
Amil VII •  Nr. 1321 •  Vineri, 17 1995 -Jt: .8 pagini •  100 Iei

IIIII»:

IMPACTUL SOCIAL Şt RE6I0NAL AL 
DE RESTRUCTURARE IN

Titlul de mai sus con
stituie de faptr subiectul 
mesei rotunde ce s-a des
făşurat la Galaţi In zi
lele de 30 şi 31 Ianuarie 
1995, masă rotundă orga. 
nizată de Comunitatea 
Europeană prin Comisia , 
Economică . a Cărbunelui 
şi Qţelutai, împreună cu 
Guvejpt»- României.' , Am : 
avut plăcerea de a îi in
vitat la această masă ro
tundă,'invitaţie de altfel

onorantă şi de efect pen
tru hunedoreni. şi în ge
nerai pentru siderurgia şi 
metalurgia din România.

In decursul celor două 
zile de lucrări, au fost 
prezentate expuneri de 
către reprezentanţi ai Co
munităţii Europene din 
Luxemburg, Franţa, Ita- 

■ lia, Belgia, Germania etc., 
precum şi din- partea Mi

nisterului Industriei, Mun
cii şi Protecţiei Sociale,

F.P.S., Agenţia de Re
structurare.

Tematica mesei rotunde 
a fost extrem de intere
santă şi de mare actuali
tate. Ş-au abordat pro
bleme legate de coopera
rea între Uniunea Eu
ropeană şi România în 
sectorul siderurgic, rolul 
Comunităţii Europene în 
restructurările siderurgiei 
comunitare, experienţele 
societăţilor de reconver-

sie, probleme sociale spe
cifice ale siderurgiei şi 
implicarea sindicatelor în 
rezolvarea lor etc.

Deosebit de interesan
te au fost expunerile ce 
au prezentat experienţe 
în domeniul unor ţări cu 
. , . ■ £ 

Ing. GEORGE1 RAICAN, 
Prefectul judeţului 

Hunedoara

(Continuare in pag. a 5-a)

Dle doctor, cum apre
ciaţi activitatea'' Poliţiei 
Sanitare din judeţul Hu- 
$%i isi asul ut?

Să vo şirtt 't sste 
ia acelaşi nivel ca in în
treaga ţară. Au desfăşurat 
o activitate de prevenire şi 
nu de inspecţie, în sensul 
că nu au dispus de acte 
nbrmative care să le per
mită acest lucru. Să iuăm 
mimai un exemplu: era 
absurd să controlezi un 
spital în care să găseşti o 
serie de deficienţe privind 
sterilizarea, o serie de lu
cruri în domeniul de a- 
sepsie şi să-i dai o amen
dă de 50—200 de lei. S_a 
reuşit, în decembrie, să fie 
promulgată Legea 98 pri- 

! yind sancţionarea contra
venţiilor la normele de i- 
gienă, fapt prin care cre
dem că am oferit şi cole
gilor noştri din judeţul

Poliţia Sanitara
f i  F l o r i n a  ( I I )

Discuţie cu dl. dr. PETRE CIOBANU, 
director general in Ministerul Sănătăţii

Hunedoara elementul de 
bază ca să fie exigenţi, 
dar şi' eficienţi. Una este 
să-i dai cuiva o amendă 
de 500 000 de lei sau de 
un milion de lei şi alta 
este să-l sancţionezi doar 
cU câteva sute de lei.

E adevărat că; încă n_am 
asigurat o bază materială 
ca lumea, dar prevedem 
pentru anul 1995 o schim
bare în mai bine a activi
tăţii, mai ales că se pro-

.fl̂ ArfVWWVVYWyWVWVWWtfWWtfVWWVVVVVVVyVVVWWV

movează şi o competiţie 
în cadrul organismelor de 
inspecţie. Sigur, una este 
să mergi la fa ţa  locului cu 
un aparat şi să faci ime
diat dovada sancţiunii şi 
alta este să stai ore întregi 
pentru a dovedi vinovăţia 
— fapt ce nu; trebuie să 
ne mire că am avut multe 
toxiinfecţii alimentare sau 
epidemii hidrice.

— Dle doctor, în nenu
mărate situaţii s-au gă

sit societăţi comerciale care 
na au a\bcul (autorizaţia) 
de fracţionare a  Poliţiei 
Sanitare, ceea ce repre
zintă un lucru grav. Dar, 
credem că este un lucru 
şi mai grav funcţionarea 
unor unităţi sanitare fără 
avizul Inspectoratului de 
poliţie sânitară. Cum " a- 
preciaţi această situaţie ?

— Aceste lucruri le-am 
discutat şi astăzi. Noi, mi. 
nisterul, am elaborat acte 
care sunt la nivelul Euro
pei Occidentale, iar faptul 
că suntem membri ai C.E. 
ne obligă să respectăm o 
multitudine de condiţii. Şi 
în domeniul nostru este 
greu să ajungi dintr-o da
tă la anumiţi parametri. 
Pentru aceasta, am stabilit 

Dialog consemnat de 
CORNEL POENAR

(Continuare in pag. a  2-a)

se vor diminua. Ziua, se 
va înregistra' diminuarea 
treptată a precipitaţiilor 
atât ca areal, cât şi ca 
intensitate, mai puţin în 
regiunile sud-estice. Tem
peratura minimă va fi 
între — 2° şi 6° C, iar 
la amiază, maxima, între 
6° şi 12° C.

. ' VINERI, 17 februarie.
Cerul va fi noros 4n 

i cursul nopţii şi va mai 
.ploua pe arii extinse, cu 
excepţia regiunilor din 
•nord şi vest, unde ploile
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ÎN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI 
începând cu săptămâna viitoare, în nume

rele de marţi ale ziarului, în cadrul rubricii 
„DURA LEX, SED LEX“
Vom publica noutăţi din domeniul fiscal 

din partea
DIRECŢIEI GENERALE A FINANŢELOR 

PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE 
STAT HUNEDOARA — DEVA.►—•—•—•—•—•—»—•—•_•_•_•_•_•—•

„Naţiunea este norodul
şi nu t i

De curând, ziarul nos- fiecare pas că românii 
tru a publicat un articol trăiesc în armonie cu un- 
semnat de prof. Viorel gurii, că nu au a-şi aduce
Vulturar, din .Brad 
preşedintele P.U.N.Il. din

unii altora acuze de vre. 
un fel, că viaţă este

localitate in care in- aceeaşi pentru fiecare, 
crimina pretenţiile abe- drepturile şi obligaţiile 
rante ale U.D.M.R., de sunt deopotrivă aceleaşi, 
autonomie regională, • de Este semnul sănătos al 
infirmare a articolului din înţelegerii şi convieţuirii 
Constituţia ţării care sti- paşnice. Iar dacă m,
pulează că România este există şi în perimet: 
stat naţional..., cuvânt ca- hunedorean câte un fals 
re_i irită foarte pe liderii Tudor Vladimirescu, pe 
U.D.M.R. Totodată, pro- care-1 chinuie talentul poe- 
fesorul brădean îl aproba tic, scriind : „De la Nistru 
pe deplin pe şeful său pân.la Tisa/Numaî un de- 
de la Cluj — mult con- menţ l-ar visa“, ori „Deşi 
troversatul Gheorghe Fu_ munţii voştri aur mai 
nar —, în toate aprecie- poartă/Veţi cerşi mult 
rile formulate de către timp în Apus din poartă 
acesta la adresa U.D.M.R., în poartă", noi credem 
deşi, în ultima, vreme, că sunt stări de lucruri 
pitorescul primar al Clu- incidentale ori atitudini 
jului este contestat şi di necontrolate, de moment,
cei mai apropiaţi colegi 
ai săi din partid.

singulare.
Pe de altă parte, sun-

Noi înşine nu agreăm tem de acord cu numitul... 
tonul şi avertismentele Tudor Vladimirescu a-

SCRISORI COMENTATE

necontrolate ale dlui 
Gheorghe Funar, expedi
ate şi îndreaptă şi în stân
ga, şi românilor şi ma
ghiarilor, turnând prea 
mult gaz peste jarul pro
blemei naţionale, reaprins 
de fruntaşii U.D.M.R. — 
Laszlo Tokeş, Marko Be- 
la, Frunda Gyorgy şi 
alţii câţiva, după cum 
aprecieni ca total fief Un
date pretenţiile - acestora 
fluturate şi în ţară şi prin 
amfiteatrele organismelor 
internaţionale.

Dar nu aceasta este 
chestiunea care rte_a de
terminat să scriem aceste 
rânduri, ci cartea poştală 
primită de curând la re- 

, dacţie, ca replică la ar
ticolul semnat de prof. 
Viorel . Vulturar. Scri
soarea vine din Hune
doara, este dactilografiată 
în versuri şleampăte, iar 
la expeditor semnează... 
Tudor Vladimirescu (lipsă 
de respect mai mare faţă 
de curajosul conducător 
revoluţionar nici că se 
putea, având în vedere 
cuvintele otrăvite în
dreptate împotriva pro
fesorului din Brad şi a 
românilor, din care vom 
spicui doar câteva).

Noi, aici, în judeţul 
Hunedoara, constatăm la

tunci când scrie sub 
Nota bene: „Naţiunea 
este norodul şi nu tagma... 
Funarioţilor", sau, în fi
nal, „Câinii latră, dar ca
ravana trece". Chiar aşa’ 
stimate T.V., dovadă a 
gândului bun de pe fir
mă, ceea ce înseamnă că 
şi dv., ca noi toţi, faceţi 
parte din acest norod al 
statului naţional român, 
ca mi agreaţi naţionalis
mul şi extremismul, <£ 
nu vă adăpaţi dm izvOrUl 
„înţelepciunii" episcopu
lui şi poetului care' păsto
resc U.D.M.R.

Referitor la acuzaţiile 
pe care şi le aduc reci
proc U.D.M.R. şi P.U.N.R. 
— la nivelurile lor de 
conducere —, invectivele 
pe care • şi le aruncă, la 
propunerile aberante pe 
care le fac şi unii şi alţii, 
tulburând viaţa politică, 
economică şi socială â 
ţării, ele sunt, într-ade_ 
văr, lătrături de câini 
turbaţi, care n-au nimic 
comun cu existenţa li
niştită a poporului român, 
în integralitatea sa, a- 
dică împreună cu toate 
minorităţile din sânul 
său.

In aceste condiţii, 
s-auzim numai de bine. " 

DUMITRU GHEONEA

j B I N G O  S P O R T  J
J Vă invită în fiecare zi, între orele 12—04 j 
|  dimineaţa, la salonul de bingo din Sala Spor- « 
* turilor, să câştigaţi premii de milioane.. I
j * (605988) j
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17 februarie

•  Sf. Mare Mc. Teo
dor Tiron; Sf. Mariana 
(Harţi);

•  1866. începe să 
«funcţioneze Banca Ro- 
;mână, preşedintele Con
siliului de Administraţie 
.fiind Ion Ghica;

•  Soarele răsare la 
ora 7,14 si apune la 
17,46;

/ • A u  trecut 47 de 
.zile din an; au mai ră- 
.mas 318.

m- mm

Mitologia a legat nu
mele lui Prometeu de
Caucaz. Pentru că a ră
pit focul din cer şi l-a 
dăruit oamenilor, olimpia
nul şi neîndurătorul Zeus 
I-a pedepsit pe Prometeu 
înlăriţuindu-l de o stâncă 
uriaşă din Caucaz şi, tri
miţând , un vultur să-i 
sfâşie zilnic ficatul, i-a 
provocat cumplite şi per
manente dureri. Legenda 
mal spune că, după vea
curi de supliciu, Prome
teu a fost salvat de tita
nul Hercule.

Să fi săvârşit oare pu
ternicul Hercule acest 
gest umanitar şi să-i fi 
curmat năpăstuitului Pro-

PROMETEU A FOST RETRIMIS IN CAUCAZ
meteu suferinţele ? Chiar 
dacă a făcut-o atunci, 
cândva, se pare că astăzi, 
un nou şi despotic Zeus 
cremlinian i-a înlănţuit 
iarăşi pe Prometeul ce- 
cenian de Caucaz, fiindcă 
a năzuit spre libertate şi 
lumină.

Povestea mitologică şi 
istoria de azi au atâtea 
similitudini încât gândul 
nu se poate sustrage ispi
tei de a reflecta asupra 

■lor, asupra raportului din
tre' Zâus ~  Putere, pe de 
o. parte şl Prometeu — 
Dorinţă de descătuşare şi

libertate, pe de altă parte.
Zeus, de-a pururi cu 

fulgerele şi trăsnetele în 
mână, a stăpânit, ă ho
tărât, a condamnat şi pe
depsit în virtutea Drep
tului Absolut, care nu 
trebuie cercetat şi cu
noscut. Cu trufia, intran
sigenţa şi absurditatea 
atotputerniciei sale, a 
poruncit ca vulturul, cu 
pliscul său necruţător, 
să-l chinuiască zilnic pe 
neascultătorul Prometeu, 
ţintuit în stâncile Cauca- 
zului.

Zeus — Putere de azi,

cu mâna pe butoanele 
fulgerelor şi trăsnetelor 
din focoasele nucleare, In 
virtutea impenetrabilului 
„Neamestec“ în treburile 
interne, a dispus ca zil
nic, secundă cu secundă, 
formaţii de păsări, cu 
ciocuri de bombe şi o- 
buze, să zdrobească şi să 
sfâşie casă de casă, că
rămidă de cărămidă, om 
de om şi orice tendinţă 
de vis de libertate, de lu
mină şi emancipare de 
sub Împărăţia Puterii.

S-a zbătut Prometeu şi 
se zbate cu disperare şi

azi acolo in Groznîiul 
caucazian. Sângerează, 
moare, reînvie şi suferă, 
căci Zeus e mare şi tare, 
puterea lui e pustiitoare, 
şi absolută în insensibili
tatea şi imoralitatea sa.

Dar oare astăzi nu mai 
sunt titani pe-acold prin 
Olimpul de -la Casa Albă 
sau prin aşa-zisele struc
turi internaţionale şi e- 
uropene ? Nu mai există 
un Hercule ? Nu se mai 
găseşte o forţă energică, 
dreaptă şi hotărâtă, care

Prof. DUMITRU SUSAN, 
Deva

mmmmmrn >■■■!• Ml ...
(Continuare în pag. a 2-a)
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k FcST RETRIMIS iM CAUCAZ
(Urmare din pag. I)

să acţtoi&ze în numele 
moralei, a umanitarismu
lui, a dreptului oamenilor 
f l  popoarelor, pentru 
curmarea vărsării de sânge 
nevinovat?...

E ceea agonic şi ab
surd, straniu şi tragic în 
conduita comunităţii in 

ternaţionale care come
morează prin discursuri 
şi ceremonii executarea 
celor un milion şt jumă
tate de victime ale la
gărului de la Auschwitz, 
în Ump ce, nu departe 
de această localitate, poate 
cea med mare armată 
a lum ii de azi, fură a fi 
stingherită de nimeni şi

nimic, zi da ui şi clipă 
de clipă, în  mod sistema- . 
tic', cu seninătate şi ci- \  
nism, toacă oameni şi case 
de sub stânca lui Prometeu.

Unde este oare Dum
nezeu ?!... /

Dar oamenii, cei care 
dau viaţă, înţelepciune şi 
strălucire Pământului, 
unde sunt?!,..

NU TOŢI CERŞETORII 
SUNT CERŞETORI

In municipiul reşedinţă 
a judeţului s.a înmulţit 
alarmant numărul cerşe
torilor care te agasează la 
tot pasul. Unii dintre ei 
iunt într-adevăr fără o 
cursă de venit, dar cel mai 
m ulţi tuni handicapaţi. Or, 
noi ştim că handicapaţii se 
bucură de protecţia socie
tăţii. Cunosc un astfel de 
caz, o femeie de prin păr
ţile Moldovei care, fiind 
eevăzătoare, are un ajutor 
social d e ,® 600 leit Soţia 
mea, care a  muncit peste 
SI de ani, are pensie de 
S?9W de lei.

Eu ' cred că. societatea 
face nişte eforturi finan
ciare tocmai pentru sără 
ceşti oameni loviţi Intr-un 
fel seu In altul de viaţă 
să-şi poată păstra demni
tatea de ©m.

Propun Poliţiei şi Pri. 
măriei şărl identifice pe 
toţi aceşti oameni care, deşi 
se bucură de protecţia sta
tului, se dedau cerşetoriei 
şi să-i avertizeze că dacă 
mai practică acest degradant 
obicei li se Va suspenda 
ajutorul social de handi
capat. (Aurel Teuşan — 
Deva)

N.R. Domnule Teuşan, 
prima problemă cu care 
ne-ati sesizat în scrisoare 

. va face obiectul unei cer- - 
eetări a noastră, acest lu
cru fiind strict necesar.

. POŞTA RUBRten

■■ o RADU CHICIDEAN — 
Deva. In problema cecenă, 
ziarul nostru a publicat 
mai multe comentarii. Al 
dumneavoastră, in ^fară de 
unele durităţi, nu aduce 
nimic nou.

«  CRĂCIUN ION Jui 
AVRAM, Stănija ~  Bu- 
ceş. Pentru a  prim, aloca
ţia de stat pentru fiica 
dv. care a terminat 8 plase, 
«a ami frecventează şcoala, 
dar nu a împlinit 16 ani, 
trebuie să vă adresaţi cu 
cerere însoţită de toate ac
tele Pe care le-aţi depus 
şi la dosarul de alocaţie 
de la şcoală.

•  MARINELA MUHUŢ 
— Cocsarilor 7, Hunedoa
ra. Sfatul nostru este să 
căutaţi să valorificaţi cer
tificatele de proprietate la 
cumpărarea de acţiuni la 
una din societăţile comer
ciale care urmează să se 
privatizeze, fie In cadrul 

programului guvernamental, 
fie In cadrul ofertelor pe 
care Ie vor face In curând 
atât fondurile proprie
tăţii p r i v a t e ,  cât 
şi Fondul Proprietăţii de 
Stat. Nu credem că veţi 
găsi pe cineva care să 
vi-J cumpere la valoarea 
pe care i.au stabilit-o 
F.P.P—urile, iar ca să-l 
vindeţi pe mai nimic, te 
miri cui, nu vă sfătuim.

Referitor la cea de a 
doua întrebare: da, la 
Deva funcţionează faculta

tea particulară despre care 
vorbiţi. Se află pe strada 
1 Decembrie, la ar, 2®, 
nu are cursuri fără frec
venţă, iar cursurile la zi 
au durata de 5 ani Facul
tatea are aprobat dosarul 
pentru acreditară şi aş
teaptă virite -comiSieL

•  ANA ŢISUI», Deva 
Micro 15, , M©e W : SSa- 
seriile pe care le-aţi exer
citat Ia cele două coope
rative meşteşugăreşti nu 
se încadrează In grupa a 
Il-a de munca. în  această 
grupă se încadrează ' no
ma! meseriile, activităţile 
şi locurile de muncă no
minalizate expres, în a- 
nexs nr. 2, fe ordinal nr- 
M/19B0, a l  Mjmstecuiţii 
Muncii şi Protecţiei So
ciale, Ministerului Sănătă
ţii ş* Comisiei Naţionale 
pentru Protecţia Muncii. 
(I. fe).

Poliţia
(H)

(Urmate din pag. *) ;<
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nişte materii care sunt e. 
şahmate In funcţie de po
sibilităţi şi risc. Dar, ce 
«te interesează, în primul 
rând ? Ne interesează să 
avem protecţia sângelui, 
să realizăm transfuzii in 
deplină siguranţă, lucru 
pe ta re  credem că l-am 
realizat. în  altă ordine de 
idei, trebuie să asigurăm 
acte medicale de securitate 
» populaţiei, ceea oe este 
la îndemâna tuturor — 
seringi de unică folosinţă 
sau dacă .nu le avem pe 
acestea să 1» sterilizăm pe 
cele clasice. '::

Programul de reformă 
vizează şi o delimitare a 
spaţiilor In spital, o acce
sibilitate mai mare, exis
tând posibilitatea ca bol
navul să stea în condiţii 
civilizate, deosebite. Viaţa 
cotidiană ne Impune acest 
lucru — STDA, tuberculoza 
îşi spun cuvântul, fără să 
mai vorbim de prostituţie, 
fenomen oare este neccşn-' 
traiat astăzi şi care re
prezinte an generator de 
boii venerice. Deschiderea 
gratetelor a dus la  um.ţi- 
bertiţusari, iar «  lacra fără 
W  control medical este in
acceptabil într-o aseme
nea situaţie, pentru că 
este împotriva sănătăţii 
populaţiei. Ca să revin la 
întrebarea dv„ soi am  scos 
uit noenwtiv car# vizează 
dotarea dispensarelor me
dicale şi unităţilor sanitare 
şi care in perioada turnă
toare te  ajangă la anumite 
standarde.

— Cum vedeţi subordo.

retras inspectorului şef a l 
P o liţii Sanitare a judeŞa- 
M :  ta nivelat Direcftet 
judeţene Sa tefere sau di
rect la  nivelat prefectului 
Judeţului?

—■ Să vă răspund scurt) 
la nivelul prefectului. De 
ce? Pentru că preferită este 
organul statului, tar ra i 
suntem obligaţi, prin 
inspecţia sanitară, te ges
tionăm bunul public. Dacă - 
funcţionăm intr-o astfel 
de subordonare, ne putem 
face corect datoria.

—> De când credeţi că se 
va întâmpla acest lucru'?

- ba semestrul I  este 
prevăzut să depunem Ia 
■Guvern Legea privind 
inspecţia sanitară de stat. 
Vreau să Vă informez că 
avem «® prefect in «cest 
sens, dar dorim să-l discu
tăm cu toate inspecţiile sa. 
nrtare din Judeţe, ca să 
devină <o lege bună şi în
acelaşi timp eficientă.

— Ce aţi dori totuşi să 
m ai. spuneţi • ta fină! 7

— Aş dori csţ dv, ziariştii, 
fe general, te  veniţi în spri-

Sul educaţiei, te  înveţe 
care cetăţean să-şi a- 

' pere propria sănătate. Ţie. 
enr* om te. .ceară atunci 

. « te i  i  m  face o  injecţie 
t e  i  te Iacă cu seringă de 
unică folosinţă sau. dacă 
se face cu seringă clasică, 
să fie teeriijzştă ca te  nu 
ma* fie suspiciuni că omu
lui i s-a făcut o injecţie 
cu instrumente nesteriliza
te. V-am dat doar un exem
plu simplu ce trebuie să-l 
aibă In vedere fiecare din
tre noi. Vă mulţumesc 
foarte m uîtt

GEOLGAU A PLECAT 
DE LA MUL

După plecarea precipi
tată, surprinzătoare a lui 
Rerhus Vlad de Ia câr
ma Corvînuîui, iată că şi 
Gheorghiţă Geoîgău, de la 
„surata" Corvinului din 
Divizia A, Jiul Petroşani 
a părăsit formaţia din 
Petroşani, luând drumul 
spre F.C. Bihor. încă o 
dovadă că Jiul a fost lă
sat de di Cozma la pe
riferia preocupării spon
sorului c« anunţa plin

de emfază susţinerea bi 
toamna trecută cu bani 
grei a fotbalului din Pe
troşani. în  locul lui GeoP 
gău a fost numit Emil 
Vlăchiţ (fost secund). 
INTR-UN MECI AhHCAL 

TURCIA — ROMÂNIA 
. ÎMI. .

Miercuri seara, la Iz- 
mir, reprezentativa noas
tră de fotbal, eu un* sin
gur jucător ce evoluează 
în străinătate (Sabău), in 
formaţie, aflată Intr-un 
turneu de pregătire în 
Greeia şi Tundă, a re
mizat cu selecţionata Tur
ciei (1—1), golul echipei

noastre fiind marcat in 
min. 66 de Sabău.

PATRULATERUL 
DE LA TIMIŞOARA 

Mâine, sâmbătă şi d**-:. 
mimică Ia Timişoara se 
desfăşoară mult aştepta
tei turneu la care par
ticipă trei echipe din ţa
ră şi una din Ungaria. 
Sâmbătă au loc întâlni
rile Poli Timişoara — - 
Eiore Bekescs&ba şi Stea
ua — F.C. Argeş, iar du
minică meciurile dintre 
învinsele de sâmbătă şi 
apoi partida finală la
tre învingătoarele din 
ziua trecută. (S.C.)

W
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R T L
6,30 Seriale, desene a- 

nimate; 10,05 Kojak (s): 
„Brokarvy"; 11,00 Fru
mos şi bogat (s); 13,00
Magazinul amiezii; 13,30 
Springfield Story (s); 
14,15 Santa Barbara (s); 
15,10 Pasiunea ei e cri 
ma (s.p.); 16,00 Ilona 
Christen talkshow; 17,00 
Hans Meiser talkshow; 
18,00 Jeopardy I (cs); 18,30 
Intre noi (s); 19,00 Frumos 
şi bogat (s/r); 10,30 Ex
ploziv telegrafic; 20,10 
Exploziv — magazin; 
26,40 Vremuri bune Şî 
rele (s); 21,15 _ Uraganul 
Andrew (ţa. SUA, 1993): 
23,05 Curiozitatea ucide 
iţa . s u a , mţjr,~. i,i5 
Show nocturn; 2,10 U it 
oarbă (La. SUA, 1989).

. 9,45 Ghidul Parlamen
tului; 10,00 Show-ul lui 
M. Costanzo (r); 12,45
Forum (mag.); 14,00 Ştiri;
14.25 Cotidiene; 14,40
Beautiful (s); 15,05 Corn. 
plot in familie (show); 
16,30 Agenţia matrimoni
ală (mag.); 17,00 Bim 
Bum Bam (da.); 18,00
Supersamuraiul (s); 18,25 
D.a.; 19,00 OK, preţul e 
corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri;
21.25 Circulă zvonul
(Show); 21,49 Super-pape. 
rissima (show); 23,30 
Target (mag.); 0,00 Show. 
ui lui M. Costanzo; 2,30 
Getidiene (r)[ ţ B  Cir
culă zvonul (r); 3,00
Chioşcul de ziare.

11 1 " ■.1 "... i~ i 1 * ■ —jim

SAT t
6,30 Brunch — TV 1 ; 

10,15 Vecinii (s): „Casni
cul"; 10.45 Brutich — 
TV 2; 13,00 Loving (s): 
„Adevărul"; 13,30 Soarele 
Californiei (s); 14,30 Fal- 
con Crest (s); 15,25 White 
Fang (s.a.); 15,55 Tânărul 
Indiana Jones (s); „Scan
dalul"; 17,00 MacGyver 
(s.a.): „Rock centra Drog";
18.00 te  riscăm (cs); 19,00 
Totul sau nimic (cs);
20.00 Ştiri, sport, .meteo; 
20,30 Roata norocului 
(cs); 21,15 Pistol got 21/2 
(co. SUA, 1991); 23,10 
Ra» fotbal (Bundesliga); 
0,00 Fără sport (show);
1.00 Specialităţi daneze; 
2,35 Intriga diabolică 
(thrtlter Italtă/Franţa. 
1963).

L30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 In miezul 
afacerilor — ştiri; 7,30 
Afaceri la zi, ştiri; 9,30 
Magazinul ştirilor; 10,00 
Comerţ TV; 11,00 Roata 
banilor (rep.); 16,00 Piaţa 
europeană; 19,00 Azi, eu 
Bryant Gumbell; 20,00 
Ştiri ITN; 20,30 Săptă
mâna NHL — hokei; 21,30 
Da te line; 22,30 Magazinul 
ştirilor NBC; 23,30 Show
ul serii —  talkshow cu 
celebrităţi, cu Jay Leno; 
0)3o Real Personal; 1.30 
Ştirile nopţii ; 2,00 Timp 
egal, cu M. Matalin; 2,30 
Show-ul serii, cu Jay 
Eeno; 3,30 Destinaţii de
vacanţă; 4.60 Mvera în
direct! 5,00 Datetiwe, cu 
Jane Eâuley.

9,00 Tenis. Magazin 
ATP; 10,00 Eurofun, Ma

gazinul sporturilor distrac
tiva ; 10,30 Snow boarding. 
Cupa Mondială, San Can. 
dido (rezj; 11,00 Patinaj 
artistic. Campionatele 
SUA, Providence (rez.); 
12,30 Ski alpin. Are, Sue
dia. Coborâre feminin 
(d); 14,30 Ski artistic CM 
—■ La Clusaz. Balet fe
minin şi masculin — fi
nale (d); 16,30 Patinaj
artistic. Câmp. SUA de 
la Providence — partea 
3; 18,30 Ski alpin Are, 
Suedia. Coborâre feminin 
(rea.); 19,3# Mag. sportu
rilor cu motor; 20,36 Că
lărie. Cupa Mondială de 
M Bruxelles — rina I 

(d); 22,30 Buletin de ştiri 1.

VINERI, 0  
FEBRUA ■ ■

7,00 TVM — Tele. 
matinal; 8,30 La pri
ma oră; 9,15 Santa 
Barbara (s/r); 10,20
Desene animate; 10J50 
Curcubeu; 11,50 MTV: 
Greatest Hits; 12,20 
Aur şi noroi (s/r): 
13,10 ÎMI audiţii; 1440 
TVR iaşi ş4 TVR Ct»j- 
N.; 15,40 Hochei: AS. 

Voinţa Eledur — &JK-A. 
Ekaterinburg (C.C.E.); 
16,25 Din lumea afa
cerilor; 17,09 fin . hr» 
limba germană; 18,00 
Pro Patria; 19,00 Casa 
Eliett (s., ep, te); 20,00 
Actualităţi. meteo, 
Spori; 20,45 Tezaur 
folcloric; 21,30 O fe. 
meie de onoare (f): 
23,05 "Viata parlamen
tară; 23,55 în amin
tire : Ioana Radu; 0,25, 
MTV: Sure Top 20; 
045 Eman urile (f).

7.00 l a  prima oră; 
î 9,15 Ora de muzică; 

K U t Telejurnal W odd. 
net; M40 Agete ge. 
«ret (NBC); n M
12.00 Simpoeimi fe); 
1240 Video ctipuri; 
13,05 Vârstele pelicu
lei (r); 14,10 Varietăţi
internaţionale; 15,00
Video satelit; lfeO» 
D.a.; i6,;ie Plicele dac. 

•torului (te; 1740 Bursa 
invenţiilor; 3646 Aur 
şl noroi (te; IM # Con. 
«mini Orchestrei de 
Cameră Radio; 9 4 0  
TVM — Mesager; 21,30 
Ritmuri muzicale; 22.00 
TV5 Europe; 22,30 Mu
zica e viaţa m eâl ;
23.00 Oameni care an 
fost.; 23,30 Cafeneaua 
literară.

9,00 Desene animate 
(r); 9,3© Film serial: 
Echipa de şoc (r); 19,20 
Film serial; Vegas (r); 
11,10 Mitici: 11,20
Chestiunea zilei (r); 
12,20 Cutia muzicală 
(r); 18,00 Desene ani
mate : Batman; 18,30 
Film documentar: des
chis pentru afaceri; 
19,00 Reporter Tete 7;
19.50 Clip vire; 20,00
Film serial: Femeia
fantastică — ep. 9 ;
20.50 Doar o vorbă 
să.ţi mai spun...; 21,00 
Telejurnal (emisiunea 
de ştiri a televiziunii 
Tele 7 abc din 16. 02. 
1995); 21,30 Film se
rial : Kung Fu — ep. 
11; 22,20 Clip vivat 
22,30 Chestiunea zilei 
— emisiune-- de Horia 
Alexandrescu; 23,30 
Cartea de citire; 23,35 
Staruri în reneert.

CANAL 21 
9,00 Tcletext; 10,00 

Observator — Antena 
t;  11,00 Film arterite: 
Teroare ta etajul t t ;  
15,00 TeletexL Pretu
rile la  Bursa de AEte. 
furi Timişoara; 17̂ 00 
Observator — Antena 
1; 18,00 Facus — ştiri; 
18,20 Weekend maga
zin; 19,30 F ii»  artis
tic; 21,00 WorWnet.



Suntem, aşa cum „Cu. 
liber" a consemnat, 

judeţ din ţâră ce 
patru mumcipii. Ia 
mai vestu — Deva, 

ţi  Petroşani — 
Ia finele a . 

trecut, Qrăştie. De 
la  Consiliul judeţean am 

c i  este pe rol un
docu- 

a trece

demersul ca
rWlitd’ jUdeţS» am Jsa oevina

municipiu şl 
al ocaşutui Brad. Nu se 
pgBPWPţăia asupra reuşitei 
Urnii asemenea demers, dar 
0  apreciem ca deosebit de

t e  da Ha
; îa  «u>ns va* i 

te. Pjsirna numai pentru

petăm — că această va
riantă este singura ce as 
putea fi acceptată 
lamentul Românieii. i 
ne referim, in 
la principalii indicatori e- 
conomici, sociali şi cultUţ. 
rali ai celor două locală.

Suprafaţa — 4074 ha •  
Populaţia — 23 778, din ca. 
reââdSS ocupată, 5938 per- 

fti industrie •  Nu- 
genţilor economici 

355, din care 12 cu capital 
integral sau majoritar de 
«tat •  Producţia marfă in-

•  Sursa de aprovizionare 
«  ap* este şi v«r &, şi

jte to IHlhăiteni, arrieă- *

ot-acap# de comerţ şi' preş- 
servicii au sediul ha 

de aîtteî, se 
şi sediul I.M. ~

§  Cc%;ion*r a fost, vreme 
ter **aiţî ani, locaDiat* sufc- 
«rfamâ, aparţinând de a- 
neţul cu care se invednea_

dustrială — 3090 milioane 
lei •  Principalele produ
se : cupru în concentrate 
— 600 t/an, minereuri cu. 
prifere -  400000 t/an, ma
şini şi [WmQp pentru lu
crările miniere — IlfO t/ 
an, cărbune — 97 000 t/an, 
mobilier — 105 mii. lei/an, 
confecţii textife — W  ra l

•  ftocfocţia agricol* 
44® mii. leite» •  Nu
măr de aşezăminte de în
văţământ. sănătate ş i ' cul
tură: m  grădiniţe, şcoli 
geraterafct şi licee; «w att*, 
case de c u t e *  şi « t e t e

biserici ^etc.

mitul muzeu a l aurului, 
singurul de acest feî di»
Europa.

Nu sunt acestea argu
mente suficiente pentru a 
susţine^demersp|  ca ̂  (foite

£ f i e  rangul de
municipiu T Ba «fer şi „Cu
vântul £ber“ 0  va sUsţîne 
,până la materializarea tai.

Solidaritate umană

Sperăm, de 
lariamentarllPHF|3I!DCRpaII | •.. iiuiicuOîcîiţţ •

indiferent de culoarea lor 
politicâ, vor susţine, aşa 
cum au procedat şi în ca
zul Qrâştiei, trecerea P«>-

Nîeolae Mo gaş 
Cosiina, dtta Elena Mân 

■ va fl
şi ehib-

B te  PAVEL LAZA

ta, străveche vatră ...----
t»e<fecâ puternic urbanizat, 
merite cu prisosinţa să al 
bă cinci municipii.

TRAI AN BONBOB

După cum v-am infor- 
la începutul anului, 

incendiul declanşat la 
locuinţa dnei Maria Ba-b, 
din satul Zdrapţi, comuna 
Crişcior, a lăsat-o pe 
biata femeie în vârstă şi 
bolnavă singură şi fără 
adăpost pe timp de iarnă.
Oamenii locului, dovedind 
multă receptivitate la 
situaţia creată, au oferit 
femeii masă, casă şl li. 
nişte.

De la auzirea tristei 
veşti au venit cu mic, cu 
marş sâ dea o mână de *. 
jutor femei* pentru ’şcaH- 
zarea incendiului şf Oentru 
recuperarea unor lucruri 
ce mal putepu fi folosite, 
scoţâadu-le. cu mal*., risc, 
din feţa nemiloaselor flă
cări Dar gestul tor şi al 
altora din judeţ nu s.a re
zumat doar la atât, căci 
pe adresa «ha Zdrapţi fac- 
torul poşl-pţ a  arfn* fnar-ta 
multe mandate poştale cu 
diferite sume de bani, ex
pediaţi de oameni de bine, 
cu scăpat d e a *  ajuta pe

jw w v s k m n t t e n w w a a i * » * -  '• - ■ ■ w w w te n , 

LA GEOAGRJ BÂI 
APA REGE LA C£L£ MAI MARI 

FREŢtlKT DIN ŢARA î *

femeie pentru refacerea 
parţială a imobilului.

Primire cei ce au ofe
rit toni nominalizăm pe 
dnele Ana-Maria Cîmpian 
şi Viorica Ceama, din De. 
va, Silvia Ardelean, din 
Hunedoara, Nuşi Cocotă, 
din Vulcan, prept loan 
Circo, din Bucureşci, Cos- 
tache Crăciun, Toan Jurca, 
din Zdrapţi Dar contri. 
buţia materială a celor 
din sat nu ,s_a limitat la 
cei doi. căci acţiunea 
întreprinsă de către dna 
Maria Oprea a fost foar. 
te eficientă, adunând a 
foarte mare sumă de 
bani, pe care a  predat-o 
păgubitei. /.

ia r aceasta, in. momen
tele grele- pe caca le strâ» 
bate, aduce calde rnultu. 
miri tuturor persoanele* 
cate s-au gândit sâj. rea. 
t e ă  linişte» sufletească, 
cât Şl pentru sprijinul m a. 
terial în acest moment al

ALEXANDRU IUBCA,

Dia discuţiile recente pe 
care le-am avut; cu repre
zentanţi ai Asociaţiei de 
locatari Geoagiu Băi, pe 
t e a  decembrie anul tre
cut, costurile apei reci se 
ridică la limitele cete mai 
mari di* ţară. Aşa se face 
efi preţul acesteia s-a ri
dicat in luna amintită la 
aproape 9504 de tei/ per
soană. Nu mai prejos s-au 
Situat şi taxele comune, 
care s-au ridica* la 65—

7®6G® tte Iei tefe-ui*. apar- 
tament eu două camere şi

■- creată dace 
t e  efendi 

mai ales 
frigul t e  ' apartamente a 
fost evfsteBt, ia»- refuzul d i 
a pMti serviciile prestata 
de cătee Regia „Activita.

- tea’" din Orăştits, -â „<i* 
proastă calitate", cum; 1# 
definesc locatarii — în* 
sumează în prezent debi
te foarte mari. (CP.)

«W W  tHHRHS* G iG

RECTIFICATORUL, 
OPERATORUL Şt 

- PORTARUL

Traian Laureâş Suciu 
din Orăstie era rectifica
tor ia S.C. „Chimica” S.A. 
Orăstie. V&t atei lues® şt 
Mihai Iosif din Etomos, ca 
operator chimist. Au făcut 
ei ce au făcut şi din mă- 
gwaa inteeprinderu au reu
ş it  să sasteagâ piese din 

autQttirisxse 
valoare clamai bine de 

HfeăOă de lei. Treaba es.
* «ă ei a»  „lucrat" cu a-, 

paznicului ■ V< 
da* Mărtiseşril

pro ape o ju 
I ten de tei

de ianua- 
i din Haţeg L-au 

te  flagrant, pe 
Gfeeocghe Ailenei din Eă- 

ovaL awncitor la  EJd, 
făcea recidiv-is- 

tul. j  încerca să disparâ-cu 
bunuri în valoare de: a- 

o jumătate de rai- 
pe care le fu

rase de ta localul „Favo- 
jr8" dto localitate.

* PANA EA BRAHLA ! t

_Itei ş j^ r i .  Ambii la- SC 
(JCerrra Fruct?* Hunedoara. 
T6t ambii a» tea* drumul 
RuSiiei, De ce ? Ca să 
transporte lemne, d a r fă
ră taxare. Şi uite aşa, de 
te  Lunea Cernii, până la 
Brăila şi înapoi, cu auto. 
camioane de 1Q şi, cespec- 
ttsţ 7,5 tone. Când s-a 
Urne linie şi- s-a ^huiat, 
s-a steftifiţ ea prejodieiul 
este de 320 000 da lei. Nu
mele lor : Ioan Baban şi 
Iqsif Liizea.

Pe strada Mureşului, m. 
17, mulţi dfetrre Locuitorii 
municipiului Hunedtora au 
avut prilejul măcar o da
tă să treacă pe lângă blo
cul CM % uad* îtt epoca 
de aur a răposatului^ erau 
încartiruiţi militari în ter- 

■ men ai Ministerului de 
Interne. Despre destinaţia 
pe care a primit-o clădi
rea după Revoluţie se ştiau 
lucruri vagi, de multe ori 
confuze, toate eu o umbră 
de mişte®, tS m  susţinea» 
c i  8  I  proprietatea pri
vată a pastorului Hadâ, 
unde funcţionează o poli
clinic»' cu plată, im? alţii' 
eă- te  viitor m  fi repart*

cum .telâte

te  câteve lucruri, inedite 
pe care. teteato afiat.- direct 
d&la dJ Gligo* Hada„ «b  o b  
simpte, jovtal, caee eu •- 
mabditet®,. de la tecfiputiM 
teteevaderii, mi-a pite fa 
dispariţie unele documente 
pentru: a te  studia,. Cli-

in t r e  d o r in ţ a  d e  

ş i c e a  d ie  o
direa a fost eumpâratâ prin 
licitaţie în anul 1991 cu 
suma de 2 300 000 lei şi a- 
dăposteşte Asociaţia Mi
sionar Umanitar „MARA. 
NATIIA" (Dsrrsjui vine). 
feHitriate pete hotărâre ju 
decătorească te 1982, aso
ciaţia nu este legată de 
«te cult anume, având «*> 
caracter teterconfesionai şi 
are e» peeşedinte pe. dl 
G&gdf

a l

te hu ree i
tilacS

m tace împtem&  cm emm- 
tete» direetesţ. aste te  med 
preferenţial ş i’ de reguiă

glijate, ba chiar uitate.
Iată ce susţine dl Ha. 

da, aducând ca argumente 
un număr impresionant de 
documente ce scot la ivea
lă că tot ce s-a făcut este 
legal. Făcând parte din- Ofc. 
ganizaţi* noaguvccaaiaen- 
tate lixtended Hand of Ro. 
mania — O rri5n 3 întinsă 
României — cu sediul în 
SUA, ajutoarele au avut 
©. ''destinaţie precisă: oa
menii săraci şi instituţiile 
publice. Lista distribuirii 
lor este lungă. Merit* to 
tuşi să dăm câteva exem
ple : Casa de cep# Bretea 
Strei, Leagănul de copii 
Hunedoara, spitalele di* 
Orăstie şi Călan, Asociaţi* 
handicapaţilor neuroma. 
tori Hunedoara — Deva. 
S-a acordat un sprijin ma
terial nu, nâmai «toriaşi-

raci din afara Asociaţiei 
„MARANATHA". De Cră
ciun, 120 de familii au pri
mit alimente^, iar copiilor 
li s.au distribuit dulciuri'.

Q altă învinuire ar fi în
scrierea unor maşini adu
se din străinătate, cu o ve
chime mai mare de 8 ani. 
Cu toate câ AMUM are

K bilitatea de a facilita 
atri cutarea acestor ma

şini in  circulaţie, dl G.H. 
neagă cu vehemenţa că a 
făcut vreodată cuiva aceas
tă  favoare, susţinând că 
aflimari.ite care se fac la 
adresa Ite sutei tendenţioa
se şi vizează denigrarea sa 
şi a instiţuţiei pe care o 
conduce. De altfel, în evi
denţa poliţiei rutiere Hu
nedoara nu figurează că 
ar fi încălcat legislaţia în 
vigoare. Se pare că mai 
este te vogă să-i împroşii

eu noroi în' loc să te  aduci 
un cuvânt de mulţumire 
celor care îţi întind o mâi, 
nă de ajutor. Oricum, nă
zuinţele pe care Ee are dl 
Hada sunt pe punctul de 
a fi îndeplinite, fn perspec. 
tivă, urtuî dintre obiecti
ve ar fi ca în acest an 
să se Înfiinţeze pentru ca
piii orfani o tabără în zo
na Izvoarele (lângă ‘Cinciş). 
S-a demarat apoi în in
cinta blocului amenajarea 
unor cabinete de stoma
tologie, radiologie, ecogra- 
fie şl pediatrie. Insă. ţe 
lul suprem rămâne des
chiderea te; clădire a unui 
orfelinat, la început pen
tru  20 de copii. Planul va 

' fi susţinut şi de unele in- 
stituţii de caritate din Ger. 
mania. Scopurile declarate 
de dl Nada sunt mai ge
neroase decât par unora 
a fi. Rămâne să le vedem 
realizate în viitor.

ro  a n  z  a l a k , ■

De doua luni, locuitorii 
satului Orâştioara de Jas 
nu mai beneficiază de 
serviciile singurului tele
fon public, dte localitate. 
Este vorba d e  Inter 5 ce 
tute da centrala telefoni
că din ©căştiaara de Sus. 
Oamenii aat probleme, n«* 
eesltăţi urgente, «fiireri* dar 
nu au itosibilitatea as cs- 
mumee. Ghiasr aşa să fie 1 ! 
Credem că lucrătorii Ofi- 
ciului Qrăştie ar trebiri, 
dacă tipipul şi tehnica le-o 
permite, sâ  fie mai. aproa
pe de doleanţele oameni Ite, 
mai şifiA că *  vorba de «n 
sat întreg — Oraş ti oara de 
Jos, 1 (M-B.) . : T

S-C. „RGHIICAMION" S.A. DEVA

cu sediul î® Deva, str. Depozitelor, nr. 1T
judeţul Hunedoara, mregistnrtă te Iteg. 

Comerţofiâ Hunedoara, sub nr. 
cod fisc. 2ÎI8AL1L, caut vlraoteut 3â25Sff60I 

B. C. fteva
Oi^antwază Ecita^e pentru evaluarea pa- 

trfenomuferi iu vederea privatizării societăţi, în 
bm a  Eegil n  ţM .

Licitaţia v* avea tee in data de 2teB. 
la sediul societăţiL *

Caietul cte streini se eonsaM  Ia sediul so- 
cletă|ii, Mronl financiar-^ontafea.

Tas* ie  participare fe licitaţie este de 
100 000 lei.

Relaţii suplimentau* se pite obţine te tele
fon 05f — 613030, 05F — «13*11, interior 26.

S.C. „ROMCAMION“ SLA.. DEVA 

cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 17

Vinde prin licitaţie publică, in fiecare zi de 
miercuri ş l  vineri, ora 10, următoarele mijloace

R 8135 F,
comerţ, izoterme, frigorifice B 8135 F, auto
basculante 16 to — R 10215, autotractoare 
R 10215 şi E 12215, autoremorchere VATRA 
613 K; remorci btexe cu platformă fixă şl bas- 
culafeiM, remorci biaxe fargon, semiremorci 
fargon şl portedntafnere, remorci traiter,

List* se afla afişată la sediul societăţii.
Ceî ihteriesa^ pot obţine relaţii supbmen- 

tare Ia sediul unităţii sau la telefoanele 654/ 
613630, 613031, fax 625911, tekfax 7231T.
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PUNCTE DE VEDERE - PUNCTE DE VEDERE
Radicalism şi relativitate

In perioada (care de a- 
cum se numără în ani) 
ce a trecut de la eveni
mentele din decembrie 
1989, am asistat la mani
festarea unui radicalism 
accentuat In formularea 
opiniilor politice şi în ac

ţiunea socială, fenomen ce 
se întâlneşte în toate pe
rioadele revoluţionare, 
când structurile vechi, 
perimate, sunt răsturnate 
pentru a face loc noilor 
orânduieli. Se ştie că în 
asemenea perioade, ală
turi de lucruri bune, jus
tificate, se mai făc şi gre
şeli, pe' care, după pe
rioade mai lungi sau mai 
scurte de timp, istoria le 
repară şi le reaşază la 
locul lor^ firesc.

In 22 decembrie 1989, 
după fuga elicopterului 
prezidenţial, au urmat 
câteva ore de linişte du
pă care (nu se ştie cu 
exactitate .nici până azi 
din ce cauză) au răsunat 

“ focurile de armă. Radi
calismului exprimat prin 
arme i-au căzut victime 
şi 6 mulţime de oameni 
nevinovaţi In Capitală, la 
Otopeni, în alte oraşe 
din ţară. Simulacrul de 
proces şi execuţia Ceau- 
şeştilor a fost tot o ma
nifestare a radicalismu
lui cu arma în mână.

In numele revoluţiei, 
radicalismul a mai făcut 
şi alte victime, de data 
aceasta nu cu armele, ci 
pe plan politic (prin pro
cese, incriminări) sau so
cial (distrugerile din a

gricultură, din sistemele 
de irigaţii, din unele U- 
nităţl industriale etc.).-S-a 
manifestat şi un radica
lism pe plan moral şi 
civic (au fost contestate 
personalităţi ale trecutu
lui, s-a*ti demolat statui, 
au fgst destituite condu-
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ceri de. unităţi economice- 
sociale' etc).

Odată cU trecerea ţim. 
pului, pe măsură ce fu
ria „revoluţionară" 's-a 
thai potolit şi glasul ra
ţiunii s-a făcut mai bine 
auzit, s-a .ctovediţ..că. lu
crurile nu pot fi analiza
te şi apreciate prin me
toda absolută a radicalis
mului, că există o anu
mită relativitate în toate, 
care obligă la decantare 
şi gândire.

Astfel, acuzaţia din 
procesul Ceauşeştilor nu 
s-a confirmat în totalita
te şi s-a ajuns la con
cluzia că un proces ade
vărat, temeinic, ar fi fost 
mai benefic. Au început 
să se recunoască unele

din greşeli, cu deosebire 
distrugerile din economie, 
care au contribuit în ma. 
re măsură la scăderea 
dramatică a producţiei şi 
a nivelului de trai. Apăr 
elemente noi şi pe plan 
politic. Astfel, la Televi

ziunea Română, duminica 
trecută, dl Ripoşianu, 
membru al P.N.Ţ., dinain
te de 1944, fost secretar 
general al guvernelor Să- 
nătescu, Rădescu şi Gro- 
za, face dezvăluiri inte
resante privind constitui, 
rea guvernului Groza în 
contextul revenirii între
gului Ardeal în hotarele 
fireşti ale României, a- 
rătând că la trei zile du
pă constituirea guvernu
lui Groza, ruşii, Care ad

ministrau Transilvania, au 
permis" revenirea în ho
tarele României a aces
tui teritoriu; fapt care 
poate pune la îndoială 
anumite gesturi contestau 
tare-., acceptul de guver- 
nare fiind făcut cu pre
ţul... reîntregirii patriei I 

Dacă din -1989 încoace 
ne-am îndepărtat de ra
dicalism şi acceptăm re» 
lativitatea, în mod.firesc 
vom parcurge şi alte eta
pe, în care analiza ştiin
ţifică lucidă şi nepărti
nitoare va înlătura ne
buloasa în care mai sunt 
învăluite momente mai 
vechi sau mai noi ale is
toriei patriei şi le va a- 
şeza pe fiecare la locul 
cuvenit.

T1BERIU ISTRATE

Din discuţia avută cu dl 
ing. Solomon Marina, ma
nager al S.G. Vinalcool 
S.A. Deva, am desprins o 
serie de aspecte care me
rită să fie luate  în seamă 
de către guvernanţi şi de 
parlamentari, în sensul de 
a aduce corecturile necesa
re unor prevederţ legisla
tive care, în situaţia ac
tuală, prejudiciază 'anual

gizări. Dar să vedem cum 
se petrec, de fapt, lucruri
le în realitate.

După cum ne spunea dl 
Marina, toate încurcături
le şi ameţelile în produce
rea şi comercializarea bău
turilor alcoolice s.au pro
dus după apariţia Legii nr, 
42/1993 şi, în special, a 
Normelor metodologice de 
aplicare'’*nr. 5188/1993, ca-

Şl
■  ■  ■

bugetul statului de zeci de 
miliarde de - lei, datorită 
modului defectuos în. care 
este reglementată percepe
rea accizelor la alcoolul e. 
tilic rafinat. Cu argumen
te concrete, interlocutorul 
demonstrează cum este în
curajată concurenţa nelo-'" 
ială şi cum unii agenţi'e- 
conomici, acţionând în dau-. 
nâ intereselor generale a- 
le ţării, îşi rotunjesc câş
tigurile, în vreme ce socie
tăţile comerciale Vinalcool 
au fost aduse în pragul 
disperării, fiind nevoite să- 
şi reducă activitatea, să ţi
nă o mare parte din ca
pacităţi nefolosite, trimi

ţând salariaţii în şomaj, deşi 
s-au investit bani grei în 
modernizări şi retehnolo-

re se referă la aşezarea si 
vărsarea la buget a acci
zelor, faţă de care, în ciu
da repetatelor intervenţii, 
documentate făcute la Gu- 
vern şi la Direcţia genera
lă a impozitelor indirecte 
din Ministerul Finanţelor, 
demersuri ale Organizaţiei 
patronale Vinrom, nimeni 
nu se gândeşte să faţă vreo 
mişcare şi să aducă corec
turile de rigoare. Rău este 
că nici la recenta întâlni
re cu patronatul n-au par
ticipat reprezentanţi ai Mi
nisterului Finanţelor.

In esenţă, este vorba de
spre faptul că agenţii eco
nomici producători de spirt 
sunt scutiţi de plata acci
zei de 50 la sută la alcoo

lul etilic utilizat în pro
ducţia de bădturi spirtoa
se,. în vreme ce agenţii e- 
conomici care nu produo 
spirt suportă prin preţul 
de aprovizionare o acciză 
de 50 la sută la valoarea 
cantităţii pe care o utili
zează în producţia băutu
rilor spirtoase. Evident, a- 
ceastă reglementare discri
minatorie conduce în mod 
cert la concurenţă nelcfta. 
lă, favorizaţi fiind produ
cătorii de băuturi spirtoa
se,' îh sensul că prin ne
plata accizelor ei au po
sibilitatea să practice pre
ţuri de vânzare inferioare 
cu 60 la sută faţă de cele 
minim posibil de aplicat 
de către ceilalţi agenţi e— 
conomici. ^

In plus, mai intervine şl 
un alt aspect, una fiind să 
plăteşti accize la o sticlă 
de băuturi alcoolice în va
loare de 800 lei şi cu fo
tul alta atunci când va
loarea la o sticlă de bău
turi este de 460 lei, chiar 
dacă procentul perceput 
este acelaşi, adică de 100 
la sută.

Aducând în atenţie a- 
ceste probleme, al căror’ e_ 
fect se resimte, între alte
le, şi în faptul câ în ulti.

, jjus, vreme s-a folosit mai 
^puţin de jumătate din ca
pacitatea de îmbuteliere 
disponibilă Ja S.C. Vinal
cool S.Â. Deva, dl Marina 
îşi exprima îngrijorarea fa. 
ţă de lipsa de receptivita
te a celor în drept să cou 
recteze acele reglementări 
ce determină ca unii să se 
îmbogăţească fără eforturi, 
în vreme ce bugetul este 
frustrat de importante su
me ce i s-ar datora şi cu
veni' la capitolul venituri.

NICOLAE TlRCOB

Privatizarea celor trei 
societăţi comerciale din 
Constanţa, Paşcani şi O- 
răştie prin metoda ofertei 
publice a dezamăgit aproa
pe întreaga populaţie a 
României, prin deruta ce 
s-a declanşat în timpul o- 
peraţiunilor de privatizare, 
amplificându-se ulterior.

Deşi s-a declarat ca un 
procedeu transparent, din 
start nu s-a cunoscut ce 
s-a întâmplat cu diferen
ţa de 305 112 acţiuni (57,4 
la sută), ce reveneau a fi 
schimbate pe carnete cu 
certificate de proprietate. 
Spre exemplu, la S.C. Fa- 
vior S.A. Orăştie s-au o- 
ferit 62 648 acţiuni pentru 
a fi preschimbate pe cer
tificate de proprietate din 
totalul de 210818 acţiuni, 
restul de 148 170 acţiuni, 
respectiv 70,3 la sută, au 
fost preschimbate pe cer
tificate de proprietate pe 
căi necunoscute de public.
- Din calcule rezultă că 

la cele 3 societăţi din to
talul de 531 877 de acţiuni 
ce reveneau F.P.P.-urilor 
pentru a fi preschimbate 
pe certificate de proprie
tate au fost oferite publi
cului numai 226 765 de ac. 
ţiuni, respectiv 42,6 la su- 

, tă, restul de 305 112 ac
ţiuni (57,4 la sută) au fost 
distribuite după criterii ne
cunoscute pentru marele 
public.

In conformitate cu me
todologia folosită la priva

tizarea celor trei societăţi 
comerciale, coroborată şi 
cu prevederile din noul 
program al Guvernului, se 
pot epuiza toate certifica
tele de proprietate în pro

cent apreciabil de societăţi 
comerciale.

Dintr-o succintă analiză 
a celor trei unităţi comer
ciale supuse privatizării 
prin metoda ofertei publi

Şi

cesul de privatizare numai 
în câteva sute de societăţi 
comerciale, fără a se mai 
respecta una din condiţiile 
de bază ale Legii 58/1991, 
de a se oferi gratuit 30 la 
sută din capitalul social al 
tuturor societăţilor comer
ciale din România.

De-âltfel, prin 'neinclu- 
derea în procesul de pri
vatizare a unor societăţi 
comerciale indiferent de e- 
ficienţa lor, cât şi a celor 
considerate neprofitabile, 
nu se face altceva decât 
sustragerea de la privati
zare gratuită a unui pro

ce, rezultă-că pentru a se 
acoperi 30 la sută din ca
pitalul social au fost ne
cesare 287 760 de certifi
cate de proprietate, care 
constituite în carnete, e. 
chivalează cu 57 552 carne
te, coroborat şi cu preve
derea din noul proiect de 
lege, de a se merge cu fo
losirea oertificatelor de 
proprietate până la 66 la 
sută din capitalul social, 
rezultă că cele circa 
16 500 000 de carnete cU 
certificate de - proprietate 
pot fi epuizate în cel mult 
460 de societăţi comerciale, 
do mărimea aproximativă a

celor trei, care fac obiec
tul acestei discuţii. Ţinând 
cont că o parte din certi
ficate au fost deja folosite 
cât şi de faptul că în pro
cesul de privatizare vor 
intra şi societăţi comercia
le mari, se poate, rezolva 
problema utilizării certifi
catelor numai în câteva 
zeci de societăţi comercia
le mari. Marea privatizare 
a devenit deci o mică pri
vatizare. Consider că se 
impun câteva lămuriri din 
partea Guvernului, a F.P.P. 
şi F.P.S.: 1) cei care au 
folosit certificate de pro
prietate decupate numai 
dintr-un carnet, vor mai 
primi şi cupon de proprie
tate ? 2) întrucât certifica
tul de proprietate a fost 
reevaluat în ianuarie 1995 
la 175 006 lei, iar în pro
cesul de privatizare al ce
lor trei societăţi comercia
le, al căror capital social 
a fost multiplicat de circa 
8 ori, certificatul de pro
prietate a avut o valoare 
recunoscută de numai 
45 000 lei, cum se va re
zolva această problemă ?

Consider că pentru a da 
posibilitate cetăţenilor să 
participe cu încredere la 
acest sistem de privatizare, 
să se aducă toate corectu
rile de rigoare, reieşite cu 

. ocazia privatizării celor trei 
unităţi amintite.

JEc. JON GUIŢA,
Deva
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PROTEST
Partidul Democrat rantă asupra căreia ce- 

(FSN), Filiala Brad, prin rem să se revină urgent. 
Biroul Permanent Local, Această hotărâre a Mi- 
protestează vehement im. nisterului Sănătăţii se 
potriva desfiinţării spiţa— aplică fără discernământ, 
lului din Baia de Criş ş i ' fără o analiză prealabi-
transformarea lui în „cen
tru de sănătate “. Refor
ma sanitară, dacă se im
pune o astfel de refor
mă la nivelul ţării, tre
buie să menţină aspecte
le pozitive ale domeniu
lui respectiv, să nu le 
distrugă, să nu adopte 
un model occidental cu 
ochii închişi. însăşi de
numirea de „centru de 
Sănătate" ni se pare de
suetă. Ea ne duce cu gân
dul la alte. „centre" de 
odinioară, iar dacă pa
turile desfiinţate de la 
Spitalul din Baia de Criş 
se vor regăsi la dispen
sarele comunale arondate, 
este/un lucru în care nu 
credem, 6 promisiune ca 
multe altele, menită să 
tempereze spiritele. 

Desfiinţarea spitalelor

lă a spitalelor rurale din 
ţară. Spitalul din Baia 
de Criş are, după cum 
se cunoaşte, o vechime de 
122 de ani, tratează a- 

nual între 5006-6000 de bol
navi, a fost modernizat 
printr-un efort demn de 
toată lauda; dotat cu a- 
paraturâ modernă, bol
navii beneficiind aici de 
un tratament medical de 
calitate.

Ţinutul Zarandului a- 
re nevoie de acest spi
tal. El face parte din is
toria Zarandului, care nu 
poate fi ştearsă printr-o 
hotărâre infantilă.

Solicităm intervenţia 
Prefecturii şi a Consiliu
lui Judeţean pentru ca 
Spitalul din Baia de Criş 
să fie redat populaţiei din 
zonă, în care mulţi su. 
ferinzi şi-au pus toate 
speranţele.rurale, acum, când o se

rie de boli recidivează 
alarmant în toată ţara, BIROUL. PERMANENT

CzonanBrad^se 'confruntă LOCA*? BRAD AL P D -» 
cu grave boli profesiona. Prof. MARIN STAN, 
le, este o măsură abe- preşedinte



(Urmare din pag. 1)

mare tradiţie : „Rolul sta. 
tului francez şi regiunilor 
franceze în restructurările 
siderurgiei franceze* — 
eu exemplul siderurgiei 
lorene, exemplu - basG In 
domeniu, exemplu luxem. 
burghez ete. '

După prezentarea fiecă-

te 125 de ani, timp în 
care această ramură nu 
a stat pe loc, s-â moder. 
nizat permanent, S.G.
„s id e r u r g ic a " s .a .
fiind în momentul de fa
ţă o societate. cu profit 
permanent, ca urmare a 
utilizării forţei de mun
că foarte calificate şi a 
tradiţiei care se transmi
te din generaţie în ge

meai câştig pehtru hune. 
doreni, demonstrând .că 
putem face restructurarea 
cu costuri - sociale mai 
mici, înscriindu-ne ca un 
judeţ în care cei trei fac
tori — patronat, sindica
te, putere locală — lu
crează în echipă, având 
un singur scop: restruc
turarea în -vederea apli
cării reformei în acest

„Ce am făgăduit, respectăm"

regional al procesului de
în

rui expozeu sau chiar 
după mai multe aveau 
loc intervenţii din par
tea reprezentanţilor con
siliilor de administraţie 

' ale întreprinderilor par
ticipante, ale liderilor de 

' sindicat sau ale prefec
ţilor de Galaţi şi Hune
doara. M-ău impresionat 

mult expunerile reprezen
tanţilor Franţei şi Lu
xemburgului, expuneri 

■prin care s.a demonstrat 
' concret modul în care a 

avut loc, în ţările lor, 
restructurarea în siderur
gie, reconversia forţei de 
muncă şi impactul social. 

*âî acesteia.'
In intervenţia mea a 

trebuit să demonstrez că 
în Hunedoara şi, în 
general, în România, 
în momentul de fa
ţă există câţiva factori 
de care trebuie să ţinem 
seama atunci când tre
cem la acţiunea de re
structurare în acest sec
tor. In aoest sens, am ce. 
rut revederea aprobării 
date de Guvern studiului 
întocmit în luna martie 
1994 pe această temă, în
trucât în municipiul Hu
nedoara există o mono- 
industrie, neexistând te
renuri arabile şi, deci, 
nici posibilitatea de a 
lucra în agricultură, sau 
în industria turismului 
sau în alte activităţi.

Siderurgia hunedorea- 
nă are o vechime de pes-

neraţie.
Pentru a aplica în scurt 

timp restructurarea- Sn 
acest domeniu şi recon
versia forţei de muncă, 
se impune c a . Guvernul 
României sau bănci străi
ne să ajute la crearea u- 
nor întreprinderi cu alt 
profil în zonă pentru pla
sarea forţei de muncă 
rezultată în urma măsu
rilor de restructurare, iar 
în ceea ce priveşte re. 
conversia esite necesar 
să asigurăm formatori cai 
re, în timp, să' lămureas
că salariaţii de necesita
tea aplicării restructură
rii, In fapt, restructura
rea va însemna crearea 
unor produse de calita
te, la costuri mici şi cu 
piaţă de desfacere cum o 
cere economia de piaţă. 
Am a ră ta t. costurile ce 
se obţin la ora actuală 
pe tona de oţel în com
paraţie cu mărcile recu
noscute în lumea- întrea
gă, inclusiv în ţările pie
ţei comune.

S-a ajuns la concluzia 
ca pentru Hunedoara să 
se ia în calcul numai ie
şirile naturale de forţă de 
muncă, că nici. o capa
citate de producţie nu va 
fi închisă, că vom pri
mi ajutorul F.PJS.-ului şi 
al marilor bănci pentru 
linii de creditare în ve
derea modernizării.

segment al economiei na
ţionale:

Am considerat necesar 
sa fac o intervenţie -la 
această masă rotundă din 
trei considerente : în pri-, 

, mul rând prin expune
rile făcute se solicita, in
direct, aplicarea într-un 
timp scurt a restructu
rării ; în al doilea rând, 
nu se cunoşteau impli
caţiile pe orizontală şi 
anume minele de fier şi 
de cărbune din judeţul 
Hunedoara şi, în sfârşit, 
am socotit că nu putem 
lua ca şabloiv modul cum 
s-a efectuat în ţările dez
voltate din Vestul Euro
pei reforma în acest do
meniu.

In încheierea'mesei ro
tunde a fost organizată 
o conferinţă de presă la 
care am luat parte şi am 
clarificat o serie de ne
înţelegeri şi animozităţi 
între marii producători de 
metal din ţară, arătând 
cauzele şi substratul a- 
-cestora.

Prin tematica aborda
tă, prin problemele con
crete la care a căutat să 
afle un răspuns, prin 
dialogul dintre specialişti 
din ţările cu mare tra
diţie în siderurgie, masa 
rotundă organizată la Ga
laţi a constituit o mani
festare ştiinţifică de ma
re interes şi utilitate pen-

In pragul iernii, am ur
mărit! cjum pregătesc d ru
inării... drumurile pentru ' 
a fi accesibile circulaţiei 
în orice condiţii. Ne-au fă
găduit atunci, în 'toamnă*, 
că „se fac cele mai minu
ţioase pregătiri pentru ca 
iarna să- nu pună „frâne" 
circulaţiei".

Zilele acestea de miez 
de iarnă am circulat pe 
drumurile aflate în răs
punderea Districtului de 
drumuri naţionale I l ia : 
Leşnic — Zam şi Săcămaş 
— Coşeviţa, în total peste 
50 km, deci, până la ho
tarul cu judeţul Arad şi,

. respectiv, Timiş. ' , ' : .
— O să vă convingeţi 

că ceea ce am făgăduit la 
început de iarnă am respec
tat — ne spunea dl ing. 
Dumitru Brânda, şeful dis
trictului.

Şi ne-am convins. Mai

întâi o subliniere: pe a- 
ceste două tronsoane nu 
s-au înregistrat, evenimen
te de circulaţie din cau
za drumurilor. Materialele 
antiderapante, pregătite din 
vreme, utilaje,' drumării, 
repartizaţi la punctele 
cunoscute de periculozita
te, au fost — şi sunt — zi 
şi noapte la datorie. Şi 
sâmbăta şi duminica. Pe 
şosele mai este nisip, iar 
pe marginea lor grămezile 
se reînnoiesc pe măsură 
ce se foipsesc materialele 
antiderapante.

— Stimate dle ing. Du- 
...mitru Brânda, suntem la 
. Jnceput de februarie, .dar

iarna încă n-a mâncat-o 
lupul.

— Aşa cum ziceţi. As
tăzi este o zi ploioasă.. Dar 
dacă vine un ger vine1 şi... 
poleiul. Tocmai asta ne 
faee să veghem 24 de o- 
re din 24.

Ne-am continuat călătoV 
ria. I-am întâlnit la daţo* 
rie pe drumării Ionel Merfo 
Mircea Cosma, Gheorghe 
Stan, Miliţă Şoman, loan 
Runcan. Circulaţie fluentă, 
deşi şoseaua era udă. Şo
ferii circulau prudent. Ori. 
cât de bine pregătesc dru- 
marii drumurile, dar cei 
de la volan au şi dumnea
lor o mare răspundere de 
a conduce cu prudenţă. 
Pentru că numai în cola
borare, cei care întreţin 
drumurile .cu cei care le 

. folosesc asigură o circula
ţie fără evenimente, garan
tează ajungerea la desti
naţie, fără incidente. In 
ceea ce-i priveşte pe dru- 
jnarii districtului din Ilia, 
ne-am convins încă o dată 
de destoinicia muncii lor,

Gh.I. NEGREA, 
TRAIAN BONDOR

De-a lungul anilor, Casa 
de cultură din Deva a a- 
cumulat o experienţă con
cludentă în organizarea în . 
văţământului popular, dis
pune de o bază materială, 
adecvată şi un grup de 
lectori temeinic pregătiţi şi 
pasionaţi de domeniul pe 
care îl predau, oferind 
informaţii utile, de ultimă 
oră, necesare pentru o a- 
numită meserie. Cu toate 
acestea, la sfârşitul cursu
rilor de pregătire efectua
te prin Universitatea popu
lară, Casa de cultură nu 
putea elibera un act care 
să ateste pregătirea, mai 
ales să aibă valabilitate şi 
pe care omul să-l poată fo
losi-în profesarea meseriei. 
„Degeaba la concursurile 
ce se organizau pentru o- 
cuparea unor posturi ab
solvenţii noştri ocupau lo. 
curi fruntaşe, ne spunea 
dl Avram Dara, directorul 
Casei de cultură Deva, că 
postul nu le era atribuit - 
întrucât lipsea tocmai... do
cumentul recunoscut",
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După- părerea mea, ma- tru siderurgia româneas- 
sa rotundă a constituit un că.

întrebarea din titlu nu 
am pus-o în van. Şi o să 
vedeţi de ce. Până a in
tra însă în detalii, vrem 
să subliniem faptul că toa
tă tărăşenia îşi are izvorul 
în alcool. Este adevărat că 
cei despre care va fi vor
ba în rândurile de faţă lu
crează şi îşi duc o parte 
din trai prin pădure, dar 
asta nu înseamnă că tre
buie să se comporte ca în 
junglă. Or, se ştie, viaţa 
ţiu iartă., Aşa s-a întâm
plat şi în cazul de faţă. 
Aşadar...

Ne aflăm în bazinul Sa- 
şa — Stolnicioara,- Parche
tul Izvor al Sectorului de 
Exploatare Forestieră Is. 
croni. Ca tafist aici lucrea
ză şi Eugen Cohuţ, om la 
33 de ani, de loc din Sol
ea, Suceava. Toate bune 
şi frumoase până într-o zi, 
când, împreună cu alţi an
gajaţi, se apucă de băut. 
Prietenii- de pahar se nu
mesc loan Savu, Alexa Ză

brea, Zoltan Gasapa şi 
Gheorghe Flutur. Sunt puşi 
serios pe treabă, din mo
ment ce reuşesc să dea 
gata nici mai mult, nici 
mai puţin, decât. cinci li-

fecţiuni la direcţie şi frâ
nă. Nu a luat în seamă 
nici faptul , că aproape o 
zi şi o noapte trudise lângă 
pahar. Iar după valoroa
sa licoare, nu putea mer-

Ca-n i i?

tri de ţuică. Deci omul 
şi litrul I

Gu toate acestea, nu a 
fost destul, aşa că, după 
multe ore de chef, se ho
tărăsc să plece la locuin
ţa unui cetăţean să mai 
cumpere ţuică. Gu ce ? Gu 
TAF-ul, cu ce altceva? A. 
burii alcoolului ce-i înce
ţoşau mintea, l-au făcut 
pe Eugen Gohuţ să Uite că 
tractorul avea serioase de-

ge singur, ci împreună cu 
ceilalţi patru. Alături de 
Gohuţ, în cabină urcă Sa
vu, Casapa pe lada de scu
le, iar Zabrea şi Flutur pe 
scutul metalic din spatele 
TAF-ului. Primul ghinion 
a fost că nu l-au găsit a- 
casă pe cetăţeanul de la 
care voiau să cumpere ţui
că, aşa că o pornesc îna
poi, spre cabană. Nenoro
cire® avea să se întâmple

după parcurgerea a vreo 
200 de metri. întrucât nu - 
avea nici direcţie, nici frâ
nă, Cohuţ pierde controlul 
tractorului, acesta răstur- 
nându.se. Tragic este că 
Gheorghe Flutur este sur
prins sub scutul metalic. 
Va muri datorită hemora
giei interne, ca urmare â u- 
nui traumatism abdominal 
cu fracturi costale multi
ple şi rupturi viscerale.

Povestea nu se termină 
însă aici. Şi acest lucru, 
întrucât, după producerea 
accidentului, Cohuţ pără
seşte Valea Jiului şi se 
pripăşeşte prin alte locuri 
retrase, unde lucrează ca 
zilier. Va fi depistat şi a- 
restat la mai bine de un 
an de la accident. A fost 
trimis în judecată pentru 
ucidere din culpă şi negli
jenţă în serviciu. Şi cât de 
uşor puteau fi preîntâm
pinate toate acestea, nu ?

VALENTIN NEAGU

In urma memoriului î- 
nâintat de Asociaţia Nai 
ţionâlă a Universităţilor 
Populare, reunind cele mai 
puternice instituţii de a-, 
cest gen din ţară, Ministe
rului Muncii şi Protecţiei 
Sociale — Direcţia' de for
mare profesională, progra
mare, calificare, recalifica
re, reintegrare profesională 
a şomerilor, s-a eliberat 
un aviz favorabil în acest 
sens. A urmat* încheierea' 
unei convenţii cu Direcţia 
judeţeană de muncă şi 
protecţie socială de pre
gătire a celor interesaţi 
prin intermediul cursuri
lor Universităţii populare. 
La Sfârşitul ciclului de 
pregătire profesională se 
eliberează acte tip MMPS 
valabile pe întreaga eco
nomie naţională. „O recu
noaştere, de fapt, după 
cum ne spunea dl Avram 
Dara, a eficienţei muncii 
noastre, a gradului de pre
gătire al cursanţilor. Un 
avantaj pentru “aceştia din 
urină este că pot să-şi va
lorifice cunoştinţele într-un 
domeniu sau altul, într.o 
societate comercială în ca
re vor fi angajaţi. Preţu
rile percepute de noi pen
tru pregătire sunt cele mai 
mici, chiar simbolice".

In cadrul Casei de cul
tură din Deva acest sis
tem de pregătire a început 
la 1 ianuarie a.c., printr-un 
număr de 12 meserii (coa
fură, cosmetică, laboranţi, 
fochişti, contabilitate, ste
nografie şi tehnica secre
tariatului, fotocolor, bucă. 
tari, ospătari, limbi străi
ne, depanatori radio-TV). 
La terminarea ciclului, a 
comisie de examinare, al
cătuită din reprezentanţi ai 
Universităţii populare şi 
Direcţiei muncii, verifică 
gradul de pregătire. întru
cât în cadrul economiei de 
piaţă au apărut meserii 
noi, universitatea se orien
tează spre a pregăti oa
menii in aceste domenii, in 
special pentru sectorul 
prestărilor de servicii, pen
tru societăţi familiale etc. 
Casa de cultură intreprin. 
de, de asemenea, un son
daj în rândul populaţiei 
pentru mai buna valorifi
care a timpului - liber ăl 
oamenilor, pentru educaţia 
propriu-zisă în domeniul e. 
tic, estetic, juridic. Un lu
cru cu totul deosebit pen
tru localnici, beneficiarii ţi
nui act instructiv-educativ 
de calitate.

MINEI^ BODEA

„Eu nu 
râutatea

în ţe le g
vecinilor0 I

I  Domnul Szocs Gheza,

I din Deva, str. 22 Decem
brie nr. 170, s-a prezen-

I tat de curând la redacţia 
ziarului nostru cu un gust

I amar asupra răutăţii 
de care dau _ dovadă ve-

I cinii dumnealui.
în urmă cu câţiva ani

I buni, el a cumpărat un 
imobil la adresa sus men- 

I  ţionată. După revoluţie, 
* 'rudenii ale vânzătorului 
I  şi totodată vecini m-au 
J acţionat la diferite orga- 
I  nisme, pentru pretenţii 
^^nejustificâte. Deşi instan

ţa ţi-a spUs cuvântul, ne. g 
existând nici o fărădele- î  
ge, bunii mei vecini mă I 
reclamă în continuare la ■  
diverse organisme de con- |  
trol pentru cine ştie ce |  
lucruri necinstite. Eu nu
înţeleg răutatea acestora, I  
iar dacă sunt neinţele. I  
geri între neamuri pri- I  
vind imobilul cumpărat, !  ; 
terenul, de ce să fiu eu I ; 
purtat pe drumuri, peri- *

i- tru declaraţii şi alte lu- 
:: * cruri de care cred că 

nu mă fac vinovat". (C.P.)
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ETA PA  A 18-A (sâm b ă ta  4  m artie)

„U“ Cluj N.»-— ®!i Bistriţa 
Steaua — F.C. Argeş 
Sportul Stud. — F.C. Maram.
EsC. Fana —■ Rapid 
Petrolul — U.T. Arad 
Oţetul Gl, — F.C. Inter ; ■■
Bteame — Efeetroputore
U»iv. Craiova — F.C. Naţ&nal 
FC- Braşov — Ceahlăul EN.

ETAPA A »*A (sâmbătă 11 marfiC)

* £ . Aegeş — d u *  N. 0-3) 
RC: M aramureş — Steaua <0-0) 
Hnmd — Sportul Studenţesc (L0) 
R fL  M n  — F.C. Fauni (0-2) 
H tttM iu tm  — Petrotui 
«ST.A. — ©felul G& DriB
f a c  N aţional t D inam » (1-3)
dMMuF: PJ®, — „U“ €t«h»va » t )
Gfc Bistriţa — F.C. Hteşoiv #-%

Univ. Craiova. — F.C. Maram. (0-2)
(0-1) -  
(1-0) -  
(1-3) - 
(0-2) -  
(0-1) - 
(0-5) -

aprilie)

feMOPft A m *  (sâmbătă ÎS- martie)

ţări». Craiova — G». Bistriţa (0-2) -— — 
W ft Braşov —. MS. Argeş (M) ——
jm ts m k- ~  F.c; m m m  m i
F.C. Farul — U.TA. m t  —
Iţapid — F.C. M u r (g-l)
Oţelul G l — EJeetroputerc (2-3) ——-
Petrolul — F.C. Naţional ( l - t ) -------

— Ceahlăul (3-3)----- —
Stud. —. Steaua (0-31 ——-

/ ’
• ETAPA A 21-A (miercuri 22 martie)

«ar- Arad — Rapldi (0-1) ——
SOuua  — „li** Cluj N. (1-0), ——.
F.C. Inter — Sportul Studî (1-0)------
Electroputere — F.C. Farul (0-1), ------
Ceahlăul Pi*. *- Petrolu* • (0-2) ------
F.C. Naţional — Oţetul GL (5-2) —----
Gl. Bistriţa — Dinamo (4-7)-------
F £ . Argeş - -  Univ. Craiova (0-1) ——~ 
CUC M h r a m . ■ F.C; Braşov (O-O) ———

F.C. Inter — U.T. Arad 
Rapid — Electroputere 
F.C. Farul — F.C. Naţional 
Oţelul Gl. — Ceahlăul 
Sportul Stud. — „ V  Cluj N. 
F.C. Braşov. — Steaua

ETAPA A 23-A (sâmbătă 8

F.C. Naţional — Rapid 
Electroputere -  F.C. Inter 
U X  AxaA — Sportul Stud. 
Ceahlăul P.N. — F.C. Fam* 
F.C. Argeş — Petrolul 
G). Bistriţa — Oţelul Galaţi 
F:C. Maramureş — Diuamo 
Steaua — Univ. Craiova,

Cluj N. — FjC. Braşov

ETAPA A 2AA, (sâmbătă 15-aprilie),

F.C. Farul — Gr. Bistriţa.
Oţelul Gl. — F.C. Argeş 
Petrolul — F.C. Maramureş 
U.T. Arad — ElectroButere 
FJCX Inter — FJE. Naţional 

»  Ceahlăul RN»
Univ. Ceatova — JEH* Cluj» N. (A ir 
Dinamo —  Steaua (0-2).
Sportul Stod. — F.C. Braşov (CU)

ETAPA A 25-A (miercuri 19 aprilie)

U.T. Arad, — Ceahlăul P.N. 
Petrolul —.  WU“ Cluj. N. 
Oţelul Gl. — Steaua, 
Sportul — Univ. Craiova 
Dinamo — F»€. Braşov

ETAPA A 27-A (sâmbătă 6 mai)

F.C. Maramureş — Rapid;
Gl. Bistriţa — U.T. Arad 
F.C. Argeş — F.C. Inter 
Ceahlăul — Electroputere 
F.C. Naţional — Sportul Stud.
Steaua — F.C. Earul 
F.C. Braşov — Petrolul:
*U“ Cluj N. — ©ţelul 0%,
Univ. Craiova — Wnarao (M l

ETAPA A 28-A (sâmbătă 13 mai)

l|ect«*patore — Sh Biatriţ» (0*0) — 
U.T. A w i — FJE; Argeş (#-% —
F.C. Inter — F.C. Maramasues| (3-2) —

F.C.. ta ru l — Ou* 5K « -2) 
Rapid —  Steaua 0M)
Sportul Stud. — Dinamo (0-2)
petrolul — Univ. Craiova (0-4)
Oţelul Gl. — F.C; Braşov *(2-0)

Oţelul Gl. — Dinamo (2-3)
F £ . Farul — Univ. Craiova (0»4l 
Rapid — F.C. Braşov (0-0).

ETAPA A 31-A  (miercuri 32 nud)

Sportul Stud. — Gl. Bistriţa 
Univ. Craiova — Rapid:
„li" Cluj N. — U.T. ArtJd 
F.C. Braşov — F.C. Inter 
Steaua — Electroputere 
KG. Maram. — F.C. Naţional 
F.C. Argeş — Ceahlăul P.N. 
Dinamo — F.C. Farul . 
Patrulai —. Oţetiţi GL

(0-1) ■ 
(5-3)*. 
(2-0) ■ 
(2rit) • 
(1-0 ) . 
(0-3)*.
(0-1)
(0 -1)
(0-0)

ETAPA. A 38-A (sâmbătă 10 iunie)

Gl. fflstriţa — F.C. Argeş» (3-4) 
Ceahlăul P.N..—, VJE. Muram. 0*1) 
Electr» putere> —  J T  © 8# Ni (jt-2) j 
SC. Naţional — Steaua* (0 -6) 
Oţelul Gl. — Sportul Stud. (1-1) 
F.C., Farul — Petrolul «-3F
BosM —  IMoamo «B*
F.C. Mater** —» UhlV: Craiova 
U.T. Arad — F.C. Braşov -(0-5)

Gl Bistriţa — Rapid (3-4) ■
F.C. Naţional — U.Ţ. Arad (3-0) - 
Ceahlăul P.N. — F.C. Inter (2-4) - 
Ele.itropuiere— SpOrtitl S M . «M) - 
F.C. Argeş — F.C; Farul (1-2). 
Steaua — Petrolul (1-1) ■
F.C. Maram. — Oţelul Gl. (tKl) - 
..15" CluC *• — Dinamo (0 2) -
F.C. Braşov — Univ. Craiova (1-1) -

ETAPA A  29-A (.sâmbătă 20 mai)

(0»2) — 
«MP — 
(0-tţ —
(OMA
G II — 
<*&■** —

m t  —
«k29i —

*U“ CtafcN„-
F.C. Maramureş — U.T. Arad 
Steaua — F.C. Inter 
F.C. Argeş — BfoctroputCne 
Gl. EBstriţa — F.C. Naţional. 
Ceahjatrf- PîN. — Sportul Stud. 
F.C. Braşov. — F.C Farul 
Dinamo — petrolul 
Univ, Gmiova. —  Oţelul Gli

«TAPA A 23-A (sâmbătă 1 apriltch

Petrolul — Gl. B is tr iţ  (0-2) ■
Dinamo — F.C. Argeş (1-2) ■

ETAPA A 20-A (sâmbătă 29 aprilie)

FJC- Inter----Gl. Bistriţa (V3) •
Rapid <— F.C. Argeş- (AR
F.C. Furai — F.C. Maramureş ( M ţ . 
Electroputere — F.C Naţional (0-1) •

ETAPA, A. 30*A (sâmbătă 27. mai)

Ceahlăul P.N. — G l Bistriţa 
F.C. Naţional — F.C. Argeş 
Bleriroputere — F.C, Muram.
FC. B i t e e -„B« Cte# N.
U.T. Arad — Steaua 
Sportul Stud. — Petrolul

ETAPA A 3T-A (miercuri t t  Iunie)

F.C. Macat». —  Gl. Bistriţa,
Sportul Stud. — F.C. Acgoş 
Petrolul — Rapid .
Uni** Craiova — U.T. A m k  
Dinamo — F.C. inter 
K C  Breşe* — Eft-ctroputere 
„Ut* CM# NS —  F.C Naţio noi 
Steaua. — Ceahlăul, P.N.
OţfeUilţ Gl; — FC: Farul

ETAPA ă ;H M  (sâmbătă I t  tuoiţiţ

F.G. Argeş —  F.C Moram> (3-2) 
ceahlăul PîN. — w«e- d u j  N. (*T)
Gli Bistriţ» — Steaua- (1-2)
F.C. Farul — Sportul Stud. (3-3) 
F.C B ite r— Petretul fA3)
Rapid — Oţelul m  (0-4)
B.T, Arad — Dinamo (l-l)*
Electroputere — „U" Craiova* * (4-4) 
F.C Naţional — F.C. Braşov (4-0)

I  s  j u k o b ;  I  E D IŢ IA  <9 t - %
«TAPA A 18-A (05. 03.

M)».. Barbâteiii — Favior Orăştie 
CF.B» Simeria — Mit». Uivezeai 
Geicstr. Hunedoara — Mi» Certej 
Murt-şol Deva — Jiul Petri la 
Victoria "90 Cătan — Haber Haţeg 
Minerul Telittc — Metalul) CriŞeiffr 
Bbcia Orăştie — Min. Ghelarl 
Mte. Si. Vulcan — Mini Aninoasa * 
AS. Aurei Brad — E.GX‘1  Călău ■

ETAPA A lft-A (12*. 03. lâM)
Mâi. Livvzenl — Min. Bărbăteni 
ŞHi. Certcj, — C.F.R. Sitneria 
Juri. Petrii a — Constr. Hunedoara - 
Mulatei Crjşcior — Mureşul Bfeva ■ 
Min- Ghelari — Vie. ’W Călău ■ 

Haţeg — Minerul Teliuc 
Aninoasa — Dacia. Orăştie 

BJR-CC Căta» — Min. Şfe Vuita,, 
pHKăos Orăştie — A.S. Aurul « rad  -

ETAPA A 20-A (1SU.03. 1395),
Min. Şt. Vulcan, — Favia* Orăştie • 
A-Ş. Aurul Brad — Min. Livareni ■ 
MHr. Borbăteni- — Min. Certej 
Mureşul Deva — Haber Haţeg 
ăud> Batrila* — Metalul Crişcior 
Minerul Teliuc — Minerul Ghelari ■ 
Vie. ’90 Călan — Minerul Aninoasa - 
Dacia Orăştie — KG.CJA Călftn - 
Constr. Ilunad. — C.F.R. Simeria ■

ETAPA A 21-A (20. 03. 1995);

•Haber Haţeg — Jiul ţetrila  
C.FJR. Simeria — Mite Bărbăteni - 
fttet. Crişcior — Constr; Hunedoara* - 
Minerul Ghelari' —'■ Mureşul Deva - 
E.G.C.E. Călan — Vie. *99 Călan - 
Mitoerul» Aninoasa* — Mite. Teliuc - 
Famiofi Orăştie — Dacia* Orăşfie - 

tivezeni — Min. §fe. Vulcan - 
Certej* — AS. Aurul Brad -

Constr. Huned. — Mi». Bărbăteni 
A.S. Aurul* Brad; — C.F.R. Simoria

ETAPA A. 
Min. Aninoasa -  
Mite Ghelari — 
Ilaber Haţeg — 
E.G.C.E. Citad — 
Mite Uivezenî — 
Favior Orăştie — 
Minerul Certej:; — 
C.F.R. Simeria — 
Min. Iter ha ti* ni —

23-A «12- 04. 1995) 
. Jiul: Petrilu 
Metalul C nişeior 
Constr. HD 

Mureşul Deva 
Vi*, ’99 Călan 
Minerul Teliuc 
te r i»  Orăştia 

Mite Şt. Vulcan 
AS.. Auriri Brad

I.G.C.I. Cătun — Mim Ghelari* 
Min. Aninoasa — Constr. HD 
C.FJR. Simeria — Mureşul Deva» 
A.S. Aurul Brud» — Vie. *90* Călan 
Min. Bărbăteni — Mite, Teliuc 
Min. Sfc* Vulcan — Daria Orăştj»

. ETAPA A 2S.A (27, 04. 1995 ^

Min» St; Vulcan* 
Min» Bărbate nit • 
AbS. Aureli Brad- 
C T Jt Simeria. — 
Minerul Carte) —. 
Mite. tivezeni —
Dări» Orăştie, — 
Vie. *90; Călan. ~

—* Jiul Patrila 
— Habar Haţeg, 

— Met». Crişeior 
Mite Ghelari 
Min.

E.6.C.I. Călan 
Mureşul Deva, 
Minerul; Teliuc

ETAPA A 22-A (30, 03. 1995 — 
intermediară)

Vtetoria ’90 Călan — FaviBr Orăştie — 
EteEia, OVâştie — Minerul Livezeni -  
MJn* Şt». Vulcan — Mite Certej- -  
Mfetulul Crişeior — Haber Haţeg -  
JiUi1 Pctrila — Minerul Gheţari -  
Mureşul Deva — Min. An'noasa -  
m tt. Teliuc — E.G.C.L. Călan

ETAPA A 24-A (09. 04. m g )
Mureşul Deva — Favior Orăştie 
Mite Teliua — Mlo. Livazem 
Min. S t vulcan — Mi». Bărbăteni. 
Daem Orăştie — C.F.B. Simeria; 
Constr. HD — A;S. Aurul Brad 
Vie» ’W  CMan — Minerul Gortej: 
Haber- Haţeg — Minerul Ghelari 
Metalul Crişeior — Min. Aninoasa 
J te l Putriftr — S.G.CX. Călan

ETAPA A  25-A (13. Ot 199S — 
intermediară)

Favior Orăştie — Jiul- Petrii» 
Minerul Aninoasa — Haber Haţeg 
E.G.C.L. CMan — Metalul Crişeior 
Min. Ghelaei — Constiv HD 
Min. Livezeni —. Mureşul Deva 
C.F.R. Simeria —  Vie. ’90 Călan 
Minerul Certej — Mi». Teliue 
Mia. Bărbăteni, — Dacia Orăştie 
A S  Aurul Brad; — Mite Şt. V.

ETAPA A 25-A (*S. 04. 1988)
Metalul Crişeior — Favior Qrdştie 
Jiul. Petrii* — Minerul Livezeni 
Mureşul Deva — Minerul Certej 
Min. Ghelari —. Min. Aninoasa 
Haber Haţeg — E.G.C.L. Călan 
Vie.. ’90 Călan — Min. Bărbăteni 
Minerul Teliuc — C.F.R. Simeria 
Construc. HD — Min. Şt. V.,
Dacia Orăştie —- A2S. Aurel Brad

ETAPA A 27-A (22. 04. 1995) 
Minerul Certej — Jiul Petrii» 
Favior Orăştie — Haber Haţeg 
Min. Livezeni — Metalul Crişeior

Mim Gheţari — Favior Orăştie 
Habar Haţeg —  Mite Livezeni 
Metalul Crişeior — Min. Certe# 
Min. Anineaoa- —. E.G.C.L. Călan 
Mureşul Deva — Mtn. BBrbăteni 
Mul- Fetrife» — C.F.R. Simeria 
Constr; HI) — Dacia Orăştie 
Vlc. ”90 CMan — Mbi. Şt; V. 
Min. Teliuc — A.S. Aure) Brad

ETAPA A 
Min. Bărbăteni - 
Minerul Certe) - 

_ C.l-'.R. Simeria — 
Mite Livezeni — 

Orăştie — 
E.G.CX. Călan - 
MSi. A irn t Brad 
Daria orăştie —» 
Mite Ş t  Vulcan

29-A  (30. Q4. 1905)
— Jiul Petrii» 

Haber Haţeg
— Metalul Crişeior
— Min» Ghelari
* Sfis. Aninoasa
— Conste. HD»
— - Mureşul Dbva 
Victori» *90 Călan
— Min. Teliue

ETAPA A 3ft-A (07. 05. 1095) 
EG.C.L. Călan — Favior Orăştie - 
Min. Aninoasa — Min. Livezeni 
Min. Ghelari — MfOcrul Certej 
Metalul; Crişeior — BBn. HSririteni - 
Haber Haţeg — C.F.R. Simeria» - 
Constr. HD — Vie. *90 Călan 
Minare) Teliuc — Dacia Orăştie 
Mureşul Deva — Min. Şt. Vulcan - 
Jiul. Petrila — A.S. Aurul Brad

ETAPA A 31-A (lt. 05. 1995 — 
intermediară)

Constr. HD* —  Favior Orăştie

ETAPA A 32-A (M. 05» 1995)
Făvior Orăştie — Mineru l Livezeni ■ 
E.G.CA. Călan — Minerul Certej ■ 
Mite Ghelari — Min. Bărbăteni 
Mite Aninoasa — C.r.R; Simeria 
Min. Teltec — Constr. Huned; 
MUreşitl Deva — Vlc, *90 Călan 
Jiul' Petrila — Daria Orăştie 
Metalul Crişeior — Min. Şt. V. ■ 
Haber Haţeg — A.S. Aurel Brad

ETAiPA, Ai 33»A (2 t 05. 1095)
Min, Certej — Favior Orăştie 
Cimstr.. a i )  — Mioarei fciveaeni ■ 
Vite *9» Călan — Jiul Petrii»
Mite Ş t Vulcan — Habar Haţeg ■ 
Daria orăştie —  Metalul Crişeior . 
A.S: Aurel; Brad —- Mi». Ghelari • 
Mite Bărbăteni —  M ă; Aninwwa 
C.F.R. Simeria — K F L .L  Călan ■ 
Minere) Triiuc —  Mureşul Deva

ETAPA M 34-A. (25, 05. 1995 -  
intermediară)

Min. Livezeni -  
E.G.C.L. Călan - 
Favior Orăştie ■ 
Mureşul Deva - 
Metalul Crişeior 
Jiul Patrila - -  
Haber Haţeg - 
Mite. Ghelari -  
Min. Aninoasa

. Min., Certej*
-  Min. Băriîătteni 
-» CUt... Sime.ia
- Constr. Huned:
-  Viu. ’90 Călan 

Minerul Teliuc
Dacia Orăştie 
Min». Şt. Vulcan 
*' AS*. Aurul Brad

PIOTA; Jocurile dte- Divizia „£“• se- vor disputa de la ora 9,09- juniorii şi de* 
la ora 11,00 seniorii.

— Jocurile intermediare din zilele dfer 30 martie, K1 aprilie» 27 aprilie. Mi 
mai şi 25 mai se vor dispute în zilele dte joi; de la ora 14,00 ^miorii ş» de te. 
ora 115,00 seniorii. , , > ,

- -  următoarele echipe vor disputa jocurile de acasă Pe terenurile: Minerul 
; Livezeni — Stadion TT, jiul Petroşani; Făvior Orăştie — StetHon Metalul Orăştie; 
E.G.C.L. Călan — Stadion Victoria ’90 Călan.
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AGENŢIA DEVA
Str. Duiliu Zamfirescu, bl. Q, et. 1,

ap. 4- (
Societatea de asigurare — reasigurare „A8TR1V / 

S.A. oferă agenţilor economici particulari $1 de Stat, J 
sociriăţSor mixte- şi altor persoane Juridice, posibili- ţ 
tatea încheierii unei game largi de asigurări, in  con
diţiile practicate pe piaţa internaţională fi la tarife 
de prime avantajoase, după cum urmează:

•  Asigurarea bunurilor pentru cazurile de pagube 
produse de incendiu fi alte calamităţi, precum şi pen
tru cazurile de furt prin efracţie sau prin  *acte de, 
tâlhărie.

•  Asigurarea maşinilor şi instalaţiilor, pentru 
cazurile de avarii accidentale.

•  Asigurarea construcţiilor şi răspunderii con
structorului.

•  Asigurarea valorilor pentru cazurile: furt prin 
efracţie sau prin acte de 'tâlhărie.

•  Asigurarea valorilor în timpul transportului, 
pentru cazurile de furt prin acte de tâlhărie.

m Asigurarea de accidente a angajaţilor.
•  Asigurarea ide răspundere civilă legală şi răs

punderea producătorului.
•  Asigurarea autovehiculelor pentru cazurile de 

avarii şi furt fCASOO) v a  valab*ntate fu România.
•  Ariguzavea de «sfcp^dere-'Civiai ante» --cu vala. 

bilitate în afara teritoriului Ii antonici (Carte verde).
•  Asigurarea de .accidente a conducăterlor de 

autoturisme şi altor persoane aflate în acestea.
•  Asigurarea medicală pentru călătorii'in străină

tate. .
•  Asigurarea mărfurilor pe timpul transportului.
Societatea d e  asigurare — -reasigurare „ASTRA"

S.A. garantează acoperirea integrali a oricăror pa
gube produse din ri&url asigurate, prin plata «mir 
despăgubiri importante, contribuind astfel la reface
rea bunurilor distruse din riscuri asigurate, oferindu- 
vă protecţia prin numeroasele forme de asigurare.

Personalul agenţiei Deva Vi acordă servicii de 
înaltă calitate pi relaţiile necesare ca privire fa  P ri
mele de asigurare practicate de societatea de asigu
rare reasigurare „ASTRA“ S.A., şi posibilitatea în
cheierii unor asigurări avantajoase şi sigure, oferin- 
du.Vă cu promptitudine şi prOfesionâflsm serviciile 
sale Specifice.

ASOCIAŢIA „ROMCAMION“ S.A. 
PROGRAMUL ACŢIUNILOR SALARIAŢILOR

cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 17, 
telefoane 613030, 613031

Asociaţie înfiinţată pentru dobândirea de 
acţiuni ale S.C. Romcamion S.A. Deva, care 
se privatizează în condiţiile Legii nr. 77/1994, 
în temeiul art. 3, alin. final din Legea nr. 
71/1994, face cunoscut persoanelor interesate 
că pot intra în asociaţie:

a) Salariaţii societăţii comerciale cu con
tract de muncă încheiat pe durată nedetermi
nată, cu program de lucru normal sau cel 
puţin o jumătate de normă; 

f b) Membrii conducerii societăţii comer- 
► ciale în componenţa definită ide art. 76, din Le
gea nr. 58/1991 sau managerul societăţii co
merciale, definit la art. 3, lit. b, din Legea nr. 
66/1993 privind contractul de managem-wit;

c) Foşti salariaţi ai societăţii comerciale;
d) Pensionari care au avut ultimul loc de 

muncă la societatea comercială.
Persoanele prevăzute la literele a, b, c, 

d pot face parte dintr-o singură asociaţie.
.Nu beneficiază de prevederile de la lite

ra „a“ foşti salariaţi, care nu au lucrat mi
nim un an in cadrul societăţii comerciale şi 
cei cărora li s-a desfăcut contractul de muncă 
din motive imputabile lor,

FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

Rentabilitate maximă 
Risc minim

'  INVESTIŢIE OPTIMA ÎN : j
- F ţii50 A?

#  certificat de investitor SAFI comi
sion 4 la sută

pensie privată SAFI — comision 1 tai «
sută

la tel./fax 611564 
*. M. Eminescu, nr. 1 
D E V A

n u m e a i
iA
I%

j  pe m ăsura
i. %
I
J Companie internaţională specializată 
J vânzarea de produse de marcă
* american WRIGLEY.
* Vă solicită pentru activităţi

1NTERBRANDS

in *

'de|  zonele Bucureşti şi Constanţa, in cad*tale 
'  agenţi de vânzare. %
| ' Se aşteaptă tineri şi tinere, posedând per- |  
I mis de conducere şi autoturism propriu, sau cu j 
I  acces la o altă maşină. 1

t
După angajare :
— se asigură un «venit mediu lunar m ult ] 

|  sporit şi cu şanse de creştere substanţială, in  j  
* funcţie de rezultatele dvs, ; ;»
|  — se garantează continuitate pe termen j
î lung. , :
1 NU EZITAŢL Sunaţi ia  numerele de tele- I
I fon: 069/414196, între orele 8,30—17*00, 069/ 

|  481356, între orele 20^00—22,00. I
, Şansa dvs. se numeşte —-----------—
I Marketing A  Distribution S-R L. România, 
î Deva, Hunedoara, Petroşani fjud.

doara).
1

I
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1V
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i
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I
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I
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I

Vă oferă en gros :

1
•to

Ia -

l

I

•  Făină albă — import.
■  Bl 80 — 450 M /kg  +  TVA
■  BL 55 — 520 lei/kg +  TVA, ambalat în *

saci de 50 kg. I
■  BL 55 — 706 lei/kg +  TVA, ambalat m '

pungi de 1—2 kg. |
Informaţii şi comenzi Ţa tel. 057/281714:'

216431, zilnic între orele 8—19. "! 4^24815Jl
---------------------------- -------------------------------------1

AGENŢIA m  PUBLICITATE

„CUVÂNTUL LIBER*

Remmntrm (Maorilor noştri că,d e  cu- 
s-a deschis o nouă agenţie de publi

citate „Cuvântul liber* ha :

HAŢEG,, fie str. Progresului, nr. I  ■ 
(în spaţiul secţiei foto). Telefoane: 7703SZ, 
776735.

. AgemţU . de publicitate mai funcţm -' 
neazâ la :

•  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. 
71692$$.

•  BRAD, pe strada Republicii (tei. 
656968), la sediul S.C. „MERCUR*.

magazinul „Ba-

Agenţiile 'zhmăui nostru asigură, la 
"taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
prom ptitudine m tu tum r anunţuriIer de 
mică şi mare pubBcit&e.

S.C. CĂTÂLJN ŞI LEO S R L.

a l b a  rm jm

j

•  banane — 176® lei *
•  portocale — '850 tel
•  m andarine — 1000 Joi
•  lămâi — 1000 lei
•  grepfratnri —  *606 lei
Telefoane: 658/830914, 830911,

813185.
depozit —

m u

mai mare

(
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en gros din 

ţară de

ÎMBRĂCĂMINTE b a l o t a t a  im p o r t  VEST ;
VA OFERĂ: j

; ' * ' '' ■ : ' ' ; -4
•  baloţi nesortaţi: 350—400 kg. ;|

O pungi de colectare originală, nesortate : | 
5-15 kg (cantitatea minimă de vânzare 100 kg). *

;v "'.'’-i
•  îmbrăcăminte sortată.

I
4

I I

JBBUFUL iŞOOLAK AGRICOL GEOAGIU :.:J

Anunţă organizarea cursurilor de condu
cere a tractorului, iu vederea obţinerii permi
sului de conducere categoria „F“ în perioada 
*3 februarie — 15 mai 1995: ’

Informaţii suplimentare la «ontabilitatea 
şcolii. m m

S.C. ,43LCEBAL“ S A. DEV A 

(fosta Industria Cămii)

Desface prin secţia sa S.P.I.A. din Hune
doara, str. Rotarilor, nr. 38, conserve "'tei came, 
en gros şi cu amănuntul, la preţurile cele mai 
avantajoase.

Ofertă bogată în sortimente de

Informaţii: Cluj-Napoca, str. 
mulul, nr. 1.

Telefon /Fax : 064—194030, 116480 
— vineri: 8—16).

I4
\
\

I
(luni I

I
Orar depozit: satul Vlaha, între luni —• j 

sâmbătă: 9—16. (62) 1

I
■ 4

I«•
I
4.

I4
[m

\. Â
\4
(

I

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI !
SÎNTAMĂRIA — ORLEÂ I

Organizează în fiecare zi de vineri, la ora I 
10, licitaţie publică pentru : j

— vânzarea bunurilor din fostul patrlmo-| 
niuCAP;

10,

■I
ri

I
4

— închirieri teren agricol producţie vege- j
tală; * ' _ |

. . - /• . -4

— închirieri spaţii. j
' !v

Informaţii suplimentare la tel. 770630.

SLATINA, jud. OLT, str. Cireaşov, nr. 
cod 0500.

Producătorul NUMĂRUL UN U din Româ
nia de utilaje, linii şi instalaţii tehnologice pen
tru prelucrarea produselor agroalimentare.

•  Utilaje pentru prelucrarea cărnii : tocat, 
malaxat, umplere, afumare şi fierbere.

•  Utilaje pentru panificaţie, patiserie, linii 
de pâine, complet dotate cu cuptoare rotative, 
cuptoare cu vetre şi cuptoare tunel.

•  Utilaje" şi instalaţii pentru prelucrarea , 
laptelui, legumelor, fructelor, seminţelor olea
ginoase, băuturilor alcoolice şi răcoritoare.

Utilaje dozat, îmbuteliat, capsulat pro
ţ duse lichide şi vâscoase. f
i •  Cisterne şi vase pentru lichide alimen- 
i tare şi depozitare în staţii PECO. 
î Vă invităm pentru contractări la sediul so

cietăţii în fiecare zi lucrătoare sau eontactaţi- 
ne Ia ;

SERVICIUL MARKETING : 019/122880,

■:

int. 284. fax 049 421283, telex 47237
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V A N Z A R I-

CUMPARARI

•  Vând două remorci 
îucernă, două remorci mi_ 
rişte, două remorci tulei

; balotaţi. Simon Andrei, 
j  Căian, sat Strei — Săcel, 
I nr. 3. (6695)

•  Vând fân de grădină,
tel. 616692, după ora 20, 
zilnic. (6691)

„ Vând casă vilă. Deva,
: Livezilor, nr. 12, tel. 627642, 
■ negociabil. (6692)
| •  Vând apartament două
j camere» central, boxă, De- 
! Va, str. I.L. Caragiale, bl. 
; R, relaţii zilnic la tel.
I 628346, sau 615837, după 
j ora 21. (6690)

•  Vând urgent casă în 
| Simeria, preţ avantajos, po- 
| sibilităţi privatizare. In_ 
) formaţii Simeria, str. M.
! Eminescu, nr, 17, orele 
] 11—14. (6682)
| •  Vând maşină înghe-
: ţaţă, stradală, preţ nego- 
i  ciabil. Tel. 661787. (6689)

•  Vând urgent garso
nieră, Deva, Al. Crişului, 
bl. 52, ap. 1, Micro 15.

(6688)
0  Vând apartament două 

camere. Informaţii, • tel 
628363. (6687)

•Vând casă în Deva,
Gojdu, tel. 627965. (6679)

•  Vând o pereche boi 5
ani, Almaşu Sec, 98, tel. 
624385. (6674)

•  Vând Îucernă. Ş 3imuş, 
nr. 365, Lazăr Tovică.

: , (6669)
ţ •  Vând casă, grajd,
j bucătărie şi grădină, în 
| Batiz, nr. 201. Informaţii 

tel. 672351, după ora 16.
,'6667)

•  Vând maşină preparat 
! Clătite şi aparat produs si- 
! fon (Cugir). Informaţii tel.
I 627024, 612221. '(6667)
j •  Vând dormitor „Mircea", 
j preţ informativ un milion 
j lei. Tel. 626446.
. •  Cumpăr talon Merce

des combi. Tel. 058/813144.
(6664)

. •  Vând teren pe drumul 
spre Cozia. Informaţii tel.

| 613550. (6016)
; ; •  Vând casă, anexe; grâ_
; dină, apă, trifazic, 30 000 000,
! negociabil. Tâmpa, 121.'

(6698)
0  Vând apartament două 

camere, central, tel. 618218, 
orele 18—20. (6662)

•  S.C. Viva vinde insta
laţii satelit complete, cu 
antene din âltQhiniu la 
preţul de 490 000 lei. Deva 
ţel. 626265, 611764. (5933)

i •  Vând casă- în roşu,
! lemn construcţie, în Deva. 
i Simeria, A. Mureşanu, nr. 

45. . (6282)
; •  Vând apartament 3
j camere, Simeria. Relaţii 

. ! tel. 623593. (6288)
| •  Vând societate comer-
j cială, cablu electric FRY,
! ţel. 613064. (6706)
; ' •  Asociaţia Ţăranilor 
j Liberi scoate la licitaţie 

- j următoarele mijloace fixe:
! crescătorie porci, capacitate 

. j 250 cap., saivan 270 mp, 
jfânar 600 mp. Licitaţia va 
| avea loc în 5 martie (du_
| mini ca), ora 10, la secto- 
!rul zootehnic al fostului 
! GAP Romos. Informaţii, la 
i conducerea ATL Romos.
; _ (6702)

•  Vând avantajos ru- 
j  Iotă comercială, 1 500 000,
I chioşc metalic comercial’ 
{30 .mp, 2 500 000, pian
.' Austria, 2 500 000, cumpăr 
I (încbiriez) malaxor pentru 
'mici, 220 V. Tel, 613487,
I ’ (6686)
i . •  Vând casă, anexe şi
| grădină în Hondol, tel. 
1626816. (6718)

•  Vând casă, trei came
re, anexe, curte, grădină, 
gaz, apă, preţ convenabil. 
Tel. 623824, str. Mihai E- 
minescu. (6715)

•  în ziua de 15. 03. 1995,
ora 10, la sediul U.M. 9812, 
din Orăştie, str. Pricazu- 
lui, tel. 642294, se desfă
şoară vânzarea prin licita
ţie a 2 autocamionete TV.D 
12 G., la care pot participa 
persoane fizice sau, juri
dice interesate. Lista bu
nurilor materiale respec
tive precum şi instrucţi
unile licitaţiei se pot con
sulta la unitatea organiza
toare. (CEC)

•  Vând cutie de viteze 
Dacia 1100, tel. 724407.

(6371)
•  Vând maşină pop- 

corn, informaţii tel. 716178.
(6366)

•  Vând Dacia 1310, 1989, 
Germania .apartament 4 
camere. Hunedoara, televi
zor Diamant, maşină spă
lat nouă, tel. 720201'. (6368)

•  Vând spaţii comerciale
în două rate. Tel. 711955, 
718182. (6369)

•  Vând apartament două
camere, etaj I, încălzire 
gaz, bdul 1848, tel. 711312, 
după ora 19. (6374)

•  Vând apartament 2 
camere, zonă centrală, 
Hunedoara, relaţii tel. 
729254. s (6375)

■ •  Vând apartament două 
camere, bdul Corvin, 1/21, 
tel. 714637. (6377)

•  Cumpăr talon Merce
des Cobra, mpdel 123, su
naţi seara, Timişoara, 
151278. (6376)

•  Cumpăr sau închiriez 
garsonieră sau apartament. 
Relaţii la tel. 720395. (6372)

•  S.C. Văcaru Peşteana
organizează licitaţie pentru 
vânzări mijloace fixe, în 
data de 21. 02. 1995, ora 
10, la sediul unităţii, tel. 
770022. (6064)

•  Vând urgent casă, apă
curentă, baie, curte, gră
dină, convenabil. Gura- 
barza, tel. 656418. (605003)

« Vând congelator, du
lap frigorific şi vitrină 
frigorifică, tel. 650823 sau 
650930, între '7 şi 15.

(605004)
0  Vând casă în roşu, 

demisol, parter, etaj, Si
meria, central. Informaţii 
660639. (6730)

0  Vând societate comer
cială înmatriculată la data 
de 28 decembrie 1994, cu 
scutire de impozit. Relaţii 
la tel 715942. (6725)

0 Vând proprietate, ultra
central, compusă din casă 
şi teren 1000 mp, ideal 
privatizare. Deva, 625083, 
625493. (6738)

CONVOCARE

0  Sâmbătă, 18 februarie 
1995, mare bal la Brănişea. 
Cântă Stana îsbaşa şi fraţii 
Mafînescu. ’ (6737)

PIERDERI

0  Pierdtit certificat nr, 
66155, din 21. 08. 1991, eli
berat de U.M. nr. 02405 
Piteşti pe numele Axente 
Ştefănescu. Se declară nul.

0  Pierdut carnet şomer 
pe numele Zember Lazăr 
Bianca. Se declară nul.

(6696)

DIVERSE

0  Caut Labrador pentru 
montă. Orăştie, Viilor, nr. 
89.'Tel. 641451, . (54445)

•  S.G. „Farin Prod SRL“, 
cu sediul în Crişcior, a- 
nunţă majorarea preţului 
îa măcinis, de la 35 Iei, la 
45 lei/kg. . (6694)

0  S.C. Furdui Milincu 
Dobra anunţă majorarea 
adaosului comercial. (6670)

\  O F E R T E  

DE SE R V IC II

0  Execut proiectare în 
construcţii, lucrări de i_ 
gienizare, decoraţipni in
terioare, meditaţii şi tra
duceri, în şi din limba 
franceză, dactilografiere. 
Tel. 711544. (6373)

0  Asociaţia Familială 
„Ortansa", Băiţa efectuăm 
excursii în ţară şi străină
tate, cu autocar Ikarus. 
Săptămânal în Ungaria. 
Plecarea în fiecare zi de 
joi, din Deva, la ora 16. 
Informaţii la tel. 209 A 
Băiţa. (6680)

, 0  Iubite . cititor ! Poţi
găsi răspuns la frământă
rile vieţii, căutând noul 
post de radio „Vocea spe
ranţei", în fiecare zi, pe 
unde scurte — 41 m (7305 
khz), orele 9—10, 49 m
(5940 khz), orele 14—15.

(6672)

ÎNCHIRIERI

0  Caut casă modestă, 
pentru închiriat, în Deva, 
sau în satele din apropierea 
Devei, sau Simeria, tel. 
623651, între 16—18. (6607)

COMEMORĂRI"

0  Cu durere în suflet a- 
nunţăm că se împlinesc 
şase săptămâni de la de
cesul dragului nostru 

REDNIC IO AN.
Comemorarea — sâmbă

tă, 18 februarie, ora 9, la 
Catedrala Ortodoxă din 
str. A. Iancu. Familia în
durerată. (607059)

0  Ce frumos a fost când 
am fost toţi împreună şi ce 
tristă este amintirea, acum, 
când se împlinesc 9 ani 
de la despărţirea de cel 
care a fost

moartea fulgerătoare a ce
lei care a fost o fiică bună 

ROMELI^L MANASE,
din Brad. Te vom iubi 

veşnic şi ne va fi dor tot
deauna de tine !

(605001) *
•  Pios omagiu şi veşni

că amintire la' scurgerea, 
unui an* de la trecerea în 
nefiinţă a celui ce a fost 

STÂNCUJLESC IOAN
Familia.

(607058)

GHEORGHE (GOGU)' 
PLEŞUVU,

din Dobra. Scumpa lui 
soţie, fratele , cumnatele, 
nepoţii şi verişorii, finii 
lui dragi, pe care i-a iu
bit atât de mult, prietenii 
lui dragi cu care a con
vieţuit o viaţă de om. Prie
tenia, bunătatea, cinstea şi 
omenia lui vor rămâne 
veşnic în amintirea noas
tră. Soţia.

(6683)

0  Se împlinesc şase luni 
de la dispariţia celui care 
a fost cel mai iubitor fiu 

ION DANIEL,
Comemorarea — sâmbă

tă. 18 februarie, Orăstie.
(5444)

0  Cu sufletele triste şi ' 
îndurerate, mama Dorica 
şi tata Vasile anunţă îm
plinirea unui an de la

0  In 20 februarie se 
împlinesc şapte ară 
trişti, de când fiica 
noastră,

ANGELICA
STÂNILA

ne_a părăsit, la 15 
ani. Acum, când... pen
tru-a câta oară/ Venim 
la tristul tău mor
mânt/ Cum ar putea 
să nu ne doară/ Că 
trupul tău zace-n pă
mânt./ Aş vrea măicu
ţă ca să-ţi scriu/ Dar a- 
dresa nu ţi-o ştiu/ Poş 
ta din pământ nu vi
ne/ Şi mi_e dor mami 
de tine. Parastasul de 
pomenire în 19 fe
bruarie, în Mihăieşti.

(6685)

0  Familiile Mun - 
tean Octavian şi Mun
tean Emanoil anunţă 
împlinirea a şase luni- 
de la trecerea spre 
cele veşnice a dra
gilor lor părinţi, 

EMANOIL - 
MUNTEAN şi 

FLOAREA 
Parastasul va avea 

loc sâmbătă, 18 fe 
bruarie 1995, ora 11, 
în Cimitirul reformat 
din Deva. Ii vom 
păstra veşnic în amin
tire. (6666)

D E C E S E

0  Familia Bogdan 
Dumitru este alături 
de vecinii Maidik 
Ştefan, la greaua pier
dere suferită prin de
cesul mamei. Sincere 
condoleanţe şi toată 
compasiunea noastră!

. - (6712)

- 0  Cu profundă-* du
rere, soţul Gheorghe şi.. 

• copiii Sanda, -  Nelu, 
Viorel anunţă , înceta
rea din viaţă, după o 
grea suferinţă, a celei 
care a . fost soţie;’ mă 
mă şi bunică,

’ SAL VINA ‘ 
ALîHAŞAN, 

in vârstă de 64 ani.
înmormântarea — 

sâmbătă, 18. februa
rie, ora 14 în cim'iti 
rui Brad.

* (605005)

0  Colegii de la E.M. 
Deva sunt alături de 
ing. Irina Bărnuţiu, la 
greaua pierdere sufe
rită în urma decesu
lui tatălui său, 

ing. LABUNŢEV 
VICTOR

Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pace!

(6722)

GRUPUL DE POMPIERI 
, AL JUDEŢULUI flUNEDOARÂ 

Deva, str. George Cosbuc, nr. 26
- ORGANIZEAZĂ

Concurs, în data de 15.111. 1995, pentru încadra
rea următoarelor posturi :
- 0  MEDIC (MILITAR) SPECIALIST MEDICI

NA GENERALA.
Condiţii: bărbaf; stagiul militar satisfăcut: vârsta 

până Ia 35 de a n i; domiciliul şi locuinţă în municipiul 
Deva. v

0  SUBOFIŢER OPERATIV (prevenire).
Condiţii : bărbat; stagiul militar satisfăcut; vârsta 

până la 30 de ani ; 5 ani vechime în muncă ; curs
tehnică de calcul l  studii medii — postliceale;

0  INSPECTOR DE SPECIALITATE (INGINER). 
Condiţii ; bărbat; stagiul militar satisfăcut; vârşta 

până Ia 35 de ani ; studii superioare (construcţii—  
instalaţii); vechime îh specialitate minim 5 ani.

Cererile se depun la sediul unităţii, până Ia data 
de 3. III. 1995. Relaţii suplimentare la tel. 614221 — 
personal.

ASOCIAŢIA BIBUOFOR PAS 
D E V A

Convoacă sâmbătă, 18 februarie 1995, ora 
10, în sala festivă a Şcolii Normale Deva. 

ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARĂ

a asociaţiilor, având următoarea ordine de zi: 
1. Stabilirea programului şi criteriilor de 

alocare a acţiunilor.
2.. Informare asupra stadiului acţiunii de 

privatizare.
3. Diverse.
Amintim foştilor salariaţi şi pensionarilor 

că pot participa la acţiunea de cumpărare a fir- 
mdi, potrivit Legii 77/1994.

S.C. AGROMEC S.A. CÂLAN 
Anunţă intenţia de majorare a tarifelor de 

plată la lucrările agricole mecanizate, începând 
cu 17. ni. 1995.

(606024)

S.C. AGROMEC S.A. LUNCOl 
Anunţă intenţia de majorare a tarifelor de 

plată la lucrările agricole mecanizate, începând 
cu 17. ni. 1995.

(606025)
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S.C. AGROMEC S.A LUNCOIU DE JOS 
Telefon 650529

Organizează, joi, 23 februarie, ora 12, li
citaţie pentru vânzarea de mijloace fixe.

Licitaţia se va repeta în fiecare joi, ora 12, 
până la epuizarea listei.

Relaţii suplimentare la sediul unităţii, 
telefon 650529,

(606025)

BANCA AGRICOLĂ S.A.
FILIALA HAŢEG

Anunţă licitaţie pentru vânzarea imobilului 
situat în Sarmizegetusa, nr. 17 A, casă cu 4 
camere," dependinţe şi anexe, la data de 23 
februarie 1995, ora 10, la sediul băncii, Haţeg, 
str. Bisericilor, nr, 2, telefon 770492.

Taxa de participare — 25 000 lei.

O AFACERE BUNĂ !
Chiar de mâine -puteţi realiza ştampile' şi 

inscripţionări de material publicitar (pixuri, sti
louri, brichete, scrumiere, pahare etc.).

LINIA DE FOTOLIZA — O ALTERNATI
VĂ PENTRU POSIBILITĂŢILE DUMNEA- ] 
VOASTRĂ!

S.C. FUNDAŢIA ROS S.R.L., 1900 — Ti
mişoara, bdul M. Eminescu, 10, tel. 056 
19i995, tel./fax 056 — 190405.
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0  Ultifhul omagiu pen
tru cel care a fost 
ing, VICTOR LABUNŢEV

Familiile Arsin şi Dă- 
răstean.

------. 16737)
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