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TARAGOTUL -  PASIUNEA CEA MARE 

A UNUI OM EXTRAORDINAR
De mulţi ani numele 

taragotistului Pera Bulz, 
din frumoasa comună Va
ţa, s-a transformat în re- 
mţme. De unde vin. . la , 
dumneavoastră talentul şi 
pasiunea pentru muzică ? 
Cine vi le-a insuflat ?

— Vin de peşte genera
ţii, probabil, gândindu-mă . 
că bunicul din partea ma
mei cânta la fluier şi la 
trompetă, iar'etk le-am: 
nţoştenit de la părinţii mei, 
rupi ales de la mama' ca
re cânta foarte frumos, -pe 
care am iubit-o mult şi de 
care rn-am despărţit, de

absolvirea a şapte clase 
am intrat la Şcoala profe
sională din Gură barza. La 
clubul de acolo funcţiona 
o şcoală de artă populară, 
unde am urmat cursuri de 
clarinet. Începusem să a- 
par In formaţii artistice, să 
iau parte la spectacole. îmi 
plăceau toate aceste instru
mente, însă. când auzeam 
taragotul, eram terminat. 
Mă fascina tonul lui plă
cut, dulce. Şi atunci ai 
mei mi-au cumpărat şi un 
taragot. De 33 -de ani de 
când mă- înfrăţesc cu ta
ragotul şi nu-1 voi părăsi

C O N V O R B I R I

/J U V A N T U l LIBER"
cu dl. PERA BULZ, cunoscut taragotist, 

conducătorul tarafului din Vaţa dc Jos

curând, pentru totdeauna. 
(Sincere condoleanţe — 
n.n:).‘ Când mama îmi cân
ta, când mă legăna de co
pil în cântec — îmi spu
neau ai mei mai târziu —, 
eram cuminte, numai ochi 
şi urechi. Abia dacă ştiam 
să vorbesc bine şi am în
ceput să cânt la fluier. A- 
poi mi-am cumpărat o 
vioară la care ani cântat 
până prin- clasa a Vl-a. 
în paralel cu vioara, din 
clasa a V-a, am început să 
cânt la clarinet. îmi fă
cuse tata unul dintr-o ţea
va, care nu suna rău. Pâ
nă mi-am cumpărat unul 
autentic. Am luat şi ore 
de la un renumit clarine
tist din zona noastră — 
Petreanu se numea. După

cât timp voi mai avea su
flu.

— Aţi cântat. cu multe 
formaţii. Care' v-a fest cea 
mai aproape de suflet?

— Normal, Taraful „Doi
na Crişului" de la Vaţa, 
înfiinţat în urmă cri 30 de 
ani, condus de inimosul 
dascăl Aurel Coif, care m-ă 
pregătit cu multă dragos
te şi m-a lăsat în locul său, 
din timpul vieţii, de 20 
de.ani. El s-a prăpădit, să
racul. îi port o vie amin
tire. Taraful a avut perioa
de de glorie şi de declin, 
azi nu mai este o activi
tate culturală atât de vie, 
de intensă, ca acum 10-15- 
20 de ani.

— Să rememorăm anii 
aceia frumoşi ai Tarafului

SPARGERE LA „FEDERALCOOP” j
în noaptea de vineri spre sâmbătă, săptămâna» 

trecută — cum se zvoneşte prin Deva şi în împre-1 
jurimi — indivizi necunoscuţi (deocamdată) au pă- ■  
truns în incinta „Fcderalcoop" şi au operat în voie. |  
Au tăiat gratiile de la intrarea din spate în „Ceai- a 
bar“, în magazinul de desfacerea produselor indus-1 
triale şi în bufetul din curte, de unde au luat toţi ■  
banii ce i-au găsit şi mărfuri de mare valoare. Au |  
luat, de asemenea, tot ce au găsit în maşinile parca-1 
te în curte. - 1

Sigur, poliţia a intrat în acţiune şi nu ne îndoim I 
că va pune mâna pe autorii acestei spargeri. Proble-1 
ma care o ridică faptul relatat este asigurarea pazei I 
bunurilor. Cei ce au efectuat spargerea la „Federal-, I 
coop“ ştiau că aici nu există paznic pe timp de noap-1 
te şL nici sisteme de siguranţă, sau de alarmă, întru- I 
cât conducerea „Federalcoop“ a desfiinţat postul res- I 
pectiv şi s-a dovedit zgârcită în ce priveşte realizarea» 
de sisteme de avertizare a intrării intruşilor în în-1 
cintă, pe timp de noapte. ■

Conducerea „Federalcoop“ fluieră acum a pagubă. I 
dar din piăţania ei trebuie să tragă învăţăminte toţi ■  
cei ce au în seamă sau în răspundere , bunuri, mate-1 
'riale. Ei au datoria de a asigura toate măsurile pen-! 
fru paza gestiunii încredinţate, în aşa fel încât ni-1 
meni să nu poată atenta la integritatea acesteia. »

(Tr. B.) I

de la Vaţa şi ai lui Pera 
Bulz.

— Ei s-au consumat în 
cea mai mare parte în ţa
ră, în'sutele de spectacole 
pe care le-am prezentat, 
încălzind pur şi simplu su
fletele spectatorilor cu mu
zica populară românească 
din această parte a ţării. 
La un spectacol de la Tîr-

' gu -Mureş întreaga sală 
. ne-a aplaudat în picioare,. 
în. timp ce noi cântam- şi 
nu ne mai opream din cân
tat de dragul acelui public 
minunat. Apoi, la Reşiţa, 
unde spectatorii ne-au aş
teptat afară,- la ieşire,. tre
buind să cântăm din nou 
pentru acei bănăţeni fas- 

î cinaţi de - melodiile inter
pretate de noi. Sa hu mai 

: spun - despre succesele <le 
lo -Cluj, unde si atei» ;> 
azi solicitaţi cu multă in
sistenţă, ori de cele de la 
Timişoara, unde mergem 
cu o plăcere aparte, ca la 
prieteni dragi. Şi de reve
lionul 1995 tot timişorenii, 
timişorenii-moţi, ne-au câş
tigat pentru petrecerea de 
la cumpăna anilor. Dar, 
am cântat şi la Constan
ţa, la nişte macedoneni, 
unde horele lor se cam 
aseamănă cu ţarinile noas
tre. Păi, când am dat noi 
drumu la ţarine, a fost uri 
triumf.

— Ce interpreţi mari ai 
cântecului popular româ
nesc aţi acompaniat la ta
ragot ?

Au adresat întrebări şi au
consemnat răspunsurile
DUMITRU GHEONEA, 

MINELBODEA, 
SABIN CERBU

(Continuare în pag. a 2-a)
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•  Nu vă scoateţi ve
righeta când cunoaşteţi 
o tânără apetisantă; lă* 
saţi-o să creadă că sun
teţi bărbat serios.

I
i I

7 decembrie

•. Au trecut 340 de 
zile din an; au mai ră
mas 25;

•  Sf. Mc. Filofteia de 
la Curtea de Argeş;

•  Se împlinesc 100 de 
ani de când în Bucu
reşti a început să cir
cule primul tramvai e* 
lectric;

•  1863. S-a născut 
PIETRO MASCAGNI 
(m. 1945), compozitor şl 
dirijor italian;

•  1874. tn jirma unei 
lupte dârze, răsculaţii 
conduşi de Horea sunt 
înfrânţi de armata im
perială la Mihăileni;

•  1884. S-a născut 
PETRU GROZA (m 
1958), om politic români

• 1935. S-a născut |
SORIN TITEL, scriitor . 
român (m. 1985); |

•  1941. S-a născut poe- ■ 
tul ION VIERU;

•  1972. Lansarea na- ! 
vei americane Apollo 17. I 
cu racheta Saturn —
512. Popas selenar.

• »  r  « w  t  m m  t  mmm f  m m  t  m m  /

Strigătul de disperare
într-unul din comenta- ra mare, Elţîn şi Kozî- 

rile anterioare menţio- rev şi-au frecat mâinile 
nam că la Bihaci, în'Bos- de -bucurie. Faptul a în- 
nia, se dau ultimele bă- ceput să se simtă ime- 
tălii înaintea căderii o- diaţ în atitudinea Rusiei 
raşului. Acum lucrurile faţă de problema iugosla- 
s-au limpezit. Bihaci-ul a va Şi nu numai, 
fost recucerit de sârbii La reuniunea de la 
bosniaci, care, în numai Bruxelles din 1 decern- 
câteva zile, au întors brie. deşi secretarul - ge- 
soarta războiului în favoa- ner£d al NATO, Willy 
rea lor, în ciuda tuturor Claes, l-a_luat pe Kozirev 
atacurilor aeriene ale cu „draga Andrei , aces- 
NATO, încetării monito- n_a semnat protocolul 
rizării . de către ameri- de cooperare cu NATO, 
câni a livrărilor de arme dând astfel peste cap în- 
către musulmani, amenin- trea£a reuniune, Rusia ex- 
tărilor de tot felul. primându-şi m acest mod
• . . , , , dezacordul faţa, de noua

Victoria sârbilor bos- politică Occidentală de 
maci împotriva forţelor lărgire a NATO prin a- 
musulmane a răvăşit îa- derarea ţărilor foste co- 
treaga lume europeană şi muniste din centrul şi 
de peste ocean. Primul estul Europei, 
ministru al guvernului Considerând probabil 
musulman de la Saraie- c£ acest bobârnac dat 
vo, într-o acută criză de Occidentului nu-i sufi- 
disperare a acuzat pe re- cient, Moscova a făcut o. 
prezentantul ONU în pinie separată şi în- Con- 
Bosnia de trădare. Aflări- siliul de Securitate, un-
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du-se în Europa, secre
tarul general al ONU, 
Boutros Boutros Gali, a 
crezut că va putea trata 
cu cele două părţi în con
flict, dar la Saraievo a 
fost primit cu huiduieli 
de musulmani, iar sârbii 
nici n-au vrut să-l pri
mească la Pale. Eşuare 
lamentabilă.

ş i r mc ' 
acta im] i x -a prin 

forţă in Bosnia, america
nii s-au grăbit să iasă cu 
ne propuneri privind irs- 
siauvarea pâcîi sa 
tă parte a Europei. Mai 
precis, ei doresc o reve
nire la planul de pace 
propus de „Grupul- de 

. contact", care prevedea 
împărţirea Bosniei între 
musulmani (51 la sută) şi 
sârbi (49 la sută), adău
gând drept concesie po
sibilitatea ca aceştia din 
urmă să formeze o con
federaţie cu Serbia, Bel
gradului promiţându-i-se 
o uşurare a embargoului 
în schimbul presiunilor 
asupra sârbilor bosniaci 
pentru a accepta planul 
de pace.

Foiala din Occident în 
legătură cu înfrângerea 
musulmanilor bosniaci a 
produs la Moscova o ma
re satisfacţie. Chiar dacă 

• n-a fost exprimată în gu-

de, o rezoluţie ce preve
dea o seamă de • măsuri 
defavorabile -sârbilor a 
fost respinsă de- Rusia 
prin veto. "Faptul este sur
prinzător, „veto“-ul, ne- 
maifiind de multă vreme 
folosit în acest organism 
al O.N.U.

Iată cum, o victorie a 
sârbilor bosniaci câte im
plicaţii a stârnit în lume. 
Cel puţin ruşilor le-â dat 
din nou nas să ,se urce 
pe divanul superputerilor, 
Dar, în acelaşi timp, i-a 
convins pe americani că 
nu vor putea rezolva pro
blema bosniacă prin for
ţă, a deschis poarta, fos
telor ţări comuniste din 
estul şi centrul Europei 
spre NATO, a oferit Iu
goslaviei- suspendarea 
sancţiunilor impuse de 
O.N.U. Nu sunt. excluse 
şi alte implicaţii.;:. Viito
rul le va confirma sau 
infirma.

...Cât priveşte trădarea 
intereselor musulmane din 
Bosnia de către O.N.U. 
afirmată de guvernul de 
la Saraievo, considerăm 
că a fost doar un strigăt 
de disperare. Eventual 
sârbii bosniaci ar fi în 
drept să se plângă de 
trădare.

Gh. PA VEL
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0  Birou parlamentâr.
In conformitate cu pre
vederile Legii nr. 42/1994, 
începând cu data de 1 
deceriibrie a.c.,' în muni
cipiul Deva, Piaţă Victo* 
riei, nr. 2, cahiera 8 (se
diul I.P.H.), s-a înfiinţat 
un birou.parlamentar al 
dlul deputat P.U.NR. Pe
tru Şteolea. Programul de 
audienţă pentru public 
este următorul: vineri şi 
sâmbătă — orele 9—10, 
duminică — 9—11. înce
pând cu data de 19 de
cembrie a.c., pc baza uhui 
orar ce va fi afişat la se
diul Biroului parlamentar, 
se vor acorda şi consul
taţii juridice pe proble

me de interes cetăţenesc. 
'(Tr.B.)

0  Licitaţie. La . sediul 
Consiliului local al ora
şului Petrila a fost orga
nizată o licitaţie pentru 
concesionarea a 5 apar
tamente de terenuri în 
scopul realizării de ma
gazine, a unei staţii au- 
toservice şi de locuinţe 

proprietate personală.. S-au 
înregistrat următoarele o- 
ferte : 3100 lei/mp/an pen
tru magazine, 650 lei/mp/ 
an pentru autoşervice şi 
284 lei/mp/an pentru lo
cuinţe. (E.S.)

0  Pâine boamfă. Dl
Marcel Stanciu din Criş- 
cior a deschis la domici
liul său, într-un corp a- 
nexă construit în acest 
Scop, o brutărie. Aici se 
lucrează pe 3 schimburi, 
realizându-se in 24 de o-

re 120# kg pâine a câte 
0,700 kg/buc. Prin darea 
în folosinţă a brutăriei 
s-au creat 17 noi posturi 
de lucru, 12 oameni fiind 
angajaţi, din şomaj. Oa
menii surit coordonaţi de 
maistrul Viorel Dobîrcău. 
Pâinea proaspătă, de bu_ 
nă calitate, se găseşte zil
nic în unităţile de desfa
cere din Brad. (AI.J.)

© Cresc efectivele. Dna 
Elvira Marian, de la Cen
trul agricol din comuna 
Pui, ne-a spus că în cele 
2300 de gospodării din 
localitate există, în pre
zent, 3600 bovine, 11 450 
ovine, 4170 porcine, 55# 
cabaline' ş.a. Efectivele 
actuale sunt mult mai 
mari decât cele înregistra
te la începutul anului în 
curs. Oamenii au suficien
te furaje pentru a asigu. 
ra iernarea animalelor,

iar prin Asociaţia cres
cătorilor de animale li 
se asigură concentrate. 
(Tr.B.)

0  Reuniuni culturale.
La Liceul Industrial Nr. 
2 Hunedoara a avut loc 
o întâlnire cu scriitorul 
Eugen Evu, fost elev al 
acestei instituţii de învă
ţământ. Cu acest prilej, 
despre poet şi volumul 
său de poezie „Amarul 
mierii" a vorbit prof. 
Cleopatra Pup. De Moş 
Nicolae, la Galeriile „Dia- 
maris" s-a deschis expo
ziţia de pictură semnată 
de Lucian Niţă, incluzând 
şi icoane pe lemn. (M.B.)

iWVWVVWVWWWWVWWWWWVWVWVWVVVVWWirtlWWVA ftftrtrtlWWAftîVVWririArirtVWWWWWViririWWSVWVWWVVVWV



"'.XX A ■».

«  CUVÂNTUL LIBER jg

— pasiunea tea mare a inii «n exiraorAiar
(Urmare

— sa mă Ierte cei care 
no-mi vin soim In minte, 
d«r pot să-i amintesc pe 
Ian Cristoreanu, pe Elena 
Merişoreanu, — aceasta 
debutând cu noi pe scena 
cântecului popular romă*

-, pe Mărie Tu dor, 
Gheorghe Turda, moţii noş
tri de la Alba — Nieolae 
Furduî lancu, Ioan Bocşa, 
şi, desigur, am cântat mult 
co prietenii noştri din ju
deţul Hunedoara;
Muntean — o Voce i 
bilă, la această oră, 
părerea mea —, cu f * 
Angheî, Mariane Deae, 
Lepuţa Evsei, Elena Lazâr, 
Viorica Brânduşan, Ana 
Baoriciu.

—* far* peste Itetere ?...
- — Am fost eu diferite 
formaţii, în ţările vecine 
nouă — Ungaria, Cehoslo
vacia, Patente, Rusia, a» 
mintiri de neuitat păstrând 
de la ^Festivalul ţinut la 
Zfikopane, vwvde i-am fer
mecat pe polonezi cu nun
ta din pădurenimea Hune
doarei. Dar am fe«t şi In 
Danemarcă, în Belgia, in 
Franţa/de'mm nrruHe ori, 
in alte - ţări- Peste tot am 
dus frumuseţea şl autenti. 
cita tea cântecului româ
nesc şi a costumului alde. 
lenjeşei percepute la întrea-

te nu numai de specialişti 
ai genului, dar şi de toţi 
cşî care ne-au văsuţ şi 
ne-au ascultat cântând.

■" 4-  Se pare că, spre deo
sebire de alte formaţii, de 
alţi instrumentişti valoroşi, 
care se adapă din şoUa 
folclorului românesc» dv. 
i* păstraţi' nealterat izvo
rul, originalitatea, fără 
stilizări ieftine, ceea ce oa_ 
ntenii start şl preţuiesc.

— Noi cei de la Vaţa, 
eu însumi i-am respectat 
pe înaintaşii noştri, care 
n-au mistificat In nici un 
M  comoara cântecului ro
mânesc* IŞi ne-au povăţuit 
sâ . n-o facem nici noi. A- 
bia' aştept să dăm drumul

t ii
.5

la nişte imprimări pe disc 
cu melodii adevărate, pa
trioţii», originale, toarte . 
frumoase şi reprezentative 
pentru cântecul popular din 
tona moţilor, te faţa că- h 
rora multe melodii contra, 
făcute cu Împrumuturi sâr- , 
beşti vor păli, nu vor mai ' 
fi agreate f

rtr Ajungând la aceste 
coordonate ale autenticu
lui şi., grefei artificiale, ce 
predomină în repertoriul 
tarafului de te Vaţa şi al , 
taragotistului Pera Bute?

— Pe primul Ioc sunt 
rinile: de la Abrud —

vreo opt variante, de 
la Găina, de la Buteeşti, 
ţarinile buciumăneşti, apoi 
ardelenele de Vata, speci
fice fiecărui sat din zonă. 
De exemplu, bătuta de la 
Birtin, de la Căzăneşti, Pră- 
văleni, urzicuţa din Tătâ
răşti şi altele, pe care mu- 
zteanfii vechi le cântau la 
Sărbători. Asta nu trebuie 
să se uite. După aia vin 
cântecele specifice, obice
iurile de primăvară, de 
iarnă» de toamnă, cele zi
se Ianedei, la nunţi, de ase
menea, specifice fiecărui '

— Gare mai este activi
tatea la zi a tarafului din 
Vaţa şi a lui Pera Bute ?

— Nu prea intensă. In
să răspundem la o serie de 
invitaţii la diferite manifes
tări te Ardeal, In Banat, 
te alte zone ale ţării. Ara 
primit toarte de curând o 
invitaţie măgulitoare te ca
re am răspuns cu plăcere 
Ia prima întâlnire a moţi
lor d in judeţul Timiş. Eu 
am fost cu 10 persoane din 
taraful nostru. Ni s-a spus 
de te Început să nu cântăm 
nici o melodie din Banat 
ori sârbească, ci numai din 
Ţara Moţilor. Apoi le-am 
zis noi de-ale noastre de 
le-au sfârâit călcâiele. Ra
pid s-a dus vestea la toa
te localurile din Timişoa
ra că se află acolo taraful 
din Vaţa şi au şi venit un
de -cântam noi câţiva in
terpreţi bănăţeni care ne-au

cerut texte de cântece âft 
le zică ft d.

— Patima pentru muzica 
populară se transmite, se 
preia în familia Bulz din 
Vaţa?

— Chiar vă mulţumesc 
pentru întrebare. Fiul meu, 
Eugen — Jenei, cum îi zi
cem noi, ne-a dat emoţii. 
Creştea, creştea, dar cu 
muzica nu mişca nimic. La 
şcoală l-am băgat în e- 
chipa de danaan. învăţă
toarea s-a ocupat de el dar 
nu prea avwas». Dintr-o 
dată a luat-o cu fluierul. 
Zic, taci că-i tone; a în
ceput ca şi mine, cu flu
ierul. Din când în când 
sBnţeam eu că cineva um
blă te cutia rai taragotul 
meu. Iar mă bucuram. Ci. 
ne să fie, decât Jenei f i  
îptr-o zi, l-am prii» I Când 
am venit de ta serviciu şi 
am intrat te casă. cine cân
ta la taragot „Mulţi ani 
trăiască" ? Jenei. Mi-au 
d»t lacrimile, l-am ţucat 
cp drag şi i*«m «pus : bra
vo, fiule» Te «tot pe ter
mele mele (Aflat alături, 
Jenei, un tânăr înalt, fru
mos, li soarbe vorbele ce
lebrului său tetă-şi simte 
nevoia să mai toarne un 
vinars — nu.). I-ara spus 
cp o sâ-i cumpăr taragot, 
insă răspunsul lui m-a des
cumpănit : „îmi place şi 
taragotul, tieuie, dar eu aş 
vrea saxofon, to*â aşa 
frames*. Şt l-am hiat sa
xofon. Cântă destul de bi
ne, este în taraful nostru, 
.dar acum studiază şi ta
ragotul. Sper să-l cucereas
că şl pe el taragotul, cum 
m-a cucerit pe mine.

— Nu am auzit pe ni
meni, nici măcar pe Du
mitru Fârcaş să cânte din 
fragmente de taragot. Cum 
reuşiţi aşa ceva ?

— O dată mi s-a defec
tat taragotul, I-aro desfă
cut în bucăţi, am meşterit 
ceva la el, apoi am vrut 
sâ-1 încerc pe bucăţi. Am 
constatat că merge. Şi nu 
sună rău. Cineva mi-a dat 
ideea — întrebare : Incerei
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■ ■ Octombrie 1994. fa# de s 10 luni 1994

i : - . - - 1- ■ ■ 1  ■■■ ■' : - Sept.
1994

Oct.
1993

raţa de
media 10 luni 1993

Producţia industrială 97,4 98,8 97,6 100.0
Productivitatea muncii în ind. 97,4 102,4 101,8

‘S iNumărul salariaţilor din industrie 100,0 96,5 95,9
Export , ,, ■„ 4 i.-'\ 88,6 62,0 83J

69,0
88.6

Vânzări «le mărfuri cu- amănuntul 96,2 109,6 109,1
Serirteil prestate populaţiei 
Producţia principalelor produse 

industriale 
— HuUâ netă

- 13Mb 156,4 «4M 98^

100,1 120,2 110,0 ' ; 113,2
— Oţel 104,4 87,7 98,4 96,9
— Laminate 92,8 91,4 97,2 97,4
— Ciment 100,0 100,0 127,1 «OZJi
— Bere 87,9 172,2 *24A 113,6
— Carne tăiată ta abatoare 85,5 30,9 34,2 51,4

Lapte de consum 105,7 227,3 164,5 99ja
— Pâine 96,9 62,1 57,0 6M

Efectivele de animale la 31. X. 1994 
— Bovine 99.6 95,6 X " 9JP

— la poputeţie 99,8 96,9 x 96,9
— Porcine 102,3 96,9 x ■ 96,9

— la populaţie 102.1 96,6 . ar.-. 96,6
— Ovine 96JS 93,2 93^

la populaţie 97̂ i 94,8 X 94J6
—'-Păsări' • 93,2 71,8 X 7M

95,9 «00,6 X 100,6
Veniturile salariate medii nominale

«OM 819,9 277,7 276^
— nete 103,4 817,4 ZTX1 273,6

Preţurile de consum ale populaţiei 
— mărfuri alimentare

«04,4 «88,8 27fe3 264,3 J
«04,9 «90,7 263,1

— mărfuri nealimentare 103,6 180,3 864,6 8614 i
— servicii 10*,» 812,7 292,4 877,9
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într-im spectacol t  Am ta- 
cercat şi a ieşit bine. As
ta a fost I

--- Care ar fi,cel mai a- 
proptat vi* al dir?

— Valorosul Interpret 
Muntean vrea să 

impara»» lin 
melodii adevărate, 

nesofisticate, din folclorul 
nostru ardelenesc, moţesc» 
pădurenesc, Ia care eu sub
scriu CU plăcere. La rân- 
dul meu, doresc să acoa- 
tem un disc cu toate fie-

disc cu

inclusiv cu cele risipite 
prin ţaţă şi ar mai fi şi 
alte gânduri...

)— Sigur, un artist, mai 
ales ţinui mare, care um
blă mult, i »  in. progra
mul lui şi destul» obsta
cole, renunţări, invidii.

— Eu am colegi buni pe 
.. toate planurile, ( i n  tnă

înţeleg şi mâ ajută, Iar ra
ţia mea — muncitoare, gos- 

' podină, mamă — a  test
mtotaeauna cei roai pui* 
impresar al meu, cel mai 
mare susţinător» barometrul 
activităţii mei» profesiona
le şi artistice. Fără ea, fă
ră Jam, nu aş fi ceea ce 
şut#:::

— Despre mm fiute m
M it l to i  u i ţ i  u o l in ' i t  ix iran- ■ owte «MUfw util #w#vv*»<*.ţpwă*

sa artistică, «te renumit ta-
raK^ist şl csBsdybeftlor âQ

însă.

ve te producţie. flB,
tlş11 şr ăp——f ■.
zîe eu, te w t  muncesc cu 
drag împreună cu soţia şt 
cu fiul nostru, deşi eu am 
câm puţin timp pentru se
ta, şi suntem pe cale sâ 
înjghebăm o societate pen
tru.» economia «te piaţă. 
Baza sper sâ fie Jenei. Fă
ră a renunţa Insă la Iu
birea noastră cea mare— 
taragotul.

— Vă mulţumim şt vă 
dorim succes pe toate pla
nurile.

Dâscutâm cu tetei- Ovi- 
diu Popa, viceprlmar şi 
im n Penwş, tehnician cu 
probleme de urbanism- şi 
amenajarea teritoriului Ia 

.P*fraa*% oraşului Sime 
ria. Ei ne spun că Sime- 
ria se înnoieşte. . Şi - de 
fapt, noul se rade ia tei 
păsul» pe oricşa» stradă, 
»U numai în centru.

— Dacă anul trecut am 
eliberat 307 autorizaţii de 
construcţii, anul acesta,

noiembrie, am aprobat
48* de autorizaţii — ne 
spunea dl viceprlmar Ovi- 
ditt Popa.

— Ce construiesc sime-
rienil ?

— îte toate. în 1993, 
de pildă, ram construit 
şapte «sase, alte 16 au fost 
extinse, modernizate, li 
s-au făcut recomparti-

pm^a. <B fean ■ 
Ptoaaş. n  de cetăţeni 
şi-au construit garaje, 5 
şi-au închis balcoanele, al- 
ţii $f-au Scut diverse con- 
strueţy: instalaţii 
oara tei gag

la ampla-

dificâri de acoperişuri ele.
— ta  toate categoriile 

de eoratrucţti, numărul a 
c rescut mult anul acesta * 
11 locuinţe noi, 15 anexe 
gospodăreşti, 81 de * lo
cuinţe au test extinse, mo»

demirate, 42 de localnici J
şi-au construit garaje, . 
387 au făcut diverse con. 
strucţii de folosinţă cu-1 
rentă — continua dl vice- 
primar. Şi mai sunt ce- ] 
reri depuse pe care le 

' vom analiza şi, de la 
caz la caz, le vom apro- ; 
ba. - ■}
- Aşadar, înnoirile edili-, 
tare şi gospodăreşti sunt; 
o realitate la Simeria. j 
Constructorii ar face si j 
mal mult cu «arţe şi mij
loace proprii. Necazul 
rine tot de ta lipsa 4e 
bani, Aşa se face «3, , 
la viitoarea casă de cul
tură, de peste doi ani suni: 
plantaţi numai stâlpii, car» : 
au faceput să prindă ra. 
gină. Şi ce mult o aşteap
tă slmerierni pe această: 
mult trâmbiţată casă de 
cultură...

P» mul» străzi pe care 
M» fost împreună cu cei 
doi interlocutori nu-ţi poţi; 
opri admiraţia in ţaţa u- 
nor rase arătoase ridicate; 
de vrednici gospodari. 
Harta oraşului primeşte 
amprentele noului «fin»

â pe străzile periferice.
acelaşi ţimn sunt ex

tinse trotuarele,.. ştrăzita1 
asfaltate- Este tară putinţă 
de tăgadă: Simeria sa 
înnoieşte intr-un tempo. 
rapid. Laudă locuitorilor 
ei. ( t a t M S A

N-AR FI BINE 7
m  C. Stor agricol din şatttl Blrcea

......

___ __  j
. ■ cm Intoresafi trebui® să , 
«au 1a alte Unguri, ehri- | 
de lei eu transportul anî- 

eare, poate, nici nu le vând.
_ '.Ştahteal*.' î ». .şuat posibilităţi să ; 

5 fie reluată' organizarea târgurilor," ar fl bine ca te- i
■ renul de la Cristur, unde aveau loc expoziţiile agro-
!zootehnice, să fie destinat acestui scop, întrucât acum; 
j stă de izbelişte, răufăcătorii trecând şi la demolarea
■ construcţiilor răţnase aici. Se găseşte oare cineva să | 
Idea viaţă aeestei propuneri? (N.T4

■ laiiiiiawi

Jtuind zeci şî zeci

.EGiLE - TE M E LIA  STATULUI DE DREPT

DORIŢI SĂ AVEŢI MAI MULTĂ PĂDURE?

DIRECŢIA judeţeană de 
statistica hunedoara

In temeiul art.- 6 ş| art. 
15, alin. 2, din Legea 83/ 
1983, Guvernul a adoptat o 
hotărâre pentru aprobarea 
normelor metodologice 
vind acordarea de ta 
getul de stat a primelor de 
împădurire, Pe baza acestei 
hotărâri, proprietarii de pă
mânt şi alţi deţinători le
gali de terenuri benefi
ciază, în compensaţie, pen
tru suprafeţele ce se vor 
împăduri ra măsură anti- 
erotkmală sau cu sec® de 
creare de penfri» «le pro
tecţie, Be prime de Împă
durire suportate de la bu
get, acestea ac<Jrdându-se 
prin intermediul ocoalelor 
silvice. Suprafeţele ce se 
împăduresc, Ia cererea pro
prietarilor de terenuri «au 
a altor deţinători legali, 
se stabilesc de către orga
nele silvice abilitate. Pen
tru cei interesaţi, se face 
precizarea că primele de 
împădurire reprezintă va
loarea lucrărilor executate 
In scopul realizării de îm
păduriri «a m ăsu ră  
antierozională sau ea per
dele de protecţie, cuprin
zând: întocmirea documen
taţiei tchnico-eeOnomice, 
pregătirea terenului, plan
tarea şi întreţinerea cultu
rilor până la reuşita defi
nitivă, inclusiv lucrările de 
protejare a culturilor din 
împrejurimi, consolidări da

terenuri şi altele, utilizând 
normele şi tarifele proprii, 
specifice acestui gen de 
lucrări. Proprietarii şi alţi 
deţinători legali de terenuri 
care doresc să realizeze 
împăduriri în scopurile a- 
mintite anterior se vor 
obliga, prin contracte în
cheiate cu filialele silvice, 
să planteze şi şă exploa
tate suprafeţele respective 
în regim silvic, potrivit 
legii în contracte se st»' 
bilese efectiv suprafeţele 
care se vor împăduri, do
cumentaţiile tehnicoecono- 
mke lntocmindu-se pentru 
fiecare proprietar sau de
ţinător legal de teren.

In cuprinsul hotărârii, la 
capitolul trei, sunt prevă
zute modalităţile de justi
ficare a utilizării fondurile» 
alocate pentru acordarea 
primelor de Împădurire: 
iar la capitolul patra — 
dispoziţii finale —, se sti
pulează obligaţia beneli- 
ciantlui, în cazul acordării 
de prime necuvenite, de 
restituire a sumelor înca
sate, precum şi aplicarea 
sancţiunilor prevăzute de 
lege.

In contractul model se 
specifică părţile contrac
tante, obiectul contractului, 
«toata acestuia, drepturile 
şl obligaţi'!» proprietarului 
sau deţinătorului legal de

teren, precum şi drepturile! 
şi obligaţiile filialei sil*; 
vice. Facem precizarea că,' 
potrivit prevederilor con
tractului, materialul lemnos j 
recoltat (cu respectarea re-: 
gimutui silvic) din vegeta- ; 
ţia forestieră instalată, ta| 
condiţiile contractului, a- 
parţine proprietarului sau 
deţinătorului legal de te-; 
ren. Materialul lemnos; 
poate fi valorificat de că-■ 
tre proprietar, cu respec- î 
tarea prevederilor legale,! 
având în vedere ea sumele [ 
obţinute sâ fie utilizate de; 
către cei în cauză pemru [ 
asigurarea lucrărilor nece-j 
sare regenerării şi îngriji-1 
rii vegetaţiei forestiere, ta ] 
termen de cel mult un an i 
de Ia tăierile aprobate de; 
către ocoalele silvice. ■;

Ţinând seama de faptul 
că în judeţul nostru există 
mari suprafeţe «le teren 
neproductiv, care sunt su
puse eroziunii, nu este lip
sit câtuşi de puţin de ta-i 
teres ca proprietarii de a*ţ 
semenea suprafeţe sâ ape
leze Ia organele silvice, j 
pentru a beneficia de pre
vederile hotărârii Guver
nului pentru acordarea pri
melor de împădurire, fn 
spiritul Legii 83/1993, 
vind -stimularea 
riter agricoli.

NICOLAE TlRCOB



Ito serviciu. aici ia CftmHle. Cineva H  dUninm iirt~
* ac tei ■Hat ca. Capacitate» organizatorică wm nr jfa.»
I •» ti» ***«»» ajutora* ama prieten. laaMcK dtol 
» «mbri pst deveni activi. - ■■■ ■”, ' " '5
I  , SAC |
1 Lipsă S ’ inspiraţie |a spart, ori m artă. .Avefi;
I grijă de copiii dv! Veşti retarttmtta bi o călătorie. I 
J® bucurie poate interveni în dragaşi*. Încercaţi *»? 
I na vi «apăreţi partenerii de afaceri. .1
* tJBU ' ' }
; T«riw««S* *e joacă «a nervii dv. *tii stăpân net 
I stiaaţie. V* ocupaţi de dena(i| fi mofieteri. Este pe-1 
«rtbil să vă preocupe- religia. O preMemâ de sănătate! 
1 poate deturna ' âMenţiOe dv de călătorie.. prestigiul |
, dv este contestat. ... i
I FECIOARA 1
* Lipsă de comunicare. Atenţie, încercaţi st tnen-»
^  1 <3-1 Cm 11 ■■ “TVr HI Sm *»enj W 'TarPWAJre» Zti px485001-Ut* 1
I Vineri, comunicarea devine excelentă, rearnvtniaaţi,
* relaţiile ca partenerul de viaţa. Cineva. « femeie, iu-1 
|  cearcă să v« şicaneze. Afacerile cu parteneri străini 1 
J prind contur. ■ ■ ■ / ■ ■ - .
* BALANŢA 1
I Activităţi de divertisment, sentimente ad rtd r-J 
; «Site. O criză, a problemă de «arriefa tm vă lasă să* 
I dormiţi. Sfârşitul săptămâna vă aduce m  câştig fi t
* nanciar fi veşti bane. Luni Începeţi ca semnare»;
| unor noi colaborări şi chiar contracte. I
* SCORPION ;
I Tensiuni in casă. Discreţia vi ajută să vă rcc*-| 
‘ pătaţi prestigiul. Vi se recomandă actele de caritate., 
I Veţi fi atras de ocultism. Evitaţi carturile ca radei»}

«****»■*< rţW vim ti
TIR CU ARCUL

BILANŢ BOGAT LA 
MINERUL ANINOASA

Joi la Bucureşti

lo tu l reprezentativ
Cota* reprezentativei de fot

bal at ţării noastre se «uneşte 
t« vedete

tea susţinerii partidei In depla
sare, miercuri, I* decembrie, 
eu Israelul, din prima grupă
a CJE. La conferinţa de presă 
<ăp bad» selecţionera! Angfcel 
ăOfdânescu nu a putut comuni
ca componenţa lotului. întrucât 
«tu fila pe care jucători poate 
conta, ea joacă te străinătate, 
înalte din conducerile cluburi
lor insistând sâ-i lase să joace 
te echipele lor. Intervenţiile fe
deraţiei, ale selecţionerului, con* 
tinuă. Şefi, latul va fi comuni
cat joi, după etapa de miercuri

din Divizia Naţională. Dintre 
stranieri, aproape sigur, nu va 
juca «agi, «are l-a anunţat pe 
lordănwca că. deocamdată te 
echipa sa de club efectuează 
doar alergări fi Uşoare loviri 
ale balonului, fără să forţeze 
deloc, fiintee jucătorii din ţarii 
nu poate S  convocat la lot teri 
Panduru, accidentat. In schimb, 
va fi chemat de această dată 
Cratoveanu. Tet «bine.

Imediat după reunirea * lotu
lui, se va efectua deplasare» la 
Laraaca; te Cipru, Unde se va 
pregăti până luni, oâftd va Jde- 

IsraeL

« o u
m u

DA. ULTIMUL MECI 
u q a  campionilor

Astă seară începând de la 
« a  SL39, Steaua Întâlneşte te 
fiptit pe Hajduk, meri di« Gra
pa C « Iacii Campionilor, tea
pă cttaa se ftie, toeă de pe *- 
ţum. Bwfira Lisabona şi Hap-

o®»*
dotei locuri te 

te timp ce Steaua 
Şi Auderiecht nu mai au nici 
p şansă. Ceea oe tm  tnseamftă 

ou v* lapte să «fc-
«ă «feeria ţar fi 
«a. eri' puţini un. egal. Se ştie 

te «Săpa victorioasă încasează 
m m  dolari, iar în raz de 
egal, ambele formaţii benefi- 

dc câte 300 000 dolari. De

la Steaua vor lipsi panduru 
(accidentate fi Pahait (2 carto
naşe galbene). ’ ,

Merite se transmite la radio
# * & ;̂:-v

AZI. PENULTIMA ETAPĂ 
IUN DIVIZIA NAŢIONALĂ .

A» se dispută meciurile din 
penultima etapă a O.N, urmând 
«fi sâmbătă să aibă loc partide
le din ultima etapă. Dintre în
tâlnirile aşteptate cu «are te
te**» simt cele dintre F.C. Na
ţional — „U“ Chiţ, Inter Sibiu 
— Dtnamd, F.C. Argeş — Spor
tul, UTA—• Uftiv. Cvaiova. Par
tida 0eaMăal — Steaua s-a dis
putat săptămâna trecută, mifi- 
terii obţinând victoria cu 3—1.

Şi acest an este încheiat de cel mai 
bun club de tir cu arcul din România. 
— Asociaţia sportivă din An incasa — 
cu un bilanţ bogat, aşa cum ne-au o- 
bişnuit aceşti minunaţi sportivi, de mulţi * 
ani de file. Preşedintele secţiei, dl «te 
■«gras (nimeni altul decât primarul1

t\

.UI «Ji=
5v»-i

PERIOADA 7—l î AC.
1EC ;

j  Vă veţi bucura, parţial, de refişlHL «orturile |  
l proprii fac te Vă simţiţi stresat Nu vă incredeţi te - ' 
: te» persoană te vârstă, E Posibil ra o boală să-fi) 
I «mie Iar colţii! Simţiţi nevoia de afirmare. *

BOXERUL MIHA1 LEU CAMPION 
INTERNATIONAL AL GERMAN®

Hunedoreanui Mihai 16 reprize a avui o des-

însă păuă îni wtoui teh
nica superioară « tui 
Mihai a decis fi a ieşit 
victorios la pernei#, cu
cerind titUd 4e CAM- 

INTEKNAŢtO* 
AL GERMAmm.

oraşului Aninoasa, pasionat al sportu
lui), antrenorul Vasile Tamaş, alţi oa
meni de suflet pentru sport, din con
siliul de conducere al E.M. Aninoasa, 
au făcut ţot ce a depins de ei pentru ca, 
echipele de seniori şi juniori să aibă 
toate condiţiile de pregătire şi pârtiei- ’ 
pare la toate întrecerile din «cest an. 
Şi putem afirma că sportivii şi-au făcut 
pe deplin datoria, întorcându-se acasă 
cu noi recorduri stabilite, cu titluri' de- 
frunte şl trofee valoroase.

Prima kw participare a fost în acest 
an Ia Campionatul Naţional IN DOR se
niori, juniori, cădeţi fi copii, ce s-a 
desfăşurat, timp de 3 zile' lia •!**»» fe
bruarie, Ia Satu Mare. Aici, echipa de , 
seniori compusă din Gigi Puşca, Viord 
Habiaa fi Mcolae Jega a ocupat locul 
II, iar la individual, Gigi Puşca s-a cla
sat tot pe tocul II. Im senioare Elena 
Gheorghe a ocupat locul doi, iar Simona 
Băacilă torid trei. La juniori, primul 
toc a fost cucerit de Anton Sotomon fi 
locul âl doilea tot de un sportiv dtn 
Aninoasa, Mircea Boiunduţ -fi pe echi
pe, tot Minerul Aninoasa (A. Soloaion), 
(M. Bolunduţ) şi (Florin Bogdan), s-a 
clasat pe prinuU toc. Deci, la Satu Mare ţ  
s-au etieerit 3 medalii de aur, 4 de are |  
gint fi mia din bronz. /

Campionatul naţional «fin acest an s-a I 
desISşurat ta Aninoasa şi „recolta" de ţ  
medalii a fost mai bună: 5 medalii de |  
aur, 3 de argint fi 4 de bronz. Echipa » 
de seniori — Gigi Pasca, Vîorel Habian |  
fi Nicolae Jega —, *  senioare ţMâdă-1 
lifta Virban, Geanina Dordui, Elena1 
Gheorghe) şl echipa de pastori (Florin 
Bogdan, teşea  Solunduţ şl Anton So- 
lomon) s-an clasat pe primul loc 3 Şi 
la copîî. Marian Ştetânese â ocupat Io- , 
cui I, Iar Vlorel Cîurtcs. locul II, în ţ 
timp ce fetiţa Adriana Ţicleanu s-a da- i 
sat pe locui Iii. Ednpa de copii — M. 1 
Stefănescu, V. Chirtes fi Alin Pop a î 
ocupat primul loc. 1

Pe locuri de frunte s-âţi situat aceşti 
Inimoşi sportivi fi Ia „Cupa României 
’94‘‘i campionatele baîcanîce âîn Grecia 
din luna mai, unde România a ocupat 
tocul IU "pe echipe. (Viorei Habian şi 

şi V. Habian — locul VI la 
la concursul Grand PRIX 

(locul III pe echipe), dar şi 
la Catofioaatul naţional FIELD de la 
Iaşi din luata septembrie, când s-au sta- 
hffit sm recorduri de către Gigi Puşca, 
Nicote«_teto şi Viorei Habian,

Având tn vedere că la Minerul Ani- 
creşterea viitorilor sportivi. îm- 
tbiereţii eu experienţa senior*: 

tei* este pe prin» pfeft» avem toată In- 
crederea.'că şi în anii viitori mânuito
rii «cotei din Aowwaisa .se vor afiâ 
mereu latre învingători, la tirul cu 
arcul. Sflfiqxr CERUL

3
I

*
i
!
I

»
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1%
i

Severia — Construriorul „Iî“ Craiova 2—i; ton. 
Berbeşti — U.M. Timişoara 3 — 1; Minerul Motru — 
«Bteatel Ţtcieai 3—i; Metalurg. âadu — JâeL.aooşa . 
3—1; Vega Deva — Mine-ral Rovinari. 2—0; Aro 
Câmpulung — Electro C. de Argeş 3—S; Petrote* 
Stoina — Minerul Mât&sari 3—1; petrolul Videle 
— Vulturii Lugoj i—«; Sp. Mun. Drăgăneşti — O- 
nirea Alexandria 3—3; In meci restanţă,
Stotea — Metalurgistul Sadu 3—1.

C L A S A M E N  T U L

DiVDOA n. SERIA A IV-A
Minerul Lupeni — Motorte Arad 4—2; Chimi

ca TâmSveni — Parângul Lonta 1—.0; F.C. Arad — 
Metalurg. Cugir 4—®; West Petrom Pecica — Min. 
Cavnlc 1—0; Olimpis ^ttento — -C.PsL. ^ a d  1—0; 
Oaşul Negreşti — Avântul Reghin 3—0; Minerul 
Sărmaşag •— AS. PătOseM 0—l; Minaur ZlŞftftn, — 
OHmpfta S. Mare t - ă ;  Sticla Turda — Min. JBWten» 
4—1; Sighetu Marmaţiâ — Laminorul Zalău 3—1.

I. ARO CÂMPULUNG 18 12 2 4 38—13
S. Minerul Motru 18 11 1 5 52—te
3. Petrolul Stoina 18 11 1 6 31—23
4. Vulturii Lugoj , 18 18 3 5 2T—15
3. Drobeta Tr. Severin 18 10 1 T 32—2?
8. Miorul Mâtăsari 18 1* 9 8 28—16
7. Mineral Anina - 18 9 1 8 26—21
8. Metalurgistul Sadu 18 0 1 8 28—21
9. Petrolul Videle I f  9 0 9 22—23

10. Itee-ral Rovinari l8 8 3 7 17—20
ÎL Petrolul Ţi eleni 18 8 1 9 25—31
12. Minerul Berbeşti 18 8 1 9 27-32
13. Unirea Alexandria 18 7 3 8 25—29
14. Sfetalul Bocşa 18 7 3 8 24—35
15. Viei. Electr. C. Argeş 18 7 2 9 34-31
16. UM. Timişoara »  7 1 10 28-34
17. VSGa  Deva 18 6 2 10 24-27
18. Arsenal Reşiţa 48 1 3 10 22—39
19. Constructorul Craiova 48 3 2 Îl 23—te
20. Sp. Etan. Drâg. Cit 18 3 3 13 16—a
— *—i»rens»» ft» raft«*M «*ra  m m) »am*i

n
34
33
31
te
te
te
27
2t

C i, A S A M E Ş f  9 1  :
1. MINAUR ZLATKA 1» 12 1 5 50—20 37
2. A2S. Sighetu Marmaţiei 18 10 3 5 38—16 33
3. Parângul Ltmea ÎS 10 2 6 40—26 32
4. Olimpia Salon ta 18 10 2 6 26—24 32
5. AS. Paroşeni Vulesm* 18 11 1 6 38—23 30
6. Chimlra Tftmăveni 18 S 3 6 32—25 30
7. Olimpia Satu Mare 16 9 1 8 39—29 88
8. Metalurgistul Cugir 18 H  9 28—21 27
9. F.C. Arad • 1 î i  * 2 # 34—37 26

10. West Petrom Pecica 18 8 2 8 28—34 26
11. Motorul Arad 18 8 1 9 33—29 25
12. Laminarul Zalău l i  8 I 9 26—27 25
13. Mineral Lupenl 188 1 9 31—37 25
14. Minerul Urieani 18 81  I  26—35 25
15. Oaşul N^reşti Oaş ' 18 7 1 10 25—45 22
16. Minerul SârosăşaT 18 8 1 9  20—32 21
17. Minerul Câvnic f i  i  2 10 17—26 20
18. Sticla Arieşul Turda 18 6 2 10 26-36 20
19. Avfifttod Reghin 18 5 2 11 29—41 17
20. C.P.L. Arad 18 5 1 12 19—25 16

* echqiş penalizate cu patra puncte

I%
I4
I%
1%
i.V
Ite
I■ te-
Ite4

1 rA m  $ I  , «etoţa t»*t» c« panencrli. Nu dafi a n  pra-«
'  vocărilor. Nu veţi avea sprijinul iu care tel te w b l  
I E bine să fiţi discret, inamici «sctinfi iarenreă să vă % 
* toveuscă «n  »ricin» anei relaţti cu «Britiuti. Ducă nu I 
1 vă stăpâniţi, relaţiile cu partenerii pM deveni tocea»! 
! «fiare.

pătaţi
Vefi fi atras te 
si iratiL

SĂGETĂTOR 
Telefoane, vbrito, corespondenţă ari călătorie. Vă l 

veţi «cup» de famiUe, de regiementar'ea «nor acte de! 
Proprietate. Amintuite vă pot copleşi, amoral vă su- ‘ 
râde. Necazuri de naim-â financiară sau lipsă dc in-' 
steraţic. Chiar rapid dv vi le pM pricinuf. ’ j

CAPRICORN . - •
Găsiţi-vă timp spre a testa Midglute* periuautl | 

Iubite, sa-I estimaţi cât mai corect cathSţile. Trebuie! 
să vă achitaţi nişte datorii. Opiniile altora fată dej 
dv «tot foarte importanta, Anturajul vă VMM 9Mr<-*T 
lumină proastă.

Desen de CONSTANTIN «AVRILA
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„Vă rog şă mă ajutaţi 
şi pe mine, care sunt un 
om bolnav, cu gradul J de 
invaliditate, handicapat". 
Acestea sunt cuvintele cu 
care îşi începe dl Ioan 
Anei, din satul Plopi, scri
soarea adresată ziarului. 
Urmează relatarea ultimei 
internări la Spitalul Ha
ţeg, cât şi a refuzului con
ducerii acestei instituţii sa
nitare de a-1 mai interna. 
Ne roagă, în final, să cerce
tăm cazul său care „este 
foarte trist şi foarte greu".

Am dat curs rugăminţii 
cititorului nostru. La Spi
talul Haţeg am stat de 
vorbă cu dl doctor Mir- 
cea Marian, al cărui pa
cient a fost foarte des. şi 
pentru lungi perioade de 
timp dl Ancj. „Cel care 
vă scrie — spunea dl dr. 
Marian;—■ este în primul 
rând un caz social. Han
dicapul său este real, e 
adevărat. Dar nu se poate 
pune problema vindecării. 
Are ulceraţii pe picioare, 
se deplasează greu.- Acasă 
nu-1 are decât pe tatăl său

care-1 îngrijeşte, un om 
vârstnic ajuns la. dispera
re. In~ secţia de cronici, pe 
care o conduc, a stat cu 
lunile, căci din păcate e un 
pseudo-azil. Pentru că a- .

dicând salvării alte nume
re de telefon sau adrese din 
satul Plopi, este cât se 
poate de justificată. Spi
talul nu este instituţie de 
ocrotire socială,' care să le

re nevoie de îngrijire şi 
de ' însoţitor, căci de vin
decare, repet, nu poate fi 
vorba, i-am propus inter
narea intr-un azil, la că- 
minul-spital Brănişca de 
pildă. Refuză'categoric. Pe 
deasupra e şi mofturos".

Cum în scrisoare era 
amintit şi dl dr. Aldea, di
rectorul spitalului, am vrut 
să ştim şi părerea dum
nealui. Motivaţia refuzului 
de a-1 mai interna pe dl 
Anei, care apelează foar- - 
te frecvent la serviciile spi
talului, de multe ori in-

asigure celor necăjiţi casă 
(caldă în perioada rece) şi 
masă. Apoi, pot apărea 
situaţii în care bolnavii re
cuperabili nu pot fi inter
naţi din lipsă de locuri 
(ocupate de persoane care 
odată ajunse aici nu mai 
vor să fie externate). în 
ceea ce-1 priveşte pe sem
natarul scrisorii, dl direc
tor a mai precizat că „are 
foarte multe pretenţii, pre- ‘ 
tinde drepţuri pe care nu 
le are, înjură, trânteşte".

Discuţiile purtate la Spi
talul Haţeg au relevat un

trist adevăr: în condiţiile- 
sărăciei de acuin spitale
le devin pentru mulţi, lip
siţi la ei acasă de căldu
ră şi mâncare, un refugiu. 
Dar o unitate sanitară â- 
re o altă menire, pe care 
medicii nu i-o pot schim
ba, oricât de impresionaţi 
ar fi de starea materială 
a solicitanţilor. Situaţia ce
lui care ne scrie s-a bu
curat de înţelegere din 
partea personalului aces
tui spital, lucru dovedit 
de desele şi lungile inter
nări, cât şi de tonul pe ca. 
re au fost relatate aceste 
lucruri, în ciuda proble
melor pe care suferindul 
în cauză le creează, inclu
siv a injuriilor. O soluţio
nare a situaţiei grele a ci
titorului nostru s-ar putea 
găsi dacă, la rându-i, ar 
manifesta înţelegere şi ar 
urma sfatul medicilor de 
a se interna într-o insti
tuţie specializată, unde Să 
beneficieze de casă, masă 
şi îngrijire medicală:

VIORICA ROMAN

. CUVÂNTUL LIBER J
dooxt.»»x»ooo'X)oncvt .<»• v»oawi<)«X'iO( oo> *. >c<6&o6

Abonamente plătim, j 
autobuzele, nu vln...“ j

Stau şi mă întreb: de 
ce s-or fi legând inspec
torii de la proteeţia con
sumatorilor de toate „mă
runţişurile," ?

S.C. Brutăria Neamţ im
port export SRL din De
va are în obiectul de ac
tivitate şi alimentaţie pu
blică. Numai că, grăbit să 
dea drumul la afaceri, pa
tronul a făcut-o fără a fi 
în posesia autorizaţiei de 
funcţionare, eliberată fie 
Consiliul local Deva, pen-

II

• . • II

tru restaurantul din incin
tă. Până la obţinerea ei, 
restaurantul va sta închis, 
autorizaţia dată'5001614111 
nefiihd" suficientă pentru 
activitatea de alimentaţie 
publică.

S.C. „Iulia Corn" SRL 
Simeria a fost verificată 
din punct de vedere al au
torizărilor necesare şi al 
condiţiilor igienico-sanitare. 

' Pentru că la barul- din in
cintă nu erau asigurate 

■ condiţii igienice de Spălare 
şi dezinfectare a paharelor, 
nu putea avea nici autori
zaţie de funcţionare de la 
consiliul local.

Să faci herpes nu alta 1
S.C. patiserie „Steaua"

SRL vindea ciocolată
„PopUlov", iiăport din Tur
cia. Evident; nu fusese du
pă ea la Istarvbul. O achi
ziţionase de la SC Comsim 
Exin SRL — „traducerea" 
o laş în seama dv. Ce era 
ciudat, era in faptul că, deşi 
produsul avea înscris pe 
ambalaj un termen de va
labilitate,.. valabil, ciocola
ta era râncedă la gust. Vor- , 
ba lui .Bulă : probabil era 
un termen de valabilitate 
mistificat, pentru Că era 
imposibil să consumi ast
fel de ciocolată.

Mărunţişuri, nu ? Ne-am 
mai spus noi părerea de 
ce recurg unii comercianţi 
la asemenea mărunţişuri. 
Am vrea să consemnăm o 
dată şi nişte autorizaţii de 
funcţionare anulate, pen
tru că prea vor unii să ne 
creadă nişte proşti câre în
ghit orice. (I.C.)

Atenţie la petardele -  ţigarăi l
în ultimele zile, unii pa

troni de magazine parti
culare au pus în vânzare 
petarde tip ţigară, prove
nind din China, alte poc
nitori, stimulând obiceiul 
Ca în preajma sărbătorilor 
Crăciunului şi Anului Nou 
să... puşcăm, să bubuim cât 
Biai. tare. E 0 satisfacţie 
nu întotdeauna justificată 
când e vorba de copii, de 
elevi. Vânzătorii nu se ui
tă când oferă marfa, cui 
o vând. Tentaţia e mare, 
în prirnul rând pentru cei 
amintiţi. Aşa apar neno
rocirile. Nu mai departe, 
acum două zile, un elev a

. S.C. „Alimentara" S.A. Deva îşi aprovizionează 
in generai bine magazinele. Numai că nu întotdeauna 
afacerile care Ie încheie cu furnizorii săi sunt şi în 
folosul coftsumatOrilor.

La magazinul din piaţa centrală a oraşului a fost 
pusă în vânzare brânză topită „CEDAlt". Produsul 
era achiziţionat de la S.C. „Dorna" SA Vatra ' b̂or
nei — în general un producător care-şl respectă mar
ca. Brânza de ia magazinul alimentar din piaţa De
va însă nu mai dovedea acest respect, Calupurile de 

„CEDAR" ambalate la ' cutie : mucegăite la exterior, 
|  în loc de alb-gălbuie culoarea produsului era pătată 
î de puncte negre, iar mirosul şi gustul erau de produs 
\ alterat. La analiza de laborator a rezultat şi un PH 
4 peste -limitele admise de normative: 7,5 în loc de 
/ 5—6. Brânza „CEDAR" — 92 de cutii, în valoare de 
1 129 000. Iei, a fost retrasă definitiv de Ia vânzare, jar 
\ doamna Raveca Tomnş — gestionara magazinului a 
( fost amendată cu 100 000 lei. Ce dar I (I.C.)

„oferit" o astfel de petar
dă colegei sale, punând-o 
în buzunarul acesteia. Du
pă trei secunde de la a- 
prindere petarda a explo
dat în mâna fetei care în
cerca să o arunce. Ce s-a 
întâmplat ? O rănire se
rioasă, oase zdrobite. în 
astfel de momente, părin
ţii îşi pierd cumpătul fiind 
în stare de orice I Ce-ar fi 
fost dacă petarda ar fi ex
plodat în dreptul ochilor? 
O nenorocire pe viaţă ! Şi 
aşa e destul de grea viaţa, 
dar să o mai trăieşti în 
întuneric sau cu trauma
tisme grave ? 1 Alt elev a

pus p astfel de petardă-ţi- 
gară în încuietoarea uşii 
profesoarei care l-a „ne
căjit" cândva, făcândli-i o 
bucurie soră cu infarctul.

Părinţi, patroni de ma
gazine, aveţi grijă de’ co
pii, de proprii noştri co
pii ţ Nu-i ajutaţi să se ne
norocească I Legea 61 spu
ne că nesupravegherea mi
norului atrage o amendă 
de până la 50 000 lei. Cre
dem că azi banii nu mai 
dau pe nimeni afară din 
casă. Să evităm îffcă mai 
ales nenorocirile !

MINEL BODEA

Grupuri, grupuri de co
pii mergeau frumos, or
donat pe stânga drumu
lui care duce din Bucu
reşci spre Curechiu, Ro
vina, Merişor. Ieşiseră de 
la şcoala din satul cen
tru de comună şi se în
dreptau spre casele din 
satele lor. Aveau de mers 
pe jos 4, 5, 6 kilometri. 
Poate chiar mai bine. Am 
oprit şi am stat de vor
bă cu ei. Puilor de moţi 
le place să umble pe jos, 
simţ rumeni în obraji, 
zâmbăreţi, cuminţi, res
pectuoşi. Dar... ■ '

— Nenea, ştiţi ceva ? 
Noi avem abonamente 
plătite la autobuz. Ne 
luăm întotdeauna cu o 
lună înainte. Dar auto
buzul vine dbuă-trei zile 
şi gata. Umblăm pe jos. 
Şi când plouă şi când 
ninge, pe orice vreme — 
au vorbit aproape în cor 
copiii. ; '

Ne-am continuat dru
mul ţn sus, spre Rovina, 
Merişor. Drumul era bun. 
Aşa că din cauza lui au
tobuzul nu are motive să 
nu circule. Atunci de ce 
nu vine ? Nici noi nu am 
întâlnit nici unul. Nici 
la dus, nici la întors. Re
petăm, drumul este bun, 
se poate circula în con
diţii de deplină siguran- 
ţă. ' ... - '

Oprim şi pe uliţele sa
tului Rovina. Doamnele 
Mafia Bucur, Daniela 
Moţ, Dorina Matieş* ma
me ale unor elevi la şco
lile din Bucureşci, Gura- 
barza, Brad, nC dau do
vezi concrete; cum că „au 
abonamente achitate, dar 
autobuzul nu circulă de
cât foarte, foarte rar". 
Mai vin lângă noi şi alţi 
săteni. îi ascultăm şi le 
reţinem unele păreri şi 
propuneri.

' — DrumUl este bun, j 
cum se vede. Să vină au- | 
tobuzul. (Adam Demian). »

—- Să nu spună ei, dom- I 
nii ‘de la „Crişbus" — * 
Brad, că nu gu călători. I 
40—50 de oameni sunt zii- J 
nic. (Ioan Măreuş). •

— Dacă mi-au luat ba- I
nii pe abonament de ce J 
nu se ţin de vorbă ? (Ni- | 
colac Ciocan). «

— Adică eu îţi dau ba- I 
nii, dar tu nu mă ser* ; 
veşti, cum ar veni. Spu- » 
ne-mi că nu mă poţi « 
transporta şi nil-mi lua j 
banii ca apoi să mă laşi | 
în drum. (Petru lancu). J

— Nu este posibil ea o I
firmă cum este S.C. „Criş- 
bus” — Brad să incase-I 
ze bani la început de la J 
abonaţi, apoi să nu-i ser- » 
vească. Eu am stat de I 
vorbă cu dl sing. Con- J 
stântin Lupu, pe această | 
temă. Am primit asigu- « 
rări că se va rezolva. Es- I 
te cea mai mare urgen- . 
ţă, mai cu seamă că iar- J 
na este pe noi — ne spu- j 
nea dl Petru Opruţ; pri- I 
matul comunei Bucureşci, J 
locuitor, de fapt, în sa- | 
tul Rovina, deci navetist * 
spre Bucureşci... I

...Mulţi, mulţi alţi să- J 
teni din satele de munte ■ 

-din zona Brad ne-au scris, I 
ne-au telefonat spunân- j 
du-ne că aşteaptă eu mul- 1 
tă îngrijorare zilele şir» 
nopţile de iarnă. Dintre | 
cele mai; grele probleme * 
este cea a transportului I 
cu autobuzele. Sâ sperăm | 
că şi semnalul nostru va » 
ajunge la conducerea I 
S.C. „Crişbus" — Brad. [ 
Să aibă şi ecou, dorim | 
noi, stimaţi abonaţi, bu- » 
nii noştri cititori. Aştop- I 
tâm veşti. Le-am vrea ; 
bune..'. |

Gh.I. NEGREA

O iniţiativă salutară a gospodarilor din Simeria. Repară şi vopsesc la faţa 
locului containerele de gu noi. Foto: PA VEI. LAZA

I CINE L-A RĂPIT PE 
FAT-FRUMOS ?

I Fără îndoială, persona
jul care a fermecat co-

I pilăria tuturor generaţii
lor este in esenţă un mo-

I dei oferit In ideea ten
dinţei spre perfecţiune.

» Sub acest nume, în spa- 
■ ţiul nostru, de vieţuire, cu

I echivalenţe sigure în ori- 
ce colţişor al planetei,

I Făt-Frumos este un de
pozitar de calităţi! La

I întâlnirea cu Zmeul cel 
rău îl provoacă pe aces-

I ţa cavalereşte : „Cum
vrei, în luptă dreaptă să

I ne luptăm ?".,. Cine mâi 
ştie astăzi de lupta dreap-

I tă ?
SINGURĂTATEA 

I BICICLISTULUI
I  Zi călduroasă de oc- 
|  torribrie toamnă prelun

gă cu miere picurată din 
soare în văzduh. Pe un 
drumeag, rămas neasfal
tat, copiii se întorc aca
să de lâ şcoala din sa
tul vecin. Un elev mai 
„înstărit* pedalează fără 
grabă pe o bicicletă pe 
măsura lui în timp ce un 
coleg, la pas, îi soarbe 
din ochi vehiculul visând 
CU siguranţă la-zilele când 
şl ai lui vor fi în stare 
să-i cumpere o bielele» 

'  tă.... '■
DE-A GUGUŞTIUCII
După obiceiul ştiut 

pâlcuri-pâlcuri ' se în
dreaptă spre şcoală cu 
mult înainte de a suna 
clopoţelul, sporovăind ve
sel de una, de alta. Un 
grup de şcolăriţe s-au e- 

prit atrase de un ghemo-

toc de pene de culoare 
nedefinită : un guguştiuc 
(ori guguştiucă) junior, 
nedeprins încă să zboa
re. Una din fete l-a o- 
brotit in căuşul palmelor, 
celelalte, pe rând, l-au 
atins delicat cu vârful de
getelor ca Intr-un ritual 
magic de sfântă împărtă
şanie... Cine pretinde că 
în oraşul Deva nu âr fi 
eeologişti?

RECUNOŞTINŢA
MAIDANEZULUI

Despre medici care sunt 
răi cu pacienţii lor se 
vorbeşte mult. Aţi auzit 
spunându-se şi despre pa
cienţi care, aşa din se
nin, au o comportare i- 
reverenţioasă faţă de me
dic? Mi-a fost dat re
cent să cunosc un aseme
nea întristător exemplu.

Un bolnav pe care l-am 
suspectat de o boală se
veră, având intenţia sâ-1

trimit la o clinică, a fost 
tot timpul nemulţumit, 
revendicativ, ostil şi a 
sfârşit prin a pleca pre
cipitat acasă spunânduri 
unei asistente : „Să nu se 
obosească medicul să-mi 
facă hârtii că n-am ne
voie !“. , '

Brusc, fără o carte de 
vise, mi-am tălmăcit un 
recent coşmar nocturn: 
iubitor de animale fiind 
l-am, hrănit pe un câine 
vagabond iar acesta, 
drept mulţumire, parcă 
m-a muşcat de mână...

UN NOU PERICOL 
LA ORIZONT ?

Primele semne de su
ferinţă au apărut la bia
ta pisică, povesteşte stă
pâna câsei, odată icşlţă 
din pericol : pisica s-a 
întins leneşă sub calori
ferul fierbinte, cum îi 
şade bine uneia ca ea 
când afară este frig. A

început brusc să vomite, 
sâ se agite, să .respire 
greu.-Stăpâna i-a dat să., 
bea lapte,, apoi a poftit-o 
afară din casă... La scur
tă vreme soţia, apoi so
ţul, în stare deosebit de 
gravă şi unul şi altul, au 
fost transportaţi cu auto
sanitara la spital I

Bucuria de a avea gaz 
metan în casă în Simeria 
sau în alte localităţi tre
buie oare plătit atât de 
scump ? Deocamdată nu e 
dar prin ce mecanism o 
familie şi-ar fi putut în
ceta existenţa. Faptul că , 
doar o zi din săptămână, . 
miercuri, gazul metan es
te, odorizat cu mercaptan, 
cu alte cuvinte numai a- 
tunci poate fi simţit da
că se uită un robinet des- . 
chis, sau se fisurează o 
Conductă, nu este lipsit 
de importanţă!

Dr. CORNEL STOICA
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Câteva recomandări

I folositoare în sezonul j 
rece •  e bine să spo-l 

J rim numărul plimbări- J 
| lor pe jos â pentru| 
* preîntâmpinarea des- * 
I hidratării pielii, să â- I 
* sigurăm un oarecare'

(procent de umiditate 
aerului din camere 

2 părerea că mâncând 2

}

rr%
i

Frumoase şi 
iarna...

i

«

Imai mult ne protejăm j 
> de frig, este greşită ; să j

I* nu devenim victimele I 
unei asemenea preju- ' 

‘ decăţi I •  în perioada | 
| decembrie-martie e ni- . 
• merit să dormim cel I 
I puţin' o oră in plus •  , 
J petrecerea câtorva, zile i
I de concediu la munte I 

împrospătează funcţii- j 
[ le vitale ale organismu- | 
| lui şi purifică sistemul ■ 
j respirator.
| Sunt de asemenea ne- , 
, cesare iarna şi îngrijiri I 
| mai deosebite ale pielii : ] 
J j» pentru spălarea feţei j

I' se poate folosi zăpada, I 
topită şi strecurată prin * 

' tifon, având influenţă , 
| binefăcătoare asupra | 
■ oricărui- -tip de ten •  • 
I după aplicarea unei ere- | 
î me protectoare pe fată . 
| şi gât, se-va folosi fon- t 
I dul de ten ’ şi pudra ; J 
jgeneie.vor.fi date cu! 
I ulei de ricin •  dacă ri- I 
' durile s-au accentuat, se ' 
| vor folosi creme cu lăp- j 
. tişor de- matcă.

Cu gândul la copiii necăjiţi

i

Cine ştie cu cât timp 
înainte copiii noştri vi
sează la darurile lui Moş 
Nicolae şi mai ales. ale 
generosului Moş Crăciun. 
Chiar dacă „moşii“ nu 
sunt femei, în realitate 
poate că cel mai adesea 
se gândesc la .aceste ca
douri mamele şi bunici
le. Dar în ce-i priveşte 
pe copiii orfani ori a-' 
bandonaţi ?

Femei sufletiste, doam
nele din Asociaţia Femei
lor Democrate din Româ
nia, filiala judeţului nos
tru, s-au gândit ca aceste 
sărbători să aducă un 
strop de bucurie şi în su
fletele unor astfel de co
pii. Cum ! Realizând o 
tombolă cu mici obiecte 
aduse din propriile gos
podării, pentru, a realiza 
un fond minim (asociaţia 
e non-profit, deci n-are 
nici o sursă de venituri), 
din care să poată cum
păra dulciuri. Acestea 
vor fi oferite atât unor 
copii instttuţibnalîzaţi, 
deci orfani sau abando
naţi, cât şi unora prove
nind din familii cu posi
bilităţi materiale reduse. 
O parte din membrele 'a- 
sociaţiei s-au angajat să 
colecteze articole de îm
brăcăminte, altele să cum
pere rechizite sau să pre
gătească prăjituri de ca
să pentru aceşti copii. 
Vor fi prezente cu dul
ciuri şi mici daruri (pen
tru copii aduşi de la Ca
sa familială „La Violette" 
Haţeg) şi la spectacolul 
din 10 decembrie, organi
zat de UNICEF la -Casa 
de Cultură Deva.

Sunt preocupările unor 
sufletiste care vor să a- 
ducă zâmbetul pe chipu
rile copiilor necăjiţi, mă
car la ceas de sărbătoa
re, când toţi trebuie să 
ne bucurăm. De altfel, 
aceste acţiuni se înscriu 

, pe linia „obiectului de 
activitate1* pe care aso
ciaţia şi l-a propus încă 
de la constituire, în anul 
1992. Fireşte că scopul 
existentei sale este mai 
amplu, cuprinzând pro
blematica complexă a fe
meii din ţara noastră azi. 
Filiala a realizat şi o 
„Chemare", din păcate 
cunoscută doar într-un 
cerc restrâns. Aceasta e 
motivată de mârginali- 
zarea femeilor în perioa
da post-revoluţionară, 
când evoluţia noastră so_ 
cio-profesională e marca
tă de „sindromul odioa
sei" (prea des şi fără mo
tiv suntem comparate cu 
E.C.j. Dar pentru că în 
eşaloanele superioare' de 
conducere şi decizie pro
centul participării să nu 
mai fie cel actual, „femei
le trebuie să participe e- 
fectiv Iâ acţiunea de rea
şezare pe locul pe care-1 
merită". Teoretic sună 
frumos. Mai greu va fi 
cu aplicarea în practică. 
Dar când acest lucru .se r 
va împlini, cu siguranţă 
că grija faţă de copiii ne
căjiţi, in general faţă de 
categoriile defavorizate a- 
le populaţiei, va înregistra 
alte cote. Este în firea 
noastră să fim generoase 
şi atente cu cei care ne 
înconjoară. (Viorica Ro
man, Estera Şina)

VIS DE NOIEMBRIE

„Viitorul unui copil este opera mamei sale" (VI)
EDUCATORUL. Chiar 

dacă * proverbul francez, 
pe care l-am ales drept 
titlu este intru totul a- 
devărat, el este totuşi res
trictiv, în educarea . co
piilor Un ’rol determinant 
au atât mama cât şi tata, 
apoi şcoala, societatea. 
Ne-ami oprit mai ales a- 
supra rolului părinţilor 
în educaţie pentru că es
te cunoscută tendinţa de 

• imitare la copii,- De a -. 
ceea ei au nevoie de mo- 1

. Testele au dovedit că 
pe primul loc în opţiunii 
le copiilor pentru mode
lele de urmat se situează 
mama. Pe următorul tar 
ta, apoi âascălul prefe
rat. Deci este clar că pre
ferinţa copiilor în alege
rea modelelor se îndreap1 
tă spre părinţi, de care 
se simt legaţi afectiv.

Dar mulţi părinţi se 
lamentează : eu n-am dL 
plornă de educator. Uită 
că' au în schimb o altă

pârghie educativă care 
nu va da greş — exem
plul lor personal. Şi mai 
Uită un lucru: nici pă
rinţii, bunicii sau stră
bunicii lor n-au avut „“di- , 
plomo", ci doar bun simţ, 
respect faţă de muncă, 
faţă de oameni şi- credin
ţă. Le-au fost suficiente 
pentru a ridica în viaţă 
generaţii de oameni ade
văraţi, cărora nu li s-a 
putut reproşa lipsa celor , 
„7 ani .de acasă*. (V!R.)

DE SEZON...
•  Geamurile capătă 

luciu cristalin,, dacă în 
apa de clătit se adau
gă, 1a * fiecare litru, o 
lingură' «te oţet sau o 
linguriţă de sare ori 
1—2 linguri spirt me
dicinal •  Spre a evita 
aburirea geamurilor şi 
a parbrizelor, ştergeţi-le 
cu un amestec de spirt 
medicinal (10 linguriţe) 
şi glicerina (o linguri
ţă). Aburirea ferestre
lor se mai poate împie
dica prin aerisirea frec
ventă a- încăperilor şi 
evitarea uscării rufelor 
in cadterele de locuit.

o înainte de spălare, 
perdelele se înmoaie în 
apă rece, circa 24 de o- 
re, schimbând apa da
că s-a, murdărit. Spăla
rea se face la o tempe
ratură de 35 de grade, 
în mai multe soluţii cu 
detergent, clătind intre 
spălări cu apă rece. *

I FELII CU SPUMA I)E ALBUŞ •
Cantităţi : 5 ouă, 200 g zahăr pudră, 10 linguri |  

J cu apă fierbinte, 200 g făină, un plic cu praf de copt. I 
|  • Pentru eremăj 200 g unt, 200 g zahăr p*af,' 3 lin- *
I

guri făină, 1/2 1 lapte, 1P0 g nucă măcinată. I

I Cele 5 gălbenuşuri se freacă cu 20# g zahăr pu- * 
dră, adăugând, pe rând, câte o lingură de apă fier- |  

* binte. Compoziţia se bate- apoi cu telul,, timp de 20 * 
|  de minute ; adăugăm 200-g .făină şi un plic praf de | 
• dopt. Se coace în tavă unsă şi tapetată c.u hârtie, la J 
I foc potrivit. . |
J Crema: din lapte şi făină* se fierbe o papă; când I

(s-a răcit, se adaugă untul frecat spumă cu zahărul şi j 
mai adăugăm nuca măcinată. (Se pune peste blatul |  

|  răcit). ■ ■ , •.. ■ . J
| Glazura : cele cinci albuşuri se bat spumă, cu | 
* cinci linguri ‘ zahăr (pe aburi). Când are consistenţă,* 
|  se toarnă peste prăjitură. Se taie bucăţi de 5/2 cm. |

I
I
I
I +  — Vecină, ţi-a adus 

ceva Moş Nicolae 7
— Da. O şosetă.
— Numai una ?-

— Cealaltă mi-o aduce I
Mos Crăciun ! î

★  l+  — Bunico, eu i-am 2 
scris lui Moş Nicolae că I 
Vreau video-play, blues 1 
jeans şi Hali-lulu. De ce I 
mi-a adus mere ? #

— Dacă e bătrân şi nu I 
ştie limbi străine I ■

25 noiembrie 1994. O 
mână de studenţi inimoşi 
se hotărăsc cu aproxima- 
tiv o lună în urmă să or- 

’ ganizeze balul Bobocilor, 
la Facultatea de inginerie 
din Hunedoara. Dar de ce 
să se oprească doar la un 
simplu bal ? Ei îşi doresc 
ceva mult mai mult, ceva 
ce încă nu a existat în 
Hunedoara. Un show ade
vărat,-Au urmat zile şi 
săpţănrani întregi de cău
tări, de neodihnă şi ne- 
somn.

Destinul poate sau in
teligenţa organizatorilor a 
hotărât ca acest eveniment 
să aibă loc chiar la casa 
de cultură din centrul o- 
raşului. ■!.■ t  ;

Este seară. Aproximativ 
800 de persoane, cu mult 
peste capacitatea sălii, sunt' 
prezente la faţa locului: 
directori, profesori, stu
denţi, personalităţi de va
ză ale oraşului. Unii veniţi 
din plăcere, iar alţii pur 
şi simplu din. curiozitate, 
incitaţi de ideea de a par
ticipa la un show. Toată 
Uimea este in aşteptarea 
începerii acestui spectacol. 
Tensiunea îţţ sală creşte 
simţitor, iar printre orga
nizatori ea atinge apogeul.

Dintr-odată, o sală în
treagă rămâne de-a drep
tul înmărmurită. Toată }u: 
mea-şi fixează privirea a- 
sujjra unei tinere domni
şoare, care pătrunde încet; 
însoţită de unul'dintre or- • 
ganizatori. , O frumuseţe' 
turburătoare. O creaţie per
fectă a riaturii. Este sur
priza serii : Miss România 
1994 — Leona Voicu, re
cent întoarsă din Africa 
de Snd, de Ia concursul 
Miss World.
, Este ambasadoarea ţării 

noastre peste mări şi ţări. 
Este fata care, departe de 
interese politice sau de al
tă natură, doreşte crearea 
unei imagini cât mai ade
vărate asupra .ţării noas
tre. O mare' cinste pentru 
cei prezenţi în sală, o cin
ste pentru un oraş întreg.

Alături de Ovidiu Şer- 
dean frumoasa Leona va 
face parte din juriu. Du-

)

pă cum ne povestea, aces
ta este unul din visurile 
ei. Alături de cei doi s-a 

j dorit a fi un juriu com
petent, din care au- mai 
făcut parte profesori, pa
troni şi studenţi.- Acest ma
re spectacol, acest show 
adevărat, s-a întins pe du
rata a nu ' mai puţin de 
patru ore, timp în care cei 
prezenţi au putut vedea a. 
lături de cele nouă concu- . 
rente-participante la con
cursul de Miss boboc pe 
talentaţii membri ai tru
pei d£ umor „Tact" din 
Timişoara, pe Aurelian Te- 
mişan intr-un recital deo
sebit. Spre sfârşitul spec
tacolului, marele nostru 
solist de muzică populară 
Dfăgan Muntean a entu
ziasmat pur şi simplu o 
sală întreagă. Âu fost pre
zente şi două talentate tru
pe de dans modern din o- 
raşul nostru şi anume: 
Instinct şi Total 433006, 
precum şi solista de mu
zică uşoară Adriana Trif.

O mare surpriză a ace
lei seri a fost parada mo
dei, organizată de către 
butic „Miss Alicia", prirţ 
bunăvoinţa inimoasei pa
troane, dna Gabriela Popa. 
S-au prezentat un număr 
mare de modele care au 
încântat privirea celor de

faţă. Toate acestea cu a- 
• jutorul unor tinere deose- 
' bit de atrăgătoare, al unor 
adevărate supermănechine. 
Cine sunt ele ? Ele sunt i 
Codruţa, Claudia, Raluea, 
Loredana ş.ă.

Şi cum de fiecare dată 
există cineva care excelea. 
zâ, această a fost seara 
supervedetei Codruţa Po- 
pescu, care a fascinat o sa
lă întreagă, prin graţie, 
frumuseţe şi eleganţă.

După'multe emoţii şi de
liberări, juriul a hotărât ca 
Miss Boboc 1994 să fie 
dşoara Mihaela Mihai Dar, 
alături de Mihaela, câştigă
toare au fost toate celelal
te participante.

Organizatorii — Grupa 
102 — sub îndrumarea dlui 
prof. Grigore Constantin 
i— mulţumesc tuturor ca
re au fost alături de! ei î*i 
organizarea acestei seri de 
excepţie : Primăriei Muni
cipiului Hunedoara, dlui 
director Nieu Gheorghioni, 
de la Casa de Cultură, pre
cum şi sponsorilor de la 
firmele Coca-Cola, Siderur
gica SA, I.C.S. Hunedoa
ra, Unicorn Impex SRL, 
Tezeus SRL, Hephaistos 
SRL.

OVIDIU ŞERDEAN, i 
student

pe
Corul religios al Şcolii generale nr. 8 din muni

cipiul Hunedoara, dirijat de prof. Constantin Huţan 
şi Elisabeta Mureşan, a înregistrat, în studioul „PIIO- 
NO P.C.", sub îndrumarea tehnică a dlor Ilie Popa 
şi Mircea Gosian, casete cu colinde. Au fost înre
gistrate 24 de colinde cu o bogată, frumoasă şi im
presionantă paletă religioasă. Corul, format din 55 
-de copii, a fost acompaniat la orga electronică, de' 
dl Cristian Coman. Caseta se va pune curând în vân- 
zare. ;• -

In prezent, Corifl religios al Şcolii nr. 8 din Hu
nedoara pregăteşte răspunsuri liturgice ce vor fi da- ; 
te în viitoarele deplasări duminicale pe la diferite ■ 
biserici. Cu ocazia unui recent simpozion, la care au 
participat preoţii ■ ce predau religia în şcoli, forma- - 
ţia amintită ă prezentat un concert de colinde. Ar fi' 
bine ca şi alte şcoli^diir judeţ, să urmeze, exemplul , 
Şcolii nr. 8 din Hunedoara. (Â.L. ZEFIR — cores
pondent)

MUSIC BOX

Pentru a se remarca 
trebuiau să compună pie
se cu priză la “public, dar 
care să aibă însă un stil 
original. John îşi aminteş
te : „Toţi proveneam din 
zone de influenţă muzica
lă diferită, fapt ce ne-a 
îngreunat foarte mult la 
început exprimarea mu- 

• zicală. Intr-o săptămână 
cântam metal greu, iar în 
alta ne orientam spre 
glam rock. A trebuit să 
treacă multă vrenie ca 
să găsim un stil propriu, 
care să ne oblige pe toţi 
să ne schimbăm concep
ţiile  ̂despre muzică".

In iulie ’83, grupul Bon 
Jovi “semnează un con
tract cu casa PolyGram. 
Directorul societăţii A&R, 
Derek Schulman, a decla
rat că în Bon Jovi era o 
energie nefolosită şi voin
ţa de a ajunge sub ori
ce formă rock-star. Pen
tru atingerea acestui ţel', 
nu îi interesa ce trebuie

să sacrifice. A&R le-a or
ganizat un concert de 
probă, în1 renumitul Ma- 
dison Square Garden, ca 
trupă de deschidere a iui 
ZZ Top. Despre acest 
concert, John îşi amin
teşte : „Ca să ne convin
gă- despre avantajele con
tractului, impresarul ne-a 

• organizat acel concert. 
Când ZZ Top ne-au vă
zut pentru prima dată, 
au început să se amuze 
copios. Eram foarte ti
neri, fără experienţă con- 
certistică şi nu aveam 
oameni cu care să aran
jăm sculele pe scenă. Gu 
toate acestea "show-ul a 
fost desţul de reuşit, im
presarul prelungindu-ne 
contractul pentru tot tur-' 
neul american ăl grupu
lui ZZ Tbp“.

Revenit din turneu, , 
Bon Jovi a început înre
gistrările primului disc în 
studioul Power Stâtion. 
Ca şi producător, a fost

ales prietenul lui Tony, 
Lance Quinnt, la înre
gistrări participând şi ce
lebrul chitarist canadian. 
Aidb Nova. Acest disc cu
prinde pe lângă piesa Ru- 
naway şi alte două ra- 
diohitufl Break Out şi 
Roulettâ. O altă piesă de 
pe 4>sc, Sbot Through - 
Thfe Hehrt; a fost prelua
tă mîat: târziu de grupul 
SuigitSI* al celebrului a- 
ranjor Hârd-rock, Jack 
Ponţi. Apărut pe piaţă _ 
în - primăvara lui *84; ai- * 
bumul de’ debut „Bon 
Jovi" s-a bucurat de cro
nici heterogene, unele fa
vorabile şi aitole care cri
ticau muzica prea cura
tă şi aranjată 9 grupu
lui, prea corectă pentru 
genul muzical abordat pe 
disc-rock cu influenţe 
pop.

Primul extras pe sin- 
gle She Don’t Know Me 
ajunge pe locul 48 în lu
na iulie ’84, fiind urmat 
de Runaway, ce atinge 
locul 39 în Billboard. Bort 
Jovi a început o intensă 
activitate concertistică în 
cluburi pentru promoţia 
albumului. (Va urma) 

HORIA SEBEŞAN



CUVÂNTUL LIBER 1

S .C . „C O N D O R " S .A . |
—

UN CONSTRUCTOR C#MR
DE M A H\ DE AUR”

Vă plac oraşele noastre hune domne? 
Priviţi-le fără încrâncenarea la care ne 
supune pe toţi o tranziţie prelungită şi 
veţi recunoaşte că sunt frumoase. Fru
museţea şi măreţia zidirilor ni se urată 

tru că au în ele truda sfântă a 
uşa cum spicui bogat de grâu 

fn el risipă de căldură mmm« fih 
le  toamna trecuta.

Risvoa de căldură umană topită ie  te* 
meliile frumuseţii ţi ale confortului citadin 
t s  jwcxt-o d, construcwm. ifmtţerent cs 

& planşetă sau asudând pe

tot constructori se cheamă. între d  
— căi de la societatea comercială „Con
dor* SA. Deva au fost şi sunt mereu „vi
oara întâia

„închinaţi-le un cuvânt de suflet a- 
cestor oameni — m-e rugat domnul ingi
ner Gheurghe Cmrâbaş — directorul ge
neral ti  «oefetfţu. Merită e i se vorbească 
frumos despre ei. Sunt mm**d, mulţi din
tre ei a căror mmrep «ni prea mmt du
minici mi sărbători, pentru că in oraşele 

era nevoie de mm. Şi
de

starea r-aa « tv '*«**, te

?•«, care se «n 
te left atâtea gara»i§. 
viitorul d  sănătos şl prosper. 

O discuţie cu dă tag.

•  Ciira totala de afaceri —

— i g r i r

-am taW lşef la SC J  
SA, ne-a «dKicat asup
tK

stă 
Kţii
a crier «a- 

privatizar* pite 
serbie publică, ar fi 
n |  «I investească aiâ.

Dat cele patru elemente nu 
ar avea suficientă forţă de 

re dacă Ou am adău 
de

managerială, aplicate 
te

te totalitate 
rată pentru construcţii, 

văzut

eu •  
de

pe 
după

de criză generată 
bugetului ide a 

financiar tevea» 
locuinţe. 
m  pornit

noiembrie 1990 a ac-
. şl mai mult mim» o* 

Kmlnând aproape teta! tei pe 
fd»ţ% investitorilor te con
strucţia de tăcutele Şl
te jte r

MM întâi s-a apttcat •
HiţlaS fe teza fi i .Qudi « awcuniof 
le De nude înainte vreme, un

-mp

c s  j t k  ţ iC E M O E  c u T u c c e s  !
s .c .  „ c o N o a r  s a  |

intr-
timp, ei fum trei 

bani-marfă-bani. Cern
ită a 

fapt « fos 
a naratei
la credite bancare. In 

creditele reprenatâ In 
teren-

tente ale societăţii tete  ÎS te 
sute faţă de S0 la sută te i m  

Stocurile fără ‘ 
ca mişcare lentă fac 

susţinute

prio deschis in teritea defio- 
aftter. Uh exemplu: s-an *- 
dririftenat «ringuri şl alte pie
se fasonate pentru

tetet de antenă, cu 
m  t e  poftă d  d t t e  te 

cu 
al

este nevoie. Poate mei multă decât Îna
inte cu cinci ani. Numai că, cine să mai 
plătească banii pentru o cară, căci oamenii 
sunt tot mai săraci

Am încercat la acest mp de pagină 
stei îndeplinesc domnului director, d  fn-
wŞî iîlwrc C€l €U t t n J WT U uUfîltmZl
Şi sărbători, această dorinţă omenească.

Dincolo de aceste cuvinte, cititorul va 
întâlni mmlte din aspectele prozaice ale 
vieţii, din preocupările unor constructori
ţmmmziţă9. y : ® ;

J CUVÂNT DESPRE MÂINILE DE AUR |
1 Cine ţi văzut ce lucrări te» din mâi-j 
I uite effltstmetorilor de te „Cernim*, tm ! 
j poate să im spună cu admiraţie: iată nişte I 
|  meseriaşi cu mină de auri j
I Nomenclatorul meseriilor «art st preţ* ! 
i tkă la S.C. „Condor" cuprinde au mm pa-(

valori imteOate. 
tute eu de sc face tm 

starea
i a  societăţii.

t tvea ta &.fj, „Condor" cuprindeau 
j fin de l  i  grupe de meseriaşi. Bmxmrvdsdâ, j  
1 dominantă aste specializarea te sensul văz 
j im zidar, să zicem, ştie să facă multe te*! 
Jtrriri de zidărie, dar s-a specializat şi M tf 
l apiiearea placajului de cărămidă aparentă î
» P t  fatwâă.:- ' V-;'- ;’t :■  -g fu *  . -- . . . , ţ . ţ

^mkdimrea str&tâ $m& — zkte M inu m mm fi suficientă. . 
j Ne-a dovedit-o experienţa din Germania. \ 
s !» construcfiL in echipă, trebuie să mi î, , .  , ş tii ,
1 s i  f mi bine toate operaţiunile dmtr-o me- !

t »rnm-. .-mm* »  mUm

s-mr pu- j
tea satisface timpht, enunţând din stela-» 

a tel societăţii obiectul de activitate. Pre- jj 
I văzători, constructorii şi-au conturat «te| 
|  obimt de activitate mai larg, din care doâ \ 
|  vom puncta. t
1 Aşadar, S.C. „Condor" S.A. execută

—- Transporturi auto specifice: de fee-» 
toane, mortare, ciment, var şi alte matihţ
f omWVrţi .

— Vânzare en gros fi cu amănuntul] 
prin magaztwnl propriu de materiale d t | 

* construcţii, semifabricate sau prefabri- ; 
|  cate dite stocul de bază mu din cel fără] 
.2 mişcare ori eu mişcare lenţi, Sm, daca j 
î  dorifi şi atteţt susţinere financiară, S!C. j 
|  „Condor* S.A. vă preia mm de la fundaţie | 
a şi v-o predă la cheie cu toate garanţiile de j 
! calitate
:cmm '« ; '' -.-m'■''wnlfi'•••■• «j«'«ni*. » mNmm> » vb&sv a » ammaa- * .teSN* ■*

S8 MîUOANE LEI PE AN

Pe lângă thetririeliie pentru 
isigurate te nivel macm de 

„Condor** SA Deva cheltuieşte 
fitul stei, te asemenea acţiuni,
«ane te i file se regăsesc In 
unet bilele te  otebnă şl 
transportul de la domiciliu la 
reşedinţă a societăţii şi te  akl la locul te  nWMi- 
riC Mtempense la penstenhre, aîtttosufe iaate- 
rtale te caz de naştere, de itnbotoăvire en î»- 
drimupCi incapacitate te  HîU«Că sau de decOS, 
în cadouri pentru capiii salariaţilor te pomul 
de Crăciun, în plat# salariului bibllotecarriol' 
şi » regiei bibliotecilor de împrumut 
dtcatekr şl altele.

1 serie înrudiră şt chiar ţâţele. » \
2 între cei circa 1590 ie  salariaţi câţi. J
j numără kt ora actuală S.C. „Condor* SA. j 
I Deva, mai mult de 100 sunt ingineri şi ser*; 
{ hitecţi cu mwnca în execuţie mu pmtec- j 
5 tare, emmmişti, ingineri de sistem sau. a- j 
1 nalişti — programatori în informatică. Co- ! 
j Ioana vertebrală a activităţii însă o sică- [ 
î tuiesc tot meseriaşii constructorirdulgheri, j 
î  fierari-betonişti, mari, instaket&ri, elec- ! 
I tricieni, zugravi şi toţi cei eare alcătuiesc I 
»cate 12 grupe de meserii existente în S.C. I 
KCmutor* S.A, Deva. \
1 A enumera aici nume de meseriaşi de J 
î bază, cu mere stabilitate în structurile | 
î fostului trust de construcţii şi «te ®ct«a- j 
|  tei societăţi comerciale, ar ocapa foarte \
j mate spaţiu. Ne mulţumim, de aceea, sâ j
- - consemnăm, pe cete «te «stor şefi de t 
|  formaţii cum sunt
• urel Mmrdan, Dumitru Matei, Petru Qn* I 
2 tiulescu, Lnszîo Kiorenn, Vasîle Doşteţm-\ 
f nu, Nîcolae Toc, Mihai Baboş, Ioan Mun- j
|  teanu, Ioan Stanca, Aron Florea,
mm*

• te.

COLABORARE — MOBILITATE 
te realizarea multiplelor activităţi 

se in statutul său, SC „Condjf** SA Deva a 
marcat deţa un început bun te colaborare. Ast
fel, in colaborare cu SC „SIMAKO" Invest SRL 
realizează pentru nevoile proprii ta şi pentru 
vânzare en gros şi en detaille tâmplărie metali
ci din aluminiu, radiatoare de aluminiu şi ca
zane pentru încălzire centrală.

Este doar un început, dar Intenţiile flnttec 
mai departe.

JVWVW WVyVWAW‘A V W M M W .W .V W W ,
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plăcerea 

scri
soare să ne exprimăm 
satisfacţia şi să vă *- 
dresăm mulţumiri pen
tru calitatea iucrăriler 
executate de societa
tea dv la obiectivele: 
Biet 24. sc. C şi B, Do
robanţi, şi Educ G, Be- 
jan. Deva**. (RAGCL 
DEVAţ.

-> te m
SCRISORI OS MULŢUMIRE CĂTRE 

.CONDOR- SA  DEVA

Croitom, Oheorghe Vîzdo&că.
M M M ». 

• *-• *-*-
execuţie a

către Societatea dv 
prin Filiala 3 Orăstic, 
ne dă

#  ^ n i m v i  lu
crărilor de construcţii 
la obiectul „Reabilita-

Orăştioara de Sus, de

hicrărHor în 
stipulat în Contractul 
ar. 20, din 20. 10.1993, 
încheiat intre Spitalul 
orăşenesc Orăstio si 
S.CL^ONDOit- S.A. 
Deva şi totodată să 
remarcăm calitatea 
deosebită a 
executate şl 
nafitatea foarte 
a

Pentru mobilizarea 
dv exemplară In rea
lizarea acestui obiec
tiv important in des
făşurarea activităţii 
noastre, vă aducem
sincer* mulţumiri". 
(„SPITALUL ORĂŞE
NESC ORAŞTIE. CON
SILIUL LOCAL AL

OARA DE SUSţ.

te te. te:-.
lui d
diului Băncii Comer
ciale Brad. cât şl pea-

i.ţLk£ ' ml L. | n -Mii Mi '■'!«' - fiii'iHi-fi M' - '■ «•« 8 «KlllifOr
cutate, ţinem să adu
cem mulţumiri atât 
conducerii S.C. „Cav* 
dor** S.A. Deva, cât ş 
conducerilor şantierelor 
care au avut sarcini 
in execuţia lucrările.

Vă mulţumim pen
tru  colaborare şi Vi

♦  „Pentru buna co- 
laborare in realizarea 
obiectivelor contractu-

şi altor potenţiali be
neficiari**, (BANCA 
COMERCIAL A BRAD).

f r» *« ■'« ***“»■
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SOCIETATEA ARDAFî

„DACIA A lX “ U
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Convorbire eu dL, is§. 
MARIUS BARABAŞ, inspector do 

asigurări ta Agenţia Deva a ARBAP 

AritafMNMM .<«r Reasigurare . - 

„Dacia Felîx" SA.

[ S.C. Transilvania SJL

li

te
------ » ■ ă.-»yA_*._ ♦-— ' t ,  ,,«* •iRBasmeaic IR ^nw

— I’ontru taceput <«9 Mg să faceţi e «urtă pre
zentare a soctefSţit.

ARDAF — S-C. Asigurare — Reasigurare JEtacia 
Ettix“ SA. datează din octombrie IMS, *vănd deja 
legături de afaceri cu un mare număr de parteneri 
din ţaărâ ţi străinătate. Societatea are acuta şase su
cursale — Transilvania, Muntenia, Moldova Banat, 
Dobrogea şi Bţagoe —» cât şi ageoţii te th# oraşe 
chiar şi in unele în care nu exist» bănci „Paria Fe- 
lix“. Deci sunt cuprinse practic toate judeţele ţării. 
De curând au fest deschisa reprezentant» la Dijon 
(Franţa), Atena (Grecia) şi~ Caracas (Venezuela), so
cietate» urmând să-şi extmdâ activitate* In Iară şi 
în străinătate. Ca orice societate privată, ARDAF îşi 
propune să aducă un suflu nou în domeniul aaugo- 1 
rărdar, instituind p politică flexibilă, aii,«tina  la prac- |  
tieâte de ultimă oră pe plan mondial. Societatea are }
(Erfjpttq S® 13FlCf*CTlBr ' ŞSţfglJT®rl SI. - iCaSlgaFori .• «* «Sf ţ
valută. Capitalul său social subscris e*fc» de 3 «Mttorite \ 
ha, până In 31 decembrie 1993, vărxândV'S» 3 miliard» t 
de lei \

— Care sunt tipurile de asigurări flaut» | i î
â(U)(U“.' ~

— Societatea practică sta* multe 
gurărf de avarii auto (CASCOjl eu 
şi m străinătate; asigurori «te răspundere civilă 
(de CAUTE VERDE), fără de care »u a» pont» pleca 
in străinătate; asigurarea bunurilor in timpul trans
portului intern şi extern; asigurări de sănătate, nece
sare în timpul deplasării In străinătate, indispensabile 
chiar obţinerii vizei de intrare 1» unei» ţări; asigu
rarea clădirilor ’ şi conţinutului acestora; asigurarea 
bunurilor din gospodării Undusiv a lucrurilor din a- 
partamente, contra inundaţiilor vecinilor); asigurarea 
managerului ş.a. Aş vrea să mă opresc in mod deo
sebit asupra asigurării de sănătate, agreată de amba
sadele Germaniei şi Austriei şi datorită faptului că 
acestea sunt făcute Împreună cu firma germană 
Mercur Assistance, cu care avem convenţie. Prin po
liţa de asigurare oferim protecţie pentru accident» şi 
îmbolnăviri ta timpul călătoriei in străinătate. Pen
tru Austria şi Germania suma asigurată este nelimi
tată, asiguraţii având acoperite nelimitat cheltuielile 
medicale de urgenţă. De asemenea, aş vrea să insist 
asupra categorie» „asigurarea managerului" pa care 
am iniţiat-o ca o noutate în domeniu. In c» constă? 
Firma ia care lucrează acesta încheie cu noi tm con- 

\  tract de despăgubiri în caz de accident», invaKdltat# 
l sau deces; ta schimbul ungi prime suplimentar» ma- 
1 nagerul este asigurat 24 de ore di» 24, iar In caz de 

deces suma pentru care s-a încheiat asigurarea (care 
sa poate ridic» până la 1* milioane de lei) s© plăteşte \ 
persoanei desemnate de el, f

— Ce alte avantaje oferiţi partenerilor dv.? t
— în primul rând trebuie să se ştie eS despăgu- |

, birile plătite de ARDAF sunt la valoarea reală. Sun- ,
tem rapizi în plata despăgubirilor, avem un sistem; 
de lucru modern Şi flexibil, tarifele sunt negociabile. I 

f — Unde vi p«t găsi «el interesaţi? \
— Agenţia din Deva, începând cu 1 decembrie ţ 

a.c., îşi desfăşoară activitatea în sediul său de pe l 
strada Dragoş Vodă, la numărul' 18 (de venii orie va » 
veni mai uşor să găsească agenţia dacă prectsăm că * 
este peste drum de fostul „Miliţian grăbit” —- n.n.). I 
Putem fi contactaţi telefonic la numărul 622Î99. In 
judeţ mai există agenţii la Hunedoara (la Hotelul 
„Rusca”) şi în Vulcan (la sediul Bănea „Dada Fe- 
lix”). Agenţia" este deschisă zilnic, între orele 8—16 
şi sâmbăta de la 8 la 12.

— Ce ar mai trebui să şti» potenţialii ir. par
teneri?

— Dorim ca atât agenţii economici cât şi persoa
nele fiziee să fi« convinşi că încheind asigurări prin 
ARDAF investesc pentru siguranţa lor. Societatea a- 
cordă o atenţie deosebită plasamentelor disponibilită
ţilor sale băneşti, astfel încât acţionarii să aibă si» 
guranţa investiţiilor proprii şi totodată să obţină di
vidende cât mai mori. Dorim, de asemenea, să avem 
o prestanţă şi o ţinută la nivelul Băncii «Dacia Fe- 
lix” faţă de parteneri» noştri-

S tr . A . la

•  televizoare Grundig text, diag. 51, |  
55 cin.

•  televizoare Zass, diag. 37, 5t, 55»
cm»

•  televizoare Zass, âiag. 51, 55 cm, j 
ferrt.

•  calorifere electrica cu utei, ctt 6 j 
elem., $ etern., 9 elem., 11 elem

M etern., eu p  fără ventilator.
•  aparat* de încălzit cu infraroşii 
h  mb* rotativ* cu Jwdagm
•  ««wrfownt
•  evfctier*
•  stimătoaxe de fructe
•  p r i8  V " r "
•  aspiratoare UO W
•  fiere de călcat cm abur
•  ţriptmze
•  aspiratoare de masă
•  prăjitoare de pâtn*.

t
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ÎBAHCA „RENAŞTEREA CRED!TtrLt7î| 
I ROMANESC" S.A»
j CREDIT BANK I

Sucursala Judeţeană Hunedoara — j 
Dev»

|  Cu sediu! In Deva, bdul Decebal, bL 5. *
VINDE LA LICITAŢIE |

* •  autofurgoct Fiat Florino, cu nr. de»
|  înmatriculare HD 01 A2D; |

•  autoturism Renault, ca nr» de Io-1 
I matrieulare HD 01 JZF; 
j •  televizor Goldstar, fri^der Arctic, f
* două garnituri mobâlă, garnitură mobilă !
[ hol, unu televizor color Daytron; |
j •  rampă poligon;
* •  chioşc metalic;
t •  xerox Olimpia. |
! Licitaţia va avea loc In data de 12, î
\ 12. 1594, ora 12,00, la sediul Judecătoriei; 
I Deva, Birou executor judecătoresc. |
î Informaţii suplimentare la Credit:
î Bank, tel. 011253.

Cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, 
i m, 30.

. Continuă vânzarea prin

«mim

|  în frecare miercuri, la ora W, a 
j celor fix* dispomMUzat*.
I •  oferă servicii de evidenţă conta- 
l biţi pentru activităţi comerciale 
i •  consultanţă tehnologii, reţete de 
J fabricaţie pentru imită# de alimentaţie 

publică
•  instruire teoretică şi practică o 

personalului de servire fbarman,  ospătar

ă&lfiIŞFgNŞ'. ■'. WW»;. ♦  caicul solarii, ■ evidenţe 
muncă.

Centru relaţii supUmemtare 
m m ,  512435 sau 613997.

V A I D  A |  
D E  V A

ti

sfer. Draţfoş V*Că, or. 
Teleton 9X29*. 

HUNEDOARA — 
MONTANA S.R.L. -  

Hotel
7 im o

SOQETATE PRIVATA DE ASÎGURA&E 
VA STA tA DISPOZIŢIE G3 i 

4* âatevelWatte CASCO

viusurtior tu

i -

U» sănătate pentru 
in străinătate.
Asigurarea clădirilor şi coaţwu(e) aces
tora.
Asigurări de credite şi garanţM. 
Asigurarea mauagerului.

- Program zilnic: 8—16 ; sâmbăta: S—12,

|  S.C. JSICO IMPORT EXPORT S.RJL. ,
DEVA

Oferă, în condiţii excepţionala, tele
vizoare color DAEWOO, cu teletext

t
r r
1 S,C HORTICOLA" S.A. DEVA i
2 Forma viticolă Şoimuş vinde zilnic,* 
* exceptând sâmbăta şi duminica, între orele t
j  8—• 16: , 1
i •  tulburel — 700 ^ litru l (In care se * 
|  include TVA) |
( •  fân — preţ negociabil.

■■ .... ■■■■— ... I ■ 1

i — Garanţie 3 ani la tubul emescopt ; 
12 am la piese. [j
|  •  Cel mai bun raport preţ —■ perf&r* j
fw a « ţă .
ţ Informaţii ta tel■ 616759 (8—16) son' 
ţ Io sediul firmei âm bdul Decebal, Mac S 
\ parter. (92657

comat
murea

VIORICA BOMAH

Ita
t

SOCIETATEA COMERCIALĂ |

* '* * * * *  SILVANA“ S RX* i
Cu sediul In oraşul Haţeg, bi. P 33, |

"parter. J
|  Anunţă organizarea unei preselecţii|

I
în data de 17 dec. 1904, la sediul societăţii!I! în vederea selectării unor persoane pen- * 

|  tru pregătirea ca redactori ai postului de |
• radio T 5 ABC.
|  Condiţii: *
I — studii medii sau superioarei j
* rri vârsta maximă 43 ani;
î ; aspect fizic plăcut; f
( — dicţie şă fiuienţă a vorbirii^^T jJ

Comercializează, m calitate â* 
DISTRIBUITOR AUTORIZAT 

al produselor
&C. SIDEX S.A. GALAŢI 

pentru consumatorii din Transilvania, ur
mătoarele produse metalurgice.*

•  tablă subţire, laminată la rec*;
•  tablă mijlocie şi groasă laminată 

la cald;
•  bandă tamtmtâ la rece.
Solicitam agenţii economici să m

transmită documentaţia cu specificaţia ne
cesarului de laminate plate, în vederea 
contractării pentru anul 1995.

COMAT MUREŞ S.A. MEREU LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ!

A
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VÂNZARI-
CUMPARARI

•  S.C. Emitex S.R.L. De
va, cu sediul în str. 1 De 
cembrie, nr. 9, vinde en 
gros instalaţii pom cu 100 
dc becuri la preţul de 
4300 lei fără TVA. Infor
maţii suplimentare la tel. 
613222, zilnic intre orele 
9—18. (93315)

• Vănd sau schimb a-
partament trei camere, si
tuat în bdul N. Bălcesco, 
etaj s 1. Informaţii .. tel. 
621491, 628135, între orele 
17—19. (93342)

•  Cumpăr talon şi buşon 
benzină, Opel Rekord E, 
2,2. Tel. 615729.

•  . Vând cărucior invalid,
nemţesc, ultimul tip, nou. 
informaţii 770484. (93354)

•  Vând maşini cusut 
industriale, tel. 648107.
■ ' (9?376)
•  Vând casă cu gră

dină în Peşteana. Informa
ţii Haţeg, str. Câmpului, 
nr. 6. ■ (93375)
: •  Vând teren pentru 

construcţii cabane turistice 
zona Râul Mare — Rete
zat, preţ convenabil. In- 

: formaţii Râu de Mori, nr. 
15 Ar V ■ (93374)
> •  Vând jocuri , Super- 

nţrrfendo, 140.000, negociabil, 
fel. 622300. (93373)

•  Vând apartament trei
camere confort I, Deva, 
Bălcescu, 15/82,. 10 000 000, 
negociabil, 628431. (93372)

•  Vând remorcă Pâdeş,
5*0 jStare foarte bună,'preţ 
avantajos, tel. 616407, seara, 
după ora 19. (93368)
‘ •  Vând armă de vână

toare calibru 12 aproape 
nouă. Deva, Griviţa, 5.

(93364)
•  Vând apartament două 

camere zonă centrală, tel. 
6.14335, după ora 18. (93363)

•  Vând (închiriez) apar*
tament 4 camere, central, 
Haţeg, tel. *629/448865 sau 
618104. (93361)
■; •  Vând autoturisme Fiat 
Croma, 2500 cmc, Diesel, 
aer condiţionat, stare ex
celentă şi ARO 244 Die
sel cu motor Peugeot, 
climatizare Mercedes, 7000 
km, tel. 665195. (93358)
, •  Societatea agricolă De

cebal, Căstău, scoate la li
citaţie beci cartofi, 200 
tone, fanare metalice, bu
cătărie furajeră, motoare 
electrice, motoare APT, 
închiriază grajd 200 locuri. 
Licitaţia va avea loc la 
sediul societăţii în zilele de 
sâmbătă, ora 10, începând 
cu data de 10 decembrie, 
1994. (93356)

•  Vând casă etaj, 4 ca
mere, dependinţe, grădină

■ 120 pomi fructiferi, supra'
. faţa 1000 mp, central, 
Brad, teL 621249, 655184.

' (93352)
• Vând televizor color 

diagonala 72 cm, 4 difu
zoare, unicat, sobiţă tera
cotă nouă, gata montată, 
transportabilă, butelii ru
seşti, acordeon, apărat foto

Zenit. Informaţii, tel. 641144.
(93354)

•  Vând casă veche aşe
zată în mijlocul unei livezi 
şi grădini de un hectar şi 
jumătate, împrejmuită, cu 
pârâu, în mijlocul, satulu* 
Gurasada. Informaţii la tel. 
614091. (93330)

• Vând autobuz RD 111
şi autobasculantă 16 tone, 
ambele cu motor Raba. 
Relaţii tel. 545373, Petro
şani. •" *

- (93465)

•  Cumpăr mobilier 
antic, ceasuri vechi, 
argintărie, porţelanuri, 
tablouri. Tel. 623716.

(93377)

•  SC. Viva vinde insta
laţii' satelit eu antene din 
aluminiu, preţ 465 000 lei. 
Deva, tel. 626265, 611764.

(93309)

1 •  S.C. Cristy Andy- 
eom Brad, str. Cuza 
Vodă, nr. 12, va des
chide în data de "12 
decembrie un depozit 
en gros şi en detaiile 
cu duleiuri, produse 
alimentare, băuturi fi
ne şi produse indus
triale, la cele mai a- 
vantajoase preţuri. Vi” 
zitându-ne nu veţi re
greta ! (93380)

•  Vând apartament ul
tracentral, mobilă, Deva, 
Libertăţii, bl. C, ap. 76.

■ (93382)
•  Vând clădire nouă su" 

prafaţa 110 mp, cu teren 
600 mp intravilan, Deva,

- pe DN 7, piese de schimb 
Fiat Regata. Informaţii la 
tel. 625091, (93383)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, îmbunătă
ţit, gresie, faianţă, 4 500 000, 
Gojdu. Tel. 616023. (93393)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, etaj 1, a- 
vantajos. Tel. 623631, orele 
12—21. (93396)

•  Vând Dacia 1300, fa'
bricaţîe 1979, stare excep
ţională, preţ 2 000 000, tel. 
618680. (93397)

•  Vând teren intravilan
cu posibilităţi de racordare 
apă şi gaz şi teren extra
vilan arabil şi cu posibi
lităţi de construcţie pentru 
privatizare. Informaţii zil
nic la telefon 621914, între 
orele 18—21. (93349)

VVWAWAWZ/WrtWWVWWWVyVW W A'WW

• Vând apartament 4
c'amcr e, excepţional, 
22 O0S 000, negociabil. Rela
ţii telefon 617571. (93467).

•  Vindem maşini noi de 
tricotat," surfiiat (triploc), 
de la firma germană Bro- 
ther. Deva, tel. 616969.

(93459)
•  Vând cazan încălzire 

centală, combustibil solid, 
500 mărci, telefon 655090.

(92267)

•  Vând casă şi şură, în
Blăjeni-sat. Informaţii Criş- 
cior, 657107. (92268),

a Vând casă, curte, a- 
nexe, apă, gaz, Hunedoa
ra. Deva, tel. 621889.

(2428)
• Vând televizoare color,

garanţie 6 luni, 250—300 000 
lei. Tel. 717094. (2431)

PIERDERI
• Pierdut paşaport pe

numele Dudaş Radu Ioan. 
îl declar nul. (2972)

a Pierdut legitimaţie de 
serviciu pe numele Toth 
Ladislau. Se declară nu
lă. (93345)

•  Pierdut căţeluşă Tec-
kel sârmos, neagră. Găsi
torului recompensă. Deva, 
tel. 622141. .(93464)

V •  Pierdut CEC ridicare 
numerar, . seria 0915201— 
0913225, emis de BCR De
va pentru S.G.A. Deva. Se 
declară nul. (93357)

OFERTE 
: DE SERVICII

•  Mişu Luppa anunţă
transport persoane Polonia, 
11 decembrie şi Turcia, 17 
decembrie. Tel. 612166 şi 
714352. (93458)

JWWWVWW/AWWW

•  Angajăm croitorese şi 
tricoteze, la maşină şi de 
mână (cu croşeta şi andre
le). Deva, tei. 616969.

(98459)

• Cabinet veterinar pri
vat, bdul Decebal, vizavi 
de' piaţa centrală, tel.. 
617085, orar 9—13, 16—20. 
Nou I Accesorii, hrană pen
tru animale mici. (93369)

DIVERSE
•  In data de 7 decem

brie 1994, în cauză dosar 
1690 privind litigiul este 
chemată în judecată SC 
Agromav Orăştie, reprezen
tată prin Uritescu, cu fir
ma Mercadomus Duseldorf.

/  (93340)

a RAGCL Brad — no
tifică pentru toţi beneficia
rii Săi de prestări servicii 

. intenţia de majorare a ta
rifelor, începând cu data 
de 1 ianuarie 1995, cu un 
indice mediu de creştere 
de 1,45 ca urmare a mo
dificării amortizării capi
talului imobilizat (Legea 
15/1994), a taxelor şi im
pozitelor locale (Legea 27/ 
1994). De asemenea, anun
ţăm intenţia de majorare 
a chiriei Ia“ spaţii cu altă . 
destinaţie decât locuinţă, 
cu 400 lei/mp/lună din a- 
celeasi motive. (93362)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră cu 
apartament 2 camere, tel. 
623644. (93365)

COMEMORĂRI

•  ROMTRUST IN
TERNATIONAL TI
MIŞOARA angajează 
cu contract de mun
că, pentru lucrări în 
QATAR, ingineri cu
noscători de limba en
gleză, în specialităţi-

' le -. automatizări, insta
laţii termice, electrice, 

'turbine, construcţii me
talice, sudură. Relaţii 
la teleforv 056-157504, 
între orele 19—20.

(22750)

•  Restaurantul Cu
pola, situat in str. N. 
Iorga, Deva, vă invi
tă sţj petreceţi revelio
nul 1994—1995. Infor
maţii la tel. 627666,

(93353)

•  Patru ani de la 
despărţirea de dragul 
nostru '•

IOSIF PADUREAN
din Ohaba. Vei rămâ
ne veşnic viu . în a- 
mintirea noastră. So
ţia Minodora, copiii şi 
nepoţii. (93351)

D E C E S E

wwwvwwwvwwvwyvwvv

•  Cu adâncă dure
re soţia Ana, fraţii, 
cumnaţii, cumnatele şi 
nepoţii anunţă cu du
rere decesul dragului 
lor
AUGUSTlN MACAVEI
în vârstă de 65 de ani. 
înmormântarea azi, o- 
ra 13, de la Casa mor
tuară Deva. (93359)

D E V A S A T

: MIERCURI,
7. 12. 1994

9,00 Emisiunea din sea
ra precedentă (reluare); 
15,00 Videotext publicitar;
18.05 Desene animate: 
„Peter Pan“ : 18,30 Avan
premiera filmelor ; 18,35 
Jazz magazin ; 19,00 Film 
serial: „Casa din pre
rie"; 19,50 Clip Viva; 
19,55 Radiografie brita
nică ; 20,25 Reporter Ţele 
7 abc ; 20335 Clip Viva ;
21.06 Film serial: „Mia- 
mi vice“ ep. T ; 21,50 Mi 
tică ; 21,55 Mafalda ; 22,45 
Film artistic : „Un minut 
să te rogi, o secundă să 
mori" ; 24,15 Cartea de

citire ; 24,20 Staruri pen
tru totdeauna ; 24,30 Vi
deotext publicitar.

MIERCURI, 7. 12. 1994

15,00 Videotext: — pre
ţurile la Bursa de Măr
furi Timişoara ; 17,00 Ob
servator — Antena 1; 
18,00 Film artistic A r
mura invincibilă" — par
tea a Il-a; 19,30 World- 
net: Din culisele agen
ţiilor de presă america
ne. : '•••»;

ASOCIAŢIA PATRONALA A GOSPODĂRIEI 
COMUNALE ŞI LOCATIVE DIN ROMÂNIA

ORGANIZEAZĂ

In zilele de 8—9 decembrie 1994 cea de-a 
V-a Conferinţă anuală a asociaţiei profesionale 
şi patronale a gospodăriei comunale şi locati
ve din România şi cel de-al IlI-a simpozion pri
vind protecţia mediului şi salubrităţii urbane.

Organizarea manifestărilor, care se vor 
desfăşura la Casa de cultură Deva, aparţine 
RAGCL Deva.

RESTAURANTUL MIORIŢA ORĂŞTIE 

| O R G A N I Z E A Z Ă

j REVELION 1995 V

•  Meniu deosebit;

: •  Preţurile cele mai mici din oraş;

j #  Cântă formaţia RETRORITM. (93461)

S-C. „POLIDAVA" S.A. DEVA 

Vă oferă, în regifh en gros,
cu promptitudine, Ia preţuri avantajoase 

şi de calitate ireproşabilă, următoarele pro
duse:

•  biscuiţi (într-o gamă sortimentală di
versă) ;

•  Eugenia — Divertis — Crem cu arome
de banane, ciocolată, portocale, căpşuni;

•  sticksuri;
•  paste făinoase ;
•  tăiţei de casă. 1

Relaţii şi comenzi — zilnic, la sediul socie
tăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257* la tele
foanele ; 054/620712 şi 621750 ; fax : 621159.

OREZ CHINA -  
BOB ROTUND

Preţ excepţional: 720 lePkg (fără TVA) 
CRAIOVA — DOMACORD S.R.L. 
Tel. 051/190107; 131852.

S.C. SUPER MARKET S.A.

Cu sediul în Deva, bdul Decebal, bl. 
5, parter. ' 7

Caută persoane fizice sau juridice, 
posesoare de mijloace de transport (auto
dubă, furgortetă), care doresc să lucreze în- 
tr-un sistem dinamic de distribuţie de 
mărfuri. }#S

Informaţii Ia sediul firmei sau la te
lefon: 613445, 614246. 7: (93451)

SOCIETATEA COMERCIALA „QUADRA" 
S.R.L. -DEVA

Str. Spitalului, nr. 17, tel. 616984 _
Vă oferă: la preţul producătorului. 4 ,
•  Napolitane produse de S.C. „Victoria" ]

S.A. Sibiu. |
•  Cremă „Finctti0, la preţul importatorului, i
•  O gamă variata de dulciuri, ţigări indi- y

gene şi dc import. - - - (92750)

S.C. GIURGIU S.N.C. HUNEDOARA 

Str. Aleea Oborului, nr. 19

Vă oferă haine second hand de iarnă im
port OLANDA, de cea mai bună calitate, la 
preţul de numai 2 dolari/kg.

Preţurile se calculează la cursul oficial al 
zilei şi include TVA.

Aşteptăm comenzile dv zilnic între orele 
9—17.' . 0:i:7 _

Informaţii detailate la tel. 054/712339.
(93460)
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625561• Bere import Slovacia ’• Bere Hopfen
•  Vinuri;. -> •• Băuturi alcoolice (rom, vodcă) '• Lichioruri ' ; .• Dulciuri
Depozit „B1ALC0“, str. M. Eminescu, 

nr. 76.
Intrare str. Cloşca, Deva. (93456)

Ziar ««ta» da S.C, „CUVÂNTUL LIBER" S.A. DEVA 
d(2(V61871991 Cort 307050601 S,C. Dava. Codflsca) 2116827 
O * va, Str. .1 Deeambria, 35 jud. Hunedoara,T elefoane: 611275) 
6l2l57;611269;625904lax618061.ConsHlulde administraţie? 
Dumitru Gheonea - praşadlnta. Mlrtal Bodaa, Vlrgit Cri şan, 
Tlbariu Istrata, Nicolae TTrcob - administratori. Întreaga 
râspunderepenbvoonţfnutulartlaXeiorpublIcateopoartăautodl 
acastora. Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA* S.A. DEVA. ]

O

4% >


