
festivalul padurenilor
îri excelenta organizare 

a Inspectoratului Ju d e 
ţean pentru  Cultura, a 
Centrului Judeţean al 
Creaţiei Populare, a Con
siliului local şi a Cămi
nului cultural comunal, 
sâm bătă şi duminică a 
avut loc la Glielari cea 
de a IV-,a ediţie a fe s ti 
valului Pădurenilor. M a
n ifestarea a cuprins o 
m ulţim e -de elem ente de 
osebit de atractive şj a- 
preciâte de miile de oa
meni participanţi la a-

cest evenim ent de mare 
rezonanţă locală şi ju 
deţeană, d in tre  bare a- 
m intim  : concursul in te r- 
judeţean de , muzică po
pulară, in titu la t „La iz
vor de cânt şi joc“, re 
citaluri ale unor in ter
preţi cunoscuţi ai melo
sului popular, discotecă, 
foc de tabără, paiada 
portului popular. glia 
laureaţilo r concursului' 
am intit şi multe altele,

TRAfAN BONDOR

I Convenţia P.D.
De la biroul de presă al Partidu lu i Democrat — 

filiala- judeţeană H unedoara — am prim it urm ătorul |  
com unicat : '

în  data de 29 iunie a.c., a avut loc, la Deva, Con- > 
venţia jude ţeană H unedoara a Partidu lu i D em ocrat, I 
Cu acest p rile j s-a constituit Consiliul judeţean de J 
coordonare a partidu lu i şi s-a ales, prin  vot secret, |  

I Biroul perm anent judeţean, în  frun tea celor şase de- » 
! partam ente ale Biroului au fost aleşi, de asemenea, |

I prin  vot secret, şase vicepreşedinţi şi şase secretari , 
r îin  rftî 9.0 n a n d ir îa t i  I

TURA Şl POLITICA!
unele stări de lucruri mai m ult ţ

din cei 20 de candidaţi,
|  în  funcţia de preşedinte al Biroului

Pornind de la .. ............  .......... . . ___ ____
|  sau mai puţin favorabile existente în agricultură, dar 
t anim at de in tenţia declarată de a valorifica mai \ 
I bine potenţialul de care dispune, în condiţiile reali- 1 
y, zării reformei şi economiei de piaţă, P.D.S.R. şi-a J 
1 reconsiderat poziţia fa ţă  de această ram ură priorita- ) 
7 ră  a economiei şi a organizat-recent un forum, care l 
1 şi-a ales un consiliu consultativ, urm ărind totodată rc- i 
y organizarea structurilor şale agrare. Schim bările de J

perm anent ,
J judeţean a fost ales dl ing. Valeriu Bufulescu. (D.G.) j

4 atitudine şi de opinie s.uryin, fără îndoială, după 
/  neie dem ersuri ale P.D.A.R.. mai ales legate <ie sus- y 
J ţinerea moţiunii de cenzură a .opoziţiei ia sesiunea i 
y parlam entară trecută! Trecerile: ce a u . fost anunţalc ' 
1 în privinţa u n o r ' '.parlam entari de la  P-D.A.R. ia ţ 
1 P.D.S.R. au creat o oarecare derută, deoarece ex.s ( 
I tă  tem erea şi părerea că şi restructurările de ta Mi- 7 
i n isterul A griculturii şi A lim entaţiei, p recum  şi cele 1 
/ de la organismele sale locale vor fi iegate, implicit.  ̂
i de considerente politice. y
V Dincolo do disputele de ordin politie, c a ţe , ae ' 
4 m ajoritatea proprietarilor de păm ânt şi pio iite-ih 
y lor agricoli nu-i prea — --■* - - - -  - - -

LIBER
in d e p e n d e n t

interesează, răm ân
greutăţi şi necazuri cu care se confruntă agneuhu- y 

j ra. Fără a contesta sau a pune în -cumpănă,jJtţiî- ; 
i tatea creării forum ului 'naţional pentru agricultură. ' 

am intindu-ne că şi iri trecut .existau astfel de -ori (
'  ganisme fără nici o putere, şi deşi toţi cei de ţa  vâr- i' 
i furile puzderiei de partide existente la noi recunosc. 1

Îv cel puţin  teoretic, că numai agricultura ne poarey 
scoate din criză, sunt puţine, semne că in p rogr. y 
mele şi strategia _ce le au se regăsesc ia  tocir ,'uve 

y nit problemele: esenţiale care-i, frăm ântă pe oaiiie 
/ ce. fac concret agricultură, pe producătorii .-agr ierni | 
i mulţi ,gândindu-se la aceştia doar atunci' când este y 

nevoie să acumuleze capital electoral. Constatând t 
că potenţialul agriculturii este insuficient . valorifi-; * 
cat, partidul de ■■'guvernământ- doreşte să-şi in tă reas  I 
că s tru c tu rile ; sale Ia sate, însă aceasta nu este sus
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Durerea reformei în domeniul sanitar este 
acută ţi la Spitalul Municipal din Petroşani

—  Dle directul-, sistemul 
de asistenţă medicală din 
Valea Jiului se află , în 
plină reformă. Cttm se 
desfăşoară la Spitalul Mu
nicipal ăin Petroşani V Ce 
ne puteţi spune în aceas
ta privinţă ? - *

— Ca şi celelalte ; se c - ' 
toare ale vieţii economxco- 
sdciale . i s-,'ctorul pun- e 
de sănătate din Valea fiu
lui sa a lia  in plina lecon-
: i ic îh . yi ea p i '  ■ i şi 

in dom eniul nostru în
tâm pinau greutăţii-, tran 
ziţiei, foarte supărătoare 
in unele privinţe şv ciure- 
roase la propriu, resim ţi
te  din plin de către b o l- : 
îmvi. E foarte neplăcut ca 
oamenii aflaţi in suferin 

dă, în loc să se. bucure de 
coa mai bună atenţie, în 
grijire, sunt victim ele u- 
nor acte de birocraţie şi 
ale fenom enului blocajului 
financiar a tât de daună- 
lor derulării norm ale a 
procesului de tranziţie.

— Vreţi să ne concreti
zaţi ? •' ■- ' ri'- ■}■■:'• s

— Se cunoaşte că în ca
dru! reform ei în sănătate 
se prevede p rin tre  m ulte 
altele şi reducerea num ă
rulu i d e 'p a tu r i  în spitale, 
in  ţările  dezvoltate există 
o medie de 4 paturi- la o 
mie de locuitori. Se p re 
vede ca un' pat să f ie  u- 
tilizat 300 de zile pe an. 
La noi, în  prezent, indi
cele de folosire a unui pat 
în spital este de 265 de 
zile, deci peste m edia pe 
ţară. în  Valea Jiu lu i sunt 
în prezent cam 10 paturi 
\ i  mia de locuitori. S p i
talul n>strti, construit pen
tru  1035 de paturi, a a- 
juns în acest an  să fie fo 
losite 9Î2 pături. La sfâr
şitul lunii trecute am prî-

Convorbire cu dr. GEORGE DAVID, 
director al Spitalului Municipal Petroşani

mit adresa tir. 4207 în ca
re se cere reducerea feste 
acum a  treia} ,cu 26 a n u 
m ărului de paturi.

— Vă rugăm să ne spu

neţi de ce trebuie redus 
numărul paturilor în spi
talele noastră ? E normal ?

V""— Jn  cadrul sprijinului 
care îl acorda F.M.I. ţării

noastre a impus (aşa cum 
este în toate ţările dezvol
ta te  ale Europei) reduce
rea num ărului de paturi 
în spitale, ceea ce a r  con
stitui im portante economii

SABIN CERBU

(Continuare in pag. a 2-a)

J

|  fieient pentru  a realiza şi saltul dorit în privinţa i. 
I producţiei. Este adevărat că re z u lta te i. în special Ţ 
) la grâu, sunt m ult măi bune faţă de arm anteriori, ^ 
1 însă persistă o seam ă de neajunsuri Ce frânează pro- i 
y greşul exploataţiilor agricole şi a l ţării în aasânr ’ 
i blnl său. Acestea sunt generate îndeosebi de '  bloca- S 
1 jul financiar ce a cu p rin s , întreaga p economie,- : .te iy 
y slaba dotare tehnică a agriculturii, de. lipsurile ma- i 
ţ  teriale cu Care se confruntă producătorii agricoli,■ pre- } 
i cum şi- de preţurile n estim a fa ti ve controlate le V
i Guvern ia unele produse agricole, la toate acestea y 
) adăugându-se şi politica bancară, cea a m enţinerii u. y
ţ  nor dobânzi ridicate, care nu-i încurajează suficient f 
i pe particulari să investească în agricultură: deoa-T 
! rece aici ciclul de producţie este m ult mai. lung şi S 
1 nu se poate câştiga im ediat, precum  se întâm plă eu ac- I 
ţ tiv ităţile comerciale. în  acelaşi timp, deşi se recunoaşte 7 
, î  î-em nătatea şi ncce,ita:ea m enţinerii complexelor zoo- y 
) tehnice de tip industrial, prea puţin  se face 
i tru a folosi aceste capacităţi uncie rezultatele 

perform ante la nivelul-celor 
dial.

p c n .  i
S u n t  ■ŞUtll :

înregistrate pe plan inon- *
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v 

1 
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Recentele restructu rări organizatorico anunţate  în 1 
cadrul M inisterului' A griculturii şi Alim entaţiei şi în 1 
organism ele sale teritoriale se speră să aducă un suflu 7 
nou, o revigorare şi dinam izare a activităţii. Comeii- y 
tând aceste schimbări, liderul P.O.A.R., dl V ictori 
Surdu, afirm a că a r  fi o g reşeală’ca ocuparea a n u m j..? 
tor funcţii să fie condiţionată de apartenenţa p o litii S 
că. In tr-adevăr, nu criteriile politice, ci competenţa şi \  

y valoarea profesională a r  tre b u i’ să fie elementele i 
l care să primeze, deoarece cea mai bună politică o ? 
/ reprezintă rezultatele 'concrete obţinute în muncă 1 
1 şi în producţie, acestea regăsindu-se nem ijlocit în \ 
|  nivelul de viaţă al celor care lucrează păm ântul, l 
 ̂ dar şi al celorlalţi locuitori ai ţării. 7

' i ; ; i  NICOLAE TIRCOB
:-X:

\

A  Z I
9 AUGUST

•  Au trecut 229 zile din 
tui, au mai rămas 145.

•  1977. A  murit scriitorul 
Ion Marin Sado v ea nu 
(n, 1912),

-Grama Sever, electromecanic A.M.C., este unul dintre cei care prin acti
vitatea sa contribuie la buna funcţionare a aparatajului de măsura şi con
trol de la Termocentrala Mintia. Foto PAVEL LAZA

O

Z /
•  Din compimcrea lui Gigei :
„Pe o pajişte erau trei cai : unul alb. 

nul negru şi unul nfai încolo".

Ziua m inerului, a tâ t de 
p reţu ită  de oam enii a- 
dâncului. a oferit p lăcu
te clipe de destindere 
pentru  ei şi fam iliile lor, 
pentru  concitâdinii aces
tora. Au avut loe serbări 

câmpeneşti, în treceri spor
tive, spectacole e tc .il: 

t a  Brad, parcul o ra
şului a devenit din nou 
gazdă bună pentru  un. 
m are num ăr de localnici. 
Pe scena am en-îjată în 
aer liber au evoluat a n 
sam blul folcloric „Fluie
ru l Iancului" al Căm inu
lu i C ultural Baia de Cri.ş, 
so liş ti vocali şi in stru 
m entişti de m uzica popu- 
fctră. In v ita tă  şl m ult a- 
pîaudată — cunoscuta

DE ZIUA MINERULUI

Plăcute clipe de destindere
solistă de muzica popu
la ră  M aria Tudor, năs

cută pe aceste m eleaguri 
L a C erteju de Sus, Sin

dicatul m inier a organi
zat, la stadion, un a trac 
tiv  spectacol în  care au 
evoluat apreciaţii solişti 
de muzică populară Veta 
Biriş, îoan Bocşa, Ma
riana Deac, acom paniaţi 
de tarafu l minei. Cei p re 
zenţi a u  m ai pu tu t u r 
m ări, tot la  stadion, me
ciul de fo tb a l. d in tre e-

chipele Unirea Alba Iu-, 
lia şi. M inerul din loca
litate.-. A u rm at apoi, în 
centrul com unei o serbare 
câmpenească şi horă ca
re au durat până noap
tea târziu.

P lăcute clipe de destin 
dere au  tră it m inerii Văii 
Jiu lu i, d a r şi ceilalţi lo 
calnici. Acum s-a fina. 
lizat com petiţia de fot

bal d in tre  exploatările m i
n iera din Valea Jiului, 
dotată cu „Gupa Ligii sin

dicatelor m iniere la fot. 
bal“ . F inala d isputată în 
tre  A.S. Paroşeni şi Mi
neru l Aninoasa a  fost câş
tigată de p rim a echipă 
cu scorul de 2—1. Tot cu 
acest p rile j s-au sărbă
to rit 35 de ani de ac tiv i
ta te  neîn trerup tă  a sec
ţiei de tir  cu arcul a A 
S. M inerul Aninoasa. M a
nifestarea s-a bucurat de 
prezenţa directorului ge
neral al Federaţiei Ro
m âne de T ir cu Arcul, a

domnului Miron Cozma 
d a r  vi de prezenţa spor
tivilor din Aninoasa, Sa 
tu  Mare, Iaşi, Rădăuţi. 
La acestea se mai adau 
gă im portanta m anifes
tare afla tă  în derulare — 
„Zilele culturii germane", 
organizată de Forumul 
Germ an din Valea J iu 
lui, la care participă a- 
taşatul cultural al Am ba
sadei germ ane şi am ba
sadorul A ustriei la B u
cureşti. în  sfârşit, in tr-un 
cadru pitoresc, cum e cel 
de la  Lunca Florii, s-a 
desfăşurat un apreciat 
spectacol în aer liber sus
ţinu t de In terp reţi cunos
cuţi ai muzicii populare 
româneşti. ’/ r ‘:
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lacătelor.

Panoul „mincinos" de 
la şosea.

v w v w v w i v w w w y ^ A v  _ ^  ^  ^  ^  ^  ^

INSPECTORATUL PENTRU CULTURĂ 
AL JUDEŢULUI HUNEDOARA 

CENTRUL JUDEŢEAN AL CREAŢIEI 
POPULARE

CONSILIILE LOCALE: ORĂŞTIE, 
ORÂSTIOARA DE SUS, BERIU

ORGANIZEAZĂ t r a d i ţ i o n a l a  • 
I „ÎNTÂLNIRE CU ISTORIA" — COSTEŞTI ' H  j
j DIN PROGRAM: j

Sâmbătă, 13 august 1994
Ora 19, — Spectacol de sunet şi lumină, prezen

tat de CENACLUL „TOTUŞI IUBIREA", condus 
de poetul ADRIAN PAUNESCU ; |

' ! ' ' «fc
Ora 22 — Focuri de artificii ; i

j Ora 22,30 — Discotecă nocturnă în aer liber. ^

« Duminică, 14 august 1994 J

I Ora 10 — Evocare istorică — prezintă prof. univ. I 
I dr. loan Glodariu, de la Universitatea din Cluj-Na-
I poca ; 
s
1 Ora 10,30 — Spectacol artistic 
' ANSAMBLURILE FOLCLORICE :

\
prezentat de |

— ..Doina Mureşului" al Casei de Cultură din |
Orăştie ; I

— „Doina CrişulUi" al Casei de Cultură din Brad; I

— Formaţia de căluşeri din Orăştioara de Sus ; j

— Formaţia, de dansuri pădureneşti a Căminului ,
cultural Ruda — Ghelari. J

■ •  SOLIŞTII DE M U Z IC A  POPULARA : j
! Sava Negrean Brudaşcu, loan Bocşa, Veta Biriş, Dră- J
I gan Muntean, Mariana Anghel, Lenuţa Evsei, Ana .J Banciu, Ileana Rus, Mariana Deac. |

|  Acompaniază Orchestra Casei de Cultură din Brad,, 
s diriior Ionel Coza.

CENACLUL „TOTUŞI IUBIREA".

Sindicatele şi Legea 18
Sindicatul minerilor din 

Teliuc şi cel al constructo
rilor din Hunedoara se 
ocupă, mai nou, de apli
carea Legii fondului fun
ciar. Despre ce este vor
ba, în mod concret? Te
renul din zona barajului 
de la Cinciş, de sub şo
seaua ce duce la Topliţa, 
este al cincişenilor loviţi 
crunt de demolarea sa
tului, transmis din gene
raţie în generaţie. Cu toa
te acestea, sindicatele a- 
mintite şi-l revendică, în- 
cercându-se o intimidare 
a sătenilor şi chiar a 
Prefecturii, iar aceasta din 
urmă parcă începe a ceda. 
Că pământul este al cinci
şenilor o atestă şi Decizia 
civilă nr. 306/1994 a Tri

bunalului judeţean, din 
care cităm : „Se respinge 
ca nefondat apelul civil 
introdus de către recla
mantul — Consiliul local 
al comunei Teliucu Infe
rior — împotriva sentin
ţei civile nr. 2079/1993, 
pronunţată de Judecătoria 
Hunedoara şi în conse
cinţă ' admite cererea de 
intervenţie în interesul 
intimatei introdusă de 
Vaida Ioan“,

Lucrurile sunt, deci, 
foarte clare. Dar sindica
tele nu cedează. Factorii 
ce au răspunderi în apli
carea Legii fondului fun
ciar au datoria să inter
vină. (Gheorghe Petrescu, 
loan Vaida şi' loan Stă- 
nescu, locuitori ai satului 
Cinciş).

Motivaţii
La unele larmacii clin ■ 

J Deva, medicamentele, j
J» compensate 75 ia su ta ’ 
l l  (dacă valoarea 'acesta- 

[ ra este mai mare) nu J 
i se eliberează. Se cau- 
l tă * şi se găsesc iei dd J 
’ iei de scuze. Ba că •
[ medicamentul respec- 
, tiv  nu se găseşte în J 
i aprovizionare, ba că i 
[ data reţetei este depă

şită, sau în line câj 
i aspectul reţelei nu-i i 
' unul ioarte... elegant.
; Pentru nici unul din-j
■ tre aceste motive 
| reale ori nereale 
i nu-i vinovat bolnavul, ■ 
lori cel care vrea să-i J 
1 ajute, aclică să-i caute j 
! medicamentele. După c e ,
Jumblă cu reţeta în ̂  
i geantă vreme de două•
1 luni de Ia o farmacie \ 
•la  alia şi o prezintăJ 
lia  ghişeu în  speranţa • 
Jcă cineva îi va onora’,
< totuşi reţeta, este  ff*j 
Iresc sâ se deterioreze. ■

Concret. Cineva s-aj
'•prezentat miercuri, 3 ■ 
iaugust a.m., cu-o reţe- 
! tă pentru Proculin şi\ 
\UItraIan (sau Hidrocor-J 
i tizon) la farmacia „Cro-i 
! cus" din cartierul „Pro-’, 

![ greşul". După ce doam-’l 
;• na de la ghişeu s-a uit cu! [ 
ijp es ie  ea, a avut locJ>
"c următorul dialog î  
' — Proculinul nu sei
| compensează- 
i — Bine. Daţi-mi v ă •
l rog celălalt medica- 
' meni.

— Nu vă putem  s e r - ţ  
■v i fiindcă reţeta este \ 

/  deteriorată.
Intr-adevăr, exempla- 

|m l  doi era crăpat la '
■ marginile îndoite câţl-l]

■ [ va milimetri. f
J Pus în mod repetat i 
i în asemenea situa ţii,'
J deci în  '  imposibilitatea J
• de a-şi tace tratamen-t 
Itul, bolnavul ise pre*\

? ziniă iar ia medic. A lte  • 
> zeci de minute sau ore',
\ pierdute în laţa cabl- 
> netului medical. Pentru î 
! altă reţetă  — proaspătă, J 
; frumoasă, aspectuoasă, « 
r Dar, sortită probabil şl a- 
| ceasta coşului de gti-
• noi. A tenţie, larma- • 

Kcişti! Să nu ilţl in i  
! | postura de bolnav în  î
i-căutarea medicamente- 
!lor... Poate, atunci... (E-S.).\

PARCUL A M IN TIR ILO R
Cu ani în urmă, călă

torilor ce intrau în jude
ţul nostru dinspre Arad 
li se oferea posibilitatea 
să facă un agreabil po
pas la... popasul turistic 
din Zam, situat în fru
mosul parc din vecină
tatea spitalului. O caba
nă în stil rustic, construi
tă din lemn, căsuţe de 
camping şi spaţii pentru 
instalarea de corturi ofe
reau turiştilor posibilita
tea petrecerii unor ore 
plăcute de recreere şi 
destindere. La cabana a- 
parţinând cooperativei de 
consum se puteau servi

mâncăruri diverse şi un 
larg sortiment de băuturi.

Urmând indicatorul 
de la şosea, am încercat 
zilele trecute să popo
sim la.. Popasul turistic 
Zam. Spre totala noastră 
surprindere, popasul te 
întâmpină cu un- aspect 
dezolant. Cabana — bu
fet, atât de primitoare 
odinioară, te întâmpină 
cu lacătul pe uşă. Ală
turi, cineva construieşte 
o nouă cabană, care însă 
nu este terminată. Căsu
ţele sunt şi ele încuiate. 
In parc, nici ţipenie de 
om.

Chiar nu se găseşte o 
soluţie pentru valorifi
carea condiţiilor existen
te aici pentru turism? 
In afară de paragină, nu 
avem altceva de oferit ? 
Poate un întreprinzător 
particular se încumetă să 
organizeze aici un ade
vărat popas turistic, mo
dern, care să atragă 
clientela. Căci, deocam
dată, din tot ce a fost a 
rămas doaF panoul indi
cator de ia şosea, min
cinos fără voie.

TIBERIU ISTRATE 
Foto PAVEL LAZA

Cabana Parc" sub povara

O nouă cabană prinde contur.

D in c o lo  de l im i t e le  u m a n u lu i
Mărturisim dintru înce

put că cele pe care le vom 
relata în rândurile de fa
ţă ne-au îngrozit. Am stat 
mult pe gânduri: este sau 
nu este bine să facem cu
noscută o existenţă ce de
păşeşte orice limită a u- 
manului. Până la urmă'am 
spus DA. Gu rezervele u-, 
nui prag. Iar când acest 
prag este trecut cu non
şalanţă, nu se poate ajun
ge decât In lumea altor 
Vieţuitoare. Mai exact, ia-

Durerea reformei în domeniul -sanitar este 
acută şi la Spitalul Municipal din Petroşani

(Urmore din pag. 1)

fiindcă, se ştie, un pat în- 
tr-un spital costă foarte 
mult. însă de un lucru nu 
se ţine cont Ia n o i: în ţă- 
r ; dezvoltate se poate fa

un tratament adecvat, 
v-rect, eficient şi printr-un 
număr relativ redus al 
paturilor, fiindcă în spi
tale se fac internări de ur
genţă, cazuri acute de îm
bolnăviri şi intervenţii chi
rurgicale, în timp ce bol
navii cronici sunt trataţi 
în unităţi de profil. Ori 
noi nu avem încă aceste 
posibilităţi de tratament 
ambulatoriu, ne lipsesc a- 
semenea unităţi de profil 
(bine dezvoltate şi dotate). 
Şi în vest au trecut câ
teva decenii până să se a- 
jungă la un asemenea sta
diu. La noi, reducerea nu
mărului de paturi se far 
ee şi ca urmare a utili- 
gării lor mai slabe (în u- 
nele perioade), situaţie da

torată şi unor lipsuri a- 
cute de medicamente,

— SA înţelegem că lipsa 
medicamentelor cauzează u-
neori neocuparea paturi
lor în spitalul din Petro
şani ?

— Aşa este. Din cauză 
că nu primim la timp fon
durile băneşti, nu putem 
să ne aprovizionăm cu me
dicamente existând mari 
goluri. Iată cum au stat 
lucrurile în luna trecută : 
abia în 11 iulie ni s-au 
repartizat sumele de bani 
pentru iulie, necesare de 
a ridica medicamentele de 
la depozitul din Deva, 
fiindcă ni s-a interzis să 
mai dăm medicamente pe 
credit. . Dar hăţişurile bi
rocraţiei (credem) au făcut 
ca banii să-i primim în 
realitate doar în ziua de

J  9 iulie f Şi noi, chiar In 
aceeaşi zi, am trimis ma
şina la Deva după medi
camente. Ori, în cele 20 
de zile ne-am descurcat

cum am putut, o seamă -de 
bolnavi n-au mai ocupat 
paturile pentru că nu a- 
veam medicamentele nece
sare susţinerii tratamentu
lui.

—« Dacă reduceţi numărul 
de paturi se reduce şi 
numărul salariaţilor ?

— Ni se cere să redu
cem în special din rândul 
necalificaţilor, dar sperăm 
ca Direcţia sanitară să ţi. 
nă cont de greutăţile mari 
cu care ne confruntăm în I- 
gienizarea spitalului, că 
nu e totuna spitalul nos
tru cu alte spitale muni
cipale. Noi no confruntăm 
cu greutăţi foarte mari, cu 
unii pacienţi ce deteriorea
ză pereţii, murdăresc sau 
strică mobilierul etc.

— Ştim că multe cadre
medicale se străduiesc să. 
şi facă şi in aceste con
diţii datoria. Pacienţii sunt 
mulţumiţi de tratam ent, de  
condiţiile de cazare şi ma
să? ,

— Din acest punct de 
vedere avem aprecieri po
zitive din partea majori
tăţii internaţilor noştri. A- 
vem speranţa că va fi şi 
mai bine. Aşteptăm şi noi 
ca şi bolnavii apariţia Le
gii de asigurări sociale de 
sănătate care să aducă îm
bunătăţirile, perfecţionă
rile în asistenţa ' medicală 
şi aprovizionarea fără cu
sur cu medicamentele ne
cesare. Aş vrea să închei 
cu gândurile noastre bune 
faţă de conducerile şi con
siliile de administraţie a- 
le minelor din Valea Jiu
lui, ale Regiei Autonome 
a Huilei Petroşani şi nu 
în ultimul rând ale Ligii 
Sindicatelor Libere care ne 
sprijină cu adevărat în bu
na desfăşurare a activită
ţii dispensarelor de la ex
ploatările miniere, inclu
siv la Ţebea şi Anina — 
dar şi în dotarea cu apa
ratură medicală modernă.

tă care este această dure
roasă şi absurdă poveste. 
Din raţiuni pe care le ve’ţi 
înţelege, nu vom folosi în 
unele cazuri nume.

Toată grozăvia s-a pe
trecut în oraşul Petrila. De 
aproximativ patru ani, aici 
locuieşte cu familia loan 
Costea. A venit din Peşti- 
şani, judeţul Gori. Din 
căsătoria cu Eleonora au 
prins viaţă cinci copii, trei 
dintre ei fiind fete.

Au trecut ani de când 
loan nu s-a mai angajat 
nicăieri. Are în schimb vi
ciul beţiei. Şi mai are com
portamente violente faţă 
de soţie şi de copii. De
seori, femeia era alungată 
de la domiciliu, dormind 
pe la locul ei de muncă. 
Acasă rămâneau copiii. Şi 
atunci...

Da, atunci începeau să 
se ivească instinctele ani
malice. Bănuiţi desigur de
spre ce este vorba. Pe fe
tiţa cea mai mare a bă
tut-o până a determinat-o 
la relaţii sexuale. Era prin 
’87, iar copila avea 8 ani I 
Deci, Înainte de a ajunge 
la Petrila. Mare-i mila 
Domnului I Dar na numai 
atât, batjocura a continuat 
ani de zile, până fata a' 
împlinit 13 ani, iar rela
ţiile au fost...

Până unde poate ajunge 
degradarea umană? Nici 
cea mai bogată imaginaţie 
nu o poate atinge. De ce ? 
Pentru că fetiţa li spune 
mamei ce se întâmplă, dar 
femeia tace. Motivul: nu 
a crezut-o pe fetiţă, apoi 
i-a fost frică. A trebuit ca 
această murdărie de ultimă 
speţă să ajungă la urechile 
vecinilor, copiilor din 
cartier, ale surorilor mai 
mici si ale colegilor de ser;

viciu ai mamei, pentru ca 
fetiţa să scape de coşmar. 
Va fi dusă periodic la bu
nicii mamei.

Să nu credeţi cumva că 
toată adastă ieşire din fi
resc se va opri aici. Din 
păcate, nici pe departe. Ne 
este lehamite, d :r trebuie 
să ducem subiectul până 
la capăt.

Prin februarie anul a- 
cesta, când fetiţa cea mare 
era la bunici, cel pe care 
nici nu mai ştim cum să-l 
numim şi-a, alungat din 
nou soţia de acasă. Pe cei
lalţi copii i-a trimis la 
joacă, apoi, la cea de a 
doua fetiţă ca vârstă îi 
propune relaţii sexuale. 
Cum ? La 13 ani, cu pro
priul tată ? ! Unde eşti 
Dumnezeule ? Totuşi... Co
pila va fi bătută şi obli
gată la... dacă nu, va mu
ri. Va fi lovită, inclusiv 
pe parcursul agresiunii se
xuale, de cel care i-a dat 
viaţă ! Se va mai întâmpla 
aşa ceva între timp.

Ajungem şi laţ partea fi
nală a acestei monstruozi
tăţi, când animalul (de ce 
să ne tot ferim, şi să nu-i 
spunem pe nume ?) s-a de
dat la un act pe care în
cercăm să-l scoatem cât 
mai curând din minte: 
să-şi violeze şi fiica de 8 
ani. Doar o întâmplare a 
făcut ca nevinovata fiinţă 
umană să scape din ghea
rele animalului.

Doar atunci când mino
ra de 15 ani « spus-o clar : 
mai bine mor decât aşa 
ceva, a luat sfârşit totul. 
Mizeria asta umană, nu. 
miţi-o dv cum vreţi. Noi 
nu avem cuvintele potri
vite.

VALENTIN NEAGU



O frumoasă reuşită a boxului profesionist Ia Deva
Promovarea depinde 

de i m n
Aşadar, evenim entul 

s-a produs. P en tru  prim a 
oară în  judeţul nostru, 
în  Sala sporturilor din 
Deva, Clubul MICHAEL 
LOVVE SPORT MANA
GEMENT SRL — Deva, 
sub egida LIGII DE BOX 
PROFESIONIST DIN 
ROMÂNIA, a organizat 
prim a gală pugilistică de 
anvergură la Deva. Au 
onorat invitaţiile făcute 
de cunoscutul boxer 
profesionist, fost cam pi
on mondial Ia juniori şi 
campion naţional la ju-

0 SEARA GREU 
DE UITAT .

niori, campion al G er
maniei (’90—’91) şi apoi 
boxer profesionist (13 
partide susţinute, 13 vic
torii), MIHAI LEU din 
Hunedoara — num eroase 
personalităţi din noua lu 
me a boxului profesio
n ist din ţa ra  noastră, a r 
bitri — judecători bine 
cunoscuţi din ţară, repre
zentanţi ai presei cen
trale  şi locale, de la r a 
dio şi TV.

Pentru  cei mai m ulţi 
spectatori, a fost o seară 
de neuitat. Box de cali
tate, muzică şi . antren, 
apreciate prin îndelungi 
aplauze ale anim atoarelor 
— prezentatoare ale m a
nechinelor de la Casa de 
modă din Deva.

în treaga gală de box 
profesionist a  fost o re 
uşită, spectatorii aplau 
dând cu toată căldura 
fazele de box tehnic, d ă . 
ru irea tinerilor comba
tanţi, ce au trecut de 
curând la profesionism. 
De unii d in tre  ei vom 
mai auzi !

Rezultatele tehnice 
ale

Categoria 72,575 kg : MELINTE 
BENONE (clubul M ichael Lowe — 
Deva) — VIRGIL PETRACHE (Perla 
Moldovei — Iaşi). Un frum os spectacol 
pugilistic, am bii boxeri dovedind o 
bună pregătire fizică, cu v irtu ţi teh 
nice. A învins, la puncte, Virgil Pe. 
trache.

Categoria 57,152 kg : MARIAN STOI
CA (Alex Bucureşti-Com) — MARIAN 
BANCIU (Griviţa Roşie — Bucureşti). A 
fost una d in tre  cele mai anim ate p a r 
tide ale serii, m ult ap laudată de spec
tatori, cei doi boxeri an trenându-se în 

lovituri rapide, dar dom inată de M. Stoica, 
care,. în  repriza a V il-a, după ce îl mai 
trim isese o dată  la podea, l-a  făcut KO 
pe parteneru l său de întrecere.

Categoria 66,678 kg : SA VA ME
LINTE (Michael Lowc — Deva) — 
CRISTIAN VELEA (Club Boxmarcomi

Tulcea). Viu disputată, în care cei doi 
com batanţi nu s-au m enajat deloc, în 
tâ ln irea s-a term inat în favoarea lui 
M elinte Sava, -pe care ju riu l l-a de
clara t învingător la  puncte. .

Categoria 50,802 kg : PETRICA PA. 
RASCHIV (Michael Lowe — Deva) — 
PETEK BALUSZ (Cehia) a fost într- 
adevăr cel m ai bun meci al serii, Petri- 
că trim iţându-şi de patru  ori adversa
ru l la  p o d e a ! Cu o m are viteză de 
reacţie şi lovituri puternice, precise, 
Petrică P araschiv  a învins prin  K.O.

Categoria 61,235 kg, PETRE GIGEL 
(Coninvest Bucureşti) — PETER CEKCO 
(Slovacia), a fost o luptă fă ră  prea 
m ult istoric, Gigei dom inându-şi net 
adversarul, care a şi abandonat în re 
priza a III-a, fiind aproape de K.O.

Secvenţă din întâlni rea Melinte Bcnone — Vir gil Petrache, categoria 
72,575 kg. Foto PA VEL LAZA

L a sfârşitu l galei 
l-am  rugat pe cu
noscutul com enta

tor sportiv de la Tele
viziunea Română, Ionel 
Stoica, să ne spună pă
rerea despre prim a gală 
pugilistică ce a avut loc 
la Deva. „E xtraordinară 
in iţiativa boxerului Mi. 
hai Leu. efortul făcut de 
clubul MICHAEL LOWE 
SPORI! MANAGEMENT 
SRL DEVA şi LIGA DE 
BOX PROFESIONIST 
pentru  organizarea p ri
mei gale piîgilistice în a- 
cest prim itor centru de

U n  p u b lic  

s p e c ta to r  

d e  e x c e p ţ ie

judeţ — Deva. A fost o 
reuşită gală pugilistică şi 
deci o excelentă p ropa
gandă făcută ' boxului 
profesionist. în  mod deo. 
sebit m-a im presionat p u 
blicul spectator, a titu 
dinea sa de fair-play, care 
a ştiu t să aprecieze prin 
aplauze to t ce a fost mai 
frumos în evoluţia celor 
10 boxeri. Aici, spre deo
sebire de ilte locuri, spec
ta torii m erita ces mai 
m are notă pentru  sporti
vitatea deplină dem on, 
strată  pe parcursul în tre 
gii gale pugilistice”.

In iţiatorul, sufletul a- 
oestei reuşite pugilistice 
Mihai Leu, transm ite căl
duroase m ulţum iri invi
ta ţilo r săi, spectatorilor 
pen tra  prezenţa lor în 
sală, şi-şr m anifestă do
rin ţa  sâ-i mai aibă ca 
oaspeţi la viitoarele în 
tâlniri cu boxul profesio
nist la Deva.

D E Z I U A  M I N E R U L U I
J I U L  P E T R O Ş A N I  - F . C .  C O R V IN U L  4 -1

în marea majoritate a întâlnirilor din
tre cunoscutele formaţii hunedorene, ce 
ani de-a rândul au evoluat în prima di
vizie naţională, indiferent că sunt în 
campionat sau amicale, există o anumită' 
rivalitate care este exprimată deseori 
prin jocuri-desfăşurate în ritm alert, cu 
multe faze frumoase la ambele porţi. 
Sâmbătă (când a avut loc această par
tidă amicală), se întâlneau două for
maţii aflate în plină pregătire care, 
însă, obţinuseră rezultate diferite: Jiul 
pierduse la scor meciurile sale cu 
Inter Sibiu, Universitatea Craiova şi chiar 
cu Victoria ’90 Călan, acuzând că toa
te aceste jocuri au avut loc cjupă câte 
două antrenamente tari pe zi, desfăşu
rate înaintea partidelor. Corvinul în 
schimb, tot în condiţiile efectuării unor 
antrenamente exigent conduse de antre
norii Remus Viad şi Virgil Stoica, a 
obţinut victorii sau egaluri în faţa lui 
C.S.M. Reşiţa (în deplasare), „U" Cluj, 
Inter Sibiu, Mureşul Deva ş.a.

Urmărind jocul celor două comba
tante ce îşi doresc în noul campionat 
să obţină promovarea, ne-am convins 
încă o dată că niciodată să nu te duci 
cu sacul la pomul lăudat. Toţi cel pre
zenţi Ia stadion (nu prea imţiţi specta
tori, dar cunoscători ai fotbalului) se 
aşteptau la un joo mai alert, mai viu dispu
tat din partea celor două echipe cu pre
tenţii la promovare.

Cum era de aşteptat, Jiul a început 
mai bine şi atacurile s-ap înmulţit Ia 
poarta oaspeţilor. Şi nu trec decât 7 
minute din partidă şi Jiul sancţionează 
o ieşiră a portarului Popa şi mar
chează: 1—0. Hunedorenii nu reacţio
nează nici după gol, mărginindu.se la 
un joc mai mult decât static cu. 
pase l a t e r a l e ,  fără să iniţie
ze decât rare atacuri la poarta lui 
Anton. Şi în min. - 21, Mititelu trimi
te mingea în bară, îi revine, şutează 
din nou, slab, Popa se joacă parcă cu 
balonul şi-l scapă în plasă: 2—0. îna
intarea Corvinului — Costăchescu, Hegy, 

Mitrică — nu este bine susţinută cu mingi 
de către mijlocaşi şi până în min. 40 

~doar 3 şuturi mai puternice spre poartă 
au fost expediate de Mitrică (2) şi Gabor.

La reluare, Stanca execută o lovitu
ră de la 11 m şi Jiul majorează scorul 
la 3—0. în min. 80, Ciorea — care 
a mai trecut pe lângă un gol, marchează 
la o incursiune pe stânga: 3—1. Gaz
dele ajung insă în min. 89 la 4—1, prin 
golul marcat cu capul de Dumitru, la o 
lovitură liberă.

Slab arbitrajul la centru al lui Gh. 
Gheorghiţă, Petroşani.

Corvinul a aliniat formaţia: Popa, 
Bordeanu, Haidiner, Tetileanu, ' Cruce- 
ru, Halostă, Zanc, Mitrică, Gabor, Cos- 
tâchescu, Hegy. Au mai jucat : Şlep, 
Ciorea, Şuvagău, Perşa.

Minerul Certej —  Unirea Alba lulia 3 - 0
Mai mulţi deveni îndreptându-ne spre frumo

sul stadion din Certej, nici nu ne aşteptam la sur. 
priza oferită de gazde: drumul de acces spre sta
dion asfaltat, tribunele stadionului şi gardul revop- 
site, totul strălucind de curăţenie şi ordine. Ase
menea spirit gospodăresc nu l-am întâlnit de o bu
nă bucată de vreme nici la cluburile cu mari pre
tenţii din judeţ!

Meciul, organizat de Ziua minerului cu Unirea 
Alba lulia a fost urmărit de un mare număr de 
spectatori ce au trăit din plin frumuseţea fotba
lului practicat de ambele formaţii, intr-o sportivi
tate greu de redat. Şi văzând jocul echipei gazdă, 
preocuparea dar şi reuşita sa într-o confruntare cu 
un adversar redutabil — care deşi lipsit de apor
tul a 5—6 jucători din formaţia de bază — a lup
tat (sportiv) pentru egalare din min. 3 şi până la 
sfârşit! Fiindcă chiar la începutul jocului, gazdele 
au deschis scorul prin Ursari (venit de la Min. U- 
ricani) şi apoi în ciuda dominării de către oaspeţi, 
minerii au mai punctat de 2 ori prin Matache şi 
Sidorak, înscriind în palmaresul formaţiei locale o 
frumoasă victorie. Minerul Certej a dovedit că şi-a 
încropit o apărare greu de trecut de adversari, un
de se reface un cuplu de fundaşi centrali experi
mentat (Stroia, Asaftei), ce au în spatele lor un 
portar bun, Magearu, dar şi cu frumoase posibili
tăţi de eficacitate în atac (Sidorak — Orminişan — 
Matache).

Iată formaţia cu care au început jocul cele două 
formaţii: Unirea A. I . : Filip, Turc, Lungu, Bran, 
Rusu, Uleşan, Oprea, S. Mărginean, Preda, Ibric. 
Moise. Min. Certej: Magearu, Sicoe, Stroia, Asaf
tei, ŢânţâreanU, Ursan, Lavu, Căpuşan, Sidorak, 
Orminişan, Matache.

Convorbire cu antrenorii] 
principal

CORNEL ŢALNAR, 
„Unirea" Alba lulia

Înaintea începerii p a r
tidei am icale cu Minerul 
Certej, ne-am adresat an
trenorului principal al e- 
chipei ,,Unirea“ Alba Iu- 
lia, cunoscutul Cornel Ţăl- 
nar, care ne-a răspuns cu 
am abilitate şi solicitudine.

_— Care este părerea dv 
privind lupta care se va 
da în seria a H-a din Di
vizia A ?

— Am im presia ca faţă  
de ediţia trecută a cam- 
pior/atului; lupta pentru su
prem aţie, calificare, se va 
da în tre mai m ulte echi
pe : Poli Timişoara, F.G. 
Bihor, Unirea A.I., Cor
vinul, Jiu l Petroşani şi 
Tractorul Braşov. Fiecare 
a re  şanse de reuşită. Va 
izbuti echipa cea mai con
stantă, care aduce şi punc
te  din deplasare. Deşi ne 
aflăm, la puţin  tim p până 
la începutul cam pionatului 
’94—’95, nici una d in tre 
fortnaţiile ce candidează 'la  
prim ul loc nu şi-a defi
nitivat Iotul, unele com
p letări nu s-au înfăptuit, 
unii jucători de bază au 
părăsit echipele şi deci 
pregătirile pentru  omogeni, 
zare şi concretizare a unor 
idei tactice mai suferă.

— Se resim t aceste la 
cune şi Ia Unirea ?

— In parte da. Suntem  
una dintre form aţiile se
riei a Il-a, care mereu ne 
aflătm in fruntea clasa
mentului, pentru# prom ova
re  şi avem condiţii de a 
obţine perform anţa! Cu 
toate acestea şi cu în tă 
ririle  ce Ie-am şi efectuat

. cu aju toru l conducerii clu 
bului, p rin tre alţii e vorba 
de jucători reveniţi. Oprea 
şi Sorin M ărginean, re 
sim ţim  lipsa lui Caşolţan, 
plecat fără consim ţăm ântul 
nostru la Cluj, dar şi a 
Iui Nichimiş.- Despre trans
ferul golgeterului echipei, 
Caşolţan. nici nu avem de 
discutat şi deci trebuie 
să vină.

— Înţelegem  că şi in no
ul cam pionat Unirea va 
lupta pentru  prim ul loc 1

— Categoric da f este 
de datoria noastră, a con
ducerii tehnice, dar şi a  
jucătorilor de a readuce 
Unirea pe prim a scenăf  
fotbalistică a ţării — <| 
d o rin ţa  tot mai arzătoare 
a susţinătorilor noştri.
---- Pe ce vă bazaţi în

lupta pentru calificare ?,
— Pe forţa de joc a e-

chipei, mobilizarea exem 
plară în teren şi punerea 
în valoare a  experienţei 
şi tehnicii superioare & 
unor jucători cunoscuţi deja 
pentru disponibilităţile loi; 
tactice şi valorice. Datoria 
noastră, a antrenorilor,; 
chiar aceasta este, de s ‘ 
omogeniza formaţia, de a 
stabili în funcţie de ad- ■ 
versar tactica de joc şi dâ 
a valorifica superior po
sibilităţile fiecărui jucător 
în parte. în bună parte 
reuşita va fi doar dacă toţi 
jucătorii subscriu în teren 
acestor cerinţe ce noi 1#' 
impunem. \

Pagină reatixaio de 
SABIN CERBU



VÂNZĂRI —- 
CUMPĂRĂRI

•  V ând casă, curte, g ră 
dină, poziţie deosebită.
Brad. Tel. '651114, 623722.

(1530796)

•  Vând .urgent, conve
nab il D acia 1310, an fa 
bricaţie  1993, camion 3,5 
tone. Inform aţii zilnic
după ora 16, telefon 611036.

(9348)

•  Vând apartam ent 4 
cam ere, pe bdul L ibertăţii, 
bl. L 4, sc. A. ap 12, Deva. 
Tel. 619229 sau 618112. v-

'  (9336)

•  De- vânzare F ia t F'io-
rino  de marfă, fabricaţie 
1985, T rabant 601, fa
bricaţie 1989, maşină, spă
la t Bosch automatic, m a
şină cusut electrică, apa 
ra t sudură electric 220 
V/140 A, frigider 120 1, 
m aşină uscat haine, m a
şină spălat vase. bicicle
tă  dam ă. aspirator. Tel. 
628.557.. (9356)

a Vând 2000 kg grâu cu 
250 iei/Rg Deva, str. Cri- 
şân, nr. 23.

(9355)

•  Vând copiator Info-
tec 9030, 30 copii/min,
3 000 000, negociabil. Tel: 
770063. Haţeg, orele 19 — 
22, (9354)

•  > Vând combină Claas 
— Europa, m asa 2.20 m. 
Inform aţii tel. 730991.

(9353)

.•  Vând apartam ent 2 
camere, Micro 15, bl. 66, 
ap. 98. Deva. (9352)

•  Vând urgent ap a rta 
m ent ultracentral, două 
cam ere decom andate, preţ 
convenabil. Tel. 627265.

(9359)
•  .

•  Vând casă cu grădină; 
cu ren t,;; apă, gaz. Deva, 
str. Â Vloicu, nr. 133. 
Telefon 621343.

(9358)

•  Vând garsonieră con
fort 1. posibilităţi p riva
tizare, Inform aţii te le
fon 626811.

(9349)

•  Vând . apartam ent 2 
camere, Deva, str., M. E- 
minescu, bl. A, telefon 
623870'.

! (9345)-

•  Vând Dacia 1310, Brad,
telefon 054/655363. '

' ■' - r 'UyL. .(9346)

•  Vând parbriz Dacia 
1300, spate. Tel. 626814, 
după ora 18.

(9344)

•  Vând Olteit Club. an
fabricaţie 1988, stare deo
sebită, p re ţ inform ativ
2400 DM. Tel. 629801.

(9340)

•  Vând casă şi grădină' 
în Uroi, posibilităţi p ri
vatizare. Tel, 660102.

(9289) -

•  Vând chioşc alum iniu,
tip  Slatina, nou. Telefon 
721779. - (9296)

•  Vând casă, grădină,
anexe, S întandrei, 141. Tel. 
716870. (9293)

•  Vând ARO 244 D. te. 
lefon 627336, după ora 16.

(9321) ,

•  Vând apartam ent u ltra 
central, etaj 1, 3 camera, 
str. Ion Creangă, bl. 30. 
Inform aţii telefon 615054, 
după ora l8.

(9325)

•  Vând apartam ent două 
camere, telefon -612724, în. 
tre orele 10—12.

(9326)

•  S.G. Confruct Plus 
Construct SRL Tîm pa v in . 

•de teren ex trav ilan  în
suprafaţă  de 1,78 ha, între 
Sim eria Veche şi Spini, 
lângă şoseaua- naţională. 
Telefon 660285.

(9327)

•  Vând casă, 0,36 ha, 
teren arabil, lem ne de 
foc. Orăştie, tel. 641367.

(9310)

•  Vând chioşc in piaţa
Obor. Telefon 711955 sau 
718182. (8933)

•  Vând apartam ent .2 
camere, decom andate, zo
nă centrală. Telefon 715038.

(8934)

•  Vând apartam ent trei 
camere, zona gării, teren 
intravilan , casă Hărău, nr. 
90, Ţel. 710557, 666512, ; :

(8939)

•  Vând combină muzi
cală CD Inform aţii toi. 
729296. (8940)

•  Vând cam eră video 
Blaum punkt, 8 mm. preţ
negociabil. Tei.. 711740.

'8942)

, •  Vând dozator 'Siem ens 
cu trei capete suc şi unu 
sifon. P reţ 1500 DM. Tel. 
613662.- . ' '
’ ' - ■ t  . (9363)

m n m
MARŢI, 9. 08. 1994

10,00 Deschiderea emi
siunii de dimineaţă ; 10,05 
Desene animate : „Doam
na şi vagabondul" (ep. 2, 
reluare); 10,30 Avanpre
miera filmelor la Deva- 
sat; 10,35 Muzica zilelor 
noastre : 11,00 Documen
tar în serial : „Ziua de
barcării" (ep. 1, reluare); 
11,30 Film artistic : „Deat 
Ştalker" (reluare); 13,00 
Anunţuri, publicitate; 

18,00 Deschiderea emisiunii 
de scară; 18,05 Femeia 

activă („YVorking «oman")

— documentar TV ; 18,27 
Avanpremiera filmelor la 
Dcvasat; 18,32 Coitntry
Music ; 18,55 Istoria a. 

facerilor în America : „Ja
mes llill şi revoluţiona- 
rea transporturilor" ; 19,30 
Anunţuri, publicitate; 
21,00 Desene animate.; 
21,20 Ştiri ; 21,35 Publi
citate ; 21,37 Spoitul hu- 
nedorean : „Box profesio, 
nist" ; 22.00 Muzica ; 22,10 
Front runners ; 22,30 Pu
blicitate ; 22,35 Zâmbiţi 
vă rog; 22,15 Documen
tar : „Ilitler — un geniu 
âl răului ?“ (ep. I) ; 23,10 
Film artistic : „Trupa 1 i 
şoc", cu : Danny Aiello. 
Lyle Alzado. Regia : Cris
tian Ingvordscn.

ÎNCHIRIERI

•  Ofer pentru închiriat
300 m p spaţiu de depozi
tare. Vând ARO 244, nou 
şi trac to r U 650, nou. Tel 
713121. (8941)

•  Ofer spre închiriere 
in satul Bîrsău spaţiu co
m ercial şi pentru  depozit 
în  fostul local ai coope
rativei. Inform aţii tel. 
667255, Bîrsău, după ora 
20.";: ■ - ■

(9339).

OFERTE DE 

SERVICII
•  îm prum uturi în lei

p rim iţi im ediat la Casa
de am anet Sim eria, zilnic
8—12 : 15  17. telefon
681721. .

: \y . (8730)

•  Oferim casă şi masă 
la o fam ilie pentru aju tor 
în gospodărie. Tel. 619519, 
Orele 9--.-14 : 660682, orele 
16—20.

(9357)

DECESE
•  Cu adâncă t durere 

anunţăm  încetarea din 
v ia ţă  a scumpului nostru, 
soţ, ta tă  şi bunic 

IOAN GEANGU. 
căruia îi vom păstra o 
vie am inţire. Corpul ne
însufleţit este depus la 
Capela cim itirului Schim 
barea la Faţă, din str. Po
pa Şapcă, din H unedoa
ra. înm orm ântarea are 
loc azi, 9 august 1994, ora 
17, la acelaşi cimitir. 
Dumnezeu să ,te .■ odih
nească în pace. , ■

(8943)

•  Soţia Aurica, fiica 
Lucia, ginerele Aurei 
nepoatele Teodora Şi 
lulia mulţum esc tu 
tu ro r celor care au 
fost alături" de ei la 
greaua încercare p ri
cinuită de trecerea in 
nefiinţă a dragului lor 
sot, ta tă  şi bunic ,.

VASILE IIERBE1 
(TITI)

şi în mod cu totul 
special .conducerii şi 
personalului în tre 
prinderii M A CON" S.A. 
Deva

'9350)

•  Cu adâncă du re 
re ne luăm răm as bun

. de la ăl nostru soţ. 
tată. bunic şi stră
bun ie

I.UKACS
a l e x a n d r i ;

A trecut din această 
viaţă după o lungă 
suferinţă, la vârsta de 
S"7 ani. Corpul neîn 
sufleţit se află depus 
la Capelă Reform ată 
din Hunedoara. Fa
milia.'

(9331)

•  Colegii de servi
ciu şi prietenii apro 
piaţi de Ia Coopera
tiva Univers Simeria 
sunt consternaţi de 
m oartea nedreaptă şi 
prem atură a celui care 
a fost , A
CRĂCIUN ROMAN 

. (ROMICA) 
un im pecabil om de
dicat - serviciului, fa 
miliei şi prietenilor. 
Deplâng trecerea lui 
în nefiinţă şi transm it 
fam iliei îndoliate în 
treaga lor com pasiu
ne, Dumnezeu să te 
aibă in paza lui. d ra 
gul nostru Rotnicâ.

(9361)

(LICEUL DE ARTA DE VA
| ORGANIZEAZĂ
\ CONCURS DE ADMITERE
\ pentru tis. a IX-a muzică — 9 locuri — în 
\ perioada 23--25 august (aptitudini). y

Informaţii telefon : 621868.

SC „PECO” S A. DEVA

V  M T a rife  m j A  k
J R J P  J K v . -  *

Prin depozitul Deva \ ITE-SPIRT (PAR-
CHETIN), în cantităţile solicitate de clienţi. 
Se întrebuinţează si ea solvent* pentru lacuri 
şi vopsele.

Informaţii, tel, 612246 si (>17683.

CASĂ DE AJUTOR RECIPROC 
A PFNSIONARILOR

lîdul 1 Decembrie, nr. 11, Deva 

ANUNŢA
La sediul Casei de Ajutor Reciproc u Pen

sionarilor din Deva, str. 1 Decembrie, nr. II, 
a fost deschis şi funcţionează "■ •

„CABINE IUL MEDICAL” 
si

„ATEI IERUL DE FRIZERIE” 
după următorul program :
CABINETUL MEDICAL 
Luni, orele 1b—19 
Miercuri, orele 10—13 
Vineri, orele l(i—19 >,
ATELIERUL DE FRIZERIE 
Marţi, orele 8—13 
Joi, orele 18—13 4
Vineri, orele 8—13.

„ . (90033)
—  t

i  COMPLEXUL „EUROVENUS” i
Situat în DEVA — SlNTUHALM (intersec 

ţia Hunedoara).
Vă oferă prin
SUPERMARCHET-ul METRO MOBILA 

gel mai mare magazin' de mobilă din ţară:
#  Un bogat sortiment de mobilier: bucă

tării, sufragerii, dormitoare, mobilier terase, 
birouri, mese, scaune, 100 tipuri mochetă im
port Belgia ele.

■  METRO — MOBILA, de asemenea, este 
specializat în dotarea băncilor, a firmelor şi a 
apartamentelor, asigurând transportul şi mon
tarea mobilierului la dpmlciliul clientului.

PROGRAM: *
zilnic intre orele 8—20 
sâmbăta ' 9—14 Ţ Ut
duminica 9 —13

Informaţii suplimentare la telefoanele: 051/ 
626338, 626294; 621386. L ŢŢ

li
! 1

! I

GRUP ŞCOLAR MATERIALE 
DE CONSTRUCŢII — DEVA

(FOST LICEU DE CHIMIE)

Str. Prelungirea Oituz, nr. 8 
Telefon 054 — 622231 şi 054 — 623528 

ORGANIZEAZĂ

I
*

I ţ
1

I
SC I ARES SA ORĂŞTIE 

Angajează prin

IM
.UXIXIXEtl-tlXtJXU,

•  Economist, de preferinţă specialitatea 
finanţe-contabilitate.

Relaţii suplimentare la sediul firmei din 
Orăştie, str. Plantelor, nr. 50, telefon 641940.

I

u

;!■ 
i i  
! i

DE ADMITERE pentru anul şcolar 1994 
1995, SESIUNEA AUGUST, la următoarele 
meserii : '■■■■:>

LICEU ZI, clasa a IX-a
— silvicultor- — 19 locuri
— electronist depanator radio,

— 9 locuri
fete (profil

25 locuri

17 locuri 
23 locuri

TV
— handbal 

uman)
ŞCOALA PROFESIONALA
— electrician
— mecanic 
înscrierea candidaţilor se face între 16—

26 august 1994, iar probele de aptitudini se 
susţin in data de 25 august 1994.

CONSILIUL LOCAL 
AL COMUNEI BAIA DE CRIŞ

A N U N Ţ A 

SCOATEREA LA

a spaţiilor din satele Ţebea şi Baia de 
Gris, str. Muzeului, în vederea închirierii.

Licitaţia vă avea loc în data de 25 august 
ora 10, Ia sediul Consiliului local al comunei 
Baia de Cris. (90032)

Z.VAVA'.'.O.VAVAVAVZAVA'.VAV.WAW.V.W,
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