
tu aceasta săptămână. 
In trei oraşe alb Văii 
Jiului — Petroşani, Vul
can _şi I.upeni — se desfă
şoară .„Zilele culturii bar
man©" la care ia parte 
un marc număr de ce
tăţeni, precum şi invitaţi 
din Germania şi un re
numit ansamblu muzical 
din Bâvaria „Reibner 
Musikanten". Cu. ■ acest 
prilej, la Teatrul drama
tic din Petroşani s-a des
chis o expoziţie de gra-

■ I \  VALEA JIULUI
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fică şi a avut ioc un fru
mos program muzical 
susţinut de corul „Ar
monii tinere" şi o forma
ţie corală din Călan.

Printre alte acţiuni pre
văzute a avea ioc în a- 
ceastă săptămână se nu
mără şi întâlniri cu ca

dre didactice de la Uni
versitatea Tehnică şi spe
cialişti din construcţia de 
instalaţii miniere — U- 
NIROM, care are ' peste 
85 de ani de existenţă. 
Apoi, la Vulcan, mai 
precis la librăria „Li
tera", se va deschide o

expoziţie de artă. grafică 
şi o proiecţie pe tema 
„Munţii noştri" şi la Lu- 
peni, la galeriile de artă 
„Apollo", joi, va avea loa 
vernisajul une; expoziţii 
de pictură a lui Rudi 
Ianovetz şi un program 
oferit de corul „Armonii 
tinere". Tot la Lupeni, 
în ultima zi a săptămâ
nii, se va desfăşura gala 
cineamatorilor din Sibiu, 
Caraş Severin şi Hune
doara. (S.C.)

La Răcăştie şi la Mâne- 
rău, două localităţi apar
ţinătoare municipiului Hu
nedoara, trăiesc credincioşi 
aparţinând religiei orto
doxe, dar şi celei refor
mate. Apartenenţa reli
gioasă nu-i împiedică să 
trăiască în cea mai de
plină armonie şi frăţietate.

Despre una din dovezile 
acestui armonios coabitat 
ne-a vorbit dl. inginer Ro- 
mulus Goţiu.

în fiecare an, la 6 
august, de Ziua Schimbării 
la Faţă, este hramul bise

ricii ortodoxe din cele două 
localităţi. Anul acesta, de 
hramul Bisericii din Ră
căştie părintele paroh 
Constantin Bălteanu i-a 
adunat în jurul aceleiaşi 
mese pe credincioşii de 
ambele religii. Şi Dum
nezeu nu s-a . supărat. A 
primit ruga lor comună, 
adusă de fiecare, după cre
dinţa lui.

.Invitaţia ortodocşilor a 
fost de fapt o replică la 
o invitaţie asemănătoare a 
credincioşilor de religie re
formată. (I.C.)

m anifestare de su flet a
Ţinutul Pădurenilcr se lita drept gazdă pentru o * 

întinde de la Hunedoara manifestare de. mare re t 
până pe crestele cele mai zonanţă locală, judeţeană I 
semeţe ale Munţilor Po- şi naţională, tot mai a-J 
iana Ruscăi şi cuprinde - predaţii — Festivalul Pă-1 
comune frumoase ,cu sate durenilOr . ' '
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Discuţie cu dl. ing- ROMULUS TOT, 
directorul S.C. „Simior“ S.A. Simeria

— Mai întâi, stimate 
<1 le director, vă rugăm să 
ne spuneţi ee semnifică 
denumirea „Siminr" şi 
Oare este obiectul ' con
cret de activitate al uni
tăţii?

— „Simior", adică Sime
ria — Mioriţa, de unde şi 
specificul activităţii, res
pectiv creşterea, îngrăşa- 
rea şi' comercializarea o- 
vir.elor, a mieilor. Aceasta 
im făcut, aceasta facem 
noi aic-i, la Simeria.

— De câţi ani?
— Unitatea a luat fi

inţă-în 1971, ca microîn 
gră.şătorie de tineret ' bo
vin, profilată în special 
pe export. în 1973 s-au 
construit primele adăpos
turi de berbecuţi. -J- cam 
30. ia sută din capacitatea 
de azi —, organizându-ne 
sub forma şi după statu
tul fostelor asociaţii e- 
conomice intercoopera- 
tisţe, cu aportul tuturor 
„CAP“-urilor din judeţ, 
apoi rămânând asociate 
doar cele şase asemenea 
cooperative din zona Sî- 
meria, adică: Tâmpa, Bă- 
cia, Sântandrei, Simeria, 
Rapolt şi Bobâlna.. Res
pectiv, participând la a- 
sigurarea bazei materiale, 
a furajelor necesare, - a 
forţei de muncă, la dez
voltarea fermei — prin 
noi instalaţii. însă a- 
ceastă unitate nu a mers. 
după statutul „A.E.I."-

urilor, Noi am început 
pe cont propriu să con 
tractăm credite, am an
gajat forţă de muncă, 
iar investiţiile le-am fă
cut, de asemenea, prin 
forţe proprii. Adică, am

export .sigur, în funcţie 
«de interesele ţării. Erau 
însă multe dereglări, ca 
rente în contractarea şi 
livrarea animalelor, în
cât nu de puţine . ... ori. 
rămâneam cu marfa în 
stoc luni de zile, se- fă
ceau procese verbale de 
custodie a acesteia in 
unitate, cu avize peste 
avize, cu intervenţii şi

funcţionat după sistemul 
unei unităţi de stat. -«- ~

— Eraţi rentabili. a- . 
veaţi profit?

— Toate „A.E.X.“-urite 
mergeau în pierdere,’ e- 
rău subvenţionate. Insă, 
noi, fiind unitate cu pro
fil de export, eram un 
rău necesar; deşi aveam 
activitate bună, vindeam 
cu preţuri mai mici de
cât: cele de producţie. La ’ 
nivelul economiei naţio- ' 
nalo se încasa însă valută 
serioasă, măcar că noi 1 
nu vedeam nimic din ea: 
totul se derula prin Prod-

tergiversări până ne în
casăm salariile jc pentru 
murită prestată ~ şl pro
ducţia realizată; "dar ne- 
vâridută, aşa cum spu
neam, nu din’ vină' noas*. 
tră: ' oS: -S z-?".-

— La ce capacitate ma
ximă aţi lucrat în cei 23% 
de ani dc existenţă a 
unităţii?
Au adresat întrebări şi au 

consemnat răspunsurile: 
DUMITRU 6HEONEA, 

NICOLAE T1RCOB 
SABIN CERBU

(Continuare în pag. a 2-a)
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10 AUGUST
•  Au trecut 221 zilej 

din an, au mai rămas. 
144.

•  Sfântul Mucenic La-; 
vrentic Arhidiaconul.

•  110 ani dc la naş
terea scriitorului Păunit;

J  Istrati (m. 1935).

căţărate pe creste abrupte 
sau muiate pe văi adânci.
Peisajul este mirific, iar 
oamenii demni de tradi
ţiile adânc înrădăcinate 
în vreme, de moşii şi 
strămoşii lor ce au coosti- 
tuit multe secole sufle
tul acestor aspre, dar. mi
nunate meleaguri ale 
României. Sufletele lor 
sunt dominate de senti
mente înălţătoare pre
cum cinstea, dreptatea, 
dragostea de ţară şi de 
frumos.

Comuna Ghelari, al
cătuită din patru sate, intitulat „La izvor de cânt '  
străvechi şi puternic cen- Şi j°e“ la care s-au înscris)

A IV-a ediţie a aces- I 
tuia a avut Ioc la sfâr- J 
şitul săptămânii trecute | 
şi a adus. la Gheţar: mii < 
şi mii de oameni din | 
zona pădurilor bătrâne -şi 1 
făloase ’ care au venit cu ! 
mic cu mare, din toate) 
satele şi . comunele, să-şi '  
desfete sufletele şi ini- ) 
mile cu autenticitatea şi ! 
frumuseţea obiceiurilor, I 
ale cântecului şi dansu- J 
lui. |
, Sâmbătă s-a remarcat* 

prin concursul interpreţi- [ 
lor de muzică populară |

tru al extracţiei minere
ului de fier şi unde a 
luat fiinţă una dintre 
primele topitorii — ia 
Govâjdia — este consi
derată capitala de suflet 
a Ţinutului Pădurenilor. 
la î de ce. a fost stabi-

31 de solişti din *12 ju
deţe ale ţării. în acom-1 
paniamentul orchestrei de J 
muzică populară a Clu- | 

TRAIAN BONDOR, \ 
. Foio PAVEl LAZA ,

(Continuare în pag; a 2-a) j
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Laureaţii celei de a IV-a ediţii a Festivalului Pădurenilor.

*  — Am cunoseut-o 
pe nevâsta mea în tren.

—• A, mi-a spus ea 
efl a trecut printr-o ca
tastrofa feroviară.»

0  ZIARIŞTI LA FARA 
FRECVENŢĂ. începând Cu anul 
universitar 1994—1995, Ia Facul
tatea de jurnalistică din Sibiu 
va fiinţa şi o secţie la fără frec
venţă.

înscrierile la examenul de ad
mitere se fac 4n perioada 20—24 
august a.e., la sediul facultăţii, 
Calea Dumbrăvii, nr. 34. Infor
maţii la telefonul 069—423670. 
(D.G.)

O INVITAŢIE. Miercuri, 10 
august a.c„ ora 18, Muzeul* Civi
lizaţiei Dacice şt Romane Deva 
va găzdui o interesantă mani

festare ştiinţifică. Prof. dr. Da- 
vid Weishampel de la John’ş 
Hopkins University, Baltimore 
(U.S.A.) şi prof. univ. dr. Dan 
Grigorescu de la Facultatea de 
Geologie-a Universităţii Bucu
reşti vor susţine conferinţe în
soţite de proiecţii diafilm a- 
vând ca tematică: „Dinozaurii — 
trecut şi viitor"; prof. Silvia 
Burnaz va conferenţia pc tema 
„Dinozaurii din Tara Haţegului". 
(M.B.)

0  PRIVATIZAREA ÎN AGRI
CULTURA. Datele statistice a- 
rată că efectivele de animale 
deţinute de către proprietarii 
particulari din judeţul nostru 
sunt, în medie, de 1,04 vaci eu 
lapte, 1,02 tineret taurin, ă.4

ovine, 2,18 porcine şi 13,5 păsuri 
pe o cxploataţie agricolă. (N.T.)

0  COMERŢUL SĂTESC — 
ÎNCOTRO ? In satele comunei 
Rapolt fac comerţ în prezent opt 
societăţi comerciale cu răspun
dere limitată, cele mai multe 
prin magazine mixte. Mai exact 
spus încearcă să facă comerţ, 
deoarece după rulajul lent ai 
mărfurilor se pare că n-au prea 
mari şanse... Oamenii satelor 
preferă să cumpere de la oraş, 
unde găsesc mărfuri mai ieftine, 
cele aduse în sate cu cheltuieli 
mari de transport continuând să 
decoreze rafturile şi "vitrinele 
spaţiilor de vânzare sau păstrare. 
(E.S.) ;

importanţa şi necesitatea depistă
rii eventiutlelor cazuri de trichi- 4 
neloză, larCircumscripţia sanitar- 5 
veterinară pentru controlul ali
mentelor de origine animală din 
Haţeg s-au efectuat, de la înce
putul anului, peste 240 de exa
minări la carnea de porci sacri
ficaţi de. către producătorii agri
coli particulari din zonă. (N.T.)

O AUTORI NECUNOSCUŢI.
In semestrul 1 al acestui an, e- 
fectivele de poliţie ale .judeţului 
au soluţionat 1174 de reclamaţii 
în dreptul cărora era sqfis AN 
—■ adică autori necunoscuţi. Cu 
toate acestea, numărul : faptelor 
de acest gen a crescut cu 182 
faţă de primele şase luni ale 
lui 1993. (V.N.)0  EXAMINĂRI. Convinşi de
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f (Urmare din pag. 1)

bului „Siderurgistul“ din 
Hunedoara au fost in
terpretate cântece din 
toate regiunile ţării, ce 

au încântat foarte nume
rosul auditoriu. Concursul 
a fost urmat de un splen
did recital susţinut de 
Drăgan Muntean, , fiu 
al acestor meleaguri, Ma
riana Anghel, Ana Ban- 
ciu, Gheorghe Roşoga ş.a. 
mult aplaudaţi de pu
blic. La lăsarea serii s-a 
organizat, tot în aer li
ber, într-un minunat loc 
din centrul comunei, o 
discotecă şi un foc de 
tabără;

Duminică, manifestarea 
a debutat cu o frumoasă 
paradă a portului pădu- 
renesc. Coloana, pornită 
din faţa impunătoarei Ca
tedrale ortodoxe şi având 
în frunte şase călăreţi, 
călărind pe cai mândri 
şi focoşi — a străbătut 
tot satul de reşedinţă a 
comunei şi a cuprins ar
tişti . populari de la 
vârstele cele mai fragede 
şi până la oameni . cu 
tâmple albe şi călcătura 
domoală. In rândul celor 
ce şi-au prezentat minu
natul port — în care 
predomină negrul şi roşul, 
cusut pe fond alb — s-a 
numărat şi familia Tuza 
din Ruda — Ghelari, for
mată din Gheorghe — 
tatăl. Dorina — mama, 
Ciprian — de nouă ani 
şi Georgiana — de nu
mai trei anişori.

Pe scena amenajată în 
aer liber a urmat apoi 
gala laureaţilor concursu
lui „La izvor de cânt şi 
joc“. Au fost premiaţi-şi

s-au produs apoi în faţa , 
publicului foarte nume-1 
ros; Formaţia de dansuri J 
din comuna Bătrâna (Tro- » 
feul pentru autenticitatea I 
costumului), Ramona AlicJ 
— Ghelari. (Premiul ti-1 
nereţii), Victoria Gică — j 
Dolj. (Menţiune IV), ţ 
Cristinâ Popa — Arad « 
(Menţ. III), Marinela Ba- I 
ba — Alba. (Menţ. II), * 
Maria Butilă Bonzar — j 
Mureş. (Menţ. I), Came- J 
lia Dănilă — Alba şi La- j 
zăr Bogdan — Cluj (Pre- I 
miul III), Ileana Rus — î 
Orăştie (Premiul II). Lo- | 
cui I şi Marele premiu al » 
Festivalului Pădurenilor a I 
fost cucerit de Cătălin ! 
Maximiuc din Suceava. | 

Pe scenă au urcat din J 
nou recunoscuţii şi ap re-1  
ciaţii interpreţi de mu- I 
zică populară — în frunte j 
cu iubitul zonei Dragau | 
Muntean — ale căror j 
cântece au făcut să ră- | 
sune, până târziu în |  
noapte, munţii şi văile — , 
de cântecele Ianculul, ale i 
lui Horea, de mândria, J 
dragostea de trecut, pofta > 
de viaţă, de dreptate şi I 
de frumos ale pădureni- j 
lor. Manifestarea s-a în- | 
cheiat cu o nouă disco- » 
tecă şi cu foc de tabără. | 

Meritul cel mai impor- , 
tant, în organizarea festi- I 
valului, le revine dlor Tro- J 
fin Bocşer, viceprimarul f 
comunei, şi Sergiu Ţenţ, J 
directorul căminului cui- j 
tural din localitate. Aşa ’ 
cum spune Drăgan Mun- ! 
tean: I

— Festivalul Pădureni-1  
lor este o manifestare de I 
suflet a oamenilor de pe j 
aoeste locuri. Să-i întă-| 
rim tradiţia, să-l iubim. *

l

| Familia Tuza, din Ruda, comuna Ghelari, 
* frumoasele costume uădurc nesti.

în i

(Urmare din pag. T)

— Capacitatea fermei 
este de 33 700 de capete 
de ovine, însă am avut 
rulaje şi de 56 000 de ca
pete, cel mai mare în 
anul 1984—1985. De re
gulă, vânzările masive se 
făceau toamna, deoarece 
nu aveam condiţii să in
trăm cu animalele în 
iarnă şi deci trebuia să 
le lichidăm, adică să le 
vindem în totalitate, ur
mând ca primăvara, în 
baza contractelor cu 

„CAP“-urile, să repopulăm 
adăposturile...

— Ştim că şi Ia dv. 
vântul revoluţiei din de

cembrie 1989 a încercat 
să spulbere unitatea, truda 
de ani de zile a unor oa
meni, Dar aţi rezistat u- 
nor dispoziţii absurde şi 
mâniei unor angajaţi.

— Înseşi Prefectura, Di
recţia Generală pentru 
Agricultură şi Alimentaţie 
a judeţului şi Primăria 
Simeria au hotărât în 
1990 desfiinţarea fermei. 
S-a organizat aici şl o 
adunare în acest sens, 
anumiţi salariaţi- ai noş
tri au ţenit să ia ba o 
oaie, ba o ţeavă, un ca
uciuc, vreo câteva cără
mizi ,încât să nu mai 
rămână nimic, cum s-a 
întâmplat în atâtea locuri 
şi eu atâtea unităţi din 
ţară. Numai ferme ca a 
noastră au fost 183 in 
ţară, din care au rămas 
extrem de puţine. Aici, 
în Ardeal, doar patru 
mai existăm, care mer
gem pe propriile picioare. 
Nu-mi fac un merit, însă 
m-am opus categoric; li
nii am apărat cu bâta 
avutul nostru, existenţa 
noastră şi, iată, realita
tea dovedeşte că am a- 
vut dreptate, că am pro* 
cedat corect. Cei care au 
vrut să distrugă au ple
cat de la noi, iar cei 
care au rămas sunt mul
ţumiţi că au unde munci, 
că au din ce trăi. Deşi 
situaţia unităţii din anul 
1989 — care a fost una 
de excepţie, fiind primii 
pe ţară în sectorul nos
tru — este greu de atins.

— Deci aţi scăzut şi 
dv. cu producţia?

— Am scăzut, că au 
fost şi la noi probleme. 
S-au cerut schimbări^ au 
plecat specialişti, au a- 
părut greutăţile cu cre
ditele şi cu dobânzile in
suportabile, cu blocajul 
financiar.

— Insă le-aţi depăşit 
pe toate.

— Nu chiar pe toate. 
Important este că ne-am 
adunat, am hotărât ce şă 
facem şi cum să facem 
şi ne-am continuat acti
vitatea. Ne invidiau şi 
înainte unii — pe noi şi 
pe cei de Ia Peşteana — 
că ne merge treaba, că

ne luăm salariile, ne a- 
cuzau de lucruri slabe. 
Dar, repet, realitatea con
firmă că munceam cu se
riozitate şi atunci, o fa
cem şi acum. Dintre toate 
„A.E.I.“-urile din judeţ, 
doar unităţile de la Si
meria şi de la Peşteana 
mai există.

— Şi acum care-i sta
tutul şi soarta S.C. „Si- 
mior“ S.A. Simeria?

— După revoluţie, o 
bună perioadă ne-am a- 
flat într-o situaţie orga
nizatorică incertă. Până 
în iunie 1992, prin deci
zia Prefecturii, puţin pe 
lângă lege; am fost so
cietate comercială cu ca
pital de stat, cu toate că 
patrimoniul nu aparţinea 
statului, ci foştilor mem-

special pastramă şi virşli 
— prin magazinul pro
priu din Simeria, unde 
vom deschide în curând 
încă unul, precum şi la 
cantine, la restaurante.

— Activitatea ca fond 
s-a redus?

— Da. Am avut 650 
ha de teren, din care, 
în urma redării pămân
tului posesorilor de drept, 
am mai rămas cu 150 
ha, pământ al asociaţilor 
noştri. II lucrăm după 
toate regulile agrotehnice, 
îl ajutăm cu Sistemul 
nostru propriu de iriga
ţii — atunci când este 
acută nevoie, deoarece 
utilizarea lui, la preţurile 
actuale ale energiei, este 
deosebit de costisitoare —, 
obţinem recolte superi-

OILE NOASTRE 
ADUCĂTOARE 

DE VALUTA
bri cooperatori, însă şansa 
noastră a fost şi rămâne 
aceea că producem una 
dintre cele mai vandabile 

. mărfuri din ţară, la pre
ţuri foarte bune. Cu toate 
acestea, singuri n-am mai 
fi putut trăi, deoarece 
dobânzile la credite ne-ar 
fi dus la faliment. Şi 
atunci am făcut o aso-„ 
ciere cu „Romagra" Bu
cureşti, firmă de mare 
complexitate şi de înalt 
nivel în ţară, care s-a 
arătat interesata în coo
perarea cu noi. Adică, 
ei ne-au căutat, ne-au 
promis şi- ne-au spri
jinit cu utilaje, cu 
bani pentru cumpărarea 
de animale şi pentru 
dezvoltare,-iar noi ră
mânem cu baza materială, 
cu personalul, cu munca şi 
sperăm să facem lucruri 
bune; pentru ambele uni

tăţi, pentru economia naţio
nală, pentru cei care aş
teaptă marfa noastră. A- 
dică, participarea la profit 

va fi proporţională cu efor
tul financiar şi material 
al ambelor părţi.

— Şi unde livrţţi marfa, 
dle Tot?

— Ca şi înainte, prio
ritar o dăm la export — 
arabii fiind, cum se ştie, 
mari amatori de came de 
oaie. Livrăm, în general, 
animale vii, dar şi în car
casă, însă vindem şi la
intern, mai puţin, în

Participanţii la Fe stivalul Pădurenilor în ia ţa impunătoarei catedrale or todoxe, de unde a pornit 
parada portului popular.î parada portului popular.

- -   • • .— .a «MS» \& sr&

Oare şi oamenii sunt mul
ţumiţi de* câştigurile lor. 
Este însă meritoriu că 
am făcut acest sistem, 
îl vom proteja şi sun
tem siguri că ne va fi în 
continuare de mare tre
buinţă. De asemenea ,u- 
tilizăm cam 30 la sută din 
capacitatea iniţială a 
complexului, deci circa 
10 000 capete de ovine, 
însă activitatea noastră 
este continuă.

— Nu sunt tentative de 
privatizare?

— Ba da. Ne aflăm 
chiar într-un stadiu a- 
vansat de întocmire a 
documentaţiei şi s-ar pu
tea ca luna viitoare să 
facem pasul decisiv.

—- Veţi rămâne îit con
tinuare în asociere cu 
„Roniagra" Bucureşti?

— Sigur, sprijinul lor 
ne este încă indispensa
bil. Este un colos şi un 
partener serios. Mai ales 
că avem intenţia să dez
voltăm unitatea, să con
stituim, împreună cu cei 
de la ferma de vaci de 
la Bobâlna, un holding şi 
să organizăm şi alte ac
tivităţi benefice pentru 
oraşul în care trăim şi 
muncim. Ne aflăm în 
faza instalării unul darat 
de tors lână la Bobâlna, 
tot acolo intenţionăm să 
montăm o microstaţie de 
prelucrare a laptelui de 
vacă, din producţie pro
prie, dar şi pe cel pe care 
îl vom colecta din satele 
din jurul Simeriei, deri
vate pe care să le desfa
cem prlntr-o reţea pro
prie de magazine. De a» 
semenea, noi, aici, la 
„Simior“, vrem şă trans
formăm un adăpost care 
nu va putea fi populat cu 
berbecuţi în îngrăşătorie 
de porci şi ceva bovine, 
iar cu carnea rezultată 
să ne mărim capacitatea, 
să diversificăm şi gama 
preparatelor noastre din 
carne. Vrem câ, după 
privatizare, să carantini- 
zăm ferma noastră, încât 
toţi cei care fao export 
eu ovine din judeţ sâ-I 
practice numai prin „Sl- 
mior* Simeria, apoi vom 
earantiniza pentru tineret 
bovin complexul de la 
Bobâlna.

— Mai sunt multe oi 
în judeţ, dle director?

— Sunt, însă crescătorii 
de oi au fost şi sunt cam 
neglijaţi în greaua lo» 
îndeletnicire. Acum, cu 
sprijinul Direcţiei agricola 
judeţene, am demarat în
tocmirea unui statut al 
crescătorilor de oi, în ve
derea înfiinţării unei a- 
sociaţii a crescătorilor de 
oi, care să-i protejeze în 
mutica lor. Cu ei trebuie 
să colaborăm şi noi mal 
bine deoarece, cu ajuto
rul lor, asigurăm popu- 
lafreâ complexului. Ei 
trebuie ajutaţi în accesul 
la păşune, în asigurarea 
unor materiale, medica
mente şi alimente pentru 
oi, iar-, sarea drob, de 
exemplu - — paradoxal, 
nu? — şi-o procură ex
trem de greu, în valori
ficarea lânii şi a pieilor 
etc. Credem că este un 
lucru necesar.

— De ce apreciază, dle 
director, străinii atât de 
mult carnea de oaie de 
la Simeria? Ce proprietăţi 
-are? Din ce rase provine?

— Consumatorii con
sacraţi — respectiv cal 
din ţările arabe —, au; 
ajuns să aprecieze celebra 
carne de oaie din Car* 
păţi pentru calitatea sa 
deosebită, rasele pe care 
le creştem noi, respectiv 
Ţurcana şi Ţigaia, satis
făcând cel mai bine ce
rinţele consumatorilor, 
deşi sporurile de creş
tere în greutate sunt mai

, mici *şi se realizează CU 
consumuri mai mari de 
unităţi nutritive. Faptul 
că la carnea de ovine pe 
care le creştem noi nu 
se resimte mirosul spe
cific acestei specii şi că 
este perserată, având o 
bună îmbrăcate: a carca
sei şi distribuţie a păr
ţilor de grăsime, îi con
feră calităţi aparte pen
tru care este atât de că
utată la export.

— Despre condiţia spe
cialistului din agricultură, 
ce ne puteţi spune?

— Opiniile sunt foarfe
diferite, fiecare specialist 
creându-şi propria: ima
gine după munca pe care 
o prestează, după modul 
în care se implică în so
luţionarea problemelor cn 
care se confruntă. Rea
litatea este că cei căror® 
le-a plăcut şi ie place 
meseria au rămas să facă 
producţie. Alţii s-au dus 
spre activităţi mai pro
fitabile, chiar şi comer
ciale, care nu mai au 
legătură directă cu pro
fesia. Cred că s-au făcut 
şi greşeli, creându-se u- 
nele organisme fără a- 
tribuţii prea clare, vitre
gind agricultura de apor
tul concret al unor spe
cialişti, care, cred eu, tre
buie să vină şi ei în în

tâmpinarea dorinţelor pro
ducătorilor agricoli, să 
înţeleagă că agricultura 
mi se mai poate face 
după ureche. Cu regret 
constatăm că tinerii se 
îndreaptă mai puţin spre 
agricultură, iar cei care 
ştiu şă lucreze pământul 
nu mai au putere să 
muncească, fiind lipsiţi şj 
de baza materială nece
sară. Există posibilităţi, 
dacă este şi voinţă, bine* , 
înţeles, ca fiecare specia
list să se afirme în do
meniul său de activitate. 
Deşi traversăm o peri
oadă mai grea acum, dacă 
fiecare înţelegem că 
„talpa” economiei naţio
nale o reprezint^, produe- 
ţia, spre care să ne în
toarcem cu faţa, atunci 
va fl bine pentru ţară 
şi pentru toţi. ^_;« ,



■  Salată de ţelină şi 
mere : 300 grame de ţeli
nă, 300 grame de mere, 
300 grame maioneză, o 
ceaşcă cu smântână şl 1/2 
lămâie. Spălaţi merele şi

15 minute, se scurg pas
tele. Se amestecă cu nu. 
eile, stafidele şl coaja ra
să de lămâie. Se lasă să 
se răcească. Apoi, gălbenu
şurile se freacă cu zahă-

Locul cuvenit în  societate
& trecut, iată, o ju

mătate de deceniu de la 
Revoluţie, timp In care, 
o dată cu paşii înapoi 
din importante domenii 
ale economiei naţionale, 
discriminarea faţă de fe
meie s-a amplificat. Fe
meia întâmpină greutăţi 
în afirmarea posibilităţi
lor sale reale. Numărul 
celor rămase fără loc de 
muncă este alarmant de 
mare. In pofida acestor 
realităţi, a unor menta
lităţi care stopează capa
cităţile feminine valoroa
se, care nu recunosc ros
tul şi rolul femeii, în
tâlnim în demersurile 
noastre gazetăreşti femei 
şl tinere fete care — au 
înfruntat greul, au sfidat 
încercarea unora de a 
le marginaliza ori de a 
le nesocoti posibilităţile, 
privindu-le „de sus". Fe
mei care au continuat 
să muncească cinstit, să şi 
apere f a m i l i a  şi 
c ă m i n u l ,  să-şi o- 
cupe sau să-şi păstreze 
locul cuvenit in so-ieta-

te, potrivit pregătirii fie
căreia.

Sunt acele persoane 
care au rezistat tenta
ţiilor de tot felul ce le 
ofereau posibilitatea unor 
câştiguri uşoare, pe căi 
nu tocmai drepte, acelea 
care nu s-au umilit, n-au 
acceptat compromisuri. 
Mă gândesc la tinerele 
absolvente ale liceelor 
pedagogice, care în toam
na acestui an se vor a- 
fla în faţa primilor lor 
Învăţăcei, la directoare
le de şcoli, ori de secţii 
spitaliceşti, care continuă 
să facă dovada capaci
tăţilor lor profesionale, 
la proiectantele din faţa 
planşetei ori Ia contabi
lele care s-au adaptat din 
mers, învăţând noile ce
rinţe ale acestei căutate 
meserii, la confecţionere 
ori la tricotoare, dar şi 
Ia femeile care frământă 
şi coc pâine® cea de toa
te zilele. Femei pentru 
care statornicia înseam
nă însăşi existenţa, şi 
care — au rămas demne 
în muncă şi în viaţă.

Hameiul
în scopuri medicinale, de la hamei se folosesc co

nurile. Au miros puternic, plăcut aromat, iar gustul 
amar astringent. Datorită uleiului volatil pe care îl 
conţine, este un sedativ al sistemului nervos. Stimu
lează secreţiile gastrice, mărind pofta de mâncare. 
Ceaiul de hamei are şi Însuşiri anafrodisince. (cal
mant al excitaţiilor sexuale). Infuzia din zece conuri 
de hamei la 100 grame apă, folosită la spălaturi va- 
ginale, ajută la distrugerea Trichomonas vaginalis.

•  Tatăl joacă tabi
net cu fiul său, iar a- 
cesta câştigă tot tim
pul.

— Dar tu trişezi, 
micuţule!

— Da, ta tă !

Culinare

— Tu ştii ce păţesc 
cei care trişează ?

— Da, tată, câştigă.,».

•  Soţul : Draga mea, 
îmbracă-te, mergem în 
oraş !... Vedem şi câ
teva magazine.

Soţia : Dar aii sunt 
închise magazinele.

— Tocmai de aceea.

•  O femeie telefo
nează cosmeticlenei să-i 
fixeze o oră de pri
mire : „E foarte ur. 
gent, imploră ea." So
ţul meu a angajat o 
nouă secretară". .

ţelina şi răzuiţi-le. Puneţi, 
după gust, zeamă de lă
mâie şi sare. înainte de a 
se servi, se combină cu 
maioneza şi cu smântână.

■  Budincă de tăieţei cu 
stafide (pentru copii): 250 
grame tăieţei cu ouă, 150 
grame nuci măcinate, 100 
grame stafide, coaja şi zea
ma de la o lămâie, 4 ouă, 
750 grame zahăr pudră, o 
vanilie, unt pentru uns 
forma. .

Se fierb tăleţeli într-o 
oală cu apă clocotită cu 
o linguriţă -de sare. După

rul pudră şi cel vanilat, 
se pune zeama de lămâie ; 
totul se amestecă cu tă- 
ieţeii. Intre timp, se un. 
ge o formă rotundă cu 
unt şi se presară cu pes
met fin. Albuşurile, bătu
te spumă tare, se încorpo
rează în compoziţie, a- 
mestecând uşor. Se toar
nă totul în formă, se coa
ce 15—20 de minute In 
cuptor, la foc potrivit, în
călzit din timp. înainte 
do a se răsturna pe pla
tou, se lasă să se răco
rească puţin.

*

SUPLEŢEA
MUŞCHILOR

Vă sugerăm câteva 
mişcări de agilitate, cu 
efecte benefice asupra 
articulaţiilor şl muşchi
lor :

+  Când aşterneţi pla
puma sau căutaţi ceva 
într-un sertar, îndoiţi 
genunchii puţin depăr
taţi, stând pe vârful 
picioarelor şi reveniţi la 
poziţia iniţială fără să 
vă sprijiniţi cu mâini
le. Procedaţi la fel când 
ridicaţi ceva de jos.

♦  Vreţi să priviţi ce
va sau pe cineva în 
spatele dv ? Nu răsu
ciţi bustul ci numai ca
pul, cât de mult puteţi.

♦  In momentele când 
tricotaţi, coaseţi ori ci
tiţi, ridicaţi lucrul sau 
cartea, nu vă încovoiaţi 
spatele.

♦  Nu duceţi în mâini 
o valiză sau un pachet 
greu. Puneţi-1 pe umăr.

REMEMBER

•  Inima îşi are ra
ţiunile ei pe care raţiu
nea nu le cunoaşte»

(Pascal)
•  Nu există pentru 

om decât trei evenimen. 
t e : naşterea, viaţa şi 
moartea. El nu simte 
când se naşte, suferă că 
trebuie să moară şi ui
tă să trăiască.

(La Bruyere)
•  Omul nu trăieşte 

decât pe jumătate trăind 
numai pentru dânsul.

(Delille)
•  Talentul se făureş

te în tăcere, iar carac
terul în vâltoarea vieţii.

(Goethe)
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Campion la 12 ani
CIPRIAN SUCIU are 

12 ani şi este membru al 
cercului de Orientare tu. 
ristidă din cadrul Clubu
lui Copiilor şi Elevilor 
Hunedoara.

Sub bagheta antrenoru
lui NICOLAE PLEŞA, CI
PRIAN se remarcă ca un 
sportiv în devenire, prin 
reale calităţi: voinţă, per
severenţă şi curaj.

Recent, la Campionatul 
Naţional de Orientare tu
ristică. rezervat şcolarilor 
şl desfăşurat la Poiana 
Pinului — Bacău, CI
PRIAN SUCIU. făcând 
parte din echipajul ju
deţului Hunedoara, ală
turi de sportivii de la 
Clubul Copiilor şi Elevi
lor Deva, s-a dovedit de

neînvins la categoria 12 J 
ani, obţinând titlul de > 
campion naţional. Pe a - 1 
cest fond, ne permitem j 
să-l felicităm pe CI-1
PRIAN, dar şi pe antre- * 
norul său. '

V. IONESCU, î
Hunedoara p

A şa da!
S.C. ARTEX SRL Deva, 

condusă de tânărul DOREL 
CIORTEA, a finalizat re
coltatul grâului la Sântan- 
drei, Rapolt, Mărtincşti, 
Popeşti ctc., lucrându-sc a- 
cum intens pe tarlalele cu 
grâu ale PLATAREŞTIU- 
LUI, judeţul Călăraşi. Ce. 
le zece combine ale socie
tăţii recoltează zilnic în 
medie zece hectare. Am 
consemnat şi faptul că sunt 
gata pentru arăturile de 
toamnă- 20 de tractoare c- 
chipate cu pluguri, grape 
şi discuri. (V.I.)

Cam aşa arată o parte din hintele ce supravieţu
iesc de ani şi ani în părculeţul copiilor din munici
piul Deva. Foto : PAVEL LAZA

Mâinile
omului

Adevăratele stele ale.»"', 
pământului, mâinile osţşdui, 
Lumina şi viaţa d hS ele 

se nasc.
Nu cred să existe o mai 

uimitoare constelaţie 
In toate apele cdrului, 

decât mâinile omului. 
Adevăratele stele ale 
pământului, mâinile omului, 
Chiar după stingerea

omului
Stelele acelea se văd:

mâinile omului — 
Acest pământ, stelar

univers.
Semănând tot mai mult cu 

mâinile omului;

ELENA VIOLETA 
FARCAŞ,

Baia dc Criş.

MUSIC BOX

Spectacol - concurs
Recent, la Hunedoara 

s-a desfăşurat un atrac
tiv spectacol-concurs or
ganizat de Casa de cul
tură din localitate şi i- 
nhnoşii fraţi Daniel şi 
Dorin Drăghkiu,.

La reuşita acestuia şi- 
au adus contribuţia for
maţia de dans modern 
„Instinct", condusă de 
Dana Mureşan, cea de 
muzică rock «Divers" 
(coordonator Viorel Oneţ) 
şl formaţia „Camuflaj 13" 
din Gălan.

Pentru concursul de 
culturism cuprins în pro
gram s-au înscris 13 con
curenţi, dintre ei remar- 
cându-se Robert Săvules- 
cu. Daniel Muscar şi 
Cristian Beca.

Remarcăm faptul că cel 
doi fraţi Drăghiciu sunt 
şi componenţi activi al 
coralei religioase orto
doxe „Doina", Daniel de
venind de curând prim 
solist.

A. LUDO VIG, 
Hunedoara
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începutul carierei grupu
lui a fost timid, la fel ca 
numeroase trupe din Ir
landa, susţinând concerte 
In colegii şi cluburi mun
citoreşti din Dublin, reali
zând şi câteva compoziţii 
proprii. Acestea au fost 
Incluse în vara lui ’91 pe 
un prim EP intitulat 
„BABYTEETHV scos la 
Iabel-Ul Indie, din Londra 
Wiilja Records. După rea
lizarea acestui EP, Thera- 
py ? a fost considerat un 
grup ce abordează meta
lul, dar cu un ritm şi stil 
nou, fapt ce determină 
lansarea, la începutul anu
lui următor, a unui nou 
EP, „Pleasure Deâth", foar-

Therapy? (I)Dublin, cunoscut drept 
oraşul celor 1000 de gru
puri, unde la fiecare colţ 
de stradă vezi oameni ca
re cântă la vreun instru
ment, este leagănul a nu
meroase trupe anonime, dar 
care prin muzica pe care 
o promovează, reuşesc să 
se afirme nu numai în 
Irlanda sau Anglia, ci şi 
!n întreaga Europă. Ulti
mul produs al acestui o- 
raş este Therapy ?, grup 
format în 1989, în formu
la Andy Cairns (chit. vo
ce), Michael McKeehan 
(bass) şl Fyfe Ewing (bat.), 
şl care înregistrează cea 
mai rapidă ascensiune din 
acest an, fiind apreciat 
deja de specialişti drept 
grupul anului 1994.

te apreciat de critica 
de s p e c i a l i t a t e  
Managerii diferitelor case 
de discuri atraşi de succesul 
acestui EP încearcă obţi
nerea unui contract. Până 
la urmă Therapy ? sem
nează cu casa A & M Re
cords primul single TEETH 
Grinder,- atingând locul 30 
în topul britanic, la 31. 
10. 92. După participarea 
la Reading Festival şi The 
Cult’s A Day In The Park, 
casa A & M scoate primul 
album ai grupului inti
tulat „NURSE", tm album 
prea experimental, meto
dic, chiar clinic, în care 
Therapy? trece de Ia so-

und-ul dur, caracteristic, 
la un sound lipsit de coe
renţă în care sunt prelu
ate elemente de techno, 
reggae şi aranjamente a- 
custice. Această schimbare 
de stil şocantă pentru pu
blic era explicată de Andy, 
principalul compozitor al 
grupului, drept o dorinţă 
de detaşare a lui Therapy 1 
de curentul grunge -alter
nativ amer'ran.

De Crăciun, Therapy ? 
participă la o serie de 
concerte din Irlanda, rea
lizând single-ul Have A 
Merry Fucking Christmas 
într-o ediţie limitată.

(va urma)
UOBIA SEBEŞAN



So spune — o zic unii 
r-.ire nu se pricep — că 
primăriile şi consiliile lo
cale n-ar avea, în această 
perioadă, când lucrurile 
nu sunt aşezate în Româ
nia, cine ştie ce de fă
cut. Greşesc cei ce gân
desc astfel.

Prima problemă de care 
s a ocupat primăria şi con
siliul local Teliuc a fost 
— şi este încă — introdu
cerea gazului metan. Per
sonal, dl Silviu Herban s-a 
ocupat de întocmirea do
cumentaţiei şi a celorlalte 
acte de obţinere a cotei 
de gaz ş.a. Documentaţia a 
fost trimisă la Bucureşti 
pentru aprobare, dar a 
stat multă vreme într-un 
sertar la Ministerul In
dustriilor. Primarul — du
pă multe căutări — a găsit 
dosarul şi a intervenit 
unde trebuie, pentru a fi

Dacă vrei... reuşeşti
trimis
acesta
speră

la Guvern. Faptul 
s-a petrecut şi se 
-  şi se crede — că 

aprobarea pentru introdu
cerea gazului metan în sa
tul de reşedinţă a comu
nei şi în Cinciş va veni 
curând. In fine, cel puţin 
sub aspectul documenta
ţiei, lucrarea se află în sta
diul de a începe, primarul 
considerând-o soluţionată 
din punctul de vedere al 
instituţiei ce o reprezintă 
şi al consiliului local.

De aceea şi-a îndreptat 
atenţia spre altă problemă 
de interes larg cetăţenesc 
şi anume racordarea Te- 
liucului la magistrala de 
apă potabilă a municipiu
lui Hunedoara. In prezent, 
localitatea este racordată la 
o conductă pe care, după 
ploaie, vine apă nămoloa

să, de nefolosit, deci. Ne
cazul este că atunci când 
s-â proiectat noua magis
trală a Hunedoarei — cea 
care vine de Ia Râu Stare 
— n-a fost prevăzută şi 
racordarea Teliucului. Este 
ceea ce vrea să obţină dl 
primar Silviu Herban. In 
prezent se lucrează la stu

diul de fezabilitate. Pri
măria a primit recent bu
getul pe 1994 şi acolo nu 
este prevăzut nici un leu 
pentru aşa ceva. Dl primar 
a intervenit pentru a se 
aloca fondurile necesare, 
cel puţin o parte din ele 
şi are promisiuni. Deci In
sistă pe la Consiliul ju
deţean şi speră.

TRAIAN BONDOR

„Consumcoop" Baru în 
piasa dezinteresului

„Consumcoop" din Baru 
n-are preşedinte şi activi
tatea. comercială este con
dusă de dna Crăciunescu 
Viorica,- contabila şefă. Nu 
faptul consemnat mai sus 
este cauza că treaba mer
ge, de o bucată de vreme, 
prost — dacă e s-o spu
nem de-a dreptul. Şi iată 
ce argumentează această a- 
firmaţie : Rafturile unită
ţilor de desfacere sânt goa
le, unele unităţi sunt în
chise. In magazinul „Mo- 
bilă“ se desface ciment şi 
alte materiale de construc
ţie. Marfa se aduce- la două 
săptămâni o dată $i atunci 
puţină şj.- cu maşini închi
riate, deoarece maşina uni
tăţii estet defectă de o bu
nă bucată de vreme. Dl 
Vasile Kahotâ, primarul 
comunei*, considera :

— Reţeaua comercială 
din Bacui este la pământ, 
sub toate aspectele.

MersuF şchiopătat al 
„Consumcoop" Baru se in
tegrează în activitatea a- 
şijderea a , „Federalcoop" 
şi ea caracterizează • mai 
multe unităţi de acest fel 
din judeţ. Se petrece, în 
acest domeniu de mare 
importanţă economico-so- 
cială, un şir de situaţii ce 
se leagă în lanţ şi care nu 
pot duce în altă parte de
cât la faliment. Marfă în 
magazine nu este. Nefiind 
marfă, vânzările sunt mici,
< leci nu există bani. pen
tru ă aduce altă marfă. Pe 
de altă. parte, nerealizând 
venituri, oamenii câştigă 
puţin şi, deci, nu sunt in
teresaţi să umble după a- 
provizionare.

Soluţia — singura — ar 
fi aplicarea cu mai mult 
curaj a reformei, deci pri
vatizarea. Dar, se pare că 
„Federalcoop" nu este in. 
ceresată în aşa ceva. Argu
mente ? Chiriile impuse 
celor ce vor să ia spaţiul 
în contract de cooperare 
sunt "foarte mari. Brutăria, 
de pildă, plăteşte 1 500 Ici 
pe mp. iar chiria nu o în
casează „Consumcoop" din 
Baru, ci superioara ei de 
la nivel de judeţ, adică 
„Federalcoop".

In altă ordine de idei, 
situaţia magazinelor săteşti 
nu este limpede. Toată lu
mea ştie că acestea au fost 
construite cu ajutorul bă- 
neşc şi în muncă al oame
nilor. Sigur, documente 
ce să ateste această reali
tate nu are nimeni, dar 
„Federalcoop" susţine că 
spaţiile respective îi apar

ţin. Problema aceasta este 
atât de dificilă încât nu
mai apariţia unei regle
mentări legale o poate des
câlci. Să sperăm că orga
nele judeţene — Prefec
tura şi Consiliul judeţean 
— vor interveni în acest 
sens.

* |

j Despre morţi numai de \
bine, dar despre criminali?!

* Despre morţi se vor- — Tipul e matolit bi- j
* beşte numai de bine. De ne. Mă iau după el. Voi |

I aceea vom folosi doar veniţi mal pe urmă. J 
iniţiale, dar povestea de Era întunerio afară. Z..| 

j mai jos o redăm în spe- Budai l-a ajuns pe I.M.'» 
|  ranţa că, poate, vor trage şi i-a poruncit r I
J şi alţii concluzii ce le yor — Dă-mi geaca I ; 
1 fi de folos, fot-o : I.M. a înţeles ce se pu- |
* I.M. a primit salariul, ne la cale şi a luat-o la J 
|  în ziua aceea, de la u- fuga. Celălalt s-a dove- 1  

J nitatea unde lucra. A dit a fi însă mai iute de |

( vârât banii — o sumă im- picior. E-a ajuns, la trân- J 
portantă ■— în buzunariil tit la pământ şi s-a u r - | 

I gecii şi a ieşit pe poar- cat asupra Iui. I.M. se * 
|  tă, împreună cu încă doi . zbătea, striga după a- |  
J colegi. jutor. Ga să tacă, Z.B. J
|  — Hai la una mică, a i-a pus mâna în gât. A l
! propus unul. luat-o de acolo când cel J
|  — Hai, au aprobat cei- de jos a încetat să mai J
J lalţl. mişte. Apoi l-a dezbră-I
i Au intrat toţi trei într- cat de geacă şl a plecat j
1 un local şi au comandat de la locul faptei. După( |  
I de băut. I.M. a cerut o vreme s-a reîntâlnit cu * 
|  vodcă. Patru sute de cei doi. I
J grame de vodcă • au bă- — Gata, problema s-a J 
I ut, apoi cei trei au ieşit rezolvat. |
* şl s-au despărţit. I.M. a — Unde-i individul ? a J 
1 luat-o spre casă. S-a întrebat unul dintre cei i 
; răzgândit insă şi a in* doi. I
|  trat într-un alt local, ca- — Acolo după colţ. j
I re i-a ieşit în drum. A Cred că-i leşinat. |
I cerut tot vodcă. Gând a — Nu cumva l-ai o- * 
I plătit a scos tot teancul morât ? I
î de bani din buzunar. Trei — Nuuu, nici vorbă.! 
I inşi care stăteau la o ma- lfc-am strâns numai pu-1 
* să ~  Zoltan Budai, Ioan ţin de grumaz. J
i Szanto şi Gyula Stoica Dar I.M. era mort. I-a > 
J — au observat gestul şi fost descoperit cadavrul a I 
v mai ales grămada de su- doua zi dimineaţa. j 

te şi de mii. Primul din- I
tre ei a zis : TRAIAN BONDOR jI

TRAIAN BONDOR

reuşind încă să obţin co
manda, am sunat din nou 
la 991. Am tot sunat până 
la ora 21. Mi-a răspuns in 
sfârşit 6 doamnă care m-a 
întâmpinat cu aceeaşi în
trebare, „ce doresc?" Gând 
l-am spus că am făcut co
mandă cu Ruşchiţa la 18,45 
şl am repetat-o la 19,30, 
am primit un răspuns haz
liu, dacă n-fcr fi fost stu
pid : „V-am sunat, dar nu 
vă este bun telefonul". Era 
acelaşi telefon de la care 
am luat de trei ori legă
tura cu 991". {Nicolae O- 
tescu. Deva, sţr. Minerului, 
bloc 40, ap. 31).

„In lunile mai şi iunie 
a.c., asociaţia de locatari 
nr. 8 a perceput taxe co
mune supraevaluate pentru 
apa rece. Cele pentru apa 
caldă menajeră, gaz şi ce
lelalte se încadrează, să 
zicem, în limite accepta
bile.

că nu se face nimic. Eu 
aş avea o întrebare către 
redacţie: cât costă conto- 
rizarea individuală, res
pectiv contor de apă rece, 
apă caldă, energie termică 
şi gaze ?“. (Mircea Todor, 
Orâştie, strada Mureşului, 
bl. 24, ap. 33).

Unii consumă şi alţii 
plătesc

. Am încercat să caut o 
explicaţie a acestui fapt 
la preşedintele asociaţiei, 
dar explicaţiile dsale nu 
m-au convins. Făcând 
comparaţie cu alte blo
curi, taxa pentru apa rece 
este mult prea mare. Eu 
pentru luna mai am plătit 
apa rece 4 400 lei, iar pen
tru iunie 3 900 lei, dar fa
milia mea nu a consumat 
apă rece la valoarea res
pectivă. Acelaşi lucru pot 
să spun .şi despre gaz. A- 
sociaţia nu face o diferen
ţiere obiectivă, realistă, 
între cei care consumă apa 
rece şi caldă, în afară de 
trebuinţele umane de con
sum, pentru spălatul ma
şinilor sau al covoarelor 
şi ceilalţi locatari. Gon- 
torizarea apei şi a gazului 
fiind colective, toată lu
mea plăteşte la fel pe 
persoană şi astfel unii plă
tesc risipa altora.

Primul ministru al gu
vernului a afirmat. că tre
buie să se treacă la con- 
torizarea individuală a 
consumatorilor,- dar văd

N.R. Domnule Todor, un 
răspuns exact la întreba
rea dvs nu putem da, deo
camdată. Contorizarea in
dividuală a consumatori
lor de apă rece, apă caldă 
menajeră, energie termică 
şi gaze, la câteva milioa
ne de apartamente, câte 
sunt în ţară, în blocuri, 
dacă ar fi posibilă, ar 
implica costuri de mii de 
miliarde de lei — efort 
financiar pe care bugetul, 
evident, nu l-ar putea su
porta. Nu ştim în ce mă
sură l-ar putea suporta a- 
tunci fiecare familie.

Problema însă mai com
portă şi impedimente teh
nice insuportabile. Unele 
instalaţii interioare din 
blocuri nu permit conto- 
rizare individuală.

Logic ar fi ca adminis
traţia asociaţiei să tunoes- 
că cine face consumuri supli
mentare şi, pe baza hotă
rârii comitetului, să-l 
taxeze suplimentar. Şi dvs 
puteţi furniza asociaţiei fn- 
formaţii care s-o ajute in 
acest sens.

Aleile 
când le 
faceţi?

„locatarii cuprinşi în a- 
sociaţia nr. 157 din Deva 
s-au mutat în blocul 23 de 
pe strada Dorobanţi de 2 
ani. După ce blocul ne-a 
dat tot felul de dureri de 
cap în alte privinţe, a fost 
predat locatarilor cu Căi 
de acces in bloc doar la 
o singură scară, la cele
lalte două scări urmând 
să se amenajeze aleile ul
terior. De doi ani am că
utat înţelegere în rezolva
rea acestei situaţii atât la 
primărie, cât şi la RAGCL, 
dar în fiecare an bugetul 
a fost foarte subţire, ca şi 
interesul pentru rezolva
re". (Lucia Moraru, admi
nistratorul asociaţiei loca
tarilor din blocul 23).

N.R. Doamnă Moraru, din 
păcate, problemele finan
ţării lucrărilor de Ia aleile 
neterminate nu sunt deloc 
simple. Datorită fluctuaţiei 
mari a preţurilor, construc
torul nu s-a mai putut în
cadra în devizul lucrării 
şi acum primăria Deva nu 
mai are efectiv bani pen
tru terminarea lor. RAGCL 
Deva, care pe parcursul 
execuţiei a fost benefici
arul lucrării, lc-a cuprins 
în programul său de lu
crări, dar nea vând finan
ţare pentru ele-. Să spe
răm că totuşi din redis
tribuirile de fonduri bu
getare, primăria va reuşi 
să finanţeze şi aceste alei 
anul acesta. ^

991, se aude?
„In ziua de 13. 07. 1994, 

de la telefonul meu, 621321, 
la ora 18,45, am sunat la 
991 şi am făcut o coman
dă cu oficiul poştal Ruş- 
chiţa. Dna de la 991 mi-a 
spus să închid că mă su
nă când are legătura. S-a 
făcut ora 19,30 şi am sunat 
din -nou la 991. Am fost 
întrebat din nou ce doresc, 
am repetat comanda. Mi 
s-a făcut aceeaşi recoman
dare — să aştept că mă va 
suna. Făcându-se între 
timp ora 20,50 şi eu ne-

Organele vizate răspund
•  Ne răspunde Primăria comunei Gurasada:
„In legătură cu articolul „Moştenire -de drept",

referitor Ia cetăţeana Lupaş luliana, din satul Câm- 
puri-Surduc, nr. 66. care solicită sprijin din partea 
primarului, pentru a fi pusă în posesie cu terenul pc 
care l-a moştenit de la părinţi, vă facem cunoscute 
următoarele :

S-a verificat situaţia în teren şi în documentele 
comisiei comunale de aplicare a Legii fondului fun
ciar şi s-a constatat că nu este adevărat că a primit 
numai 0,03 ha. ţ

fn realitate a primit mai mult de 2,41 ha — cât 
avea dreptul şi i-a fost aprobat de comisia comunală.

S-a discutat cu petenta, confruntând cu aceasta 
suprafeţele primite.

Urmează ca în perioada următoare, comisia co
munală, în urma măsurătorii pc care o va reface în 
satul Câmpuri-Surduc, să stabilească în mod defini
tiv dreptul de proprietate asupra terenului agricol pe 
carc-1 deţine Lupaş luliana".

Răspunsul este semnat de dl primar Cornel 
Moisin.

•  Ne răspunde R.A.M.G.C.L. Hunedoara:
„Referitor Ia scrisoarea adresată de dl ROTARU

EMIL ziarului „Cuvântul liber", înregistrată la nr. 
194/14. 07. 1994, vă comunicăm următoarele:

1. Toate construcţiile care se execută trebuie să 
aibă avizele tehnice de specialitate, iar pentru reţe
lele de gospodărie subterană — avizele RAMGCL- 
ului Hunedoara.

2. Faptul câ există infiltraţii de apă la beci nu 
înseamnă că acestea se datorează imperios canaliză
rii, putând exista şi alte cauze.

3. Pentru devierea canalizării existente (dacă 
va fi cazul), proprietarul construcţiei va trebui să pre
zinte documentaţia tehnico-cconomică şi avizele or
ganelor de specialitate. Inclusiv ale RAMGCL HU
NEDOARA. Contravaloarea lucrărilor va fi suporta
tă de proprietarul construcţiei".

Scrisoarea este semnată de dl director Laviniu 
Christian.
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LEG ILE - T E M E L IA  STATULUI DE DREPT

Parlamentul României a 
adoptat Legea 57/1994, de 
modificare şi completare a 
Legii nr. 1/1991, privind 
protecţia socială a şome
rilor şi reintegrarea lor 
profesională. Este una din
tre puţinele legi care s-au 
născut ca urmare a obser
vaţiilor făcute de organele 
teritoriale în perioada de 
aplicare â Legii de bază.

noutate noţiunea de aju
tor de integrare profesio
nală, care cuprinde: ab
solvenţii instituţiilor de în
văţământ superior, absol
venţii instituţiilor de în
văţământ general, profe
sional şi liceal în vârstă 
între 16 ani şl majorat, în 
anumite condiţii prevăzute 
de lege, tinerii care înain
te de stagiul militar nu

asistenţă medicală gra
tuită şi de medicamente 
compensate, ca şi de drep
tul de a ocupa, în conti
nuare, locuinţa de servi
ciu, dacă înainte de a in
tra în şomaj a ocupat cu 
familia sa o asemenea lo
cuinţă. Timpul cât se află 
în şomaj 1 se consideră 
vechime în muncă.

Pe perioada cât se află

»—*—*

Sezonul actual oferă po
sibilitatea consumării celei 
măi largi game de prepa
rate gastronomice, ciuper
cile şi bureţii situându-se 
printre preferinţele multo
ra dintre noi. Trebuie să 
fim neîncrezători când es
te vorba de ciuperci, deo.

antidot ce se administrează 
in mod obişnuit în otră
virile cu alcnloizi vegetali. 
Musca rina, nu are nici un 
efect asupra sângelui, ac- 

• ţiunea sa manifestându-se 
preponderent asupra siste
mului nervos şi aparatului 
■digestiv. Iii cazul celui din

serviciului medical de ur- 
genţă în vederea internă
rii. Primele semne ale ifu 
toxicaţiei pot apărea ime
diat sau la câteva zile du-] 
pă consumarea ciupercilor.

Puteţi preveni aceste 
complicaţii cumpărând mr-

Solicitat de Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Socia
le să contribuie Ia elabo
rarea instrucţiunilor de 
aplicare a Legii 57/1994, dl 
Eugen Maniac — director 
adjunct al Direcţiei Jude
ţene pentru Muncă şi Pro
tecţie Socială — şeful O- 
ficiului Forţă de Muncă şi 
Şomaj al Judeţului Hune
doara— a avut amabilitatea 
să ne răspundă la câteva 
întrebări cu privire la con
ţinutul Legii în discuţie.

— Aşadar, dle director, 
ce modificări mai impor
tante aduce Legea 57/1994 
Legii nr. 1/1991 ?

— Modificările sunt con
sistente şi aduc îmbună
tăţiri atât în ceea ce pri
veşte categoriile de bene
ficiari, cât şi a cuantumu
lui ajutoarelor de şomaj, 
condiţiilor de acordare a 
ajutorului, promovând, tot- 
6tia|â noi forme de pro
tecţie socială a şomerilor, 
necuprinse până acum în 
nici o lege.

— Referiţi-vă pe rând 
la ele.

— In ce priveşte catego
riile de beneficiari, de pro
tecţie socială, apare că

au fost încadraţi în mun
că, absolvenţii şcolilor spe
ciale pentru handicapaţi. 
O altă categorie nouă de 
beneficiari se referii la 
persoanele fizice care des
făşoară activitate în baza 
deeretului-lege 54/1990 sau 
în asociaţii familiale, da
că în ultimii 2 ani ante
riori renunţării din moti
ve obiective la respecti
vele activităţi au contri
buit la constituirea fondu
lui de şomaj cel puţin 12 
luni-, . -

Cu privire la cuantumul 
ajutorului de şomaj, legea 
aduce o corectură care nu 
mai permite speculaţii a- 
berante prin care era po
sibil ca ajutorul de şomaj 
să reprezinte mai multe 
salarii minime pe ţară. A- 
cum, legea precizează că 
ajutorul de şomaj nu poa
te depăşi 2 salarii de bază 
mihime brute pe ţară, din 
care : s-a scăzut impozitul 
aferent.

Legea prevede că pe tim
pul cât se află în şomaj, 
şomerul primeşte alocaţia 
de stat pentru copii, se bu
cură, el şi familia sa, de

în incapacitate tempora
ră de muncă, dovedită cu 
certificat medical, se sus
pendă plata ajutorului de 
şomaj ş! i se plăteşte pro
centul prevăzut pentru sa
lariaţi, în funcţie de ve
chimea în muncă, din sa
lariul pe care l-a avut la 
trecerea în şomaj. Perioa
da de incapacitate prelun
geşte corespunzător perioa
da cât se acordă ajutor de 
şomaj.

— Dle director, legea 
prevede şi măsuri menite 
să transforme această ca. 
tegorie a şomerilor în oa
meni activi, productivi ?

— Da. La art. 23 se pre
vede că dacă şomerul vrea 
să deschidă o activitate do 
producţie, servicii sau tu-' 
rism, el beneficiază, timp 
de un an, de credite cu 
dobândă de 50 la sută din 
cea practicată do banca 
creditoare, eu condiţia ca 
în activitatea respectivă 50 
la sută din angajaţi să fie 
luaţi din rândul şomerilor. 
De aceeaşi facilitate bene
ficiază, în aceleaşi condi
ţii şi agenţii economici.

ION CIOCLEI

Riscul intoxicaţiilor cu ciuperd

sebirea între cele bune şi 
cele otrăvitoare fiind ,a- 
tât. de mică încât se pot 
uşor confunda. Nici locu
rile pe unde cresc, nici 
culoarea, nici gustul, nici 
mirosul nu ne pot îndru
ma în deosebirea lor.

Ciupercile otrăvitoare 
sunt împărţite, după toxi
citate, în trei categorii: a) 
ciupercile care ucid, con
ţinând o otravă foarte vio
lentă, numită phallină ; b) 
ciupercile periculoase ca
re au o substanţă otrăvi
toare mai puţin toxică nu
mită muscarină ; c) ciu
percile suspecte care con
ţin substanţe răşinoaşe cu 
efect purgativ şi vomitiv.

Phallina este otrava ce 
să găseşte în unele ciu
perci din familia „Ama- 
nita“, în special în „Ama- 
nita phalloides". Această 
otravă nu este distrusă
prin fierbere şi trece în 
sângele omului, distrugând 
globulele roşii. O singură 
ciupercă de acest fel con
ţine suficientă phallină ca 
să otrăvească două, trei 
persoane'.

Muscarina este otrava ce 
se găseşte în „Amanita
muscarie" şi „Amanita 
pantlierina". Din punct de 
vedere chimic, muscarina 
este un alcaloid de ge
nul morfinei din opiu sau 
al stropinei din mătrăgu
nă. De aceea, persoanele 
otrăvite cu aceste- ciuperci 
se pot trată cu substanţe

Să ne reamintim că în 
toamna anului trecut po- 

j micultorii au fost confrun
taţi cu mari greutăţi pri
vind valorificarea produc
ţiei, în special a celei de 
mere. O bună parte din 
producţie, ca urmare a pre
ţurilor neacoperitoare de 
valorificare, a fost transfor
mată în ţuică sau, pur şi 
simplu, s-a pierdut în li
vezi. într-o asemenea si
tuaţie, am consemnat şi 
noi ruga unui pomicultor 
consacrat, care spunea „Bi
ne ar fi fost să avem şi 
un an fără fiucte pentru 
că numai atunc* vom şti 
să preţuim toată recolta, 
chiar dacă e şi suprapro
ducţie, să-i determinăm pe 
cei care trebuie să-şi în
toarcă faţa către pomicul- 
tură“. Ca un blestem al 
pământului, parcă o ase
menea dorinţă se împli
neşte în acest an, când ro
dul pomilor este pus sub 
semnul întrebării în live
zile consacrate din jude
ţul nostru; în mai toate 
zonele pomicole recolta 
fiind aproape simbolică, 
deşi cheltuielile pentru în
treţinere au fost suficient 
de mari. îngrijorarea pen
tru recuperarea acestora 
este foarte mare, întrucât 

. s-a apelat masiv, la cre
dite. în condiţiile când 
sistemul de asigurare a 
producătorilor agricoli es
te aşa cum este (mai bi
ne zis, nu există), nu se 
găseşte nici o soluţie de

acoperire a pierderilor şi 
pagubelor.

Ca şi cum n-ar fi fost 
de ajuns un blestem al 
pământului şi o bătaie de 
la Dumnezeu, mai inter- ‘ 
vin şi oamenii şi strică ceea 
ce a mai rămas. Am vă
zut cum în unele planta
ţii organizate, îndeosebi în 
cele din jurul Devei, au 
fost rupte împrejmuirile

cât de cât cu legume, deşi' 
asemenea „substituiri*1 nu se 
pot realiza decât doar la 
modul teoretic, întrucât 
fiecare produs îşi are lo
cul şi rolul său în alimen
taţie, în asigurarea sănă
tăţii. Din păcate, se con
stată că şi legumele au 
cam intrat in dizgraţie, în 
lipsă unor comenzi ferme 
din partea comercianţilor

Ca un
cu gard din plasă de sâr
mă, livezile respective fiind 
transformate, în condiţiile 
de secetă ale, acestei veri, 
în adevărate păşuni, ceea 
ce nu este tocmai bine 
pentru soarta pomilor, re
colta viitoare fiind cu si
guranţă afectată negativ.

Ţinând seama de actua
la stare a plantaţiilor cla
sice sau intensive şi a li
vezilor neorganizate din 
proprietatea producătorilor 
agricoli particulari din ju
deţul nostru, nu este d« 
mirare dacă preţurile faţă 
de cele din anul prece
dent, dată fiind producţia 
sub orice aşteptări, vor fi 
duble sau triple.

Dacă în privinţa fructe
lor .lucrurile sunt destul 
de încurcate, ne aşteptăm 
să se facă o „compensare**.

sau a consumatorilor, cât 
şi a unor studii de piaţă 
precise asupra cererii şl 
ofertei, producători de tra
diţie şi cu mari posibili
tăţi orientându-se spre cul
turi: mai uşoare şi sigure 
la valorificare, respectiv 
cereale păioase, plante teh
nice şi altele. Conjunctură 
este cât se poate de in
certă, instabilitatea econo
mică şi lipsa prognozelor 
determinând şi involuţia 
producţiei de legume, im
porturile de diferite sor
timente din Turcia şi din 
alte ţări obstrucţionând se
rios preocuparea faţă de 
producţia indigenă. în con
diţiile unei producţii şi 
pieţe instabile, ale costu
rilor peste orice măsură 
Impuse de furnizorii in
dustriali pentru agricultu
ră la utilaje şi piese de

schimb, Ia îngrăşăminte, 
pesticide şi energie electri
că, nu este de mirare că 
preţurile la produsele le
gumicole devin tot mai 
grâu de suportat pentru 
consumatori, acestea fiind 
impuse de necesitatea a- 
sigurării unei rentabilităţi 
la producător cât de cât 
acceptâbile. Desigur, regla
rea pieţei se face în func
ţie de cerere şi ofertă. Cum 
colaborarea între producă
tori şi comercianţi, care 
sunt acuzaţi că-şi au o 
mare parte de vină pen
tru scumpirea produselor 
prin adaosurile exagerate 
ce le practică, volumul mu
taţiilor de la un judeţ la 
altul s-a amplificat serios! 
cheltuielile cu transportu
rile încrucişate influenţând 
şi ele costurile suportate 
de consumatori. Cum era 
de intuit, sortimentele mai 
greu de realizat, cu con
sum de muncă mai mare, 
intră în criză, devenind tot 
mai deficitare, aşa cum es
te, spre exemplu, cazul 
cartofilor, cepei şi chiar 
al verzei, seceta influen
ţând şi ea nivelul produc
ţiei. Cum stocuri pentru 
aprovizionarea de toamnă- 
iarnă nu se mai prea fac, 
acestea fiind purtătoare de 
dobânzi insuportabile, ră
mâne ca piaţa să fi<̂  la 
discreţia producătorilor din 
judeţele cu tradiţie în cul
tivarea legumelor şi a 
fructelor.

N. TIRCOB

urmă are loc _ evacuarea 
bruscă a conţinutului sto
macal, otrava neavând 
timp să treacă în sânge. 
Persoanele otrăvite scapă 
cu viaţă în cele mai multe 
cazuri.

Substanţele răşinoaşe din 
grupa ciupercilor suspec
te nu prezintă o acţiune 
deosebită asupra organis
mului, nefiind ameninţă, 
toare pentru viaţă.

Dacă după ingestia de 
ciuperci prezentaţi greţuri, 
vărsături, dureri şi colici 
abdominale, scaune diarei
ce, crampe musculare, 
transpiraţie şi stări de râu, 
sunteţi suspecţi de o in
toxicaţie acută cu ciuperci 
şi trebuie să vă adresaţi

mai ciuperci provenite din 
culturi selecţionate, iaf 
comestibilitatea lor să fie 
atestată prin certificat fir 
to-sanitar, evitând culege-, 
rea sau achiziţionarea lor 
de la diverşi „cunoscători* 
ce le distribuie în locuri 
publice. In judeţul nostru 
s-au semnalat şi în ac®st 
an un număr crescut de 
cazuri de intoxicaţii acu
te cu ciuperci provenite din 
sursele dubioase menţio
nate. Odată în plus, vă ru
găm să fiţi atenţi la Via* 
ţa şi la sănătatea dum
neavoastră!

Dr. NELLY QOŢ«J,>L. 
Laboratorul de Promovară 

a Sănătăţii DeVa

Desen de C-TIN GAVKILA

Invazia mistreţilor
: ' După ce au avut inundaţii şi secetă, pierzând o 
mare parte din producţia agricolă şi după Ce com
binele au venit cu mare întârziere la recoltatul grâu
lui, producătorii agricoli din zona Beriului, Orăş. 
tioarei şi din împrejurimi se văd acum ca bătuţi de 
soartă, fiind invadaţi de mistreţi, care distrug şi ei 
ceea Ce a mai rămas. Cu mijloace locale, fiecare în
cearcă să mai apere cât de cât culturile, în special 
porumbul, dar fără prea mare succes. ■

Văzându-se în această situaţie disperată, produ
cătorii agricoli cer un sprijin din partea Filialei Sil
vice Deva, pentru a organiza, cu vânătorii din zonă, 
acţiuni care să împiedice cât de cât pierderile de 
producţie agricolă, sperând că sesizările lor îşi vor 
găsi ecoul cuvenit. Este, credem, o cerinţă îndreptă
ţită, pentru ca şi ei să se aleagă cu ceva din munca 
ce au prestat-o peste an. Discutând problema respec- 

I tivă ia conducerea filialei silvice, ni s-a spus că, a- 
colo unde s-au produs pagube, se face evaluarea a- 
cestora pentru despăgubiri, totodată luându-se mă
suri pentru limitarea lor. (N.T.)



IN PRELIMINARIILE CUPELOR EUROPENE

Trei echipe româneşti susţin prima 
m anşă a  calificărilor

La ora când se disputau ieri, primele 
două partide ale reprezentativelor noas
tre în Cupa UEFA, Universitatea Cra. 
iova şi Rapid Bucureşti, ziarul nostru 
se afla deja la tipar, aşa că rezultatele 
acestor partide (Dinamo Tbilisi — Uni
versitatea Craiova şi F.C. Valetta — Ra
pid Bucureşti) vor fi publicate în zia
rul nostru de mâine. In orice caz, stu. 
denţii craioveni au reuşit să readucă 
în lotul lor pe Sburlea şi Gane, să su
plinească oarecum lipsa lui Craioveanu 
(suspendat) şi Ganea, nerefăcut după 
accidentul din meciul amical din Fran
ţa cu Nice. Antrenorul Ţicleanu, deşi 
reţinut, crede totuşi într-un rezultat 
bun. Şi la Rapid, locul lăsat gol de 
Iovan plecat la Bihor a fost acoperit 
prin transferul de ultimă oră al lui Ad. 
Matei, fundaş central la Dinamo. Şi în
că o veste din tabăra Rapidului; Vlă- 
doi şi Stanciu au primit aprobarea pen
tru 2 apartamente şi să sperăm că vor 
reveni ia sentimente mai bune faţă de 
club.

Capul de afiş al acestor preliminarii 
pentru noi din Cupa Campionilor este

însă meciul de astă seară din Ghencea 
unde Steaua Bucureşti întâlneşte pe cu
noscuta formaţie elveţiană Servette Ge
neva ce are în componenţa sa câţiva 
■jucători foarte valoroşi. Steauâ n-a reu
şit ce şi-a dorit mai mult In pauza com- 
petiţională : să-şi întărească lotul cu câ
ţiva jucători valoroşi care să comple
teze plecarea lui Ilie Dumitrescu în 
Anglia. tŞi antrenorul Dumitriu care a 
preluat Steaua o spune cu jumătate de 
gură, nu e prea mulţumit. După cum 
se cunoaşte şi cel câţiva jucători ce s-au 
pregătit cu Steaua, n-au rămas : Demo
lări şi Constantinovici au plecat înapoi 
Ia Dinamo, iar Sburlea la Craiova. Şi 
Steaua nu a putut aduce nici unul din
tre atacanţii vizaţi să întărească înain
tarea, compartimentul cel mai slab al 
formaţiei. Ivan de la Braşov a poposit 
la Dinamo. Steaua a ' izbutit să-l rea
ducă în centrul liniei de atac pe Po
pa de la Constanţa. Dar să vedem, disea- 
ră la televizor, cel mâi important meci 
pentru noi, din această săptămână, ce 
va face Steaua în faţa eternilor noştri 
rivali. SABIN CERBU

COMPETIŢIE
NAŢIONALA

In organizarea A- 
sociaţiel Române de
Taekwon-DO şl a clu
burilor de Taekwon- 
Do din Călan şi Hu
nedoara, in perioada 
12—14 august a.c., la 
sala Grupului Şcolar 
nr. I Hunedoara se 
vor desfăşura Cam
pionatele Naţionale de 
Taekwon-Do ITI la 
care participă aproxi
mativ 200 de sportivi 
reprezentând clubu
rile din Cluj-Napoca, 
Tîrgu Mureş, Miercu
rea Ciuc, Mediaş, Si
biu, Constanţa, Piteşti, 
Vaslui, Timişoara, De
va, Hunedoara, Călan 
şi Haţeg. La această 
importantă competi 
ţie naţională, aflată 
la prima ediţie, vor fi 
prezente oficiaUtiţi ale 
Federaţiei internaţio
nale de Taekwon-Do, 
iar arbitrajul va fi a- 
sigurat de arbitri in
ternaţionali d;n Repu
blica Coreeană dc 
Nord, Cehia. Slovacia, 
Bulgaria şi România, 
(prof. ’ Mircca Sîrbu).

Recent ia Deva şi Pe
troşani s-au desfăşurat 
testările fizice şi teore
tice ale arbitrilor de fot- 
fotbal şi comisia judeţea- 
într-o deosebită notă de 
exigenţă imprimată de 
Asociaţia judeţeană de 
Fotbal şi comisia judeţea
nă de arbitri, acţiune la 
care au participat 63 de 
„cavaleri ai fluierului" 
din Deva, Hunedoara, 
Brad, Simeria, Orăştie, 
Petroşani şi Lupeni.

Dacă la testul scris a 
dovedit prin calificativele 
în general bune care au 
fost obţinute că arbitrii 
din Iotul judeţean dis
pun de un- bagaj teoretic 
corespunzător, care bine
înţeles poate să fie îm
bunătăţit în viitor, la 
testările fizice susţinute 
la stadioanele „Cetate" 
Deva şi „Ştiinţa" Petro
şani, doar un număr de 
48 de arbitri din cei, 63 
prezenţi au trecut cu 
bine . toate probele, res
pectiv alergările de “ vfr

Testările arbitrilor din 
lotul Judeţean

•  La Deva şi Petroşani s-au desfăşurat 
testările fizice şi teoretice ale arbitrilor de 
fotbal din lotul judeţean, sub seninul unor

exigenţe crescute.
•  Destui „corigenţi" la testările fizice.
•  Accent deosebit pe promovarea tine

rilor arbitri.
teză dc 50 m, 200 m şi tes
tul de rezistenţă Cooper, de 
altfel „Cooperul" fiind căl
câiul lui Achtle pentru 
cei nepregătiţi, test în 
care pe parcursul celor 
12 minute de alergare 
arbitrul are obligaţia să 
parcurgă ?600  m. 4 

Olparfe Însemnată din 
programul consfătuirii au 
ocupat-o analiza atmtă, 
la amănunt, a ' arbitraje
lor prestate în ediţia 
1993—1994 ale campionate
lor judeţene, dar şţ ce
rinţele şi orientările pen
tru ediţia 1994—1995, pre

cum şi noile reglemen
tări ale E.I.F.A., aplicate 
la recentul „WORLD- 
GUP“ şi s-au propus noi 
măsuri vizând promova
rea cu mai mult curaj a 
arbitrilor tineri. De altfel, 
formarea şi promovarea ar
bitrilor tineri şi de per
spectivă se înscrie pe li
nia noilor orientări ale 
F.R. Fotbal şi avem o- 
bligaţla ca celor 90 de 
arbitri activi din lotul 
judeţean să le insuflăm 
permanent farmecul a- 
cestul joc „mirific" care 
este fotbalul şi pasiunea

şi dragostea pentru â- 
ceastă frumoasă „artă a 
dreptăţii", care trebuie 
să fie arbitrajul.

Cu toate că a crescut 
valoarea arbitrilor noştri, 
având în lotul judeţean 
pe lângă cei cu o bogată 
experienţă, cum sunt 
(Lazăr, Kelemen, Emil 
Munteanu, Stan Hanzi, 
Vasile Pintilei, Cornel 
Pop, Nicolae Pîndaru şi 
alţii) şi arbitrii tineri, A- 
lin Ciolga, Gabriel Ma- 
cavei, O-tin Dănilă, Da
niel David, Lucian Ca
pră, In campionatul tre
cut s-a constatat o scă
dere a rezervei de arbi
tri tineri şi de perspec
tivă şi pe această linie 
ne-am propus să luăm 
măsuri ferme, pentru 
formarea în viitor a u- 
nor adevărate centre de 
arbitri, în care să fie se
lectaţi în primul rând 
foşti şi actuali jocători 
de fotbal.

Prof MIRCEA SÎRHU. 
Oficiul judeţean de sport.

Tabăra naţională de 
aeromodele

Recent a avut loc la Bacău tabăra naţională de 
aeromodele, organizată de Ministerul învăţământului, 
unde judeţul Hunedoara a fost reprezentat de un e- 
chipaj de 7 copii, condus şi antrenat de Adrian 
Macsim, de la Clubul Copiilor şi Elevilor Brad. Echi
pajul a fost format din elevi ce au ocupat locurile 1 
la etapa judeţeană de la Deva, la toate cele 6 probe, 
după. cum urmează:

planor F 2 — Rus Flaviu 10 ani, planor A l -  
Mureşap Ciprian 14 ani ; propulsor B l — Mihăiesc 
Lăcrimioara 14 a n i; viteză — Mihăiesc Cristian 15 
ani ; acrobaţie — Gheorghe Vasile 14 a n i; R/C — 
Mihăiesc Cătălina 13 ani.

Căpitan echipă a fost Toma Gheorghe, în vârstă 
de 16 ani.

Confruntându-se la Bacău cu reprezentanţii a 36 
judeţe, plus ai celor din municipiul Bucureşti şi Pa
latul Naţional al Copiilor, doar ghinionul a făcut 
(defecţiune tehnică la proba R/C) ca echipa brădeană 
să treacă de pe locurile 1—3 pe locul 7. Cu toate a- 
cestea, la individual elevul Rus Florin, mezinul e- 
chîpei, a obţinut locul II şi titlul de vicecampioană na
ţional la proba planor F2, Mureşan Ciprian, locul 4 
la planor, Mihăiesc Lăcrămioara locul 7 la propulsor 
B 1, Mihăiesc Cristian şi Gheorghe Vasile, locul 8 la 
probele de viteză şi acrobaţie, iar Mihăiesc Cătălin 
locul 39 din oficiu pentru zbor neefectuat la proba 
de R/C care a coborât echipa in clasamentul final 
pe locul 7.

Toţi concurenţii fiind la prima participare şi in 
primul an de activitate, se apreciază ca bună com
portarea lor la această finală a copiilor, anticipând 
rezultate net superioare în anul 1995.

DE LA ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL!
I Având în vedere că din cadrul Diviziei G ju- J

deţene din prima etapă, » 
programat Jniţial pentru | 
data de 14. 08. 1994, din. '

I

Având în vedere că 
F.R. FOTBAL a progra
mat jocul din cadrul 
„CUPEI ROMÂNIEI* în 
data de 14 august, ora 
11,80, dintre ech'pele Fa- 
vior Orăştie şi Minerul 
Lupeni caro se va dispu--------  *" “*“*''* 15 (echipele de juniori) şi t
ta pe stadionul „Meca. ora 17, echipele de seniori. I 
nica" din Orăştie, jocul (S.M.) !

TURUL CICLIST AL JUDEŢULUI 
Oficiul judeţean pentru între 18 şi 35 de ani. In- |

tineret şi sport organi
zează în z»ua de 9 septem
brie a.c. Turul ciclist al 
judeţului Hunedoara, la 
care se pot înscrie tineri

majoritatea localităţilor cu 
exploatări miniere s-au 
desfăşurat ampla mani
festări culturale şl spor
tive. In afara unor me
ciuri de fotbal disputate 
de formaţii divizionare 
bine cunoscute în judeţ, 
au avut loc şi finalele 
cupelor pe exploatări ca
re s-au bucurat nu nu
mai de o mare partici
pare a unor mulţi supor
teri, dar şi de galerii In-

SAPTAMANA 10—16. AUGUST
BERBEC si Creşte autoritatea dv profesională şi socială, de-.

1 veniţi mai cooperant cu partenerii. Veşti bune in i 
\ materie de bani, dar şl stări tensionale. Afaceri eu un ţ 
i străin. i
? "4' TAUR J
i Piedici provocate dc un asociat; scade rezistenţa ? 
J dv fizică. Un conflict neaşteptat cu un şef sau sub- 1 
\ altern. Greutăţi într-o relaţie partenerială. dar şi o ţ 
( întâlnire de dragoste. ţ
1 GEMENI
l Vă veţi reface financiar şi material; favoruri i 
/ într-o legătură de dragoste. Veşti bune de l<j rude /
l sau prieteni. Ocoliţi momentul de impulsivitate care 1 
 ̂ intervine în seara de 14. Comunicaţi excelent, faceţi ţ 

i o nouă asociere. t

;  RAC} Acordaţi încredere partenerului de Viaţă. Duşma- 
I nii vă bagă beţe in roate. Vă veţi bucura de dragos- ) 
{ te, dc artă, de bani şi dc copii. Nu daţi curs unei l 
/ provocări. Atenţie Ia sănătate! Odihniţi-vă şi con- i 
> sumaţi vitamine. '
I LEU
\ Zile benefice, când buzunarul se poate umple
1 de bani, iar mintea de idei ! Sprijin din partea in- I
} timilor. Păziţi-vă de un conflict, sc pare trecător. Vă ?
1 veţi îndeletnici cu creaţia, totul căpătând o strălu- J 
\ cire ideatică. ţ
( FECIOARA ţ
l Mari proiecte veţi pune în aplicare. Un manager t 

vă dă sfaturi oportune pentru realizarea unei bune ? 
1 situaţii materiale. Rezolvaţi ceva legat de familie. 1 
ţ probabil legat de un act dc proprietate asupra unui ţ 
i teren, ori imobil. Reuşita ţine de diplomaţia dv. i
’ bala n ţa  :
I Mobilizare pentru demararea unui nou proiect. 1
Unele neplăceri în familie; veţi fi impulsiv din cauza 
unor bani care nu vin. La un drum scurt, vă veţi 
ocupa de un mic comerţ, de aprovizionare.

SCORPION
Dispoziţie romantică. Judecata sănătoasă vă va 

ajuta să străbateţi desişul planurilor novatoare. In 
week-end surprize de care veţi fi mulţumit. Griji 
financiare sau sentimentale. Atenţie, să nu cădeţi 
într-o depresie sufletească.

SĂGETĂTOR
Mici neînţelegeri cu cei apropiaţi. Păstraţi-vă 

rezerva financiară că e greu să intraţi fn posesia 
unei sume. Organizaţi-vă singur, nu vă bazaţi pe 
alţii. Veţi oscila intre a crede ori nu într-o presim
ţire.

CAPRICORN
Decepţie in prietenie. Speranţele dv vor apune, 

autoritatea vă va fi ştirbită. E posibil totuşi să faceţi 
o nouă afacere, dar In căminul dv pot interveni tul
burări. Reuşită într-un proces asupra duşmanilor de
claraţi. Nu vă lăsaţi în speculaţii financiare.

VĂRSĂTOR
Vă ocupaţi de copii şi de propria persoană. Dis

poziţie amoroasă, chef de distracţii. Veţi obţine bani, 
veţi pleca într-o călătorie. Preocupările intelectuale 
vă atrag, dar sunteţi şl foarte volubil. Abilitate în 
obţinerea sprijinului protectorilor dv.

PEŞTI
Evenimente financiare. E bine să vă analizaţi 

comportamentul. Iritaţi} in materie de relaţii par- 
teneriale. Sănătatea dv e posibil să slăbească. Eve
nimente legate de proprietatea personală asupra u- 
nei clădiri ori a unui teren.

tre echipele Favior Orăş- ţ 
tie şi Minerul Bărbătenl, » 
va avea loc in ziua de I 
miercuri 17. 08. 1994, ora J

scrierile se fac zilnic, în 
zilele lucrătoare, la J 
O.J.T.S. Deva. Relaţii de- |  
taliate la telefoanele; 
614985 şi 612067 Deva. |

MINERII JOACA FOTBAL
De Ziua minerilor, fn flăcârate. Pe terenul de I 

fotbal de la Ilia s.au In- S 
tâlnit echipele de la sec-1 
toarele E.M. Veţel şl J 
s-au înregistrat rezulta- i  
tele : Uzina de preparare * 
+  TESA — Mina Troi- J  
ţa 3—0; Mina Vorţa — |  

; ?i i n !Mina Veţel 3—0; .. _  
partida pentru locul 1—2, 2 
Uz. de preparare -f- TE- |  
SA — Mina Vorţa 4—8. J 
La Certej, Uzina de pre-1 
parare — Sectorul Băla- * 
ga 2—0. I
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DORIŢI SĂ FIŢI CUNOSCUŢI
SI I?

Dacă da, folosiţi-vă de posibilitatea oferită de 
un întreprinzător român şi unul german, care intcn- 

, ţionează tipărirea şi difuzarea în Germania a unui 
catalog cu unităţi româneşti şi persoane particulare, 
interesate în activităţi de cooperare şi afaceri cu 
firme din această ţară.

In acest scop, vă rugăm să vă exprimaţi opţiunile 
şi oportunităţile, expediind o scrisoare — adresa zia
rului „Cuvântul liber” Deva, str. t  Decembrie, nr. 35, 
judeţul Hunedoara — prin poştă sau prin fax nr. 
054 — 618061 — în care să nominalizaţi scurt, corect 
şi concret: domeniul dv. de activitate şl domeniile in 
care doriţi să conlucraţi, să colaboraţi, să fiţi ajutaţi, 
după o notare aproximativă:

1. Oferte de mărfuri şl de servicii (concret, ce 
anume);

2. Realizarea unor produse ori prestarea anumi' 
tor servicii, în cooperare cu firme din Germania;

3. Colaborarea în producţie, în vânzarea sau cum
părarea de produse din domeniile: minerit, siderur
gie, construcţii de maşini, chimie, telecomunicaţii, 
industriile uşoară, alimentară, a mobile! etc,*,

4. Cooperare în sectorul agricol (dotări tehnice, 
tehnologii, zootehnie, contractări de pesticide, erbi- 
cide, relaţii cu fermieri germani); -

5. Contacte în profilul silviculturii, al exploatării 
şi prelucrării primare a lemnului;

6. Dorinţa de a primi din Germania anumite 
mărfuri şi a le vinde în România (ce mărfuri, ce 
cantităţi, în ce condiţii):

7. Colaborare cu parteneri germani în vânzarea 
de autoturisme şi piese de schimb, noi sau vechi, de 
orice tip;

8. Activităţi de cooperare in turism, inclusiv în 
cel montan» schimb de turişti, oferte de cazare în 
campinguri. în hoteluri, .în alte spaţii;

9. Relaţii în domeniile: cercetări ştiinţifice, în
văţământului, culturii, sportului, sănătăţii etc. (Ce a- 
numc vizaţi, concret); .

10. Nevoia de sprijin financiar sau material;
11. Oferte de terenuri sau spaţii pentru investiţii, 

pentru desfacere de mărfuri .ori pentru închiriat:
12. Persoane fizice interesate de corespondenţă, 

prietenie, afaceri.

Menţionăm că publicaţia respectivă sc va edila 
anual, cu actualizările şi completările de rigoare fă
cute de către solicitanţi.

Taxa percepută pentru prezentarea reclamelor 
dv. în acest an este de 100 000 de lei pentru unităţile 
cu personalitate juridică şi de 50 000 de lei pentru 
persoane fizice. La aceste sume se adaugă TVA co
respunzătoare.

Scrisorile — adresă cu opţiunile dv. vor fi tri
mise ziarului „Cuvântul liber“ Deva. până cel târziu 
la data de 31 octombrie 1994. Odată cu documentele 
respective vor fi expediate şi dispoziţiile de plată în 
urma depunerii sumelor m Contul ziarului „Cuvântul 
liber" Deva, nr. 30 70 50 601, deschis Ia Banca Co
mercială Deva.

Apariţia dv. in Catalogul editat în Germania va 
fi confirmată- prin publicaţiile judeţene din ţară.

Cei interesaţi vă puteţi procura, contra Cost în va
lută sau în lei. Catalogul respectiv ori dischete rea
lizate în limba germană, adresându-vă la telefonul 054— 
717982 sau prin faxul 054—717110 (Hunedoara).

tn preambulul scrisorii pe care o veţi adresa zia
rului vă rugăm să scrieţi citeţ şi corect: numele socie
tăţii, al firmei ori al persoanei fizice, numele direc
torului societăţii sau al patronului firmei, adresa com
pletă . — Inclusiv codul poştal, numerele de telefon, 
telefax, telex.

Pentru orice alte relaţii, adresaţi-vă la telefonul 
054—611275 (Deva).

Nu rataţi şansa unor afaceri profitabile In do
meniul dv. de activitate. Vă mulţumim pentru înţe
legere şi v i dorim succes!
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S.C. CONFORT PROIECT S.R.L. 

Str. 22 Decembrie, nr. 180, Deva

Tel. 624814; Fax 619595

1 I

Proiectează şi execută lucrări de eon- J 
strucţii de orice natură; f

Comercializează materiale de construcţii; j

Execută confecţii metalice şi lucrări de^ 
tinichigerie; \

\

Produce si-comercializează: ! i
— bolţari din agregate uşoare la preţul ce )

conţine TVA de 486 lel/buc.; 1

— cărămizi din agregate uşoare la preţul l 
ce conţine TVA de 98 lei/buc-;

— dale şi diverse pavele pentru alei şi tro
tuare, tuburi de scurgere din beton (0  interior 
de 200, 300 mm, 1000 mm), tuburi beton pen
tru fântână 0 interior 1000 mm, borduri sim
ple sau mozaicate, stâlpi de gard şi pentru vie, i 
diverse prefabricate din beton la comandă.

(90038)

prin reprezentanţa Hunedoara

•  dozatoare sucuri (superconcentrate)

•  maşini îngheţată ; vitrine frigorifice

•  refrigeratoare bere

41 maşini paste făinoase

Hunedoara, str. N. Bălcescu, nr. 1 Poli
clinica cu plată, et. 3, tel. 054/712832.

si congelatoare

1 ................
I  _______ __ _

-sprayţintar <

M i  I I I  î-'"»* ^  M  jffr

j ---- — ------- ------------- -
j  ; ^ . G - | n .  C .-N O V A  COM S.R.L. DEVA

Vinde en-gros şi en-detailie, la depozitul 
magazinului Tineretului, din bdul 22 Decern 
brie.

•  detergenţi pentru spălat şi curăţat ţe 
saturi, gresie, obiecte sanitare şi sticlă.

Import Slovacia, adaos comercial zero (0). 

Vinde en-gros
•  bere pasteurizată, import Slovacia* la 

preţul de 755 lei/siicla, garanţie 3 luni.
Tel: 054 — 623123. (921150)

SOCIETATE COMERCIALA

Solicită pentru. închiriere hală de fabricaţie, 
suprafaţa minimă 200 mp, cu  apă, energie 
lectrleă, drum de acces, situată în VALEA JIU
LUI, de preferinţă în PETROŞANI. Tel: 830864, 
830865/058. Tel./fax 813863/058.

INSPECTORATUL PENTRU CULTURA 
AL JUDEŢULUI HUNEDOARA 

CENTRUL JUDEŢEAN AL CREAŢIEI 
POPULARE

CONSILIILE LOCALE : ORASTIE, 
ORĂŞTIOARA DE SUS, BER1U

; ORGANIZEAZĂ- TRADIŢIONALA J 
J „ÎNTÂLNIRE CU ISTORIA” — COSTEŞTI <94 j  

| DIN PROGRAM :
| Sâmbătă, 13 august 1994

i
Ora 19, — Spectacol de sunet şi lumină, prezen- I 

I tat de CENACLUL „TOTUŞI IUBIREA*'. condus 
; de poetul ADRIAN PÂUNESCU : I

I Ora 22 — Focuri de artificii ; |

| Ora 22,30 — Discotecă nocturnă în aer liber. |

j Duminică, 14 august .1994

Ora 10 — Evocare istorică — prezintă prof. univ. I 
I dr. Ioan Glodariu, de la Universitatea din Cluj-Na- î 
J poca ; - I

l Ora 10,30 — Spectacol artistic
* ANSAMBLURILE FOLCLORICE :

— „Doina Mureşului” 
Orăştie ;

prezentat de |  

ăl Casei de Cultură din l
I»

„Doina Crişului” al Casei de Cultură din Brad; |  

Formaţia de căluşeii din Orâştioara de Sus I— Formaţia de dansuri pădureneşti a Căminului , 
I cultura] Ruda — Gheiari. |

|  •  SOLIŞTII DE M U Z I C A  POPULARA: J
, Sava Negrean Brudaşcu, Ioan Bocşa, Veta Biriş, Dră- |

~~____...    __ ___ „1—,  __ „ _____ ___11
Banei u,

| gan Muntean, Mariana Anghel, Lenuţa Evsei, Ana'
• Rani'iti Ileana Rus. Mariana Deac. |

|  Acompaniază Orchestra Casei de Cultură din Brad, 
* dirijor Ionel Coza.

\ •  CENACLUL „TOTUŞI IUBIREA"

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ DEVA

scoate Ia

următoarele mijloace fixe:
•  2 multicare IFÂ
•  1 automăturătoare IFA—\V 50
•  I autobasculantă 5 to
•  I autogreder ,
Licitaţia va avea ioc Ia sediul R.A.G.C.L. i

Deva, din str. Libertăţii nr. 6, în data de 25, 
august 1994, ora 10-

Informaţii suplimentare în acest sens s e i 
pot obţine la telefonul nr 611243, j
---------- -------------- — ------------ ----- -------- -------- -j

S.C. ROMCĂMION S.A. DEVA

Str. Deporitelor, 17 

Angajează

•  ELECTRICIAN AUTO
— vechime minimă în specialitate 3 ani; 
- -  studii■— şcoală profesională sau liceu.
•  SUDOR ELECTRIC ŞI AUTOGEN
— vechime minimă în specialitate 5 ani;

■— studii — şcoală profesională sau liceu.
Relaţii suplimentare la serv. personal al 

S-C. Romcamion 
613031.

S.A. Deva, tel. 613030 sad

SOC- COM, ,.LEGUME-FRUCTE“ s .a . b r a d  

Anunţă scoaterea Ia

a postului de manager, conform Legii 66/1993.

Ofertele se depun la sediul societăţii din 
localitatea Brad, jud. Hunedoara, str- A. Iancu, 
nr. 54, în termen de 30 zile de ia ultimul anunţ. 

T” 1 (90037)



a VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând şură demola-
bilă. (1400 ţigle), sat Bocşa 
Mare, comuna Certej. Tel. 
G28965. (1530799)

•  Vând tractor U 650,
stare bună, Mihuţoni Şte
fan, Clopot! va, nr. i36, 
după ora 16. (9176)

•  Vând apartament con
fort I parter eu 3 camere 
în zona Bâlcoscu. Tel. 
620953, după ora 18 sau 
zilnic la nr. 615269. (9382)

•  Societatea Garant 
Consulting-, tel. 616449, 
facilitează vânzarea -- 
cumpărarea aparta
mentelor, caselor, te
renurilor. Cumpărătorii 
sunt serviţi gratuit.

(8613)

•  S.C. IMPORT EX
PORT S.Ft.L. HUNE
DOARA, unic distri
buitor în judeţ prin 
depozitul său din str. 
9 Mai, nr. 9 (vizavi de 
fabrica Vidra), vă o- 
feră ulei floarea soa
relui de Oradea, 814 
lei/0,5 litri. Informaţii 
suplimentare la tel. 
717147, după ora 18.
: (9270)

• •  S.C. Vinalcool S.A.
Arad anunţă că vinde
prin depozitul său din
Deva ,str. Horia, nr.
67, băuturi alcoolice,
vinuri, sucuri şi oţet, 

(9335)
- * —

•  Vând sau* schimb a-
partament două camere ul
tracentral Deva cu Bucu
reşti. Tel. 617925. (9162)

•  Vând Lada 1500, set
motor, piese. Tel. 612873, 
după ora 19. (9311)

•  Vând Dacia 1310, ar
mă vânătoare calibru 12, 
armă Tir 5,6, comuna Xam, 
tel 142, seara (familia Ro
tarii). ■ (9342)

•  Vând Dacia 1100.
'90 000 km, televizor co
lor, video recorder, tel. 
•611459. (9343)

•  Vând materiale con
strucţie, ţiglă, lemn, că
rămidă (grajd CAP), caro
serie ARO 243 şi 4 roţi 
complete noi. casă cu 
grădină în Si bot. Tei. 
612601 (9385)

•  Vând atelier fierărie, 
Peatişu Mare, nr. 187.

' (9365)
• '  Vând 30 capre, * preţ 

negociabil. Deva, tei. 
613939, orele 17—22. (9334)

•  Vând casă str. Gri-

â  1 * 'T :
■ h . — -V * :.

î

ALCOOLUL 
ŞI ACCIDENTELE

Spre deosebire de cei
lalţi factori agravanţi în 
producerea accidentelor 
rutiere, alcoolul nu numa; 
că accentuează pericolul, 
dăr şi determină acciden-

viţa, nr. 31, tel. 624838. 
Deva. (9386).

•  Vând microbuz TV
sau schimb cu autoturism. 
Tel. 641539. (9364)

•  Vând apartament 4 
camere pe bdul Libertăţii, 
bl. L 4, sc. A, ap. 12, De
va. Tel. 619229 sau 618112,

(9336)
•  Vând Copiator Infotec

9030, 30 copii/min. 3 000 000, 
negociabil. Tel. 770063 Ha
ţeg, orele 19—22. (9354)

•  Vând casă cu gră
dină, curent, apă, gaz. 
Deva, A. Vlaicu, nr. 133. 
Tel. 621343. (9358)

•  Vând videoproiector 
color marca Philips, te
levizor color marca Philips, 
maşină semiautomată, in
jecţie mase plastice R.F.G. 
Execut piese prin injecţie 
mâse plastice cu matriţele 
clientului., Informaţii tel. 
625094, după ora 20. (9362)

•  Vând Dacia 1310» fa
bricaţie 1990, culoare crem. 
Tel. 618479. (9366)

•  Vând casă Simeria, 
str. Teilor, 38, cu apă» gaz.

(9367)
•  Vând căsuţă cu a-

nexe, gaze, curent electric, 
grădină 366 mp, str. Co- 
ziei 10. Tel. 620063. (9368)

•  Vând apartament- 4
camere, Deva, zona Gării, 
bl. 43. et. 2. Tel. 617233. 
orele 15—22. (9369)

•  Vând casă, anexe, sat 
Dudeşti, comuna Luncolu 
de Jos. Tel. 616135, 625587.

(9370)
•  Vând Saviem 7,5 tone,

stare bună. Tel. 628222, 
după ora 18. (9371)

•  Vând apartament două
camere sau schimb cu gar
sonieră plus diferenţă. Tel. 
611400. ' (9373)

•  Vând remorcă Padeş 
500 şi motopompă putere 
mare. Deva, tel. 611594.

(9374)
•  Vând Aro 243 Die

sel. Deva, tel. 619324,
(9375)

•  Vând Citroen BX 14
RE, an fabricaţie 1988,
consum 6 litri benzină/100 
km, preţ 4 500 000' lei. Tel. 
625207. ‘ (90040)

•  Vând casă şi grădină. 
Deva, str. Horea, nft 133.

. .(9376)
•  Vând sau schimb a-

partament 3 camere cu 
două camere. Deva. exclus 
Micro 15 şi Dacia. . Vând
Dacia 1300. Deva, * tel,
626219. . '  * ’ ■ (9381)

•  Vând urgent. dormitor,
bibliotecă, canapea cu fo
tolii. Tel. 623351.' (9393)

•  Cumpăr Ford Ficsţa, 
neînmatriculat. Tel. 615913,

(9380)
•  Vând apartament două 

camere, zonă Gojdu Re
laţii Deva, tel. 616421.

(9396)
•  Vând maşină cusut 

Singer, tip blănărie, ciz-

tul, licorile lui Bachus, 
pe lângă / starea euforică 
pe care o creează, tulbură 
şi rapiditatea în gândire, 
împăienjeneşte ochii şi 
diminuează reflexele.

In lună ianuarie " 1994, 
Lepădatei Traian de 47 
ani, din Călan, a fost de
pistat de poliţia din lo
calitate conducând auto
turismul 3 HD 2392 în 
stare avansată de ebrie
tate.

Dosarul penal întocmit 
a fost înaintat instanţei 
de jijdecată, gradul de 
alcoolemie stabilit de la
boratorul de medicină le-

mărie. Informaţii la ciz
măria Mărăşti Deva. (9378)

•  Vând apartament două
camere (gaze -f- beci) Hu
nedoara, bdul 1848, bl. 10, 
ap. 7,. parter. Tel. 619041, 
după ora 17. (9395)

•  Vând combină Gold 
Star» video -j- televizor şl 
cutie viteze Oltcit Club 
defectă. Deva, Mărăşti, bl. 
13, ap. 28, tel. 625866. (9391)

•  Vând sufragerie tip 
Luxor. Deva, tel. 615792.

(9388)
•  Vând apartament două 

camere ,zona Gării, bl. 
43, ap. 65, Deva. Tel.
615169. : ri (9399)•; - ; ■■ ■ •

•  Vând loc de casă Bă-
ciâ si maşină de înghe
ţată. ’ Tel. '615269. (9382)

•  Vând cavou cimitirul
Popa Şapcă, alee principală. 
Tel. 722132; 716368. (8952)

Vând apartament 3 
camere, str. A. Iancu, tel. 
715518. 1 (8951)

•  Vând rochie de mi
reasă, preţ convenabil, a- 
ragaz. Tel.' 723080, (8950)

■ [(§: Vând casă Boş, preţ 
convenabil. Informaţii Boş, 
nr. 31. (8949)

•  Vând sau schimb Mer
cedes 207 Diesel cu apar
tament 3—4 camere, zonă 
centrală, plus diferenţă, 
fel, 718810. (8948)

•  Vând spaţiu comercial .
(chioşc) Hunedoara, zona 
I, 15 mp. Tel. 714782, orele 
18—21. (8945)

•  Vând bicicletă Mon
tam Bike/(deosebită), tel. 
712995, 722795. (8947)

OFERTE DE 

SERVICII

•  Caut pensionară sufle- 
tistă pentru menaj, 2—3 
ore zilnic, la bătrân 
bolnav. Relaţii Ia tel. 
711453, zilnic orele 14—18.

(8946)

•  Meditaţii matematică.
Tel. 625155. (90007)

> m Mişu Luppa anunţă 
excursie Polonia, miercuri 

. 17 august, cost 40 000 lei. 
Tel. 612166.

•  Important! Reamin- 
i tim producătorilor agrieoli 
, că pot să-şi procure utilaje

dorite prin credite cil do
bândă subvenţionată prin 

; S.G. Âgroservice S.R.B.
Deva, str, .Depozitelor. 

•' nr. 10, ' tel.'- 622195,
. 624785. (9304)
, I

•  împrumuturi în lei
i primiţi imediat la Casa 
i de* amanet Simeria, zilnic 
, 8—12; 15—17, tel. 661721. 
{ / ■ ' ■ / /  (8730)

•  Efectuăm trans
port marfă 5 tone, ta
rif 250 lei/km, tel. 
617742, 614230, (9360)

•  Angajez şofer cate
goria D. Tel. 611618. (9372)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer spre închiriere spa 
ţiu depozitare en-gros. fel. 
715484. (89531

•  Intelectuali căutăm 
garsonieră de închiriat, ex
clus Dacia, Micro. Tel. 
628222, după ora 18. (9371)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 4
camere cu două camere 
(diferenţă), Gojdu. Tel. 
617713. ' (9387)

•  Schimb garsonieră cu
apartament. Informaţii la 
tel. 629220, între orele 
8—10. (9383)

COMEMORĂRI

•  Dor nestins, lacrimi 
şi flori pe mormântul tău

. NELU IOVAN 
din Căinelu de Sus, la doi 
an; de la fulgerătoarea 
dispariţie. Soţia Dorina şi 
fiul Cristian. (9341)

s 
\ 
\

-  \ 
V

•  Din tăcuta şi mă
rea noastră durere, a- 
nunţăm azi împlinirea 
a 4 ani de când moar
tea nemiloasă l-a ră
pit dintre noi, la nu
mai 35 ani, pe cel mai 
iubit fiu şi frate 

CORNELIU 
IACOBESCU 

din Teiu. .
Cât ai trăit te-am 

iubit/Cât vom trăi te 
vom plânge. Părinţii 
şi fraţii îndureraţi.

(9173)

gală fiind de 2,33 gr la 
mie.

Starea de ebrietate a 
fost clară, noroc că de 
această dată nu s-a în
tâmplat nimic pe dru
mul public. Dar cine nu 
învaţă din propriile pă
ţanii se pare că în multe 
cazuri nu ajunge bine. 
Traian Lepădătoi, la nu
mai câteva luni de la în
tâmplarea anterioară, s-a 
urcat din nou la volan. 
Dar şi de această dată 
tot în stare de ebrietate 
(2,77 gr la mie alcoolemie 
stabilită) şi fără permis, 
de conducere. La încer

carea unor manevre eu I 
auţoturismul, acesta 8 J 
întâlnit îrl eale un copa*. |  
Noroc că cei din jur' I 
l-au ajutat să .coboare [ 
din autoturism. L-au a- { 
jutat, dar aventura s-a * 
terminat la poliţia din I 
Călan, unde a fost reţi- * 
aut. .. I

Poate în arest va ms- J 
dita şi vor medita pro- | 
babil şi alţii care în- I 
cearcă să procedeze la J 
fel. |

7 -... - • i
Maior MtRCEA NEGRU, { 

din Inspectoratul Judeţean « 
de Polifie, I

Serviciul Poliţiei rutiere J
■ • i

S.C. CIF S.A.

Cu sediul în Deva, slr. Depozitelor, nr. 6, 
înregistrat la Registrul Comerţului sui) nr- J/ 
20/413/1991.

Anunţă lansare de oferte pentru ocuparea 
postului de

•  MANAGER, 
potrivit Legii 66/1993.

i
v
s
\

\ pă

Depunerea ofertelor se va face in maxi
mum 20 zile de la data ultimei publicaţii n- 
părute în presă, la sediul societăţii comerciale.

Criteriile de selecţie, data, ora şi locul Con
cursului, precum şi alte informaţii suplimen
tare sc pot obţine la sediul societăţii, serviciul 
personal, dl. MEDRUT DUMITRU. Telefon 
612608, între orele 9 -12. (90026)IM

î

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

Organizează, la data de 26 august 1991. 
ora 9, la sediul tribunalului

pentru ocuparea următoarelor posturi:

•  2 posturi grefier; /;■;■//■„:■//.■/
•  2 posturi grefier-daclilograf;
•  2 posturi arhivar-registrator;

; •  1 post agent procedural.
Relaţii cu privire la condiţiile de partici

pare şi Ia bibliografie se pot afla în anunţurile 
scrise de la sediile Tribunalului judeţean Deva 
şi al Judecătoriei Orăştie.

Informaţii suplimentare la telefon 611574.

•  Un pios omagiu la 
cei 4 ani de la despărţirea 
de soţul meu

CORNELIU '
'  IACOBESCU

(9384) •

•  S-au scurs doi . ani • 
de lacrimi şi durere de 
Ia despărţirea de dragul ţ
nostru
V>- DAN IIALGA
Câţ vom trăi te . vom 
plânge. Mama Viorica, 
sora, cumnatul şi nepotul. ; 
Flori şi lacrimi pe mor
mântul tău. (9392)

S.C. „HERBA“ S-A. DEVA
•' ;'-Fl : .ri f.--; rV-.’ : v-.f .' V .V

Organizează, la 30 zile după ultima apari 
ţie a anunţului, concurs pentru ocuparea postu
lui de ■■

•  MANAGER,

în condiţiile Legii nr. 66/1993.

Relaţii la sediul din str. A. Vlaicu, nr. 25 
— telefon 616055. (90036)

CASA DE AJUŢOIl RECIPROC! 
A PENSIONARILOR

Bdul 1 Decembrie, nr. TI; Deva

I
i
s
\
\
s
s

ANUNŢA

r / La sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pen-, 
sionarilor din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 11. 1 
a fost deschis şi funcţionează

„CABINETUL MEDICAL” 
şi

„ATELIERUL DIF FRIZERIE” 

după următorul program i
M CABINETUL MEDICAL 

Luni, orele 16—19,
Miercuri, orele 10—13 
Vineri, orele 16—19 
ATELIERUL DE FRIZERIE 
Marţi, orele 8—13 
Joi, orele 8—13
Vineri, orele 8—13. ”

(90033)
• /
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