FIRMA IDEAL TOl'H 

licenţă categoria A

'• j

i

r

ţ f 
V

— Haţeg, str. T. Vladimirescu, nr, 13 C. 
„Prichindelul" SRL. j

De asemenea. LIVRAM şi PRIN COMANDA. I 
la DOMICILIU. (196631.'» ■

1

I

S.C. „CORVINUL" S.A. HUNEDOARA
! I  B -DUt D€CEBAL,-0L. R, PARTER.

ANUNŢA

Se amână termenul limită pentru prezen-1 
tarea ofertelor de participare la concursul pen- * 
tru Ocuparea postului de MANAGER la S.C. f 
„CORVINUL" S.A. Hunedoara.

Termenul limită de prezentare a ofertelor 
este de 30 zile de la ultima apariţie a anunţului.

Relaţii suplimentare la telefon 712316.

|  TEL/FAX 611261,614933 

! VA OFERĂ CU PLATA IN RATE

I - TV cotor MEGAVISION m  si fora tetete*».
• «vrdeoplayer.vtdeo rero-tdcf
I - mstatoto complete de satelit sr componente , -
I - masmi de spatet automat*
I

Oferă condiţii deosebite cu excursii său* | 
tămânale in: Praga, Varşovia, Isianhul. Duda* i 
pesla, Csongrad. Telefon 057-2362O2. 213190. f

F R E s e  o
v. I n  d e  /

L prin reprezentanţa
H U N E D O A R A

9  superconcentrate sucuri 

9  dozatoare, maşini îngheţată  

9 linii -* componente snack bar i * ţ
i !

9 mini-cuptuare pi/za 

9 espresso cafea, friptea/e, grill 

9 naşini paste făinoase, clătite 

9 hârtie imprimantă A 3 

9 vitrine frigorifice 

9 maşini tocat carne

HUNEDOARA, ştr. N Băl, eseu, nr. 1, 
Policlinica cu plată, et. 3, tel. 095/712832. f

VĂNZAHE IN RATE t (1964795)

Societatea comercială 
„SICOTRADE SIMEX“-S.R.L.

*:

importator direct:

* '■

I

-y  M Jg M» «
9 motoare IKARUS — MAN şi RABA 

standard — import Germania;
9 pompe de benzină — import Germania;
9 haine import Germania — 3 500 lei/kg 

— en-gros; -
9 tenişi import China — modele diverse — 

preţuri avantajoase — en-gros;
9 odorizatoare auto, pentru încăperi, spray 

de ţânţari şi gândaci — import Israel — en- 
gros; - :

9 plasă de ţânţari, plase de împachetat 
legume, fructe, jucării etc. şi diferite tipuri de 
garduri din plastic — import Anglia —- en-gros. ţ 

Efectuăm transport cu camioane de 2, 3,5 / 
şi 5 to. .

Informaţii Ia tel,: GI 6863 sau 616987. (1142) >
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PUBLICITATE

\  VAN'/ A UI — 
ţ  '-CUMPĂRĂRI

•  „Moniea“ SUL Brad 
vinde haine en gros, im-

f rt Olanda, 3029 lei/kg.
VA inclus). Brad, tel. 

650961, 655476 (6838)
•  Vând a parlament trei 

camere, etaj 2, cărămidă, 
parchet, gaz. str. Zaran- 
dutui. ‘el 624629, orele 21 
—23. (7099)

< •  Vând pieite - camion, 
cabină şi caroserie cu pre
lată marca MAN TI ia, în 
curtea vechiului CLP. în- 
t/e arde 9 — 16

(7091)
•  Vând urgent aparta

ment 4 camere, zona

fio jelui parter, balcon,, piv- 
iţă posibilităţi privaţi- 

4are, 17 milioane - nego
ciabil Telefon 620082. 

r-ă \ .(7354)
•  Vând teren intravilan 

ŞQOO mp,. Orăştie Infor
maţii Vel 627575.
S; ■ i,T;:'i--.,r. . (7368) ■
; •  Vând apartament 2 
camere (4 400 000), Skoda 
105 LS. 1981! 2 800 000. Da
lia, M Km ine seu, bl. 43, 
ap. 5. orele 10—20. (8137)
• •  Vând apartament trei 

camere, bduj Deeebal, etaj 
f, tei 625201, orele 9—14. 
t (8403)
, •  Vând Dacia 1310, fa
bricaţie 1990, 47000 km, 
d.utie 5 trepte. Deva, tel. 
619184, intre orele 8—20.

' : ' (7401)
•  Vând garsonieră con

fort I. etaj (. tel. 621238. 
-• (7402)

•  Vând Dacia 1300 cu 
îmbunătăţiri, an 1981, tel. 
023273. orele 19—21, (7399) 
\ • v Vând apartament trei 
Camere, tel. 626258, Mă- 

- irăşti, bl. 17 A/5. . (7391) 
i 0  Vând apartament două 
camere decomandate, tel.

' 626286. (7386)
t  0  Vând casă cu gazrapă, 

a,;cUTto şi grădină reare, str. 
.yrigorescu, nr. 24 şi apar-, 
ţa mont două camere, Mă- 
făşti, Deva. tel. 616326.

(7388)
0 Vând casă Deva, Viile 

Noi. str. Barbu Lăutaru. 
|nr. 3,3. (7305)
\ 0- Vând casă sau schimb 
cu apartament două ca
mere. plus diferenţă. Tel. 
«60079. ' (7381)
( Vând convenabil n- 
partament 4 camere. Emir 
neşcu, C 2, tel, 62194Q, o- 
rele 19—22. (7380)
I 0 Vând convenabil mo
bilă sufragerie, tel. 612190, 
după ora 15 (7379)
\  •  Vând teren intravilan, 
prelungirea străzii Vulcan,' 
tel. 624787 (7377)
') •  Vând apartament două 
camere Hunedoara, stv, 

-Mureşuliii,, tel. 058/734170. 
după ora 2Q. (7396)
\ 0 Vând apartament două

i

o Vând miniinotoretă 
motocicletă MZ, ETZ 250. 
obiectiv ZQOM, 35 —70 So- 
ligor, tel, 717694. (7370)

•  Vând apartament două 
camere decomandate Alba‘ 
Iulia, zona Stadion, tel. 
058/825046, după ora 20.

(7393)
•  Vând mixer 12 ca

nale, Bo.şorod 55, tel. 294.
(7395)

•  Vând maşină sifon la
220 V. Tel, 648234. (7367)

•  Vând fân necosit în 
Dumeşti. Informaţii Sima- 
Ha, str. Biscaria, nr. 126.

(7356)
A# Vând apartament două 

camere, etaj 2, lângă ştrand, 
tel, 618844. (7355)

•  Vând apartament două
camere ultracentral sau 
schimb cu Bucureşti, tel. 
617925. (7363)

•  Vând casă mare, e-
ventUal pentru două fa
milii, cu grajd nou şi alte 
anexe gospodăreşti even
tual şi teren arabil, plus 
fânnţ, în satul Almaşu 
Sec, nr. 93, drum asfaltat 
la 6 km de Deva, zonă 
liniştită. (7361)

•  Casă de vânzare, apă, 
gaz, Deva, Tudor Vladimi- 
reseti, nr .11, lângă fabrica 
veche de pâine, (7038)

•  . Vând casă şi anexe
şi grădină. Cristur 122 C, 
Familia Biro, (7390)

•  Cumpăr urgent talon 
Ford Scorpio, fabricaţie

' 1986—1990 (combi). * ' Rus 
Virgil, Brad, str.' Să veşti.

• nr. 29. tel. vecini -650007,,
. <, . - (6866)

•  S.C. Indcrom S.H.L.
Petroşani (vizavi de hotel 
Petroşani) Vinde en-groş 
pulpe pui import, tacâ
muri pui Ungaria CTC. 
Tel. 545982, magazin*543690; 
domiciliu. (8419)

•  Vând Lancia Thema; 
pe benzină, totul electronic,

5 tel. 556/143416,- 006/
185769. ■ ' ■ (8118)

•  Vând piese Opel, tei:
610418. (8423)

•  Vând convenabil inştat
laţie satelit, Reiaţii la tei. 
621132. - (8422)

•  Vând urgent aparta
ment două camere, îmbu
nătăţiri. Deva, Micro . 15, 
bl) 48, ap. 57, preţ 4 000.000;

. ' - (7398)
•/„ Vând casă şj gră- 

dină, ‘situate în satul Hon* 
doi. nr. 170, tel. 667152.

(84i3)
•  Vând convenabil casă,

etaj, apă, canalizare, Dacia 
1310, fabricaţie 1984, cazan 
încălzire centrală .(lemne). 
Tel. 627876, (8426)

•  De vânzare; ladă fri
gorifică 400 1, congelator 
4 sertare. Tel. 628557. T

(8427)
•  Vând apartament trei 

camere ultracentral, parter. 
Deva, posibilităţi privati
zare. Informaţii tel. 615287.

(8434)
•  Vând antenă satelit 

completă, televizor color, 
videorecorder, tel. 611459.

(7392)

•  Cumpăr antichităţi : 
arme vechi, figurine, por
ţelan .argintărie, obiecte 
decorative, ceasuri etc. 
Tel, 628716. • (1530754)

•  Vând dulap fri
gorific, tip măcelărie,
două uşi, 600 1, tel.
718148, după ora 20.

(085)
VWWVVVWWYVVWWWVWV

•  Vând apartament 3
camere, str. Privighetorilor, 
bloc 12, ap. 36, Informaţii 
tel. 723025, (0939)

SCHIMBURI
•  Schimb (vând) casă 

llăsdat, cu apartament 3 
camere. Tel. 720159, (0987)

•  Schimb programe
Commodore 64. Trimiteţi 
lista la căsuţa poştală I, 
Hunedoara. * (0983)

OFERTE I)E 
SERVICII

•  Mişu Liippa anunţă
excursie Polonia, duminică 
17 iulie, cost 40 000. Tel. 
612166. (1137)

•  Ofer de închiriat gar
sonieră nemobilată, zona 
pieţei, 700 mărci anual, 
plata anticipat, Tei. 626660.

(7387)
•  Transport marfă 1,2 

tone, VW LT '28, orice 
distanţă. Tel. 712208. (0983)

•  Căutăm femeie îngrijit 
copil la domiciliu. Deva. 
ştr. Bălcescu, bl. 23 A, tel. 
622279, după, ora 18., (7362)

•  S.C. M&B Proirhpc
S.R.L. Deva, str. M. 
Eminescu, 88, anunţă 
intenţia de majorare a 
adaosului comercial la des
facerea produselor cu a- 
mânuntul, începând cu 5 
august 1994 (7378)

0 Caut mecanici şi ti-, 
•nichigii auto, pentru ser
vice 'Călan, . Tei.. 712208/ 

' (0989)

MATRIMONIALE
•  Bărbat, 48 ani, caut 

femeie modestă şi singură, 
tei, 624194, orele 17—20.

• : :• (1530756)

DECESE

•  .Colegii de muncă 
de la Sucursala Asi- 
rom Hunedoara — De
va sunt alături de 
domnul Munteanu Va- 
sile, director adjunct, 
la greaua pierdere su
ferită prin decesul ta
tălui său, (7397)

•  Salariaţii S.C. Re
tezatul S.A. Deva a- 
nunţă cu durere înce
tarea din viaţă a bu
nului lor prieten şi co
leg da muncă .

IO AN ŞTEFAN 
Dumnezeu să-T ierte şi 
să-l odihnească în 
pace! (8417)

•  .Familiile Braic mul
ţumesc din suflet tuturor 
celor care au fost alături 
de ele ,1a cutremurători reaL 
dispariţie a lui /

. AUGUST!S
(8407)

•  Soţia Ana, nora Lu- 
creţia. nepotul Iulian-Octa- 
vian, anunţă încetarea din

-viată, a dragului lor 
V’ ŞTEFAN IO AN - ■ 

de 58,-ani
înmormântarea — în 

14 iulie, ora 14, de la do-, 
miciliu, Viile Noi. 8.

Nu te Vom uita nicio
dată. ly/Ţ;/..; (1530757)

ÎN ATENŢI A CELOR CARE DORESC SA-ŞI 

PROCURE PLIANTUL MUNICIPIULUI DEVA

S.C. „Cuvântul liber" S.A. anunţa că PLI
ANTUL MUNICIPIULUI DEVA a fost pus în 
vânzare Ia chioşcurile proprii din oraşele Deva 
şi Hunedoara, înlibrării, staţii de benzină, Ia 
societăţile de turism, JMuzeul Judeţean şi Ia fi
lialele sale, în alic unităţi. Pliantul poate, de 
asemenea, să fie cumpărat şi direct de la sediul 
redacţief. .

Fiind o lucrare cu drepturi rezervate, sin
gurul organizator al vânzării pliantului este S.C 
„Cuvântul liber“ S;A, Deva.

Imprimeria Gutenberg, care a executat l« 
parul acestei lucrări la un înalt nivel calitativ, 
nu dispune de exemplare pentru vânzare.

\ S

SPITALUL ORĂŞENESC LUPENI

Cu sediul în oraşul Lupcni, str. Pădura ri - 
lor, nr,.2.

Anunţă intenţia de a organiza licitaţie pen
tru lucrările rămase de executat la Policlinica 
cu 1200 consultaţii/zi din cadrul spitalului. 
Structura de rezistenţă este în proporţie de 40 
la sută ridicată» iar finisajele sunt deosebite, 
specifice spitalelor. ;

Doritorii la procedura de preseleeţii vor 
transmite la sediul spitalului până în data de 
13. 07. 1094, ora 10, cererea de înscriere pe 
lista eventualilor ofertanţi.

IN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI

' Reamintim agenţilor economici obligaţia 
ce Ie revine de a depune „formularele de ra
portare’contabilă pe sem. I, 1994, până în data 
de 25 iulie 1994) pentru verificare şi centrali
zare la Serviciul • bilanţuri din cadrul 
D.G.F.P.C.F.S. Hunedoara — Deva.-

în caz contrar se vor >. aplica prevederile 
Ordinului Guvernului nr. 17/1993 de sancţio
nare a celor în cauză cu amendă între 200 000- 
1 000 000 Iei.
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S.C. MACOFIL S.A, TG. JIU
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| y ŢIGLA PROFILATA TRASA ŞI PRESATA ţ 
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camere, etaj 2, :Gojdu, De- •  Vând autoturism Audi
va, tel. 617290. (7374) 100, Înmatriculat, stare
‘ •  Deschis farmacie non- -perfectă, convenabil. Te).
stop Brad, bloc 3. lângă 720957 - (0939)
încălţăminte I.ux. Vând •  Cumpăr chetestea, ea-
motor Cârnpiiliipg,- lei. lilatea A (brad, steja r, alte

,956/65523 L~ (7369) esenţe), tel. 712208. (0900)
{ 0  Vând Renault 9 Dle- •  Vând apartament trei
şei înmatriculat; ros;u, 5700 camere, confort unu, Mi-
DM; negociabil, tel. 627927. cro V, tel. 721617. (0984)

tieristi.

'S.C. ' MUREŞUL ŞOIMUŞ S.A.
- Tel. 625886, 668191

/ Angajează urgent:
12 tractorişti posesori ai carnetelor de ru-
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cu preţurile de mai jos:

Cal. — 194 lei/buc.
Cal. II — 142 lei/buc.

S.C. ARDELEANA S.A. DEVA 
„ (PRODAS)

Organizează în ziua de 26. 07. 1994, ora 
10, la sediul societăţii din Deva, str. N. Grigo 
rescu, nr. 45, licitaţie pentru suprafaţa de 40 
mp de la Magazinul nr. 1 din Deva, bdul De 
cebal, bloc 15.

Se primesc solicitanţi care nu fac obîec 
tul specificului (produse agro-alimentare).

Relaţii suplimentare la telefon 615554, li 
citaţia se repetă în fiecare zi de marţi. (8436)

S.C. „CRIŞBUS“ S.A. BRAD 

/ Organizează

• - •> i
■  ŢIGLA PRESATĂ CU DOUA ClOflTU TipJ'
. LEU: S

\
Cal. I — 350 lei/buc, ţ

Pentru produsele livrate se asigură garau- î
ţie până la 50 ani. ^s

f  — --------------------------—  \

 ̂ SOCIETATEA COMERCIALĂ CIF S.A. DEV A )
\  ^
 ̂ Angajează prin concurs un contabil şef. ţ

Relaţii la telefonul 612608. (1966345)

I l
1 ■ i i  A N U N Ţ  . ^

i Potrivit Dispoziţiei nr. 194/1991, privind ( 
i unele măsuri operative pentru desfăşurarea co- \ 
|  mcrţului ambulant, pe raza municipiului Hu- ţ 
? nedoara, emisă de primarul municipiului Hu- i 
/ nedoara, comerţul ambulant: }

) . (73 73)
1 •  Vând u-ren intravilan
S200 mp şi teren. extravi 
lan, înformalii la • ‘Sântu- 
halm, nr, 100 A, zilnic. 

f  , (7375)
i •  Cumpăr, Warttburg. 

Moskvicii sau Dacia 1300, 
îltima de la opt ani in 

Ţus. Tel. 617831. (7372;

0 Vând apartament 2 
camere, zona Astoria, toi. 
626929; după ora 10

(8440/41)
•  Vând urgent aparta

ment 3 camere, .Mătăsii, 
tel. 625113. (16-18). (1530.750)

•  Vând cameră frigori
fica 19.8 mc. Deva, tel. 
622141. (1530758)

pentru ocuparea postului de director tehnic, în 
data de 29 iulie a.c.

Informaţii la sediul societăţii sau Ia tel 
651242. '

— este autorizat pentru agenţii economici 
în incinta Bazei sportive de pe strada 

;?;/ Viorele. T::/.Ţ
V e n ir ă  alte locuri, agenţii economici vor 

j putea desfăşura activitate comercială ambulant 
ţ numai în urma aprobării eliberate de. primarul 
(j municipiului Hunedoara.
V 'V -  : ' { ■■ ■. -.

ki;:- ■ , i X  s t ;  „ n  v \  \  U I  i m i i r  s  7  a i va  1/20/6 i h/ l d-M Cunf 307050601 R C. Deva Cod iHcal 2116827 Deva,- str. 1 Decembrie 35 jufl. Hunedoara
iiii-i in'.e 11271». i-l > i f>7. o j i j ,v Consilii ti de 'administraţie : Dumitru Gheonca — preşedinte, Minei Bodea, Virgil — ’

trişau , liberiu Istrale, Nicolae lirtob  — ad ni nî-ii-d, ri fniieuga răspundere pentru conţinutul articolelor Dublicate o poartă autorii acestora, 
x  Tiparul executat la S.C. „rOLIDAVA**, S.A. * ; ’ '"


