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• Bine ai venit 1995, un an pe care cu toţii, opti- ■
|  mişti şi pesimişti, te dorim mai rodnic şi mai spornic. !
• cu satisfacţii t n ’ toate planurile vieţii materiale ş> .spi- J!

. I rituale. Pe măsură ce filele, din calendar se desprind |
• In trecerea în o cabilă 3 timpului, dorita ca aspir

»ţii!e noastre »< te un ti ii doct ît ă dev nă reali! te |  
palpabilă, să găsim mai mult belşug în casă şi pe '

I n să Ne la e să ► - . n i  £ ,1 posibil i în pjini n 1 
1 un asemenea d ziderat, ba and -nc pe forţa şi capa- J
' citatea -reatonre a popo ului nostru tare este recepţii >
|  ' i  nou , îs schimbare c liar iacă ns :t ai onfruntătn *
» :u chinurile perioadei :1c tranziţie pe care c vrem c2 .
I mai sfUrtă, suportabilă şi dătătoare de speranţe.  ̂ |

"J Privind retrospectiv, putem spune,' deşi ^x istă  şi »

( multe insatisfacţii, că după 1989 s-â mişcat ceve în I 
ţară şi în imaginea ce o 'avem în lume. Desigur că .

I binele pe care I visăm de x «la vreme nu i » poa :e 1 
I veni din afară, orict poten ial străin inves itpr la u ' J
* fiind interesat în prmul rând de profittil propriu. >
|  Fără a minimaliza asemenea oferte de care avem ne- I 
î voie 'pentru capitalizare, să nu uităm că mările re- J 
1 surse .*» revigorare economică şi, «’•'"!» it, de prosp |
* rita te  ne aparţin, mc numindu se oamenii cu Intel - •

• » genţa şi priceperea lor, bogăţiile naturale şi munca 1 
-1  temeinic ‘ făcută, eyldent cu motivaţia de rigoare. .

J Oţocajt ÎJ» iniţiative, ie ideal şi financia t au fost şi >
! f-swr mai cu toate că există promisiuni, în conâi- ,
■ « ţiile deflagraţiei şi fnfăpti <'.1 reformei, că asemene x " 
j  dbstacpie 'Vor fi eradicate. în ciuda unor greutăţi şi | 

incertittrâtei' - asunîarea timr răspunderi J -« < ,.!  *
• J p6ate eWKea Lt« rie re  şi deschidă' eMea“ Şpre„ rezuitate I 

J M ai buţie 4»’- atest an In - privinţa privatizării, !rS|B»: Jj . 
* sării eeottomi^e a âderii , ate, Inflaţiei, m ărir i p ro fi- | 

MMI fi t produsului întem  brut, ca suport I
* tr-s&#e sfi V m *tu  bunăstării m inim i, , L

' |  'SuctiHMBit-ne de libertitcr şi- deaftocraţie, iştep- |
* î# n  ■'n jmMmn legislativă -i ihecuttv# să cu ’•
I nm î -mMtf -pentru c® încrederea electoratului iş; |  

■i-jtiuit* » popdn ui spre o viaţi c j brtf& ntrl »
|  şi sat**£acţp Jtk nu fie înşelat? ■ " . |
. ' Gândurile şi progrâmele făcute pentru anul Î995 !

:';1 - sunt triiîfte-şi diverse. Fiecare ■ dintre”nai, eliberifndu-n» |  ■ 
: 5 -de'oţişe^^i'ţ^lM kasiH ^a^iSa et««firţ$etfcillhi|i#ft:liî^;,J.

păcăreă* Siţ'ţoitrşriţa ne vor ^ a p j ^ ţ . î r i î '  aţenita^eă '« 
X  greutăţi®»# ţ i  ’sdferîrtţelor ce îx.

AZI
0  178$. S .a  născut JA- 

COB GRiMM (m. 1869),
filolog şi povestitor ger
man;

•  1841. -S-a născut PE 
TEU PONi (m. 1925), re. 
numit chimist român; .

. •  1877. S-a născut SEX-!!
4 IANUARIE 1995 

•  Au trecut 3 zile din 
! acest an; au mai rămas TIL PUŞCĂRII! (m. 1948),
| 362; ' ' lingvist şi filolog;
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■  Căscat " expresie sinceră u unei 
©pinii critice.
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GOSPODARI Şl... GOSPODARI

pezii a  venit: şi pericolul 
* . t ~ri*î. gheţii pc a roşa 
bU şi pe trotuare, sporind 
riscul de accidente. Este 
îmbucinrător că mulţi 
gospodari au curăţat. ză
pada şt gheaţa; din faţa 
locuinţel^r şau sediilor de 
f ir ta ^  d iy  există şi multe

locuri, chiar şi în centruî 
‘ municipiului Deva, , unde 
se lasă aşteptată interven. 
ţia oamenilor pentru a 
evita situaţiile neplăcute 
provocate de alunecuş. E- 
dilii nu au oare nimic 
de spus în această pri
vinţă? (N.T.)

P R O T E S f
Recepţionând defavorabil măsurile întreprinse de  ̂

Direcţia sanitară a judeţului Hunedoaraşi -Minişte- I 
rui Sănătăţii, cetăţenii comunei Baia J e  Criş şi miile | 
dă ’ Isfcaltsriţ dUi-: zor® ■ protestează cu Vedtemenţă faţă. 
de hotărârea de desfiinţare a -Spl>iăi|̂ aiM|\ ’
Protestul, semnat de 12 din cei 13 cM dlieii ai 
Jiului Şutai, a Ust trimis şi 'isteţ* i
şi — aşa cum am promis cta#s®*f^t«îp#ne»â#» «  a  ’ 
venit N » h l la redacţie — pablităm jţpfihiiri din SM$)şt.' 
documeitt; » De serviefiie Spitapimt '4«a. Bp$a,;'do..t5ţi|.. { 
beneficia»* <nmum< # 9  4» erMrfcH ♦  ţ r .

arc o vechime <te de âol i»* ^o
alinate suferinţele lui AVram Jancu in ulţimeie aile ^evi 
viaţă. » SţpHdui este o-n- dotat *< ixm t, ,
are specialişti competenţi şi; in ani, şi-a extţns sfera ] 
ţie activitate* f iM  rşţwwsart, ia mnA, î» ' m *
chiar în Deva pentru calitatea actuţiii-a|t*ţţeai.' m ’ 
m isia care a  botărât desfiinţardă unităţii pu s-ăV  
suitat cu Consiliul local şi nu a  inirepclps 
tăi te toţsc locului.

I^rf tşstvd ţrla*|s Prşfecturii şi Direcţiei

I  focal
aamOfiţie  ausăa^ l l ă rit,

^ lese. în  această zp s^  ppre 
revine asupra . ,'orii Spjtatplwl otp  •« 3 
să aneţeso f i  la alte forme 4e

mâtUfO «s4- » ** jM i .
este hotărât ^  organizeze un reieren|hj!m, vă înştiinţa  
Guverntd, Camera C «»utaţiier, Senatul şt Preşedinţia; 
vî- i ’f ' i  m  ifc»Oiâ de ®?oî-'s» fiiisţ* dem isia t*n-
Uierilor incluşii a mimarufiol*.

Protestul trimis liber - este «a-*,*
noi 'V ' w  ţtonat doar pus.ţ'î^î* » îc  fî«»-
ţinând doleanţa îndreptăţită a cetor din Bala de Criş 
,i i 'î  zonă exprimată prin adtţnalrea de tMMifttttn, 
socotim c i c«t<- nixx-ar si. w  ia « “te mâi B tjp ş t t  ţd 
«ift«*|Fî}tc s-%»x»r; pentru ca ţ.,«K.Î<*4liîţ oM ^C t, slttA  
în faşă, să, nu degenereze. Credem că, in a ţe s t caz* 
«»*.» b»-,c i i  se judec* nu numai Htiaâea, ci e i 
sufletul. (Tr.B.)

Bunxkia -  o afacere Intre 
Ntate şi moralitate"!

r» ' v -i -i simţit-^
pc pr ’ ria io -«l r, pi< m 
s riz , de benzină i n ocioi, 
brie noiembrie a.c. a 
produs multe nemulţumiri, 
cozi interminabile, escala
darea preţurilor la staţiile 
private, până la G00 do lei 
litrul de benzină sau chiar 
peste acest preţ.

Nu mai este nici un se- 
î i» > -■ > co o u  

bil a constituit şi încă 
mai constituie mobilul u- 
nor afaceri oneroase, pen
tru  cei care sunt puşi să 
<g< > i'< t v„ ;i î  repa tize ze 
combustibilul, în situaţii de 
criză, banii negri fiind 
la mare trecere. *

i Dar, depăşind aceste, 
să le zicem doar „supor- 
turi teoretice , j , supunem 
atenţiei i situaţie consehă- 

, uată la S.C. PECO S.A. 
Deva, unde, în urma con
trolului efectuat de jeătre 
o echipă de comisari ai 
Gărzii Financiare a jude
ţului Hunedqara, s-au 
ie rins câteva* I eruz car * 

‘nu sunt lipsite le intere
sul opiniei publice. Astfel, 
după cum se consemnează 
în adresa, nr. 165(3, din 14 
decembrie a.c., înaintată 
Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Deva, Ia sfâr
şitul lunii octombrie si în 
lună noiembrie 1994, di

rect >u. 3.C. PECO S A
Deva, loan Ru Mihăilâ 
a livrat societăţii Cu capi
tal privat AUTOTRANS 
S.R.L. Oţelul Roşu, pentru 
desfacei - i amănu >\»>l 
cantitatea de 39,221 oh
de benzină regular şi pre- 
tnium Vecesar 1 pe luna 
noiembrie dgjius de S.Q, 
PECO Ş.A. Deva Ia De- 
partamen ul d esort 
fost de 22?7 de tone, .sc ie- 
tatea de "faţă primind nu 
mai 1491 de tone. Deşi 
PECO S.A, Deva nu a

* COHNEt, POENAK •

(Continuare în pag. a 7-a)
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Ştim cu toţii —. scrie 
presa, ne-o arată ţelevizi- 
unaa -  că aleşii naţ e î 
Parlamentul României dau 
nişte bătălii teribile !- >■ 
idei, pe articolele din pro . 
ie ' tela da legi supuse de zbu 
terii, ba pe cine mai ştie ce. 
De multe ori pe nimicuri 
mai mari sau mai mici. 

Nu ştiu dacă k  Organul 
legislativ suprem a gxişţai

v f jdatf i. i -ens, ut animi 
tate.

Judeţul, Hunedoara are 
în Parlamentul României 
11 reprezentanţi. Adică trei 
senatori — dnii .Octavian 
Muntean (P.D.S.R.), t e a  

{P.D.S.P./) ţî  Tiberiu , 
Vladislav (P.N.?.C.D.) şl
opt deputaţi dnii Gheor. 
ghe Ana (P.D.Ş.R.), JPetru 
Şteolea (P.IJ.N.R.), 1. sa
Hortopan (fPJl.M.), Aurel

C O N S E N S
Ştirbu (P.D.S.R.), Ioăn 371- 
i iiş (P.D), Di r u <->> i im 
(P x.'j.E.) Mihail Bucur 
(P.N.Ţ.C.D.) şi .Zolt Fekeie 
CU.D.M.R.). consemnat 
numele senatorilor şi .1» 
putaţQor, ur^oun şi fm rv*  
ţiunea politică de care a- 
parţin, pentru a sublinia că 
ti prezintă aproape î;rt<,g

electoratul hunedorean. în  
acest ’caz, este firesc să
albă păreri şi puncte de 
vedere diferite in Senat şi 
în  Camera Deputaţilor, lată 
Insă o problemă cu care 
toţi hunedorenii trimişi în 
Parlamentul ţârr! au fost 
de acord susţinând-o eu sem 

. nătura for. Autorul acestor

rânduri este în posesia 
copiei xeroxate a unei 
scrisori adresate dlui Du
mitru Popescu, ministrul 
industriilor, prin caro se 
cer fonduri — eşalonate pe 

'perioade şi etape — pentru 
continuarea lucrărilor, până 
la finalizare, la Amenaja, 
rea hidroenergetică de la 

-Rîu Mare — -Retezat — cel 
mai ; mare obiectiv hidro
energetic al ţării aflat în

construcţie şi al doilea din 
Europa — şi a celor de pe 
râul Strei. ,

Deci, se poate şi realiza' 
rea unui consens. Impor
tant este ca domnii sena
tori şi deputaţi să-şi eoni 
tinue — tot. în unanimi 
tate — demersul dumnea
lor pentru a-şi atinge o- 
f si ctivul

TRAI AN BONBOR
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AsjX'ft de IA revelionul finalul 1995* 
FU* ala «tectrooentrale Mintie — Seve.

nN S W T E i

- 0 t m 0 m  r 
Atmosfere m  arimferet 

ta Safc 
municipiul 

SXMhâtto306 de 
«etal atei reeeUomrt - 
tte Ceaa«i»«ţte sa -  

i ţ in e m  »«*. 
Un alt»

se foereres asttw  <
«vei t#*9iţa m

levcrw îraţii ■ ***
, SBflfetol tlrt&îfc* 

din municipiu ţi «m ele a-
propiate. Intre cei care au 
ţfout sâ-şi petreacă ak4 
«veiîam a s-an jţftat tfe 
data aceasta Aiireian te -  
tBSşafi şl lAlinmrţa Roman. 
Aşadar, tfoştofo. c*»fo- 

"-rtriţâ, Voioşie, dnr mal a -  
iei găfKfoli şi fosori m. 
tfîitof. S-a sperat şi %A 
«fot pentru tife mai bune, 

jfontf» îjfepiinirea ‘ âdeaîU- 
»fiîor de belsiig Si frumos 
(V.N.)

REVELION 'Sfr
Restaurantul Hotelului 

fiSa«oi»“ din municipiul 
Bevs a fost ca de obicei 

, o primitoare gazdă- pentru 
cri care şi-au petrecut «foi 

/ultimele ore ale lui 1994 
şi cele dintâi din ’95. Pen_ 
tru  acest lucru au optat în 
principal lucrători ai Poli
ţiei mumcUsâuluî şi salari
aţi de la  • Banc Rost. Efor
turile gazdelor de a asi
gura o atmosferă plăcută 

si cu adevărat sărbătorească 
au foşţ fericiţ întregite de 
cele ale cunoscutei forma 
|îi de muzică uşoară -B re . 
vis". Aşadar, muzică Şi 
servicii de-calitate, joc şi 
voie buni, urări de feri
ciie, sănătate, împliniri şi 
W  ari luai-rodnic. <V.N.).

Devenită loc de refugiu 
in momente de repaus, s u 
plinea: Geoagiu Băi a ap- 
preuentat pentru mai bine 
de 1000 de oameni foctil 
unde * 4  ciocnit o tupă de 
şampanie pentru un M  mâi 
buri. PrtgăUt din timp G>1

Bo rlfeţcpe A
M  Haas de

/a
fforâa

' SJLC - fo lîdibvum d e  Trâ-
wHieTR o B f f lw r f o i^ u  •■A-
gricultort, la  o&utini, Ia 
« I % Revelionul ’m  a fost 
din tm *te fotort» « e  cve-

: © rtuşRă, cei prezenţi 
fo m m m m  d ipe 
dift noaptea di li

tre  cei doi aftj. Oempara- 
■■ « v  cu alţi ■ uni când s*au 

înregistrat şi evenimente 
neplăcute, ReveiiOhU] ’§5 
a Însemnat pentru oaspeţii 
ştaţiunîi cu adevărat o îa_ 
ţissipîare p’âfevtâ.'ţte’ câte 
tşt vor -aduce 'iraînte cu 
pîâeefo multă vreme. 'ţC.P.)

PARA PREGET
Aşa cum de-a lungul a- 

nilor sunt prezenţi perma
nent, zi de zi, la activitatea 
ce se desfăşoară în secto
rul de creştere a animale
lor sau pasărilor, salariaţii 
de la societăţile comerci
ale care au  şi ferme cu 
profil zootehnic au- mun
cit fără preget, inclusiv 
ir», zilele de sărbătoare — 
I ţ i  2 ianuarie a.c. —, â - 

, sigurând hrănifeea şi îngri
jirea efectivelor fee fes aJ 
în  loturi. In aeelăşi timp. 
ei au strâns laptele şi pro. 
duet ia ‘de ouă, produse a 
căror livrare pentru con
sumatori reîncepe oe astăzi.

Eunoscându-şi bine a-

FOto: PAVEL LAZA

tribuţUle specifice locuri 
lor de  muncă, salariaţii de 
ia fermele societăţilor co
merciale „Avicola*1 din 
Mintia", „Sutepfod" din 
Orăştie, „Agtosira" din &- 
meria, „Mureşul" din Şoi- 
mus, „AgffefMciâ" din Min
tia, „Agroccdn" din 
de la ,,Simîd?“ fon „  
lia  şi de la  alte Unităţi a- 
gricolc unde există Sec
toare cu „foc continuu'1 
şi-au tăcut cu prisosinţă 
datoria, cu gândul şi spe
ranţa că acgst an va ii 
răai rodnic şi: vor avea 
mai M ulte‘ îm plinm  în 
viaţa pVmonaiă- 

i  Mulţumiri se cUViii ş i  fo -  
ferîlor de da „Devii" din 
Deva, care -mi «ftigVfăt Co
lectarea zilnică a laptelui 
de pe TUtefo p iw şsâha», 
precum şi salariaţilor de 
la  recepţie şi pasteuritete, 
aportul lor fiind substan
ţial la aprovizionarea popu
laţiei eu produse lactate.

Drtl M «UNI

Ea Autogara din Deva 
i_am găsit pe dnii irig. 
Sandu Mihai Jula şi Petru 
Trif, şef şi, respectiv, ad
junct,

— Toate autobuzele, pe 
toate .traseele au circulat 
conform turnusuîui —- ne 
spunea dl. ing. Petru Trif. 
Şoferii Rgillan Dud, Pavel 

,  Airea, Sianion Bistrian, Pe
tru  Buta, Viorel Vesa, 
Constantin Muntoiu, Dorel 
Niooară, casieriţele Livia 
Pan, Aneta Biro, toate ta 
xatoarele âu sărl;ă«3rit A_

.' Ml. Mda în autobuze, pen
tru  bana servire a  celor 
care au călătorit în Vilele 
de sărbătoare-, _>■ ■;

în  gara din DeVa am 
găsit la datorie pe «fiii

Ing. Cristtatt Vîadu, şeful 
RCM Deva, impiegaţii Pe
tru  Igreţ, DarT Sârbescu, 
Valentin Conţ, Zaharia 
Murguj Gabriel Avram, ca 
şi pe ceilalţi lucrători a- 
flaţi în tură-,

- -  Dorim familiilor, tu 
turor călătorilor care şi-au 
făcut Revelionul în tre
nurile noastre „La mulţi 
ani - cu sănătate!" ne 
spunea dl. Petru Igreţ, 
(Gh. I.N>

ENERGIE PENTRU - 
LINIŞTEA NOANTRAl
Dacă pentru m ulţi din

tre semenii noştri' cum
păna dintre ani a însem
nat un moment de emoţie 
în care anul 1994 a fost 
îngropat cu « i  pahar de 
şampsmie sau eu focuri de 
artificii, pentru mai bifte 
de o sută de energetiefoni 
de la «efetrooentrale Min
t ia  noaptea d e  revelion a 
însemnat o preaenţă con 
tinuă la datorie.

Şi î»  aceste clipe dintre 
cei doi aţii, „Steaua de pe 
Mureş" a funcţionat cu 
şase «Tipuri, însumând 
un *00 MW, asi-
gurapd IŢ» acelaşi tiiftpi, la 
parametrii stabiliţi, gigăca- 
loriile necesare municlpiu- 
lui Deva.

La ctmtpănd dintre «hi, 
dl. Isaia Miulescu, direc
tor tehnic la Electrootn- 
« v i t  Mintia, a sftitetlsiat în 
câteva cuvinte ceea ce -  a 
insemrvrt anul 1994 pentru 
colectivul acestei u n ită ţi: 
..A fost un an deosebit 
ceea e* ţprtw şţe produce
rea energiei «lectrice, te r i 
mire şi fe\ mod so c ia l in 
problema reparaţiilor la 
grupurile energetice. A»n 
făcut progrese în depolua
rea oraşului Deva’, Urmând 
ca in acest an  «â sth in t- 
tem  ia ultimul bloc Meetro- 
fatrele, lucrare oare va iri- 
repe la fVvde trimestrului 
întâi. După această Iu- 
crâre, ElCctrocentrale Min
tia, care este un obiectiv 
energetic de importanţă 
majoră în economia naţio- 
nală, nu va mai pofoă m u
nicipiul ’ Deva şi împreju
rimile, iar funcţionarea va 
fi la parametri superiori". 
(C.P-)

: PERMANENTA
nsodihnA

Suntem, iată, în  a patra 
zi din an  şi în a  doua zi 
obişnuită de lucru pentru 
cei mw m ulţi dintre m i. 
Dar nu  şi pentru acei care 
n -a u ' avut clipe de râgaa, 
ale căror servicii a u  fost

solicitate poate chiar mai 
mult acum, la .confluenţa 
dintre ani, decât pe par
cursul întregului a n ..

La staţiikTde salvare şi 
serviciile de urgenţă sau 
la maternităţile din muni
cipiile şi orăşele judeţului 
au fost asigurate, ca în 
totdeauna, gărzi perma
nente. La urgenţa Spita
lului Deva, dr. Constantin 
Truşes, dr. Tânasfe Popa, 
dr. Maria Zăgrean şi dr. 
Carmen Râu, ea şi asisten
tele Ahiâlia Mărginean, 
Luoreţia Tomescu, Vanesa 
Ghernan, Luminiţa Naghi, 
floarea îfoîverea şi Ioana 
Ceapă s-au aflat la dato
rie foi 31 decembrie, 1 şi 2 
ianuarie.

Solicitate au fost si ser- 
vădite Staţiei de Salvate, 
unde fo noaptea dintre «ni 
a răspuns prompt apelului 
telefonic dna Ana Pişta, 
iar conducătorii auto Con
stantin Sirii* Marinei Jurcâ, 
Marius Şina şi Ivan Per- 
fiuib însoţiţi de cadrele 
med», JUwaîia Anastasiei, 
Eugenia Săvulescu, Vforiea 
Tuţuleaaă şi Livia Sooe- 

m  S-au deplasai cu cea 
mai mare vtteaâ adre
sele tedfoate pentru a da .

fo tsiformţi. «A fost « pe
rioadă forturirexâ" m* «• 
preda dna Bordean.

La Hunedoara, cum a< 
flâm de ia dr. Anghel, au 
fost de garda în ^ e k  de 
sărbătoare d a  Marian Mun
tean <!a urgenţă), 4na dr. 
Hevnera Mur«şan <k «na-

. ţMteîlAipţ : -- ■ , ; -  i. j . .
rurcaş r e • vwvebws n p  
Petru AUe
I P H  ‘4 -ţ

Â fost O perioadă in care 
n_au lipsit solicitările sau 
chemările la domiciliu, in-; 
registrândtj-şe peste 30 de 
consultaţii.

In noaptea dintre ani au 
fost transmise sute de te
legrame, mesaje, friic'tări, 
au fost efectuate mii de con
vorbiri telefonice, Telegra- 
fiştii deveni Angola Nicoîau, 
Elena Munteanu, Elena Me_ 
drea, Viorica Micuşan. E- 
leonora Bogdea, Eugen. 

- Glăvan, .Eeaterfoâ îaeob, 
Eugenia Ionescu au răspuns 
Operativ la .telefonul €12021, 
preluând cil atenţie şi co
rectitudine gândurile se
menilor pentru semeni, 
spre a le retransmite Ia 
sute şi mii de km depăr
tare. L a^ L  931 sat) 
au prim it apelurile doam
nele Vincze Ană Maria, 
Raveca Rotam, Eforia l_ 
greţ, Camelia Eodorean, 
•au domnişoarele Liana 
Avram şl Valeria Stafiaen 

:■ r -  făcând legături te c to 
nice, apropiind «KgdW'i 
efoar şi pentru câteva mi
nute, spre a-şi -ura, la evi*- 
pima dintre ani, bugurii 
şi împliniri, ea  şi teadiţiO- 
naluî „La mulţi «ari!".

Neîntrersys* a u  lucrat Şi: 
salariaţii dfo alimentaţia 
publică. Da t i  
de mulţumire fo 
ţie, pentru toi 
a u  pregătit şi servit ia p t ., 
treceri — pentru toţi oel: 
care au  asigurat ambianţă 
ş l fast săHlor de re v ^ d h , 
şi nu ia  ultimul rând or
chestrelor, după al 
ritm  au  dansat, la 
nand; >ute ş i mii d e i 
Iii, dc tinerj şi ţinere. (E S.)

Consta aţin  ta  datorie in  aoaptea de

nale, succes în carieră. Veţi planifica © călătorie. Vor 
surveni îmbunătăţiri în  problema banilor şi sentim en
telor. Evenimente pozitive pe tărâmul dragostei. A* 
tenţie, santeţi tentat lâ rfcipăl Mai târziu 
consecinţele.

’ ■ - -  t.EU - -  --
S-ar putea să vă răzgândiţi te  privim, 

luate privind familia. In  sfăişit, veţi gfei şi sprijin 
pentru planurile, dv. privind afacerile sad aspiraţiile 
profesionale. Puteţi întâmpina difStftiltăţi te  înţelege
rea cu cei din jur. Vă veţi consoiida credibilitatea te 
ochii publicului. Necazuri financiare; nu exageraţi cu 
cheTCtiieîHe.

FECIOARA
I,imitaţi cheltuielile. Uluitor pas lftointe fo carieră. 

Contractele eu colaboratorii pot fi xtresahte; dificul
tăţi în înţotegerea cu cei din jur. Veţi fi în deplin 
acord cu partenerul de viaţă. Luni, plăcută dispoziţie 
romantică. _

/ BALANŢA
E bi'ne să. rămâneţi tăcut şi retras. Sensibilitatea 

dv. va spori, ‘d a r  şi dorinţa de j t  forepe «etat mo». 
Hotărârea de a demara o activitate poate »  fără greş 
pusă fo practică. Există oportunitatea să  puneţi m ăm  
pe nişte bani, dar şl pentru a  scurta călătoria. Vă 
veţi ocupa de comunicare, d e  informatizare. 

SCORPION
Azi — o  anume tensiune. R btne să vă bateţi pe 

prieteni. Sprijinul prietenilor ş t  al preteetorifor va ®
evident. în week-end rămâneţi mai mult acasă. Du-
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: BEffiiEc
întrevederi cu prieteni şi rude; favoruri din par

tea unei femei. Evitaţi disputele, na uitaţi că „tice-* 
rea-i de aur". Conflicte cu sexul opus; veţi deveni mai 
susceptibili. Piedici a legate de o deplasare,-probleme 
cu o sumă de bani.

TAUR V
Tensiuni, pefoţfelegeri ’fe» partenerii şl atoCfoţii. 

Vineri — zi favorabilă pentru rezolvarea unor pro 
feleme. In week-end vi se recomandă să vă retaxaţ 
Situaţie conflictuală legată de străinătate. Veţi simţi 
imbold pentru-noi activităţi. i / ■

G e m e n i  >. ;
Nepăsare, neglijenţă faţă de realitate. Aprecieri 

eronate a  unor ptOfofeme legate de casă. Dtfpă zile 
furtunoase-, vine şi «na uşoară — Vineri. O  fogăttoă 
se transformă intr-un Cuplu durabil, tlrrrteafeă a t 
mosferă de nelinişte şi iritare fo casă.' Dumiaioă *- - 
o splendidă întâmplare romantică. Problemele casei 
capătă importanţă prioritari.

r a C
Azi, zi favorabilă realizării planurilor profesio- 

m w m w w v w w u w .

— © ai reuşită fie privind o moştenitf»^-'fto p 
proMemă intimă. Luni — posibile conflicte pe  care un 
atafo ascuns le poate prtxîuce din invidie.

^ SĂGETĂTOR ■
ifoţi ^ i t i e  o  sumă de bani; O persoapă Vă va 

ghida fo  dsstşitfol f o n f e t o .  Veţi face un dram  scurt, 
veţi II predispus» la dialog. Se accentuează şatttefo fo 
m aterie de oorotmleMe, puMicitate, relaţii eu intimii 
Puteţi conte d in  p ita  pe  prietenii dv. copii
veţi deveni un bun pedagog. .

Evitaţi sentimentalismele ! Se anunţă un rendez- 
vot» CM persoana iubită. Iireapacltate de a colabora 
elegant cu apropiaţii. E cazul să evitaţi certurile, in. 
dSvfoCBliStmn. Se va pune p te le m s  menţinerii presti
giului dv. Sunteţi dispuşi la acte dc caritate. Aveţi 
grijă, * âd  teflmiCH Vă vor ataca.

vărsător
F iţi original şi flexibil! Vă va entuziasma <o in

vitaţie, cineva de. departe va da un setnn de viaţă 
S-a? putea sâ faceţi o Vizită cuiva âintr-un oraş în 
depărtat. Cftpele ptăcute de duminică vă creează Iluzia 
deşartă a  totei «BE'toorecoase. Nu vă fundamentaţi 
valorile esenţiale pe teze  înşelătoare! 

t-iC'
-Nu faceţi din ţânţar arnsăsar. Din punct de. vedere 

financiar o V<?ţi duce Pine. Sâmbătă vă veţi întâlni 
« t  fraţi o ri dd red e  apTbpiate- Vă ocupaţi de publici
tate, de «m ttonsport. VS prţbţMpă Un teren, un  Sâr
bii. Unul din părinţi vă va aju ta  cu bani.

iv n s v .- .’i W i v r . v . v



|  - mfxv* ■***&&&#*** »
I  w  alegerea ..celui mai au căzut pradă f 
; hun elev*. p e la orele In incendii t ,
I  ISJ)©, vineri, 8 decembrie, accidentate, peste 
. au ţâşn it primele flăcări, goane.

UEFA, la încheierea şe- Montai©, dar âpeţi Exe- Cul secretar a) FIFA, câ- 
dipţgi exseuţivujal «testa* •' euWrijt 1PIFA ctat pu- re de curând acuza, lu- 
şaretă te  Roma: „Dacă teri depline lui Havelan- mea că ruinează fotbalul: 
F4FA Bu ua lua tecoasi*  ge privind aumirite -<te „Jucători* «  trag pe -sfoe- 
derare indicaţiile noastre, membri ai comisiilor. Iar ră  pe arbitri- adversari 
t e  viitor n e  vom putea el n ieţ m aca* «**-»•«»*.> şl spectatori. A ntrenarh 
U««i d© .«*. Un Wsndial su lţ#  cţi diteritete co*. exercită p resiia i asupra 
făr* echipele europene 7 federaţii- Vfeepwşîedtate» arbitrilor. Ziarişta, corn- 
0Mi m  mm BteifiiBe®i- lui Matarreae te» tete na- plici ai cluburilor, fac eo- 
bri te  FlFA-~‘‘. gată te-m od misteria» «U- mentorii d e  incompetenţă

Steswl revendicările© e mir©© in Cpj»«ta Fipan* m 1q«  sâ Judece tn mod 
hotărât' „® neplăcut e8 ţe, iar apoi a fost trecut obiectiv".

încă o tragedie provo- provocate poşte de un 
cată de un incendiu In- scurt-cireuit electric. A 
tr-un local publie din urinat apoi un haos ge- * 
China. La doar 10 zile neral, luminile s-au stins » 
de la rugul discotecii d in  ş ijrr tr-u n  final, după ce I 
Fuxin (în Liaoning), In pompierii au reuşit să î 
care şi-au pierdut- viaţa tempereze sinistrul, a re- J 

: v.-, .■'i’V-. -i ş: . , ,.:,d 5
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„Voodoo” nu-i de gitimit!

DE FOC i
m---------------------- 1

234 de elevi, alţii, cel pu- zultat că  sunt SI» motel I 
ţin 234 ftjnd răniţi, cel şj â®  răniţi, dintre cate J 
puţi» 310 spectatori, ta  70 cu ftrsnri grave. Intre » 
cea mai maro parte copii, cei aflaţi Înăuntru se a- I 
au m urit te  incendiul ea- flau si cei 18 componenţi ; 
re  a  cuprins teatrul dm  ai comisie» municipale |  
Karamay (provincia Xin- pentru educaţie, precum J 
jiang). Elevii câtorva şcoli şi viceprimarul. Cinema- i 
elementare şi medii din tdgraful avea 7 ieşiri de I 
oraşul cu 220000 Locuitori, urgenţă, dar numai i  au J 
situat In apropierea gra- putut fi folosite. I
te ite  ce  Rusia şi Kazahs- Este cel mai grav ca» '  

.tm esert adunaţi de acest fel făcut public j 
dintre cele mai te  China d te  ultimii IS» 

m i i  cinematografe a le  ani. (te 1879 Intr-un in -1 
oraşului „V o t# #  fijhrîete- cendlu al unei săli de el- î 
•UF**- Sala -ten* -M $ de nema te*® *pierdut tea- i 
tocuri pe scaune, fiind te  ţa peste 680- persoane).'

Pentagonul a trimis în 
în Haiti o „echipă anti- 
stress", alcătuită din psi
hiatri şi Psihologi, pentru 
a pune capăt „epidemiei*’ 
de sinucideri ce tinde sâ. 
se instaleze te  rândul tru
pelor de ocupaţie trimisă 
pe insttiâ. îp  ultimele ţrel 
săptămâni, 3 soldaţi ame
ricani, toţi te  vârstă da 
mai puţin de  23 ani, şi-au 
lua t viaţa din motive ră. 
mase necunoscute. La un 
total de 20000 oameni, ci- 

o i t a est© considerată foarte 
alarmantă. ÎW Somalia, mu* 
de s-au perindat 96000 sol
daţi, s-a înregistrat o sin
gură sinucidere, în Golful 
Ferele, unde s-au rulat 
600000, an fost opt. 
„B un f e n o m e n !  
fără precedent — a spuş 
Don Boxx, purtătorul da 
cuvânt al Pentagonului — 
vrem să-l dăm de capăt*’.

în  p a ţr a  ritualurilor 
„voodoo“. a  magiei negre* 
aceste morţi fără explica
ţie  âu dât naştere la cel»' 
mai contrastante, presupu
neri, de natură să stimu- 
leie imaginaţia linei popu
laţii şi aşa foarte sţtper- 
ştiţibas©, e tee  vorlieşt® deja 

, da-d»  blestem, pentru- au-'
* toritâţfle de la Washington 

a r fi vorba dpar de stress, 
sau  de nişte probleme per

sonale, care trebuie găsite 
cercetând în trecutul fie
căreia' dintre cefe trei vie- 
ţim©.- Până acum investi
gaţiile ft-fiu descoperit- ni- : 
mic. Primul sinucigaş, Afex 
Robfes, 20 ani, dîri Los 
Angeles, s-a omorât, ia Port 
-Şu -Prinde, p© 29 şeptem- 
jbrie, te  vreme ce  se afla : 

•patrulare. Fusese câsă- 
orrt, divol-ţase, avea un 
u de 18 luni-, '
{£> »—*■» — ite. W.

m .
trittnghîular

Era de dimensiuni foar
te mari, eu o intensitate 
luminoasă aproape orbi
toare şi avea a formă 
triunghiulară şl conică, 
obiectul zburător neiden- 
tifieat apărut în prime
le ace ale dimineţii de 
duminică, 29 noiembrie, 
deasupra muntelui, in
tre localităţile Tesino şi

Descrierea de mai sus 
a fost făcută de către 
martorii Oculari ai „fe
nomenului", doi vână
tori care s-au prezentat 
pe 22 noiembrie la pos
tul de carabinieri din 
Borgo Vaisugâna. „Q- 
biectul**, aflat la 3—4  
km de loca! în care se 
aflau ceî doi vânători, 
era imobil, Silenţios şi 
suspendat la cea 40—50 
metri de sol. pe verd
eaţa piscului Pavione. 
El a rămas te aceeaşi 
poziţie, conform decla
raţiei martorilor, aproa
pe o jumătate de oră, 
Intre 3„30 şi 6,00, după 
Car© ar 0  început să se 
ridic© încet şl fără zgo
mot până când a deve
nit doar un punct, pen
tru © dispare apoi cu 

totul către ora 73)0. Două 
găuri poziţionate sub 
corpul obiectului şi o- 
rientate te  Jos emiteau 
alternativ jeturi de lu
m ini te flăcări. Cei doi 
vânători au subliniat 
faptul că au avut timp 
să fixeze ua binoclu pe 
a» trunchi de copac şl 
să observ© ia condiţii 
de excelentă vizibilita
te detaliile OZN-ului.
i-4» *•'••'• ’tet .w * •

« H fffly
„Lâ 54 ,de ani nu

sunt sexy“
Lş, 54; jje ani, ffitriţa a ; 

mericană Raquel Welch 
se simte bâirânâ şi nu 
mai 4  te măsură să în: 
truchipere acei „sex-sym- 

. bol** care i-a făcut pe a- 
tâţta spectatori sâ viseze 
îh şfiii '7% iDeştui s î; ne 
amteUte de filme precum 
„Paiul Myra Breckmrid- 

. ge“, ' „Cei ‘trei ;ţhuşche: 
tari**, „Party sălbatec'*).

„Timpul trece pentru 
toţi*', a* afirmat actriţa, 
recenţ, în cursul unui pro
gram, la televiziunea din 
Santiago de Chile „şi cin
stit vorbind mă simt foar
te bătrâna pentru a pu

tea reprezentş un , simbol 
sexual". „Ap trecut mulţi 
ani — a  adăugat ea — şt 
ac-ym îmi place să inter
pretez alte foluri, ca a- 
cefa pe care i-am accep
tat te d re p tu l  de a mu
ri**. . „Cei mai neplăcut 
lucru, cSnd' te un
„iex-$ymbQi'*.-pste dificul
tatea de a Ieşi din stereo
tipuri". <

Welch a  mai suuş că 
îi place m ult activitatea 
teatrala, pe care o expe
rimentează în ultimii ani 
şi câ mtenţionează sâ se 
deplaseze curând te  Ma
rea Britanic.

Englezii o preferă 
pe Pfeiffer

Miehelle Pfeiffer, Julia 
Roberts şi Claudia Schif- 
ter supt, te ordme» în 
fruntea topului preferin
ţelor sexuale ale bărba
ţilor englezi. Acest lueru 
rezultă du* detaliatul son
daj privind imaginaţia e- 
rotieâ 9 supuşilor Maies
tăţii Sale, căruia .revista 
„G, Q. Mbgazine" îi de
dică un întreg număr 
construit pa ineitanta în
trebare: ,.Cu car© femeie 
celebră taţi dori să pe- 
treceţi o noapte de dra
goste ?** Răspunsul a  test 
neaşteptat. n« îm r-atât 
tnr ceda ce priveşte per
soana' spre care s-au în 
dreptat opţiunile, cât a  
procentului deosebit de 
ridicat a) voturilor în tru 
nite de frumoasa Miehelle

Pfeiffer; 58 la stihTE
Eroina din 

„Vârsta inocenţei», * 
primejdioase* 
greşi va ^caiw cm m i': ;y<$m 
„Batman se în toarce",. a 
fost re’efte'aţa apetisantei 
.mretiy WoţiuuV' Julia 
«Oberts ş* inegaiahifei; ţop 
moilel .Glaşdia Sehiffer 
(Naomi Campheii a  prins 
de-abia locul al optuiea !).

Revista a mers ^chiar 
ceva' B»i; degaŢteT ,jh |U -: 
când in dtsetiţie | ţ  pre-1 
ţu l pe car© bărbaţii de j 
pe „Insulă" a r 8  dispuşi i 
să-l plătească pen tru ,  o j 
noapt© d© vis, aumcie j 
aduse te  discuţie 1
din cale-ateră de spepte- ‘ 
culoase; doad cel n&vţlt, | 
vreo 2 060 d© lire ■' 
ne I

Derută financiară la 
Harvard University

Celebra universitate americană trece prin momente»: 
le  cele mai grefe din seculara sa Istorie şt reeteruli de* 
păşit de gravitatea’ dificultăţilor de gestionare, ste „dai 
hoinav". De dmtâ săptămâni el nu  ©-a m ai pm ţeat& t'la  
birou, în vreme ce administraţia şi profesori* se cîon- 
dănesc asupra unui proiect de reforma prîvtnd taxele 
şcolare, care a r trebui să acopere o gaură de 10 milioan» 
de dolari, deocamdată fără soluţie, la un buget anual 
de 1,4 miliarde dolari. Un plaa controversat şi care a 
întâlnit o vie Oponentă şi din partea studenţilor. Con-, 
form celor relatate te  foarte serios»! „Wall Street Taur* 
nai”, care pe 8 decembrie reiata p e  larg „cazul Harvard", 
chiar pe prima sa pagină, rectorul Ncil Rudenstine. ex
cedat de evenimente, a prezentat un certificat tnedfcaj 
(expediat prin poştă 4), în care 1 se prescrie o perioadă 
îndeterminată de odihnă pentru „epuizare acută".

Jfepă ce a  suferit nu
meroase cruzimi d»« pare 
tea unora d in tre  cei ca
re  se scăldau ta  ocean, 
pa CaratMatub®, o  ola.iâ 
din apropiere de Sao Pa» 

olo. un  delfin a  ucis o  per
soană şl a răn it, d in  fe -. 
ricin» nu grav, o alta, pe 
9 dacemhrie. Victima se 
num ea Juan Pabl© Mo» 
reira, 30 ani, iar tentato
rul f in it, ales cu o coas
tă ruptă, Wilson Pedora, 
31 ani.

Uu se ştie tacă dacă 
cel doi au  fost dintre cei 
cat» «u to rit delfinul 
sau a »  făcut doar gesturi 
ameninţătoare, sau inter
pretate ca atare, împo
triva acestuia. Fapt e  că 
animalul, recunoscut a lt
m interi pen tru  spiritul 
său prietenos, a  reacţio
nat cu o mişcare a capu
lui, ea şi cum a r  fi vrut •

idepărteze. Dar mă- Â * 
delfinului — vreo f *1

ilnrrratşşo oroiitato ■

şă-i îndepărteze, 
rimea
250 kilograme greutate, 
peste 3 m©tri Jua««nfi! -~ 
a  făcut m  una dintre lo
viturile sale să fie mor
tală, provpeându-1 lui Mo» 
reir» o  hemoragie gas
trică imposibil de oprit.

De câteva luni, de când 
a apărut te  apropierea li
toralului de la Cere8g6- 
tuba. retaceul s© arătase 
deosebit de jucăuş cu tu 
riştii te e u  pescarii care 
îi dăduseră numele de 
Thiaon. Apte au  început 
problemele care au cuT- 
m inat ta  urm ă cu câteva 
zile, când un turist sadic 
î-a provocat delfinului o  
criză de sufocare, vârân- 
du-i în orificiile respira
torii ţurţuri de gheaţă.

Autorităţile competente 
brazitteiş© ©fateueaşţ® In 
prezent o anchetă.

sau

) l

A fost executat sub o- 
chii fiului său, care asis
ta la „spectacol**, dteed- 
to de geamul bîîndat al 
cam ere i morţii". Ăsta 
exact în momentele te 
âare ONU dezbatea (şi 
respingea cu o largă ma- 
j rari ta t e !) o propunere
italiană privind renunţa
rea treptată t a  -pedeapsa 

■capitala. Deocamdată ta* 
sâ î» 134 de tari (sta» cele 
384 membre ale organi
zaţiei mondial©), pedeap
sa ca moartea figurează, 
la loc t a  cinste te  Codul 
penal şf, nu de puţine 
ori, se  şl aplică,. Atei «
ajuns fiyl htţ Gregpry 
Resnover sâ asiste la pu
ternic» descărcare electri
că parte care tatăl său a
fsri tasfHiaţ te fitehişoa-

rea din Michigan City, 
în statul Indiana tfin SUA- 
Resnnvcr fusese condam
nat la moarte pentru că 
în  urmă cu 14 an* uci
sese un poliţist şi punerea 
tn  aplicare a pedepsei 
pronunţate împotriva lui 
a stârnit un val de pro- 
teste, prelungite până ta  
momentul execuţiei di» 
partea militanţilor lui 
„Amnesty International" 
şi a i mişcării negre (a 
JBtack Pauthers".

In  c a m e ra  morţii**, pe 
lângă Gregery Barnett, 
tânărul fiu ăl condamna
tului şi al unui văr al a- 
cesfiMă» erau prezenţi a lţi 
0 martori car© aveau mi
siunea «ă conştete decesul 
lui Re^toiver.

„Nu am văzut multă

mişcare, doar multe scân
tei care au ţâşrvit d in  ca- 

,pul sân" ’& dec tarat E ric- 
Ma Cauley, unul dintre 
cei prezenţi la execuţie. 
Şi Resnover, 43 de ani, 
a  fost deelarat mart la 
câteva minute după mie
zul nopţi» de 8/9 decem
brie. îna ta te  de execuţie, 
condamnatul a refuzat ul
tima cină, dar. după cum 
au declarat membrii fa
miliei sale, „a murit. îm
păcat cu sine**. De fapt, 
nu el fusese cel car© a  
tras în timpul jafului: d© 
acum 14 ani gloanţele u- 
cigaşe împotriva agentu
lui de poliţie ce escorta 
fargonul b lindai Dar la 
pfâore a fost condamnat ' 
la uioarie, la fel ca şi 
complicii din acql atac.

minat o permanentă creş
tere a  aplicării pedepsei, 
capitale,

I»  1993 au fost opera
te 37 de execuţi* (Texas
— Vi re in ia — 5, Missouri
— 4, Florida — 3. Ari- 
zona, Oâîawaţ. Qcorgia, 
câte 2 iar anta a» 
cesta. până asum, au fost 
executate deja 30 de per
soane. „în aşteptare*’ mai 
afiându-se tacă 2716 con
damnaţi ţ



m m m ,  c u v â n t u l  l i b e r

Ca urmare a notei „D-ale drumarilor", publicată) 
în ziarul „Cuvântul liber" din 1 noiembrie 1994, pe I

I
I
I
I
II
I
i
I
i

D e-la  'Orăştie, de la 
„un grup de şomeri orăş- 
tierti",' primim această scri
soare cu gust amar:

„Suntem un , grup de 
şomeri din Orăştie. Nu
mele şi adresele noastre 
nu au importanţă. Impor
tantă este situaţia ce s-a 
creat în rândurile şome
rilor din acest oraş.

Noi, deşi suntem şo
meri, nu beneficiem dc 
ajutor de şomaj. Moti
vul ? Avem ’ în oraşul în 
care ne-am născut diver
se şuprafeţe de teren a- 
gricdl " şi conform legii, 
dacă avem o anumită su
prafaţă de teren agricol, 
nu  mai primim Şi ajutor 
de şomaj. Legiuitorul a 
presupui că cel care are 
pământ îşi poate asigura 
existenţa după ce a fost 
dispSmbiJizat ' din între
prindere. Foarte fcinc, am 
zice noi, dacă-i lege; aşa 
să-fie.

Ce te faci însă cu fap* 
•' tul că în oraşul nostru 

primesc ’• totuşi ajutor de 
şomaj vreo ■ câteva stuc 
de oărriejrn, foşti angajaţi 
ai aceleiaşi firme -ea şi 
nof, i« re ău şi ei ca şi 
noi "suprafeţe de pământ 
agricol ? Majoritatea de 
fapt âu mult m ai' mu]} 

“p âm |n t decât noi şi to
tuşi ei primesc ajutorul 
de şomaj. Care-i expli
caţia? .

Explicaţia e simplă. O- 
ficiile de şomaj solicită 
pentru întocmirea dosaru
lui o adeverinţă de la 
registrul agricol din care 
să rezulte dacă cel în ca
uză, ori fam ilia-sa  au 
pământ. Aţâţ că această 
adeverinţă se soficită doar 
de la primăria pe raza
c&retâ îm j^einatu l îşi are 
domiciliul. Acest lucru 
introduce o serioasă dis

criminare în acordarea a- 
jutoarelor de şomaj, si
tuând pe- unii deasupra 
legii. Cei despre care vor
beam au, într-adevâr, do
miciliul în Orăştie, la 
bloc, domiciliu dobândit 
pe vremea lui „Nea_ Ni- 
cu“ (care tot demolându- 
ne pe noi, le-a construit 
lor locuinţe), unii şi-au 
cumpărat chiar case, dar 
provin din alte localităţi,

SCRISOARE

COMENTATĂ

unde au suficient pământ 
pentru a se încadra în 
prevederile legii la cate
goria celor care nu mai 
pot beneficia de ajutor 
de şomaj. Astfel că ei se 
bucură de un tratam ent 
preferenţial din partea 
statului, avârftl şi pământ 
la locurile lo r de baştină, 
în 'com unele/din zona O - 
rasjtiei,* din . alte judeţe 
transilvane, din Moldova 
ori . Oltenia, dar benefi
ciază şi de ajutor (necu- 
venil) de şomaj. Noi da
nă am avut ghinionul să 

, fim „băştinaşi", nu pri
mim".
• SŞ ne oprim puţin la 

argumentele şi raţiona
mentele vehiculate în a- 
ceastă scrisoare. Sunt greu 
de combătut. Legiuitorului 
în mod sigur i-a scăpat 
acest aspect,- anume că 
la locul său de origine 
un şomer ar putea deţine

a tâ t pământ încât valo
rificarea acestuia să-i a- 

, sigure venitul necesar 
traiului.

Mişcarea de populaţie 
în România însă, de la 
agricultură spre indus
trie, de la sat către oraş, 
nu a ţinut se.ama de a- 
ria geografică, ori de lo
cul de naştere. Oameni din 
Oaş au venit să lucreze 
îa pădure in judeţul Hu
nedoara. Oameni din ţi
nutul Apusenilor au făcut 
şi fac minerit în Munţii 
Călimanului, în Munţii 
Baraolt sau în Oltenia. 
Din judeţele Moldovei au 
migrat către mai toate 
zonele ţării. Cei care au 
făcut-o acum 15—20 de 
ani, sunt fie şomeri, fie 
pensionari şi atunci şo
merii sunt copiii lor, ca
re au devenit de-ai locu
lui, deşi s-au născut în- 
tr-un sat din Moldova, s a u . 
din Oltenia. Intr-o vreme 
toţi aceştia au participat 
cu munca lor la ridicarea 
economică a oraşelor hu- 
nedorene, chiar a Orăş- 
tiei. Li se poate spune 
acum fără teama de pă
cat, „voi nu sunteţi de-ai. 
locului, mergeţi de unde 
aţi venit i?‘‘. Să reflec
tăm puţin la aceste ade
văruri.

Este drept (adică ne
drept), multe legi nu cu

prind în egală măsură toate 
situaţiile similare, dar ori
ce; lege este perfectibilă. 
In speranţa că, cei care 
trebuie s-o facă vor re
flecta la necesitatea a- 
daptării permanente a le- • 
gilor, am dat curs public, 
unor raţionamente din 
scrisoarea adresată zia- 
rului. • ,y-;,.x -A

ION CIOCLEI

I *
j Dragii cu bujori j

în obraji... j
«. Peste dealurile din kn- J 
|  prejurimi ninsese noap- |  
! tea. Era un început de * 
|  haină albă ce acoperea I 
J întinderile. Pe drum gru- „ 
| puri, grupuri de copii I 
I mergeau la şcoală. încă J 
|  nu era momentul să su- t  
I ne clopoţelul, aşa că *

ÎNSEMN ARF
I i

\ i
, i-am oprit pe unii din- *
I tre ei. Ne-au spus cum |-  
* ii cheamă, cum le pun *• r  1
I colegii porecle, ce note I i 
* au luat la... ’ *

I
La şcoala din Roşcani |  

i |
de fotbal. Terenul cam

|  am nimerit şi la un meci 
* de fotbal. Terenul cam . 
|  moale, alunecos, dar co- I 
. piii ştiu fotbal. Am fă - J

tronsonul de drum judeţean Crişcior — Bnenrcşcl — 
Curechiu s-a deplasat O comisie a Regiei Autonome 
a DJDP Deva, condusă de dl director ing. Titus Io-

Măsuri concrete 
pentru 

trafic fluent
nescu, care a  stabilit- un prim program de măsuri pri
vind punerea în  stare de circulaţie fluentă a sectoru
lui respectiv pe timpul iernii.

Aceste măsuri constau în curăţarea acostamente
lor, decolmatarea rigolelor, a şanţurilor de gardă pen- i 
tru  “scurgerea apei provenite din topirea zăpezii. în- J 
cercarea şi transportarea molozului rezultat.

Se speră că prin traducerea in faptă a acestor 
măsuri, drumul Care este construit de. peste 27 de ani r 
şi care trebuie şă suporte o reparaţie capitală, va re- V 
uşi să asigure o circulaţie corespunzătoare şi în viitor, ţ 
până când se va găsi o sursă de bani. (Al. J.). I

I j
! i

|  cut un pic pe arbitrul,
; dar pauza gata. Un gest

I pe care l-am văzut mai 
 ̂ rar: băieţii în rând u- 

|  nul după altul, fetiţe- 
I le la fel. Toţi se şterg 

• J pe încălţăminte şi intră 
I în clasă, în bănci. Se 
* aşterne liniştea învăţă- 
|  rij. Plecăm. Să nu o 
‘ stânjenim.

Sus, la Ghejari, am 
nimerit o. zi de toamnă 
cum mai rar se vede.

J Vârfurile Retezatului se 
| vedeau ca într-o oglin- 
‘ dă; Zona Pădurenilor,
| asemenea. Peisaj», cu 
. care rar se întâlneşte 
I omul.
! Dar cel ‘mai minunat J

I peisaj au fost copiii, da- ■ 
re mergeau la şcoală. •

I
Mâi mult şi mai cu du- 

in ob
lorii lor. Am legat şi

I îoşie, 
« • bujorii din obră- I

ceva prietenii. Dar pen- |  
* tru  toţi, de sărbători şj » 
|  pentru totdeauna rămâ- I 
. nem prietenii marţ. î 
I . Repet ce  ̂aţi zis voi : „La ţ  
î mulţi ani, nenea !“. Eu ■

I către voi toţi: „La mulţi > 
ani, bunii mei copilaşi !“ I 

j (Gh. I. N.) j Cabana Gura Zlata fără zăpadă.
Foto: I. PRODAN

In acest decembrie, Cer- 
tejul de Sus se prezintă 
ca o localitate temeinic 
aşezată in perioada de 
tranziţie ce o străbate ţa
ra. Este adevărat că aici 
nu se manifestă toate e- 
lementele ei, în sensul că 
expoatărije miniere şi fio. 
taţia, ca şi ceilalţi agenţi 
economici, n-au „produs" 
şomaj. De aceea oamenii 
sunt, în generai, opti
mişti în ce priveşte exis
tenţa lor actuală şi de 
perspectivă, fiind siguri 
că oricând, ţara  va avea 
nevoie de minereurile ce 
le scot ei la suprafaţă, 
şi că mineritul 'de nefie- 
roase nu va pieri. Faptul 
că Certejul n-are şomeri ’ 
se datoreşte- şi dlui Nico- 
lae Mogoş, directorul ex
ploatării miniere, om al 
locului, care, chiar în 
condiţiile reaşezării acti
vităţii şi în acest sector, 
dovedeşte permanentă gri
jă faţă de oameni.

Certejul de Sus se nu
mără printre localităţile 
rurale ale judeţului din 
care- nu pleacă oamenii 
spre alte zări. Dimpotri
vă, vin. Dna Sabina Vân
dut, secretara consiliului 
local, ne spunea că Cer
tejul are 900 de familii 
(gospodării), din care 319 
locuiesc îq apartamentele

din blocuri. Discutând de 
blocuri am aflat că aici 
apa se livrează după pro
gram, întrucât in Tău 
(sursa de aprovizionare) 
este apă puţină. în  ce

banii, oamenii se poto
lesc.

Fenomenul — cum îmi 
spunea acelaşi iriterlocu- 

;.tor îşi are explicaţia 
în două aspecte. Primul:

cuitorilor comunei o con- 
stituie localnicii. Dintre ce
le 9 sate ale localităţii de 
la poalele Munţilor Meta
liferi, cel mai mare şi mai 
bogat este Vărmaga. Cum

gate de scoaterea bogă-, 
ţiilor din adâncuri, , în 
instituţii, comerţ ş.a., nu 
prea intră in cârciumă, 
ci se duc cu grabă acasă, 
unde îi aşteaptă- foarte

- im ZILE DE
priveşte încălzirea apar
tamentelor, locatarii sunt 
datori exploatării de gos
podărie comunală şi lo- 
cativă cu mai multe m i
lioane de lei şi, până nu 
le achită caloriferele vor 
fi mai reci. Faptul aces
ta provoacă mirare, deoa
rece oamenii din blocuri, 
lucrând în general în mi
nă, câştigă bine.

— A sta este — ne-a 
spus cineva care vrea 
să-şi păstreze anonimatul. 
Au salarii bune, dar ri
sipesc banii în câteva zi-

"le după ce i-atf primit.
— Pe ce ?
— Cei mai mulţi pe 

băutură. Trei zile după 
avans sau salariu, blo
curile răsună de veselie, 
după care, terminându-şi

în toate centrele miniere 
se consumă alcool mult. 
Al doilea: aprovizionarea 
reţelei „Consumcoop" es
te de toată ruşinea — 
cum zicea acelaşi interlo
cutor. Ce găseşti, de pil
dă, in Alimentara ? Câ
teva conserve, ceva câr- 
naţi şi băuturi. „Am pu
tea aduce marfă mai mul
tă, dar „Federalcoop" nu 
rţe dă voie să achiziţio
năm de la furnizorii par
ticulari. Ne impune să 
luăm din depozitele -sale, 
în care bate vântul," — 
ne-a spus o lucrătoare cu 
mare vechime în comerţ, 
iată, deci, cu ce se oeupă 
„Federalcoop", această 
instituţie care, după unii, 
nu mai are nici un fost.

Marea majoritate a lo

... se explică bogăţia, case
le frumoase, gospodăriile 
îmbelşugate ale satului ? 
Hărnicia este cea care stă 
la baza acestora. Mulţi 
vărmăgani sunt mineri, 
dar şi gospodari de mare 
vrednicie. Aici sunt cele 
mai multe animale şi pă
mântul este cu ceva mai, 
byn ca în alte sate. - De 
altfel, în comuna Certejul 
de Sus, în cele circa 600 
de gospodării ale - local
nicilor, există la ora ac
tuală circa 1400 de bovine, 
1700 ovine ş.a. Se ştie 
foarte bine că cei ce s-au 
născut şi trăiesc în co
mună, imediat ce ies din 
şut sau după 8 ore lu
crate la flotaţie, ori în 
alte unităţi economice le

u ;

multe treburi de îndepli
nit. Oamenilor legaţi prin 
naştere de Certej, Hondol, 
Vărmaga ş.a. le este ru
şine de consăteni să stea 
multă vreme în tovărăşia 
paharului. Şi mai este 
ceva: oamenii au acasă 
tărie naturală, din fructe, 
şi nu concep să toarne pe 
gât orice lichid bazat pe 
chimicale sau contrafăcut.

© veste bună pentru 
certejeni este aceea că în 

i localitate se va introduce 
-gazul metan. Cota de gaz 
a fost obţinută, studiul 
de fezabilitate este înche
iat şi se întocmesc docu- 

’ mentele de execuţie a lu
crării. în  altă ordine de 
idei, Certejul de Sus se 
numără printre cele câ

teva comune din judeţ ce 
se autofinanţează, • circa 

- 20 de milioane lei intrând 
in bugetul Consiliului lo
cal — cum ne spunea dna 
Câtăniciu Anuşca,’ şeftfl 
contabil a l consiliului lo
cal — de la exploatarea 
minieră din localitate* A- 
cest fapt a permis reno
varea sediului primăriei, 
pe cale a se incheia în 
curând. îm i spunea ci
neva —* tot un adept*al 
anonimatului — că —, 
prin renovare, se va în
chide intrarea prin faţă 
în instituţie şi se va pu
tea' intra în clădire doar 
prin dos. î i  sfătuim pe 
domnii din conducerea 
comunei să nu -procedeze 
la  aşa ceva, deoarâce 
spre o instituţie cum este 
consiliul local — parla
mentul comunei, cum in
spirat i-a zis un coleg —- 
drumul cetăţeanului tre 
buie să fie cât mai drept, 
nu întortocheat.

Şi pentru a încheia a- 
ceste rânduri, să consem
năm, încă o dată, că Cer
tejul de Sus este temei
nic aşezat în perioada de 
tranziţie, deşi nu toate 
elementele acesteia o a- 
fectează. Şi asta nu e 
rău. Dimpotrivă.

TRAIAN BONDOR



merge înainte...
E sărbătoare ori o zi oa

recare, e dimineaţă, noapte 
ori seară, e soare şi cer 
senin ori nori grei întune
că zarea, viaţa îşi urmea
ză cursul. Non-sţop, nepro-, 
gramat, neprevăzut. Pleacă 
în neant cei bătrâni ori 
bolnavi, „răsar" noi vlăsta
re. Femeia este aceea care 
dăruieşte viaţă din pro-„ 
pria-i viaţă. Eternul mira
col al existenţei îl dăruieşte 
ea.

Ne-am afla t de curând 
(miercuri, 28 2SII) la sec
ţia de nou născuţi a  Spita
lului Deva. Acolo unde 
gravida internată devine 
mamă pentru întâia oară, 
ori poate pentru a doua 
sau. a treia oară, acolo, un
de în sufletul ei se naşte 
acel sentiment unic pe ca
re doar cine 'a dăruit viaţă 
îl poate b vea

Se" născuseră în zilele din 
urmă, începând . cu ajunul 
Crăciunului, 13 -copiii Cam 
3—4 în . medie zilnic. Un 
prematur şi 12 copii sănă
toşi. P rin  bunăvoinţa - dnei- 
dr. Mariana *Dobre, şefa, 
secţiei, aflăm şi alte date: 
„Natalitatea tinde să sta
ţioneze. Cam tot atâtea 
naşteri am avut şi anul 
trecut". Noutăţi ? ..Da surit- 
Există acum şi l i  noi un 
sistem foarte jnddern nu
m it rooming-in, ad ică; ma- i 
ma şi.xopilul împreună, de 
la naştere. .Se insistă jpe 
alimetitaţia ' naturala;' cea 
mai ■ mare „redescoperire".

. în
calităţile biologice ale x p- 
teM  de matîiâ-*\ Nioi un 
produs ' creat d< industrie 
spre a hrăni noul născut

nu se ridică la valoarea 
biologică a laptelui de ma
mă, Din păcate sunt situa
ţii când mama nu dispune 
de acest „izvor" natural. 
Şi atunci trebuie să recur
gă la alt mijloc de a-şi 
hrăni copilul, s „Cea mai 
mare problemă — spunea 
dr. Dobre — este că lap
tele praf nu se mai dă gra
tuit. O problemă socială 
foarte gravă asupra căreia 
ar trebui să se revină, eu 
atât mai mult cu cât pre
ţurile — mai ales la cel 
de import — sunt prohibi
tive, iar puterea de , cum
părare a celor mai nume
roase cupluri tinere este, 
scăzută".
• Există în secţie Un spe

cific aparte. Pe de  o parte 
el este dat de fa]0hl că în 
secţie lucrează aproape nu
mai femei, iar -pe ■ de altă 
parte meseria presupune 
un înalt grad de speciali
zare. Responsabilitatea este 
foarte maro. Sunt -selectate 

- pentru acest • sector persoa
ne eu anumite calităţi, cu 
talent şi chemare pentru 

. această ■■minei. Personalul, 
care s-o font it n timp — 
cum m se re atează — ră
mâne, dc obicei de »,-> În
ceputurile; profesiei. Aşa 

■ sunt asistentele Rodica l in -  . 
eu Cornelia Isai Susana 
Tellmân sau asistentele de 
la sala de .naştere, cinele 
Gabriela, Miclea şi Ana 
Zalhiriâ,-?daf ;^_ipfiiTOieţ*^. 

•le.V iprica; Ju rj. sau Doina 
ţ Onciulencu. Notăm- că . 

„munca pbştetricianului 'se 
întrepătrunde' cu-- aceea' â 
medicului pediatru neam ia- 
log r  ndcă .mama şi co.

pilul constituie un cuplu 
care nu se poate despărţi".

„Ce să vă spun ? Că n- 
avem sărbători şi nopţi, 
că-i o muncă grea, cu ris 
curi, că răspundem de două 
vieţi — aceea a mamei şi 
a copilului 7 Sunt aspecte 
ce „afară" nu se văd’t — 
spunea dna Miclea, în vre
me ce' ne conducea spre 
un salon cu două tinere 
mame «are născuseră ge
meni. Dna Sas Maria a 
născut două fetiţe. Este la 
prima naştere. Ecograful îi 
dăduse posibilitatea să - se 
pregătească sufleteşte din 
vreme. A hotărât şi. pre
numele micuţelor — Geor
giana şi Alexandra. Alături, 
Kato ildiko se pregătea 
pentru a-şi alăpta micuţii 
Pe-Csaba şi Rober,t, frăţi
orii gemeni-ai Brigitei, fe
tiţa mai „mare" care-i aş
teaptă acasă. ; *
, în  sala de naşteri se in
tervine pentru ca o feme
ie să poată naşte, o ma- 
mă, împreună cu micuţul 
ei, părăseşte salonul : înso
ţită ue fericitul ta o gra
vidă abia internată îi ia lo- 
' ‘J 1 Am părăsit secţia a 

■ vând . o ■- clipă sentimentul 
încântării pe care-1 ai în 
faţa miracolului. în  pofi
da schimbărilor şi frămân
tărilor din această lume 
în biuda Stresului şi lipsu
rilor cotidiene, viaţa mer
ge înşinte. Naşterea în
seamnă suferinţă şi dure 
re. Dar câtr timp va exista 
mama, cât timp sufletul 
şiţ privirea ei vor 'scălda 
micuţul în lumina iubirii, 
viaţa va triumfa.

ESTERA ŞINA

r -

Datini datorii
în tre datoriile.’pe care 

le au femeile; şi al căror 
num ăr e imposibil de sta 
bilit, se numără şi păs
trarea dafinilor legate de 
sărbătorile religioase. Pri- 

• menirea casei şi pregă
tirea bucatelor tradiţiona- 

. le n e t revin nouă, feme
ilor.- Dar tot moi suntem 
cele care trebuie să-i a- 

. jutăm pe copii să deprin
dă practici şi obiceiuri, 
să-i învăţăm cântece şi 
legende, să îe formăm 

dragostea şi. respectul pen
tru  tradiţiile noastre.’.; Iar 
dacă acestor calităţi adău
găm şi pe aceea de a fi 
dascăl în satele in care 
am văzut lumina zilei; 
datoria noastră în perpe- 
tuarca datinilor dobândc ş- 
te noi dimensiuni.

Am • înţeles acest ade- 
ăr şi Urmărind " < 1,;.. 

formaţiei din Vărmaga 
(instructor, pfof. Valeria 
Blaj), în timpul Festiva
lului obiceiurilor hunedo- 
rene de iarnă „Colinzi pe 
prispa casei", de îa Deva.'. 
O linie . melodică având 
sonorităţi ' bizantine, un 
ritm  lent, total diferit de 
al majorităţii colinzilcr 
— acestea au fost prime
le impresii. Discuţiile cu 
dna Blaj şi alţi colindă
tori le-au confirmat: co
lindele sunt foarte vechi, 
unele sunt religioase şi 
ei le cântă exact curii o 1 
făceau cu 25- de ani în 
urmă, când s-a constituit 
formaţia. Fireşte că în 
conservarea nealterată a 
acestor nestemate ale fol

clorului nostru (care în

La Bobotează j
Legate de Bobotează, „când umblă popa cu lor- ' 

danul", în satele pădureneşti există (sau au existat), I 
practici specifice. Pe vremea bunicilor,- şi poate că în , 
cătunele izolate şi azi, preotul era întâmpinat, între I 
altele, cu o „păpuşă". Această „păpuşă" era de fapt | 
un lăstar de măr sau de păr cu trei crenguţe. De ramu- i 
ra din mijloc se prindea o lumânare, care se aprindea I 
la intrarea preotului în casă; lăstarul era împodobit j 
cu poame uscate (prune, mere, pere), cu busuioc şi ] 
înfăşurat în fuior de cânepă, legat cu aţe de 2—3 cu- ' 
lori (de obicei roşie şi neagră). După trecerea preo- | 
tului aţa colorată se lega (lejer) la încheietura mâinii « 
drepte de la copiii mici. Aceste „brăţări" aveau da- I 
rul de a-i feri peste an de muşcăturile de şarpe. ;

Tot la Bobotează, fetele de m ăritat care doreau I 
I să ştie cu cine se vor căsători, puneau busuioc sub ' 
|  prag sau luau din buchetul purtat de cantor o cren- î 
‘ guţă mică. Pus sub pernă, busuiocul le ajuta să-l vi- I 
| seze pe cel lcu care se vor mărita (V.R.) ]

timpul comunismului, ca 
să poată fi prezentate sce
nic, au fost „laicizate") 
au un merit toţi membrii 
formaţiei. Dar nu e îhai 
puţin adevărat că multe 
formaţii s-au dizolvat, 
pierzându-se fn anonimat 
în momentul în care nu 
au mai avut un conducă-" 
tor, un suflet.

De altfel punerea în 
valoare a comorilor fol
clorului este o consrantă 
preocupare, o veche iu 
bire eare completează fe
ricit munca de dascăl a 
dnei Valeria Blaj. Şi cu 
siguranţă va rămâne ast
fel . şi-n anul abia îpee- 
put( pe care i-1 dorim cu 
bucurii şi sănătate), ca 
şi-n cei următori.

VIORICA ROMAN

ONOMASTICI
Există în calendarele 

creştine multe sărbători 
închinate sfinţilor, zile 
in care persoanele eu 
acelaşi nume îşi sărbă
toresc onomastica.

E început de an şi ne 
gândim să iniţiem în 
cadrul rubricii noastre 
un colţişor destinat ce
lor care, între două a- 
pariţii, îşi 'sărbătoresc 
onomastica. Le dorim 
„La mulţi a n i!“ doam
nelor şi domnişoarelor 
cu numele MELANÎA, 
care luni, 2 ianuarie, au 
avut ziua numelui.- De 
asemenea, celor botezate 
DOMNICA, ce se vor 
sărbători duminică, 8 
ianuarie, şi RODICA 
(iurii, 9 ianuarie), (V.R.).

Ce doriţi să vă aducă noul an ?
Situată uneori între de

ziluzie şi speranţă, fie
care punte dintre ani re- 
 ̂prezintă şi o linie sub 
oare ne facem un mic in
ventar a ceea ce a fost, 
dâr mai ales ne gândim 

• ia câteva Jucruri pe care 
Noul An dorim să ni le 
aducă.

în  preajma acestui mo
ment semnificativ am rea
lizat un scurt sondaj, în 
rândul tinerilor, dându-le 
posibilitatea unora dintre 
aceştia să-şi dezvăluie 
gândurile, visele, speran
ţele peritru anul 1995.

Nicoieta Bodeâ: „Aş 
vrea să fiu sănătoasă, în 
noul an, să-mi meargă 
bine • lâ facultate, să fie 
linişte şi pace". .

Claudiu Parfenie; „Ce 
să-mi aducă anul 1995 ? 
In prunul rând doresc 
să-mi aducă 6 bunăstare 
materială şi o perspecti
vă mai clară , din acest 
punct de vedere", .

Olivia Costin: „Mai în 
tâi fericire, "sănătate şi o 
viaţă mai bună, atât pen
tru  mine cât şi pentru 
toată lumea".

Vasiie Doşteţcan: „Op
resc ca anul viitor să-mi 
aducă mai multe bucurii, 
mai multă fericire şi li
nişte".

Elena Filip: „Să fie un 
an mai bun, cu bucurii, 
un an mai bun decât a- 

h u l pe care l-am încheiat".
Constantin Ccrcelaru: 

„Eu îmi doresc cel mai 
mult' în anul 1995 să-mi 
cumpăr o undiţă, o bici
cletă şi totodată le do
resc părinţilor mei şi fra
telui meu multă Sănăta
te şi noroc în noul an“.

Adrian Cercelaru :
„Multă sănătate, să am 
succes la şcoală, linişte, 
pentru că anul trecut a 
fost mai' greu-f a n n d  şi 
examenul de admitere la 
liceu. Doresc tuturor co
piilor şi locuitorilor ţării 
să fie fericiţi, să se bu
cure de lucruri frumoase".

Opinii consemnate de 
CORNEL POENAK

<«l

„Dacă iubirea m-ar cuprinde...". 1
Foto IOAN GRAD, (Zam)

ri despre tinereţe
•Tinereţea;»-chiar în mijlocul mâhniri

lor, arc o lumină a ei.
Victor Hugo

•  Strălucită este acea tinereţe, la care 
ai ajuns prin maturitate.

Gebrge Călinescu
•  Omul cât este tânăr trăieşte tot • cu 

gândul în viitor, mai târziu’este cu gân
dul în trecut; şi nu trăieşte niciodată 
prezent. -■

Al. Philippide ■ ......
•  Pasărea aceea pe care o numim ti

nereţe, vai nu ştiu când,a venit şi cântt 
a plecat.

O. Khayyam
•  Cu cât tinereţea este mai risipită, cu 

atât se uzează mai repede.
W. Shakespeare

•  Tinereţea are o inimă caldă, b nevoie 
de entuziasm pe care cea mai uşoară ă- 
tingere o trezeşte.

Alphonşe Daudet

•  Tinereţea este o perioadă minunată 
a vieţii. Ea ne slujeşte să acumulăm gre
şelile numite ulterior experie v,t,

Q. Bernard-Shaw
•  Aşa tinere, nu te înfricoşa de viaţă»

Caută «t u să d. » .«„Mite \%ţ*.
sele ale sufletului tău şi să mâzgăleşti 
lumea cu cic. Nu împrumuta paleta, ţjte 
nurile şi pensulele de la nimeni.

Tudor Arghezi
•  Deşi eşti tânăr fiule, fii bătrân după s

judecată. '
Ghabus-Name.

•  Eşti tânăr încă atâta timp cât admiri7’: 
şi în măsura în care admiri.

' - , Lucian Blaga i
■ •  Uneori îţi trebuie foarte mult timp , 

să devii tânăr. .
Picasso

Culese dc N. ZAMFIR

MUSIO BOX

B O N  JOVI (VII)
îp  decembrie participă 

pe compilaţia „A very 
special-Christmas", cu pie
sa Efack door Santa, rea
lizată cu • producătorul 
Jimmy Lovine, un album 
ce se vinde în patru mi
lioane exemplare.

La dinele lui ’87 albu
mul „Slippery when wet“ . 
este declarat discul anului 
•în America, cu o cifră de 
vânzare de 15 milioane 
exemplare, fiind cotat al 
treilea album din istoria 
clasamentului Billboard, 
după Thriller (Michael 
Jackson) şi Born in the 
USA -(Bruce Springsteen), 
în revistă acest album a 
figurat 38 de săptămâni 
în top 5 şi 46 în top 10. 
Griipul Bon Jovi primeş
te premiul Grammy pen
tru  cel mai bun grup

pop/rock şi cea -mai bu_ 
nă reţetă concertis'tică (280 
milioane dolari). La cla
samentul de singles Li- 
vin’on a prayer, figurea
ză pe locul 10. Alte suc
cese obţinute de acest al
bum: de 10. ori platină 
în Canada; 5 ori platină 
în Australia, de 2 ori pla
tină în UK, şi disc de aur 
în Germania, Italia, Spa
nia, Finlanda, Suedia şi 
Japoniq. Acest succes al 
grupului Bon Jovi va de
termina u n  ascendent al 
formaţiilor Hard Rock, de 
acest lucru profitând în 
special formaţiile tinere, 
anonime până atunei, cum 
ar fi Cinderella. Europe 
şi chiar Guns’N’ Roses. 
Considerat ca un sex sim
bol al anilor '80, Jon Bon 
Jovi a fost . invitat să 
joace un rol în filmul

Footloose pe care ii re
iasă, motivând, câ nu voia 
să-şi taie pletele.

m ii **>»% grup A intia 
din nou în  studiourile 
i  it ie M< im ain. ilâtu 1 l 
Desmond Child, s.t, pe 
30 iunie înregistrările e- 
rau finalizate. Şi acest 
album a fost realizat de 
producătorii Fairbairnt/ - 
Rock. Apărut în august 
’88, albumul „New Jersey" 
păstrează stilul de pe 
„Slippery When Wet“. A- 
lături de compoziţiile sem
nate de Child/Jon Bon 
Jovi/Sambora, cum ar fi 
Bad Medicine, Born to be 
my Baby sau Blood On 
Blood. pe disc apar şi pie
se compuse de Diane 
Warrent/Holly Knight ce 
devin hituri -— Wild is 
the Wind şi Stick to Your 
Guns. Albumul „New; 
Jersey" devin?' No 1 în 
UK la 3. 10. şi în SUA 
la 15. 10. (poziţie pe care 
se menţine trei săptă
mâni, (Va urma).

UORIA SEBEŞAN
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LEGI  L E - T E M E L I A  S T AT UL UI  DE D R E P T

Resoettarea normelor de igienă şi sănătate publică
Prin Legea nr. 98/1994, 

adoptată de Parlamentul 
României, se prevede sta
bilirea şi sancţionarea con
travenţiilor. Ia normele ie- 

1 gale de igienă şi sănătate 
i publică. In primul capitol 
; se face referire la norme

le Ge privesc avizarea şi 
. autorizarea sanitară- In ton* 

text, se reliefează faptul 
că se poţ aplica amenzi, 
cuprinse între 50 000 şi un 
milion leu pentru nesoli- 

? citarea de la organele 3- 
i bilitate a avizului sanitar 

pentru proiectarea, ampla* 
sarea şi* executarea con
strucţiilor de locuinţe sau 

! unităţi, precum şi : pentru 
transformarea, extinderea 
sau schimbarea destinaţiei 

■ construcţiilor şl instalaţiSw  
autorizate sanitar De 

: menea, cad sub incidenţa 
: legii respective: funcţiona* 

rea oricărei unităţi fără 
autorizaţie sanitară, punere® 
în consum public a  unor 
r e  sortimente de produse 
alimentare neav gate < f că
tre  Ministi rul Sânâtăţ 1 ne

îndeplinirea măsurilor pre- 
scriseî care au drept scop 
pţevenirea ori combaterea 

' bolilor transm isib ila ,a  in*
. ,-caţ î* c< dentale. > 
vorizate şi întreţinute de 
factori nocivi» ca urmare a 
poluării mediului de viaţă 
şi ă i  muncă, nesoiicitarea 
de la Inspectoratul terito- 
rial de poliţie sanitară şi 
medicină preventivă a re* 
vizuini condiţiilor sanita
re de funcţionare, anual şi 
ţi ' ori de câte ori se produc 
modificări faţă de situaţia 
lor la data autorizării şi 

‘altele.
Capitolul al doilea al le

gii stipulează contravenţiile, 
la  normele de Igienă refe
ritoare la zonele de locuit. 
Intre altele, se sancţtonca* 
ză eu amendă de  la 50 000 
— la 2 milioane lei urmă- 
î-  • 9 ■ •• trav en ţtt: ne res
pectarea de câtrc »- < anele

a normelor de ig ie- 
nă In locuinţele f i .  gospo
dăriile proprii, dacă aces
tea creează riscul răspân- ■ 
dirU unei epidemii, neapli- 
carea măsurilor pentru pre

venirea emanării de miro
suri respingătoare, pulberi, 
fum, reziduuri lichide sau 
solide rezultate din activi
tăţi Cu caracter industrial 
in zonele locuite, din depo
zitarea sau prelucrarea de 
materiale care produc ase
menea substanţe, poluarea 
atmosferei din zonele lo
cuite,. cu pulberi, gaze şi 
vapori ce conţin substan
ţe dăunătoare sănătăţii, 
peşte lim itele maxime at|~ 
mise de normele in vigoa

rea permanentă în limite
le stabilite prin standar
dul de stat pentru apa po
tabilă.

Următorul capitol priveş
te -••Vi,", v <»;. Ie fi - 1
colectării, îndepărtării re
ziduurilor şi protecţia sani
tară a solului... Aceste nor
me au  o arie largă dc .cu
prindere, având in vedere, 
între altele, şi epurarea a- 
pe * a i.c i . . t i  Jiz: rea ■ 
ix-Ior industriale, aplicarea 
măsurilor de dezinseeţie şi

re. Pentru repetarea unor ■ deratizări, colectarea rozi
asemenea abateri se poate 
retr autorizaţia >ie func
ţionare.

Go a iile privii 1 în 
călcarea normelor de igie
nă referitoare la aprovitio- 
narea cu apă a  populaţiei 
sunt cuprinse în articolele 
5—8 din capitolul III al 
legii. Prevederile vizează 
îndeosebi obligaţiile persoa- 
rwlor juridice care t-xpl >a~ 
teaz instalaţii centrali de 
aprovizionare cu apă po-, 
ta bilă, protejarea ■■ surselor 
şi a reţelelor de apă, asi
gurarea calitâţli şi încadră

ri uuri lor, apărarea apei, ac 
rului şi solului împotriva 
poluării. Cuantumul amen
zilor în caz de 'contraven- • 
ţie { aceste norme eşti 
cuprins între 50 000 şj 3 
n U < tea  le i

Cu privire la  conţinutul 
i celorlalte- iopIM l, respec
tiv 5—12, vom reveni c u 1 
detalii într-un alt număr 
al.z teruftij nestru, acestea ; 
având o arie mai largă de 
cuprindere şi de referin ţă ,:

NICOLAE TlKCOB

; Rrân ordonanţa nr. , 21/
, l£ţ92j Guvernul României a  

hotărât înfiinţarea, la ni- 
vohd c şmuneior, oraşelor, 
î, a tic pi lot vi ju i*1 o t»t 
asociaţii psx.ru protecţia 
cojwdatatarilor, ce urm a# 

desfăşoare activitatea 
, t  sprijinul şi sub îndru 
m arca Comisei Naţionale 
p nr St in iar 3., Me rolo» 
gje L Calitate şi a oficiilor 
judeţene p  ntru  prote ţia 
consur 5 or, în calitatea 

' acestora de organisme gu
vernamentale-

it «* e a»  •»« “ 
,$unt persoana juridica in
dependente. constituite ca 
Kt-3re ta  scopul protejării 
intereselor legate ale mem
brilor lor.

« r-o asemenea asocia ic 
«  poate înscrie orice p? *— 
soartă fizică sau juridică, 

""eu domiciliul stofei! în Ro
mâni i. cure doreşte să-şi

0 asociat» şi sobiiurife ei
aducă contribuţia la solu
ţionarea unor probleme re
feritoare la protecţia con
sumate râazr împotriva con - 
s$ecinţelor negative-genera
te  de calitatea necorespun- 
zătoare â  «nor produse sau 
servicii. înscrierea în aso
ciaţie se. face li ber consim
ţit pe bază de cererb scri
să individuală.

gfeţe v«rea. v**ţi dat de
sigur seama, ei1 o variantă 
b abuhă tă a ăposatului 
„Canirol al oamenilor m un- 
eiî". Denumirile însă au 
mal puţină Importanţă- Im
portante sunt scopurile şi 
modul cum se ating. 

Asociaţiile; pentru « H â r 
tia consumatorilor, deşi li
mitare ca rruwţăr de mem
bri, nu sunt nişte organis-

‘ Primim frecvent scrisori 
sau . sesizări telefonice pn- 
yind existenţa unor unităţi 

•de  alimentaţie publică ce-şi 
deranjează vecinii prin mu
zica dată Ia maxim sau 

■r comportamentul neeivilizat 
•ah consumatorilor. Recent 
ne-a fost .expediată o  scri
soare pe această temă din 
k  I f  , S t  , W | J  0- „ C  e t ă ţ  
«• se strada Transilvanie '
& - , altfel spus mon na. 
Era bine dacă autorul îşi 
pr« a ,  !< - iuitea (!a cu

cerea sa expresă noi puteam 
să 0  c divulgăm), pentru 
e.- a *i îi v  it iu  v- rbă air 

ci rificnţ unele a îzaţii.
• care în^ lipsă de prube te 

taxează dt pt ■ <1 mnii.
. . Bar, ,ch..ar şi, .îa  aceste-, 
-condiţii, am acordat seri* 
s )r , iu i iten i, i-am că
utat pe cei vizaţi şi le-am 
. eţ nu «piniH- R< < maţia 
căci de fapt acesta e obiec
tul scrisorii, se referă la ’ 
S.C. Mihâi Trans SRL, bar 
amenajat de puţin timp în 
localul vechii cantine. Lă
săm la o parte remarca 
privind dorinţa de îmbo* 
găţire „în orice fel“ a pa
tronilor* una dintre obse- 
siije zilelor noastre, deoa- 

- rece. în limitele legalităţii,
, oricui îi este permis ..cest 

lucru. Reţmsm doar afir

me care funcţionează dea* 
icntin sine Ele reprezin

tă interesele unor lărgi'Ca
tegorii, de consumatori, de 
produse i ' * trv . î Ele pe * 
interveni în '.c:..* , t.'âi, 
pentru îmbunătăţirea * ji>. 
taţii informaţiei- despre un 
produs sau • serviciu.. pol 

"solicita retragerea de pe 
piaţă a «nor produse cu 
rabat la calitate sau chiar 
»*• trag * , , noiizaţicl m 
fabricare a  unor produse. 
Pot acorda asistenţă juri* 
dică consumatorilor în ve, 
derea acţionării la  justiţie 

' în. seopul.. dezdăunării, ca 
, urm are a unor prejudicii,

u- a chizi ţk>*a ren
- unor produse oecttreşptei* 

aătoare calitativ., sau de 
prestarea unui serviet» ne*

»";-i.. "■ ■'!. -

corespunzător Pot, d* • - 
semenea, interveni p - ţru 
stabilirea unei corelări jus
te intre calitatea şi. para- 
nic-ni produselor sau t,t- 
vwiitor < prsţul sau tarifi î 
lor. .

Constituirea în unităţile 
administrativ*terlt( ’îak ale 
judeţului nostru a an 
subfiliale ale . Asociaţiei

.*H^i pr.<M V-- v.j *., '-«.<-
tdrilor nu as> putea spline 
că a fost cr*"ţ mult* încu
rajata. pe sonal aveam*, ou- 
t oştinţă f-î exis . iţa mtz~ 
ciaţiei „protec ■ Ulpia“ eu 
un nuţiţăr relativ" restrâns 
dc membri.

u r  ,n .i' u»*t prin. a gsts 
rânduri existenţa pe bază 
de act normativ a asocia
ţiilor respecti ve tociiWi -ii* 
scopul sUmulării constituirii 
c h mai multora ş? li-trâr',» 
>n atribuţii.

. . .. - ION CIOCLEI

De la s u f le t  la  s u f le t
Constantin Nî dvm Bobr» 

a " pus — zice dumnealui 
*- «fişe to centrul comu
nei prin care anunţă că dă 
foarte ieftin din vârsta pe 
care â adunat-o — merge 
pe 70 de ani.

— Aţi ■ avut solicitări ?, 
l-am întrebat.

—* Nici una» -
Am stat mai multă vreme 

de vorbă şi astfel am a- 
flai că nu s-a născut prin 
partea locului, oi undeva 
prin Oltenia. La Dobra „s-a 
m ăritat1* şi aşa s-a stabi
lit aici. N*a plecat din sa
tu l natal ca sâ se câpătu- 
iască în Ardeal, ci de fri
că. Tatăl său avea in Ol-- 
tenia fierărie, moară, pre
să de ulei şi vred^tivizeci 
ha teren şi a fost trecut 
la chiaburi. In 1953 a fost ri 
dicat de acasă dt Constan
tin N. de către nişte bă-- 
ieţi foarte euFioşi şi a stat 
tochis, fără sâ ştie de re, 
vreme 'de şase tuni.

— .Când mi-au dat dru
mul — povesteşte interlo
cutorul — mi-am zis: „Cos- 
tică, flRtiâtUle. techute s-o 
uşcheşti, aier nu-i de tine, 
eă tovarăşii - n-o sâ te lase 
în pace. Aşa e â  mi-âm pus 
aţerjjtde îh spinare şi am în- > 
tins-o. M-am angajat la calea 
ferată, am lucrat la Braşov,
1, S î i  • , ,  î ţ ,  p *  it- * îi r u t  
d a t  o .  1 d e  -ih n e m  s ă r a c  
f n  r, t s b i o ' - r a f i i l e ' e e  m i  s  
c e r u t  p e s t e  t u '  a  n  ; r i  r j

tata âSte fierar la C-A.p.
■ — S-a prins cineva la 

minciună ?
— Nici pomeneală. M-au 

crezut toţi.
— De când sunteţi to 

Dobra ?
— La 10 ianuarie 1995 

fac 40 de ani.
— Cum vă împăcaţi cu 

.ardelenii?
»*- Excepţional. Iş mai 

"domoli ta gândire şi la vor
bă. dar sunt foarte de trea
bă.

—• Sunteţi pensionar, n « ?
— î  '> o d* mulţi s  si i.u 

«»f« Î30 Jss pensie, iar 
soţia «8 000 Ju-s .b i cine 
ştie . ce, dar ne ajungem, 
eu şi soţia, eu oi.

— Copii ?
—, Doi, sunt la Hunedoa

ra; Ani şi doi nepoţi.
—- Aţl primit pământ ?
— Două hectare şi ju 

mătate, dar nu eu, soţia. 
Mu ştiu Insă Ce fac domnii 
de te primărie de nu mai 
dau titlurile de proprieta
te,

-— De Crăciun şi de Anul 
Nou o ă vi ’ * opi i u ne
poţii la Dobra ? (Discuţia 
a avut lac t deţy.j tbrie 
1994).

— Păi cum să nu vină, 
se poate .*

— Deci, treaba cu vânza
rea vârstei tiu ţine.

—- NU. ", d ...

TRAfAN SONDOR

Privatizarea nu înseamnă 

. , înşelăciune l ' '
..' D a " » m . eare "a muncit e  vteţă intreagă 

. Şi astăzi, deşi « d t  s-au adunat, pârul a mai albit, 
ecfaetaeU «fit a*ţ-'?*u îd îndMRt$tt|i ' |

Jdfrafi InteâtMd te  rso. muncesc î  Pcafsv iţ 
e* pfccs trăi altfel. i#  când mSt fii» I
~  ne spunea dt Virgll H i t f a M ţ  administraterul, fir- } ' 
we», dIA IWsrâ. ■" j

— De ce v-aţl făeut patron ? «  l-am
» tR a trei assUvei Nn w em t să mi '

. prăvălia «si» fn casa mea, «teci chirie h i  
9m- «fc s t d a i »  m m fm 'îak mm  îâJ» de 
<Ua Lteva^da pUdă, de ]£—£(> Ia şuti. - ,

— Pierduţi, câştigaţi V ,
— M unfie*.«P r iv a r in r te  »u înseamnă înşelăcitş-

ne. Iese totul feine. M l ncă la treabă şi asta îmi 
Imicură $ănăui#ii< • ' '

— Dte Virgil, sâ fie Dumnezeu cu uaj* să vă bu- 
; ewgţi de şSrinep0| «

m a ţ i a r  ţ i u t e â s t a
î n  p i c i o a r e :  .,,s e a r ă d e  s e a -
r â . ..mw z ’c a e s t e t l a t â
m a x ' n i * V c e i ' . a ; c a r e  j Î H f t i ' r ■ : p â
l a ş a - ; P i  s t i l  : d a n s u r 
l e  t e " S Î-: ţ i p ă t o, i j â l a

ANCHfrrA NOASTBA

sfârşit « • sâpîămâii i ,'.mt 
nelipsite, au fost cazuri 
cv<îi ; ‘ cij2 îia | salvă 
gardurile noastre sunt fo- 

. losite ca pisoaruri, firma a- 
vând un ingur pentru 
personal şi clienţi, bărbaţi 
•i nei“ \ce*tor mvxJsr. 
care .se referă la neeazurile 
zii ice, ;e âţiaugă temerile 
privind vacanţă ete iaţnâ, 
când număfui tinerilor va 
creşte şi mai ales privind 
petrecerii o -s i . w *  <ţe 
sărbătorii* de iarnă.

Se mai_ precizează în scri- 
‘''soare'" că" în "şedinţa de u- 

probare i U ^ r .d e 'u  r i 
mei, < r.iî „consilieri .-.a u 
fost de acord*’ eu toţii, in 
clusiv primarul, conside
rând < ă „încă un bar în 
Ghelari' nu ar mai avea 
rost'*. De aici „dilema" ci- 
titorului nostru când con
stată că barul a fost auto
rizat, având ca obiect de

.< t-ita , i -i
blică. Urmează apoi alte 
aci z «fi. r  zia:ui nu
este abilitat să Id' verifice; 
mai m ult chiar; având drept 
unic " argument afirmaţia 
că „lumea vorbeşte în sat“, 
nu le putem vehicula.

Pentru că- scrisoarea îl 
vizează direct -— „Este trist," 
dar adevărat ditv câte am 
conştataţj Că interesele pri-

Trebuie respectate liniştea, iar şi adevărul
şş
m: ,«a*M| 
ri“, an» 
ra înţes

mărului lezează drepturile) 
«dfoteft i < -ki M h-
a os* — bem  pe
dl loan Tlopiieiau cuira o-a 
procedat cu autorizarea

în privinţa moduolul de
comportare a tinerilor, na 
neapărat doar a  clienţilor 
acestui bar, dl Topiicean 
dă dreptate celui care no

firmei. SI s R. răspup ’ă  scrib, *1%.' nu ştie *i ti
patronii (unul din Cioj, 
altul d ia  Hunedoara) au 
lăsat q' cerere ,1a primări® 
după ce ayeau acceptul 
de închiriere a spaţiului 
de la conducerea -minei. Jn 
şedinţă de consiliu s-a »- 
probat natura activităţii, 
cât şi programul de fuitcţso- 
- nare,- de  da şasft-^inwaeaţa 
îa  24 seara ; în cazul to  cg- 
re  se solicită prelungirea, 
la  sfârşit de săptămână, se
aprobă de către primărie _ I
până la ora 2 noaptea, fiind ' nutru Deac, şeful Postului deşi era dată te

de pojiţie. Dar nici vorbă

bătăi sau apeluri la sat- 
. are.

Despre acest ultim  as- 
pect i-am r«. toţi
cei cu care am stat de vor- 
bă Dar nimeni, r ici po»

' liţişti, nici barmană şi nici 
;  cei câţiva tineri pe care 
„i-am întâlnit în bar nu

rc rh  in din ; li
trul localităţii, vin aici.

Ze i v  tm  aflat Io tim
pul documentării? Că, to
ii adevăr, s-n greu se >- 
pectâ orarul <Je funcţionare, 
ipai alps '& sfârşit ?«• săp
ăm In . „ nţii pâ ăsi. ■>
barul spre difnifteaţă, nu, 
la ora aprobată, 0ă în cu* 
rând ’t  i„ construi în curte 
uî) grup pentru cli
enţi •— după cum he
gura barmana Elena Cior- 
bac, tuC pe Ffâtronul Mihai

să U e.vi-c*i *.,r: vre- 4̂ ' f - v c - V ' s - > e -  
vr C4 «  i. ■ î- terlocutc re nu ştia a  nud
ping,. zbiară unii la alţii, existe şi altul) nu l-am în-
toiarâ, da, e drept — -»p*- tâlnit. înaintea itttrârlf f»
am  dl -maţeşf. I>U- Tocai n-am auzit muzica,

anunţată şi poliţia de mo
dificare. Referitor Ia acu- 
z îţii e , it' - risa« 33 i 
m ar ‘.pu a ,-i pe patronul 
din Cluj, om ul' care «usţi- 

. ne financiar - activîtatăa, 
nici nu i-a văzut la faţă. 
Cu celălalt a avut o dis- 
euţie destui de dură }K te
mă nerespectârii programu
lui de funcţionare, pentru* 
care au mai fost reclama-' 
ţii. T-a spus chiar că da
că nu-şi poate închide ba
rul la o ra ' stabilita, s-ăr; 
putea ajunge la ridicarea 
autorizaţiei de funcţionare.

de bâţăi sau salvare". Şi 
nu e posibil ca poliţiştii 
să i.*» ştie adevărul, dată 
fiind ve uniunea *»-J bacul. 
Părere® m ^ v  Uneri
aîlaţi Ia jocurite 
di , m r — Marian Rrunză, 
miner, Lcî.-.v: 1 Gcinteie. 
muncitor, Cipriap Szigeti, 
elev, şi Dan Stoica, fără 
ocupaţie — este că nu  ve
cinii- au serls scrisoarea, 
cj „concurenţa11. La ce se 
referă? I;, Ghelari irr.SA  
şl alte baruri* Dâr, de când 
s-a deschis £âcesfeh-•’totf ■ ţl-

maxim, 
ăpă cum «v® -a să > u -  

stetâm te . jîc.-i sr Cum de 
o aud vecinii, putut
afla pentru că încercarea 
3< aştri de e i- '< eb» w* 
c -i *$m «-adiam  apt iş-jere 
.t barulu a râpws "<?• 
•/.Ura. D# - v : a c  te Ia* 
cru. Aşa c i rugămintea >1« 

sta de >c. bâ ca  noi, coi 
* w  locuim l& 'yâ i ’ »asţă 
firmă", a am avut cum s-o 
îndeplinim, mai ales că nu 
ştiam cine s< ascunde 
pă acest „noi". Oricum, nu 
putem interveni ,pentru 
oprirea acestei activităţi". 
3tU pgnţru că n-ar fi de a-*

cord tfnerii, cure, .«tetei. Pfo» 
fmil® afirmaţii, n-au : 

te  Ghelari** 
pentru că am  apăra 
rusele unui patron pe cord 
nic* nu-I ciauaaşteto, . cf 
pcriîiu ca sa* jîs

ziăvuhtf K-
cea.

... Ceea ce stă te  puterea 
noastră «ste sâ  cwrortăm cu
a jtoace {wofMrii " veridici-'.

e», unor afirm aţii şi a -  
CUzaţil şi «5 îiţll
cu obiecrivitaie cititorii. 
Redând f r ,r5 avsr.-'te ,n 
tcrloeutoriior cât şi ,1 
vaţiile proprii» dredem că 
rte-âhr. râcut datoria. " Din 

‘ păcate. In astfel de cazuri, 
cu  c*F aprofundezi docu*' 

'm entarea, as tot mai muit 
sentimentul că" fiecare are 
to felul şău dreptate. Est® 
adevărat că locuitorii din 
zonă au dreptul Ia linişte. 
Dar nu poţi nega dreptul 
la distracţie al celor ti
neri. Rău este când anu
m ite manifestări depăşesc 
limitele bunului * simţ şi 
ale unui comportament ci
vilizat, când fiecare con
sideră că dreptatea este 
doar de partea lui şi ni
meni nu e dispus la con
cesii, la o atitudine tole- 
ra rtte  Cât priveşte intere
sele m ateriale ale unora ' 
sau altora dintre eei invo
caţi fn serisoare, alte or- : 
gâne sunt abilitate să-şi ; 
spună c rM -- '’1 ." ■_ ;

VIORICA ROMAN J
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BENZINA-O AFACERE- ÎNTRE
.LESAUTATE Şl MORALITATE* I

(Urmare din pşg. 1)

primit benzină la nivelul 
necesarului —* se consem
nează în nota de control 
nr. 2904/9. 12. ’94, în luna 
noiembrie a comercializat 
(PECO Deva) en-gros la 
societatea privată din-; O- 
ţelul Roşu 14,8 la sută din 
cantitatea aprovizionată Sn 
luna respectivă 

Fără a  tace referiri deo
camdată ia legalitatea sau 
ilegalitatea acestor tran
zacţii de benzină — lucru 
pe care-1 vor Stabili cei 
în drept, deşi există şi o 
contestaţie depusa de către 
S.C. PECO S.A. împotriva 
actului ţe «I
Gărzii Financiare — a- 
cesta fiind considerat 
ilegal —, se desprind câ
teva lucruri certe: •  Cu 
toate că nu *-a ono te tp rift 
repartiţie necesarul de ben
zină al jadeţttttti, prsfr>'rv- 
du-se în loc de 2277 de 
tone numai 1491 tone, can
titatea de 219221 kg a fost 
teRtrătoată #e m m . o ® , 
ducerea PEC t> De ra de 
piaţa* judeţului nostru 
şi „făcută cadou" S.C.'' 
A U Ttm tA H S « A l*  Oţetul 

■ Roşu, i a . care
fiv H«nedfe*rîi e fe  o  eriss 
extreniă de benzină, ia r în 
Staţiile proprii nu era 
g r»» , te  #  TCaţv
este opinia rep"?H3ftţ-.Kr.»v 
A.G.A.. — reprezentanţi

care deţin portofolii ex 
cepţionale —, vizavi de; a- 
cfiastă dragoste ''t -a  , ~1 
nitâ" manifestată de către 
conducerea S.C. PECO S.A. 
care, faţă de firma din O- 
ţelul Roşu, tranzacţie în 
urma căreia PECO Da va 
a scos din buzunarul ce-1 
tâţeanului hunedorea'n încă 
100—ISO de lei în plus pe 
litrul de benzină (vezi pre- 
ţurile 3a u.ik *n -ut., 
perioadă la staţiile similare 
din judeţ), dincolo de cer
turi» specula şi timpul pier
dut cu aceste cozi? •  Care 
este opinia factorilor de de- 

,d z ie  ni judeţului Hune
doara, ai F-P.S.-ului şi dacă 
mmssMmm A  a ttm âa «se
ducere a S.C. PECO S.A. 
Deva m ai. a re  ţa ra n ţia . mo
rală de a reprezenta inte
resele consumatorului din 
moment Ce s-au înregistrat 
asemenea aspecte? •  Sunt 
oare atftt de m ari relaţiile 
dlui director al S.C. PECO 
S.A. Deva, cum  se vehicu
lează în „târg" că' nimeni 
nu poate fece ordine în 
ucrxt s*m*3* 7 

'OHcutn, dragi conducă
tori ai judeţului — de la 
PrtdfettUBă şi Consiliul au- ’J 
detaân —» vă invităm  să t 
va prerizăp poziţia a ţa * 
de c d ă  petrecute i*  Q& 2 Q 
S.A. Deva! Nu de r-U-CVa, 
A  donrpRţtuu faptul că mu 
trebuie te vă fie îrttiiferţnt
'V ţe we&ate, t

c «  k m p m â  m p l k m m ^ w f

în tre  „minunatele" sur-
. ....... £*«- .
rettte srite de d*i «are

I |  Tds în c i 4 te'<lecc 
brie 119 „«narea cu sarea" 
se înscrie şi politica fiscală 
tW s H i  :â re  s t  
un ali.it fidel şt al A tua- 
lului Guvern. Nu de pu
ţin? ori r î  ş»4 pus între- 
barca de c, împdzit -u 
plimentar şi n u  o  reducere 
de impozit ' pentru acei 
care pe lângă o activitate 
dă bază, mâi fac câte ceva?"■ 
Găsim %»„:>.,£ c nstfel de 
întrebare > mtru că în ac 
tuala conjunctură fiscală, 
politica impozitelor nu 
face altţeva decât să lo
vească tot în- persoanele 
care fac ceva mai mult 
pentru comunitate, pentru 
ţară. Mal precis coeficien
tul de impozit pentru ac
tivitatea de bază este de 1, 
iar pentru cea „suplimen
tară" de 1, 3, lucru care 
nu face decât să >b truc- 
si nare , - î , ' t ‘ va mi-r-,. 
stimulând nemunca. Deşi, 
aparent un fapt minor 
,;r  ligia le din j  doua x, 
tivitate prin acest artificiu 
4 >. <. aproape se n-u.-n-î'ă- 
tesc, de „multe Ori în a 
ceasta situaţie lucrul - se

face la  negru pentru a nu. 
flfttftei li* 9K£j& .€% - nlici 

R, ptigoritititet î»a-, 
flfenffctr s-v.t 'de -.“'atoee că 
prin  politică fiscală tre 
buie stimula tâ iniţiativa,
«Unea şi şaum e prin r e 
ducerea, coeftcienroteit : d e ; 
impozitare fie pe a dăua 
activitate sau global pe 
întregul venit realizat, nici- 
decum majorarea tranşei 
de impozit la 1,3.

Desigur, stupizeniile nu 
încetează sâ apară, un fapt 
izbitor pe :are nu ne-jam 
propus să-l comentăm îl 
reprezintă intenţiile actua
lului Parlam ent. de non- 
impezitare a unor steme 
— ctiu nele V edinţă «le

r i'U'Si.. şl de itaţi o — 
«salO se ridică la aproxima
tiv trei sute de mii de lei/ 
persoană/lună, fapt câte 
expl că excesivii a tea * chlJ 
în folosul acelora care mai 
mult se ceartă decât mun
cesc.

Dar, cum suntem în 
pragul speranţelor, credem 
că in noul an mintea * în
ţeleaptă, raţiunea va tr i 
umfă, ia r cei in  drep t Vor. 
judeca lucrurile cu mai 
multă maturitate.

CORNEIi POENAB

- Oa M /9 tm  M 
torâie ai ziarului nostru, 
dl.„„Remus C&maş, om în 
vârstă de pestă W  de teil« 
domiciliat în sâpâ 3/th)ptl, 
comuna Băcia, ne-a relatat 
cu lux de amănunte, într-o 
lungă- scrisoare, despre oft. 
.teva probleme personale şt 
altele de interes mai larg, 
care-l privesc şl pe ceilalţi 
consăteni*; Desijpir, sj^ţiţti 
nu ne Iţigăduie să redăm 
în detaliu întreg conţinu
tul scrisorii respective, Tre- 
când peste amănunte pr£ 
cizârn' că, In esenţă, peten- 
tul se referă la  un litigiu 
pe care-1 are cu familia 
dlui Ioan SocacF, nimerit 
•A 'I*- 4‘'rin  de *av! , cura 
s-ar zice, la lucrarea pă
mântului în asociaţie, te
renul cu pricina fiind cui. 
tîVat, în anul trecut, cu 
porumb. Ce e-a întâmplat?

CudBOsebtt

r e s p e c t
.................. i i  ii m i ni i..

Fiecare proprietar - «te 
pământ şi asociat a  avut 
repartizate «Amtegfte pe 
care trebuia să facă lucid ' 
?d# 4* mtrvţtlawre »  him - 
In79̂ cs Da: 5.
K aşila s a făcut fîra  ţr^ -  

şî tec tâ rd - 
tura s-au petrecut la  cu- 
jtpp̂  '"liţŝ âşiedr: te'- tengiir
g re ş it"  rândurile, lâeomin- 
du-se şi la unul câre-i a», 
parţinea dîtii Cismaş. 1>0- 
vedindU-se fapta de gâ*tm- 
Xire, In  urm n «mct»*ei 4t« 
cute, în care s-a implicat 
>  poliţia locală m • «a 
din Simeria pentru clari
ficarea lucrurilor, lp  vede.
; a i t  imării tn M  *: t
propus -i s-a convenit ca 
pâgpbaşvaoî sădi tef tăBtt. 
ip ită căittitatea de pâru teb  
ce î  ,se* cuvenea, iar pârâ
tu l Să-şi recunoască vina,’ 
ceea ce nu prea s-a întâm
plat:

Pe lângă acest incident 
itepUest, (B. Cisntaş âdaee 
în atenţie şi alte *|«şte 

isimilare, considerând Câ 
^  ’» ageri le , di trug t 
«te bundri 4* la  
«alterai, de &  s'taiiQ» â  
de la baia populară nil fac 
câtuşi de puţin cinste 
celor ce au comis aseme- 
îea acte ned mne Opini j 

patentului este iceea j. 
faţă de astfel de aspecte 
este necesar să se ia atitu
dine, sâ nu fie tolerate sub  
nici un motiv cazurile de 

~ dijmuire în dauna avutului . 
personal şi public, 
du-ne eu deosebi^ respect 
să  reflectăm îr» j»esă Orice 

st,f» ă i teviiczb f&,
: ceea ce am şi f  ăcut şi v o m .

când t® iveşte prile
jul.

NICOLAE TlRCOB .

«a» *.«■***»

toi procente
---- • :. .r ..... ... - i.c. , ' ■ .. . .. ...

noiembrie 1994 faţă de
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to

m
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94

11 luni 1994
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h
8 1 *

I n

faţă itc 
11 luni 1993

Producţia industrială 97^ M M 949 W%p
Productivitatea muncii în Industrie •6,9 103,3 1032
Numărul salariaţilor în  industria «li» 9%g 96,9
Export 127,7 - M M - 106^ , • mk4
.Vânzări de mărfuri cu amănuntul 103,3 116,0 108.8 118,2
Servicii prestate populaţiei 78,0 71,5 71,9 95,6

Producţia principalelor produse ind. >
— huilă netă a u # 111.» M&f
o»«Nii fiMLţ. 92# 89,8 t m
v«um iftininTifir' • ■ t m 87.7 78,2 96.8
— «hîlm t q ş j  - 200#; - 84,7 S8^S
-liiiosKC.-v : v m .. 535£f H M t m
—- «MMI lUaift în  afeateare n »  . 4MI m m »

tepte -:dc  «Misum m » 186P
s m

,  m m
amu 95,4 ’ »M ■ - m m . '

Efectivele de animale -la 90. SCI. 1994 -
B a t e  i 

— ia  pomijifte
98, t  
M ,t

104A
1 W 8 . s .

■jfteigrit , j •1 IMCI1IC • - IO U M # t i u
mla populaţie <9M ' 145p M ă

W& 98,7 98,7
— m  pteptiaţie t74S " 99,4 92,9 99.4

i w r t ţ » : 68,4 rd M :. ■'
— 1» pupulâţie 9M 11L5 / 95,4 ,  m ,5

VouitUiOe te te tia ie  medii nomhwle
- m.lMMe. M M  - " 188,4 •294,2 259,6

■.; a* ..,* ■teiwfrrtr r-V ".; :a•fi-.- -.ţ- ■ r "V ‘: ' m m  : 188UB 2S«<§
Preţurile da  «Mksum g e  poţhilaţiel * u m 170M 2MI» 3 ^ «

ti* te ilfe f t neutate 1932 .. 16ftjl
—- a h t e t  tMalituenlare W2J» 1662 371,6

m m 187A 299/) . m m

t i  -mm 0  wmm’p'ămm ! « * * « # «  ătăţb —  .m m ..— ..

rI ACTIVITATE

p m m m im s A

I

l
i Cd ocazia sfintei ş â t-1  

bători a Naşterii Dogi I  
•  Pitim ndstro  m m  « t is  J 
•  tos şi a Anului Nota I

( j*- i .
a Catedralei „Sfinpi I

I împăraţi" din Hune. a 
doara a avut o activi | '

( te te  fN^g^tenift. în  prun g 
Plan m ■ iasc tte  ks»area 

I  casetei cu colinde intitu- ■  
* lată „Asta-i seara lui |  
1 Crăciun", având ca prifn I

1*  solist pe Daniel Bem-1 
bea, realizată de Phano I

1P.G. din municipiu. în  ■  
zilele p rem er^ toare  Şi I ;

I fn rele ale Crăciunului. 1 
corală dirijată- d e  (fi. t  
MzriU S tâ rra a  prezentei ! .  
concerte la  satfite S.C. |

)( „Siderurgica" SA,, pe a 
.scena în  aer liber d ta  |  
orăşeliti «giitlor, la  Spi- ■  

taică munieipjd t  #. » .  I

I

m m T iA m u i 
Un sos.Uij făcut *ilu c 

printre de la
U t e u  u. it ti V
«teu ar d»*. fără
nici o îndoială, numai râs 
puasuri de „foarte m ulţu

miţi". Pentru aprovizionare 
cu srodus • indîgetie s: -i<r 
Import tânduială, curăţe
nie bună servire, amabili
tate. Fără exagerare, aici 
se practică zi de zi un co
merţ civilizat. (N.S.)

* **« . *****a*>*-**-** '(r***-*i *»****-#'** îl

Gin «eu dfsp conflictul de la Radio Seva

SOCIETATEA COMERCIALA ROMANO- 
C£RMANA LEMACOM PROD. S.R .I.
Vă oferă prin c<d mai renumit magazin 

de «nobilă din Sevă, situat în str. Minerului, 
nr. 24 («aia mică a cantinei Liceului Minier) 
tm larg sortiment de rnetsUă dc .pe piaţa Internă 

săa
Noutăţile de ultim i oră puse ia dispoziţia 

dumneavoastră sunt:
— bucătăria „Bianca” — import Austria
— bucătăria „Ikarus" — import Austria
Runătărîn» Sunt dotate coniorm standarde

l e  veagice m . ftriglifcr, congelator, , iw d
1: d  chiuvetă inox, având posibilitatea ingntărH 

In mal multe variante.
, R-eţurile sunt cuprinse intre 4 1001)00 lei
'  —  î m m m r m .

De asemenea, unitatea noastră vă oferă 
f r e s ^  |â  £*«-*11» I » #  *£•* % e s t r i5  ̂ «*t M
Biare varietate dc culori şi forme, la o caHtate 
şi preţ ce sfidează orice concurenţe. 

Informaţii, Deva, telefon 618676.

întrucât îh conflictul a- 
părut cu câtăua vreme în 
urm ă, la Radio Deva au 
apăru t unele elemente noi, 
'în ziarul de azi revenim a- 
supra câtorva. Acestea au 

„ fost relevate cu prilejul a 
două conferinţe de presă 
ţinute separat de cele două 

1 părţi implicate. Ne referim 
la societăţile „New Style 

^Inţţrnaţipnâl" SR.D. Bucu- 
■ reşti şi' „Saltitaris" Deva. 

Ded, •'».«*« ^ , « 9  
jarebleaMd» fttte su  fe d a .  

, rîficate Intr-o sţftgaîă în 
tâlnire, o să discutăm de- 
şpre ele separat,' aşa cuib 

. s-au desfăşurat.

La prim a dintre ele 
au  .fost de faţă  d r . . Mihai 
Ioan Suciu cu soţia, ca 
reprezentanţi ai S.C. JSa- 
la&«-iş"‘: ş t  m area majoritate 
a lucrătorilor postului de 
radio amintit. Din cele pre
zentate, cât şi din răspun
surile date la  întrebările 
gazetarilor prezenţi, a re
ieşit că tărăşenia a  pornit 
în special dg la nerespec- 
tarea « o r  clauze <%*»- tan - 
traetedui dă aaBnitete  dintre 
cele doaă firma, dar «tai 
ales de Ia . îm părţirea: .be
neficiului din ultimele trei 
larii Be «itîel. txua- ăee- 
laşi lucru a reieşit şi din

cea dc a doua conferinţă 
de i : esă I a ( are au  par™ 
ticipat repretentartţH W  
M arias Marga, dlrtctorul 
generifi ai « ie tâ ii '-  buca- 
reştene. Ne referim la A- 
lexandru Cîmpeanu şi a - 
vooatul TraiaM Dumiteescu. 
Daţi resorturile şi cauzele 
ew^ictulvti sunt mai i«pttRe, 
te  esenţă nu- putem  sâ nu 
li dăm  dreptate primului 
cftmi spunea tdt . 
eete vO r i g a  w  A  osteuri 
d increrei d a i* s o c ^ i '‘.- A m  
o - 8 , # r ' « M | N » f l  de  
aconi «aa smxtel ta»a m* re
glează aceste conturi Spu
nem acest lucru, întrucât

demontarea noaptea la Ora 
două şi transportul insta- 
laţiilor ţţ aparate*» o 

t d m l  na n» re  pare 
d^oc o  breâbâ serioasă. 
Chiar dacă îţi aparţin în 
proporţie de 69 la sută, cum 
este căzui -lui ’Marîtts Mur- 
gu. O ricum, «ert -este că 
detraundaSiă Badin Deva nu 
mai emite. Ia r  sesizarea de 

«către itw â a Po* 
tiţîeî, ş* instan-
ţî/ter /iţ Jddecâtâ l ă
de-Încâlcite sunt iţele în
j t e s i .-.-mmuA « v -

SX:. jPO L II>A V A “ S.A  DEVA 
Vâ oferă, în regim .cn gros,

«a promptitudine, la pretori avantaţoase 
ţi de calitate trcproşalulă. următoarele pro
duse :

•  b iscu iţi f ln tr -o  gam ă so rtim en ta lă  di
versă) ;

•  E ugen ia  — D iv erlis  — C rem  cu a rom e
de b an an e , ciocolată, portocale, (ă p su n i;

•  stîclisui’i î
•  paste făinoase ;
•  tâiţei de casă.
R r ia ţ i i  ş* e o ta e n z i — zilnic, la sediul socie- 

i tfiţB . s tra d a  22 D ecem brie , n r  257, la te le - 
|  Io a n e le :  054/620712 şi 621750 ; f a x :  02 M "rit
I
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a apărut .Judeţul Hunedoara. Ghid turistic"
A  ieşit de sub tipar lucrarea „Judeţul Hu

nedoara. Ghid turistic", editată de S.C. Casa 
de presă ş'i editura „Cuvântul liber" S.Â. Deva.

Sunt prezentate în  sinteză o serie de date 
privind judeţul Hunedoara (în limbile română, 
franceză, germană şi engleză), principalele zone 
etnogratice şi economico-sociale ale judeţu lu i: 
Ţara Zarandului, Valea Mureşului, Ţinutul pă- 
durenilor, Ţara Haţegului, Valea Jiului. Bogal 
ilustrată cu fotografii color şi cuprinzând •o 
hartă cu cele mai importante obiective turisti
ce din judeţ, lucrarea constituie un îndreptar 
util pentru turiştii români şi străini dornici să

cunoască istoria, monumentele şi tradiţiilet 
de pe meleagurile hunedorene.

în compendiul publicitar din partea a 
doua a ghidului, principalii agenţi economici 
cu capital de stat sau privai din judeţ îşi-pre- 
zintă obiectul de activitate, oferta de produse 
şi servicii, lucrarea ■■ constituind şi un sprijin 
pentru manageri în stabilirea âe contacte pen
tru viitodre afaceri. .

‘ Persoanele şi agenţii economici interesaţi 
în procurarea ghidului se pot adresa redacţiei 
ziarului „Cuvântul liber" Deva, telefon 612157,1 
fax 618061. . v
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PRODUCĂTOAREA NUMĂRUL 1 j 

DE BĂUTURI RĂCORITOARE j
DIN LUME ‘

D D K I .T S  S Â  i .  A 4» T  J C -  A  ţ  i B  A N  I 
U U P Ă  v ? i t : î  : O E  S E R V I C I I -7

VeU Kfift cxtm, dac» trpediaţi 
«*ţ e i  a d r e s a  â’v*. îs-

• : • 'i-a y& A F A C F H T - F w *  ţ f u * i « e * a
i: 3■*, *6. I’îsca
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VÂNZĂRI- 

: « CUMPĂRĂRI

•  Vând talon Mercedes,
tel. 627876. , (93995)

•  Cumpăr certificat în
matriculare Ford — Gra
nada şi maşină ’ pentru 
p iţse de schimb. Tel. 
642489. (93985)

•  Vând acte SRL (pro
ducţie) înmatriculat decem
brie 1994, tel. 661415.

. (5061)
•  Vând Dacia l3l0 Un-

,, i** fabricat! 1988, De 
va, Horea 93. (5053)

•  */ , 1 p«  duse t '>'< r> 
•şi încălţăminte din Elveţia
la 3500 lei/kg. Tel. 619221, 
©rele 8—16. (5054)

•  r&r ;d apartament trei 
eamere confort 2 şi spa
ţiu comercial, telV 629318.

* (5*59)

•  Vând Dacia 1310, Un- 
'  r i t  J984 talon Trai uit, 
Orăştie, tel. 642873. (2990)

«- \  ând «iat 8; 0 şi mo
tor t i ;it lemr e I ol * 41030 

/ v  (2991)

•  Vând injector auto
mat, 1 pe combustibili li
chizi, Orăştie, tel. 054/ 
642571, după ora 20. (2992)

•  Vând talon Dacia
1300. Informaţii la te le 
fon 621384, numai azi, 4 
ianuafle 1995. (5068)

ÎNCHIRIERI

•  Caut pentru închiriat 
apartament, două camere, •

ent >1, c biîat, ci teu' 
fon. Informaţii, tel. 620775.

(93990)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Angajăm femeie în
grijire bolnavi, eventual 
internă. Tel. 614256, după 
ora- 16. (93993)

•  Hunedoara CAR pre
găteşte consilieri financiari. 
Informaţii, tel. 718627.

(93919)

•  închiriez rochii de 
mireasă şi accesorii. Strada 
Primăverii 19, Orăştie

’ (62987)

•  Caut femeie îngrijire 
copil. Relaţii la tel-, 618924.

—  (5065/66)

COMEMORĂRI

•  Amintiri, regrete 
şi lacrimi la 18, 32, 12 
ani de ' la decesul lui 
DODA MIIIAI DODY, 
OLTfcANU LAZ AR şi 

OLfEANU MARTA 
Odihnească-se în 

pace! Familia dr. Do-. 
dă. (92276)

A  R D  A  (  
D E V A

str. D ragai Vodă. nr. 18
m m »;

H U N E D O A R A  —  
M W N A  $ R .L . —

. Telefon 7IMl)0

i i 
i 5

D E C E S E

. •  Cu adâncă ^durere 
în suflet familia* şi ru_ 
dele apropiate anunţă 
încetareafy lgerăfeare  
din- viaţă, în urm a-u- 
nui tragic accident ru_

• tier,; în ; prima • zi - a 
noulpî an, a celui' care 
a f©st

ANDREI VE80ŢIU
în etate de 63 de ani.

■ î l  vom păstra veşnic 
în inimă şi-n gând. 
Dumnezeu v 1 odih
nească. Aducem mul
ţumiri. tuturor celor 
care-au fost alături de 
noi în aceste Vile de 
grea încercare, (5057)

•  Cu n tins 1 du - - 
în suflet cuscrii Be_ 
dea regretă încetarea 
din viaţă a cuscrului 
lor

' ANDREI NEGOŢIU
- Dumnezeu să-1 odih

nească în pace! (5055) ,

•  Suntem alături de 
iragii noştri prieteni 

Ădi şi Angelica - la 
despărţirea fulgeră-
o < < tat • V, 
ANDREI NEGQTIU 

Transmitem sincere 
condoleanţe. Dumne
zeu să-l ierte şi să-l 
odihnească în pace! 
Familia Hanganu.

(5057)

•  Soţia, fiii îm 
preună cu familiile a - 
nunţă cu adâncă du
rere încetarea din 
viaţă a scumpului lor 
soţ, tată, socru, bu
nic

REDNIC IO AN
înhumarea astăzi, 4 

ianuarie, ora 13, de la 
domiciliu, la Cimiti
rul ortodox de pe str. 
Eminescu, Deva.

11 vom păstra me
reu în inimile noastre 
şi ne vom ruga pentru 
odihna sufletului său 
bun. -■

(•092334)
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DOREŞTE SĂ-ŞI ALEAGĂ 

D I S T R I B U I T O R I  

PENTRU JUDEŢUL HUNEDOARA 

Dacă aveţi :

— posibilităţi de stocare ;

SO C IE T A T E  P R IV A T A  D E A SIG U R A R E  
V A  ST A  LA Q JSPO ZJŢIE G U i

Asiguraserde autovehicule CA SCO 
CARTE VERDE 
Asigurarea bunurilor tn timpul tratispor- J

Asigurări «te sănătate pentru călătorise |  
în străinătate. . >. . j
Asigurarea -clădirilor şi * conţinuturi aces- I

â f lj BMrt 4e credîle ş i ’garşhtil f
Asigurarea -managerului. • j

— Program zilnic: 8—16; sâmbăta : 8—12. ;
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S.C. SYHGEŢ1A FpREST S.A. DEVA

Comunică celor interesaşi Intenţia de tnş- 
jorafte n ţffe ţn ilo i fa fansno >, îitectpând
cu data de i .  02. 1995. \

-1

COOPERATIVA DE INVALIZI PROGRESUL

OEVA'
.

Anunţă intenţia de majorare > preţurilor şi 
tarifelor, începând eu data de 3 februarie 1995.- (2)ii

—r camioane / posibilităţi de trans- ) 
port ; ^

— fonduri pentru . extinderea fn | 
afaceri..- 4' ‘ V ţ

Dacă. doriţi să ne fiţi parteneri în ă- J 
ceastă zonă, vă rugăm să^grieţi sau
telefonaţi la :

■ S.C. COMPANIA d e  îm b u t e l ia t  

■ COCA-COLA BIHOR S.R.L.

Şsmwtot, »*. 44B, cod 32l ţ ,  tel. : 0Ş9 - 
126767 ; 059 —  I26MÎ.

COMPANIA DE m m jTFJJAT  

. COCA-COLA BIHOR *

Caută pentru sistemul de distribuţie J 
zonal persoane dinamice, dornice de o ca- J

S.C. PECO S.A. DEV A

Cu sediul în bdul 22 Decembrie, bloc 11.

Vinde la licitaţie publică piese auto şi ma
teriale rezultate din dezmembrări de autocister
ne şi carosate SR 113 şi SR 931. Licitaţia are 
loc la sediu, în data 16. 01.1995, ora 10, şi în 
fiecare zi de luni la aceeaşi oră, până la epui
zarea stocului. Informaţii la tel. 617950, int 11 
si 13.
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rieră promiţătoare :

Reprezentant vânzâ ri : 

vârsta maximă 35 de ani 

minimum studii medii ; 

aspect plăcut ;

disponibilităţi pentru munca în
echipă ;

S.C. PECO S.A. DEVA

Invită pe toţi utilizatorii de produse petro
liere, care doresc să se aprovizioneze prin so
cietatea noastră în anul 1995, să depună la se
diul societăţii, până la data <fa 10.01.1995, CO
MENZI FERME cu specificarea cantităţilor pe 
perioade de utilizare.
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s
V

1.....  ■' • . ■ " V
— domiciliul stabil în Hunedoara. • V

Daca doriţi să munciţi într-o echipă \ 
tânără, pentru cel mai apreciat produs din \ 
lume, trimiteţi cererile dvs.*pe adresa : \

•  Profund'îndureraţi în
chinăm* un gând pios dra
gului nostru unchi şi văr 

REDNIC IO AN.
Dumnezeu să-l aibă in 

paza sa. Familiile Trufaş 
şi Ştefan.

(0*i>2335)

Ziar «ditkt da S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S A. DEVA ! 
J/20f518/1891 Cont307050001 B.C Deva Codftscal2116827 
Daya.Str.1 D«caoib»to.35iud.Hur»doam.Tat«»tar»:6112753 

12157,611269:625! ’ . - %ă
DumKiu âh ionea -. praşftdnta, Mna( Bod*a VlrgK Citşan, 
Tltwlu Istrat*, Nîcpîae Hnratl - admMstratod. întreaga 
răspurtdarapartni conţinutul artic- opoaMauiodl
ae«ţstara. TiparttfaxacuW laSG  .^OUDAVA'SA.DEvA

wageMa'gsBSr.

COMPANIA DE ÎMBUTELIAT 

* COCA-COLA BIHOR 

LOC. SACADAT, NR. 449 

JUD. BIHOR, COD 3711 

DEPARTAMENTUL VÂNZĂRI

Informaţii la telefoanele 
126767 sau 059 —  126301.

05&


