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în fiecare familie hunedoreanâ
va putea deţine un post telefonic!

— Pentru , început, die 
director, v-rnn ruga să fa
ceţi câteva aprecieri ple
când de la reorganizarea 
fostei Direcţii judeţene de 
potţtă şi telecomunicaţii^ 
respectiv' înfiinţarea Di
recţiei —• de Telecomuni
caţii — Romtelecom.

— Separarea activităţilor 
de poştă şi de telecomutii- 
eaiii a implicat mai mul'te 
faze: despărţirea efectivă şi 
împărţirea bunurilor- care,, 
până la urmă, s-au fina
lizat In sensul că nouă 
ne-a rămas patrimoniul 
fostei instituţii în oraşe, 
iar regiei de poştă cel din 
mediul rural. Prin înţe
legere ne facem servicii 
reciproce, colaborând a- 
iunci când este cazul.

Sub aspectul dezvoltării 
economice, spre deosebire 
de alte sectoare, în teleco
municaţii s-a mai mişcat 
ceva. Cine vine din stră
inătate se loveşte de câ
teva lucruri: de vamă, de 
drumuri şi apoi de tele
foane. Chiar zilele trecute 
am avut un om de afa
ceri din Germania care nu 
putea să înţeleagă că insta
larea unui telefon la noi 
durează o lună de zile îp 
condiţiile în care vrei să 
rezolvi problema.

— Ce aţi realizat con
cret în sfera dezvoltării ?

— La 1 decembrie a.c.. 
va începe montarea unei 
centrale de 13 000 de linii 
(„Alcatel"), în noua clădire 
din vecinătatea hotelului 
Deva — clădire parţial 
terminată şi care vă întru
ni toate exigenţele cerute 
de standardele Vest. Para

CONVORBI

cu dl. ing. Ovidiu Munteanu, director al 
Direcţiei de Telecomunicaţii Hunedoara

lei cu această investiţie se 
vâ reconstrui reţeaua o- 
raşului Deva, reţea care 
se află în prezent în sta
diul de proiectare.

Până în 2005 se are în 
vedere, la nivel de judeţ, 
o densitaţe de 25 de posturi 
telefonice la 100 de locui
tori, ceea ce înseamnă că 
fiecare familie Va putea 
beneficia de un telefon, 
fiecare bloc va- avea cir. 
cuitul Iui. Sperăm, din a- 
cest punct de vedere, ea în 
maximum 2 ani,, cel puţin 
la nivelul municipiului De
va, să nu mai avem pro
bleme, iar după această pe
rioadă efortul nostru să se 
îndrepte spre alte servicii, 
în folosul cetăţeanului — 
transmiterea de date, crea
rea posibilităţilor tehnice 
la domiciliu pentru insta
larea de terminale ctc-

Gândind , la o perspecti
vă imediată, în condiţiile 
introducerii fibrelor op
tice, Deva va deveni ✓un 
centru foarte puternic de 
telecomunicaţii. Chiar dacă 
iniţial s-a gândit altfel, 
poziţia geografică avanta
jează municipiul nostru, 
prin prezenţa a şase ase
menea linii de trafic op
tice. Tn Deva, anul viitor

noi vrem să rezolvăm toate 
cererile, urmând ca în 
Hunedoara şă finalizăm 
marea majoritate a investi
ţiei până în anul 1996. 

. Concomitent se va finaliza 
modernizarea şi' extinde
rea reţelei telefonice în 
Oraşele Simeria, Orăştie şi 

1 Brad. Preconizăm ca în 
doi’ a n i. să rezolvăm deci 
localităţile amintite-, ca ţi
pai să ne îndreptăm aten
ţia spre celelalte zone ale 
judeţului.

— Daţi o speranţă şi 
populaţiei rurale?

— Pe lângă oraşe şi mu
nicipii' vor fi montate şi

, câteva centrale în mediul 
rural. Noi am avut un
proiect privind racordarea 
tuturor centrelor de co
mune la sistemul interur
ban, proiect la care nu 
am renunţat şi care, odată 
cu schimbarea tehnologiei 
— care este de ultimă oră— 

/  va rezolva problema '  in
terconectării acestor cen
tre. Dar deocamdată aş
teptăm o tehnologie ba
zată prin radio pentru că 
investiţia în mediul rural 
este extrem do costisitoare, 
în medie, pentru fiecare 
abonat, în condiţiile noii 
tehnologii, ne costă aproxi

mativ 1200 de dolari pe 
linie. Proiectul privind in
terconectarea centrelor de 
comună' la telefonie, indi
ferent ’ de tehnica folosită, 
se va finaliza până în anii 
1998—1999. . :

— - Dle director, vă ru
găm să precizaţi ce în
seamnă în termenii de 
specialitate ai domeniului 
„lipsa condiţiilor tehnice".

. Pe o stradă, într-un 
cablu telefonic, trebuie să 
existe atâtea perechi de . 
fire câte posturi telefonice 
individuale trebuie mon
tate. în timp, după insta
larea cablului, numărul so
licitărilor de posturi depă
şeşte - numărul perechilor 
de fire din cablu. Aceasta 
înseamnă, în mare, ab
senţa condiţiei tehnice.

— Atât dumneavoastră, 
cât şi serviciului speciali
zat pentru relaţii cu pu
blicul, zilnic vi se adre
sează diverşi cetăţeni pri
vind defecţiunile ivite în 
sistem sau încărcarea fac
turii telefonice. Să lămu
rim, aceste aspecte.,

— Nemulţumirile celor 
care ni se adresează sunt 4 
uneori justificate, împreju
rare în care noi le rezol
văm problemele. In alte si
tuaţii, cele reclamate nu 
se confirmă. Nu puţine

Au adresat întrebări Şi au 
consemnat răspunsuri 

DUMITRU GHEONEA, 
ION CIOCLEI, 

CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 2-a)

ZIARIŞTII PR O F E SIO N IŞT I - 

S T R Â N G  RÂNDURILE
Intr-o dulce atmosferă de început de iarnă, in zilele 

de 19—20 noiembrie a.c., s-au desfăşurat, la Poiana Bra
şov, lucrările celei de a IlI-a Conferinţe Naţionale a 
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Au parti
cipat preşedinţi ai filialelor judeţene şi dih Capitală ale 
U.Z.P., directori, redactori şefi şi editori de ziare şi re
viste, cadre de conducere ale studiourilor centrale şi 
locale de radio şi televiziune şi ai principalelor agenţii 
de presă, reprezentanţi ai parlamentului şi ai instituţiei 
prezidenţiale, alţi invitaţi.

Duminică, în ziua a Il-a a lucrărilor, a venit şi dl’ 
Adrian Năstase, preşedintele executiv al P.D.S.R, şi pre
şedinte a f Camerei Deputaţilor, care a prezentat un in
teresant expozeu despre menirea presei şi dialogul 
ei cu puterea în România, despre profesiunea de ziarist 
şi statutul său profesional şi social, după care a răspuns 
cu frâncheţe şi echilibru la întrebările ziariştilor din 
sală. ’

Cea de a III-a Conferinţă Naţională â U.Z.P. a fost 
o reuşita — aproape deplină —, ca nivel de organizare, 
de participare şi desfăşurare a lucrărilor, de abordare 
deschisă, principială, obiectivă a problemelor multiple 
şi dificile cu care se confruntă la ora actuală presa 
scrisă din România, cât şi activitatea din domeniul 
audiovizualului.

A IlI-a Conferinţă Naţională a U.Z.P.

Participanţii lâ conferinţă au ascultat rapoartele de 
activitate ale consiliului naţional şi comisiei,de cenzori, 
au apreciat că,la nivelul condiţiilor tehnice şi financiare 
extrem de limitate, uniunea a desfăşurat, totuşi, o acti
vitate pozitivă în perioada care . a trecut de la confe
rinţa anterioară, ţinută în urmă cu doi ani la Galaţi.

In Cadrul dezbaterilor, ziariştii nu' s-au cruţat unii 
pe alţii şi nici organismele puterii, subliniind cu tena
citatea Şi responsabilitatea pe care le incumbă profesia 
de ziarist într-un stat de drept — ca' autentică putere 
în consolidarea democraţiei şi slujirea intereselor cetă
ţeanului — nu doar reuşitele înregistrate, ci şr minusu
rile pe care Ie mai manifestă presa şi ziariştii în rapor
turile cu celelalte puteri ale statului şi cu cititorul de 
'presă. In deplin consens, într-un limbaj decent, fără a- 
tacuri Violente la persoană, dar cu spirit combativ şi 
gând sincer de perfecţionare a propriei activităţi, cei 
care au luat cuvântul i-au criticat cu justeţe pe guveri- 
nanţi şi parlamentari, care din 1990 încoace la apelurile 
consecvente ale presei de -a-i susţine demersurile şi a-i 
asigura unele facilităţi, au rămas impasibili, ba, riiai 
mult, au: adoptat noi măsuri punitive pentru ziarişti. Au 
revenit în aţehţie grava criză de hârtie şl costurile exa
gerate ale acesteia, preţurile mari ale manoperei ti
pografice şi din «bwnenîul difuzării, taxele vamale, apă
sătoare la importurile de hârtie, echipamente poligrafice, 
aparatură tehnică şi consumabile, aberanta TVA care 
se aplică în lanţ la publicaţii şi la publicitatea din 
presă, alte taxe şi impozite împovărătoare pentru exis
tenţa presei din ţara noastră.

Ziariştii profesionişti au strâns puternic rândurile 
şi o vor face în continuare, vizând întărirea organismu
lui lor profesional,' şi-au manifestat disponibilitatea de 
conlucrare, eventual "de fuziune, CU Societatea Ziariştilor 
Români şi cu Asociaţia Ziariştilor din România, au for
mulat măsuri concrete şi au adoptat câteva moţiuni cu 
care se vor prezentă la guvern şi la parlament în vede
rea soluţionării lor grabnice, în bază legilor şi a Consti
tuţiei.

De asemenea, ziariştii au adoptat proiectul Legii 
privind statutul- şi exercitarea profesiei de ziarist, care 
va fi înaintat parlamentului spre dezbatere şi aprobare, 
precum şi rezoluţia conferinţei.

Spunând mai sus că reuşita conferinţei a fost a- 
proape deplină şi nu totală, am .avut în vedere faptul 
că au lipsit de la lucrări reprezentanţii unor ziare cen-

DLMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 3-a)

FLASH!
0  Ajutoare. Crucea 

Roşie Germană din Ras- 
tatt a venit recent cu 
ajutoare în judeţul nos
tru. Acestea au fost 
destinate copiilor de la 
Şcoala Specială Săcel 
falimente şi obiecte sa
nitare) cât şi unor fa
milii foarte sărace din 
judeţ, pentru care au 
adus 60 de pachete cu 
îmbrăcăminte şi au do
nat Filialei judeţene de 
Cruce Roşie suma de un 
milion, spre â fi folosită 
la cumpărarea unor pro
duse alimentare de bază. 
(V.R.)

Q  Spanacul. Apărut 
ca trufanda de tpamnă 
pe piaţă, spanacul, in 
ciuda preţului ridicat, 
între 1000—1400 de lei 
pe kg, are căutare şi 
trecere cu : coadă, bine
înţeles, Ia consumatori. 
Sunt cam scumpe vi
taminele naturale, dar 
tot sunt de preferat ce
lor sintetice. (N.T.)
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FESTIVALUL
Festivalul cântecului os

tăşesc ce s-a desfăşurat 
sâmbătă la Deva poate 
fi considerat o reuşită. De 
apreciat eforturile orga
nizatorilor — UJVT. 01719 
Deva (în colaborare cu 
Direcţia de Cultură a Ar
matei şi Prefectura Ju
deţului), mai ales că ma
nifestarea este la prima 
ediţie. Cu siguranţă, dacă 
se va continua în acest 
fel, festivalul poate de-, 
veni o tradiţie, aşa cum 
s-â spus in deschiderea 
sa. , XxXX' :.-ţ
• în faţa statuii lui De- 
cebal din centrul muni
cipiului Deva s-au aflat 
reprezentanţi ai Prefec
turii, Consiliului ju
deţean , şi Primăriei, 
comandanţi de unităţi 
m i 1 i f a  r c, ai unor 
instituţii judeţene şi lo
cale, cetăţeni ai oraşului. 
Aici s-a desfăşurat prima 
secţiune â festivalului — 
„Trec ostâşi-n marş cân
tând".

In Urma derulării pro

bei, juriul a hotărât: locul 
I — ostaşii de la U.M. 
01933 Hunedoara. Le-au 
urmat cei de la Grupul 
de pompieri Deva şi de 
la U.M.. 01099 Brad. Pen
tru a nu mai reveni la 
acest moment, trebuie să 
spunem că pentru toţi 
cei prezenţi, el poate fi 
considerat ca o lecţie de

" adevărat patriotism, lec
ţie atât de necesară în 
aceste vremuri. ....

Al doilea moment im
portant al festivalului s-a 
desfăşurat în sala mare a 
Casei de cultură. Ne re
ferim la secţiunea a Il-a, 
(„Străbună vatră, lea
găn de eroi"). In faţa u- 
nei săli arhipline şi a u

nui public entuziast, care 
de multe Ori i-a aplaudat 
la scenă deschisă, ostaşii 
au dovedit reale calităţi 
interpretative. Au cântat 
aici „bărbaţii crestelor 
alpine" (vânătorii de 
munte din Petroşani); „cei 
cu privirea permanent a- 
ţintită la cerul patriei" 
(râchetiştii de Ia Hune

Moment din festival. Foto: PA VEL LAZA

doara); „apărătorii ordinii 
şi legalităţii" (jandarmii 
de la  Orăştie); „ostaşii 
dăltuiţi din palele focului 
dogoritor" (pompierii de 
la Deva); genişţii din De
va şi „crăişorii Munţilor 
Carpaţi" din Brad,

S-a cântat cu dăruire 
şi talent, fiind evocate e- 
roismtil şi tradiţiile ar
matei române. ~

In afară de concurs au 
fost invitate formaţii şi 
solişti vocali, dintre care 
s-a remarcat formaţia e- 
levilor Institutului militar 
de muzică „Iacob Mure- 
sari" Bucureşti, supranu
miţi „privighetorile ar
matei". "

Primele trei locuri la 
această secţiune ău reve
nit, în ordine, ostaşilor 
de la U.M. 81719 Deva, 
U.M. 0812 Orăştie şi U.M. 
01032 Petroşani. Tuturor 
li s-au adresat felicitări. 
Noi Ie adresăm şi organi
zatorilor •
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PÂNĂ IN 2005, 
VA PUTEA

FIECARE FAMILIE HMEMKAIA 
DEŢINE UN POST TELEFONICI
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A L
23 noiembrie '

•  Au trecut 326 de 
zile din art; au mai ră
mas 39;

•  Începe Zodia Săge
tătorului (23 noiembrie 
— 21 decembrie);

•  1905. S-a născut PE
TRU CQM ARNESCU (m, 
1978), critic şi.istorie de 
artă;

•  1876. S-a născut 
MANUEL DE FALLA 
(m. 1946), compozitor şi 
pianist spaniol;

•  1933. S-a născut 
ANGHEL DUMBRA- 
VEANU, scriitor;

•  1948. S-a născut 
GHETE TAUTLBR, scri
itoare românca de ori
gine . genppAAâ.

— »
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(Urmare din pag. t)

dintre sesizările legate de 
costul prestaţiilor telefo
nice se datorează şi ne
cunoaşterii mişcării preţu
rilor şi tarifelor, deşi noi 
informăm ori de câte ori 
este nevoie, inclusiv prin 
ziarul dv., despre aceste 
majorări. Sigur, au fost 
şi situaţii când am primit 
de la Bucureşti noile ta
rife în care se specifica 
aplicarea retroactivă a ta
rifelor majorate. Apoi sunt 
şi defecţiunile de sistem 
îh care noi intervenim 1- 
mediat. Avem insă şi ca
zuri în care se practică 
pirateria pe liniile telefo
nice. Uneori este depistată, 
alteori nu.

Se mai întâmplă şi sub
stituiri de autoritate în ce 
priveşte personalul Rom- 
telecom. Acestea se să
vârşesc, de regulă, de foşti 
salariaţi ai noştri pe care 
i-anj înlăturat din colectiv 
pentru indisciplină, incom
petenţă sau necinste. Noi 
încercăm să confecţionăm 
uniforme pentru persona
lul specializat în repararea 
defecţiunilor ivite, însă 
trebuie şi locatarii să ma
nifeste mai multă atenţie 
asupra persoanelor care se 
prezintă ca aparţinând u- 
nităţii noastre.

—* La redacţie ne parvin 
scrisori prin care se soli
cită răspuns dacă handica
paţii, veteranii de război, 
alte categorii sociale be
neficiază de facilităţi în 
domeniul telefoniei.

r— Chiar dacă s-au emis 
reglementări legale, ele 
nu sunt aplicabile deoa
rece nu s-au încheiat con
venţiile între Ministerele 
Muncii şi Protecţiei So
ciale, Finanţelor, Apărării 
Naţionale, Comunicaţiilor.
Când se fac aceste con
venţii se stipulează şi sur
sele de finanţare. Or, în 
zadar se dă o lege dacă 
nu se dă şi suportul de a-

Cum văd aplicarea Legii fondului funciar beneficiarii ei

plicare. Chiar în prezent 
avem un proces cu un ve
teran de război care ne-a 
spus: „Domnule, e lege". 
Desigur, trebuie să se în
ţeleagă că nu este rea in
tenţie, dar până nu există 
sursa de finanţare nu pu
tem aplica gratuitatea.

— Se vehiculează ideea 
că lucrătorii din Romtele- 
com beneficiază de facili
tăţi deosebite. Care-i ade
vărul? ,•

— In baza prevederilor 
contractului colectiv de

' muncă, personalul nostru 
are priorităţi la instalarea 
telefonului (dacă există 
condiţia tehnică), precum 
şi un număr de impulsuri 
gratuit — 200 impulsuri pe 
lună, precum şi scutirea la 
plata taxei de abonament. 
Priorităţi la instalarea te
lefonului au, de asemenea, 
veteranii de război şi per
soanele handicapate.

— De mulţi ani nu s-a 
mal editat o carte de tele
fon. Ce ne puteţi spune 
despre o nouă ediţie a a- 
cesteia?

— Cartea de telefon a 
fost gândită centralizat pe 
ţară, intenţie ce a eşuat. 
Atunci ne-am gândit să 
scoatem o carte prin efor
turile noastre. Sigur, cel 
mai normal ar fi să ofe
rim gratuit abonaţilor noş
tri o carte de telefon. Dar 
costurile sunt mari şi nu 
le putem suporta. Totuşi, 
până la sfârşitul acestui 
an va apărea noua carte de 
telefoane a judeţului Hu
nedoara, pe care o tipă
reşte o firmă particulară 
din Mehedinţi. Cartea cu 
numerele de telefoane apă
rută de curând în judeţ 
nu ne aparţine şi nu ne 
facem răspunzători de e- 
ventualele omisiuni, ine- 
xactităţi sau greşeli de nu
mere. Noi preconizăm re
actualizarea anuală a cărţii 
de telefon.

«*> In ce constă grija 
consiliului de administraţie

faţă de problemele sociale 
ale salariaţilor?

— Şi aici am putea 
spune că am făcut ceva, 
anul trecut finalizându-se 
un bloc cu 56 de aparta
mente. Intenţionăm să con
struim măcar o stradă a 
Telecomuhti în care să în -. 
văţăm oamenii să-şi con
struiască case.

Am cumpărat staţiunea 
Vaţa de Jos într-un mo- 

•ment în care s e ‘ prăbuşea 
vertiginos, unde vom in
vesti în vederea înfiinţării 
aici şi a unui centru de 
formare a lucrătorilor în 
telecomunicaţii, la nivel 
mondial, un centru după 
toate criteriile şi exigen
ţele din Occident. Voiri 
menţine şi dezvolta, toto
dată, funcţiile actuale ale 
Staţiunii. Aici avem în in
tenţie şi un helioport, pen- 

.tru a „sări“ peste dru
murile proaste, construirea 
unor terenuri de sport, a 
unui casino şl a unei bi
serici. Sigur, finalizate, a- 
ceste proiecte vor veni în 
sprijinul localnicilor, atât 
pentru valorificarea forţei 
de muncă, cât şi a produ
selor agroalimentare.
- —* Ştim că aveţi şi pre
ocupări cultural-artistice.

— Da, am constituit de 
curând un ansamblu eul- 
tural-artistie denumit „Cri- 
nul“, cu care deja am In-, 
registrat o emisiune pentru 
postul naţional de televi
ziune. In acest ansamblu 
îşi vor valorifica aptitu
dinile salariaţii din Rom- 
telecom dar şi din afară 
Scopul major al existenţei 
acestui ansamblu îl repre
zintă valorificarea tradiţii
lor folclorice ale zonelor 
judeţului Hunedoara.

Toate aceste preocupări 
ale noastre au menirea de 
a uni colectivul în sco
pul realizării în cât mai 
bune condiţii a sarcinilor 
regiei şi totodată de a 
participa la protecţia so
cială a salariaţilor.
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15,00 Videotext; 17,001 

Observator; 18,00 Puls j 
— Delegaţia Primăriei, 

î  Deva la Arras (reluare); \ 
■" 19,20 Film artistic 2- Ză- J 

pezile din Kilimanjaro; ■ 
21,20 Worldnet.

G,00 V.O.A. Europe; 6,00| 
BBC; 6,30 Maraton ma-« 
tinal; 9,00 Ştiri; 9,30] 
English One to one [ 

[(lecţia 31): 9,45 Mor-,
'ning music; 12,00 Radio! 
1 can-can; 13,00 Ştiri; J 
17,00, Ştiri; 17,30 En-;

1 glish One to one (lec-! 
!ţia 32); 18,00 BBC; 19,00; 
] Rondul de seară; 21.00«
; BBC; 22,00 Ştiri; 22.10Î 
Muzică.
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Aplicarea Legii fondu
lui funciar —- acest act 
ce-i preocupă în cel mai 
înalt grad pe oamenii sa
telor şi mobilizează pu
ternic surse umane — se 
vede într-un anume fel de 
sus în jos şi în altfel de 
jos în sus. O astfel "'de. 
privire, adică de jos in 
sus, am încercat să arun
căm asupra materializă
rii acestui important act 
normativ stând de vorbă 
cu câţiva beneficiari ai 
acestei legi, din satul Pri- 
caz, aparţinător comunei 
TUrdaş.

Primul interlocutor ne-a 
fost dl Coriolan Măniuţ, 
care ne-a spus.

— In satul nostru, a- 
plicarea Legii fondului 
funciar este pe sfârşite. 
Tot terenul a fost măsu
rat de către un domn 
Radu, de la cadastru, din 
Deva, şi de dl ing. Petru 
Sasu, de la Centrul a- 
grfcol din Turdaş.

— S-au dat titluri de 
proprietate ?

—• încă nu. Acuma se 
scriu. Ştiu asta fiindcă 
fac parte din comisia co
munală ce se ocupă de 
legea cu împărţirea pă
mântului.

— La cât pământ aveţi 
dreptul şi cât aţi primit, 
înv fapt?

— 10 hectare trebuia să 
primesc şi am primit 9. 
Ăsta fiindcă s-a redus su

prafaţa ce-i revenea fie
căruia cu 10 la sută.

—- Cum privesc oame
nii modul în care s-a a- 
plicat legea ?

— Sunt mulţumiţi, In 
general. Mai' sunt câteva 
cazuri în - discuţie, care 
se rezolvă în aceste zile.

Un alt Interlocutor. Mi- 
rbn Dâvidescu.

— Am primit atâta pă
mânt Ia cât am avut 
dreptul, adică 2,7 ha — 
ne-a spus dumnealui.

— Unde?
— Acolo unde l-am a- 

vut înainte. Numai că în

— In Pricaz au fost ca
zuri de neînţelegeri între 
rude, în ce priveşte îm
părţirea pământului ?

— Nu ştiu să fie. In 
orice caz, In justiţie n-am 
auzit să se fi dus cineva.

In vreme ce stăteam de 
vorbă, în mijlocul şose
lei asfaltate ce străbate 
satul de Ia un capăt la altul, 
s-a apropiat de grupul 
nostru o femeie mărunţi
că de statură, în vârstă.
—  De pământ vorbiţi ?
— Dă, nană Anuţă, fl

răspunse unul din cei 
trei. . ■ ■ • ■■

O femeie a-a supărat pe preotul satului

tarlaua „Linţ“ au intrat 
peste noi cei din satul 
Foit, comuna Rapolt.

— Cum folosiţi pămân
tul ?

— Două hectare le-am 
dat în asociaţia ce s-a 
înfiinţat în satul nostru, 

—  Ce-aţi primit de la
asociaţie ?

— Trei saci de grâu. 
Sunt mulţumit de ce am 
căpătat, ca toţi cei ce s-au 
înscris In asociaţie.

Dna Sofia Irimie consi
dera: • »

— Legea s-a aplicat bine.
Am primit pământ acolo 
unde arii athit şi înainte. 
Mai sunt abateri, dar 
mici. ....... .........

— Apăi atunci să-l spun 
şi eu domnului (autorului 
acestor rânduri) ceva.

— Poftiţi, am zis.
— Eu am primit pământ 

atâta cât aveam dreptul. 
Am primit o bucată şi 
In locul numit „Luncă*1. 
L-son semănat timp de doi 
ani, adică nu OU, câ-s bă-

•. tr&nă, asociaţia, că am 
dat tot pământul acolo, 
to vară, domnii . de a> 
colo ml-au trimis vorbă sft 
mă duc să-ral iau dreptul 
la grâu. CSI s-a dat grâu 
la oameni. Nu m-am dus 
eu, s-au dus nepoţii eu 
care stau. S-au întors «  
sacii goi şi mi-au spus 
că grâul meu l-a luat popa.

— Care popă ?
— Asta de la biserica

din sat. -
— De ce l-a luat dom

nul părinte ?
««*'A zis că locul meu 

—j vreo 59 de ari — apar
ţine ele j iei bisericii. Gr, 
nu-i aşa. Am acte câ
l-am cumpărat după răz
boi. Haideţi in casă să 
vă arăt.

Am văzut actele pe 
care ie are dna Anuţa 
Dâvidescu prin care se 
atestă că, intr-adevăr, a 
cumpărat suprafaţa res
pectivă. Deci, părintele din 
Pricaz a făcut un abuz. 
Nu se face, domn părin
te, să procedaţi aşa cu 
o femeie de 83 de ani. 
Dna A- D. ne-a mai spus 
Că clej ia bisericii este 
destul de mare şi că, de 
când preotul i-a luat grâul, 
au we mai dace I* bise
rică. Ne-a declarat:

— Cum să mă duc să-i 
' pup popii sutana, dacă
i-a luat dreptul unei fe
mei ce a trecut de opt
zeci de ani? Cum să-l 
privesc In ochi?

Nu ştiu cătft dreptate 
are dna Anuţa D„ deşi 
«m văzut actele ce le de- 
ţine, dar socodm că dom
nii din Comisia comu
nală de aplicare a Legii 
fondului funciar trebuie să 
facă lumină în această pro
blemă.

t r a i a n  b o n d o r

S C. SCORPION & S.fi 

din HUNEDOARA 

Str. Constantin Bursan 

nr. 1 i.

I portocale, lămâi, mandarine, grepfruturi 
la cele mai mid preţuri din ţară 

9  _ banane
•  ulei floarea soarelui — import 

.zahăr, ş

S C. QUASAR E L E C ÎR O  S R L,
8-OUL DECEBAL S L R  PARTER DEVA 

TEt/FAX 611261 614983

VA OFERĂ CU PLATA. IN RATE
*,TeJe v i zoa re e oIor

M e g a v iş io n  G o ld s ta r  S a m s u n g
* M aşini de splat automate
ic Frigidere si congelatoare ARCTIC
* Toata gama de produse electrocasnice

ROWENTA
NU UITATI PLATA IN RATE H!

Pentru clienţii nostrii care achiziţionează  
produse in valoare de peste 300.000 lei 

firma organizează

TOMBOLA CRĂCIUN **94
Cu următoarele premii *.
1 . Televizor color
2. Maşina de spalat automata
3. Frigider de 240 I •
4.20 de mixere electrocasnice:

Tragerea va avea loc la sediul firmei in 
25 Decembrie 1994

i. s!

F  R  E  S  C  0

m m m m

i

prin reprezentanţa Hunedoara 
, •  dozatoare sucuri (superconcentrate)

9  maşini îngheţată ; vitrine frigorifice 
t  refrigeratoare bere 
9  maşini paste făinoase 
Hunedoara, str. N. Bălccscu, nr. I Poli- 

ciinica cu plată, et. 3. tel. 054/712832.
MARI REDUCERI 
DE PRETURI LA

ţ

* FRIGIDERE, ARAGAZE, TELEVIZOARE.,

•  MAŞINI 0E  SPALAT CU ÎNCĂLZITOR SI AUTOMATE1,  W M  

«O B cŞ iŞ , FAiA.NTASOSfECTF..SANITARE OINACRILA.f], J

SE POT’ACHlZiTiONA DIN STOC SAU i.A COMANDA CU \

PLATA CASH SAU IN RATE *
U t CELE AVANTAJOASE PRETURI PRIVIND 
BUGETUL PERSONAL. DOAR DE LA MAGAZINUL ECONOMIC 
AC S.C : "UNIVERSAL" tMPOST-EXPORT 6R U  DEVA

SITUATW  CARTIER DACIA, STR. DACIA
LA PARTERUL BLOCULUI P+10 (TURNjj -  ' ■ ;  v

LA COMANDA MĂRFURILE ACHITATE POT fiUVRA TE O L  $  
DOMICILIUL CLIENTULUL . A -

:  INFORMAŢII LA TELEFO H: 62,73.20 *
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După cinci ani 
; Mar ea  noastră gimnastă 

NADiA COMANECI 
din nou în România

Luni seara, după o absenţă de 5 ani, ma
rca noastră gimnastă, o adevărată regină a 
gimnasticii feminine mondiale^ Nadia Comă* 
neci, a sosit de la Dorţmund luni seara la Bu
cureşti, împreună cu reprezentativa de gim
nastică feminină a României, care a cucerit 
recent titlul de Campioană Mondială pe echi
pe. La aeroport, aşa cum era de aşteptat, au 
venit să >felicite pe caaapîeatiele mondiale şi 
să o întâmpine cu mare bucurie pe steaua 
gimnasticii României, a întregii lumi, Nadia 
Comăned, o mulţime de Iubitori ai gimnas-

SPORT •  SPORT ■  SPORT •  SPORT
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ticii, precum şi numeroşi reporteri de la pre
sa centrală, radio şi T.V„ dar şi o echipă a 
televiziunii americane ce o însoţeşte peste tot 
In România pe Nadia, care a venit împreună 
cu logodnicul său, Bart Conner, un cunoscut 
gimnast american, care a declarat in limba 
română: „Sunt foarte bucuros că sosesc în 
România eu Nadia Comăneci şi campioanele 
mondiale". '

Devenii, alţi iubitori ai gimnasticii din 
Hunedoara, Simeria, Orăştie, Călan şi împre
jurimi au posibilitatea să o revadă pe Nadia 
Ia Deva, unde în zilele dc 28 şi 29 noiembrie 
va fi oaspetele de onoare al oraşului de la 
poalele Cetăţii, unde şi-a pregătit cu atâta 
migală şi dăruire participarea la marile cam
pionate europene, mondiale şi olimpiadă, de 
unde s-a întors întotdeauna cu laurii strălu
citori ai victoriei S. CERBII

-*~*-
Astă seară pe stadionul 

din Ghencea 
STEAUA —

a n d e r l e c h t

Astă seară, începând de 
i f  la ora 21,20, Stadionul 

di»  Ghencea va cunoaş- 
te din nou freamătul ma
rilor Întreceri fotbalisti
ce. Steaua întâlneşte in 
cadrul Ligii Campionilor 
cunoscuta formaţie An- 
derlecht. Antrenorul Du- 
Urltriti de la Steaua, după 
tneciul slab în compa- 
nfa arădenilor, dădea e* 
sigurări că altul va ii

jocul echipei noastre te  
acest meci. Bine a r fi 
că şi aşa am ieşit deştul 
de şifonaţi din pupele 
europene. Partida se trans
mite, şl la T.V.

VOLEI FEMININ

întâlnirea dintre echi
pele Jiul Petroşani — Ar
mătura Zalău, din Divi

zia B, s-a încheiat cu 
scorul de 3—0 (15—12,
18—7, ÎS—6). Cel peste 
1000 de spectatori au Ur
mărit un meci frumos, 
In care elevele antreno
rului Puiu Sâsăran au 
administrat prima Înfrân
gere din acest campionat 
echipei oaspete. Iată şi 
formaţia aliniată de gaz
de: Filiche, Colonescu,

Petrovan, Karpinecz, Be- f 
reş, Hodină.

CUPA LIGII LA 
FOTBAL — TENIS

fn Valea Jiului prinde 
tot mal mult la specta
tori fotbalul — tenis. Ca 
urmare. Liga Sindicatelor 
Miniere din Valea Jiului 
organizează In zilele de î
2—4 decembrie a.c. Cu- » 
pa Ligii h  fcrţbai — tenis, I 
O Iniţiativă frumoasă ca- ;  
re Va atrage şi te tim- J 
pul friguros, spectatorila ţ  
fotbal... fără porţi. j

*-r*-**—#—♦
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DIVIZIA C — JUNIORI

REZULTATELE ETAPEI A XVI-a : Favior O- 
răştie — Min. Certej. 0—6; Mir». Livezeni — Con
structorul Hunedoara — 1—2; Jiul Petrila — Victoria 
’0» Călan 1—2; Haber Haţeg — Min. Şt. Vulcan 
i —2; Metalul Crişcior — Dacia Orăştie 0—15; Min. 
Gheiari — ASA Aurul Brad 1—1; Min. Aninoasa 
— Min. Bărbăteni 1—5; EGCL Călan — CFR Simeria 
1—3; Mureşul Deva — Min. Teiiuc 1—5.

C L A S A M  IC N T U L

16 4 2 10 20 45 14
16 4 0 12 37 132 12
16 3 2 11 21 52 11
10 2 2 12 31 63 8
16, 1 2 13 17 92 5
16 1 1 14 13 85 4

1. MIN. ŞT. VULCAN 16 14 2
2. Dacia Orăştie 16 14 1
3. Victoria ’90 Călan . 16 14 0
4. Minerul Certej 16 12 1
5. Minerul Bărbăteni 16 10 2
*. ASA Aurul Brad 16 9 2
7. Minerul Gheiari 16 9 1
9. CFR Simeria M
9. Minerul Livezeni 16 8 2

10. Minerul Aninoasa 16 7 1
11 Minerul Teiiuc v  . . 16 6 3
te. ConStrUet. Hunedoara 16 6 0 10

88 11 44 
103 14 43 
62 18 42 
78 22 37 
58 15 ’ 3g 
48 24 20 
35 26 
38 44 
50 33 
43 41 
26 31 
20 46

27
26
22
21

imrm

DIVIZIA B, SERIA A IlI-a
Vulturii Lugoj — Arsenal Reşiţa 4—0; Petrolul 

Videle — Mine-RAL Rovinari 2—0; Minerul Anina 
— Unirea Alexandria 2—0; VEGA Deva — Constr. 
Craiova 1—0; Sportul Drăgăneşti O. — Min. Mătăsari 
0—2; Drob. Tr. Severin — UM Timişoara 3—1; Pe
trolul Stoina — Metalul Bocşa 4—2; Minerul Ber- 
feeşţi — Petrolul Ţicleni 3—0; Metalurg. Sadt»
Ciinpulung Muscel 0—1; Minerul Motru 
C. de Argeş 7—2,

C L A S A M E N T U L

Victoria

1. Minerul Motru 16 11 1
% Vulturii Lugoj 16 10 3
3. Aro Cîmpulung 16 9 2
4. Minerul Mătăsari 16 9 0
5. Petrolul Stoina 15 9 0
6. FC Drobeta Tr. Severin 15 8 2

7-8, Metalurgistul Sadu 15 8 1
Minerul Anina 16 %8 1

9. Petrolul Videle 16 8 0
10. Mine-RAL Rovinari 16 7 3
11. Petrolul Ţicleni 16 7 1
12. Minerul Berbeşti 16 7 1
13. Metalul Bocşa 16 6 3
14. Unirea Alexandria * 16 6 2
ÎS. UM Timişoara 15 6 0
16. Efecte» G, de Argeş 15 5 2
17. Vega Deva 16 5 2
18. Arsenal Reşiţa 16 4 3
19. Sportul Drăgăneşti O lt ' 15 4 3
20. Constructorul Craiova 16 4 2

ETAPA VIITOARE: Victoria C.
Vulturii Lugoj; Arsenal Reşiţa — Petrolul Videle; 
Mine-RAL — Min. Anina; Unirea Alexandria — 
Vega Deva; Constr. Craiova — Sportul Drăgăneşti; 
Mta. Mătăsari — FC Drobeta; UM Timişoara — Fe- 
trolul Stoina; Met. Bocşa — Min. Berbeşti; Petro
lul Ţicleni — Metalurg. Sadu; Gimpulung Muscel — 
Minerul Motru. .

4 49—17 
3 26— 9
5 30—15 
7 23—12
6 26—20
5 28—20 
0 19—15
7 23—19
8 20—21
6 15—18 
8 21—26 
8 23—32
7 19—31
8 18—25
9 21—30
8 25—27
9 21—23 
9 20—35 
8 17—37

10 15—27 
de Argeş

34
33
29
27
27
26
25
25
24
24
22
22
21
20
18
17
17
15
15
14

13. Favior Orăştie
14. Mureşul Deva
15. Jiul Petrila 

.16. EGCL Călan
17. Metalul Crişcior
18. Haber Haţeg - 

ULTIMA ETAPA, 27 noiembrie, şi arbitrii jo
curilor r Minerul Certej — Min. Livezeni (arbitri 
ffeleme» L., Capră L. şi Dine? — Deva, Simeria fi 
Brad); Min. Bărbăteni — EGCL Călan (Sebeş, N , 
David D. şi Pândărelu — Orăştie); CFR Simeria — 
Favior Orăştie (Gheorghe E., Avram Gh. şi Cârstea 
C. — Petroşani); Construct. Hunedoara — Mureşul 
Deva (Ciolca A., Cârstea Ionel şi Tismănaru — Pe
troşani); Victoria-’90Călan — Metalul Crişcior (Cos- 
tea Adrian, Banc L. şi Deae Vasile — Simeria); 
Min. Ţeliuc — Jiul Petrila (Suciu C., Chifor Ov. şi 
Ambruş E. — Deva);Dacia Orăştie — Haber Haţeg 
(Pintilei V,, Pană şi Torok A. — Hunedoara); Min. 
Şt. Vulcan — Min. Gheiari (Pop C, Gherghelj V. 
şi Mândru); ASA Aurul Brad — Min. Aninoasa 
(Hanzi, Bogdan şi Munteanu — Deva).

NEMEŞ VASILE, colab. .

DIVIZIA B, SERIA A IV-a 
•

Motorul Arad — Minerul Uricani 2—0; Min. 
Lupeni — Avîntul Reghin 3—0; Arieşul Turda — 
Metalurg. Cugir 2—1; Oaşul Negreşti — Lamino
rul Zalău 0—2; FC Arad — GPL Arad 4—2;: AS 
Sighet — Olimpia S.M. 2—0; Olimpia Salonta — 
Parângul Lonea 2—1; Minaur Zlatna — AS Paroşeni
3—1; Chimica Tîrnăveni — W.P. Pecica 2—0; Min. 
Sărmăşag — Min. Cavnie 2—1. -

C L A S A M E N T  U L
1. Minaur Zlatna 16 11 1 4 42—16 34
2. AS Sighet - 16 9 3 4 35—14 30
3. Parîngul Lonea 16 9 2 5 36—24 29
4. Olimpia Salonta 16 9 2 5 26—21 29
5. Chimica Tîrnăveni 16 8 3 5 31—22 27
6. Olimpia Satu Mare 16 B L  7 36—21 25
7. Motorul Arad 16 8 1 7 31—22 25
8. Minerul Sărmăşag 16 8 1 7 20—26 25
9. AS Paroşeni* 16 9 1 6 32—23 24

10. Metalurgistul Cugir 16 8 0 8 25—16 24
11. FC Arad 16 7 2 7 29—34 23
12. Laminorul Zalău 16 7 1 8 22—23 22
13. Minarul Lupeni 16 7 1 8 25—31 22
14. WP Pecica 16 6 2 8 22—34 20
te. Minerul Uricani 15 6 1 8 18—29 19
16. Oaşul Negreşti 16 6 1 9 21—42 19
17. Minerul Cavnie 16 5 2 9 14—24 17
18. Sticla Arieşul Turda 16 5 2 9 21—33 17
19. Avîntul Reghin 15 4 2 9 18—34 14
20. CPL Arad te 4 1 11 18—33 13

* Echipă penalizată cu 4 puncte.
ETAPA VIITOARE ; Min. Cavnie — Motorul 

Arad; Min. Uricani — Min. Lupeni; Avîntul Reghin 
— Arieşul; Metalurg. Cugir — Oaşul Negreşti; La
minorul — FC Arad; CPL Arad — A~S. Sighet; 
Olimpia S. Mare — Olimpia Salonta; Parîngul Lo
nea — Minaur Zlatna; A S  Paroşeni — Chimica 
ISmăveni; WP Pecica — Min. Sărmăşag,

jjjteg

Z IA R IŞT II PR O F E SIO N IŞT I

S T R Â N G  R Â N D U R IL E
(U rm a re  d in  p a g .  1)

trale importante, precum „Adevărul1 11, „Evenimentul zi- 
iei“, şi .România liberă", ai publicaţiilor din Timişoara 
şi ai celor ale minorităţilor naţionale, insă cei prezenţi 
au considerat aceste absenţe ca „incidente11 de moment, 
întinzând mâna şi acestor colegi şi sperând -într-o coezi
une mai puternică a întregii prese române.

Lăudabil efortul organizatorilor şi al sponsorilor 
manifestării (mulţi şi puternici) — dovadă că presa ră
mâne o mare forţă, °  indiscutabilă putere, care dialo
ghează consecvent şi de multe ori eficient cu celelalte 
organisme ale puterii, ou toţi beneficiarii săi — consu
matorii de presă.

Ziariştii profesionişti din România şi-au ales noile 
organe de conducere — consiliul naţional şi comitetul 
director —, comisiile de specialitate, juriul de onoare, 
fondul jurnalistic, preşedintele, vicepreşedinţii, secreta- 
ruL ..

In funcţia de preşedinte al Uniunii Ziariştilor Bte* 
fesionişti din România a  fost ales dl. II oria Aiexandrescu 
— directorul cotidianului central „Cronică Română", iac 
în cea de secretar a fost reales dl. Dan Lutlc.

ttmmrmm

PERIOADA 23—-30 NOIEMBRIE A.C.
BERBEC [

Joi neplăceri legate de drum ori de femei, iar vineri > 
cineva caută să vă jignească. La sfârşitul săptămânii I 
vă veţi reface tonusul. Veţi deveni apoi cooperant, J 
vă veţi reface armonia partencrială. |

TAUR ;
Probleme în materie de reiaţii- parteneriale, To- I 

tuşi necazurile se- vor risipi. Veşti bune dinte» relaţie '  
cu străini. Luni, vă veţi concentra asupra probleme-! 
lor de serviciu, veţi fi eficient Veţi încerca, la sffir- J 
şitul perioadei, o ameliorare a relaţiilor cu toată » 
lumea. *

GEMENI |
Publicitatea ori informatizarea constituie preo-1 

cupările dv. Joi, veşti neplăcute de la prieteni ori de J 
la rude. In week-end vă preocupă familia, pentru ca J 
luni să vă intereseze divertismentul. Un program d a - 
exerciţii, o dietă ori un tratament vă vor aduce mul-il 
ţumiri. .

RAC

I Este cazul să vă ocupaţi de relaţia dv de  dragoste. J
,tnî nfiD lâpori lipustf» irîriiiĂ A«i «îa  fo m o l • .••Im**- vrAUirl«.
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Abilitate, dar atenţie la cheltuielile spre care a- 
veţi înclinaţie. Sâmbătă faceţi vizite sau daţi telefoa-

I
%

ne. Vă veţi interesa de casă, poate de un schimb de I 
locuinţă. Discuţie cu părintele de acelaşi sex din ca- j 
uza partenerului dv de viaţă. Succesul In artă, poli- | 
tică sau într-o activitate sportivă poate fi asigurat. * 

LEU I
Sensibilitatea dv Işi va găsi ecou negativ în ra-- , 

porturile cu familia. încercaţi să nu vă Certaţi cu cei J 
de acasă. Sâmbătă obţineţi o sumă de bani pe care * 
«r fi bine s-o chivernisiţi. Luni veţi călători pe a -1  
proape şi s-ar putea să începeţi să studiaţi pentru 1 
un examen.; '  •

s FECIOARA I
Duşmanii vă fac neplăceri. Ferift-vâ de atacuri J 

dosite. Vă pândesc persoane care vă doresc răuL'J 
Sensibilitate, dorinţă de afirmare. întâlniri cu rude» 
şl cu persoane intime. Casa şi familia vă vor preo-1 
cupa în exclusivitate. %

_ BALANŢĂ 1
Sprijinul unui prieten devine iminent Dacă joi * 

puteţi conta pe ' mobilizarea propriilor forţe, vineri » 
nu aveţi şanse prea mari, mai ales te  ceea ce p ri-! 
veşte banii, averea ori demararea unei operaţiuni.,; 
Inamicii ascunşi devin mai activi şi-i bine să vă ab- |  
ţineţi de la confesiuni chiar în familie. *

SCORPION 1
Relaţii proaste cu fraţii ori cu alte rude. O ehes- '  

tiune ce ţine de decorarea interiorului vă irită, Sâm-1 
bată o zi bună, dacă ştiţi să stopaţi disensiunile fa- * 
miiiale. O persoană vă ajută să vă refaceţi material i 
In ultima zi a lunii încercaţi să nu călătoriţi, să n u » 
vă certati cu cineva, să nu copiaţi ia un examen. J

s ă g e t ă t o r  |
Nu vă bazaţi pe amici Cresc ambiţiile, speran- * 

ţeie în dragoste. Miei conflicte şi tensiuni t e  familie.,| 
Este posibil să câştigaţi bani, dar şi să-i riscaţi î n , 
vreo speculaţie. Scurtă călătorie, întrevederi cu ru-1
dele. v ..*

CAPRICORN |
Dacă aveţi timp, trăiţi clipa, evitaţi regretele şi * 

insatisfacţiile. Evitaţi deplasâril# şi certurile cu cel j 
apropiaţi. Prietenii refuză a vă ajuta, aşa că descur-1 
caţi-vă singuri. Situaţie financiară dificilă, discuţii ’
pe teme de gelozie, certuri. ,

VĂRSĂTOR I
Nu vă pripiţi în a da replici, evitaţi discuţiile cu * 

părinţii. Asiguraţi un cadru optim, fiţi realist în re-1 
laţiile cu semenii. Situaţiile delicate ce se vor ivi in , 
relaţia sentimentală le veţi putea depăşi prin stâpâ-1 
nire de sine. Nu vă neliniştiţi dacă preocupările dv ; 
diferă de ale persoanei iubite. Timpul este decisiv» 
jaentru apropierea dorită ori dimpotrivă. * *

p e ş t i  - ;.»■■■: , y r : l
Sensibilitate exagerată. Poate faceţi acte de ca-1 

ritate. Persoane sus-pusc vă vor ajuta. Veţi căuta j 
singurătatea, ceea ce e bine. Nu o cazul de noi afa- |  
ceri. Căutaţi recunoaşterea calităţilor dv în societa- * 
te. Dacă vor fi recunoscute, veţi face tranzacţii favo-1 
ratele. ' Vi
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ştia — la timpul viitor
Convorbire cu dl . ......

ing. MIRCEA IOAN HOMORODEAN, \
primarul Orăştiei \

—- Ştim că de curând pii, se vor extinde spa- \ 
a fost avizat noul plan ţiile şi zonele verzi etc. 1 
de dezvoltare urbanistică Totul ’ în folosul şi spre / 
generală a oraşului. Vă binele oamenilor. Con- 1 
rugăm, stimate dle pri- creţ, noul plan urbanis- i 
mar, să prezentaţi repe- tic prevede construirea u- 
reje Iui cele mai impor- nei şcoli generale de opt ̂  
tante. ani, pe strada M. Kogăl-1

* --E laborat de Un co- mceanu, club al copiilor?
. .lectiv de arhitecţi de la pe strada Pricazului, se-1 

Institutul de . Proiectări diu politico-administrativ i 
Deva, în urina unor largi şi o sală polivalentă pei 
dezbateri cu consilierii bulevardul Eroilor, cămin) 
noştri, cu cetăţenii, cu .pentru bătrâni pe stra-\ 
specialiştii de la comisiile da Plantelor, dispensar! 
orăşenească şi judeţeană uman pe strada Primă- / 
pentru urbanism şi ame- verii, biserică, autogară, 1 
najarea teritoriului, cu alte obiective care vor i 
reprezentanţi ai unităţi- da l" fâţă nouă oraşului { 
lor economice, noul plan nostru. )
de dezvoltare urbanişti- — Am ascultat la ra- ţ 
că reprezintă Orăştia la dio o propunere: Orâş-1 
timpul viitor. Sub toate tia să devină municipiu, / 
aspectele: economic, so- — Aşa este, dar în r e -1 
cial, cultural. le zece oraşe aprobate ţ

— Puteţi concretiza ? să devină municipii nu l
— Se vor înălţa noi figurăm. Am înţeles că)

ansambluri de locuinţe, mai este o listă cu alte ţ 
cu o linie arhitectonică zece oraşe. Oricum, do-1 
modernă, îmbinată cu cumentaţia este înaintată 1 
specificul tradiţional au- forurilor în drept. O pie- 1 
tohton, se vor stimula să care va atârna greu \ 
iniţiativele particulare în sperăm şă fie şi noul! 
domeniul construcţiilor, plan de dezvoltare urba- ) 
vor fi extinsa reţelele nistică, economico-socială \ 
comerciale, • de ocrotire a oraşului nostru în anii 1 
a sănătăţii, cele presta- care vin. !
toare de servicii, de aii- — Jn încheiere îmi în- 1 
mentare cu apă, energie găduiţi să-mi exprim şi \ 
electrică şi termică, ca- eu o dorinţă ? Viitoarea 1 
nalizarea. Pentru recre- noastră convorbire să fie ; 
erea oamenilor, mai bu- cu... dl primar al muni- ţ 
na petrecere a timpului cipiului Orăştie. I
liber, se vor amenaja — Vă mulţumesc. i 
zone de agrement, tere—; ; : - r )

; nuri de joacă pentru co- Gh. I. NEGREA ţ

La Şălaşu de Sus,. di
rector de cămin cultural 
este dna Sonia Mînja. E 
greu, e uşor să lucrezi 
într-un astfel de dome
niu ?! Fără îndoială, me
seria implică riscuri ge
nerate mai ales de greu
tăţi. Vorbind despre că
minul cultural de centru, 
nu le putem omite pe ce
le 11 cămine afiliate din

rulează, ultimul aparat 
fiind ridicat de la Ohaba 
de Sub Piatră. Atunci la 
ce să vină localnicii la că
minul cultural ? Filme 
nu, spectacole nu, forma
ţii artistice nu ! După cum 
ne-a mărturisit directorul 
căminului cultural, Sonia 
Mînja, scaunele au fost 
luate de la căminele cul
turale din Rîu Mic, Co-

I Starea zootehniei j

„Riscurile" meseriei...
satele aparţinătoare comu
nei, de care tot Sonia 
Mînja trebuie să se ocupe. 
Şi e firesc acest lucru!

Un risc a fost cumpă
rarea a 100 mp material 
pentru confecţionarea 
fundalului de scenă. Şi 
ştim ce înseamnă să cum
peri, acum, în condiţnle 
inflaţiei, 100 mp de mate
rial pentru cusutul unui 
fundal de scenă. Drama 
e că acest fundal a fost 
furat în urmă cu aproa
pe un an Răuvoitorii nu 
s-au oprit numai la atât, 
arătând că au şi apucă
turi de... găinari, furând 
şi 2 uşi de la sobele de 
teracotă din incinta că
minului cultural de cen
tru. Furtul e furt,- pagu
ba e pagubă, chiar dacă 
nu se face focul în aces
te sobe. Din păcate, nici 
acum nu s-a dat de ur
mele făptaşilor. Ca să fu
re, "hoţii au spart gea
muri spre a intra, deci 
altă pagubă.

Tot în categoria „ris- 
curi“ intră şi baza ma
terială a aşezământului 
de cultură. Filme nu mai

încrezători în seriozitatea şi atitudinea 
nepărtinitoare cu cate- abordaţi fiecare 
articol în paginile ziarului „Cuvântul li
ber", un grup de cetăţeni din comuna 
Bătrâna, nemulţumiţi de mersul descen
dent al vieţii economice şi sociale' a co
munei şi de activitatea nesatisfăcătoare 
pe care o deşfăşoară primăria, am hotărât 
să ne adresăm dumneavoastră, în spe
ranţa că, făcând cunoscute nemulţumi
rile noastre, cei eare au datoria să răs
pundă de destinele comunei vor lăsa la 
o parte indolenţa şi nepăsarea şi vor că
uta să se achite cu responsabilitate de 
obligaţii.

Am aşteptat câţiva ani cu speranţa 
că şi problemele cu care se confruntă 
comuna noastră vor fi rezolvate măcar 
în parte, dacă nu în totalitate, dar con
statăm cu părere de rău că acest lucru 
nu se întâmplă. Mai mult , chiar, şi ce 
avem se pierde şi se distruge. \De aceea 
adresăm celor în drept, — Prefectură, 
Consiliu Judeţean, diferite instituţii ju
deţene, parlamentari — prin ziarul „Cu
vântul liber", câteva întrebări, la care

rugăm a ni se răspunde.
1. Cum vedeţi dv situaţia transpor

tului în comun în comună şi ce aţi făcut 
concret pentru rezolvarea favorabilă a 
acestui neajuns ? ;

2. în  care an consideraţi că va fi re
activat punctul sanitar din comună şi ce 
aţi făcut în acest sens ? ;
. 3. Ce măsuri aţi luat pentru îmbună
tăţirea situaţiei deplorabile . în care se 
află drumurile din comună ? ;

4. Edificiile din comună, construite cu 
•atâta trudă de oameni, sunt lăsate degra
dării. De ce ? ;

5. Care sunt cauzele pentru care nU 
aţi mai organizat nici o adunare publi
că în ultimii ani ? ;

6. Puteţi enumera câteva din realiză
rile importante ale comunei după 1989, 
care să justifice în faţa celor care v-au 
ales, mandatul dv ? ;

7. Aţi făcut cunoscute problemele cu 
care se confruntă populaţia comunei la 
organele judeţene ? Când şi care a fost 
răspunsul acestora ?

Alegătorii din comuna Bătrâna

P oşta  rubricii
•  MIHAI POPOVICI — 

BRAD: Despre societatea 
comercială ale cărei suc
cese ni Ie descrieţi n de
taliu, ziarul nostru a pu
blicat atât" cât n crezut de 
cuviinţă în nr. 1210 din 
22—20 octombrie a.c. Ori
ce alte detalii şi informa
ţii în legătură cu activi
tatea respectivei societăţi 
se face pe bază de plată 
anticipată, efectuată de că

tre patron, Ia tarifele noas
tre de publicitate.

•  io n ; p e c i  — U R ic
(PUI): Nu înţelegem ce 
doriţi să ne cereţi. Aţi 
vrut să daţi un anunţ pen
tru „mica publicitate" prin 
poştă şi nu aţi reuşit ? Da
că despre aceasta este vor
ba vă informăm că poşta 
nu mai face asemenea ser
vicii pentru presă. Anun
ţurile pentru mică publici
tate prin ziarul „Cuvântul 
liber’* se iau la sediul re
dacţiei din Deva şi Ia a-

genţiile noastre din Hune 
doara, Brad şi Orăştie. In 
viitor intenţionăm să des
chidem asemenea agenţii si 
în alte oraşe pentru a veni 
în sprijinul celor ce do
resc să apeleze la servi
ciile noastre.

•  LAZAR DAVID — 
BRAD: Nu deţinem deta
lii în legătură cu condiţiile 
în care S.C. „Incomes” 
SRL Orăştie acordă îm
prumuturi prin casa de 
amanet. Aceste detalii le 
puteţi obţine la telefonul: 
647496. ■ - ....

roieşti, Rîu Alb, aflân- 
du-se acum la câţiva ce
tăţeni acasă. Nu le mai 
aduc că aşa e în demo
craţie, fiecare face ce vrea 
sau mai degrabă apucă 
cât poate! Doar la Sâla- 
şu de Sus şi Ohaba de 
Sub Piatră mai pot fi 
găsite scaune în institu
ţiile de cultură.

Riscuri generează lipsa 
aparaturii şi a instrumen
telor muzicale. Fără în
doială, dincolo de riscuri, 
ce se face pentru oame
nii comunei ? După cum 
ne-a asigurat directorul 
căminului cultural, in toa
te satele se organizează 
nedei, la care participă 
în primul rând tineretul. 
Şi tot pentru tineret, în 
perioada de vară, se or
ganizează discoteci în zi
lele de joi, sâmbătă şi 
duminică (cu aparatura 
tinerilor, bineînţeles). Ni 
se spune că spectacolele 
de muzică populară nu 
mai sunt binevenite. A- 
tunci, ce rost mai are să 
se mai înfiinţeze forma
ţii artistice proprii ? Şi 
nici nu se înfiinţează ! 
Aici era o tradiţie fru
moasă cândva — obiceiul 
„Cerbului" de la Rîu Mic 
(poate cel mai autentic, 
mai frumos şi bine păs
trat . din judeţ), Căluşe- 
rul de la Nucşoara, al ce
telor de colindători pen
tru copii... Unele se mai 
practică spontan, la ni
velul comunei...
J Aşadar, probleme. •

MINEL BODEA

1 Există, incontestabil, o relaţie directă între sta- 
I rea zootehniei oricărei ţări şi condiţiile de viaţă ale 
I poporului respectiv. Este o realitate pe care o vedem

i şi o simţim cu toţii faptul că zootehnia României a 
înregistrat o cădere dramatică, găsindu-ne în situa-

Iţia, cum apreciază specialiştii, să fie afectat chiar şi 
fondul genetic, ceea ce este foarte grav pentru refa-

I cerea efectivelor şi a potenţialului acestora.
Desigur, prin trecerea la economia dc piaţă, pon-

I derea efectivelor de animale revine acum gospodă-. 
riilor particulare, respectiv sectorului privat, la toate |

(speciile. Dacă preţurile au crescut şi cresc neaşteptat. 
la toate produsele de origine animală, explicaţia se |

I găseşte, pe de o parte, în sporirea exagerată şi men
ţinerea unor preţuri de monopol la producţia indus-

i trială ce are utilizare în agricultură (utilaje, piese de 
schimb, materii şi materiale), iar pe dc alta. in scă-

Iderea numărului de animale şi păsări, precum şi a 
cantităţilor de produse oferite pieţei.

I Datele statistice ne arată, spre exemplu, că pre- 
■  luările din judeţ la fondul de stat reprezintă, pe 10 
I luni, abia 24 la sută la carnea de porc, 33 la sută la
■  bovine, 48 la sută la ovine şi 53 la sută la pasăre,
I faţă de anul trecut. Este adevărat că s-au mai va- 
■  lorificat o parte din produse direct la fondul de con- 
I sum, pe piaţă, de către particulari, dar aceasta nu 
î  acoperă nici pe departe cererea şi nici diferenţele 
I mari înregistrate. O situaţie ceva mai bună este la 
■  lapte, preluându-se cu peste 8 000 hi mai mult decât 
I  în perioada corespunzătoare din 1993. în ceea ce pri-

I veşte evoluţia efectivelor, comparativ cu perioada 
anului trecut, la specia bovine se constată o oarecare

I creştere, însă la matcă există un minus de 1,4 pro
cente. Asemănător se prezintă lucrurile şi la specia

I ovine, unde matca s-a diminuat cu 4,4 la sută.
Scăderea cea mai mare se întâlneşte ia efectivul

Itotal de păsări — peste 25 de procente, din caro di
minuarea la găinile ouătoare este mai mare de 8 lâ

Isută. Fireşte, scăderile amintite se resimt pregn^pt şi 
în diminuarea ofertei de produse pe piaţă- s i"

I Starea zootehniei sub raportul efectivelor- şi al 
producţiei este nemijlocit influenţată şi de situaţia 

■  asigurării cantitative- şi calitative a bazei furajere,^ 
■  După datele aflate la serviciul de specialitate ai Di-

I recţiei judeţene'pentru agricultură şi alimentaţie re
zultă că la sortimentul fibroase se apoperă integral

Inecesarul de 122 000 tone fânuri, iar la grosiere există 
un excedent minim. Mari sein ne de întrebare se ri-

Idieă însă la suculente, unde deficitul depăşeşte 200 000 
tone, precum şi la concentrate, care nu s-au asigurat

Iniei în proporţie de 50 la sută. Extsfeă, deci. serioase ] 
semne de întrebare în privinţa hrămrii corespunză-

I toare-a animalelor pe timpul iernii. Evitarea în viitor 
a unor asemenea neajunsuri este strâns condiţionată

Ide reconsiderarea opticii producătorilor agricoli a- 
supra producţiei de nutreţuri. având în vedere că j

Izootehnia de performanţă porneşte neapărat de la a- 
sigurarea hranei necesare animalelor ce sunt creseu- 

l  e în fiecare gospodărie.
J Din datele prezentate cu privire la starea zooteh- 1 
|n ie i din judeţul nostru se desprinde faptul că - este I

Inevoie de‘ o strategie clară, însoţită şi de măsuri de | 
stimulare a producătorilor- agricoli pentru creşterea , 

■efectivelor de animale şi a producţiei acestora. - - | 
I NICOLAE TlRCOB |

DOUĂ OCAZII RATATE
_ Dintre toţi călătorii care 
urcă şi coboară' în staţia 
CFR Băeşti, câţi oare se 
întreabă de ce clădirea sta
ţiei respective — spre de
osebire de multe altele, a 
fost amplasată într-un loc 
atât de nepotrivit şi inac
cesibil ’ pentru toţi cei pe 
care împrejurările vieţii îi 
determină să călătorească 
pe drumul de f ie rş i nu în 
partea opusă, unde se scur
ge întreg fluxul de călă
tori ? Cum se face că gara 
noastră nu are drum de 
acces la peron ? Nu se ve
de nici un pasaj de trecere. 
Toate aceste întrebări dau 
de gândit. Pentru ca să poţi 
ajunge la casa de bilete, 
trebuie să traversezi patru 
linii de cale, aşa că fiecare 
călător o face pe risc pro
priu, pe unde poate şi cum 
poate. "•••

Cum s-a ajuns la această 
stare de lucruri ? Faptele 
s-au petrecut în timpul im
periului austro-ungar. îna
inte de a începe construc
ţia clădirii destinată gării, 
autorităţile de atunci au 
luat legătura cu ţăranii sa
tului Băeşti, care posedau 
pământuri în perimetrul 
respectiv, să cedeze o su
prafaţă de teren necesară 
pentru amplasarea clădirii

gării, în schimbul unor 
despăgubiri cât se poate de 
avantajoase. în acest sens 
s-au dus discuţii susţinute 
atât din partea autorităţilor 
ceferiste, cât şi â unui no
bil ungur, Pîcs Bela, mare 
proprietar de pământ din 
Rîu Alb, ce se bucura de 
reputaţie la timpul respec
tiv. Toate demersurile s-au 
soldat cu un eşec categoric. 
Ţăranii n-au vrut nici în 
ruptul capului să cedeze 
nici .0  palmă de pământ 
din holdele lor, mergând 
cu refuzul până la absurd.

Un caz similar s-a pe
trecut şi cu şcoala primară 
a satului Băeşti. Nimeni 
nu a vrut să dea un loc 
în sat pentru construirea 
acestui aşezământ şcolar, 
în cele din Urmă — au 
spus-o bătrânii plecaţi din
tre noi — s-a găsit un loc 
mlăştinos în câmp, lângă 
şoseaua spre Rîu Alb..

Din cele scrise se poate 
vedea cât de sacru şi in
violabil era dreptul de pro
prietate pe vremurile ace
lea. Nimeni nu putea să se 
atingă de el, fără asenti
mentul celui în cauză. ' . ,

De atunci; anii au trecut 
iar mijloacele de transport 
au evoluat,' inclusiv pe ca
lea ferată, Utilizarea loco

motivelor electrice a atras 
după sine o serie de schim
bări şi modificări aşa cum 
o cerea tehnica modernă. 
Cu acest prilej, s-a ivit a 
doua ocazie când gara cu 
clădirea ei putea fi stră
mutată la locul potrivit, 
deoarece statul dispunea de 
orice şi, în cazul ampla
sării clădirii staţiei, nu se 
mai punea o problemă de 
confruntare cu nimeni. Ce
feriştii spun că s-a avut 
în vedere această necesi
tate de schimbare şi că în 

• proiectele CFR-ului clădirea 
gării Băeşti era prevăzută 
în partea de sud de reţeaua 
electrică, în apropierea u- 
nui izvor. Era pus chiar 
un marcaj indicator. Se pâ
re că cineva a intrat pe 
fir şi a zădărnicit" planul. 
Şi nu "e de mirare. Atât 
timp cât nimeni nu obiec
ta, totul a rămas cum a 
fost. ■

Mă întreb uneori: Cum 
pe distanţa Simeria, Petro
şani, la Crivadia, Li vadea 
şi Ruşor s-au* putut face 
schimbări de acest gen şi 
la noi nu ? Aşadar, şi de 
acum înainte vom trece 
peste linii de vagoane cu 
frica în sân pentru a a- 
junge la peron, să ne luăm 
biletul de tren. (IOAN 
HĂLMAGIU — Băeşti).
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„Viitorul unui copil e ste  opera 
mamei sale11 CV)

„Ei  ̂nu pot părăsi 
sala de tratament11

*

Când suferinţa obligă 
bolnavul să rămână pe 
patul de spital ore, zile, 
săptămâni, ori chiar timp 
mai îndelungat, acesta 
aşteaptă cu speranţă şi 
recunoştinţă serviciile 
personalului medical, ale 
asistentelor ş i . infirmiere
lor. Conştiinciozitatea cu 
care aceste femei îşi în
deplinesc cele mai mici 
obligaţii, seninătatea chi
pului lor şi chiar timbrul 
vocii influenţează starea 
psihică a pacientului, a- 
tât de importantă în vin
decarea ori ameliorarea 
sănătăţii acestuia. Ne-am 
aflat, nu de mult, în sa
lonul de tratament al sec
ţiei dializă a Spitalului 
din Hunedoara. Şase ti
nere în halate albe ur
măreau, în cea mai de
plină linişte, cu atenţia 
încordată, reacţia bolna
vilor aflaţi în şedinţe de 
hemodializă şi în acelaşi 
timp ochii lor erau în
dreptaţi spre aparatele

care filtrau sângele bol
navilor. Secundă de se
cundă, asistentele Ma- 
nuela Tudor, Florina Her- 
cuţ, Elena Deliu, Rama- 
na Albu, Anca Milian, 
coordonate de dna Mioa
ra Mihalache, asistentă 
şefă, supravegheau co
menzile - aparatelor elec
trice, tensiunea fiecărui 
pacient aflat în trata
ment.

„Timp de şase ore, cât 
durează o şedinţă de he
modializă — spunea dr 
Tatiana Şuiaga — ele nu 
pot părăsi sala, nu se pot 
îndepărta de bolnavi. Ce
le 12 asistente din cadrul 
secţiei au urmat un curs 
de pregătire în domeniu".

Se vor aceste rânduri 
un semn al recunoştinţei 
aduse tinerelor domnişoa
re şi doamne de la hemo
dializă pentru stresul şi 
riscul îmbolnăvirii la ca
re se supun o dată ce 
intră în cabinetele de tra
tament (E.S.)

UN PATRON 
ATENT

' Despre relaţiile din
tre patroni şi angaja
tele lor, dar mai ales 
despre preferinţele pri
milor pentru fete sau 
femei tinere şi înclina
ţia ce o au spre un a- 
nurae fel de relaţii sd 
spun ?i re sciiu multe. 
Cu siguranţă că spuse
le sau măcar o par
te dintre ele — se ba
zează pe nişte realităţi. 
Căci de n-ar fi foc, de 
unde fum ?

Dar am întâlnit în 
timpul documentă rilor
şi un alt tip de rela
ţii, bazat pe respect fa
ţă de femei. Prezentăm 
exemplul unui patron, 
singurul bărbat din per
sonalul unui magazin a- 
iimentar. Magazinul es
te S.C. Complex Corn 
SRL Deva, iar patron 
este dl Nicolae Haldca. 
Ca un bărbat galant ce 
este, pentrusărbători, 
zile de ^patere şi ono
mastice oferă lucrătoa
relor flori şi cadouri. 
Dacă ne gândim că ju 
mătate dintre angajate 
poartă numele Maria...

PEDEPSELE. Cum nu există copil ca
re să nu greşească, nu poate fi nici edu
caţie fără pedepse.^ Căci a nu pedepsi 
greşeala înseamnă â o încuraja. Dar nu 
orice pedeapsă are rol educativ, cele gre
şite având unul contrar.

O pedeapsă este greşită atunci când es
te fie prea mică, fie prea mare faţă de 
fapta comisă. Un copil bătut pentru ce
le mai neînsemnate greşeli nu va reţine 
că se urmăreşte îndreptarea lui, ci că es
te nedreptăţit. Urmarea ? Se va înrâi, 
din răzbunate făcând faptele cele mai 
rele pe care părintele vrea să le previ

nă. La polul opus se situează pedepsele 
prea mici în raport cu fapta. Greşit este 
şi să se aplice aceeaşi pedeapsă (neschim
bată) pentru repetarea aceleiaşi greşeli 
sau săvârşirea altora mai grave. Cunos
când pedeapsa şi obişnuindu-se cu ea, 
copilul va „merge" pe acelaşi drUm bă
tătorit când va decide noua faptă greşită 
şi o va săvârşi mai uşor decât dacă l-ai? 
aştepta o pedeapsă sporită. Do asemenea, 
dacă părintele îl pedepseşte fără să-i ex
plice unde a greşit, copilul rămâne cu 
impresia că este victima unei nedreptăţi. 
(V.R.)

f—*— * —*—*—*—*—*—»—*—*—
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Secrete culinare
Foile de clătite pot fi păstrate proas

pete mai multe zile dacă le strângeţi în 
patru, le aşezaţi într-o pungă de plastic 
şi le băgaţi ia frigider •  Şniţelele din 
orice carne devin mai fragede dacă le 
ungem cu puţin untdelemn şi le ţinem 
acoperite o zi, în frigider. Orice carne,

afară de cea de porc, se frăgezeşte ţinu
tă la rece, o zi, în lapte •  Aluatul de 
orice fel este mai pufos dacă îl ţinem la 
rece cel puţin o oră •  Mâncărurile cu 
bulion sau roşii au nevoie de un vârf de 
cuţit do zahăr, care le precizează gustul 
•  Rântaşul poate fi înlocuit cu o oră de 
cuptor. Gătiţi deci fără făină — este die
tetic —, apoi scădeţi mâncarea în cup% 
tor, procedeu care leagă sosul. (N.Z.)

■  Matriarhatul, nu nu
mai in cadrul familiei, 
dar şi pe plan comunal, 
este menţinut în rândul 
indienilor irochezi din A- 
merica de Nord. Au drept 
de vot doar femeile-ma- 
me, care aleg dintre ele 
o şefă. Acesteia li sunt 
subordonate toate căpete
niile,' inclusiv şeful mili
tar. Noi considerăm că 
matriarhatul nu mai poa
te exista într-o civiliza
ţie modernă, eă stjprema- 
ţia unui sex nu ţine de 
democraţie. Şi la noi fe
meile au drept la vot şi 
chiar să fie alese. Prac
tic însă garantat este 
doar dreptul la vot. De
spre şefie... :?'V

■  Indienii, thinghiţi de 
pe litoralul de Nord-Vest 
al Americii trebuie să lu
creze pentru părinţii vii
toarei soţii timp de doi 
ani, ca să-i poată cere 
fetei mâna. La noi, când 
măriţi o fată, e posibil ca 
doi ani să plăteşti nu

mai cheltuielile de la nun

tă, că să nu mai vorbim 
de zestre. Singura conso
lare este că situaţia es
te aceeaşi şi pentru pă-. 
rinţii băieţilor.

■  După consumarea u- 
nei cantităţi egale de al
cool, femeile prezintă o 
concentraţie mai mare de 
etanol în sânge decât, băr
baţii. De asemenea, fe
meile alcoolice suferă mai 
des de tulburări. hepati
ce în comparaţie cu băr
baţii. Deosebirea este da
tă de capacitatea speci
fică de a metaboliza al
coolul, mult mai mică la 
femei. Nici în faţa paha
rului nu suntem... egale 1

■  în ultimii ani, nu
mărul femeilor fumătoa
re este in creştere, iar al 
bărbaţilor în scădere. Tot 
statistic s-a constatat că 
femeile tinere fumează 
mai mult decât cele în * * 
vârstă, la fel cele fără I 
ocupaţie- faţă de cele ca- * 
re lucrează. Păgubos mod | 
de a-i întrece pe bărbaţi I •

ALIN BURLACU — Si- 
m eria: „Portret de fată”, 
(Concursul foto cu premii).

»•o••••*«*

I

Pe asta o ştiti?
+  — Am visat azi-noap- 

te eă-te ceream de nevas
tă. Ce-o fi însemnând as
ta ?  ■ . ţ: -■■■

-rr Că eşti mâl deştept 
când Amari;

A  — Ştir proverbul „Un 
măr pe zi ţine doctorul la 
distanţă” ?

— Da, dar o ceapă să
nătoasă ţine un sat întreg 
ta distanţă.

Nc naştem inocenţi, dar 
în vârtejul timpului care 
trece peste noi devenim 
adesea prea maturi. Şi 
dacă inocenţa înseamnă 
naivitate, atunci naivita
tea unora care au trecut 
de 20 de ani ne apare 
ca un handicap. Dacă 
inocenţa înseamnă puri
tate atunci menţinerea ei 
pe parcursul întregii vieţi 
e un atuu, căci lumea e

rit înainte de masă ca 
să-ţi strice pofta de mân
care”.

Valoarea filmului însă 
este demonstrată de pre
miul OSCAU (1994) pen
tru cele mai bune costu- 
rne şi premiul GLOBUL 
DE AUR (1994) pentru cel 
mai bun rol secundar fe
minin, rol interpretat de 
Winoma Ryder.

Distribuţia e una de

„ V â r s t a  i n o c e n ţ e i "  s a u  

i n o c e n ţ ă  p e  v i a ţ ă

mai frumoasă, oamenii
• sunt mai buni, viitorul 
e la picioarele noastre şi 
aşteaptă Să fie cucerit. 
Dar dacă inocenţa în
seamnă lipsă de cunoaş
tere ? Sau poate prostie ? 
Să fie lipsă de imagina
ţie ?

■ Marţin Scorsese a în
cercat să definească ino
cenţa unei lumi plecând 
de la inocenţa unei per
soane şi iată că, pe e- 
cranele noastre, rulează 
filmul „Vârsta inocenţei”. 
Este cel mai pasionant 
film al lui Scorsese, dar 
poate şi cel mai contro
versat. Nu puţini sunt a- 
ceia care, ieşind din sa
la de cinematograf, afir
mă : „Ce film pasionant”, 
dar sunt şi din aceia ca -. 
re strigă în gura mare : 
„Un sirop dulceag ofej

marcă : Daniel Day Le- 
Wis (intrat în pielea u- 
nui tânăr aristocrat arnev 
rican, de profesiune a- 
vocat, care se izbeşte de 
zidul conservatorismu
lui ipocrit al lumii în ca
re trăieşte), Michelle 
Pleiffer (o „paria”, mereu 
în centrul bârfelor de 
salon pentru purtările ei 
aşa-zis „scandaloase”; în 
contradicţie cu rigorile e- 
tichetei sociale cuprinsă, 
de lumea bună new-yor- 
keză), Winoma Ryder 
(simbolul inocenţei într-o 

. lume care-şi ascunde i- 
pocrizia, viciile, plăcerile 
şi superficialitatea în spa
tele unor tradiţii imua
bile, în spatele banilor, a 
luxului exorbitant şi a 
unei „inocenţe" — înţe

leasă ca puritate — afi
şată ostentativ).

Tânărul avocat Newland 
‘Archer interpretat de Da
niel Day Lewis şi con
tesa Olenska (Michelle 
Pleiffer) îndrăznesc să 
calce regulile tradiţiei şi 
ale aşa-zisei „inocenţe”. 
Se repetă astfel într-o 
misiune modernă scena 
păcatului originar. Eva, 
aici întrupată în. persoa
na contesei Olenska, îi 
dă tânărului avocat să 
piuşte din mărul cules în 
„Grădina raiului”. Acest 
măr are culoarea dragos
tei şi gustul amar al i- 
luziei, căci dragostea lor, 
romantică şi profundă, e 
sortită eşecului. Ei au în
drăznit să calce regulile, 
trebuie pedepsiţi. Pedeap
sa vine din partea ino
cenţei, a soţiei lui Archer 
Newland, May (rol jucat 
de Winona Ryder). între 
dragostea pentru contesă 
şi respectul pentru soţie 
se interpune sentimentul 
datoriei de Viitor părin
te. Golul din suflet nu 
mai poate fi umplut, dar 
calmul căminului oferit 
de statornicia şi gingăşia 
soţiei îi oferă iui Archer 
un substitut de viaţă a- 
devărată. „Inocenţa", în
ţeleasă când lipsă de cu
noaştere sau lipsă de i- 
maginaţie, când refuz al 
realităţii, a învins. May, 
inocenţa eternă, a îmbă
trânit şi a murit convin
să că lupiea e frumoasă 
şi bună. *

MONA JUŞCA, 
studentă

STUDENTUL
Printre lucrătorii 

Centrului de prelucrare 
a fructelor de pădure 
din Vata de Jos nej-a 
atras atenţia un tânăr. 
Harnic, îndemânatic, so
bru, iute de mâna. Sor
ta ienupăr pentru ex
port în. Anglia. Am in
trat în vorbă. Tânărul 
Flaviu Narcis Tomşa, 
deşi destul de scump 
la vorbă, ne spune :

— Am absolvit cursu
rile Liceului silvic din 
Arad. M-am prezentat 
la examenul de admi
tere la Facultatea de 
Agronomie din Bucu
reşti. Am intrat cu me
die bună. Dar cum pă
rinţii sunt singuri, so- 
ră-mea este studentă în 
ultimul an la Faculta
tea de comerţ exterior, 
am trecut la fără frec- 
venţă, în anul întâi. A- 
jut părinţii la treabă în 
gospodărie, dar m-am 
şi angajat. Câştig un 
ban să-mi plătesc chel
tuielile când mă duc la 
pregătire, la sesiune.

Nu-i greu şi la 
muncă şi să studiezi ?

—- Este; mai ales că 
am 11 examene anul 
acesta. Şi sesiunea este 
aproape. Vreau să iau 
note mari, ca în anul 
II să trec la zi. îmi 
drămuiesc cât pot mai 
bine timpul. Învăţ sis
tematic. Aş vrea să mă 
prezint la cât mai mul
te materii.

Narcis munceşte si în
vaţă, învaţă şi munceş
te. Nici cât am stat de 
vorbă nu s-a oprit do 
la treabă.

— Altfel nu se poate 
— a zis. Drumul spre 
inginerie este greu. Dar 
îl voi străbate.

I-am urat succes mun
citorului student, stu
dentului muncitor.

Gh.I. NEGREA .

New Jersey, un orăşel 
liniştit, din vecinătatea 
New York-ului, este locul 
unde s-a format Bon Jovi, 
formaţia hard-roek No 1 
al generaţiei anilor ’80. Is
toria lui Bon Jovi se lea
gă de numele Ini John 
Frank Buongiovi lide- . 
rul grupului şi un sex- 
simbol al adolescenţilor de 
pretutindeni. John s-a năs

La insistenţele lui John, 
părinţii îl trimit la New 
York, unde vărul său,1 To- 
ny Buongiovi, era proprie- ! 
tarul studioului Power Sta- ! 
tion. In acest studio, în- j 
registrau albume, nume de 
marcă ale momentuluif; 
cum ar fi Talking Heads, i 
Aersmith, The Ramones j 
etc.- Lâ ultimul concert af ; 
grupului The Rest, John î!

MUSIC BOX

B O N  J O V I  ( I )

cut la 2 martie ’62, şi pro
vine dintr-o familie de e- 
migranţi italieni din Sici- 
lia. Mama lui a fost chel- 
neriţă într-un sexy-bar, î- 
nainte de a-şi deschide 'o 
florărie, iar tatăl său este 
frizer. Încă din copilărie 
John este înnebunit de 
chitară, instrument pe ca
re îl primeşte la 14 ani, 
începând să studieze cu un 
vecin, profesor de muzică. 
Curând John abandonea
ză şcoala, încercând să in
tre într-o formaţie cu ca
re să obţină ceva bani şi 
să devină o vedetă a car
tierului. Cu un prieten for
mează un grup sub nu
mele de Raze, titulatură 
schimbată ulterior în A- 
ee, The Lechers şi John 
Buongiovi & The Wild O- 
nes.

La 18 ani, împreună cu 
David Rashbaum (născut 
la 7. 02. ’62), pune bazele 
secstet-ului Atlantic - City. 
După un concert susţinut 
în . deschiderea lui Bruce 
Springsteen, grupul se des
tramă, Rashbaum plecând 
la New York, ca să studie
ze în colegiul Julliard 
Sehooi of Music iar John 
reface trupa sub numele 
The Rest. ■. -

invită pe Tony, care rămâ- 
ne surprins de Show-ul lor,, 
oferindu-i un serviciu iii 
studioul său. Pentru a ră
mâne cât mai mult în at
mosfera studioului, John 
făcea orice, de la servitul 
cafelei, la spălatul vaselor, 
şi chiar la măturat. Unii 
dintre cei care l-au cunos
cut în acea perioadă spun 
că el încerca să copieze 
starurile rock, care apă- j 
reali" în studio, făcând tot : 
posibilul să Ie cunoască 
personal, pe fiecare în 
parte. La 20 de ani, toţi 
îl cunoşteau ca pe un tâ
năr ce încerca să devină 
un rock-star, fără să ai^ 
bă însă un talent muzical.' 
Idolii săi erau-David Bo- 
wie, Bruce Springsteen si 
Mick Jagger, cu toate că 
ulterior, în interviuri, el 
neagă orice influenţă.

In timpul pauzelor din
tre şedinţele de înregistra
re. John îl roagă pe Tony 
să îl lase să folosească, a- j 
paratura pentru a exer
sa diferite compoziţii pro
prii. Tony este mulţumit 

"de evoluţia lui John şi se 
oferă să-l finanţeze, scUP-; 
tându-i astfel drumul spre 
glorie, (Va urma), • j

HORI A SEBEŞAN \
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Statornic abonat şi con
secvent cititor al ziarului 
nostru, dl loan Nieşa, din 
ţatu l Hărţăgani, nr. 196, 
comuna Băiţa, ni se adre
sează cu încredere şi cu 
speranţa că cei în drept îi 
Vor răspunde cu prompti
tudine solicitărilor şi-i vor 
soluţiona în spiritul preve
derilor legale problemele 
ce l-au determinat să ne 

: şcţie şi să ne ceară aju
torai. Dar să vedem de
spre ce este vorba ?

Un prim necaz se refe
ră  la  faptul că în luna lu
c ie  a .anului trecut, în 
«urma unei furtuni, i-au 
fost zburate de pe şură fi 
sparte 200 bucăţi de ţigla. 
CoOSiderându-se îndrep- 

* lă ţit sfi fie despăgubit prin 
efectul legii, ca urmare a 
primelor de asigurare pe 
cate le plăteşte, I.N. a che
mat ®tn consilier la faţa 
tocului să vadă paguba şi 
s-a  adresat In scris la rri- 
măriO . pentru a-şi primi 
•drepturile, dar nimeni nu 
S mişcat un deget în acest 
Sens. Credem că cel puţin 
sin i-ăspuns trebuia să i se 
dea petentului. Dacă acest

lucru nu s-a întâmplat pâ- vederea completării supra-
nă acum, sperăm că răbda
rea nu-i va mai fi pusă la 
încercare în continuare.

Celelalte două necazuri 
fac obiectul aplicării de-

feţei până la nivelul aco
peririi cerinţelor celor în
dreptăţiţi să devină pro
prietari. Cum iarna, bate 
la uşă, cetăţenii rămaşi fă-

fectuoase a prevederilor Le
gii 18/1991. Ca moştenitor 
al părinţilor decedaţi, dl 
Nicşa a primit adeverinţă 
pentru 0,93 ha pădure, în 
trucât a  rămas mai la ur
mă, împreună cu alţi câ
ţiva consăteni, n-a mai fost 
pus în posesie deoarece nu 
s-a ajuns suprafaţa repar, 
tizată. S-a adresat la pri
mărie, care i-a răspuns că 
sunt făcute demersurile ne
cesare la ocolul silvic în

ră pădure, se întreabă : „De 
ce trebuie să stăm noi cu 
adeverinţele în buzunar, 
când ele nu ne ţin dp cald, 
sau să cumpărăm lemne 
scumpe de la stat, iar lem
nele noastre stau în pă
durea la care avem drep
tul, dar care întârzie să 
ni se dea?" întrucât mai 
avem semnale în legătură 
cu asemenea aspecte, spe
răm că problema va fi 
grabnic soluţionată.

Tot în contextul Legii 
18/1991 se încadrează şi cel 
de-al treilea necaz, respec. 
tiv cel cu pământul din 
satul Sălişte. Aici, soţia sa. 
Floarea Nicşa, a primit a* 
deverinţă de la primărie 
pentru o moştenire în su
prafaţă de 0,40 ha, conform 
datelor rezultate din re
gistrul agricol. Când s-au 
făcut măsurătorile, i s-au 
atribuit însă numai 0,12 
ha, motivându-se câ, po
trivit Cărţii funciare, doar 
atât este trecut pe nume
le tatălui ~său, Nicolae 
Faur. Nedumerirea constă 
în faptul că la unii s-au 
luat In considerare datele 
din registrul agricol, la 
alţii cele din Cartea fun
ciară, iar alţii au primit 
pământ chiar dacă nu au 
avut intabulat teren în 
CF. Cum s-a trecut şi la 
impozitarea veniturilor a- 
gricoîe, I.N. întreabă <şe* 
suprafaţă i se va lua în 
considerare. Fireşte, impo
zitul se calculează la  su
prafaţa cu care este pus 
efectiv In posesie.

NICOLAE TÎRCOB

Jocurile de întrajutorare 
- de la nelegaiitate la
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Ce înseamnă o zi " de 
lucru pentru poliţiştii din 
municipiul Deva ? Ne-âm 
pus mai de mult această 
întrebare, iar răspunsul 
l-am aflat recent. Aici, o 
zi de muncă durează 24 
de ore. De altfel, lucrul 
este valabil pentru toate 
instituţiile de acest fel. 
Recare cu specificul ei, 
evident. De data aceasta, 
după cum spuneam, vom 
vorbi de poliţiştii din De
va,

O primă imagine asu
pra a ceea ce înseamnă 
Poliţia municipiului a r 
putea să o dea numărul 
Stare de oameni ce vin 
şt pleacă de la sediu. Pro
bleme de o mare diver
sitate îi aduc pe oameni 
la poliţie. Dar mai ales 
necazuri. Câte nu sunt în 
sdttâ de azi 1 tar înainte 
de a  intra în treburile 
concrete, să mai spunem 
că se lucrează intr-un 
ritm deosebit, clipele de 
respire fiind aproape i-
nexisţente-

Pentru ofiţerii din ca
drul Biroului cercetări 
penale acea zi de joi a 
Ineepuţ cu soluţionarea 
mai multor, dosare, fiind 
terminată urmărirea pe
nală privindu-i pe Vio- 
rel Dita, Vasile Muntean 
şi Franeisc Kalo. Au do
minat infracţiunile *4® 
furt. Au urmat apoi al
tele şi altele...

Până la acea oră a di
mineţii, pentru preveni
rea sustragerilor din a- 
vutul public, a unor e- 
venimente pe linia păs
trării şi manipulării va
lorilor monetare, au fost 
controlaţi 12 pâznici, ve
rificate şase case colec
toare şi de bani. Nu s-au 
constatat încălcări ale 
legislaţiei.

în schimb, ofiţeri de 
la Biroul pentru comba
terea criminalităţii eco- 
nomico-finânciare care 
au efectuat un control 
complex la S C. Mega Re
cord Exim SRL, unde ad
ministrator este Dorel Io
nel Drăgan, au constatat 
Că în perioada februarie 
— august a.c., aici s-a 
folosit forţă de muncă a 
cărei retribuţie se ridi
că la 2 500 060. în  actele 
ţon ta bile, suma nu a fost

evidenţiată. Apoi, factu
rile şi chitanţele fiscale 
neînregistrate In conta
bilitate aveau o valoare 
de 1008 770 de lei. Nici 
Comisionul perceput pen
tru activitatea de consig
naţie nu era înregistrat. 
Era vorba de 618 540 Iei. 
Se pare că la firma res
pectiva neregulile sunt 
mai multe. S-a dispus ca

Cei din pază-ordine au 
plecat într-o acţiune î n . 
pieţele agroalimentare şi 
la Bazar: S-au aplicat cu 
această ocazie şase sanc
ţiuni în valoare totală de 
850 090 de lei şi s-au con
fiscat mărfuri valorând 
400 000 lei. Tot ei îi vor 
reţine şi pe Viorel Apa- 

. raschivei şi Itichard
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verificările de fond să fie 
făcute de organele finan
ciare, poliţia continuând 
a face cercetări sub as- 
pectui infracţiunilor pre
văzute de Legea 31/1990 
şi Legea 82/1991.

Se acţionează perma- 
nent pe diverse fronturi. 
Mereu se iveşte ceva nou, 
neaşteptat, tinde este ne
voie de poliţie. Sunt re
clamate spargeri, furturi, 
accidente de circulaţie 
etc. etc. Chiar înainte de 
ora 7, Mircea Adam djn 
Deva efectuează o depă
şire neregulamentară şi 
se tamponează frontal cu 
un alt autoturism. 4 tât 
el cât şi soţia dânsului 
se vor alege cu trauma
tisme, Pe la ora 9, Clara 
Ungur, gestionară la  Bra
seria din Complexul De
va, sesizează că unitatea 
a fost „spartă". Lucrătorii 
Biroului poliţiei crimina
le deplasaţi acolo stabi
lesc : hoţii au pătruns 
şi au plecat cu băuturi 
alcoolice, ţigări şi cafea 
în valoare de 248 892 de 
lei. Pentru identificarea 
autorilor, cercetările con
tinuă.

Theiss ca autori ai unor 
furturi Puţin după ore
le prânzului, de la Spi
talul judeţean se anun
ţă că salvarea a  adus un 
cetăţean in stare gravă. 
Omul a decedat din cau
za unui infarct miocar
dic. •

Se acţionează şi pe li
nie de urmărire. Depis
taţi şi prinşi vor fi Iri- 
nel Dragoş Balint din Hu
nedoara, autor al mai 
multor furturi din auto
turisme şi loan Cojoca- 
ru din Deva, cel care, de 
la S.C. Micia SRL Deva, 
a furat prin august bu
nuri în valoare de aproa
pe o jumătate de milion 
de lei. Pe numele celor 
doi, Parchetul de pe lân
gă Judecătoria Deva a e- 
mis mandate de arestare 
preventivă.

Timpul zilei se scur
ge, evenimentele se de
rulează rapid pentru po
liţişti. NU vor îi şi nu 
au voie să fie depăşiţi de 
o realitate complexă, du
ră. între multe altele, ei 
ştiu că ceva în neregu
lă se întâmplă şi cu ben
zina. Aşa se face că se

depistează şi se sancţio
nează mai mulţi indivizi 
cu... probleme. Ştefan 
Nagy din Haţeg cumpă
rase nu mai puţin de 3000 
de litri de beţjzinâ, I°sii 
Mărgescu din Făget 4- 
Timiş •— 1575 de litri, 
iar Iiie Romici din Re
şiţa 1100 litri. Bănuiţi, 
stimaţi cititori, pentru ce 
aveau nevoie cei notaţi 
mai sus de atâta com
bustibil. Iar dacă vorbim 
de benzină, nu putem să-i 
omitem pe lucrătorii Bi
roului Circulaţie, Când 
s-a tras linie şi s-a adu
nat, s-a constatat că în 
acea zi au fost. veriBteite 
pe raza municipiului 194 
de autovehicule. Abateri ? 
22, iar cei sancţionaţi au 
trebuit să scoată din bu
zunar 217 009 de lei.

Desigur, munca de 6 zi 
a poliţiştilor din* Deva es
te mult mai amplă şi 
complexă: Noi am încer
cat să surprindem câte
va secvenţe. Nu ştim în 
ce măsură am reuşit, dar 
orice articol de presă îşi 
are limitele lui. inclusiv 
tipografice.

Ziua s-a sfârşit, ier 
împreună cu maiorul Mir
cea Brădean, şeful Poli* 
ţiei municipiului şi cu 
cadre de comandă de aici 
am încercat câteva con
cluzii. la tă -le : •  Pentru 
menţinerea ordinii şi a 
liniştii publice se depun 
eforturi deosebite •  Ziua 
de muncă a poliţistului 
este de multe ori de 24 
de ore * Sprijinul cetă
ţeanului în apărarea "le
galităţii nu prea mai e* 
xistă. Este păcat, pentru 
că poliţia este efectiv în 
sprijinul cetăţeanului. în 
acest sens, este nevoie de 
o schimbare de optică, 
spiritul de cooperare fiind 
absolut necesar. Acest lu
cru, numai şi numai în 
interesul cetăţeanului- Al 
celui cinstit, evident #  
Apatia şi indiferenţa ce
lor mai mulţi oameni fa
ţă de ceea ce se întâm
plă în jurul tor nu poa
te decât să ducă la  Ceea 
ce spunea un colonel cu 
multă experienţă: „Azi 
spectator — mâine vic
timă*. Aşa «este-1

v a l e n t in  n e a g u

I i

îi

In unele cazuri, organizatorii jocurilor de întra
jutorare şi-âu însuşit şi alte sume de bani decât ce
le cuvenite prin regulament. Un exemplu In acest 
sens este loan Graur, acţionar şi administrator al 
SNC „Mimi" Galaţi, trimis în judecată pentru în
suşirea sumei de 2 525 000 lei, achitarea unor împru
muturi cu dobândă foarte mică în valoare de 4 000 000 
de lei şi plata a 760 000 de lei unor persoane care 
s-au angajat în efectuarea unor servirii. Nu au fort 
analizate însă următoarele fap te : transferarea a 
73 000 000 de lei la sediul societăţii, înregistrarea a 
20 000 000 lei pe  numele soţiei sale şi neinţocmirea 

'  documentelor contabile pentru 19 090060 de lei. 
Intr-un asemenea context, poate nu ar strica să 

amintim că în literatura juridică s-au exprimat o- 
pinii potrivit cărora nu există- răspundere civilă sau 
penală pentru organizatorii jocurilor de întrajuto
rare care nu pot onora plăţile către deponenţi, iar 
aceştia din urmă nu pot cere restituirea sumelor de
puse. Pentru a se ajunge la aceste concluzii, s-a mo
tivat eă respectivele jocuri reprezintă un contract 
de natură civilă din categoria celor aleatorii, carac
terizate prin  existenţa şanselor de câştig ale tuturor 
părţilor contractante, în funcţie de realizarea undi 
eveniment viitor şi incert, fără a se cunoaşte de la 
început cuantumul obligaţiei. Deşi opinia aparţine 
ternii reputat jurist, este vulnerabilă sub mai multe 
aspecte, din cauza neanalizârii suficiente a  earaete- 

1 fisticilor jocului de întrajutorare. Pentru că nici in
tr-un caz nu poate fi asimilat cu „pariul sau jocul", 
unde câştigurile depind de forţă, îndemânare, dibă
cie, cunoştinţe, inteligenţă sau hazard. Nu mai in* 
trăm în amănunte, dar opinia amintită, în sensul 
transformării responsabilităţii penale în răspundere 
contravenţională, nu este fundamentată din cauza ne- 
încadrării acestor jocuri în cadrul reglementărilor 
legale existente. Ca atare, organizatorii comit infrac
ţiunea de înşelăciune în convenţii, în momentul în
ceperii şi pe’ parcursul derulării jocurilor de tip pi
ramidal, chiar dacă nu săvârşesc ulterior alte acti
vităţi frauduloase ce ar determina amplificarea res
ponsabilităţii pentru mai multe infracţiuni.

Şi acum să ne ocupăm puţin de activităţile de 
inducere în eroare şi amăgire realizate de organi
zatorii jocurilor de întrajutorare,. Ele au fost multi
ple şi extrem de diverse. Au fost date asigurări re
petate în privinţa caracterului imbatabil al circui
tului şi longevităţii acestuia, certitudinii obţinerii 
câştigurilor. Unii au amplificat încrederea deponen
ţilor prin invocarea descoperirii modului de func
ţionare după mulţi ani de studiu, sau prin declan
şarea intenţiei de a acorda un premiu Uriaş celui 
care î l  află secretul. în realitate, jocurile riu aveau 

; ttici un secret, axându-se numai pe âbvergura pu- 
- blicitâţii şi crearea aparenţelor -falie.' Şi încă un 

lucru : majoritatea organizatorilor aveau moralitate 
îndoielnică, unii posedând chiar antecedente penale!

O parte din regulamente cuprindeau apoi clauze 
nepublicate în prospecte. Este vorba de perceperea 
unui comision de 50 la sută de către societate, achi
tarea câştigului numai după un termen de cel mult 
o lună de la realizarea cuantumului maxim al câş
tigului, achitarea câştigului .im două rate pentru sti
mele ce depăşesc un milion de lei etc. Dar induce- 

: rea în eroare s-a realizat şi după încheierea con
tractului, prin invocarea investirii banilor în acti
vităţi ce aduc profituri uriaşe, pentru a-i convinge 
pe deponenţi că plata câştigurilor se face prin alte 

1 procedee şi nu prin simpla vehiculare a banilor că
tre vârful piramidei. Apoi, participanţii aii fost asi
guraţi că se -constituie un fond de rezervă suficient: 
pentru restituirea unui procent din depunere în ca
zul blocării jocului. De asemenea, în momentul sur
venirii' primelor dificultăţi de plată, organizatorii au 
creat aparenţa că s-au produs numai perturbaţii or
ganizatorice de genul defectării Calculatoarelor, rea- 
menajării spaţiilor de plată, verificării evidenţelor, 
reducerii programului de lucru al băncilor, defectării 
mijloacelor de transport al banilor ş.a.

Ca urmare, sunt întrunite elementele constitutive 
ale infracţiunii de înşelăciune în convenţii, există In 
mod incontestabil toate elementele - infracţiunii ~  de 
la convenţia formală dintre părţi, inducerea în eroa
re prin afirmaţii sau prin omisiunea de a releva a- 1 
numite situaţii, până ia pricinuirea unor pagube.

De altfel, realităţile ultimelor luni au demonstrat 
că jocurile de întrajutorare de tip piramidal au ge
nerat psihoze politico-sociale cu implicaţii la qivel 
parlamentar, au determinat mutaţii negative în psi
hologia, şi conduita unor persoane cu responsabilităţi 
deosebite şi au constituit principala metodă de spă
lare a  banilor murdari obţinuţi prin evaziune fis
cală, trafic şi alte activităţi ilicite.

Fără îndoială, multe 8-ar putea spune despre â- 
cest fenomen al jocurilor de întrajutorare care a 
bântuit prin România postrevoluţionarii. Noi vom în
cheia însă aici, mal spunând doar a tâ t : tendinţa de 
limitare a prdpagării acestor fenomene prin inter
pretarea corectă a prevederilor legale este submi
nată de acceptarea lansării altor jocuri similare din 
ţară şi străinătate, fapt ce amplifică numărul per
soanelor păgubite şi determină scurgerea masivă de 

I  capital.
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—J n  perioada 21 noiembrie -  9 decembrie 1994 
* puteţi participa la Oferta Publică.

Aveţi şansa de a cumpăra acţiuni la trei societăţi comerciale româneşti rentabile.

r Fm Pm Sa' o fotă -1 S S e  7U 4acţiun i, contra numerar, şi I F . P . S .  oferă 8 3 . 7 9 8

|F . P . P .  I I  i M o l d o v a  .te n  3 5 . 5 5 6 «m
? contra certificate de proprietate ta ,

m i  ŞIRETUL

Str. M oldovei ns» 19, P aşcan i 
T el: 0 3 2 .1 6 ,2 9 .9 0 ;
F a x : 0 3 2 .1 6 .4 1 ,8 9
Obiect d e  activitate: pRxtireetea ste utcol. 
perdele, tricorart.
• Capital social: te,
• Rata profitUIdi: IS&. •
• Cifra de afaceri pe H*93̂  tT t& i9 î?$ 0 O ^  :
•  Preţul unei aeţftmi: W M M  fer.
• Paritatea de schimbsî a^fcml $<3tiKiK£«ipMd#

k-.* Ş& .. .
e o f e r ă  1 7 5 . 4 1 6  

V -

aCţiunt, contra numerar» f*
____  '

o f e r i  D Z «

'SS FAVIOt! |  COMPANIA DE
S.A.BLANURI VIDRA _

Str. Gheorflhe Lazăr nr. 2, 3400 O răştie . 
Tel: 054 .64 .15 .60; Fax: 054 .64 .27 .27  v *‘
Obiect de activitaterachiziţirinarea şi prelucrarea 
pieilor de ovine, de animale de crescătorie şi vân.ai 
producerea şi comercializarea articolelelor şl 
confecţiilor din blană, piele âatyralâ şi-îQlffl&fon.
• Capital social: fîi?I;t3^Q06,fe»?
•  Rata profitului: 15,1%!
• Cifra de afaceri pe liUtts ■ 10.705.028,0001»
•  Preţui unei acţiuni: .^ *0 *  22-500 tel»
•  Paritatea de schitpltf 2 « fttin ţ pentru f  d*

« pnţptistate FPP'V, ***»-

acţiuni, conţranumerar, şi

F .P .P .  U I - T r a n s i l v a n i a  oferă 7 S* S S I acţiuni,
contra; certificate de proprietate ta

s.c. A R G U S S.A. Constanţa
Str. In d u str ia lă  nr. 1 , 2 2 0 0  Constanta 
Tel: 0 4 1 .6 2 .2 0 .3 0 ;
Fax* 041.62.99.47
Obreria dp activitate: producerea şi 
eomenSCţZgrea uleiurilor vegetale,- 4 %
denvarejorşi subproduselor rezultate -
dna pK&rgsuf de fabncane. :'#M
• Capital socialfl3-.093.525.900 fett
• Rata profitului: 145%
•  Cifra de afaceri pe anul 

Jim* f9219591.000 lei..
•  PTeţul unei acţiuni: 30.000 Jeţ.3 j
•  Paritatea de schimb: 3 acţiuni pentru 

î  certificate de pcoprietate FPP.il]

0 6  C 6 PRIN OFERTĂ PUBLICĂ?
•  Pentru este matrida sic wânzarecca mai des utili* 
*atâ mţâriîe cu liadiţi: In domeniul tranzacţiilor tîe 
acţiuni '
FPenlnicîesle un procedeu rranspjrenl punundu-se 
la dispoziţia publicului PROSPECTUL DE OFERTĂ 
al fiecărei societari. "Acesta conţine intimităţii e voite 
plivind evoluţia societăţilor până in prezent, prcium 
-fi perspectivele de dezvoltare ale acelora, inlnmaţii 
necesare, luării unei decizii !n deplina cunoştinţă de
wuţ * _
•  Penţru.ci dâ ppsibifiîatea luluror de a obţine acţiuni 
contra funie reduse de bani izeci de mii de lei) la un 
preţ fix. oricare ar fi nuniăral solicitărilor.
•  Peniru ca esle prima ocazie pentur absolut toţi ppse-
îppţţlegali de a preschimba cert il'ivatclc de propri), 
etate deţinţiie. in acţiuni? ,' •
•  Peniru că Fondul Proprielătti''dc Sui.iF P SJ'şî' 
i^Onduriie Proprietăţii Private iF.P.P.) oferii publicul 
citii acţiuni la societăţile Comerciale ren;abile, cu certe
perspective de a plăti dividende .1 idoiilor acţionari; .

CUM PUTEŢI PARTICIPA ?
La uniiâ; 1 ic Băncii Romano pomi\» De/voliaro 

toate mai jo< veţi put o a consuli a PRO-/ 
SPECTUL DE OFERTA al l.z etici' sociclili'in CursP 
de pnvauzare prin ace si program, Pro.peiitil conţine.

de cine olertanţi. eeioreare,subscriu
Fiecare iWnre oferi anii vinde aeţiunj prin mijloa

ce de plată diferite; F.P.S contra numerar iar bele mei 
F P.P. unTa schimb cu cemlicale de proprietate.

(Paruaiea de 3>c)1Imt̂ .̂ ţJb«K'f/faH4-LrVo---<'er/'{/1r«riţr. 
picţ'ul de vânzare al unei acţiuni (fiferS de la o sifct- 
Vtale la alt i ; c o

Pol participa persoane fizice sau |utii|ice Şţrf 
soliciţi .istiuni contrar numerar in limita numirutuîafe',' 
acţiuni .iVruv 'a F'.PS îa fiecare Societate eohtfr- 
ciali

Pi 1 ...........-a itcţinâliiiu du.eeniţicaie de piiipţi-
ctate. 1'cu.o.mc. fizice sau ţiflidice române, care splfe 
citi pivniiimbardu cenificajelpr de prupriciateiîn 
acţiuni. în lintiţa iiumăruiuri de acţiuni'oferite de) 
Fjinduiile Proprielîţii Prţsalee

CUM VEŢI INTRA ÎN POSESIA 
CERTIFICATELOR DE ACŢIUNI

Dup.'i mvhcjCfcY'̂ porî iJilci Atc Mihscri.cre .ţţ 
îViV.i! i / .i io a h i!c iun: s au s fio a i u 1 u - so a»
\n i 141o >i»liot!4î.ile;f«lo.nvioiîlliVneriSiui,"1,11uirI

ju'hklxicnv ofertciţv;V» i F P:S. şiv 
/ ul 1.1: e Ic ra l oc ;Vr • i. pro cum >1 ''

pinii no d cn »nci lo}! ic â 
I; P P i nu anunţa 

(piNiMda’iti;taic.vvir fi disiribuile CERTIFICATELE» 
DE'ACTH’Nî perioada iu cile seivoi ii'stuui Jeiju, 
uiHic v'.ie.c.i/ul, s* miilo.icel? de.siTnml’ lâmacc ucu^

,pt lângă date pertinente despre soeiciaie 5.1 infuţmâţt  ̂ i mzaic.-'bani sr.ccflilic.ue de pn >p_ 
jennive despre procedura prin care se aloca îcţfuriile şyy# ■

U,
•  Sucursala Alba-a B.R.D, .<?P -   ̂ .  d^ucUrsala Gălâfaişl a  B'R.D. 

» Alba iulia, Str. Piaţa fuliuManirfl^ V CălJr«$tţStr. Flacăra <5̂
**'•“ ** tbU 042-3U0.03

«Sucursala Cluj a B-.ftîD 
Cluj, Str. Piaţa llnfrii>7 . 
tet: 0d4-I1.79i7S

F  tfl: 058.81.3WS' 
sjf •  Sucursala Arad a B.R.D; 
e - A r a d ,  Bd. Revoluţiei 72.
0  tel: 057-23,32.80 '

•  Sucursala Argeş a BTRiD.
Sfe; Piteşti. Bd. Republicii 69 bis 
,p t e i :  048-63.52 J5 . ;

jv'S* Sucursala Bacău a B.R.D. 
Aw^Bacău.*Str. George Apostu I?
IŞ .te l:  034.1357.71 'tv ' J |
^  Sucursala Bihor â B-R Efe" 

(.Oradea, Piaţa Republicii 4 : .feapţ 
«P alei; 059-19.15.02/' >  =

Sucursala Bistriţă-Nâsâud îTBiRîDl 1 
j.îţgc‘Bistriţa, str. Nkolae Titulescu.50/4 
W $ l :  063^236.74 - '

* Sucursala Constapţa a B'K ’
• C onstan ţa ,S tr.A rb i£p îşc6p ie tV  

m  04141.26.77. '
•  Sucursala CoVasbaa B.R.D 

Şfănlu Ghwrghe, Şjr, fc o lli l  
&  tei: 067-31.19.57 •̂•W.-'-î̂bir-y -

Sucursala Dămţotîţă a BVR.l) 
,  'Jârgoviţte, Sţr. ElrjaJt PopeşţU 1-1 
fAtei: 045-6I.12.8F ' m- '
jp Sucursala Dolj a B.RfD. ” 

Craiova, Str. Mihai Viteaţul 2A 
.lei: 051-11.28.27

fl*.Sucursala Botoşani a B.R:D.t 'v|M?; ţ* Sucursala Galaţi a B.R.D. 
ţ,ţBotosani. SlrfCaie^Naţionalâ 152 ' •'4: rGalaţi, Str. Fralermtiţii l

Jfatei; 031-51.27.80 s - 
[ •  Sucursala Braşov a B.R. D.
S  Braţov. Str. Mureşenilor^ 

jP5ft*l:,068 15.04.38 W S J ft  
J #  Sucursala Brăila'a^BfŞ.D.

|ţ r » ia .  Piaţa T r « a n 2 |^ ,
Jf'tel: 039-61.39.45:
[#S ucursa la  BuzăîfTB.K.O.i 

i"Bu*âu, Slr. Nk-olae Bâlcescii'33 
pt el:'038-43.08.22 tegâşapeSC#** 
ţ Sucursala Caraş-Severin â B-R-D-V
Reşiţa.1 Piaţa';lDccembrie;l9l8?(>rA7
j^055-4Îat3.<EldSSMIWBWHi.' J ZblfciSţŢSIfSssi

«tel: 036-46.05.76 .varie»':
•  Sucursala Giurgiu a B.R.D. 

Giurgiu. Str. Vasile Alecandri bi. 4/300 
tel: 046-21.47.88

•  Sucursala Gorj a B.R.D. -
Tg. Jiu, Str. G-ral Magheru blf2A4B^. 
tel: 053-21.79.58'

• Sucursala Harghita a
Miercurea Ciuc, Str. Timişoarei'25’ 
-lei: 066-l'2JL5.l " ’ . -

«  Sucursala Ifunedbirafb’B.R.D 
ţDeva, Str.JDecembrieil 

Vtelf054-61.11.92"''"'"

O a It * E ■
0  Agenţia Orăşlie a B.R;D,
. priştie. Str. Petru Maior 1b 

«W; «54-44.20L92
•  Sucursala Ialomiţa»B.R.1»

Slbbozia, Bd. Cbitniei 2 w 
tMr«43-2W7JS9 i i '

•  Sucoisalafaşi aBfkiD. 
fcîi, S fe« ttfah e»  M arti» w :  
tel; 032-21.13.40

• .Sucursala'Maratnurcş-* B.R.D.
B»iăMare. Str. GeorgbeS>incai 38/B 
te tjfc-4I27 .49" ' r

•  Sucursala M elm M ţf a B.R.D. 
ftr< îr .  Severin. Şfr» Gh- Bibicest u 4 
(el: 0Ş2-2150.60

-- Sucufsaia Mureţ »  B.R.D.
Tăfgu Mureş, Sţţ- Şălântşj 11 
lei: U6M6.HL50

• Sucursala Neămţ-ă B.R.D,
Piatra Neauţîi Str. L t Drâghev
tel: 033-61.44^4

•  Filiala Roman-aB-R.D. 
Rnman.Str-ţtaan cel Mare bl. 
ţel:<m-72S3At

•  Socursata O lta B iD D .
. Slatina. Str.SevastuţuXZ 
ftet:W9A|2.25z78
•  Sucursala P r a h m ^ fL ii .  

Piol^ti, Piaţa V ictofl#^  
n i i l f t U i ^  '

• Sucursala Sălii
Sâîu Mare, Str.
Iel:'06i-7l.l5j»

S U B S C R I E

, MX

•  Sucursala^Sâlaţ a B.R.D 
Zalău. Piaţa l'nirii 1- 
ţel: 060-61 33.91

' * Sucursala Sibiu a B.R.D.
Sibiu, Str. bamuel BrukenUh2-~ 
iiel: 069-41.76.90

•  Sucursala Suceava a B.R.D .
; Suceava, Slr. Ştefan cel Mart- V 
VS Wt: 030-21.49.73

•  Sucursala Teleurman » B.R.D.
Alexandria, Str.'Ion Creangă 54 , 
tel: 047-31.18.22 ” .

> .Sucursala Timiş a B.R.D. 
Timişoara, Str. Eugeniu de Savol» t) 
tef: 056-13.06.64

•  Sucursala Tulcea a B.R D 
lulcea, Str. Concordiei t 
(elf 040-51.33.54

•  Sucursala Vaslui» B.R.D.
Yasl& S»r- Ştefan cel Mare 70 
tel: 03S3DIO94 :

•  Sucursala M icea a B.R.D.
Km. Vâlcea. Str.Calea tui Traian 15x 
tel: 050-71.36.79

•  Suiui i.i 1., \ u l u i a  a li.lt l>

- ţel: 0.'7-61 Ş't.pt
•  Şucţirsala Mun. Bucureşti a B K.D 

Mr.-thrainiiei 4. seţl.<3 .
lel^lll-6t3.57.54i»'

’  F ilia la  Ln in i.a jIi.R .D .
Slr. I’i.il.i I rnrii D sei Ij3 
tel: 01311 01.99,

•  Fiirnla Victoria â B.R.LT- 
Bd lafKti de Hunedoara bl. H6.*»ct3l

i ţ*i-3*f;659-78.56‘ V
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•  Bisericile. Penti
costale din Hunedoa
ra organizează îm
preună cu 
• rev. EZEKIEL 

CHOONG
EVANGHELIZARE, 

sâmbătă, 26 noiembrie 
la sala Siderurgistul 
Hunedoara. Intrare li-' 
beră. Vă aşteptăm cu 
drag. (93087)

•  Vând casă, anexe, gră
dină în Brad, str. Horea, 
nr. 28, telefon 655226 sau 
Pojana Sibiului, tel. 181.

(93046) ;
: •  Vând casă cu gaze, 

apă, grădină. Deva, str.
A. Vlaicu, telefon 616992. 
după ora 15.

AS30I2)
•  Vând apartament trei 

camere, Deva, tel. 624344, 
după ora 15.

(93099)
•  Vând televizor color,

nou, MegaVision. Telefon 
629750.. (93112)

•  Vând haină vulpe 
polară, lungă. Tel. 625737.

(93111)
•  Vând cazan încălzire 

centrală gaz, ofer garaj 
din zid pentru închiriat. 
Tel. 615449.

(9309$)
•  Vând casă, trei ca

mere, bucătărie, baie, beci, 
dependinţe, curta şi gră
dină. Haţeg, str. Vasile 
Âlecsandri, nr. 21. Infor
maţii, tel. Haţeg 777284, 
orele 16—22 ; Deva 615387, 
orele 6,30—8, 20—23; Hu- * 
nedoara, 715073, 10—13.

, (93098)
•  Vând casă, Şoimus, nr. 

16#. Relaţii la tel. 612076.
(93097)

•  Vând apartament ; 2
camere, Gojdu, tel. 624144, 
bl. E 2, ap. 56.

(93093)
•  Vând urgent Dacia 

1300, stare de funcţionare, 
fără talon, vând combină 
muzicală, tel. 613908.

(93092)
•  Vând Oltcit sau schimb 

cu garsonieră. Tel. 611141.
(93118)

•  Vând rulotă comercia
lă, ieftină, caz de plecare 
în străinătate. Tel. 616907.

(93090)
•  Vând obiectiv super- 

angular Practica Zoom 
35—79 Baionet Minolta, 
cască Moţa AGV, bicicle
tă Mountain Bike 18 vite
ze. Telefon 617694.

(93088)

•  Vând Dacia 1310 
TX 1988, preţ avan
tajos, tel. 627927.

(93122)
w 0  amm 0  mam 0  w  0 - mmm 0  mmm
m Vând apartament 4 

camere, excepţional, tele
fon 617571, orele 6—12.

(93133)
•  Vând IFA W 50, în

scrisă în circulaţie, 65 #00 
km, stare perfectă, preţ 
negociabil, 6500 DM. Tel. 
612166.

•  Vând urgent la preţ 
convenabil apartament 2

camere, zona gării. Deva. 
Telefon 671533,

(93129)

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

(92167)

•  Vând foarte conve
nabil obiecte noi. Aragaz, 
maşină de spălat, covoa
re persane, haine de piele, 
televizor; dormeză- Deva, 
telefon 618854, seara.

(92714)
•  Vând apartament 2 

camere, preţ foarte avan
tajos, etaj 1, Informaţii 
tel. 623631 sau Aleea Stre- 
iului, bl. 65, ap. 31, sc. 2, 
Micro 15.

(93139)
•  Cumpăr apartament

2— 3 camere, central, deo
sebit si telefon. 614340, 
623229.

•  Vând Dacia 1300, Opel 
Ascona Diesel pentru pie
se, microbuz japonez, e- 
ventual cumpăr talon. 
Brâznic, Goţiu.

(0092305)
•  Vând 30 ari teren

intravilan, Ia Şoseaua- Na
ţională, Orăştie, telefon 
647441. < (92954)

« Vând caroserie com
pletă ARO 244,' Orăştie, 
Petru Maior, 82, preţ con
venabil. (2955)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere, confort 
I, Hunedoara, tel. 721617.

(23520)
•  Vând 2 garaje, posi

bilităţi atelier, 380 V, de
pozit, în spatele Catedra
lei. Telefon 711573.

(1748)
•  Vând casă cu grădi

nă mare, gaz, Hunedoara, 
str. Rotarilor, nr. 48. •

' (1747)
•  Vând casă, garaj, Hu

nedoara, dr. Marinescu, 5,
telefon 720016/ ,

(1649)
•  Pierdut legitimaţie dc .

serviciu, pe numele Til- 
neac Valentin. O declar 
nulă. (1750)

•  Schimb apartament 2 
camere, confort 1, cu gar
sonieră, confort I. Vând 
dormitor. Tel. 713850, o- 
rele 16—18.

(1745)
•  Schimb apartament 

confort I. cu casă. Relaţii 
la tel. 627258, zilnic între 
18 şi 22. (93106)

•  Schimb apartament 2 
camere, ultracentral, plus 
diferenţă, cu apartament
3— 4 camere, tel. 611868.

(93101)
•  S.C. „TATIANA IM- 

PEX“ SRL DEVA anunţă 
că începând cu data de 
21. XI. 1^94 majorează a- 
daosul comercial.

(93105)
•  Angajăm şoferi, vân

zători. Informaţii 628269, 
după o Fa 8, in Piaţa De
va — Hală, lângă floră
rie. / (93109)

•  S.C. Alcomera SRL 
Deva, str. Bejan, nr. 61, 
Micro 15, angajează bar
mani — ospătari, conducă

tori- auto, tâmplar. Tele
fon 627804. (93095)

•  Efectuez- menaj zil
nic 4—10 ore. Relaţii tele
fon 617561.

(93102)
•  Coop.. Prestarea Si 

meria anunţă majorarea 
tarifelor începând cu data 
de 1 ianuarie 1995. '

(93108)
•  Ofer serviciu contabili

tate pe calculator, condiţii 
excepţionala. Informaţii 
tel. 625915, zilnic.

(93126)
•  Mişu Luppa efectu . 

ează transport persoane 
Turcia, sâmbătă, 26 no
iembrie si 3 decembrie 
1994, 55 000 lei. Telefoa
ne 612166 şi 714352.

(92716)
-#  Salonul EUROBINGO 

angajează personal. Vă 
'aşteptăm la sediul din 
cadrul I.P-.H. Deva. .. sau 
telefoane 613730: 612430.

(92709)

COMEMORĂRI

•  In 23 noiembrie se îm
plinesc 6 luni de când o 
boală nemiloasă l-a smuls 
dintre noi pe scumpul nos
tru

BALA IVANTIE 
GHEORGIIE

Ne rugăm pentru su
fletul lui bun; îl plâng zi 
şi noapte părinţii, fratele, 
sora, cumnata,, cumnatul, 
nepoatele şi nepotul.

Dumnezeu să-l odih
nească! Nu te vom uita 
niciodată !

(0092303)

D E C E S E

•  Familiile Bucurescu 
şi Machison aducem pe 
această cale calde mulţu
miri tuturor rudelor, prie
tenilor, vecinilor şi cu
noştinţelor care ne-au fost 
alături la marea durere 
pricinuită de dispariţia ful
gerătoare dintre noi a 
celui care a fost

IOAN BUCURESCU 
un bun şi devotat soţ şi 
tată, un bunic blând şi 
iubitor. Dumnezeu sâ-1 o- 
dihnească în pace !

(93136)

i  Mulţumim tuturor 
celor care au fost a- 
lături de noi, în spe
cial conducerii şi sa
lariaţilor A.T.C.O.M,'— 
Deva, rudelor, prie
tenilor, vecinilor, cu-, 
noscuţilor din Deva, 
Haţeg, Râu de Mori, 
la marea durere pri
cinuită de decesul bu
nului nostru soţ, tată, 
socru, bunic şi stră
bunic ‘

BLAJ AN 
. LEONTIN

Dumnezeu să-l o- 
dihhească în pace !

(0092306/7)

•  Soţia Veturia, co
piii Onorel şi Crina, 
ginerele Dani, nora Iri- 
na, nepoata Anda a- 
nunţă cu profundă du
rere încetarea din via
ţă  a eelui care a fqst, 
bupul si iubitul lor

VASILE BARNUŢ 
în vârstă- de 63 . de 
ani. Inhuţnarea va 
avea loc astă/i,"2;> no
iembrie, 1994,-ora 13,30, 
la Cimitirul Ortodox 
din Brad. Dumnezeu 
să-l odihnească în 
pace • (9311)

•  Personalul dc Ta 
Garda Financiară a 
judeţului Hunedoara 
împărtăşeşte durerea 
colegului Onorel, greu 
încercat prin pierde
rea tatălui
. VASILE BARNUŢ 
i a r . celor rămaşi le 
transmite sincere con
doleanţe şi întreaga 
compasiune. (93116)

A R D A F  I 
D E V A  J

str. Dragoş Vodă, nr. 18 t 
Telef on 622299; <

HUNEDOARA—  )
-MONTANA S.R.L. — )

Hotel „Rusca“ 
Telefon 713606

D E V A S A T
MIERCURI, 23. 11. 1994 

9,00 Emisiunea din sea-

19,50 Clip vi va; 20,00 
Film documentar: Radio
grafie britanică — ep.,5; 
20,30 Clip viva; 20,40 Re
porter tele 7 abc: Lumi

ra precedentă (reluare); paralele; 21,10 Film şe-
15.00 Videotext publici- rial: Vegas — ep. 33; 22,00 
tar; 18,00 Deschiderea e- Clip viva; 22,10 Mitică; 
misiunii; 18,05 Desene a- 22,15 Clip viya; 22,30 De- 
nimate: Peter Pan; 18,35 vasat: Film artistic: O 
Priviri către viitor: Âpli- vară cu prietenul meu 
carea matematicii în german; 24,10' Tele. 7 
construcţia de automobile; abc; Mafalda; 24,50 (Sir- 
18,50 Jazz — Magazin; tea de citire... în lectura
19.00 Tele 7 abc: Film actorului Miron N eţea; 
serial: Casa din prerie;' 2-1,55 Videotext publicitar.

•  Cumnatul Voicu, cum
nata Emilia, nepotul Su- 
raj, dirt Deva, anunţă în
cetarea din viaţă a • lui

VASILE BARNUŢ, 
din Brad. Dumnezeu sâ-1 
ierte ! (93117)

•  Soţia Florica anunţă 
cu durere încetarea din 
viată a soţului .

VICTOR PALACEANU 
înmormântarea — azi,. 

23 noiembrie, ora 14, la 
Cimitirul din Bejân.

(93127)
V .V W A V A 'M V A W iV /iV A V A V rW Z W iW .'.V

2 & T C 0  i
; Oferă prin depozitele situate în : Orăştie, 
■str. N. Titulescu, nr. 35 ; Deva. str. Depozitelor. 
|nr. 1, tel. 642783

— ulei fl. soarelui — st. 1/2 — 1000 Iei
— rachiu —- 665 Iei, vodcă — 755 Iei. rom>

! 835 lei. lichioruri diferite, ţigări şi un bogat;
! sortiment de dulciuri dc import şi indigene.

| Agenţii de publicitate
LA ORĂŞTIE, în chioşcul de difuzare 

ă presei de lângă Magazinul „Palia", s-a 
deschis o agenţie de mică publicitate a 
ziarului „Cuvântul liber" Deva.

Alte două asemenea agenţii ale ziaru 
lui nostru funcţionează la HUNEDOARA\\ 
—  în chioşcul de difuzare a presei, de pe’.\ 
bdul Dacia (lângă unitatea de florărie),* 
tel. 716926 şi la BRAD — ia  sediul S. C 
„Mercur" S; A., str. Republicii, - telefon 
650968.

Toţi locuitorii din zonele Hunedoara,!', 
jjj Brad şi Orăştie care doresc să-şi anunţe 

prin cotidianul „Cuvântul liber" Deva 
diferite servicii, aniversări, alte evenimen
te se pot adresa cu încredere la agenţiile 
de mică publicitate din oraşele respecti
ve. economisind timp şi bani. .

NOI ÂSI0U RĂM  SERVICII PROMP
TE LA COSTURI . AVANTAJOASE 

'PENTRU CLIENŢI!

-i! !

si

!

SOCIETATE - PRIVATA DO ASIGURARE 

VA STA LA DISPOZIŢIE-CU : .

a
Asigurarea de autovehicule CASCO 
CARTE VERDE
Asigurarea bunurilor în timpul transpor 

tului l
? — Asigurări de sănătate pentru călătoriile \ 
) în străînAtftiA. I
i
m|  -  
\ —
\ ~  
\ > 
\
v

In străinătate. ţ
Asigurarea clădirilor şi conţinutul aces-j 
fora. ", 1
Asigurări de credite şi garanţii. <
Asigurarea managerului. V ?

S.C. AGROMICIA S.A/ VEŢEL

cu sediul m. Mintia, str. Luncii, nr. .5 
Telefon 615999 

î  . Anunţă reluarea licitaţiei pentru iiichi- 
1 rieri de spaţii şi mijloace fixe / pentru data dc J 
[ 24. XI. 1994, ora 9, Ia sedfal societăţii. \
7 Incitaţia va fi reluată in fiecare zi de Joi ţ 
1 din săptămână, până la epuizare. 4
ţ Informaţii la telefon 615999, între orele 
\ 8—15. (92713)

\ --------------’------------- *--------i
\

m

co m at
\

s
Comercializează. în calitate de ţ
DISTRIBUITOR AUTORIZAT : (

( al produselor V
j ’ S.C. SIDEX S.A. GALAŢI \
\ pentru consumatorii din Transilvania, ur- \ 
i mătoarele produse metalurgice: i
i •  tablă subţire, laminată la rece; j
|  •  tablă mijlocie şi groasă laminată J
| la cald; ,7
• •  bandă laminată la rece. /
| Solicităm agenţii economici să ne )
/ transmită documentaţia cu specificaţia ne- ) 
) cesarului de laminate plate, în vederea ? 
i contractării pentru anul 1995. . • ţ

’ COMAT MUREŞ S.A. MEREU LA' 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ!

nr.

\

S.C. T rans ilvan ia  S.A.
Cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie. 

30.
Continuă vânzarea prin

\ [....Tar»-'

în fiecare miercuri, la ora 10, a mijloa
celor fixe disponibilizate.

•  oferă servicii de evidenţă conta
bilă pentru activităţi comerciale

•  consultanţă tehnologii, reţete de 
j fabricaţie pentru unităţi de alimentaţie 
 ̂publică

1 •  instruire teoretică şi practică a
\ personalului de servire (barman, ospătar, 

etc.)
•  calcul salarii, evidenţe cărţi de 

muncă.
Pentru relaţii suplimentare, telefon 

617309, 611485 sau *613087.


