
-  Ca-n - fipcare .an, în .13 
decernbrie, sărbătorim 
Ziua tipografilor. Se îm 
plinesc astăzi 76 de ani 
de la reprimarea mani
festaţiei muncitorilor ti
pografi d in ' Piaţa Tea
trului Naţional din Bu
cureşti. Este un prilej de 
pioasă rememorare. Dar 
şi un motiv de a-i cinsti 
pe prietenii noştri, tipo
grafii .Noi, ziariştii, — ■ 
cronicari ai faptului co
tidian îi avem mereu 
alături pe tipografi. Ei 
sunt primii între colabo
ratorii noştri pe firul

ZIU A  TIPOGRA
transmiterii mesajului 
către cititori.

E firesc deci ea azi, de 
ziua lor, să ne gândim la 
tipografi. Şi primul gând 
este pentru cei cu care 
colaborăm d irec t: linoti- 
pişti, - paginatori, zinco- .. 
grafi, stereotiparx şi 
mecanici, de la rotativă. 
Lor, celor de la „Polida- 
va‘‘ Deva, care zilnic ne 
tipăresc ziarul, celor care 
în acest an au realizat

pentru noi şi cititorii noş
tri altfe tipărituri în 
condiţii grafice deose
bite, dar şi celorlalţi ti- 

.pografi le adresăm azi 
cele mai frumoase gân
duri şi cele mai calde 
urări. Desigur, .aceleaşi 
sentimente avem şi pen
tru  cei retraşi acum la 
binemeritata odihnă după 
ce ani buni au fost ' a- 
lături de noi, pentru ca 
gândurile noastre să ia,

sub forma cuvântului ti
părit," drumul' spire' citi
tori. . - ;

Şi cum la  ceas de săr
bătoare se fac urări, bi
lanţuri şi proiecte, nu 
pUtem decât să le dorim 
şi să ne dorim ca anul 
ce se pregăteşte să bată 
la uşă să fie mai bun, ca 
ziarul, lot ce se tipăreşte, 
să constituie o mândrie 
pentru tipografi, să a- 
ducă satisfacţie ziarişti
lor şi bucurie celor care 
ne citesc,

VIORICA ROMAN
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Schimbările profesiona
le, !n contextul actual, pun 
in centrul atenţiei -omul 
in faţa schimbărilor tot 
mai-i alerte, neprevăzute 
şi, de multe ori, nedorite. 
Mobilitatea profesională 
nu  mai este ' predominant 
individuală (ca în etape 
mai stabile), ei de grup, 
structurală. Aspiraţia pro
fesională a unei persoane 
nu este suficientă, ea tre 
buie întemeiată p a  însu
şirile de personalitate ne
cesare profesiei respective. 
Eşecul intr-o anumită pro
fesie se datorează de cele 
mai’ multe ori absenţei a- 
celor ' însuşiri psihologi
ce, fiziologice şi fizice, 
relativ stabile, care asigu
ră necesarul în realiza
rea /u n e i activităţi aptitu
dinale. S c o ţ ia  profesio
nală după criterii psiholo
gice' devine o necesitate 
pentru anumite locuri de 
muncă. Este cunoscut fap
tul că nu orice persoană 
poate fi un mecanic de lo
comotivă, nu oricine poa
te deveni conducător 
auto, aviator sau dispecer 
energetic etc. Pentru ast
fel de prdfeSii selecţia

psihologică şi verificarea 
periodică din unghiul de 
vedere psihologie devine o 
acţiune foarte importan
tă. Dini păcate, neacor- 
dându-i-se atenţia cuve
nită acestei activităţi s-au 
pierdut vieţi omeneşti şi 
bunuri materiale însem
nate.

O  PROBLEMA 

A INDIVIDULUI, 
DAR Şl A SOCIETĂŢII

Una din primele sarcini 
îndeplinite de psiholog în 
aceste condiţii este selec
ţia şi orientarea persona
lului la şi pentru diverse 
locuri de muncă. Instru
mentul psihodiagnostic cel 
mai uzitat în asemenea 
scop este testul psiholo
gic.

Ce este un test psiholo
gic ? Fiecare dintre noi 
aspiră la autocunqaştere 
şi speră , să ştie cât este 
de inteligent, .de creativ 
sau care îi este capacita

tea de memorare. Un şef 
de atelier sau un maistru 
este’ interesat în cunoaşte
rea subalternilor pentru a 
şti pe cine se bazează în 
diferite situaţii şi cum 
să-şi organizeze munca, 
când o persoană intenţio
nează să se califice in
tr-o anumită profesie pe 
care crede că o va învăţa 
rapid şi, o va practica 
într-un mod eficient. Dacă 
ne cumpărăm o maşină 
este b ine-să  ştim în ce 
măsură vom deveni şi 
buni conducători auto. La 
toate aceste probleme e x 
perienţa practicii nemij
locite poate da răspuns 
după, o perioadă mai 
lungă sau mai scurtă de 
timp. Dar este o situaţie 

i neplăcută ca o persoană, 
după ce a optat pentru o 
profesie, după ani de for
mare profesională, să con
state că a devenit un me
seriaş slab sau mediocru.

IOAN DURUŞ, 
psiholog,

Direcţia Muncii şi 
Protecţiei Sociale 

Hunedoara — Deva

(Continuare în pag. a 2-a)

13 DECEMBRIE

•  Au trecut 346 de z ile i-
din ăn : au rămas J 
numai 19 : j

•  -j-Sfc Mc. Eustraţie, j
Auxentie, Evghenie şi I 
Mardarie ; j

•  ZIUA TIPOGRAFI- «
LOR ; în 1918, a fost |  
reprimată manifes- . 
taţia muncitorilor ti-1 
pografi din Piaţa J 
Teatrului Iraţional i 
din Bucureşti; I

•  1693, A murit mitro- |
poli tul Moldovei, DO- * 
SOFTEI (u. 1624); |

■ . "f V- ..V *
•  1900. S-a născut IO-1

NEL PERLEA (m. î 
1970), . cunoscut corn-j 
păzitor şi dirijor ro- J 
m ân; j

•  1948. A murit ZAIIA- ! 
RIA BÂRSAN (n. 31 | 
dec. 1878), scriitor şi > 
om de teatru român; |

•  1983. A murit N l-Î
CHITA STANESCU (n J

1933). *
' I

«» Durerea" pajiştilor  ̂
naturale

Discuţia purtată cu dl 
ing. Axente Cos tar, di
rectorul S.C. ,Herba“ S.A. 
Deva (fosta întreprindere 
de îmbunătăţire a p a jiş ti
lor — n.n.), a evidenţiat, 
pe lângă puţinele bucurii, 
marile necazuri şi dureri 
care au pus stăpânire pe 
situaţia păşunilor şi fâne 
ţelor naturaie din judeţul 
nostru. In primul rând, 
degradarea peste măsură şi 
aşteptări a potenţialului- 
productiv al pajiştilor na
turale are la bază, ca o 
motivaţie, lipsa unui ca
dru legislativ adecvat. Deşi 
Legea nr. 8/1971, referi
toare la problema în dis
cuţie, n-a fost abrogată, 
după 1989 nimeni nu-i mai 
recunoaşte valabilitatea şi 
n-o mâi aplică, reforma 
schimbând fundamental 
structurile şi forma de 
proprietate.

Dacă în baza legii a- 
mintite se primeau fon
duri de la buget pentru 
îmbunătăţirea păşunilor şi 
fâneţelor — ne preciza dl 
Costar acum nimeni 
nu mai ţine seama de ase
menea prevederi. Ba, mai 
mult, poate şi cu anume 
scopuri politice şi~ electo
rale, nici taxele de păşu- 
nat nu mai au valoarea . 
de altădată. Ca argument 
este adus faptul că în 
multe locuri se percepe ca 
taxă de păşunat abia con
travaloarea a 2—3 litri 
lapte pentru o vacă cu 
lapte, care este întreţinu
tă pe păşune timp de G 
luni . Cu asemenea su- _ 
me infime, neavârid alte. 
surse de finanţare, este 
uşor de intuit ce lucrări de 
ameliorare şe pot face. Să 
nu mai vorbim de faptul 
că nici aceste sume în
casate nu iau calea şi nu 
urmează scopul pentru care 
sunt destinate, Consfkiih- 
ţele unui asemenea mod 
de a vedea lucrurile sunt 
evidente, ducând la de

gradarea mai accentuată 
a stării păşunilor şi fâne- 
ţelor de la un an la altul, 
resimţindu-se puternic a- 
supra spartei sectorului 
zootehnic. Iri acest con
text, nu este greu de 
demonstrat că dacă actua
lul potenţial productiv al 
pajiştilor naturale din ju 
deţ ar fi valorificat inte
gral, s-ar putea mări con
siderabil efectivul de a» 
nimale şi producţia aces
tora.

Dintre puţinele bucurii 
menţionate de către dl Cos
tar le-am reţinut pe acelea 
privind preocuparea pentru 
menţinerea ̂  bazei mate
riale, respectiv a patri
moniului propriu,- în sen
sul că nu s-au distrus, ctim 
s-a întâmplat în multe alte 
locuri, construcţiile, trac
toarele, combinele, efecti
vele de animale cu excep
ţia hergheliei de cai, de 
la  Berju.

La capitolul dureri şi 
necazuri nu pot fi cuprin
se în spaţiul limitat ce-I 
avem ' toate neajunsurile 
existente în ^domeniu, in
dependente însă de pu
terea şi voinţa salariaţilor 
de la S.C. „Herba“. _

Intre altele, este vorba 
despre faptul că din peste 
1100 ha care se cultivau 
înainte, absolut justificat, 
cu ierburi pentru produ
cerea seminţelor, acum 
s-a ajuns să mai existe 
abia 1G0 ha loturi semin- 
cere şi acestea menţinute 
cu mari dificultăţi. No
rocul este că, pentru supra
vieţuire, s-au mai găsit, 
după restabilirea proprie
tăţilor, ofertanţi care au 
dat sub formă de -arendă 
300 ha de teren, pe care 
s-a produs necesarul de 
furaje pentru animalele 
din proprietate.

NlCDEAE TtRCOB

(Continuare ia  pag. a 2 -0 )

CONDIŢII SANITARE MAI BUNE
Dna dr. Angela Bunea, din cadrul dispensarului 

medical Crişcior, ne-a relatat că Bănea Mondială a 
alocat suma de 50 -milioane lei pentru renovarea şi 
redotarea acestei unităţi sanitare. Lucrarea a fost 
contractată cu S.C. „Construcţii-Bentix“ SRL Deva, 
care a şi demarat primele execuţii. Se va introdu
ce încălzirea centrală proprie, se vor repara cana
lizarea şi instalaţia electrică, se va face o nouă 
compartimentare cu circuite sanitare funcţionale, cu 
laborator, sterilizare, spălătorie. Se va repara du
şumeaua în cabinete, acoperişul clădirii, se vor ten- 
cui interioarele şi exteriorul. Sunt premise ca în 
viitorul nu prea îndepărtat localitatea Crişcior să 
beneficieze de condiţii mult mai bune de asistenţă 
medicală. (Alexandru Jurca)

B I N G O
Azi, 13 decembrie a.c., la RESTA

URANTUL „TRANSILVANIA  
JOC SPECIAL

PREMIUL DE B1NGO: 1000 000 lei.
(93486)
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•  CONTORIZARE. In Deva, 
RAGCL are în desfăşurare o ac
ţiune de contorizare a consumu
lui de energie, termică pe bloc, 
pentru un număr de 16 blocuri 
din cartierul Micro 15, însu
mând 928 de apartamente. Ele 
sunt alimentate cu agent termic- 
secundar, de la punctul de ter- 
moficare 11 bis, construit re
cent pentru degrevarea de sar
cini suplimentare a altor puncte
de termoficare din zonă. (X. 0.).

•
•  DARURI în Valoare de 

peste un milion de Iei oferă Fi
liala de Cruce Roşie a  judeţului,

cu prilejul sărbătorilor de iarnă, 
unor copii proveniţi din familii 
cu probleme sociale'' deosebite. 
Prin şcoli din Deva şi Simeria 
vor fi distribuite 100 de pache
te cu alimente de b ază : ulei, 
zahăr, făină, orez, margarina. 
(V.R.).

•  DOTARE, gentrul de trans
fuzie sanguină al judeţului cu 
sediul în Deva a fost recent 
dotat — prin Programul Phare 
— cu o modernă aparatură elec
tronică de tip „Jouan“. , Aceasta 
permite recoltarea sângelui di
rect în pungi, ceea ce confe
ră  o mai mare siguranţă pentru 
circuitul stgril de recoltare, cât 
şi O mai măre valabilitate a 
sângelui. (E. S.).

•  MODERNIZĂRI, rn ulti
mul timp în piaţa de alimente 
din Brad s-au adus mai multe 
îmbunătăţiri. Noii gospodari au 
compartimentat şi dotat -hala 
pentru desfacerea cărnii şi pro
duselor lactate, au creat condi
ţii bune producătorilor particu
lari pentru desfacerea zarzava
turilor, legumelor şi fructelor. 
S-au procurat cuşti pentru ex
punerea păsărilor la  vânzare, v i
trine cu protecţie de sticlă pen
tru  vânzarea cărnii şi produse
lor lactate, s-au achiziţionat 
încă 29 de cântare, recipienţi cu 
capac pentru colectarea rezidu
urilor, valoarea investiţiilor ri- 
dicându-se la suma de 12 mili
oane lei. (AL. J.).

•  ŢIGANIE. Aşa este carac
terizată atmosfera din incin
ta  Complexului comercial din 
piaţa centrală a Devei. Motivul? 
Spaţiul destinat aici pentru co
mercializarea de către particu
lari, pe timp friguros, a produ
selor lactate, legumelor ş a ,  este 
ocupat în permanenţă de către 
ţigani in vreme ce produsele 
amintite sunt vândute in hala de 
afară, unde iarna condiţiile sunt 
destul de vitrege. Se poate oare 
aduce o schimbare în bine a si
tuaţiei respective? (N. T.).

— Măi Mitică, 
rău e să fii prost!

— Mie-mi spui ?i
( « • • • • • • • • • ■
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Doi ardeleni—pe mâna escrocilor
Ardeleanul, se ştie, mă» 

soarâ de trei ori înainte 
de a tăia. Cei despre care 
scriem în rândurile ce 
urmează sunt ardeleni. Dar 
n-au procedat aşa. lată 
de ce şi autorul articolu
lui de faţă a rămas trăs
nit cănd a auzit ce li  s-a 
întâmplat. Dar să lăsăm 
să vorbească faptele.

Când s-au întors dintr-0 
vizită făcută pe la rude, 
şpţii Aurelia şi Petru Ni- 
coară, din Deva, Str, D. 
Zamfirescu, bl, A 61, sc. 4, 
ap. 77 — faptul se petre
cea în ziua de 24 iunie a.c. 
— au avut o  bucurie: au 
găsit în cutia poştală o 
citaţie prin care erau in
vitaţi sâ se prezinte la 
Judecătoria Deva. Invita
ţia era pentru ziua de 22 
iunie, deci cu două zile mai 
înainte. După o vreme, tot 
în; cutia poştală soţii N. au 
găsit o  sentinţă a Judecă
toriei Deva prin cate li se 
comunica f a p t -  u 1 că 
„B&okcoop" a  câştigat pro
cesul intentat S.C. „Stan
dard Occidental" S.R.L. 
Deva, referitor la neplata 
ratelor la creditul luat. 
Aşa că familia N„ in r a 
tate de garant al numitei 
societăţi, era bună de pla
tă, in caz contrar, după 
15 zile, apartamentul pe 
care-i ocupă va fi scos la 
licitaţie.

Soţii Ntcoară, firesc, au 
rămas stupefiaţi de această 
veste, apoi s-au speriat. Si
tuaţia era absolut normală 
şi au ajuns la concluzia 
că au fost păcăliţi, mai 
precis că au fost traşi în

piept, cum se zice, de 
nişte indivizi ce Se potri
vesc foarte bine In catego
ria escrocilor. Dar iată 
cum de a ajuns în această 
situaţie.

Cu un an înainte, un 
vecin de scară, Marcel Si* 
comaş, adică, împreună 
cu Maria Popa, mama sa,
i-a abordat pe soţii N. CU 
propunerea de a fi garanţi 
la un împrumut pe care 
societatea comercială „Stan
dard Occidental" voia sâ-J 
ia de la „Bankcoop" De
va.. Societatea respectivă 
— nu se ştie cât de acti
vă sau pasivă era — o  
avea In frunte pe dna 
Teodora Nicoleta Ion, in 
locuinţa căreia îşi avea se
diul (str. Minerului, bl. 33, 
ap- 23). Discuţiile erau 
foarte amabile, iar cei trei 
îi asigurau pe soţii N. că 
toate yor li in regulă, că 
garanţia lor — apartamen
tul cu două camere, ce-1 
puneau în joc ~  este pur 
formată şi să nu-şi facă 
probleme întrucât societa
tea îşi va plăti ratele la 
timp, ca ţi dobânda. Soţii 
N. au crezut în aceste pro
misiuni şi au greşit- So
cietatea „Standard Occiden
tal" a ridicat de la 
„Bankcoop" cinci milioane 
de lei. Soţii N. au aflat 
doar in iunie a.c. câ so
cietatea pe care au garan
tat-o nu a plătit ratele 
către „Bankcoop", iar dl. — 
dacă nu e prea mare e- 
ceastă denumire — Marcel 
Sicomaş a dispărut şi de 
acasă şi din Deva.

Aici se cer făcute câte

va precizări şi iată care i 
„Bankcoop" nu se face cu 
nimic vinovată de situaţia 
în care a ajuns familia 
N. a In această postură 
se situează şi Judecătoria 
Deva care a dat dreptate 
Celui ce o avea, adică băn
cii creditoare. #  Sigur, so
ţii. N. sunt vinovaţi pen
tru că au crezut în spu
sele unor escroci, iar at- 
tuaţia în care au ajuns 
trebuie sc fie învăţătură 
şi pentru alţii ce se lasă 
foarte uşor determinaţi 
să-şi pună buitttrile drept 
garanţie pentru împrumu
turile luate de la bănci. 
De fapt, credem că citi
torii, „Cuvântului libet*' au 
observat că In ziarul no*- 
tru apar cu o densitate 
tot mai mare anunţuri 
prin care băncile scot la 
licitaţie case, apartamen
te, maşini, grădini etc.

Şi, In final, mai facem o 
precizare: în perioada de 
tranziţie, în viaţa noastră 
&u apărut tot felul de in
divizi puşi pe înşelat şi 
escrocat oamenii, indivizi 
care, înainte de revoluţie 
erau de treabă, cel puţi» 
în aparenţă, iar astăzi 
sunt exact viceversa. Iată 
de ce este bine ca în rela
ţiile de orice fel cu ei, să 
prodedâm ca ardelenii — 
să măsurăm de trei ori 
Înainte de a ne hotărî să-i 
ascultăm. Soţii N., deşi 
ardeleni, n-au procedat aşa 
şi iată unde au ajuns. E 
bine de reflectat asupra 
faptului.

TRAIAN BONDOR

In prag de iarnă pe drumurile satelor de mante
•  De ia Deva la Bejan, Chiţcădaga, Crăciuneşti, 

Flzeş, Bălţa, Onnindea, Vălişoara, Brad, Crîşcior, 
Bucureşci, Rovina, Merişor, Mihăileni, Buceş, Buceş- 
Vulcan •  Gropi mal sunt, dar şi antidotul for este 
pregătit: nisip, zgură, iopeţi, drumuri * Pe drum 
de munte, de la Bucureşci spre Rovina, Merişor am 
întâlnit un «brumar cu lopata în spate * Asfaltul 
„coboară" de ia Merişor. De ce nu „urcă" de ia Bu- 
eureşci ? a S i  vini primă vara. Dar până atunci?

Era dimineaţă. Rece. Cu 
multă ceaţă. Brumă. în
ceput de polei. Greu sâ 
fii la volan pe o  aseme
nea vreme. Daeâ-i drumul 
bun, mai merge. Dar da
eâ-i plin de gropi? Aşa câ 
ne-am z is : cel mai bun 
„judecător" nu poate fi 
altul decât omul de la vo
lan. El vede, simte cum 
e drumul.

Din Bejan am luat-o tn 
dreapta, spre Păuliş, Chiş- 
cădaga, Crăciuneşti, Fi- 
zeş... Ce am văzut pe 
parcurs ne-am notat. Sus, 
la Dealu Mare, într-un mic 
popas, l-am Întrebat pe 
omul de la volan :

— Cum - vi s-a părut

drumul- din Deva până 
aici ?

— Bun. Cum In ultime
le zile a plouat, mai sunt 
gropi ici, colo. Dar aţi 
văzut Că pe marginea dru
murilor sunt grămezi de 
zgură, de nisip. Mai dese 
In pante, pe serpentine, 
ceea ce este un lucru bun. 
de prevedere pentru Vre
mea de iarnă care a sosit...

—- Dar nu am văzut la 
treabă nici un drumar cu 
lopata tn mână, gata să 
intervină la nevoie.

în satul Rovină am în
tâlnit Unul, pe dl Adam 
Demian. Face munca la 
drumuri de mulţi ani. Ne 
spune :

— Da noi a început as
faltarea drumului. De la 
satul Merişor, in jos, spre
Bucureşci.

— Acuma lucrează cine
va ?

— Nu că-i frig. La pri
măvară.

— De ce a început asfal
tarea de )a Merişor In jos 
şi nu de la Bucureşci în
sus ?

— Asta ştiu numai şe
fii... -

Nu ne amestecăm în 
treburile specialiştilor şi... 
drămuirea fondurilor dum
nealor. Noi «in umbat pe 
drumurile de munte, din 
Deva la Merişor, apoi 
până la hotarul cil jude
ţul Alba. Tot omului de 
la volan îi lăsăm cuvintele 
de încheiere, a raidului 
nostru. Ca vorba lui de 
zilnic umblător pe dru
murile judeţului. A zis !

— Domnilor, bine ar fl 
să fie drumurile aşa şl la 
iarnă...

GH. I. NEGREA

I I

I I

(Urmare din pag. 1)

In acelaşi timp, neînţe- 
legându-se rostul şi desti
naţia precisă a taxelor de 
păşunat, chiar ş i sumele 
infime alocate pentru im* 
bunâtăţiri — In acest an 
acestea reprezintă abia 
simbolic 16 milioane lei 
pe judeţ — este greu de 
presupus că îmr-o aseme
nea situaţie se poate aş
tepta o îmbunătăţire a 
potenţialului păşunilor şl 
fâneţelor naturale.

Indiscutabil, este bine di 
păşunile şi fâneţele au re
venit la foştii proprietari, 
dar a neglija sau a sub* 
aprecia acum momentul în
treţinerii acestora înseam
nă lăsarea lor «ă se de
gradeze şi să se împădu
rească, ceea ce fa  viitorul 
apropiat necesită suma 
înzecite pentru readuce* 
rea lor la potenţialul ac
tual, care şi aşa este Înju
mătăţit. lin  fenomen des
tui de grav este şi acela 
«1 folosirii abuzive ■  pă
şunilor şi fâneţelor, acce
sul animalelor de a valma, 
toamna târziu şl primăvara

direct starea zootehnie) şi, 
impliciV nivelul de trai 
al populaţiei, există o 
iniţiativă legislativă, fiind 
înaintat la parlament un 
proiect de lege privind zo
otehnia şi fondul pastoral. 
Promovarea acestuia este 
cu atât mai urgentă şi 
necesară, dacă avem In 
vedere că pe măsură ce 
timpul trece şi situaţia pa
jiştilor naturale devine tot 
mai precară, vor trebui 
găsite restante şl alocate- 
fonduri înzecite pentru a 
se ajunge la ceea ee am 
avut cândva realizat. In 
ceea e t  priveşte Judeţul 
nostru, există studii fă
cute pentru ameliorare, 
prin lucrări In complex, 
pe toate suprafeţele de 
pajişti naturale, precum şi 
Cadre capabile să transpu
nă în viaţă aceste proiec
te, dar singura condiţie 
Cste să se asigure fondu
rile necesare în acest 
«Sop. Atunci şi numai a- 
tunci vom avea mai multe 
furaje, mai multe animale 
şi produse animaliere, care 
să. acopere cerinţele de 
corman ale populaţie i,

timpuriu, reducând posibi
litatea de a  le  utiliza ra
ţional, prin parcelare fi 
rotaţie, deşi s-a demonstrat 
pe loturi special organiza* 
te că este posibil să se 
obţină, prin lucrări rea
lizate în complex, între 31 
— 50 tone masă verde la 
hectar.

O altă practică dăună
toare este şi aceea a supra
aglomerării pajiştilor de 
şes, unde se înghesuie şi 
ciotwail să fie mai aproa
pe de pieţe pentru vân
zarea prepuselor, ia vreme 
ce pe păşumle alpine rămân 
masă verde sau sân cere nu 
•e consumă. Un mare ne
te» formulat acum ea o 
dorinţă de împlinit în vii
tor este şi faptul că nu 
«ud există loturi semln* 
cere pentru înceată şl 
trifoi, tfttenţia conducerii 
societăţii comcretei* este 
aceea de a  găsi modalităţi 
pentru ea aceste culturi 
foraje» foarte valoroase s i  
nu dispară.

Din discuţie « n  reţinut 
că pentni a ameliora si* 
tuaţia pajiştilor natura
le, rare condiţionează

Ca urmare a articolului 
publicat fii pagina a 2-a 
a cotidianului fodeperv 
dent „Cuvântul Ifoer" r», 
1266/29 noiembrie 1994, co
lectivul de portari anga
jaţi ai Spitalului Judeţean 
Deva, la ameninţarea „Vi 
s-a urât cu binele?*, vă 
informăm următoarele:

•  Accesul In incinta 
spitalului se face conform 
art. 20 din Decretul 477/ 
1983 şi a regulilor stabili
te de conducerea spita
lului, singura îndreptăţită 
să stabilească reguli de 
intrare.

•  Medicii au nevoie de 
linişte pentru a efectua 
consultaţiile, stabilirea 
diagnosticelor, tratamente, 
operaţii etc. şi nu fac pro
puneri de intrare în spi
tal, altele decât cele sta
bilite de conducere.

•  Toţi cetăţenii aU ac
ces să intre în Spitalul ju
deţean pe bază de bilet 
de voie şi în orele de Vi
zită stabilite, In fiecare Zi 
de la ora 13,30 la 14,30, 
miercurea şi duminica de 
la ora 14, la ora 16. Doam
na Geta, în calitate de 
pensionară, avea timp ori
când să v in i în aceste ore 
de vizită.

Noi vă rugăm să adu
ceţi la cunoştinţa opiniei 
publice că fiecare cetă
ţean este obligat sâ res
pecte regulile şi să nu dea

buzna în spital cum vrea 
fiecare f i  p i  unde doreşte. 
Aşteptăm aă explicaţi opi
niei pttbliOe că noi m  for 
deplinim atribuţiile de 
serviciu conform dispo
ziţiilor conducerii şi dis
poziţiilor cuprinse fn le
gile ţariî.

Articolul nu poartă nu
mele şi semnâtura per
soanei care l-a întocmit, 
rezultând câ este a! coti

dianului „Cuvântul liber" 
fUrmează 9 semnături).

N.R. întrucât crideifi 
că m  exista familie fit o* 
raş care sâ nu î i  avut 
tangenţă cu spitalul, deci 
sâ nu treacă pe ta poar
tă, lăsăm la latitudinea 
cititorilor noştri să judec* 
acest drept la replică, în 
urma notei „VI s-a urât 
cu binele?", publicată In 
cotidianul nostru,

(Urmare din pag. 1)

Obişnuit, absenţa aptitu
dinilor se traduce pe plan 
profesional în energia con
sumată inutil, în şansa mai 
mare de accidente, în
cheltuieli suplimentare de 
formare profesională, tn 
schimbarea locului de mun
că, ded fluctuaţie de
personal etc. într-o ac
cepţiune mai largă, teste
le  psihologice sunt In
strumente d e" cunoaştere a 
însuşirilor psihice ale oa
menilor.

Pentru adUcerea lâ în
deplinire a sarcinilor şi

obiectivelor de acest fel 
prin Legea 1/1991 şi H.G. 
288/1991, privind protec
ţia socială a şomerilor şi 
reintegrarea lor profesio
nală In scopul unei cât' 
mai judicioase şi eficiente 
utilizări a resurselor uma
ne se organizează acti
vitatea de orientare şi se
lecţie profesională a forţei 
de muncă la nivelul Di* 
recţiei pentru muncă şi. 
protecţie socială Judeţene 
şi a municipiului Bucu
reşti. Aceasta propu
ne să realizeze, prin me
tode şi forme specificei 
informarea profesională a 
solicitanţilor în legătură

cu numărul, structura fi 
cerinţele de ordin fizic şi 
psihic ale locurilor de 
muncă vacante; exami
narea psiho-socioîogieă a 
solicitanţilor în scopul de* 
terminării aspiraţiilor şi 
posibilităţilor aptitudina
le şi elaborarea propune
rilor de orientare şl se
lecţie profesională; exa
minarea psihologică a ce
lor care urmează un curs 
de calificare sau recalifi
care.

Da nivelul D.M.P.S. Hu
nedoara—Deva au fost 
testaţi psihologic aproxi
mativ 3666 şomeri şi alte 
persoane.

De la apariţia Legii şo
majului, DMP.S. Hune
doara—Deva a organizat 
119 cursuri de calificare, 
recalificare eu peste 2800 
şomeri şi alte persoane. 
Procentul de angajare a 
celor care au absolvit a- 
ceste cursuri a fost de 49 
— 50 la sută, iar la nivelul 
anului 1994 s-au organizat 
cursuri de calificare—re
calificare cu asigurarea 
locurilor de muncă pentru 
toţi absolvenţii, Iar acti
vitatea de orientare şl se
lecţie profesională şi-a adus 
o importantă contribuţie la 
bunul mers a l acestui com
plex proces.
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Spuneam mai înainte câ 
şoferul nu a ţinut cont de 
caracteristicile drumului. 
Dar nu a ţinut cont nici 
de faptul câ nu avea voie 
să conducă, întrucât, cu 
mai multe zile in urmă, 
permisul de conducere li 
fusese suspendat pentru 
conducerea unui autovehi
cul în timp ce se afla sub 
influenţa băuturilor al
coolice.

Pentru toate acestea însă 
va medita.

In municipiul Petro
şani, depăşirea ncregula- 
mentarâ şi neasigurarea 
Ia schimbarea direcţiei de 
mers au fost cauzele ţi
nui accident în care două 
persoane au fost grav ac
cidentate.

Este vorba de conducă
torul motocicletei nr. HD- 
90-AHX — MATEI CAROL 
şi STOENAC ŞTEFAN, 
pasager pe motocicletă.

Motociclistul s-a anga
jat în depăşirea unei auto
utilitare în timp ce şofe
rul acesteia efectua vi
raj spre stânga.

Şi, fiindcă ta început 
aminteam de copii, pe DJ 
TOS Â, pe raza comunei 
Beriu, minorul SAS AU
REL, elev în clasa a V-a 
la şcoala generală din lo
calitate, antrenat în jo
cul cu o minge, â  fost 
lovit de un autoturism.

în urma leziunilor su
ferite, minorul a ajuns 
la spital.

Iată deci accidente, 
cauze, consecinţe.

Cu mal multă atenţie 
din partea noastră, a tu
turor, acestea, pot fi evi- 
tate.

Maior
MlRCEA NEGRU, 

Serviciul poliţiei rutiere, 
din Inspectoratul 

Judeţean de Poliţie

ACCIDENTE,

CAUZE,
CONSECINŢE

Depăşirile neregulamen 
tare, viteza şi nerespecta- 
rea regulilor de circula- 
ţie de c&ire copii au 
făcut ca pe drumurile ju
deţului Hunedoara, in scurt 
timp, să-şi piardă viaţa 
două persoane, iar trei să 
fie  accidentate grav.

La data de 13 noiem
brie a.c., pe DN7, In lo
calitatea Mintia, COLISAR 
MARCU, din Deva, afiân- 
du-se la volanul unui 
autoturism, s-a angajat în 
depăşire. Nu s-a asigurat 
dacă din faţă circulă sau 
nu altă maşină. Spre „ghi
nionul" lui, din sens opus 
se apropia un autoca
mion de mare tonaj, cu 
care s-a tamponat. COLI
SAR MARCU a decedat pe 
loc, iar autoturismul a 
fost distrus.

Pe un drum judeţean, 
pe raza comunei Râu de 
Mori, conducătorul auto
turismului B-05, GAF, 
DUMITRESCU VIOREL, 
nu a ţinut cont de carac
teristicile drumului şi, cir' 
culând cu viteză excesivă 
Intr-o curbă, a  pierdut 
controlul volanului, lo- 
vtadu-se de un parapet în 
construcţie.

La arest parapet lucra 
Vârvora Dumitru, de 33 
«nî, din Samizegetusa.
Aceasta a fost accidentată 
mortal, ...
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75 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA

•  La apariţia acestor 
rânduri, tricolorii noştri 
se află în Israel, unde 
vor întâlni una dintre 
formaţiile afirmate în 
ultima perioadă pe plan 
internaţional.

•  Acum o săptămână, 
când au debutat pregă
tirile pentru importanta 
întâlnire de mâine a re
prezentativei noastre, 
îordăneseu, din cauza 
incertitudinii ce domnea 
la federaţie, privind ce
darea cluburilor străi
ne, n-a putut anunţa lo
tul jucătorilor noştri de
cât miercuri, cu o ei 
înaintea consumării pen
ultimei etape din D.N.

•  Joi, tricolorii s-au în
tâlnit la F.R.F. şi după o 
scurtă discuţie, s-au îm 
barcat in avion şl în a- 
ceeaşi zi au aterizat la 
Lamaca, în Cipru, unde 
au efectuat pregătirile 
până ieri, când au deco
lat spre Israel.

•  Deci, debutul pregă
tirilor a  fost incendiar 
pentru selecţioner, m ii 
ales. Telefoane, faxuri, 
nenumărate intervenţii 
pttttfu .' «a toţi. selecţio
naţii ce evoluează în 
străinătate să fie lăsaţi 
sâ vină la lot, să se 
pregătească pentru me
ciul cu Israelul. Pro
bleme deosebite se ri
dicau cu D. Munteanu, 
Selymeşi, Râdueioiu, Hagi 
şi Lupescu. Până la ur
mă, se pare că toţi jucă
torii VOr fi lâ dispozi
ţia antrenorului, inclu
siv Hagi, care a jucat 
duminică şi a înscris un 
gol de la aproape 50 ml 
Singura problemă este 
că Răducioiu este acci
dentat, puiu îordăneseu 
are Ia dispoziţie următo
rul lot pentru confrun
tarea de mâihe intre 
Israel şi România : Stetea, 
Stânga cili, D. Petrescu, 
Beiodedici, Prodan, Gh. 
Popescu, Ad. Matei, I. 
Dumîtrescu, Gâlcă, Lă- 
Cătdş, Vlădoiu, Stângă, 
Craioveanu, Selymeşi, D. 
Munteanu, Hagi, Rădu

cioiu, Lupescu, Militam 
Exigentul nostru selec
ţioner ce nu se prea în
ţelege cu presa, fiind 
considerat foarte rigid, 
şi nu suficient de trans
parent, a apăsat serios 
pe acceleraţie In pregă
tirile efectuate In Cipru, 
te Lamaca, pe stadio
nul echipei Anorthosis 
Famagusta (bine cunos
cută de îordăneseu, unde 
a activat între anii *90— 
’92), de unde a plecat 
ieri spre Tel AViV, lotul 
urmând să participe la 
un antrenament ieri sea 
ră, de la  ora 18, ora desfă

şurării şl partidei de mâine.
In cealaltă tabără, după 

o atmosferă încinsă crea
tă tot la ' începutul săp
tămânii trecute prin tri
miterea «Casă a jucători
lor Oktm, Hărăzi şi Re- 
vivo de antrenorul Şharf, 
s-a revenit Ia sentimente 
nud bune, jucătorii au 
fost reprimiţi la lot şi 
sunt gata penaşi lupta 
cea îaare. Seteeţkmena 
echipei Israelului, bun
antrenor dar şl mare di
plomat, inundă presa cu 
aprecieri elogioase la 
adresa tricolorilor: ... „ro
mânii sunt mult mâl temi 
decât noi şi dacă ei 
rai-ar promite un egal, 
aş primi şi nici nu m-aş 
duce la meci 1“ Oare? 
Dâf, îordăneseu nu-i o- 
mul i t  i  se adoarmă vi
gilenţa în faţa acestor 
laude (pe merit, am zi
ce noi), dar care trebuie 
să. aibă acoperirea în 
fapte, In meciul direct 
cu Israelul aflat la ega
litate de puncte (7) cu 
România, în prima gru
pă a preliminariilor Cam
pionatului European de 
fotbal Cu un punct 
luat in Franţa Şi cu 
unul sau de ce fiu trei 
puncte în Israel, Româ
nia ar lua o  serioasă 
opţiune pentru câştiga
rea unui meritat loc la 
C. E. din 1996. Este 
ceea ce le-o dorim din 
tot sufletul tricolorilor 
noştri I

înfiinţat In anul 1919, Clubul sportiv 
JIUL PETROŞANI este unul dintre cele 
mai vechi din ţară şi din judeţul Hune
doara, care, iată, a împlinit venerabila 
vârstă de 75 de ani. Jiul — o denu
mire scumpă iubitorilor fotbalului din 
întreaga Vale a Jiului — este întâia 
echipăde fotbal din judeţul nostru care 
a evoluat pe prima scenă fotbalistică a 
ţării (în anul 1932), şi cu cele mai vechi 
state de servicii în Divizia A,

După înfiinţare, Jiul Petroşani a par
ticipat In Campionatul districtual, apoi, 
din «nul 1932, tn Divizia A. Prima per
formanţă realizată imediat după răz
boi a fost în anii 1948—1949, când a 
ocupat locui III în Divizia A, cam
pioană fiind renumita formaţie 1-C.O. 
Oradea. Era începutul unei perioade 
de consacrare a Jiului Petroşani In fot
balul românesc.

Ne amintim eu plăcere de nume ce 
au rămas înscrise în cartea de aur a 
clubului, în fotbalul nostru, cum tul 
fost şi rămân Farcaş I („numit şi 
picior de auri*), Fărcaş ÎI, Crâş
me, Parasehivâ, Costieă Martites* 
cu, Turcuş, Coidum, Bone, Romoşan, 
Panait (să ne ierte cri pe care l-am 
omis), care au jucat în echipa ce aproa
pe un deceniu s-n clasat mereu în pri
ma jumătate a clasamentului. A urmat o 
perioadă mai puţin îa*tă pentrti echi- 
pa minerilor «fin Ţara Cărbunelui, de  
retrogradări şi reveniri în prima divi
zie, când, în mod natural, a avut loc 
sriiimbarea de generaţii a fotbaliştilor. 
Au venit din ucu vremuri bune pen
tru JiuL Treptat, s-a format o nouă e* 
chipâ, cU mare putere de luptă, omo
genă, ce rar a putut fi îngenuncheată 
pe terenul propriu. Libardi, Martino- 
vicî, Peronescu, Mulţescu, Casandra, 
Rosnyai, Dumitrache, Stoker, George- 
vici, Tonca, Cavai sunt câţiva dintre ju
cătorii re'rămân re istoria clubului, oare

JIUL PETROŞANI
Deşi intrarea pe sta

dion a fost gratuită (ca 
toate intrările şi la me
ciurile de campionat, da
torită Ligii Sindicatelor 
Miniere din Valea Jiu
lui), numai aproximativ 
306 de spectatori au u r - . 
mărit medul dintre Jiul 
— F.C. Naţional, care a 
fost frumos, viu disputat, 
spectatorii trăind câ
teva faza de fotbal curat, 
tehnic, practicat de ambele 
părţi, dar n-o putut sal
va lipsa unui program 
adecvat aniversării a 75 
de ani de la înfiinţarea 
clubului Jiul Petroşani.

au apărat ani buni culorile alb-negre şi 
au pus „umărul** In finala Cupei Româ
niei în 1972 : Jiul — Rapid (joc adju
decat de ceferişti), la câştigarea Cupei 
României în 1974 (Jiul — Poli. Timişoa
ra 4—2), la ocuparea locului S în cla
samentul 1976—1977 în Divizia A.

Printre jucătorii care au evoluat In 
această perioadă la Petroşani îi rea
mintim cu plăcere pe Nicuiescu, Bâdin, 
Ciupitu, Deleanu, Tr, Stoica, Bucures- 
eu, Sălâgean. Sigur „apele” Jiului n-au 
fost tbt timpul năvalnice. Au mai fost 
zăgazuri, sincope. De trei ani supor
terii Jiului tot aşteaptă promovarea 
In Divizia Naţională. Să mai notăm cu 
mare satisfacţie câ şi în această situaţie,< 
evoluţiile unor jiulişti n-au trecut ne
observate : Daniel Timofte (joacă în Tur-’ 
Cîa) şi la naţională, iar Militaru a ajuns 
la Steaua.

Sigur, participarea Jiului timp de 75 
de ani în fotbalul divizionar, performan
ţele obţinute sunt strâns legate de an
trenorii CiW Bratm, Andrei Şepci, Eu
gen Mladin, Şt. Coidum, Ian Bălănes- 
cu, Titus Ozon, Eugen lordache, Gică 
Ene, Gigi Mulţescu şi alţii, dar şi de alţi 
adevăraţi oameni de fotbal, dintre care * 
nu putem să îi uităm pe loan Carpinetei 
şi Otto Abraham, Care s-au aflat m ulţi’ 
ani la conducerea clubului, când acesta) 
a şi realizat multe din performanţele I 
subliniate mai sus.

N. R. Aniversarea a 75 de ani de 
activitate a Clubului Sportiv Jiul l ’etro 
şart a avut loc Wtr-un climat anonim, 
dezarmant! Nici vorbă de cea mai mică 
festivitate ce se impunea în asemenea 
cazuri, măcar o întâlnire a unor foşti , 
jucători şi antrenori ai Jiului cu cei 
de azi, a  prezenţei piticilor, juniorilor 
şi a unor alţi invitaţi din lumea fot
balului «românesc, cum s-ar fi cuvenit! 
Trist, dar adevărat.

F.C. NAŢIONAL 2—1
în  prima repriză, când mai că a egalat In mirt.

au evoluat formaţiile de 
bază ale ambelor echipe, 
am asistat la un joc a- 
greabil, în care Iniţiati
va a fost mai mult de 
partea Jiului, eu toate 
câ cei care au marcat au 
fost oaspeţii în min. 40, 
prin FI. Cîrstea (cel mal 
bun jucător de la F.C. 
Naţional pe întreaga du
rată a partidei).

După pauză, când Jiul 
a schimbat nu mai puţin 
de 8 jucători de câmp 
şi ne aşteptam îa o do
minare accentuată a 
„bancarilor", Jiul nu nu-

51, prin Stancu, dar a 
şi luat conducerea in 
min. 85, prin Mangala
giu, care a transformat o  
lovitură de la 11 m, În
vingând pe merit pe 
F.C. Naţional.

J iu l: Ghiţan, Doroş,
Cioabă, Dodu, Călugăriţa, 
Mititel, Cristescu, Stoica, 
Movilă, Ungureanu, Tu-1  
doraehe. Au mai jucat: I 
Petru, Huza, Anton, G. |  
Lazăr, Stancu, Mangala-1 
giu, Stancu, Frumoca. \

SABIN CERBU

TREI PUNCTE PREŢIOASE PENTRU DEVENI
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înaintea acestei impor
tante partide de la sfâr
şitul turului din Divizia 
B, seria a IlI-a, supor- 
terii deveni făceau tot 
felul de calcule : Vega a- 
vea minus 7 puncte la 
adevăr şi era un „ba
last" greu de suportat 
până fi» primăvară la 
reluarea campionatului. 
Se impunea deci aduce
rea din deplasare a trei 
puncte necesare ca un 
baton de exigen pentru 
fotbaliştii de la poalele 
cetăţii’ din Deva. S-a 
reuşit. La Reşiţa, aşa 
cum remarcam şi în Â- 
vancronica de vineri, 
Arsenal *e zbate în pro
priile necazuri, apărarea 

-fiind punctul slab al ft- 
cestei formaţii. Şi asu
pra acestui punct ne
vralgic au acţionat de
venii, antrenorii Stanca 
şi Alexiuc, punând im 
accent deosebit pe contra
atacuri rapide, Încheiate 
ca şuturi la  poartă.

Şl cu toate că la Înce

putul jocului, ''chiar îft 
min . 2, Danciu a scăpat 
singur spre poarta ad
versă, dar a ratat deschi
derea Scorului, gazdele 
sunt acelea care forţea
ză ofensiva la poarti 
lui Rahoveanu şi profită 
de două sincope în apă
rarea oaspeţilor şi îs

DIVIZIA B I
patru minute înscriu 
două goluri, în min. 30 
şi 34. Şi când în tabă
ra devenilor a început 
să-şi facă loc îndoiala, 
Rădos, în min. 38, re
aprinde flacăra speran
ţei pe banca tehnică a 
echipei, dar şi in rânda- 
rile fotbaliştilor: 1—2. 
Cu toate că în min. 42 
Rădos ratează o lovitură 
de la 11 m, la reluare, 
Eîek, în min. 47, aduce 
egalarea: 2—2 ! Din a- 
cest moment oaspeţii pri

mesc parcă aripi şi atacă 
în trombă poarta gazde
lor. Şi acelaşi Elek, te 
numai 2 minute după 

«galare, marchează un nou 
gol şi Vega Deva condu
ce cu 2—3, dar nu în
cetează să încerce golul 
ce le-ar pecetlui victo
ria. Şi reuşesc acest 
lucru în min. 65, când 
Rădos (de această dată) 
înscrie la o lovitură de 
la 11 m şi scorul devine
2—4 şa rămâne ne
schimbat până la sfârşi
tul meciului.

A arbitrat bine briga
da Gheorghe francă (la 
centru) ,şi Cristian Zaluca 
cu Dumitra Honciu (la 
tuşă). Observator fede
ral — Mircea Axente.

Iată şi formaţia ali
niată de Vega De,va s 
RAHOVEANU, FARTUŞ- 
NIC, BULGARU, NEA-. 
GU, STAN, POPA, LUCA, 
BKRINDEi (RMucăftoitl), 
DANCIU, RADOS, E U »  
(Mureşan).

S. CERBU

■REZULTATELE u l t im e i ETAPE DIN TUR : 
Victoria Curtea de Argeş — Petrolul Videle 3—0; 
Vulturii Lugoj — Minerul Anina 3—9; Mine-RAL 
Rovlnari — S.M. Drăgăneşti Olt 2—9; Constr. Cra- 
iova — Petrolul Stoina 3—1 ; Min. Mătăsari — Mia. 
Berbeşti 2—1; Metalul Bocşa — Minerul Motru 
5—I ; Petrolul Ţicleni — Alto Câmpulung Muscel 
2—6 ; Arsenal Reşiţa — Vega Deva 2—4.

CLASAMENTUL

1. ARO Câmpulung M.
2. Minerul Motru
3. Vulturii Lugoj
4. Petrolul Stoina
5. Minerul Mătăsari
6. Drobeta Tr. Severin
7. Mine-RAL Rovinari
8. Minerul Anina
9. Metalurgistul Sadu

10. Petrolul Ţicleni
11. Unirea Alexandria
12. Petrolul Videle 
43. Metalul Bocşa
14. Vict. ELC.de Argeş 
1$. U. M. Timişoara
16. Minerul Berbeşti
17. Vega Deva
18. Constr. Craiova
19. Arsenal Reşiţa
20. SJkf. Drăgăneşti-Olt

r. 19 12 2 5 38—15 38 A-A
19 12 1 6 53—25 37 1
19 11 3 5 30—15 36 .  A-
19 11 1 7 33—26 34 1
19 11 0 8 30—18 33 . 1

A-
> 19 10 I 8 32—28 31 1

19 9 3 7 19—21 m 1
19 9 1 9 27—24 28 |
19 9 1 9 25—-23 28 1
19 9 a 9 27—31 28 . ■ . «i ■ : i
19 8 3 8 26—29 27 \
19 9 0 10 22—26 27 ■ h
19 B 3 8 29—36 27 1
19 8 2 9 37—31 26 ■ , 1 

A
19 8 1 10 28—34 25 1
19 8 1 19 28—39 25 1

■ '%
f19 7 2 10 21—29 23

i» 6 2 11 26—39 20 1
19 5 a u 24—43 18 X

- i
19 3  3 13 16—55 12 i

7  .

mmm * . mmm •  m m ’  a m mm n mmm » m m * a .

«LICITĂRI, V" 
DAR ŞI PREMII 

EROINELOR 
GIMNASTICII 

FEMININE
De această dată, fetei* 

noastre componente aî 
echipei reprezentative al- 
României au fost nu numa 
primite şi felicitate ia Pa 
latul Victoria de câtn 
primul ministru ai guver 
nului, Nicolae Văoăroiu, de 
alte oficialităţi, dar şi 
premiate cu bani. Eroinele 
noastre Ia recentele cam
pionate mondiale — Lavi* 
nia Miloşovici, Gina Go- 
gean, Nadia Hâţăgan, Da
niela Mărânducă, Simona 
Amânar, Ionela Loaieş şi 
Claudia Presăcan, au fost 
premiate fiecare cu câte 
7,4 milioane lei (după a- 
plicarea impozitării). în 
acelaşi timp, au fost pre
miaţi (cum se cuvenea) şi 
antrenorul coordonator 
prof. Octavian Belu, pro
fesorii Măria Bitang, â0- 
colae Forminte şi Tomo 
Ponoran şi medicul echipei 
dr. loachim Oană. Cu a- 
cest prilej au oferit pre
mii şi 2 televizoare cotor 
şi 9 societăţi comerciale 
din Bucureşti si Braşov. 
(S, C.J,

REPREZENTATIVELE 
- DE HANDBAL —

SENIORI ŞI TINERET
ALE ROMÂNIEI —

LA DEVA!
începând de ieri se află, 

timp de 3 zile, pentru 
pregătirea unui turneu fit 
Ungaria, reprezentativele 
noastre de handbal — se
niori şi tineret. Cazaţi la 
hotelul „Decebal“, d in . 
„caravana** handbal işti- 
lor noştri face parte şi 
directorul tehnic al naţio
nalei, „ex-hunedoreanul“ 
nostru, VASILE STÎNGA. 
In cadru) preparativelor 
crior două ioturi reprezen
tative, miercuri, de' Ia a*â 
16,99, în Sala Sporturilor 
din Deva va ovea toc 
meciul de handbal ROMA
NŢA — ROMÂNIA TINE
RET. (C.S.).

#  LUPTE LIBERE
e t a p a  f in a l a

A CAMPIONATULUI 
JUDEŢEAN

In organizarea Direcţiei 
judeţene pentru tineret şi 
sport şi a C.S.Ş. DeVâ, 
sâmbătă, 10. decembri* 
a.c., ia sala de lupte a 
C.S.Ş. Deva, aproximativ 
200 de tineri luptători 
din secţiile de lupte libere 
de la Constructorul Hu
nedoara, C.S.Ş. Hunedoara, 
foarte promiţătoare în 
cadrul etapei a Tv-a finale 
a Campionatului judeţean 
individual de lupte libere 
copii şi cădeţi. (M. Sârbu).
•  VOLEI MASCULIN

Div iz ia  b  .
SF'. STUD. HUNEDOARA

— MINERUL STEI
3—0

în cadrul penultimei e- 
tape a Diviziei B de volei 
masculin, Sportul Studen
ţesc Hunedoara a întâlnit 
pe propriul , teren echipa 
Minerul Ştei. A fost 0 
partidă fără istoric, do
minată net de gazde, care 
s-au impus în trei seturi, 
după numai 33 de minute. 
In primul set hunedo- 
renii au atacat decesiv şf 
câştigă cu 15—5. In setul 
doi, aceeaşi notă de su
perioritate, iar ultimul set 
a durat doar 9 minute. 
Scor general 3—0 (15—5,
15—3, 15—2). Echipa liU- 
nedoreană ocupă locul I în 
clasamentul seriei a II-a, 
Hunedorenii au aliniat 
următorul sextet: Busn, 
(Mihalache), Lavu (Butoi), 
Lăsconi, Maier, Sineu, Pes- 
ter (Orelt). >

ION BÂDIN
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ANIVERSĂRI

•  La mulţi ani pentru 
Dan Viorel din Bacea, de 
ziua lui. Fratele Dănuţ şi 
sora Verginica. (93716)

VÂNZĂRI-

CUMPĂRĂRI

•  Vând apartament două
camere Deva, Bejan, bl. 
77, etaj 1, ap. 47, informa
ţii la ap, 58. (93722)

;• Vând canapele şi fo
tolii noi, pluş englezesc, 
preţ convenabil. Deva, str. 
Călugăreni, nr. 14, tel. 
617438. (93658)

•  Vând Volga M. 21, Deva,
str. Libertăţii, bl. C, ap. 
43 (93718)

;» Vând magazin demon- 
tabil din aluminiu, design 

f , deosebit, unicat. Tg. Jiu, 
i str. Tudor Vladimirescu, 
: nr. 19, tel. 053/213589.

V V (93057)

•  Vând urgent canapea, 
i cuier hol, 2 fotolii. Tel.
• 620095. (93721)

•  Vând lială nouă pen- 
, tru  producţie sau- en gros
; de 750 mp şi 20*0 mp te

ren alăturat, cu acces la
• şosea, situat în Bretea 
; Română, caroserie stare 
' foarte bună şi diferite piese 
i .pentru Opel Record 1,9 
j ş i , VW Passat înmatricu- 
ijftat, necesită reparaţie. Tel: 
$612661, orele 9—17 şi 
I '611067, orele 18—22, (93688)

•  Brutăria Cristal De- 
I va, str. O. Goga, nr. 2, 
j execută pe bază de co- 
j mandă următoarele pro- 
i duse dietetice: pâine fără 
; sare 250 gr. — 200 lei, pâine 
I-pentru diabetici — 208 gr.

350 lei. Informaţii 617700, 
între orele 8—16. (93713)

•  Vând haine import en
gros 2714 lei/kg, tablă zin
ca tă 8 mm, zinca tă cutată 
1 mm, neagră cutată 1 mm. 
Deva. tel. 627929. (93717)

•  Vând Lancia Prisma,
benzină, 1984, stare bună, 
preţ 2 580 000 lei. . TeL 
625707, (93735)

•  Vând talon Renault
11, preţ 1300 DM, tel. 
625707. (93735)

•  Vând casă Deva, str.
Bartok Bela, nr. 6. Infor
maţii în  curte de la orele 
15—17. (93743)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere, central, 
condiţii excepţionale, tel. 
720519; 717621. (2446)

•  S.C. Alpeus Comexim 
S.R.L. vinde en gros pastă 
roşii, castraveciori, mazăre, 
ardei capia, băuturi alcoo
lice, detergent. Eugenia, 
stikcsuri, napolitane, glo
buri, portocale, pateu ficat, 
carcasă porc. Tel. ‘ 714626.

(2437)

•  Vând VW Golf înma
triculat, stare excepţională, 
preţ avantajos. Tel. 722926.

(2551)

•  Vând (sau schimb) VW 
Bus, preţ convenabil. H u-. 
nedoara, V. Babes, nr. 31.

(2553)

•  Vând apartament 2 
camere, Micro 7, tel. 718926.

(2554)

PIERDERI

•  Pierdut luni câine 
Lup, culoare neagră, piept 
alb-cenuşiu, în tratament. 
Ofer recompensă. Tel. 
647138. (2975)

ÎNCHIRIERI

•  I.I.R.U.C. Ş.A. Deva 
scoate la licitaţie, în ve
derea închirierii, spaţiul 
săli comercial din Orăş- 
tie. Licitaţia are  loc în 
16. 12. 1994. înscrierile şi 
relaţii suplimentare/ la  tel. 
616446. L..: (93739)

•  Vând casă 
tel. 660564.

Simeria,
(93723)

•  Vând Dacia Break, an 
fabricaţie decembrie 1989, 
km 36 009. Inform aţii Spini, 
54. (93736)

DIVERSE

•  R.A.T.P. Hunedoara a
nunţă intenţia de majo
rare a tarifelor de Călăto
rie pentru ' publicul călător 
şi agenţii economici, ca 
urmare a influenţelor a- 
mortismentelor anvelopelor, 
pieselor de schimb, mate
rialelor, taxelor şi impozi
telor etc. (2449)

•  S.C. Omnia Service
S.R.L.. începând cu 15 
ianuarie 1995, intenţionează 
să majoreze tarifele pen
tru  prestări servicii Ia 
spălătorie şi curăţătorie 
chimică. (93728)

•  S.C. Agroservice S.R.L. 
Deva anunţă intenţia de 
majorare a.tarifelor Iâ re
paraţii motoare şi suban- 
samble, a tarifelor de 
şcoală, ca urmare a majo

rării valorii la piese şi 
materiale, aplicării noii 

1 valori de amortisment,. în* 
cepând cu data de 10. 01. 
1995. (93733)

•  împrumuturi în lei 
primiţi* la Casa de am a
net Simeria, zilnic 8—17. 
Tel. 661721. (93662)

COMEMORĂRI

Dumnezeu
neascăî

să-l odih- 
(0092322)

•  Azi se împlinesc 
şase săptămâni de când 
dragul nostru

OVIDIU FURDUI 
(VIDI)

a plecat de lângă noi 
la numai 34 ani. Nu 
te vom uita niciodată. 
Familia. (93387)

D E C E S E

•  Familia anunţă cu. a- 
dâncă durere încetarea 
fulgerătoare din viaţă a 
celui care a  fost 

ANGIIEL ION 
înmormântarea — azi, 13 

decembrie, ora 15, : de la 
domiciliu, Horea, 165,* De- • 
va.

o Un ultim omagiu 
unchiului meu preferat 

CORNELIU 
COJOCARU

Condoleanţe verilor 
mei rămaşi nemângâ- 
iati. Gabi Miler,

(c — 384478)

o  Soţia Maria, fiica 
Adriana, ginerele Mar
cel şi nepoţelul Vlad 
cu adâncă durere a- 
nunţă încetarea din 
viaţă a dragului lor 
soţ, tată şi bunic

AUREI. ANGIIEL
înmormântarea va 

avea loc în  13 decem
brie 1994, ora 13, la 
Cimitirul din str. E- 
minescu. Dumnezeu 
să-l odihnească în. 
pace! (93731)

•  Colegii din Banca 
Naţională a României, 
Sucursala Judeţeană 
Hunedoara — Deva, 
sunt alături de colega 
lor -Puia Adriana în 
clipele dureroase pri
cinuite de dispariţia 
tatălui . . .

ANGIIEI, AUREL
Dumnezeu să-l o d ih 

nească, (93491)

I

•  Suntem alături de fa
milia Ânghel şi Puia în 
clipele grele datorate în 
cetării din viaţă a soţului 
şi tatălui - < >

AUREL ANGIIEL * 
Familiile Pop, Huh şi Be
jan. (93731)

I

I
S.C. COMAT HUNEDOARA S.A. 

j Adresându-se atât clienţilor săi tra- 
j diţionali cât şi celorlalţi potenţiali consu- J 
j maiori de table din producţia S.C. SIDEX j

I
ICOMUNICĂ:

Anunţul publicitar prin care S.C. j 
J COMAT MUREŞ S.A. îşi declară colita-1 
j tea de distribuitor al produselor S.C. SI- j 
* DEX Galaţi nu afectează în nici un mod j 
|  relaţiile tradiţionale ale acestui producă- » 
j tor cu S.C. COMAT Hunedoara S.A. i 

Invităm, deci, toţi agenţii economici, j 
J persoanele interesate din judeţul Hune- ! 
|  doara, sau judeţele limitrofe, să nâ trans-1 
j mită comenzile specificaţii reprezentând j 
I necesarul pentru trimestrele I şi II ale a- » 
inu lu i 1995, pe adresa: I
j S.C. COMAT HUNEDOARA —  S.A. j

Str. Depozitelor, nr. 5, 2700, Deva, \ 
j CP 13, fax: 054 — 616269. \

Promptitudinea Dumneavoastră în j 
J transmiterea comenzilor ne ajută să vă * 
) servim cu promptitudine. I
j Vă mulţumim! (Cmd.)[

A W .W .V .W A ’A ’A V .W A V A W W W W A W iW /A '

sufletului I; 22,00 Ştiri ; 5  
22,10 Oglinda sufletului 
II

RADIO DEVA

MARŢI, 13. 12. 1994

0,00 V.O.A-: 6,00 BBC; 
6*30 Maraton matinal ; 
9,00 Ştiri; 9,10 Muzica; 
9,30 One to one (r. 45); 
9,45 Morning music; 13,00 
Ştiri; 14,00 BBC; 14,30 
Post meridian; 16,00 Sport 
şi muzică; 17,00 Ştiri ; 
17,3]p One to one (lecţia 
46); 17,45 Muzica; 18,00 
BBC; 19,00 Rondul dc 
seara — Femina club; 
2L00 BBC; 21,30 Oglinda

15,00 Vidcotext: preţu
rile la Bursa de Mărfuri 
Timişoara; 17,00 Obser
vator — Antena 1; 18,00 
Telemedica; 18,30 , Film 
artistic: Plaja însânge
rată; 20,20 Worldnet. -  !

S.C. „POLIDAVA" S A. DEVA J
Vă oferă, in regim en gros, |

cil promptitudine, la preţuri avantajoase |
|  şi de calitate 
* duse:

•  paste făinoase ; |
•  tăiţei de casă. J 
Relaţii şi comenzi — zilnic, la sediul socîe- î  
, strada 22 Decembrie, nr. 257» la  te le -1

î foanele : 054/620712 şi 621750 ; fax : 621159. 5

TVVVV-r-.-̂ .V’̂VllWVVyrVVrtfV,«V«VWWWVVWVWVyiiyrt* , m m  ,  m m  , m m  ,  mmm ,  mmm ,  zar t  mmm s m m  t  m m  / m m  J! «or (J

ireproşabilă, următoarele pro- J
biscuiţi (într-o gamă sortimentală di-1 
versă);

Eugenia — Divertis — Crem cu arome % 
de banane, ciocolată, portocale, căpşuni; |  
sticksuri;

UZINA MECANICA ORAŞTIE

Angajează prin.

Conform. Legii nr. 30/15. 11. 1990:
•  Economist 
Condiţii:
— studii superioare în specialitatea finanţe-

contabilitâte; ' ■'?
— fără cazier. ■ . l ;.
Salarizare avantajoasă. *
Concursul va avea loc în data de 10. 01. 

1995, ora 9, la sediul unităţii din Orăştie, str. 
N. Titulescu, nr. 60. • * ■

înscrierile la concurs şi relaţii suplimentare 
la Serviciul Resurse Umane, tel. 054/641040, 
641041, int. ,233. _ (093481)

BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
: : ROMÂNESC» S.A.

SUCURSALA JUDEŢEANĂ 
HUNEDOARA — DEVA 

CREDIT BANK

Cu sediul în Deva, bdul Decebal, bl. 8.
VINDE l a  l ic it a ţ ie

•  Apartament 2 camere situat în Deva, 
ţ cart. Micro 15, bl. 26, ap. 47. ;
V •  Autoturism Ford Sierra.

•  Autoturism „VVV“ C 225, cu nr. de în
matriculare HD 01 BJC.

Licitaţia va avea loc în data de 16. 12. 
1994, ora 10, la sediul Judecătoriei Deva, Bi
rou executor judecătoresc.

Informaţii suplimentare la Credit Bank, tel. 
611853. ‘ .

BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
ROMANESC* S.A. 

SUCURSALA JUDEŢEANĂ 
HUNEDOARA — DEVA 

CREDIT BANK

H- i
Cu sediul în Deva, bdul DM&ebal, bl. 8.

VINDE LA LICITAŢIE
•  Apartament 3 camere în Deva, cart. Mi- J

cro 15, bl. 48, ap. 69. /T/1":/.
•  Apartament 2 camere situat în Deva, 

cart. Dacia, bl. 7, ap. 16.
•  Imobil situat în Deva, str. Anemonelor,

nr. 27. ■■/'; . . j
Licitaţia va avea loc în data de 14. 12. 

1994, ora 9, Ia sediul Judecătoriei Deva, Birou 
executor judecătoresc.

Informaţii suplimentare la Credit Bank, 
tel. 611853. (Cmd)

S.C. „HORTICOLA“ S.A. DEVA

Ferma viticolă Şoimuş vinde zilnic, 
exceptând sâmbăta şi duminica, între orele 
8— 16:

•  vin — 700 lei/litrul (în care se 
include TVA) ,

. • 'f â n  — preţ negociabil. ' ;

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA ‘

Vinde prin

în data de 28. XII. 1994, ora 10.
•  Mijloace fixe amortizate (ARO, Dacia 

1300 Break, autospecială LEA 1, caroserie Dacia 
1300 Break).

Relaţii suplimentare la tel.: 604153, 604191.
LV:; (Cmd.)

FM
-4

Z a r  aditat da S .C . C U V Â N T U L  LIBER“ S.A. D E V A ; 
JZ2061 Bfl 991 Con*30705*5601 B.C. D eva Codfiscal 2116827 
Dova.Str,4Daeam bria.35jud,Hunedoara.T8le(oane':611275* 
612157-611269;625904fax61806LGonslliulda administraţia? 
Oumitm Ghaooaa • praşadnte, Mina! Bodaa, A/irgit Crişan* 
t i  bariu dslrata, iNlcoiaa ttrc o b  •  sadmlnisiratofl, tniraaga 
• . . .  . • jJorţ oart&a; •

acastofiLirjpafu) â *a ® i!a H * S ^ ftO k lO A V A -S A  D JVA .


