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IN VIZOR A Z I

Pactul cvadripartit
Partidul de guvernământ 

a început anul 1995 în 
forţă. Nevoia de a-şi con
solida puterea — cel pu
ţin în P a rlam e n t— prin 
alianţa cu sateliţii săi su(s)
p u ş i__P.R.M., P.S.M. şi

. P-UJJJR. —, de a pregăti 
electoratul pentru listele 

- de alegeri din anul viitor 
(sperăm să învingă raţiu 
nea şi să nu mai votăm 
liste, ci oameni pe numele 
lor adevărate), este foarte 
acută în partidul dlor O- 

•• liviu Gherman şi Adrian 
Năstase. Şi nu doar atât. 
Partidul de guvernământ, 
deşi lipsit de discordii şi 
furtuni prea mari, care 
bântuie prin alte formaţi
uni politice — şj din arcul 
guvernamental sau care 
susţine guvernul (iar cazul 
P.S.M. este cel mai recent 
şi mai profund), dar şi din 
opoziţie — este conştient că 
singur nu are forţa nece
sară supravieţuirii la  câr
ma treburilor ţârii, pentru 
că „ doar împreună cu 
P.U.N.R. nu deţine majo
ritatea parlamentară şi se 
poate lovi de bariere in 
demersurile sale politice şi 
nu numai. Şi afinei în . 
cearcă pacte, alianţe, 
protocoale. în  pofida fap

tului că prîm-vicepreşedin- 
tele P.S.M. — Adrian 'P ă -  
unescu — îi sancţionează 

•uneori, verbal şi în reviste
le sale, pe unii dintre 
membrii marcanţi ai 
P.D.S.R., iar şeful P.R.M.
— Corneliu Vădim TudoT
— îl bălăcăreşte pur şi 
simplu (în stilul său dur 
şi dezgustător) pe însuşi 
iiderul partidului de gu
vernământ — Adrian Năs
tase —, acesta din urmă 
are răbdarea şi echilibrul 
de a separă extravaganţele 
şi culoarea neagră a lim
bajului şefului de gazete 
C.V.T. de opţiunile politice 
ale P.R.M:

Cu P.U.N.R., se pare, 
discuţiile P.D.S.R. nu vor 
fi prea dificile, partidul 
lui Gheorghe Funar şi Ioan 
Gavra având deja patru 
miniştri în guvernul Vă- 
câroiu, însă durerea sem
nării pactului s -a . agravat 
prin sciziunea produsă în 
P.S.M., şi încă la nivelu
rile cele mai de sus. Ori
cum, dl. Adrian Năstase

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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•  Sf. Atanasie şi Chi- j!

ril, arhiepiscopii Alexan- ■ | , 
driei; îj

•  1821. Pandurii, având;! 
în frunte pe Tudor Vla- i| 
dimiresSu, încep răscoala!' 
în Oltenia .şi Muntenia; ;!

•  1848. S-a născut scri_ «; 
•  Au trecut 17 zile dirt itorul IOAN SLAVICI (m. îj

an; au rămas 348; 1925); f
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O  Fertilizări. Pentru 
a Obţine producţii cât 
mai bune la culturile ce 
se vor însămânţa în pri
măvară, la Ferma din Si- 
meria Veche a S.G. „A- 
grosim‘‘ din Simeria s_a 
trecut la transportul (de 
la complexul zootehnic 

din Bârcea) al îngrăşămin
telor organice. . Acţiunea 
se realizează cu utilajele 
din dotarea firmei. (N. T.).

©  Titluri de proprie
tate. în  zilele următoare 
vor fi înmânate încă 112 
titluri de proprietate — 
79 în comuna Băcia şi 33 
în Haţeg — număr ce 
clarifică în tot atâtea si
tuaţii apartenenţa pămân
tului către cei în drept. 
(C.P.)

© „Nu am mărunţiş".
în  foarte multe unităţi 
comerciale, să nu zicem 
în toate, intrăm, cumpă

răm, plătim. „Dar n-am 
să vă dau restul, n-am 
mărunţiş" — zic doam
nele vânzătoare. „Lăsaţi, 
mulţumesc" — zicem ftoi, 
cumpărătorii. Dar încet, 
încet, mărunţişul se-adu- 
nă. Desigur, în buzunarele 
dumnealor ! (Gh. I.N.)

©  Chiar aşa ? întreba
rea am pus-o dlui Con
stantin Crăciun din Deva, 
care a venit la redacţie 
şi ne-a rugat să întrebăm * 
pe cei de la Filiala I.R.E. ‘ 
Deva de ce, de aproxi
m ativ  patru ani (I), strada 
Bejan nu este ’ luminată 
absolut deloc noaptea ? 
Omul ne-a asigurat că 
aşa este. Din cauza în 
tunericului, aici se în
tâmplă tot felul de lu
cruri necurate, oamenii au 
multe necazuri. Degeaba 
a fost sesizat I.R.E,-ul, 
nu s-a făcut nimic. Doar 
promisiuni, din când în 
când.

Acum întrebăm şi noi: 
chiar asa dlor de la 
I.R.B. ? De ce? (V.N.)

PRAŞTIE -  DE LA CETATEA MEDIEVALA LA MUNICIPIUL DE AZI
Im aginea unei punţi între trecut ş i viitor
în  cursul lunii decem

brie, Parlamentul Româ
niei â adoptat o lege prin 
care zece oraşe din ţară 
sunt ridicate la rangul de 
municipii. Printre acesţeâ 
se numără şi Orăştie. Zia
rul „Cuvântul liber" îşi 
propune să publice un 
ciclu de materiale consa
crate acestei localităţi, în 

preajma manifestărilor de
dicate evenimentului men
ţionat.

Ga aşezare documentar 
atestată, Orăştia împli
neşte 771 de ani, dar, 
după cum afirma cu câ
teva decenii în urmă 
istoricul Hadrian Daico- 
viciu, „privirea care ar 
îmbrăţişa întregul ei ţi
nut se poate adânci cu încă. 
peste un mileniu în isto
rie. Pentru multă lume, 
numele Orăştiei evocă nu 
numai oraşul, ci şi, mai 
ales, munţii care adă
postesc cetăţile dacilor". 
Pentru că Munţii Orăş
tiei au devenit leagănul 
şi centrul statului dao, 
do Ia Burebista la De. 
cebal. Peste' multe sute

de ani de la distrugerea 
civilizaţiei dacice de 
aici, se năştea la O- 
răştie un oraş medieval 
care va deveni apoi im
portant centru de cultură 
românească.

„interesele politice şi 
economice ale statului fe
udal, ca şi nevoia pazei 
fruntariilor de sud : ale 
Transilvaniei, mărturisea 
dr. doc. Octavian Floca,

au făcut însă ca acestui' 
substrat autohton să i se 
suprapună în secolul al 
XlII-lea colonizarea să
sească, Orăştia fiind lo
calitatea cea mai de vgst 
a aşa-zisului „Fundus 
regius". în  acest terito
riu, în care noii veniţi se 
bucură de multe privile
gii, „obştiile" săseşti, nu
mite „comitate" — pri
mele alcătuiri juridico-

administraţive ale colo
niştilor — se transformă, 
prin reorganizarea din 
amil 1224, în „scaune". 
Orăştia devine, astfel, se
diul unuia din cele şapte 
scaune săseşti din Tran

silvania". Documentul care 
atestă existenţa Orăştiei 
este o diplomă a regelui 
Ungariei, Andrei al II-lea, 
datată din an u l 1224. O- 
raşul a avut mult de su
ferit în timp din pricina 
diverselor cotropiri: in
vazia tătarilor de la 1241, 
cotropirea turcească de 
la  1420 ş.a. în  anul 1479, 
la locul numit Câmpul 
Pâinii, oastea transilvană, 
condusă de Ştefan 'B a t- 
hory şt de corniţele ro
mân Paul Chinezul, a 
obţinut o strălucită victo
rie asupra turcilor. Aşe
zarea se reface, treptat, 
iar la sfârşitul'' secolului 
al SCV-lea e declarată o- 
râş — „civitas", în care

M1NEL RODEA, 
TRAIAN BONDOR,

Gh. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 2-a)

J Redacţia ziarului ,Cuvântul liber" a organizat şi a

I‘ găzduit în pagipile sale concursul de creaţie publi
cistică „Tânărul-reporter", desfăşurat în perioada tri- 

I mestrului IV al anului 1994. Având o tematică largă 
I — subiectele fiind la libera alegere a participanţilor 
J , concursul a debutat mai anevoios, dar în lunile 
I noiembrie — decembrie numărul materialelor trimise 
' a crescut, încât a fost nevoie să prelungim perioada de 
|  publicare până în 15 ianuarie 1995.
'  Cele mai reuşite articole primite la redacţie au 
I fost publicate, fără modificări sau adăugiri esenţiale.
! respectăm) personalitatea şi stiliil fiecărui concurent.
|  Conform prevederilor regulamentului de concurs,
* juriul a acordat următoarele premii:
) PREMIUL I — 100 000 LEI : DANIEL MARIAN,
* Deva, pentru articolul „LIMBAJUL NON_VALORIC",
|  publicat în ziarul nr. 1291, din 6. I. 1995.
1 PREMIUL II — 75 000 l e i : DOMNICA ROXANA 
I MERGEA, elevă. Deva, pentru articolele „HAINA FACE 
l PE OM?" şi „VIAŢA LA CAPĂTUL PUTERILOR", pu- 
J blicate în ziarele nr. 1285 şi 1294, din 28. XII. 1994 
I şi 11. I. 1995:
J PREMIUL III — 50 000 Iei : MILENA CIOROREA,
I elevă, Deva, pentru articolul „AUTOBUZ PE TIMP 
I DE SEARĂ";'^publicat în ziarul nr. 1255, din 12. XII. | 
; 1991. ' ••••.• ■ . ;
| MENŢIUNI — 15 000 LEI f iecare : FLORIN JUR j 
! CA, Crişcior, pentru articolul „TINERETUL, ÎNCO- ! 
[ TRO ?“, publicat în ziarul nr. 1276, din 14. XII. 1994 I 
* şi ANDREEA DREGHICI, Deva, pentru artico lu l' 
. „NOAPTEA ZILELOR NOASTRE", publicat în ziarul J 
I ' nr. 1292, din 7. I. 1995.' V : :y.':yy:l

I îi felicităm pe câştigători, dar le mulţumim şi ce- > 
lorlalţi participanţi la concurs, chiar dacă nu au pri- I 

J mit premii: Mirela Popa, Camelia Stârcescu, Melania j 
I Cristian, Alina Bala, Antonela Sîrb, Laurenţiu G iu. | 
* roiu, Pavel Florin Pleşa, Silviu Muntean, Ionel B rii- ' 
| zan, Novăceanu Marta Raniona, Angela Paralescu, A-1 
» urel Vodiceanu, Georgeta Bîrla, Mihaela Gligor, Mi- . 
|  hacla Mezan, Maria Cristea. |
< Până la organizarea unui nou concurs, redacţia ' 
I  ziarului nostru oferă cu generozitate paginile sale ti. I 
'  nerilor, menţinând în continuare rubrica „Tânărul ' 
|  reporter". Vă aşteptăm, deci, cu noi scrisori; i
'  Pe câştigătorii concursului îi aşteptăm la  sediul ' 
I redacţiei noastre din Deva, str, 1 Decembrie, nr. 35, I 
J în data de 24 ianuarie a.c., ora 10, pentru a-şi ridica ' 
I premiile. j

COţţCURSUl FOTO CU PREMII
Iniţiat în luna septembrie 1994, cu finalitate la 

31 decembrie acelaşi an, Concursul foto cu premii s_a 
prelungit şi în prima jumătate a lunii ianuarie, dato
rită numărului mare de fotografii primite în ultima 
lună de concurs. In total, redacţia a primit de la con
curenţi 115 fotografii, din care a publicat 37. (Foto
grafiile care întrunesc condiţiile necesare imprimării 
vor Ţi publicate în continuare, urmând ea autorii lor 
să fie recompensaţi cu onorarii conform tarifelor de 
presă în vigoare).

Analizând calitatea fotografiilor trimise, luând în 
calcul şi numărul lor, juriul a atribuit următoarele 
premii:

PREMIUL 1 — 60 000 lei;
ANTON SOCACIU, Deva;
PREMIUL II — 50000 Iei;
SIMO GEZA, Simeria;
PREMIUL III — 40 000 lei;
IOAN PRODAN, H aţejţv
MENŢIUNI — 20 000 Iej fiecare:
LOCSEY ZOLTAN, Deva;
TIBERIU ŞIŞU, Simeria;
ANDREI SOCACIU, Deva.
Au mai trimis „fotografii: Gabriel Drăgan — De

va, Alin Burlacu — Simeria, Ioan Grad — Zam, Ma- 
rius Dobrei — Deva, Mirela Popa — Deva şi alţii, 
cărora le mulţumim. Tuturor concurenţilor le dorim 
un an nou cu sănătate, belşug şi mult noroc şi o co
laborare cât mai strânsă cu ziarul nostru, atât în ca
drul concursurilor pe care le vom iniţia în viitor, cât 
şi în afara lor.

Festivitatea de premiere va avea Ioc în data de 
24 ianuarie a.c., ora 12, la sediul redacţiei noastre : 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35.

UH& pe za
Profesorul: — E prima oară când în temă 

nu ai nici o greşeală. Cum s-a întâmplat, Gi
g e i?  / ■ • '

G'gel: — Tata e în delegaţie, dom’plrofesor!
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i Aşa după cum anunţam 
în ziarul nostru, joi, 12 
ianuarie a.e , dl., Octavian 
Muntean, senator P.D.S.R., 
in Parlam entul României, 
s-a întâlnit cu ziarişti din 
presa locală şi centrală, 
precum şi de la radio şi 
televiziune. La respectiva 
manifestare a participat şi 
dl. Aurel Ştirbu, deputat 

[ P.D.S.R. de Hunedoara, 
preşedintele Comisiei ju- 

-ridice a Camerei Deputaţi
lor. Din expunerile celor 
doi parlamentari în debutul 
conferinţei de presă am 
reţinut pentru cititorii „Cu
vântului liber" următoarele:
•  Guvernul Văcâroiu a 

[împlinit recent doi ani de 
j activitate, fiind cel mai 
! longeviv guvern postrevolu
ţionar •  Guvernul işi în* 
deplineşte, deşi cu multe

j poticniri, programul- său. 
in  faţa Parlamentului, dl. 
Nicolae V&căroiu a  relevat 
că s-a reuşit stoparea că
derii economice şi s-a în
registrat 0  oarecare creş
tere a producţiei •  Gu
vernul Văcăroiu a reuşit 
să repare greşelile guver
nelor Român şi Stolojan'
•  In cei doi ani, guvernul 
actual a adoptat 1217 ho
tărâri, a  înaintat parla
mentului 268 proiecte de 
legi, din care 174 au fost 
adoptate şi promulgate. In 
perioada vacanţelor parla
mentare, guvernul a  emis 
aproape 100 de ordonanţe 
ce au vizat toate domeniile 
vieţii economi co_sociale. •  
Cea mai importantă preo
cupare a guvernului, în 
momentul de faţă, este ac
celerarea privatizării. Pro
iectul de lege respectiv a

trecut prin Senat şi se află 
la Camera Deputaţilor •  
1995 va fi anul privatizării 
masive •  Se preconizează 
ca in acest an produsul in
tern brut să crească CU 
3,8 la sută faţă de anul 
trecut •  In preocupările 
actuale ale executivului se 
înscrie reforma învăţămân
tului, sănătăţii, culturii, 
întărirea protecţiei sociale 
etc. •  In acest an vor fi 
create circa 50 000 noi lo
curi de muncă.

•  Dl. senator Octavian 
Muntean a avut 13 inter
pelări parlamentare, a prl-

Ştirbu multe şi diverse în
trebări. Ziarul „Cuvântul 
liber" a avut cinci între
bări pe care le redăm în 
continuare, ca şi răspunsu
rile primite.

Intreb a re : Se vorbeşte 
despre încheierea unui pact 
între PDSR, PUNR, PRM, 
şi P.S.M. Recentele demisii 
din conducerea P.S.M. vor 
influenţa semnarea acestui 
document ?

Răspuns: Nu. Pactul a 
fost iniţiat de P.DJSR. El 
nu vizează decât aspeeiele 
esenţiale ale colaborării In 
problemele fundamentale

= r

CONFERINŢA DE PRESA

m it 285 cetăţeni în audi
enţă, a primit 151 de scri
sori, a avut numeroase în
tâlniri cu electoratul şi a 
Iniţiat şase conferinţe de 
presă •  Moţiunea de cen
zură — a patra la adresa 
Guvernului Văcăroiu, iniţi
ată de Partidul Democrat 
— a  căzut având 269 de 
voturi contra şi 208 voturi 
pentru. Ea a fost Utilă, de
oarece guvernul a  învăţat 
din criticile aduse. Din 
dezbaterile asupra moţiunii 
în parlament, guvernul a 
ieşit hotărât să-ş! aplice 
cu mai multă perseverenţă 
programul,

în  partea a Ii-a  a con
ferinţei de presă, numeroşii 
ziarişti prezenţi au pus 
dlui senator Octavian Mun
tean şi dlui deputat Aurel

ale tranziţiei. Fiecare par
tid îşi păstrează identita
tea, programul şa . Demi
siile din PJSM. nu vot 
afecta încheierea pactului 
respectiv decât, poate, 11 
vor întârzia. Partidele nu 
trebuie confundate cu per
sonalităţile (referire î i  
P.R.M.), iar semnarea pac
tului se preconizează a  a- 
vea loc în săptămâna 16— 
22 ianuarie a.c.

întrebare : De ce durează 
aşa de mult adoptarea le
gilor în Parlament şi de ce 
nu se dezbat cu prioritate 
legile de care este urgentă 
nevoie? ■;

R ăspuns: Parlamentul
României este bicameral, 
iar dezbaterile sunt ample 
şi aprofundate pentru a  se 
elabora legi bune. Este a-

devârat că se pierde şi 
m ult timp cu discuţii ste
rile, cu înfruntări pe chesti
uni minore, de orgoliu etc.

In trebaro : Credeţi că 
a r fi utilă şi necesară o 
Lege a presei.?

R ăspuns: Aici părerile 
sunt împărţite. Unii spun 
că da, alţii că nu. Unele 
ţări — ca de pildă Franţa 
— au o lege în domeniul 
presei. în  România o Lege 
a presei a r  fi utilă şi ne
cesară pentru a  se asigura 
protecţia ziariştilor.

Intreb a re : Ce contribu
ţie a avut dL senator Oc
tavian MUntean la rezolvă* 
rea problemelor cu care 
se confruntă judeţul Hu
nedoara?

Răspuns : Am acţionat 
pentru continuarea lucrări
lor la Amenajarea hidroe
nergetică de la Râu Mare- 
Retezat, pentru declararea 
Orăştiei ca municipiu şi â 
Sarmizegetusei ca monu
ment istoric. Numeroase 
probleme ridicate de oa
meni in scrisori şi audienţe 
le_am adus la . cunoştinţa 
factorilor responsabili.

în treb a re ; Se vorbeşte 
că parlamentarii câştigă 
foarte mulţi bani. Aşa 
este ? ; .

Răspuns : Nu este ade
vărat. Un parlam entar ia 
în tnână 330—350 000 de 
lei. Dar şi cheltuielile, în 
Capitală, sunt foarte mari. 
Acolo preţurile sunt cu cel 
puţin jumătate mai mari 
ca In provincie. O masă 
la restaurantul unde mân
căm costă aproape 20 000 
de lei.

TRAIAN BONDOR

1
(Urmare din pag. 1)

se dezvoltă activitatea e- 
conomică, agricultura, 
meşteşugurile şi comerţul. 
In  secolul al XVIII-lea, o- 
raşul avea o largă auto
nomie, iar prin organiza
rea administrativă din 
1856, devine reşedinţa ce
lui de-al X-lea cerc ad
ministrativ al Transilva
niei, care cuprindea, po
trivit documentelor isto
rice, ţinutul Haţegului, 
Hunedoara, Deva, Ilia, 
Baia de Criş, Hălmagiu. 
Aşadar, un adevărat cen
tru  de judeţ, cum am 
spune astăzi.

Infaginea unei punţi 

între trecut ş i viitor
Orăştia s-a impus toto

dată ca un important 
centru cultural, de nu
mele său legându-se tipă
rirea la 1474 a „Paliei", 
unde este menţionat pen
tru  prima dată numele de 
„român" şi activitatea ju 
delui Ştefan Olahus şi 
a fiului său, cunoscutul 
umanist Nicolae Olahus. 
Aici au funcţionat ' din 
cele mai vechi timpuri 
şcoli. în  a doua jumătate

a secolului al XlX-lea şi 
la începutul secolului al 
XX-lea apar tipărituri, 
ziare şi reviste, funcţio
nează tipografii, văd lu
mina tiparului primele 

■"volume din creaţia lui 
Liviu Rebreanu şi Victor 

, Eftimiu. ., /
„Acolo (la Orăştie „ W  

n.n.), mărturiseşte acad. 
David Prodan, mi ş-a 
deschis deodată, liber, 
orizontul larg al limbii,

literaturii, istoriei popo
rului român; le-am de
vorat pe nerăsuflate, cu 
tot avântul tineresc, cu 
toată graba recuperării 
timpului pierdut..."

Astăzi, oraşul-cetate, 
burgul medieval de odi
nioară, prin aprobarea 
Parlamentului României, 
Urcă la rangul de muni
cipiu, pentru forţa sa e- 
conomică şi cultural- 
şţiinţifică, pentru contri
buţia locuitorilor săi la 
dezvoltarea ţării. Multă 
prosperitate, oraş fru 
mos, ţie şi oamenilor tăi! 
Ţie, aşezare multisecu
lară, cu miresme de cas
tani şi te i!

AGRICULTURĂ PE CONT PROPRIU
După ce au lucrat la 

stat şi au văzut cam cum 
'merg treburile, dl. ing. Mi- 
ron Dragotesc, împreună 
cu soţia, s-a hotărât să 
înceapă pe cont propriu 
ceva activităţi legate de 
agricultură, aceasta având 
tangenţă cu pregătirea lor 
profesională. Cu risc, dar 
şi cu suficient curaj, s-a 
constituit Societatea co
mercială „Agromans". S.R.L. 
din satul Peşteniţa, avân_ 
du-1 ca director pe dl. 
Dragotesc, iar ca patron 
pe soţia sa. Iniţial activi
tatea a de'marat şi în ca. 
drul unei microferme zoo
tehnice, dar nefiind sufi
cient stim ulată creşterea a_ 
nimalelor, s-a renunţat, ră: 
mânând de bază brutăria 
şi lucrarea pământului în 
arendă, ' •••■.;■- ;'i. . ţ

Dotarea brutăriei, care 
In anul trecut a adus fir
mei venituri de peste 100

milioane de lei, s-a făcut 
eu u tila je noi, construita 
la Slatina.-La brutărie lu 
crează 6 oameni pe câte 
două schimburi, iar desfa
cerea pâinii se face în sa
tele din zonă,, preeum şi pe 
piaţă, la Petroşani. Trans
portul este asigurat, în 
zilele şi locurile stabilite, 
cu ajutorul izotermei pro
prii, calitatea pâin ii -fiind 
ireproşabilă, ja r preţul de 
1000 de lei pentru o pâine 
de 1,5 kg.

în  paralel se lucrează şi 
în domeniul producţiei a- 

gricole, luându-se în arendă, 
după cum prevede legea, 
o suprafaţă de peste 30 ha, 
care este grupată in tarlale 
compacte de câte 3—5 ha 
fiecare. Culturile de bază 
(din toamnă sunt însămân
ţate 12 ha — n,n.) le consti
tuie grâul, din care se a- 
sigură şi materia primă 
pentru brutărie, orzoaica,

porumbul şi cartofii. Pu- 
nându_se accentul pe 
respectarea tehnologiilor, 
producţiile su n t. mulţumi
toare.

Lucrarea pământului sp 
face .cu utilajele proprii, 
toate fiind cumpărate noi 
şi' aproape, achitate inte
gral, în  acest scop rein- 
vesiindu-se şi profitul ob
ţinut, firma beneficiind de 
scutirea de impozit pe timp 
de 5 ani. Ca urmare, până 
acum s„a făcut dotarea cu 
două tractoare, precum şi 
cu utilaje de împrăştiat în
grăşăminte şi pentru trans
port. Pentru a cdmpleta 
gama de maşini, s-au fă
cut demersuri pentru; a  
mai procura o semănătoare 
S.P.C, 6. şi o maşină de 
plantat cartofi, dorinţa fi
ind de a le folosi chiar şi 
în campania de primăvară 
a acestui an. Dacă ne gân
dim la faptul că o parte

din utilaje au revenit a- 
proape gratis, ca urmare a 
scutirii de impozit, rezultă 
că este foarte avantajos 
să reinvesteşti profitul în 
scopul consolidării firmei. 
De menţionat că lucrările 
agricole mecanizate şi 
transporturile se fac de 
către oameni cu experienţă, 
angajaţi ai firmei în acest 
Scop.

Din discuţia cti dl. di
rector Dragotesc, am în
ţeles că este mulţumit de 
ceea ce a întreprins în fo
losul agriculturii şi al oa
menilor din zonă, sperând 
în acelaşi timp ca acest 
an să fie mai bun sub 
aspectul producţiilor şi al 
profiturilor ce le va obţine 

. împreună eu ceilalţi sala
riaţi -ai firmei. Credem că 
ceea ce-şi doreşte se va şi 
împlini.

NICOLAE TIRCOB

Bal la Kremlin
I
*

I
%

In  Rusia, Crăciunul se despre faptul că această |  
sărbătoreşte după stilul superputere care este Ru- *! 
vedM, adică cu două sâp- sia n-a învăţat nimic d in i;  
tămfini mai târziu decât lecţia istoriei războiului * 
In restul lumii creştine, din Afganistan, de unde |  
La Kremlin, ca de obicei, a  trebuit să se retragă J  
s-a organizat Un m are bal. după peste zece ani de t 
însuşi Elţîn a  transmis lupte fără glorie. I
participanţilor un mesă}. In Cecenia, ruşii fac j  
In care precizează că aceeaşi greşeală pe care |  
ruşii au  întâm pinat m a- au făcut_o în Afganistan, » 
rea sărbătoare cu gân- aceeaşi săvârşită de ame- I 
dul ,4a binele patriei“, ricani in Vietnam, pe care « 

1 cu „credinţa că greutăţile însă aceştia nu mai vor I 
J şi lipsurile o vor părăsi", s-o repete în Bosnia, ah . J

( Şi în timp ce la balul ţinându-se de la interven- |  
din Kremlin perechile e- ţii cu unităţi m ilitare I 

rau prinse în iureşul dan - terestre. «
sului şi se destupau cu îndârjindu_se ftn potriva |  
pocnete sticle de şam- unui popor de un milion » 
panie, undeva, la extre- de oameni, care doreşte |  
mitatea estică a Europei, să-şi obţină independenţa ». 
într-o republică liliputană faţă de Federaţia ROsâ, |

COMENTARII
— Cecenia, cu un mi- armata lui Elţîn şi-a Iul » 

I lion de oameni, tot un Gracev se va împotmoli ţ
* hal ,,dar baljtl morţii, Intr-un război de ghe*« 
.» se desfăşura din plin. Şi rilă, fără nici o  perspec* I 
I  aici se auzeau pocnete, tivă. Ea nu va obţine J 
î  dar nu die la desţuparea nimic, în afară de ruine | |  
|  sticlelor de şampanie, ci şi moarte şi de blestemul li
* de la, descărcarea arme- tuturor acelora care şi-au  î  
I lor, de la  exploziile gre- pierdut părinţii, fraţii. |j 
î  nadelor, şi ale bombelor, de surorile, rudele sfârtecate* 
|  la. proiectilele trase de de explozii sau strivite | ! 
.5 tunuri şi tancuri. Curgeau sub senilele tancurilor. »tunuri şi ţancuri. Curgeau sub şenilele 

valpri de şampanie la Căci, după cum a deci»* I 
Kremlin , şi valuri de ra ţ preşedintele Dwdaee, J 
sânge Ia Groznîi in apro- cecenii nu vor depune 
pierea palatului preziden- armele până nu-şi văd 
ţial, unde Dudaev şi ai visul independenţei ti»* > 
săi se încăpăţânau să nu plinit. Chiar dacă Groz» |  
cedeze. La Kremlin dans nîi va fi trecut prin foc * 
şi voie bună,. la Groznîi şi sabie, cecenii se vor |  
teroare,, sânge şi'm oarte, retrage în m unţi pentru * 

Agenţiile de presă din a continua lupta, 
toată lumea relatează La balul de Crăciun 
despre luptele sângeroase al Kremlinului a  cure 
pentru cucerirea capitalei multă şampanie. Nici un  J 
cecene — Groznîi, despre strop însă pentru pacea |  
eroica rezistenţă pe care din Cecenia. Superputerile Ij 
o întâmpină din partea n-au... puterea de a-şl j-
cecenilor arm ata rusă, înfrânge orgoliile. S

iînarmată până-n dinţi, Gh. PAVEL

Pactul cvadripartit
(Urmare din pag. I)

este optimist şi sigur de 
sine, afirmând că proto
colul cvadripartit va fi 
semnat cât de curând, 
constituindu-se un „hol
ding politic" de mare forţă 
şi eficienţă. Şi poate fi 
chiar aşa, câtă vreme o- 
poziţia se află în mare 
derută, trebuind să-şi a- 
leagă cât de curând (în 
cursul lunii februarie) noul 
preşedinte al Convenţiei 
Democratice din România, 
dl. Emil Constan-tinescu — 
actualul preşedinte, al că
rui mandat expiră luna 
viitoare — fiind jumătate 
agreat, jumătate contestat), 
P.D. nu-şi găseşte încă 
matca de unul singur —

în pofida valorilor care-1 
compun —, iar P.D.A.R. i 
pune crampoane tuturor, i 

Oricum, gândind proba
bil la o veche zicală, po
trivit căreia „e rău cu rău, 
dar e mai rău fără de rău", 
P.D.S.R. va da mâna cu 
aliaţii săi poznaşi, cel pu
ţin până trece puntea cu 
suspine, adică până la ale
gerile din 1996. Dar o va 
trece oare ? Tot ce-i po
sibil. Mai ales că bombar
damentul cu moţiuni s-a 
dovedit ineficient. Adevă
rata punte o va constitui 
totuşi m om entul. ■ alegeri
lor, punte ancorată pe u- 

* merii electoratului, care 
s-a fript odată cu ciorba.» 
Până la anul mai este. însă 
timp de reflecţie.

Parcare fără plată „împrejmuită"... cti zăpadă în
gheţată în plin centrul municipiului Deva.

' Foto: PAVEL LAZA
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s 'm po ziON: „Mihai Eminescu-expresia cea mai 
înaltă a geniului nostru creator"

Împlinirea a 145 de 
ani de la naşterea poe
tului nepereche a l , lite
raturii noastre a prile
juit organizarea la Deva 
a unui simpozion oma
gial, purtând genericul 
„Mihai Bminescu — ex
presia cea mai înaltă a 
geniului nostru creator“. 
Manifestarea, găzduită de 
sala mică a Casei de cui- 

, tură; a reunit elevi şi 
cadre didactice, fiind or
ganizată de Inspectora
tul Judeţean pentru Cul
tură, Biblioteca Judeţeană 

„Ovid Densusianu", Inspec
toratul Şcolar Judeţean 
şi Consiliul Local Deva.

în cadrul simpozionului 
au fost prezentate urmă
toarele comunicări: „Emi- 
neseu — poetul nostru 
naţional" (prof. Daniela 
Teodoru — Liceul „Dece- 
bal"): „Eminescu şi cri
tica . literară“ fprof. Le- 
ontin Biriş — Liceul „De- 
cebal"); „Mihai Eminescu
— creator de şcoală, mo
del al generaţiilor de po
eţi"* (prof. loan Damşa
— Şcoala Normală „Sa
bin Drăgoi“); „Eminescu 
—,erou literar" (prof. Ma- 
ria Damşa — Şcoala Nor
mală: „Sabin Drăgoi"); 
„Folclorul din Transilva
nia in „Caietele“ lui E- 
minescu" (prof. Constan- 
din, Clemente — Grupul 
Şcolar Materiale de •' on- 
stru-cţii); „Rostir ia. aforis
tică la Eminescu" (prof. 
Ana Maria Mărilă — Bi
blioteca Judeţeană „Ovid 
Densusianu"); „Eminescu,

problema naţională şi Ar
dealul" (prof. Gligor Ha- 
şa — Liceul „Troian"}; 
„Un manuscris emines
cian despre ţinuturile Hu
nedoarei" (prof. Valeria 
Stoian — Biblioteca Ju
deţeană „Ovid Densusia
nu").

drian Hruşcâ (Liceul „De- 
cebal"). Aii prins viaţă, 
printr-o profundă simţi
re, prin talentul şi dăru
irea elevilor, prin dra
gostea lor sinceră, versu
rile poeziilor: „Doină", 
..Trecut-au anii", „De ce 

„Glossă",

creaţia eminesciană, stu
dii critice, de istorie li
terară, monografii despre 
poet. Celor prezenţi le-a. 
fost astfel trezit intere
sul pentru adâncirea stu
diului privind scrisul Lu
ceafărului poeziei româ
neşti, prin creşterea nu

Am  rămas impresionaţi 
nu o dată de evoluţiile de 
excepţie ale corului „Or- 
feu" al Liceului de Ar
tă din Deva. Prezenţa sa 
în viaţa cultural-artis
tică a judeţului a însem
nat un adevărat reviri
ment, un suflu nou de 
tinereţe şi prospeţime, iar 
repertoriul abordat o a- 
devărată încântare. Re-

ces instructiv-educativ 
temeinic conturat şi cu 
efecte benefîce. Iată ce 
ne-a precizat în acest sens 
dl prof. Nicolae Icobes- 
cu, directorul Liceului de 
Artă Deva : „Instituţia 
şcolarizează copii în cla
sele I—-XII în profilele.: 1 
muzică, instrumentală şi | 
vocala ; arte plastice, Pre
gătirea de cultură gene- 1

Participanţi la simpozl onul dedicat împlinirii a 145 de ani de la naşterea 
Luceafărului poeziei româneşti, manifestare găzduită de Casa de Cultură d*n 
Deva. * . ' -

înrâurire în viata; ; ■ • • ’ » •-

spirituală

A urmat un recital de 
versuri din inegalabila 
creaţie eminesciană, sus
ţinut de elevii: Doina Vai 
leria (Liceul „Troian"), 
Ioana Dobra, Cccilia Vin- 
cze, Martlena ■ Birău 
(Şcoala Normală ,Sabin 
Drăgoi"), Iulia Matei, A

„Criticilor mei", „O, ră
mâi".

Participanţii la simpo
zion au avut posibilita
tea să vizioneze o expo
ziţie de carte organizată 
de Biblioteca Judeţeană 
„Ovid Densusianu", reu
nind volume cuprinzând

mărului de vizite la Bi
blioteca Judeţeană.

Manifestarea s-a con
stituit într>un pios oma
giu adus memoriei lui 
Mihai Eminescu, la îm
plinirea, a o sută patru
zeci şi cinci de ani de 
la naşterea sa:

1 1

1 1

Fabulă... fără 
morală!

O fabulă Vreau să scriu şi eu
Deşi, o spun, îmi vine foarte greu
Să vorbesc, cu tâlc, după anticul Esop...
Gata, însă 1 Nici o scuză! Vreau s-ajung la scop!

S-au adunat, deci, acifun an (sau doi)
Din neamul animalelor, figuri de soi :
Lupi şl tigri, măgari, catâri şi boi 
fnfr-im bordei, rămas pomană —
De la un alt bătrân vulpoi! —
Să discute despre hrană !
S-au întâlnit, sub acea cupolă,
Să mai stea la o parolă,
(Cei hârşiţi în â legilor junglă)
Cum să facă să mai smulgă 
Wn paragraf de lege bleagă 
Indexările să şi le mai dreagă ;
Mai ales c-avean eu ei 
Un leu bătrân, cn plete dalbe,
Ce se pricepea la jalbe
Şi care, grăi molcom şi cu temei:
— Colegii mei de-afaceri pure 
-Alcătuitori de lex şl jure !
Acum, c-aţi pus laba pe câte-o vizuină 
(Unii chiar două, trei şi cu piscină)
Să nu ne căutăm pricină 
Că iasă răul la lumină !
•S-ajungem deci la un consens 
Chiar dacă îi lipsit de sens ! .
Căci pielea o riscăm, ştiţi bine.
Dacă n-ascultaţi de mine ; .
Cei ce ne-au trimis aci, aleşi, .
Se vot răzvrăti de nn-s înţeleşii 
Şi-i bine să-i mai şi asculţi,
C-or fi ei proşti, da’ sunt şi mulţi 1 ;

Grohăi, atunci, un porc mistreţ 
Ce se credea deştept, isteţ»
Şi-avea o roză adânc înfiptă 
Intre unghiile de la copită :
— N-avem â ne teme { Nu trebuie nici oşti t
C-or fi ei mulţi, da’ sunt şi proşti! (Prof. V. Vânătoru)

C ătă lin a  ş i c e îia ti  
în g era şi

Grădiniţe Nr. 1 a 3;C. „Siderurgica" S.A., situată 
într-un imobil trainic şl bine îngrijit din Hune
doara, are educatoare destoinice şi nu o dată am regă
sit aici lucruri care merită a fi ştiute. Este, printre al
tele, unica unitate de acest fel care s-a autodotat, prin 
meritul inclusiv al domnului Nicu Costa, lider sindical, 
cu televiziune prin cablu. Aici, Moş Crăciun a prilejuit 
un spectacol oferit de un grup de copii diri grupa mică, 
un minunat spectacol la care au vibrat cu emoţie cei
lalţi copii şi părinţii invitaţi. Cum se spune, ne-a tăiat 
lacrimile „jocul" îngeraşilor, într-o scenetă care evocă 
Naşterea pruncului Iisus, la Viflaim. De. o absolut ge
nială înzestrare nativă, micuţa Cătălina Nedelciu, care 
încă n-a împlinit patru aru (I), a jUcaţ rolul principal, 
dificil, prin text şi interpretare. Cătălina este o fetiţă 
care merită să fie văzută de un regizor de film, deoa
rece este supradotată, • prin frumuseţe, vioiciune, memo. 
rie, talent teatral, expresivitate.

Meritul celor văzute într-o zi de decembrie la G ră
diniţa Nr. 1 aparţine, desigur, prin marea dăruire pro
fesională şi afectivă, educatoarelor M ariaela Sîrbu şi 
Claudia Julea. Ia r Cătălina şi ceilalţi îngeraşi m erită a 
fi revăzuţi, pentru că au darul de a ne înflori sufletul 
prin transfigurarea lor de dincolo de timp, răsplătindu- 
ne simbolicele daruri de sub brad, cu un dar incompa
rabil mai scump, acela al bucuriei dumnezeieşti a copi
lăriei, pură şi cerând ocrotire. (Gelu Streiami)

marcabile au fost în a- 
cest sens concertele de 
colinde susţinute cu pri
lejul sărbătorilor de iar
nă, ca şi evoluţia în 
Festivalul coral inter- 
judeţean „Cu noi este 
Dumnezeu", găzduit de 

' Catedrala Ortodoxă din 
Orăştie. Un adevărat act 

■ de' cultură îl constituie 
concursul naţional de in
terpretare instrumentală 
iniţiat de liceul devean 
Iâ care participă de mai 
mulţi ani cei mai talen
taţi elevi de la şcoli de 
profil din întreaga ţară , 
în juriu luând loc cunos
cute personalităţi ale vie
ţii noastre cultural-ar- 
tistice. Revelatoare sunt 
expoziţiile de artă  plas
tică reunind lucrări sem
nate* de elevi din toate 
clasele instituţiei care au 
putut fi admirate la Ga
leriile de artă şi Muzeul 
devene.

Talentele care sunt cui--  
tivate aici vorbesc de la 
sine despre atmosfera de 
creaţie, despre un pro-

rală (Identică cui cea din 
alte şcoli) este dublată 
fericit de pregătirefe a r 
tistică. Absolvenţii;: anu
lui trecut âi liceului nos
tru (prima prdmoţie de 
la reînfiinţare, după o 
întrerupere de 1-5 ani) 
sunt astăzi studenţi in 
facultăţi; cu diferite pro- 
file cum s u n t: academii
le de muzică, arte plas
tice ; facultăţile de lim 
ba română, franceză, 
drept, construcţii; acade
mia de ştiinţe economi
ce, universitatea ecologi
că din localitate,'la şcoli 
postlieeale. Elevii liceu
lui au obţinut premii in 
concursuri naţionale, zo
nale,. internaţionalei în  
domeniile muzicii şi a r
telor plastice".

Să sperăm că roadele 
artistice ale unei astfel 
de instituţii vor fi ide du
rată, dintre cele mai fru 
moase, cu înrâurire pu
ternică în viaţa spiritua
lă a judeţului şi a ţării.

E x p o z i ţ i a  d e  l a  S a i a  

„ S t u d i o 41

Vernisată în Sala „STU
DIO" a Casei de Cultură 
din Hunedoara, redată du
pă patru ani iniţialei func
ţionalităţi, expoziţia de 
grup, reunind lucrări sem
nate de Rodica Salkay, Zol- 
tan Salkay, Tiberiu Balazs, 
şi Csaba Bartok, a  fost vi

zitată de un mare număr 
de iubitori ai frumosului 
artistic. Peste 40 de lucrări 
atrag zilnic un numeros 
public, iar cenaclul de poe
zie „Lucian Blaga", actorii 
teatrului „Pavel Crişan" 
si umoriştii activi aici o-
ferâ - lunar 
lor“.

„Salonul Arte-

C a d o u  fo lc lo r ic
Spectacolul, dăruit urnii 

public neaşteptat de nu
meros, de ansamblul „Ha- 
ţegana" al Casei de Cultu
ră din Hunedoara, a con-

Dubaşi la Festivalul ob iceiurilor de iarnă de la Deva. Foto: P A v tL  LAZ A

vins prin ţinută şi rigoa
re. Dedicat m artirilor că
zuţi în decembrie 1989 în 
Hunedoara, dar şi Sfinte
lor Sărbători, acest spec
tacol a fost realizat de I.N. 
Ghiorghioni (regie), în co
regrafia lui V. Enea şi con
ducerea muzicală a lui Voi- 
cu Stănescu. S-au etalat 
cântece din diverse zone 
ale ţării, prin solistele Eu. 
gen ia Farcaş, Senica Şte
fan, Mariana Butnaru şi 
Viorica Brînduşan, instru
mentiştii Francisc Malea, 
Marian Lupo şi Petricâ 
Lupaş. Au fost prezentate, 

cu, aplauze la scenă des
chisă, dansuri din Bihor, 
Oltenia, Ardeal;

Pagină realizata do 
MINEL BODEA
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M e la n c o lie
Plâng şi sufăr: 

de ce nu mai sunt 
pilul ce 

în nopţi înstelate, să 
zboare,

sâ-nchidă în pumn uni- 
r  yersul,

să se umple de so 
Ştiu: alte nopţi vor 
alte ploi vor cădea, alte 

gânduri pustii, 
dar mâine,

VALEKIA DOINA

STRADA
/ Multe mai poate spune tate, este deplorabil să 
1 strada: mersul oamenilor, constatăm că pe tejghea- 
( grăbit sau domol, mersul ua vânzătorului de z ia re '
> pe „două cărări'1, ţinută, se găsesc reviste porno- 

gesturi, dar mai ales, vo- grafice, însoţite de dese- 
cabularul oamenilor. In- ne indecente, care, de 
tr-un cuvânt, strada poa- multe ori ajung în mâi- 
te oglindi sau etala gra- nile unor tineri ce nu au 
dul de cultură şi civili- suficient discernământ, 
zaţie al unei societăţi. Nu e de mirare atunci

Adesea întâlneşti vio_ că citim în presă multe 
lenţă — fizică sau ver- cazuri de crime, violuri, 
bală, gesturi obscene, ex- sechestrări de persoane şi 
presii pornografice care abateri de la o conduită 
deranjează... Alteori, lip- normală, 
sa de amabilitate din par- Bine ar fi ca procesul , 
tea multora îţi lasă un educativ în şcoli, în sec- \ 
iz amar, descurajant. Şi torul sanitar, dar şi bi- l 
aici îmi amintesc de o serica, prin eforturi con- J 
frază a marelui filosof jugate, să ajungă la nişte 1 

Kant, care- spunea: „A- modalităţi eficiente de a |  
mobilitatea este izvorul opri ceea ce se cheamă 
binelui în lume". Şi cât imoralitate, 
adevăr poate exprima fi- Tot în acest scop, un 
losoful prin aceste cuvin- cuvânt greu îl are jus
te ! O vorbă bună, încu- tiţia, în a interveni îm- 
rajatoâre pentru cel a- potriva celor ce nu în
fiat la necaz, o mână de ţeleg binefacerile liber- 
ajutor unui handicapat să tâţîi şi democraţiei câş- 
treacă strada, un sfat bun tigate ' cu atâtea sacrificii 
dat unui om mai puţin în . decerhbrie ’89, împo- 
ajutorat, toate acestea pot triva celor care sfidează 
face viaţa mai agreabilă, conduita civică civilizată, 
pot da speranţe de mai
bine. v. RAMONA NOVACEANU,

Gândindu-ne la moraji- Sîntandrci j

BTT Hunedoara - Deva 
vă oferă pentru timpul dv 
liber — sfârşit de săptă
mână sau concedii de o- 
dihnă -— excursii în toate 
zonele ţării, precum şi în 
străinătate:

— Simeria:
premii).

,Gânduri pentru mai târziu" (Concursul foto cu

alternativă benefică pe ca
re BTT Hunedoara - Deva 
Buşteni,; Sinaia, Sovata, 
v-o oferă.

•  Bilete de odihnă şi 
tratam ent la Pârâul Rece, 
Felix, Herculane, Călimă-

Turism • Divertisment

•  Excursii în Cehia .şi 
Germania, în perioada 25 
martie — 2 aprilie, Anglia 
6—13 martie, precum şi in 
Slovacia, .Polonia,' Turcia, 
în fiecare săptămână.

•  „învăţaţi limba ger
mană în Austria" — curs 
de 6 zile reprezintă o altă
- • — • - - • — • — • - - • —ră

neşti.
627586.

Informaţii la tel.
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Iubirea— sentiment de l> 
! care viaţa ne-ar fi pus- «
|  tie, lipsită de sens. Nu I 
« există o definiţie pro- J 
|  priu — zisă a iubirii, j 
« Iubirea e ceva din noi I 

înşine, ceva imaterial, J 
dar care aduce in su- |

| fletul nostru o rază de *
, lumină. Verbul „a iubi" | . 
■ poate fi considerat sino-

MLltLLLţL ...

I nimul verbului „a trăi". |

ICând iubim, suferinţa J 
şi tristeţea se contopesc i 

J cu bucuria şi speranţa. I 
I Iubirea ne ‘ace mai !

buni, mai îngăduitori,
I ne redă încrederea in *
! viaţă. Iubind, descopc- |

Irim frumuseţea unor Iu- >
% cruri pe care, prea gră- |

Ibiţi, nu le-am luat nici- ;
odată în seamă. Mono- |

| tonia de care ne lăsăm •
| invadaţi îşi pierde în- j 
> «Jetul cu încetul semni- I 
| ficaţia. Fiecare clipă arc J 
! un înţeles aparte, deo- |
I sebit. Desigur, nu întot- *
J deauna iubirea marchea- j

Iză începutul fericirii. Iu- , 
birea poate aduce, în [ 

j aceeaşi măsură, amără- J 
|  ciune şi disperare. Cu j 
* toate acestea, rămâne t 
|  ccl mai uman sentiment ‘
> şi cel mai înălţător..., c {
|  balsamul singurătăţii |
J noastre. Poate, dacă toţi |

Iam iubi, cuvinte ca * 
„război", „ură“ ar fi de- I 
finitiv uitate. " ’

A început un nou an... | ‘ 
a- *

Pentru tinerii judeţului, 
S.C. Sind România SRL 
Deva, "^organizează acum,, 
la acest început de an, u r
mătoarele activităţi:

•  Sejururi de 2—5 zile 
în staţiunile montane din 
ţară. Se asigură programe 
de divertisment.

•  Pentru echipele spor
tive —■, cantonamente şi 
tabere.

•  Lâ sfârşit de săptă
mână, aveţi posibilitatea de 
a participa la excursii ■ pe 
Valea Oltului, Valea Pra
hovei, precum şi în staţi
unile Felix, Herculane' şi 
Geoagiu Băi.

Ilie Ursu şi Daniel Sterie 
sunt din Hunedoara şi au, 
fiecare, 13 ani. La aceas
tă vârstă au reuşit să a- 
dune patru* clase. Şi dacă 
nu au timp de şcoală, au 
vreme de furat. Din in 
cinta bufetului Centrului 
de cercetare şi proiectare 
al S.C, Siderurgica au ple
cat cu bunuri în valoare

din cupru in valoare de 
o jumătate de milion de 
lei. ţ' -

' ' ☆  /  ■
Deşi nu avea permis de 

conducere, Adrian Todea, 
elev la Liceul „Traian" 
din Deva, s-a apucat să-şi 
încerce calităţile de şofer. 
Acum, pe „derdeluşul" de 
pe şosele! Cum era şi fi
resc, autoturismul pe care

Tinerii si infracţiunea
de 300 000 de lei. La spar
gere au mai da t o mână 
de ajutor Constantin Chio- 
rean şi Cristian Sologei. 
Tot minori.

La Petroşani şi-au dat 
mâna şi au făcut cuplu 
Emil Grancea şi Nicoleta 
Anghel. Primul ars 16 ani 
şi două clase, domnişoara, 
22 de ani, dar patru cla
se. Trei zile la rând, cei 
doi au „muncit" (altă o- 
cupaţie nu aveau), la S.C. 
„Tim" Petroşani. Când s-au 
făcut socotelile, s-â con
statat că furaseră cablu

îl conducea s-a oprit în- 
tr-un alt autoturism,

☆
Iată şi alţi trei voinici 

din municipiul Deva. Este 
vorba de Tiberiu Ursachi, 
Mihai Roman şi Ionel Ro
man. Tiberiu este elev la 
Liceul industrial de con
strucţii, iar ceilalţi doi e- 
levi la Şcoala generală nr. 
4. La S.C. „Leopard" au 
spart vitrina şi s-au apu
cat de treabă. Să fure a- 
dicâ. Au fost surprinşi de 
poliţie. S-a stabilit apoi că 
tot ei erau autorii spar
gerii de la „Luxor". (V.N.)

înscrierea la şomaj
mulţi cititori ai ru- 

Club T se interesea
ză de actele necesare pen
tru  înscrierea la şomaj. 
De la oficiul* de resort al 
judeţului ni se precizează: 
„Actele pentru înscrierea 
în evidenţă la oficiul de 
şomaj sunt următoarele 
(pentru absolvenţii de în 
văţământ în vârstă de 18 
ani împliniţi şi absolven
ţii în vârstă de 16 ani. 
împliniţi, fără susţinători 
legali): buletin de iden
titate, adeverinţă eliberată 
de primărie cu terenul a- 
gricol deţinut, adeverinţă

finanţe cu venitul impo
zabil, act de studii original 
şi copie xerox, certifieat 
medical sau decizia de 
pensionare, la care se mai 
adaugă şi alte documente 
în raport de situaţia exis
tentă, astfel:

•  Pentru tinerii ce îna
inte de stagiul militar au 
fost încadraţi cu contract 
de muncă şi nu s-au pu
tut încadra în termen de 
30 de zile — livret mili
tar şi copie xerox după 
acesta; - *■

•  Pentru absolvenţii şco
lilor speciale (handicapaţi,

case de copii) — adeverinţă 
cu veniturile susţinătorilor 
legali;

•  Pentru femei care au 
incetat activitatea în  ve
derea creşterii copilului 
până la 7 ani — ca lificat 
de naştere copil, priginal 
şj copie xerox, ageverin- 

, ţă de la ultima unitate 
din care să ' rezulte că nu 
se poate încadra , '  persoa
na, precum şi adeverinţă 
de la ultima unitate cu ve
chimea totală în muncă, 
cu ultimele trei salarii de 
bază brute indexate.

IS
B0N1 JOVI (IX)

i
* ce-ar fî dacă ne-am um- ( 
I ple vieţile cu puţină iu- j
• bire, dacă am încerca I
I să fim mai buni şi, de j 
î ce nu, mai fericiţi ? J
I VALERIA DOINA, j

Simeria

Grupul Bon Jovi plea
că în URSS în vederea 
organizării celui mai im_ 
portant festival de -rock 
din estul Europei. Aceas
tă idee s-a născut în 1988, 
când managerul Doc Mc 
Ghee a foSţ arestat la 
Moscova, sub acuzaţia de 

trafic de droguri. La plăti- 
rea cauţiunii, membrii 
grupului s-au- obligat să 
realizeze un concert . la

Mpscova, alături de alte 
nume cunoscute ale roc
kului mondial. Un alt sin- 
gle de top Lay Your 
hands on Me ajunge pe 
locul 7 în SUA Ia 5 VII 
şi locul 18 în UK la 28. 
08.

La 13 august, pe stadio
nul Lenin din Moscova, 
începe festivalul Rock 
Peace Festival, la care 
participă Skid Row Cin-

derella, Motley, Crue, 
Ozzy, Osbourne, Scorpions 
şi Bon Jovi (care alături 
de Doc Mc Ghee a fost 
organizatorul acestui m a
raton muzical ce a durat 
2 zile). Cu această oca
zie Jon îi cunoaşte-pe 
Gorky Park, o formaţie 
rusească, care 'va reali
za ulterior un album în 
Occident.

Următorul festival a a_ 
vut loc pe 19 august la 
Milton Keynes Bowl, un
de Bon Jovi a cântat a - ' 
lături de Skid Row, Vi- 
xen şi Europe. Un alt 
extras pe single Living

în Sins ajunge pe locul 
9 în Billboard, la 23. 12. 
’89. Clasamentele Bill
board pe ’89 clasează a l
bumul New 'Jersey pe lo
cul patru, iar la categoria 
singles, Bon Jovi figu
rează pe locul 14, cu IT1 
Be There For You şi pe 
28 cu Born To Be My 
Baby.

La începutul lui 90, du
pă 14 luni de turneu şi 
250 concerte, grupul sus
ţine ultimul show în Me
xic. -V f. '-g.rC-l'':

După atâţia ani de con
vieţuire, în care au a- 
vut numeroase succese,

. în cadrul grupului apar 
primele semne de fric
ţiune. Ei nu mai apar la 
interviuri împreună şi, 
ce este mai grav, anunţă' 
că nu vor mai concerta 
cel puţin timp de un an. 
Pauza va fi, de fapt, de 
trei ani, şi va fi izvorul 
numeroaselor speculaţii 
de presă, care anunţau 
ca sigură destrămarea 
grupului*. De altfel, atât 
Jon Bon Jovi cât şi Riche 
Sambora încep să com
pună piese pentru albu
me solo. (Va urma)

HORI A SEBEŞAN, 
Deva

tM m i  M P m rm
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Interviu cu dna prof. MARIA BITANG,
a n tre n o a re  la  lo tu l o lim p ic  de g im n astică  fe m in in ă

— Pentru început vă rog 
să punctaţi câteva repere 
din biografia dv.

■— M-am. născut la 3 
august 1962. Am urmat 
Liceul de educaţie fizică 
şi sport din Oneşti, apoi, 
în perioada 1981—19.85, 
facultatea de profil din 
Bucureşti. Din 1985 surit 
la Deva. Deci voi împli
ni un deceniu, în septem
brie, de când am deve
nit deveancă. Nu-mi vi
ne să cred că timpul a 
trecut atât de repede. Şi 
eu am făcut gimnastică 
de performanţă în cadrul 
celebrului Club din O- 
neşti. Dar o hepatită, în 
1974, mi-a curmat dru
mul spre înalta perfor
manţă. L-am reluat ca 
antrenor. în 1985 am p re 
luat grupa claselor I, 
deci am pornit de la ze
ro. Iar din toamna lui 
1992 am devenit antre
noare la lotul olimpic. 
Am promovat 4 gimnaste 
la lot. Rezaliate au  fost 
foarte -multe —, titluri, 
naţionale, balcanice, euro
pean pe echipe şi 4 me
dalii în finalele pe apa
rate în Italia. Dar de la i 
numirea la lot nu mai 
pot vorbi de „copiii mei“. 
Trebuie să lucrez cu toa
te componentele lotului 
nediferenţiat. _

— Dar aveţi satisfacţia 
unor rezultate deosebite, 
nu ? '

— E o meserie ca ori
care alta. îţi aduce mul
te satisfacţii, dar presu
pune şi multe sacrificii. 
Şi puse în balanţă se mai 
întâmplă să te întrebi 
dacă merită. Ca în orice 
meserie dacă vreb, s ă . fii 
în top trebuie sa mun
ceşti foarte . mult. Dar 
sunt unele în care tu te 
reprezinţi pe tine. Ca 
anţrenor te reprezintă a- 
ceşti copii şi depinzi de 
starea lor fizică; de' sta
rea lor de spirit, emoti
vă, de posibilitatea de a 
le „depăşi. Uneori te vezi 
muncind de pomană.

— Cum se împacă pro
gramul unei antrenoare 
cu viaţa sa personală ?

— Vedeţi că stau în 
cămin, d e ş i. am aparta
ment în Deva. Familia 
mea e la Arad, "unde so
ţul a reuşit la un concurs 
şi este antrenor : de înot. 
.Avem . un băiat în clasa 
I , ' de care . se ocupă mai

mult, bunicii. De obicei 
soţul şi copilul vin să ne 
petrecem, sfârşitul de săp
tămână împreună. Dar e 
cam la fără frecvenţă fa
milia mea. Orarul nostru 
e atât de criminal încât 
nu avem zi liberă, fiind 
şi duminica antrenamen
te. Singura deosebire : e 
că atunci e doar unul fa
ţă de două antrenamente 
pe zi în  rest. Iar în acea 
jumătate de zi liberă ai

atâtea de făcut, sau pur 
şi simplu simţi nevoia 
să te odihneşti.- Noi nu 
avem timp pentru o via
ţă privată, mondenă. în 
10 ani n-am avut timp 
de prietenii.

— Faptul că sunteţi am 
basadorii ce dau Româ
niei cea mai frumoasă 
imagine nu vă face să 
uitaţi neplăcerile ?

— Sunt momente în ca
re, călătorind în lume, 
tc simţi umilit prezen
tând -un paşaport româ
nesc şi fiind tratat cil 
dispreţ. Dar în clipa în 
care descoperă că sun
tem echipa de gimnasti
că a României, dispreţul 
se transformă în cel mai 
profund respect. Am pă
ţit aşa ceva în S'U.A., 
Germania, şi chiar în An
glia. Ne bucurăm, mai a- 
les că putem ' schimba 
imaginea României şi pu
tem surclasa marile pu
teri ale lumii, că i-am 
bătut pe ruşi, pe chinezi, 
pe americani.

— Credeţi că efortul fi
zic susţinut poate dăuna 
fem inităţii? şi

— Gimnastica este un 
sport traumatizant, pen
tru că se lucrează cu cor 
pil în perioada de creş
tere. Este normal ca da
torită repetării de multe

MODA
Tot mai mult lumea 

modei şi cea a spectaco
lului se întâlnesc până 
la contopire. Chiar spec
tacolul modei a dobândit, 
în ultima vreme, şi va
lenţe umanitare, reali
zând fonduri în favoarea 
celor suferinzi.

Lumea bună — înce
pând cu faimoasele top

model şi continuând cu 
starurile hollywoodiene, 
cu personalităţi ale vie
ţii politice sau din sfera 
afacerilor — poartă ţinu_ 
te elegante, atât pentru 
serile festive cât şi pen
tru  zi. Ţinutele de oca
zie, pe lângă paiete, pe 
lângă culoarea neagră sau 
combinaţia de alb cu ne

on a unor mişcări, să a- 
pară dureri cauzate de 
uzură. ' Dar acestea nu 
marchează în mod major 
viitoarea domnişoară sau 
viitoarea femeie. Noi a- “ 
bia dacă putem să le vi- 
taminizăm pe fete, nici 
vorbă să le dopăm. Dar 
suntem mereu întrebaţi 
de străini, care au de 
zece ori mai bune con
diţii materiale şi de re
cuperare, cum reuşim să 
obţinem astfel de per
formanţe. Le răspundem 
că singurul secret este 
munca. Sigur, trebuie să 
fii şi dotat, să ai tenacitate, 
răbdare şi voinţă să de
păşeşti momentele în ca
re îţi vine să laşi totul 
şi să pleci.

— Practic mi-aţi răs
puns şi la cum sc ajun
ge la performanţă. Dar 
ajunsă aici, e greu, e u- 
şor, e plăcut' să fii cu
noscută şi '  recunoscută, 
admirată sau poate chiar 
invidiată?

— Vă spuneam că via
ţa noastră publică nu prea 
există. Stăm mai m ult.in  
şcoală. Ai însă o satis
facţie când cineva, chiar 
necunoscut, te felicită 
şi-ţi urează succes. Pen
tru antrenor e mai uşor, 
noi fiind oamenii din 
umbră. Mai greu este 
pentru fete, care s:au să
turat de interviuri şi 
autografe. .;

— Aţi încheiat un an 
rodnic. Cum va fi 1995 ?

— Anul trecut am avut- 
două campionate mondia
le, unul european şi am 
luat cam tot ce se putea 
lua. în  acest an avem 
doar un campionat mon
dial în octombrie’ şi spe
răm să apărăm titlul de 
campioni mondiali pe e- 
chipe, câştigat la Dort- 
mund (Germania). '

— Doriţi să transmiteţi 
ceva cititoarelor noastre ?

— Le doresc tuturor 
ceea ce-mi doresc şi mie: 
in primul rând ■ sănătate. 
Le mai doresc un an mai 
bun ca celălalt şi fiecare 
să-şi realizeze ceea ce 
şi-a pus în gând.

— Vă mulţumesc şi 
mult succes'!

A consemnat 
VIORICA ROM'AN

gru, adoptă şi roşul. Cu. 
loare a seducţiei, plin de 
căldură şi farmec, roşul 
e preferat pentru rochii 
lungi sau scurte, fuste sau 
pulovere. Modelele sunt 
clasice sau futuriste, pli
ne de fantezie, realizate 
din tafta lucitoare, din 
ţesături care imită pie
lea sau sunt înnobilate cu 
strasuri de mărgele.

Ge se mai poartă ? Ti
nerele preferă îmbrăcă
mintea sport. Deci body,

Mai vulnerabile şi defavorizate
*

decât bărbaţii

— — t

în  acest an va avea 
loc la Beijing ş patra 
Conferinţă Mondială ONU 
dedicată condiţiei femeii. 
Pentru pregătirea rapor
tului final al conferinţei 
urmează să fie trimis la 
New York, după ce a 
fost discutat şi aprobat 
în guvern, raportul naţio
nal privind statutul fe
meii în România, între 
anii 1980—1994.

Din raport se desprind 
câteva concluzii. Prima 
este că, in ciuda dreptu
rilor şi egalităţii înscrise 
în Constituţie, şi în cele
lalte reglementări legale, 
femeile sunt azi mâi vul
nerabile decât bărbaţii pe 
piaţa muncii, fiind ast
fel mai atinse de sără
cie şi de greutăţile tran 
ziţiei. Salariul mediu es

te mai mic cu 10,9 la su_ 
tă decât cel al bărbaţi
lor. Marginalizarea fe
meilor a căror competen
ţă  profesională ’ şi probi
tate morală le-ar reco
manda în posturi impor
tante se menţine graţie 
sistemului subiectiv de 
numire şi nu de pcupare 
prin concurs a tuturor 
funcţiilor de conducere. 
Rata şomajului este mai 
mare în rândul femeilor, 
jumătate dintre acestea 
fiind lipsite de orice sur. 
să de venit şi cu şanse 
foarte mici în găsirea u- 
nui loc de muncă dato
rită vârstei şi nivelului 
scăzut de şcolarizare' şi 
calificare. Familiile cu un 
singur părinte (mai ales 
mamă) se află mult sub 
pragul subzistenţei. Vio

lenţa împotriva femeilor 
este în creştere, 70 la su
tă dintre divorţuri dato- 
rându-se violenţei domes
tice, adesea pe fondul 
consumului exagerat de 

-alcool.
Faţă de acest bilanţ, 

care exprimă clar situaţia 
defavorizată a femeilor,' 
raportul are şi un capi
tol cu propuneri. în  pri
mul- rând acestea prevăd 
reducerea şomajului fe
minin, promovarea unei 
politici Chiar de tipul 
„discriminării pozitive" în 
favoarea categoriilor de
favorizate. De asemenea, - 
înlesnirea’ colaborării mai 
strânse a organizaţiilor 
neguvernamentale ale fe
meilor cu instituţiile sta
tului în realizarea pro
gramelor- cu impact so
cial.»''.. ■

Tratamente la îndemână
+  Câteva recomandări 

în tratarea degerăturilor.
în  degeraturile cu senza
ţie de arsuri, se recoman
dă : a) frecţii cu zăpadă 
sau băi reci, încălzite trep
tat. Pentru cele mai uşoare 
se fac băi locale sau com
prese cu infuzie de gălbe
nele (20 g plantă la 1 li
tru  de apă) sau comprese 
locale cu decoct de coajă 
de stejar (se fierbe timp de 
19 minute 2 linguri de 
planta la o cană de apă).

P en tru } a preveni dege
raturile este bine să fa
cem băi locale călduţe cu 
făină de muştar n eg ru : 
se pun 30 g făină de muş
tar intr-un săculeţ peste 
care se toarnă 2—3 litri a- 
pă caldă de 25—30 grade 
si se ţin mâinile în solu
ţia obţinută 20 de minute.

Pentru calmarea dureri
lor se fac frecţii uşoare cu 
vaselină; unguent camfo- 
rat, untură de peşte sau 
un amestec de ceară de al
bine (25 g) topită în 50 g 
ulei de măsline.

In cazul degeraturilor la 
picioare, aplicăm cataplas-

me din varză albă tocată, 
uşor încălzită, sau înfăşu- 
răm părţile degerate în 
fol crude de varză albă. 
Se mai poate proceda ast
fel : fierbem o ţelină ma
re în 2 litri apă timp cte 
o oră. Cu decoctul obţinut 
se fac băi la picioare."

+  Reţetă specială (pen
tru  hipertensivi). Şe cură
ţă 30 căţei de usturoi. Tă
iem felii 3 lămâi (250 g 
în total), cu coajă cu tot, 
apoi le trecem prin maşi
na de tocat împreună cu 
usturoiul. Amestecul se pu
ne într-un litru dc apă şi 
se fierbe o oră, la foc po
trivit. Când e rece se stre
coară prin tifon şi se păs
trează la loc răcoros. Se 
ia kilnic o lingură cu 2 
ore înainte de prânz şi o 
lingură la 2 ore după ma
să, timp de tţei săptămâni. 
Cura se face o dată sau 
de 2 ori pe an, controlând • 
tensiunea. Bolnavul nu va 
consuma grăsimi şi alcool, 
sare doar puţină şi nu va 
fuma. Va ocoli stările ten
sionale, tare  pot fi foarte 
dăunătoare.

+  Aspirina şi herpesul.
Banala aspirină, folosită în 
stări febrile, în caz de ră
celi, sau dureri reumatice 
ş.a., poate avea efecte deo
sebite şi in tratarea her- 
pesului. In acest scop se 
pisează, se amestecă în 
puţină apă şi se aplică pe 
herpes. Cu rezultate bune 
aspirina poate fi folosită 
şi în tratarea altor infec
ţii ale pielii. Preparată ca 
şi în cazul herpesului, ea 
se aplică de câteva ori pe 
zi pe zona afectată a pie
lii, până la completa dis
pariţie a ulceraţiei.

+  A bea pentru a... ne 
proteja ? Un pahar de Vin 
roşu băut zilnic, au consta
tat cercetătorii americani, 
protejează femeile impotri- 
va trombozei. Fenolul con. 
ţinut de el anulează ten
dinţa de coagulare a sânge
lui in artere.

★
Chiar dacă o dată cu 

înaintarea în vârstă scade 
senzaţia de sete, persoane
le vârstnice trebuie să bea 
zilnic 2 litri de lichide. Un 
consum scăzut duce la a- 
cumularea de cal cu! i re* 
nali şi biliari, disfuncţii a . 
le aparatului urinar, consti- 
paţie şi deshidratare.

m 
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S1MO GEZA — Simeria: „Unde este marna?**

stretch sau pantaloni am
pli, compleuri Cu jocuri 
de motive geometrice. 
Sunt moderne şi taioare- 
le purtate cu cămaşă sau 
blaizerele cu pantaloni de 
croială clasică, cu basc 
şi cravată. Fustele sunt 
scurte sau maxi, din m a
teriale uni sau imprimate 
cu flori în stil romantic. 
Paltoanele sunt lungi, în 
stil retro, sportiv ori so
fisticate, rămânând ori
cum feminine şi elegan-

- te. Culorile şgreate pen
tru  ţinuta de zi sunt ver. 
dele şi maroul în diver
se tonuri.

Ca şi1 la noi moda să 
•fie afacere şi spectacol, 
va trebui să mai treacă 
ceva timp. 'D ar până să 
ne putem compara cu a l
ţii, ne mulţumim doar să 
aruncăm o privire la co
lecţiile lor, împrumutând, 
pe cât ne stă în putinţă, 
ceea ce moda occidenta
lă ne propune.

l i
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— De ce vrei să . di
vorţezi ?, îl întreabă Bu
lă pe fratele lui. !
, —' Nevastă-mea intră 
prea des in cârcium ă!

—- îi place să bea ?
— Nu, mă caută ' pe 

mine !
' . ☆ - :  ,

- — Gigei, dă. fuga' la 
măcelar şi vezi -> dacă 
are picioare de porc;

Copilul sc întoarce 
gâfâind:

— Am fost, mămico, 
dar 11-am putut să văd. 
Nenea măeelarul era în
călţat cu cizme.
;»; - V '1’ -

Clienta către vânză
tor:

~  bacă tot aţi ţinut 
degetul pe cântar, când 
mi-aţi cântărit brânza, 
puneţi-mi-1 şi pe el în  
pachet.

-«r
— Mămico, poţi fi pe

depsit pentru ceva ce 
nu ai făcut ?

--- Fireşte că nu. pu
işor.

— E xcelent! Eu nu
mi-am făcut temele
pentru mâine.



TE DE D R E P T

DUpă patru  decenii, timp 
în care arendarea bunuri
lor agricole a fost interzi
să; această problemă de 
m are utilitate şi însemnă
ta te  publică revine în ac
tualitate, prin adoptarea în 
anul trecut a Legii aren- 
dei, creându-se astfel ca
drul necesar ea ea să de
vină şi operaţională. Fap
tul că circa 1,5 milioane de 
proprietari de pământ de
ţin aproximativ 3,5 milioa
ne ha, pe de o parte, iar 
pe de alta ţinând seama 
că peste jum ătate din 
populaţia activă din a- 
gricultură depăşeşte vârsta 
de 55 de ani şi nu dispu
ne de bază materială şi 
de cunoştinţe profesionale 
în domeniu, face să spo
rească suprafaţa potenţial 
disponibilă pentru arenda
re. Ca. urmare, considerăm 
Util să aducem la cuhoştin- 
ţa  celor interesaţi unele 
prevederi ale legii amin
tite. ' .

Bunurile agricole ce fac 
obiectul arendării cuprind : 
terenurile agricole produc, 
tive (arabile, vii, livezi, pe
piniere, plantaţii de hamei), 
păşunile împădurite, te
renurile ocupate de con
strucţii şi instalaţii agro- , 
zootehnice, amenajări de 
îmbunătăţiri funciare şi 
piscicole, platforme şi spa- 
ţii de depozitare ce servesc 
producţiei agricole şi ani
maliere, construcţii de ori
ce fel. maşini, utilaje şi

alte bunuri destinate ex
ploatării agricole.

Arendarea presupune un 
contract scris, încheiat în
tre  proprietar, uzufruc- 
tuar sau alţi deţinători le
gali de bunuri agricole şi 
arendaş, pe o perioadă de. 
terminată şl la preţul sta
bili* de către părţi. Cali
tatea de arendaş o pot do
bândi atât persoane fizice,

clin, în funcţie de durata 
de exploatare rămasă.

Important de arătat es
te că arendaşul, persoană 
fizică, are dreptul de ore- 
emţiune înaintea statului 
în cazul înstrăinării prin 
Vânzare a terenurilor a- 
gricole din extravilan a- 
rendate,

Aşa cum stipulează art. 
10 din lege, impozitele şi

cât şi juridice. Se face pre
cizarea că regiile autono
mei’' institutele şi staţiuni
le de cercetare cu profil 
agricol, societăţile comer
ciale ce au în patrimoniu 
sau administrare terenuri 
proprietate de stat nu pot 
da în arendă bunurile a- 
gricole, iar agenţii econo
mici cu- capital majoritar 
de stat, prestatori de ser
vicii, rezultaţi din trans
formarea fostelor staţiuni 
de mecanizare a agricul
turii, nu  pot lua în aren
dă terenuri " agricole., 

Referitor la durata a- 
rendării, se menţionează 
că aceasta nu poate fi mai 
mică de 5 ani, cu excep
ţia  unor plantaţii în de-

taxele datorate, potrivit le
gii, pentru bunurile agri
cole arendate, simt în sar. 
cina arendatorului-pro- 
prietar, uzufructuar sau 
deţinător legal — iar im
pozitele şi taxele datorate 
pe veniturile realizate din 
exploatarea bunurilor a- 
gricole arendate se plătesc 
de către arendaş, care este 
considerat agricultor. Fiind 
producător agricol, arenda
şul beneficiază de facilităţi
le legale de creditare şi 
impozitare prevăzute de 
actele normative în vigoa- 
re. ■

Privitor la modalităţile 
de plată a arendei, aceas
ta se poate face în natură, 
în bani sau în natură şi

în bani, în raport de în 
ţelegerea părţilor contrac
tante, executându-se ia 
timpul şi locul stabilite. 
Stabilirea arendei se face 
luând în considerare o se
rie de elemente ca : supra
faţa, potenţialul de pro
ducţie, structura parcelară, 
relieful, gradul de accesi
bilitate pentru mecanizare, 
specia şi rasa de animale, 
starea biologică, vârsta, po
tenţialul lor ş.a. Impor
tant de relevat este că sa
lariaţii permanenţi sau 
sezonieri folosiţi de aren
daş se bucură de toate 
drepturile şi de protecţia 
socială prevăzute de le
gislaţia in vigoare, ; s 

O altă precizare, care se 
impune este şi cea referi
toare lâ persoanele fizice 
cărora Ie-a fost stabilită 
calitatea de acţionar în 
baza prevederilor art. 36 
din Legea 18/1991, care pot 
opta, în termen de un an 
de la data intrării în vi
goare — respectiv aprilie 
1994 —, pentru calitatea 
de locator. In acest caz, 
contractul de locaţiune se 
încheie, pentru minim 5 
ani, între societatea comer
cială care deţine terenul 
în cauză şi persoana fi
zică care a optat pentru 
calitatea de locator, înce
pând cu primul an. agri
col ulterior înregistrării op
ţiunii scrise. ,

NICOLAE TIRCOB

Spitalul din Baia de Criş 
a fost construit în anul 
1872, prin corvoada locui
torilor zonei Crişului Alb 
şi la împărţirea construc
ţiei 1/3 aparţinea judeţu
lui Arad. Cei care n-au 
participat la muncă cu bra
ţele sau cu animalele au 
plătit sume în creiţari. în  
funcţie de cât era omul 
de înstărit. Şi astfel, prin 
truda şi munca ţăran ilo r ' 
a strămoşilor noştri, a fost 
ridicată această instituţie * 
de sănătate ce a cunoscut 
o dezvoltare in ani şi a câş
tigat prestigiu prin com
petenţa medicilor Sabin 
Bişcîiţa, Nicolae Florea, 
Costicâ Suciu, Ioan Bădău, 
şi Constantin Blejan.

Construit în anii grei de 
stăpânire ; austro-ungară, 
spitalul scapă de urgiile 
ruşilor, dar este naţionali
zat (însă nu desfiinţat) de 
către comunişti, ce-1 ocro
tesc 45 de ani, pentru a fi 
desfiinţat în plină demo
craţie şi libertate.

Cetăţenii care au sem
nat protestul lor conside
ră  că măsura este abuzivă, 
asemănătoare cu decizia în 
fiinţării' CAP-urilor, când 
nu s-a ţinut seama de con
diţiile existente, relieful 
geografic si situaţia sociâ- 
lă.

Regretabil e şi faptul că 
cei care au propus Minis
terului Sănătăţii (Direcţia 
Sanitară a judeţului) des
fiinţarea acestui spital mi 
au vizitrt unitatea respec
tivă. nu au făcut sonda
je în opinia publică, sau 
cel puţin să ţină seama de 
anumite situaţii speciale a- • 
le locuitorilor satelor de 
deal şi de munte, care nu 
pot fi trataţi Şi vindecaţi 
la domiciliu, iar situaţia 
precară in care trăiesc nu

•le permite şi n-au bani 
să-şi cumpere medicamen
te. ' Ideea-vis că se vă a- 
piica tratamentul medical 
ca în ’ ţările occidentale, 
cum motivează domnii din 
birou reforma, este o hi
meră.'"

In  toate sectoarele de ac
tivitate se înlătură, pe cât 
posibil, „centralismul de
mocratic",-sănătatea îl a- 
plică în continuare şi ia 
măsuri radicale înainte ca 
legea sănătăţii să fîe apro
bată

„E nevoie de economii |", 
ne-o spuneau reprezentan
ţii sănătăţii pe judeţ. Noi 
le-o răspundem : Vai de 
ţara care face economii pe 
cultură, învăţământ şl 'să 
nătate I

Omeneşte, economii nu 
$e pot face pe starea să

nătăţii oamenilor având în 
vedere că boala nu are 
graniţe şi omul aflat în 
suferinţă e dispus să re
nunţe la avutul său în fa
voarea sănătăţii. Şi n -ar 
trebui să uităm că toate 
bunurile materiale şi spi
rituale sunt făcute de că
tre oamenii sănătoşi.

Dar s-o spunem şi pe 
cea dreaptă : Mai presus 
decât dorinţa respectării 
legii, ceea ce s-a întâm
plat la Spitalul din Baia- 
de Criş este rezultatul u- 
nor vechi lupte de culise, 
ţesute pe fondul unei un  
personale, create din in
vidie şi egoism „colegial", 
cu aportul unei persoane 
din spital şl cu sprijinul şi 
dorinţa Direcţiei Sanitare, 
grefate pe fondul unei con
juncturi politice fayorizan* 
te. Şi mulţi cunosc acest

m a i ş i râ d e m
Un domn prim ar al u- 

nui oraş important din 
judeţul nostru vă împli
ni, în 28 februarie a.c,, 
trei ani de când conduce 
treburile localităţii. Am 
stat de vorbă recent cu 
dumnealui.

— Îmi aduc aminte de 
o întâmplare nostimă ,— 
ne a spus. In ziua când 
am fost instalat, după 

• festivitatea consacrată a- 
cestui act, un domn ce 
era prefect pe vremea a- 
ceea — nu dl Răican, alt
cineva — mi a zis : „Auzi, 
dle primar, nu cred că 
vei stă în funcţie mai 
mult de trei luni". „De 
ce credeţi astfel ?“ . „Nu 
contează, dar sunt con
vins".. Atunci m-am supă

ra t şi l-am replicat tă 
ios : „Dle prefect, o să 
fiu prim ar cât vor Voi 
cei ce m-au ales”, „Uite 
— a reluat dl prefect — 
dacă n-o fi cum zic eu, 
mă popesc".

— Iată, se fac în cu
rând, nu trei luni, ci trei 
ani de când sunteţi în 
fruntea oraşului.

— Da. Altceva vreau să 
subliniez. După ce am 
fost instalat primar au 
venit pe capul meu tot 
felul de comisii de con
trol. Nu pleca una, că 
venea alta.

— Cu ce rezultate au 
plecat ?

— Cu nici unul. Nu mi
au găsit abateri Sau gre

şeli mari, decât mici scă
pări, irelevante. De alt
fel şi eu, ambiţios, m-am 
înhămat serios la treabă.

— Domnul respectiv, 
fostul prefect, s-a popit ?

— Nici pomeneală. Nu 
mai este prefect, dar a 'a - 
juns tot bine. însă eu alt
ceva vreau să zic.
, — Spuneţi, dle primar.

— Un om când îşi dă 
cuvântul trebuie să şi-l 
ţină. Altfel îşi pierde o- 
noarea.

— Chestia cu popitul ?
— Ei, nu. Pentru că 

omul nu s-a popit îl iert.' 
Ba chiar mi-a devenit 
simpatic domnul respec
tiv-'.

TRAIAN BONDOR

lucru. Ceea ce este mai 
trist este faptul că ■ aceste 
neînţelegeri defavorizea
ză populaţia unei zone în. 
tregi prin măsurile între
prinse. De aceea ar fi mult 
mai înţelept să ascultăm 
glasul mulţimii şi să se re
vină asupra măsurilor lua- 

. te. Prefectura judeţului o 
poate face şi cei mulţi mai 
cred în puterea ei de de
cizie.

Populaţia de la sate este 
mult mai îmbătrânită, fa 
ţă de cea de la oraşe, iar 
desfiinţarea acestui spital, 
în care mulţi şi-au pus 
speranţa bătrâneţii lor, ar 
constitui o crimă adusă ţă 
ranului român, locuitorilor 
acestor meleaguri ce au cu
noscut în istoria lor adânci 
frăm ântări sociale.

Prof. LIVIU LUCAC1U

I
I
I
I
I
I
I
I

PERIOADA 18 — 24 IANUARIE 

- BERBEC
I Renunţaţi la  speculaţii ! Energia vi se diminuea-, 
* ză, intervin conflicte la serviciu. Tensiuni într-o re- 
I laţie de dragoste sau in relaţiile cu copiii. Sâmbătă 
J şi duminică — relaţiile în casă devin armonioase.

I Dispută în legătură cu o călătorie in străinătate ; s-ar 
putea să vă tenteze o relaţie intimă, 

j TAUR
|  Necazuri legate de afaceri ori de o mutare poli- 
* tică. neinspirată, E cazul să vă refaceţi energiile, să 
|  vă îngrijiţi s.ănătatea. Pot interveni dificultăţi pri- 
, vind o relaţie cu străinătatea.
I GEMENI
J Surprize agreabile, seri romantice. Veţi stabili

Io călătorie de afaceri, finanţele se prefigurează splen
did. Prudenţă în comportament, fiindcă şi iubirea 

j vă poate stresa. Veţi reflecta asupra vieţii persona- 
|  le. Luni veţi da dovadă de iniţiativă si spirit novator. 
« ; RAC
|  O datorie personală vă va zădărnici planurile de 
. seară. , Nu angajaţi convorbiri pe teme profesionale.
I Perspective favorabile, foloase materiale. Ţineţi min- 
J te că* „paza bună trece primejdia. rea“ — în orice 

prob’eme. Ideile dv. novatoare vor fi acceptate cu 
plăcere.

■ LEU
Feriţi-vă de situaţii conflictuale cu partenerul, 

întâlniri cu o persoană cu preocupări intelectuale, 
începeţi mai multe lucruri, fără un ţel concret. Vă 
veţi bucura de compania unui prieten devotat. _ 

* FECIOARA
’ Diferenţe de păreri între dv. şi partenerul de

I viaţă. Pro-edaţi cu diplomaţie faţă de persoanele sus- 
puse, manifestaţi înţelegere faţă de persoana iubită. 
Consecinţe financiare neplăcute din cauza încăpăţâ- 

I nării dv. Evitati actiurjiie nechibzuite şi impulsive.
* Schimbări de planuri:
I BALANŢA
,  îmbolnăvire de m om ent: deveniţi cooperant şi-i

(bine să re' uaţj relaţiile cu- aceia pe care i-aţi ocolit 
ori jignit în ultimul timp. Sunteţi predispus la a face

tori a asculta confesiuni. Plătiţi-vă datoriile ! Veşti de 
la drum, propuneri de a călători departe. Unele pie- 

* dicl care pot ţine de starea dv. ,
I SCORPION
I Preocupări pentru prob'emeie casei, dificultăţi în- 
J tr-o relaţie amoroasă. Neplăceri din cauza lipsei de

I sprijin a urnii • amic sau protector. Dificultăţi privi
toare la o relaţie eu străinii ori cu străinătatea. E 

j cazul să vă îngrijiţi sănătatea, să vă odihniţi.
|  SĂGETĂTOR
* Preocupări pentru finanţe şi posesiuni partene- 
{ riale. Veţi fi dispuşi la o agresivitate verbală. Veste 
« de la drum lung, vă preocupaţi de religie ori de fi- 
I losofie. Comunicarea stă sub semnul capriciului. Veţi 
, reuşi să vă mobilizaţi şi să învingeţi.
|  CAPRICORN
• Luaţi măsuri, căci vi se va .contesta autoritatea.
I O clădire ori un teren devin motiv de dispută. Nu 
J vă certaţi cu- vecinii, fiţi atenţi la examenul care-1

I aveţi de dat. Fie din cauza banilor, fie a amorului, 
vă certaţi cu toţi din jur. 0  persoană de sex opus 

î vă protejează. Trebuie să plătiţi impozite şi datorii.
1 VĂRSĂTOR

( Excursie în îm prejurim i; veţi beneficia de sfa
tul Util al unei persoane. încrederea în sine ia am- 

J ploare. O întâlnire cu o nouă cunoştinţă, precum şi 
I anumite cumpărături vă îmbunătăţesc starea de spi- 
* rit. Câştigaţi admiraţia multor oam eni; veţi pune 
|  accent pe problemele profesionale.

PEŞTI
|  Comunicaţi prost cu lumea, inclusiv ea  rudele.
» Aveţi probleme financiare; cineva vă va agresa ver- 
|  bal. Vi se anunţă o călătorie în străinătate, vă preo- 
* cupă filosofia şi religia, chiar şi spiritismul. Nu-i ex- 
I clas să încheiaţi un nou contract.

S.C. HAŢEGANA S.A. HAŢEG 
‘ (Fabrica dc conserve) ' -

Oferim din stoc en gros, In sortimente di
versificate, următoarele produse: •  conserve de 
legume şi fructe, muştar, consefve de carne şi 
mixte, băuturi răcoritoare, nectar de. fructe şi 
roşii, pastă de tomate, siropuri, rachiuri, oţet 
alimentar şi alte bunuri alimentare, toate ia 
preţuri accesibile. Relaţii la tel, 770550; 770023

(ÎL)

S.C. MEROPA S.A. HUNEDOARA 
Bdul Traian, nr. 9, Hunedoara. 
Organizează
CONCURSUL DE SELECŢIE A MANA

GERILOR.
Ofertele se pot depune până la data de 1. 

03. 1995, la sediul societăţii.
Relaţii suplimentare, la tel. 716592.



mm  Dobânzi acordata pentru depozite 
şi procente percepute la credite

I-am adresat dnei A- 
dina Ciocoiu, director e- 
ednomic a l Banc-Post, 
Sucursala Deva, întrebări 
care-i frăm ântă pe cli
enţii acestei instituţii, la 
acest început de  an,

— Ce dobânzi acordaţi 
pentru baiul depuşi in 
depozite sau în conturi lâ 
vedere ?

— începând cu 10 ia-, 
nuarie 1995 şi Banc-Post, 
ca şi celelalte bănci, şi-a 
modificat procentul la do
bânzi, atâ t pentru per
soane fizice cât şi pen
tru  agenţi economici, a_ 
tât la depozitele constitu
ite, cât şi la  credite. Ast
fel, persoanelor fizice pen
tru  depozite la termen 
acordăm dobânzi de : 40 
la  sută pe 3 luni; 50 la 
sută pe 6 luni; 55 la sută 
pe un an şi peste un an; 
pentru conturile Ia ve
dere — 25 la sută, .Mai 
avem o modalitate de a- 
teagere a banilor ' de la

populaţie, sub formă de 
disponibilităţi pe instru
mente Banc-Post. In  ca
zul acestora, dobânda este 
mai mare şi anum e- 45 
la  sută pe 3 luni; 55 la 
sută pe 6 luni şi 65 la 
sută pe un an şi peste un 
an. Aceste carnete, acor
date nominal (numai 
persoanelor fizice), sunt 
purtătoare de credit. Aici 
dobânda este de 70 la 
sută.

Pentru depozitele agen
ţilor economici dobânda 
este de 20 la sută pentru 
disponibilităţile la  ve
dere. inclusiv la fondu
rile de investiţii. Disponi
bilităţilor la  termen ale 
agenţilor economici li se 
acordă 25 la sută pe 3 
luni; 30 la' sută pe 6 luni 
şi 35 la sută pe un an şi 
peste un an. Constituim 

1 şi garanţii materiale pen
tru agenţii economici pen
tru  care dăm  o dobândă

de 35 la sută, la finele 
anului.

— Care este dobânda 
percepută de bancă pen
tru creditele acordate ?

— La creditele acordate 
agenţilor economici, doar 
pe termen scurt, perce. 
pem următoarele pro
cente ale dobânzilor: 65 
la sută pentru o perioadă 
de până la 3 luni; 70 Ia 
şută Intre 3 şi 6 lunii şi 
75 la sută între 6 luni 
şi un an. La liniile de 
credit procentul este de 
?0 la sutfii

— Acestea Sunt procen
tele de ultimă ori. Ce ne 
puteţi spune despre ul
terioare schimbări ?

— Banca, Centrală 
Banc-Post îşi rezervă drep
tul de a modifica dobân
zile şi comisioanele, te  
sus sau în jos, te funcţie 
de situaţia existentă la 
un moment daţ pe piaţă.

Â consemnat 
VIORICA ROMAN
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Dealul e îmbrăcat in 
alb ca, şi drumul ce co
boară spre Călugăren'. 

- Parcă anume, spre a nu 
strica jocul celor mici, 
nimeni nu  l-a presărat cu 
nisip ori cu sare, spre 
a-i îndepărta cuvertura 
de omăt. Copii intre 12— 
15 ani, îmbrăcaţi in cos
tume sport, dar nu prea 
îmbrobodiţi, îşi scot după- 
amiază săniile şi din la
cul cel mai înalt ai stră
zii Eroilor, îşi dau d ru 
mul la vale, într-o bucu
rie fără seam ăn.. Câte u- 
nul rămâne jos, în in
tersecţie, spre a  da „ver
de", după ce se asigură 
că nu vine nimic din 
stânga ori din dreapta. 
Cei aşezaţi deja pe să
niuţe şi pregătiţi de start 
interceptează repede sem
nalul şi-şi conduc „că
luţii" cu atenţie până la 
punctul terminus, pentru 
a urca din nou, trăgând 
săniile după ei şi a coborî 
iarăşi. Tot aşa, până ce 
obosesc.

Am trecut ieri priji 
zona aceea. Le-am urm ă. 
rit Un timp jocul. Nu-i 
cunoşteam, dar parcă-i 
ştiam din totdeauna. Co
pii din Deva, copii fru
moşi şi bine crescuţii Un 
sentiment de teamă mi-a 
inundat sufletul, urm ă
rind fuga săniuţelor; fi
indcă am reâlizat cât de 
uşor se poate produce de
zastrul, ce emoţii creează 
jocul lor nevinovat celor 
aflaţi la volan. „Nu vă e 
teamă, copii ?“ ,,Nu — 
mi-au răspuns. De ce să 
ne fie ?“ „De maşini" ; 
„Dar unul dintre noi stă 
jos şi strigă la ceilalţi 
„pe loc" sau... „liber". E 
adevărat că noi am dis
trus gardul casei de vi
zavi cu panta".

Cel mai mare are 15 
ani şi-mi spune câ-i elev 
la liceul de chimie. Se 
numeşte Andrei... Un

domn coboară panta ş i , 
are ceva greu de trans-l 
portat. Copiii se oferă j 
să-l ajute. „Am mai -aju-1 
tat azi o doamnă te  • 
vârstă să coboare de aici** I 
— spune Andrei. Gesturi* 
ce vorbesc de la sine de I 
bună creştere şi respect J 
faţă de vârstnici. • > 

...Mi-au plăcut copiii. I 
Şi to tu şi- M-am transpus j 
o  clipă în situaţia p ărin -J  
ţilor. Cât le este de g reu .» 
Pe de o parte să le inter-1 
zică jocul în lumea de viş * 
a anotimpului, pe de a lta !  
sâ fie stresaţi de grijă* 
şi de teamă. Şi asta ofe ■ 
întregi, până când ei se* 
satură de joacă şi se în- * 
torc, obosiţi, la casele |  
lor. Am reflectat, dar '  
n-am găsit rezolvarea. Nu I 
poţi fi categoric cu aceşti * 
copii inteligenţi şi cura- ţ  
joşi. Dar team a că într-o * 
zi s_ar putea produce o  » 
nenorocire îmi strânge'* 
inima... j

ESTERA ŞINA

H A R A B A B U R A
#  Oamenii şi-au primit pământul #  Situaţii 
încâlcite •  Titlurile de proprietate se Iasă greu

Intr-o discuţie avută re
cent cu dl. Aurel Dînşorean, 
primarul comunei Turdaş, 
l-am abordat 'd ire c t:

— în ce stadiu se află 
aplicarea Legii fondului 
funciar ?

— încă de Ia finele di
nului 1993 s-a încheiat pu
nerea în posesie a celor ce 
aveau dreptul la pământ. 
După 1992 a venit un val 
mare de contestaţii privind 
modul cum s-a • stabilit 
dreptul de proprietate : că 
nu fratele meu are drep
tul ci eu, că nu soră-mea 
îl moşteneşte pe unchiu, 
ci eu etc. etc.

— Deci mai ales în fa
milii, între neamuri.

— Da, la  care au venit 
o grămadă de sentinţe ci
vile. Fâpt ce nu n e - a b u 
curat şi nu ne-a ajutat în 

-finalizarea Legii fondului 
funciar. S-a întâmplat, de 
pildă, că pentru acelaşi te
ren au venit două sentinţe. 
Una îi era favorabilă fui 
Ion, de exemplu, cealaltă

luî Gheorghe. Ei, cui să-i 
dai terenul respectiv, cui 
să-i dai titlul de proprie
tate ?

— Cam Câte situaţii de 
felul acesta există?

— Vreo şapte sau opt, care 
nu-s încheiate nici acum. 
Se tot amână. Am chiar în 
faţă un exemplu. Prefec
tura ne_a trimis o adresă, 
în decembrie 1994, prin 
care ne-a expediat o deci
zie civilă a Curţii de Apel 
Alba Iulia, prin care ne 
soma să retragem titlul de 
proprietate Alexandrinei 
şi lui Marcel Nicola şi pu
nerea în posesie, definitivă, 
a dnei Aurelia Hans.

— Cum veţi proceda?
— Noi n-am ştiut de a- 

cest caz. Să ni se fi spus: 
în cazul cutare opriţi-vă, 
că se află in judecată. 
Instanţa trebuia să facă 
treaba asta. Cum vom pro
ceda, nu ştiu, o să con
sultăm comisia judeţeană. 
O altă anomalie,: comisia 
comunală a dat cuiva o

bucată de teren, dar comi
sia judeţeană ii dă pămân
tul altuia, fără să ne în

trebe măcar. Nu este cinstit. 
Şi sunt o grămadă de ca
zuri de acest fel. Or, co
misia comunală are actele, 
ea cunoaşte mai bine •• si
tuaţia. Sunt situaţii şi mai 
încâlcite. Un om este dat 
în  judecată de o rudă, dar 
el habar n-are de treaba 
asta. Şi vine o sentinţă în 
favoarea rudei sate

— Câte titluri de pro
prietate aţi acordat?

în  proporţie de 60 la 
.şută, la  nivelul comunei, 
Multe sunt completate şi 
trim ise la sem nat La Spini 
şi Ia Ripaş situaţia este 
mai temă.

— Au primit pământ şi 
cei ce n-au avut la Tur
daş ?

— Da. Oamenii care au 
muncit la  ferma zootehnică 
a fostului CAP şi au rea
lizat anual un anum it nu
m ăr de norme. Li s-a dat 
in ju r de 25—30 ari. La 
Spini mai m u lt Practic, 
le-a fost atribuită suprafaţa 
dş lângă casă, îngrădită.

TRAIAN BONDOR.
Gh. I, NEGREA

COMUNICAT

PKI.C.D.
Hunedoara-Deva

Anunţă:
Ca urmare a unor interpe

lări telefonice la ar- 613675 — 
Deva, din zilele de 30 şi 31 
decembrie 1994, in legătură 
cu afirmaţiile făcute de un 
membru al PNŢCD în şe
dinţa Comitetului judeţean 
din 30 decembrie 1994, face 
cunoscut că acestea nu for
mează punctul de vedere 
al P.N.Ţ.C.D. — fată de 
sindicatele prezente la şe
dinţa comună: Prefectură 
— parlamentari — sindicate 
(16 decembrie 1994).

La şedinţa respectivă dl. 
Bucur Mihai, preşedintele 
P.N.Ţ.C.D. — în alocuţiunea 
sa a expus poziţia 
P.N.Ţ.C.D. faţă de sindica
tele reprezentate prin de
legaţi.

Mai mult, la data dc 28 
decembrie 1994, dl. depu
tat Bucur Mihai a ex
pus în faţa pasului Ca
merei Deputaţilor situaţia 
extrem de grea a sidernr- 
giştiior din Călan, cerând 
s i  se ia măsuri urgente de 
remediere, inclusiv depla. 
sarea te zonă a primului 
ministru Nicolae Văcăroiu 
Şi a ministrului industrii
lor.

Btipâ terminarea cercetă
rilor vom face pubfic 
rezultatul acestora referitor 
la măsurile luate împotriva 
denigratorului sindicalişti
lor mai sus amintit.

BUCUR MIHAI,
preşedinte P.N.Ţ.C.D.
Deva rr Hunedoara

MIERCURI, 18 ian. 19*5

15,00 Videetext; preţu
rile ia Bursa de Mărfuri 
Timişoara; mica publicitate; 
anunţuri diverae; 17,00 Ob
servator »— Antena 1; 18,00 
Focus — ştiri din actuali
tatea locală; 18,15 Film 
artistic: Călătorind cu vân
tul sălbatic; 19,40 Worfd- 
net: Magazinul muzicii a-

P E V A S A

MIERCURI, 18 ian. 1995

9,00 Reluarea emisiunii 
din seara precedentă; 15,00 
Videotext; 18,00 Desene a- 
nimate: Copiii familiei
Fiintstone; 18,30 Film' do. 
cumentar: Guvernarea pe 
înţelesul tuturor; 19,00 Raff 
show (realizatori Anca Fu
sariu şi Radu Nicolau);
20,00 Film serial: Trăieşte- 
ţi visul — eP. 6; 20,50 Ci
vica; 21,00 Telejurnal (e- 
misiunea din 17 ianuarie); 
21,30 Film serial: Vecinii 
— ep- 6; 22,30 Chestiunea 
zilei (emisiune de Cornel 
Nistorescu); 23,30 Cartea 
de citire:., te lectura actri
ţei Valeria Seciu; 23,35 Cu
tia muzicală (emisiune de 
Bogdan Aibu); 0,05 Video- 
text.

— * — « — «—Jt-r S— *—

S.C. QUASAR ELECTRO S.R.l,,
B-DUL DECEBAL BL.R PARTER DEVA 

TEUFAX 611261 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN R A T E
* Televizoare color M©g3 V ision , 

G o ld s ta r, Samsung
* Maşini de spalatautomate
* Frigidere si congelatoare ARCTIC*
* fgata gama de produse electrocasnice

ROWENTA,PHILIPS
* Casete audio si video RACK’S

REGIONALA C.F.R TIMIŞOARA  
DIVIZIA COMERCIALĂ —  MARFĂ

Anunţă deschiderea agenţiilor de trans
port marfă pe calea ferată, în oraşele 
Timişoara, Arad, Dem, în sediul actua
lelor agenţii de voiaj C.F.R:

Invităm agenţii economici să solicite' 
orice fel de informaţie privind transportul 
de marfă intern şi internaţional pe calea

Transportai de mărfuri pe calea fera
tă este mai stgur, mai ieftin şi mai bun. fi

i

FONDUL M UTUAL  
AL OAMENILOR 

DE AFACERI
maximă 

Risc minim 
Investire optimă în :

F MO A!
Informaţii la tel./fax 611564 

Adresa: str. M. Eminescu, nr. 1 
. D E V A

S.C. REMPES S .A . DEVA

Cu sediul in Dmm, strada C.A. RoseP^i 
ti ,nr. 5, judeţul Hunedoara.

ORGANIZEAZĂ :
in data de 1. 02. 1995, ora 10, la sediul 
său, licitaţie publică pentru vânzarea ur
mătoarelor obiective :

•  CĂMIN NEFAMILIŞTI — str. MU 
nerului, Deva — jud. Hunedoara.

Valoarea de pornire a licitaţiei — 
384 487 521 lei (valoarea terenului aferent 
Rină inclusă). ■

j •  CĂMIN NEFAMILIŞTI (cabană — 
ţ jumătate de imobil), localitatea Râuşor, 

comuna Râu de Mori —  jud. Hunedoara.
Valoarea de pornire a licitaţiei —

43 405 000 Ui (valoarea terenului aferent 
fiind inclusă).

înscrierile se depun până la data de 
mai sus, ora 9,00.

Taxele şi garanţiile de participare la- 
licitaţie sunt respectiv:

30 000 lei; 38 450 000 leii
25 000 lei; 4 350 000 leii
Documentaţia licitaţiei se poate studia1 

la sediul societăţii.
în cazul neadjudecârii licitaţiilor, a- 

cestea se repetă o dată la 2 (două) săptă
mâni, joia la ora 10, până la finele trim.
1 1995.

Relaţii suplimentare la tel. 054 f 
621273, int. 116 sau 170. i \



VÂNZĂRI-
|î CUMPĂRĂRI

I •  Vând apartament cu 4 
. [eamere, zonă centrală în 
jSimeria, str. Atelierului, bl. 
|8, sc. B, et. II, ap. 16 sau 
| schimb cu două camere 
similar, preţ convenabil şi 

. i Urgent. Informaţii la tel.
660967, între orele 9—16. 

: • . . ; (5519)
•  Vând Audi 100 înm a. 

; triculat, tel. 628238. (5610)

pentru exporti, Tel. 065/ 
145475. (5189)

»  Vând cursieră. ' Infor
maţii Deva, tel. 616678.

(5544)
•  Cumpăr maşină înghe

ţată. Relaţii tel. 626680, zil
nic, orele 7—23. (5546)
‘ •  Vând Dacia 1310 T3S 

Ungaria, an fabricaţie 1987, 
preţ convenabil. Informaţii 
tel. 620501, după ora 20.

(5547)
•  Vând casă Săuleşti,

rîr. 59. (5603)
•  Vând videoplayer O -. 

rion, japonez, nou, preţ 
convenabil. Tel. 712505.

(3608)
•  Vând convenabil Dacia

1310 şi Dacia 1300, tel. 
627876. , (605459)•  Vând dozator 

Fresco 3 capete suc.
jTeD  623090____ (55J6)_ Î N C H I R I E R I

, •  Vând rulotă comerci
ală, nouă, convenabil. Si
meria, A. Vlaicu, nr. 90.

(5523)
•  Vând Bus VW, cuptor

microunde, 6 măsuţe, 24 
scăunele, rafturi ■ magazin. 
Tel. . 625422. (5521)
v « Vând canapea, fotolii, 
haine blană noi, deosebite.

■ Tel. 629992 zilnic. (5520)
•  Vând apartament 3 

camere, posibilităţi priva- . 
Uzare. Deva, Fminescu, par
ter, bl. G, ap. 11, sc. B. 
Tel. 615091, după ora 20.

f  'Y.YY-YY (5517)
•  Vând apartament două 

c a m e r e ,  ultracentral, 
negociabil. Deva, tel. 611374.

(5514)
•  Vând apartament două 

camere, Deva, etaj I, ceru
h trai. Informaţii tel; 056/ 

182610, după ora 16. (5502)
•  Vând (schimb) casă

în Cărpiniş (lângă Uroi) 
cu apartament în Deva. 
Informaţii 626110. (5501)

•  Vând cazan încălzire 
centrală, pe gaz, preţ con
venabil. Deva, tel. 615449.

V (553i)
•  Vând Opel Kadett 1,3. 

Tel. 715962, după ora 12.
V-;;'V (5532)

•  Vând vitrina frigori- 1 
fică, chiuvetă inox, două 
cuve, mobilier expunere

. marfă. Tel. 629968 sau 
619526. (5531)

« Vând mobilă dormitor, 
antenă parabolică D — 60 
şi convertor.cu polarotor. - 
Tel, 629968. (5534)

•  Vând apartament două
camere în Deva, Al. Cri
zantemelor, bl. E 14 A. 
Informaţii tel. 612926: 

648197. (5535)
•  Vând casă, anexe şi 

pământ în Gurasada nr. 
143. Informaţii tel. 612925 
şi 648197. (5535)

•  Vând .apartament două 
camere mobilat, boxă, et.
I, Liliacului. Tel. 624512, 
după ora 18. (5536)

•  Vând (schimb) aparta
ment două camere, Brad, 
două mese' cu 12 scaune 
tip Păunită, canapea şi ladă 
frigorifică „Privileg", capa
citate 275 1. Tel. 626022, 
623607. (5537)

•  Vând casă Orăştie,
curte, grădină, apă, gaze, 
la şosea. Deva tel. 625536, 
după ora 20. (5538)

•  Vând palton damă,
blană. Tel. 616867. (5540)

•  Vând sau schimb O- 
pei Kadett înmatriculat, 
stare bună de funcţionare 
la preţ de 1400 DM cu a-

partament două camere plus 
diferenţă în zona Gojdu. 
Relaţii la tel. 616Î79. (5542)

•  Cumpăr frize de fag 
neaburit,» caut cherestea de 
brad, calitatea A si B

•  Tânăr caut gazdă, 
eventual închiriez garsoni
eră. Informaţii tel. 721054.

V (3609)

« Caut de închiriat a- 
partament două camere sau 
garsonieră, urgent. Tel. 
650(49, intre 9—14. (5541)

• ‘P I E R D E R I -  '

•  Pierdut legitimaţie de 
nevăzător, pe numele Ba- 
sarabă Ion, eliberată de 

Asociaţia'nevăzătorilor Alba 
Iulia. Se declară nulă. '

«  Pierdut legitimaţie de 
serviciu- eliberată de F.E. 
Deva, pe numele Mi hai 

- Răduţu. Se declară nulă.
• (5515)

«, Pierdut acte pentru 
societatea ,,Borungel“ S.N G. 
cu sediul în Lupeni, str. 
Viitorului, bl. J  1, ap. 11. 
Le declar nule. (5518)

•  A dispărut în ziua de 13
ianuarie 1995, din Simeria, 
un câine Raga Seter irlan
dez, roşcat. Cine poate da 
relaţii este rugat să sune 

i- la - telefon 660487. Recom
pensă. ' ■ (5612)

O F E R T E .

D E  S E R V I C I I

•  împrumuturi în lei pri
miţi la Casa de\ amanet 
Simeria, zilnic 8—18. Tel. 
661721, . ■ (5109)

•  Angajez vânzător, vân
zătoare, ambulant. . Tel. 
619526, 629968. (5539)

•  Angajăm (cu forme le
gale) menajeră, Deva, tel.
615269, ; Y;- (5173)

D IV E R S E

•  A.T.C.O.M. Deva, str.
A. Vlaicu, nr. 1, anunţă in
tenţia de majorare a tari
felor la prestaţii servicii, 
începând cu data de 18 
februarie 1995. (5548)

•  SC, Petre S.N.6. Pe
troşani anunţă practicarea 
unui adaos comercial de 
0—200 la sută şi tarif trans
port 400 lei/km, începând 
cu data de 18 februarie 
1995- (5530)

" •  Locuitorii judeţului 
Hunedoara se pot adresa 
cu diferite probleme Ia . 
revista „GENEZE" şi Edi
tura „Presa naţională11 Bu
cureşti. Scrisorile se pri
mesc la următoarea adresă : 
Deva, căsuţa poştală nr. 
54. . (5250)

COMEMORĂRI
-  «  Cu aceeaşi nemărgi
nită durere artunţăm îm
plinirea a 20 an i’de la tre
cerea în eternitate a celui 
care 'a fost un bun soţ şi 
tată iubitor,

MARIAN RUDEAN, 
din Dănuleşti, Amintirea 
ta  va fi veşnic vie printre 
noi. Soţia, copiii, ginerele 
si nora.

"(605458) :

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER” S.A. DEVA 
J/20/618/1991 Cont 4072613110 B.C', Deva. Cod fiscal 
2116827 Deva, S tr.'1 Decembrie, 35 jud. Hunedoara 
Telefoane: 611275; 612157; 611269; 625904.Fax: 618061.
Consiliul de administraţie: Dumitru Gheonea-preşedinte,

i Minei Bodea, Virgil Crişan, Tiberiu Istrate, Nicolae Tîrcpb 
-administratori. întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o poartă autorii acestora. Tiparul executat la 
S.C. „POLIDAVA” S.A. DEVA.

«  Cu adâncă dure
re, familia Zănescu a- 
nunţă parastasul de 
6 săptămâni, sâmbătă, 
21 ianuarie 1995, ora 
11, la Cimitirul Bejan 

'şi totodată mulţumeşte 
celor ce l-au condus 
pe ultimul drum pe 
soţul tatăl şi » bunicul 
nostru 6 ' :

NAPOLEON 
■ZANESCU -v 

(5544)

D E C E S E

,. « Soţia^Ana, fiicele, 
fiii, ginerii şi nepoţii 
cu familiile anunţă cu 
inimile zdrobite de 
durere încetarea din 
viaţă a celui care a 
fost un bun soţ, tată, 
socru şx buniq 

VASILE MIIA 
‘ înmormântarea are 
. loc azi, 18 ianuarie, 

ora 12, de la capela 
cimitirului din Valea 
Seacă, Hunedoara.

(3612)

•  Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice şi 
Controlului Financiar- 
de Stat regretă trece
rea» în nefiinţă a ce
lui care â fost un bun 
coleg şi prieten

ec. GHEORGHE 
BACAZU

Exprimăm pe a- 
ceastă cale sincere con
doleanţe familiei greu 
încercate. Dumnezeu' 
să-l odihnească.

(5533)

•  Salariaţii de la 
S.C. Carmetaplast S.A 
Deva aduc un ultim 
omagiu celui care a 
fost .

ec. GHEORGHE 
r BACAZU

şi transmit condo
leanţe familiei îndo
liate. ■-■'-■■■ (D.P.)

«  Ec. Nicolae Osairi 
regretă trecerea pre
matură îri eternitate a 
colegului de liceu

ec. GHEORGHE 
BACAZU

Adio Ghiţă,; compa
siune familiei.

■\v  (5545)

•  Omului de ome
nie

NICULAE
STANCIOIU

Romos,
lacrimi, flori şi ne- 

uitare. Livia — Sibiu.
(5611)
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SOCIETATEA COMERCIALA S.C. 
„SIDERURGICA” S.A. HUNEDOARA 
Cu sediul îh str. Piaţa Iancu de Hunedoara, 

nr. 2 —- municipiul Hunedoara — judeţul Hu
nedoara, tel. 054/716121; 716131; 716521, inte
rior 1070 sau 054/718549, înregistrată Ia Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. L20/41/91.

ORGANIZEAZĂ

de selecţie pentru postul de manager, la data de 
15 martie 1995, ora 10, la sediul societăţii.

Concursul se va desfăşura în baza Legii 
nr. 66/1993 si a Normelor Metodologice nr. 1/ 
14. 02. 1994.'

Ofertele candidaţilor se depun în plic sigi
lat ia sediul societăţii, până Ia data de 1 martie 
1995.

COOP. „SILVANA” DEVA I
Invită deponenţii de mărfuri în consignaţia, de la î 

Magazin Autogară, să ridice marfa, depusă *şî nevân- | 
dută In termen de 3 luni, până cel mai târziu la 1 * 
februarie 1995. |

în  caz contrar mărfurile se consideră abandonate , 
de client. , (5553)

SUCURSALA JUDEŢEANĂ CEC 
7 HUNEDOARA — DEVA v 

Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 
90.

Organizează în data de 9* 02. 1995, ora 10, 
Ia sediul său, la sediul Filialei CEC Petroşani 
si Ia sediul Filialei CEC Hunedoara

pentru vânzarea mijloacelor fixe propuse pen 
tru casare. ■■■■/' v

Listele cu mijloacele fixe supuse licitaţiei 
şi relaţii suplimentare se pot obţine de la ser
viciul administrativ al sucursalei, tel. 618050, 
interior 124 sau 155, precum şi Ia Filiala CEC 
Hunedoara, tel, 712281 si Filiala CEC petroşani, 
tel. 542062. T: r * ' 7 Y . ■ .■

In caz de ne vânzare, licitaţia se va relua în 
sediul celor trei unităţi, In zilefe de 16 şi 23 
februarie 1995, ora 10. (12)

MEDICAL PRODUCTS
Itrin MEDICARQM s.r.l.

PER S O N AL
bun cunoseSior al limbii engtoe,

In armatoarele condiţii:
*  studii medicale superioare sau medii;
•  vârsta maximă 30 ani;
/# posesor permis de conducere.

Doritorii se vor adresa, de lupi până vineri, intre 
orele 155M7oa,la următoarele teleioane: 
f  01-210.S9J8; 01-210.82.83; 01210.87.87.

(  SOCIETATEA COMERCIALA ROMANQ- }
/ GERMANA lem a c o M PROD. S.R.L. 1
|  Vă oferă prin cel mai renumit magazin \ 
V de mobilă din Deva, situat în str. Minerului, ţ
l nr. 24 (sala mic-ă a cantinei Liceului Minier) ţ 
\ un larg sortiment de mobilă de pe piaţa internă i\
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şi din import.
Noutăţile de ultimă oră puse Ia dispoziţia 

dumneavoastră sunt:
—■ bucătăria „Bianca" — import Austria 
— bucătăria „Ikarus" — import Austria 
Bucătăriile sunt dotate conform standarde

lor vestice cu frigider, congelator, aragaz, hotă ţ 
şi chiuvetă inox, având posibilitatea montării ţ 
în mai multe variante. i

Preturile sunt cuprinse între 4 100 000 lei j 
— 4 300 000 lei. /

De asemenea, unitatea noastră Vă oferă i 
gresie şl faianţă, import Austria şi Italia, într-o 1 
mare varietate de culori şi forme. Ia o calitate ţ 
şi preţ ce sfidează orice concurenţă. ţ

Informaţii, Deva, telefon 618676. ^
!  
ILOTUS TRADE S.R.L.

T el.: (01)6159804. F ax : (01)6152295 
Tel. : (054)6X3029. Fax: (054)613029 

SOCIETATE COMERCIALA MIXTĂ 1 
Angajează agenţi economici distribuitori ) 

/ produse import pentru judeţul Hunedoara.
Posesori permis conducere B, preferabil 

autoturism. Yy ,Y ';.Y'
Trimiteţi curriculum vitae pe adresa:
Calea Plevnei, nr. 59, corp H, Bucureşti, 

sector VI, ptr. Dl. BOGDAN URECHE.

BANCA DE CREDIT COOPERATIST 
BANKCOOP S.A.

Anunţă pe toţi deţinătorii de Certificate de 
Depozit cu dobândă sub formă de câştiguri în 
autoturisme că tragerea la sorţi trimestrială, 
pentru CERTIFICATELE cumpărate până în 
ziua de 30 septembrie 1994, va avea, loc în ziua 
de 20 ianuarie 1995, ora 11, în oraşul DEVA, 
la sediul sucursalei BANKCOOP HUNEDOARA 
— Deva, din bdul Decebal, bl. 8.

La această tragere se vor acorda 30 auto
turisme, respectiv 5 DACIA 1310 berlină şi 25 
OLTENA 11 TR. (13)

SOCIETATEA COMERCIALA 
FARMACEUTICA REMEDIA S.A. DEVA 

Cu sediul in Deva, str. Dorobanţilor, nr. 43, 
judi Hunedoara.

Organizează

w m m m m

cu strigare, pentru vânzarea de mijloace fixe şi 
obiecte de inventar, existente lâ sediul socie- 
ta ţii, specifice desfăşurării activităţii farmace- 
utice. ■ -

Licitaţia va avea loc în ziua de 6 februarie 
1995, ora 10, la sediul societăţii.

Pentru mijloacele fixe şi obiecte de inven
tar care nu se vor adjudeca, licitaţia se va re
peta sătpămânal, în fiecare zi de luni; în ace
leaşi condiţiuni.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
firmei sau la tel. nr. 62326Q, interior 21. (5555)


