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Fericitul Patriarh Teoc- 
tist a aniversat 89 de 
ani de viaţă rodnică, şi 
am putea spune chiar 
glorioasă. Stăpânit de 
puternică şi cuvioasă cre
dinţă, a optat pentru via
ţa, monahală în plină ti- 

. nereţe, cu 60 de ani • în 
urmă. Dată fiind sârgu- 
inţa deosebită în împli
nirea tuturor îndatoririlor 
şi 'serviciilor rituale re
venite vieţii mănăstireşti, 
a fost. propus pentru 
misiunea de cleric şi hiro
tonisit ca ieromonah la 
25, martie 1945. împli
neşte, deci, curând, o ju
mătate de veac în sluji
rea sfintelor altare. După 
numai 5 ani de preoţie 
a fost promovat ca arhi
ereu în cadrul Mitropoliei 
Bucureştiuluj, cu funcţii 
în'alte şi responsabilitate 
deosebită intru buna or
ganizare şi prosperare a 
Institutului Teologic din 
Bucureşti. Datorită me
ritelor deosebite obţinu
te în această însărcinare, 
Sfântul Sinod l-a ales 
ca titular al Episcopiei 
Aradului şi Huhedoarei. 
In această situaţie l-am 
cunoscut deplin, prin de
sele vizite efectuate -în 
JEdteţuL dhstru. în rândul 
credincioşilor, a rămas 
dfe' neuitat,' prin : predi
cile deosebit de călduroa
se. prin care a căutat 
şî a reuşit să întărească 
«iv&nita -credinţă -şi mai 
ales ataşamentul faţă de 
Biserică, în plină peri
oadă de propagare inten- 
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să a ateismului de către 
toate instituţiile statu
lui şi la toate nivelele.

Ales, în continuare, 
mitropolit al Olteniei şi 
al Moldovei, ac traiul pa
triarh şi_a păstrat stră
duinţele şi s-a angajat 
îndeosebi spre restabili
rea vieţii mănăstirilor 
vitregite şi persecutate 
de conducerea comunistă 
a statului. -Datorită toc-

Preojţ'dr. r.i.
L-O. RUOEANU

(Continuare tn pag. a 2-a)

CONFEINNţÂ MJDEJEANĂ A PNL 93

La' sediul Partidului Na. 
ţionâl Liberal ’93, din De
va, ' a avijţ loc Conferinţa 
Judeţeană şi alegerea nou
lui organ de conducere pe 
6 perioadă" de ctt^:ănî.’̂
• Eveniment inedit, prin 
par|iciparea mass-mediei 
pe Jăbată perioada; . discu
ţiilor, precum şi nouă for
mă", de auţopropurfere pe 
funcţie a  membrilor în 
consiliul de conducere al 
partidului, dialogul realizat 
cât: şi conferinţa de presă 
de la finalul manifestării 
pofitice âu clarificat câte- 
val, dintre problemele care 
deosebesc ' linia PNL ’93 
faţă de doctrina libera
lă , tradiţională. Ceea ce 
diferenţiază linia politică- 
a PNL ’93, faţă de cea a 
PţfL, după cum a,apre
ciat; dl deputat Ludovic 
Orban, este faptul că pen
tru o stabilitate , econo
mică a societăţii este ne
cesară sprijinirea , micilor 
producători şi' formarea
unei pături de mijloc a 
mieii proprietăţi, compara
tiv cu doctrina tradiţio
nală " ce vizează marea 
iproprietate capitalistă.

întrebaţi despre actuala 
stare economico-finaneiară 
a ţării> cei prezepţi JBt 
apreciat in termeni duri 
lipsa, une* ptscspeetuie viate , 
a. unei strategii econovuco.' 
financiare cere - să dusă 
România pe o cale ascen
dentă. S-a arătat că ac
tualul sistem economico- 
fijianciar, îndeosebi cel 
fiscal şi’ al taxelor va
male, este deosebit de exa
gerat şi nu are altă me
nire decât şă întreţină un 
aparat , supradimensionat, 
de unde derivă birocraţia 
şi ; corupţia. Practic, în- 
ir-Un an de zile, un ora 
lucrează cihcT lupi pentru 
stat şi şapte luni pentru 
el (făcând un raport în
tre venitul net şi impozit). 
Referijjdu-se la fiscalitate, 
PNL ’93 propune reduce
rea impozitului pe profit 
de la 38 la 20 la sută, iar 
TVA la 12 la sută. S-a 
mai evidenţiat lipsa unui. 
sprijin real dat ţăranului 
român, care este dus la

Cornel  po en a r  

(Continuare în  pag. a 2-a)
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Etnia romilor reprezin
tă în populaţia ţării uri 
segment consistent. Pro
blemele pe care acest seg
ment de populaţie le ri
dică surit, de asemenea, 
complexe şi majore. între 
ele, integrarea lor se pune 
cu deosebită stringenţă.

Profitând de prezenţa în 
judeţ a domnului Vasile 
Burtea — sociolog şi. eco
nomist, expert pe proble
mele sociale şl de muncă 
ale etniei romilor în Mi
nisterul MUncij şi Protec
ţiei Sociale, i-am adresat 
câteva întrebări pe a 
ceastă temă. ,

— Domnule Burtea, ne 
puteţi vorbi despre o a- 
nume strategie a ministe-

■  - A

De vorbă cu dl VASILE BURTEA, 
expert în Ministerul Muncii şi Protecţiei 

Sociale

rului pe care-l reprezen. 
taţi în soluţionarea pro. 
blernelor folosirii forţei de 
muncă pe care o reprezin-

LAZA

tă etnia romilor, cu di
feritele ei semnificaţii?

— A devenit atât de la 
modă acest cuvânt, încât 
nu. aş vorbi de strategie. 
Populaţia de romi este 
extrem de diversificată, 
de stratificată şi adop
tarea unei aşa-zise Stra
tegii cred că ar fi păgu
bitoare; dacă vreţi, pu
tem să vorbim despre 
variante, în funcţie de

• • — * —

condiţii, de loc, de situa
ţia socială concretă, de 
cultura tradiţională a 
unui grup şi aşa mai de
parte. -Pentru că în ca
drul etniei romilor, ia ora 
actuală, întâlnim persoane 
pe o scară a nivelurilor 
sociale ,ce se desfăşoară de 
la cerşetorul umil până la 
cele mai înalte niveluri 
ale sdcietăţii, îi întâlnim 
la catedrele universitare, 
în instituţii politice, In 
cabinete medicale, şi aşa 
mai departe . Deci nu este 
necesară o strategie unică.

— Să ne oprim atunci la 
cei care nu au o ocupaţie 
socială, în sfera producţiei 
de bunuri, servicii şi aşa 
mai departe, care inte
resează mai mult în discu
ţia noastră, i ; ;

ION CIOCLEI

(Continuare în pag, a' 2-a)

ŞI
restructurării

Este titlul seminarului 
care va fi organizat de 
Camera de Comerţ şi In
dustrie a judeţului Hune
doara, la Deva, în zilele 
de 22—23 februarie a.c., la 
Clubul oamenilor de afa
ceri din incinta Hotelului 
„Sarmis". Temele Semina
rului vor fi susţinute de 
lectori dc la Centrul In- 
terpaţional de Studii An- 
treprenoriale Bucureşti. 
Programul eşti dezvoltat 
în România cu asistenţa 
Centrului Internaţional 
pentru întreprinderile Pri
vate (CIPE), Washington 
D. C. afiliat Camerei de 
Comerţ a S.U.A.

Seminarul se adresează, 
în special, conducerilor 
executive ale firmelor cu

capital de stat care doresc 
să păşească pe drumul 
privatizării.

Tematica bogată a se
minarului îşi propune să 
clarifice o parte dintre pro-

1 blemele ridicate de priva
tizare : tehnici de privati
zare, ajustarea structurală, 
cum se atrage capital pen
tru privatizare, planul de 
afaceri şi programul de 
marketing.

Masa rotundă de la în- 
c heierea seminarului va 
avea ca scop identificarea 
barierelor în procesul de 
privatizare şi găsirea so
luţiilor pentru realizarea ; 
acestui proces.

CORNEL POENAR

r 21 FEBRUARIE

* Cuv. Timotei; Ef.; 
EuStaţie, Episcopul 
Antiohiei;'

§~ Onomastică: * 
Eleonora;

•  A murit, în 1852, 
prozatorul rus NI. 
GOLAI VASILIEVICI 
GOGOL (n. 1809)5

• ' Soarele răsare la ora 
7,07 şi apune la 17,52;

#  Au trecut 51 de zile 
din an ţ au mai ră
mas 314.

I

© OLIMPIADE ŞCOLARE. 
Sâmbătă au avut loc concursuri 
judeţene pe discipline dc invă. 
ţămănt pentru elevii din şco
lile generale şi licee, organiza

re  de Inspectoratul Şcolar Ju. 
deţean, cu sprijinul unor unităţi 
şcolare. Au fost prezenţi in 
întreceri cei mai buni elevi, 
câştigătorii fazelor pe oraşe, co
mune şi municipii, elevi cate şi 
de această dată au dovedit o 
temeinică pregătire. (M. B.),

V ©  SHOW PENTRU ELEVI. 
Elevii clasei a VIII-a E da la

Şcoala .Generală Nr. 4 Deva au 
oferit la sfârşitul săptămânii 
trecute un atractiv show pentru 
colegii lor, pentru cadre didacti
ce şi pentru cine a dorit să se 
bucure de evoluţii interesante, 
în program: cântece, scenete, 
dansuri' moderne, muzică uşoa. 
ră, diverse poante si glume. 
(M. B.)

© WHISKY CU... Despre 
vânzarea băuturilor cu lipsă la 
gramaj am mai scris. Se pare 
îrisă că „boala" are rădăcini a- 
dânci. Iată încă un caz. Este 
cel al Marianei Leca, barman la 
restaurantul „Gatnbrintis“ : din 
Hunedoara. La cele ‘200 de gr. 
de whisky vândute unor con.

sumatori, s-a constatat o lipsă 
de 30 de gr., în valoare de 1400 
de lei (V. N.). -

© PRECIZARE. Referitor la 
costul Icedimului, preţul de vân
zare al acestui produs este de 
24 308 lei/Utrul, nu 4308 cum a 
apărut dintr-o eroare i i f  ziarul 
nostru nr. 1320-- ' ’

© PE ÎNTUNERIC. Din lu. 
na septembrie ’94, pe strada Hă- 
răului, din Deva, nu mai arde 
nici un bec, din cele patru am. 
plasate aici pentru iluminat. 
Primăria a fost .sesizată — cwm 
spunea dl Dan Iosif — şi a pro- 
rnis că va interveni la RENEL 
pentru rezolvarea problemei. Dar

lunile trec, la fel cum trec. şi 
anii, cel care au obligaţia să 
rezolve au şi uitat probabil de 
promisiune, în vreme ce locuitorii 
străzii continuă să suporte con
secinţele. (E. Si).

Q CHEI POTRIVITE. De 
unde o Şi având Mihăilă Vasi- 
laş chei potrivite pentru aparta
mentul unui cetăţean din Petrila, 
numai el ştie. Cert este că a 
pătrun\ în casa omului şi a sus
tras bunuri în valoare da 350 000 
de lei. A fost şi prins, şi bu. 
nurile recuperate. (V. N.). ’
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CUVÂNTUL LIBER 1
>̂ÎK.V t̂ SVVV̂ V̂v'' ■■%•“, •VW0$X'

O ANIVERSARE
(Urmare din pag. I)

mai prosperării vieţii 
religioase în perioada 
critică de subminare a 

.credinţei, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe 
Române l-a ales şi l-a 
învrednicit cu înalta func
ţie de Patriarh al Bise
ricii, în care a fost in
staurat la 12 noiembrie 
1986.

De recunoscut că, date 
fiind condiţiile de libe
ralizare ale vieţii religi
oase de după revoluţia 
din decembrie 1989, Bi
serica Ortodoxă Română, 
sub conducerea înţeleap
tă a Prea Fericitului 
Părinte Teocdst cunoaş
te o etapă nouă de a-

firmare şi prosperitate. 
Sunt restaurate monu
mente istorice vechi, se 
construiesc sfinte lăca
şuri noi, iar editarea de 
cărţi bisericeşti cunoas. 
te o epocă culminantă dc 
înflorire, ce atrage după 
sine înviorarea şi întă
rirea credinţei strămo. 
şeşti.

La împlinirea celor 80 
de ani ai vieţii, fiii su
fleteşti ai plaiurilor hu- 
nedorene, pe care i-a 
păstorit şi ca episcop, ti 
urează mulţi ani prosperi 
spre creşterea prestigiului 
Bisericii Naţionale şi a 
întăririi credinţa întru 
marile valori creştine, 

. menite desăvârşirii mo- 
rele a poporului nostfU»

CONFERINŢA JUDEŢEANĂ A PNL '93

(Urmare din pag- O

sapă de lemn prin politi
ca Romcereal-ului, si
tuaţia confuză care per
sistă asupra proprietăţii 
pământului, inexistenţa 
autonomiei reale a pri
măriilor, a unui sistem le
gislativ corect, care să 
stimuleze muncă şi să 
dezgheţe Întreaga econo
mie naţională. Practic, ac
tuala putere a politizat 
întregul sistem economic, 
plasând In ftmcţli de con
ducere cheie oameni pe 
criterii politice, pe afini
tăţi, negii jându-se com
petenţa profesională, lu

cru din care derivă conse
cinţe grave asupra dez
voltării economico-sociale 
a ţării. , '

PNL ’93 consideră că ţara 
poate fi scoasă din această 
situaţie doar prîntr-o po
litică lucidă, reală, tar 
formaţiunea politică de 
faţă are deja un program 
eficient, care să poată re
dresa întregul sistem e- 
conomieo.sOcial.

In noua conducere a 
PNL *«1 a Filialei Hune
doara au fosţ aleşi dnii: 
Mircea Alexa — preşedin
te, Iacob Rus, Andrei 
Bpzdoc,, Comei Florea *— 
vicepreşedinţi şi Adrian 
Pop — director executiv.

SIMPOZION TEIINICO-ŞTIINŢIFIC
In perioada 22—23 februarie a.c., la Clubul „Şide- 

rurgistiA" din Hunedoara, are loc simpozionul „Calitate 
•*- laboratoare”, organizat de către serviciul calitate — 
laboratoare al S.C. „Siderurgica” S.A. Hunedoara.

La simpozion participă specialişti din domeniul cali
tăţii şi laboratoarelor de la 25 unităţi economice din 
ţară şi firme străine, producătoare de aparate de control 
şi laborator.

Cu această ocazie, firmele străine organizează, pe 
perioada celor două zile, o expoziţie de aparatură din 
domeniu.

In cadrul simpozionului, organizat pe secţiunile ca
litate şi laboratoare, vor fi prezentate 28 de luerări 
de către specialişti din domeniul siderurgiei ,construc
ţiilor de maşini, Institutului Român de Standardizare, 
ISCIR şi principalelor întreprinderi de ţevi din ţară.

De asemenea’, la simpozion participă 200 de spe
cialişti din domeniul calităţii şi laboratoarelor, specia
list! din ţară şi din străinătate.

CORNEL POENAR

0 etnie între palatul regilor 
ţi coliba

(Urmare din pag. 1)

— Şi noi avem în ve
dere, In primul rând, a_ 
eeastă categorie. Celălalt 
segment, cel mai elevat al 
etniei romilor, II solicităm 
în scopul ajutării celor 
din prima categorie, a ce. 
lor aflaţi in nevoi. Având 
în vedere cererea şi ofer
ta de forţă de muncă în 
România, de foarte; mare 
importanţă deyine pregă
tirea lor pentru a le ri
dica şansele. Familiile tra
diţională' ale romilor sunt 
numeroase, o medie de 
6,6 membri pe o familie, 
dCcî alături de problema 
asigurării unor surse de 
venit «fin ocupaţii socia
le, apare cea a locuinţei. 
Instrucţia şcolară «ste o  
altă problemă de care de
pinde sporirea şanselor. 
ta  etnia romilor prbfcen- 
tajul de analfabeţi sau 
semianalfabeţi este de 27 
la suta în med». Este greu 
să obţii o calificare şl im. 
plicit un loc de munci, 
având acest handicap.. De 
asemenea, este foarte greu 
să chemi la şcoală oa
meni care au trecut de 
vârsta adolescenţei sau 
cliar de prima tinereţe. 
De aceea ne-afn gândit la 
oferta d€ profesii care ne
cesită un nivel de instruire 
mai slab sau chiar anal
fabeţi. în cadrul etniei ro
milor sunt oameni care 
practică unele meserii cu 
o deosebită dibăcie, dar 
nu au pentru aceasta un 
act de calificare. Acestei 
categorii, indiferent dacă 
ştie sau nu ştie carte, li 
putem da un atestat în 
baza hotărârii de guvern 
201 de aplicare a decretu
lui lege nr. 54/1990. Pen
tru ceilalţi am întocmit un 
inventar de profesii ma
nuale Jn care nu este ne
voie de prea remită pregă
tire teoretică. In aceste 
profesii Încercăm să le 
dăm câteva linii care $ă 
le permită să practice o 
muncă utilă. De exemplu, 
revin In actualitate ser

viciile de ecarisaj ale pri
măriilor.

Sunt apoi cej care prac
tică meserii tradiţionale şi 
care înainte de 1989 au lu
crat în cooperative meş
teşugăreşti. Aceşti oameni 
iac tratamente la metale 
care nu se pot face într-o 
uzină dotată cu tehnică de 
specialitate. De exemplu, 
am cumpărat de la ruşi 
brevetul de fabricaţie âl 
armelor Kalaşnikov. Trata, 
mentul termic al ţevii nu 
l-a putut face nimeni. 
Il fac însă nişte ţigani 
din apropierea fabricii; la 
ei acasă, pentru că se- 
creţul de fabricaţie este 
ceva care se transmite din 
tată la fiu şi se păzeşte 
cu cea mai mare stricteţe.

Ia ciuda faptului că 
activitatea în construcţii 
este în stagnare la nivel 
macro, îa ţară se con
struieşte totuşi mult de 
către particulari-. Deja au 
apărut profesii cum este 
cea de fabricat cărămidă, 
practicată de' ţiganii ru 
dari. Sunt în ţară zone 
întregi de zidari ţigani, 
cunoscuţi In întreaga lume.

— fn etnia romilor « te  
o problemă şcolarizarea. 
Ce credeţi că se poate 
face în direcţia aceasta, 
căci prin condiţionarea a. 
cordării alocaţiei de staţ 
de frecvenţa şcolară, nu» 
s-a obţinui în cadrul et
niei o îmbunătăţire sim
ţitoare a frecvenţei.

— Cu sau fără voia 
noastră, economicul ne 
dictează ce avem de făcui. 
"Faptul că fn rândul etniei 
romilor au apărut Între
prinzători rene învârt ba
nii cu lopata, nu înseam
nă că romii sunt bogaţi. 
Majoritatea n-au cu ce 
să.» îmbrace sau să-i în
calţe pe copii, n-au cu ce 
Ie cumpăra cărţi, rechizi
te, ia copii apare senti
mentul de jenă faţă de 
ceilalţi şi refuză să se 
mai ducă la şcoală, a  mai 
fost «i fenomenul emigră
rii părinţilor, caz în care 
mai mulţi copil mici au 
rămas fa» grija unui frate 
mai mare. Numai de şcoa
lă nu le ardea. Dar a. 
ceşti părinţi când s-au în

tors în ţară au venit cu 
ceva agoniseală, şi_au îm
brăcat copiii, le-au cumpă
rat cărţi şi-i trimit zilnic 
la şcoală. Ceilalţi, cei „de 
vatră", care au constituit 
forţa de muncă In CAP- 
un sau lAS-uri, când a- 
ceste nuclee de producţie 
au căzut, situaţia foştilor 
muncitori romi din agri
cultură a devenit dură.

Din aceste motive am 
Încercat să formăm cadre 
d?n rândul romilor. Am 
creat la şcolile normale 
clase pentru învăţători şi 
educatori romi; la învăţă, 
mântui de asistenţă so- 
cia’ă există fa» fiecare an 
I® locuri pe care concu
rează numai copii de romi. 
ha absolvire ei vor lucra 
fn comunităţile de romi, 
unde populaţia respectivă 
este mai concentrată.

—■ In ce măsură vârfuri
le instruite mai bogate ale 
etniei romilor ii ajută pe 
concetăţenii de aceeaşi et
nie ? .

— La fel cum vârfurile 
din toată lumea îşi ajută 
concetăţenii sau conaţiona
lii. Cine are vrea să aibă 
mai mult şi dacă dă cui
va, nu o face niciodată 
degeaba. Eartea săracă a 
etniei trebuie sâ se ajute 
prin sine însăşi. Dar este 
bine să se înţeleagă că 
problema romilor este pro
blema ţării, căci aderen
ţa lor la acest pământ 
românesc este clară, fără 
simulare.

— Credeţi că populaţia 
majoritară face destul 
perttru a aduce la nivelul 
mediu partea cea mai de 
jos a etniei ?

— Nu. Nu facem destul 
şl când spun aceasta mă 
ir.ch'd şi pe mine airi. 
Important este să creăm 
un climat de luptă ca 
stereotipurile, cu percepţia 
negativă şi din acest punct 
de vedere mass-media poa
te face foarte mult. Poate 
fţ un netezitor dp dru. 
muri pentru ideea de mai 
bine, iar acest mai bine 
nu poate fi decât pentru 
toţi, dacă vrem ca pacea 
socială să nu fie tulbu
rată de nimic.

RT L

6,30 Ştiri, seriale, de
sene animate; 16,05 Serial 
•  Kojak; 11,30 Vremea 
dorinţei (s); 12,00 Preţul 
e mare (show); 12,30 
Duelul familiilor (show);
14.15 Santa Barbara (s>; 
15,10 Pasiunea ei e crima 
(s); 17,00 Hans Meiser 
(talkshow); 18,30 Intre 
noi (s); 19,00 Frumos şl 
bogat (s); 19,30 Exploziv

• telegrafic; 20,10 ̂  Ex
ploziv — magazin; 20,40 
Vremuri bune şi rele (s);
21.15 Carnaval la Koln 
(rep.); 23,10 Quincy (s); 

6.00 Gottschalk, LateNight 
Show; 1,00 Magazin şi 
show nocturn; 2,30 Ko
jak (r); 3,20 Reluări.

CANALE 5
7,3© Ştiri; 10,00 Show

ul lui Maurizio Costanzo 
(r); 12,45 Forum (mag.); 
14,00 TG 5 — ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Beauti- 
ful (s); 15,05 Complot in 
familie (show); 16.20 A- 
genţia matrimonială (ma
gazin); 17,00 Desene ani. 
mate; 18,00 Super-samu
raiul (s); 18,25 Desene a- 
nimate; 19,00 O.K., preţul 
e corect (cs); 20,00 Boa. 
ta norocului (cs); 21,00
TG 5 — ştiri; 21,25 Cir
culă zvonul (show); 21,40 
Film; 23,30 Casa Via- 
nello (s); 2,30 Cotidiene 
(r); 2,45 Circulă zvonul 
(r); 3,30 Target (relua
re).

6,30 Brunch — TV 1 
(magazin TV); 10,15 Ve
cinii (s); 10,45 Brunch — 
TV 2 (magazin TV); 13,00 

Lovîng: „Suspiciuni"; 13,30 
Soarele Californiei (s);
14.25 Falcon Crest (s);
15.25 White Fang (s.a.);
15,55 Tânărul Indiana 
Jones (s.a.); 16,55 Mac 
Gyver (s.a.j; 18,00 Să
riscăm! (cs); 19,00 Totul 
sau nimic (cs); 20,30 Roa
ta norocului (cs); 21,15
A.S. (s.p.); 22,15 Chicago 
Hope (s); 0,10 Spiegel TV 
(reportaje); 0,35 Iubire 
sau ce naiba? (show); 
1,05 Crimă fn Paredis (f. 
TV, SUA, 1988, p. I); 2,50 
Reluări.

N B C

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,30 Anglia, azi 
(do); 10.00 Super shop; 
11,00 Roata bruţilor — 
piaţa americ.; 12,00 A- 
faceri internaţionale; 13,30 
Buletin financiar; 14,00
Azi — reportaje; 15,00 
Roata banilor — piaţa 
americ.; 19,00 Azi —- 
reportaje; 20,00 Ştiri ITN;
20.30 Viaţa noastră, cu 
M. Jeffries; 21,00 Enter- 
tainment X-Press; 21,30 
Dateline <— retrospectivi;
22.30 Magazinul ştirilor;
23.30 Show-ul serii, cu 
Jay Leno; 0,30 Real Per
sonal (talkshow); 1,00 
Buletin f in a n c ia r ;1,30 
Ştirile nopţii; 2,30 Show- 
xd serii, cu Jay Leno;
3.30 tn jurul lumii cu 
clasa I (do.).

E U R O S P O R T

9,30 Golf. Magazin 
PGA; 10,30 Ski artistic •  
Selecţiuni de ia C.M. de 
la La Ciusaz; 11,30 Te
nis •  Eurocard Open 1995 
de la Stuttgart (sel.): 13,00 
Fotbal 0  Eurogoluri; 14,30 
Lumea vitezei •  Maga
zinul sporturilor cu mo
tor ; 16,30 Fotbal •  Cam
pionatul Statului Sao 
Paulo — turul I (înreg.);
18.00 Tenis •  Eurocard
Open *95; 21,30 Buletin
de ştiri 1 ; 22 00 Ski al
pin a Selecţiuni din con
cursurile săptămânii;
23.00 Box •  Titlul brki- 
nic la categoria pană;
1.00 Snooker •  Liga Eu
ropeană 1995 .J. Whik —• 
K. Doherty; 2,00 Bule
tin de ştiri 2.

MART»,
IX FEBRUARIE

7,00 TVM a Tele- 
matinal; 8,30 La prinsa 
oră; 9,15 Serial (r)•  
Santa Barbara (SUA); 
10,00 Actualităţi; 10.05 
Limbi străine; 11,05
Cinematograful d e 
artă (r); 12,55 Desene 
animate; 14,00 Actua
lităţi; 14,10 TVR Iaşi 
a Est meridian; 15,03 
TVR ClujN.; 16,00 
Actualităţi; 16,10 Fii 
tu însuţi; 17,00 Cop. 
Vieţuiri; 18,00 Totul
despre muzică; 18.30 
Desene animate; 19,00 
Clio; 19,30 Serial '»  
Fata şi băieţii; 20.00 
Actualităţi; •  
metro; •  Sport; 
Telecinematcca * 
ce trag clopotele 
tică? (România);

7,00 L!» m m a

vista preş 
de muzică; 
furnal

animate; Ha. 
;9U5 Ore

tVorldnet; 10,30 
aşa crea a fort

•  Documentar; > 1 3  
Desene aninate; 12,00 
Teatru TV (r); lfaV 
Telejurnal CPI; I tM  
Actualităţi; 15,00 L toU  
străine (r); 16^0 De
sene animate; 16,30 
Serial •  Fiicele docto
rului; ţ 7,40 Serial •  
Agr şi no rd ; 2M0 
Hyperion; 2L00 TVM
•  Mesager; 21,30 ba. 
tre da şl a » ;  22,38 
Credo; 23,45 Eurogol

9,00 Desene animate 
(r); 9,30 Serial a Prin
ţul din Bel Air ţrg 
10,00 Serial # Falcon 
Crest (r); 10,50 Serial 
•  Miami Vice (r); 11,40 
Viva TELE 7 (r); t2,40 
Videotext; >8,00 De
sene animate e Bat. 
man ; 18,30 Film do
cumentar •  „Deschis 
pentru afaceri"; 19,00 
Mafalda (emisiune da 
Radu Coşareă); 20,00 
Serial •  F.B.L — ep. 
11; 20,50 Ţara nimă
nui ; 21,00 Telejurnal 
(emisiunea de ştiri a 
televiziunii TELE 7abc 
din 20. H. 1995); 21,30 
Serial # C.H.l.P.S. (ep. 
8); 22,20 Clip Viva; 
22,30 Film artistic.

TV DEVA

CANAL 21 
9,00 Videotext; 10,00 

Observator •  Antena 
1; 11.08 Retrospectiva 
săptămânii far); ItM  
Film 0  „Liceenii” (r); 
15,00 Videotext •  Pre
ţurile la Bursa de 
.Mărfuri Timişoara •  
Mica publicitate a A. 
nunţuri diverse;«17,00 
Observator. Antena L
■......... ....  "
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DUPĂ TURNEUL DIN UNGARIA 
CORVINUL SE APROPIE DE START

După uri scurt, însă dens turneu în 
Ungaria, F. C. Corvinul s_a întors acasă, 
continuându-şi, conform programului, 
pregătirile finale pentru primul meci, pe 
care îl va disputa pe teren propriu (la 4 
martie), în compania formaţiei Unirea 
Alba lulia. Pentru suporterii Corvinu
lui, să subliniem câteva amănunte din 
perioada 10—15 februarie a.e., când hu. 
nedorenii au efectuat un turneu în Un
garia, unde au susţinut trei partide. în 
primul joc, Corvinul a întâlnit pe Gyla- 
Vari — din liga a IlI-a — obţinând o 
victorie lejeră, după o dominare pronun
ţată, ceea ce reflectă şi scorul de 6—1 
în favoarea oaspeţilor. Golurile au fost

care a

I

I
acasă,1 

un meci cu Me. ■

au disputat un joc cu Motorul, 
câştigat cu 1—0. Abia întorşi
hunedorenîi au „legat" un m eci---------_
talurgistul Cugir, joc care s-a încheiat I  
nedecis (1—1), golul Corvinului fiind rea- !  
lizat de Tetileanu. I

Cum este şi normal, am dorit să a-a 
flăra şi părerea antrenorului principal |  
al Corvinului, Ioaii Fetcu. „Cu toate că ■  
în turneu am plecat cu un lot restrâns |  
— Sterean, Haidiner, Păcurar şi dorea ■  
satisfâcându-şi stagiul militar, iar Zâne |  
fiind plecat din Hunedoara (în timpul |  
turneului apărând câteva indisponibili-1 
tăţi — Ga bor, Şuvagău, şi Halostă — la I  
care s_au adăugat apoi şi Mitrică şl I  

marcate de Costăchescu (2), Bordean, Costescu, având la un moment dat doarl 
juniorul Scurtu — o frumoasă promisiu- 12 jucători apţi de a intra în teren), nu 
ne a hunedorenilor, promovat cu curaj 
în lotul primei echipe —, Hegyi şi Dăscâ. 
lescu. în al doilea meci, F.C. Corvinul 
a dat o frumoasă replică cunoscutei 
formaţii F.C. Stadler Kiskoros, din prima 
divizie ;a UftgarieU învingând cţi 1—(J, 
prn golul înscris de rapida extremă 
Dăscălescu. Apoi, în ultimul meci de 
pregătire în ţara . vecină,. Corvinul, 
deşi a jucat cu o echipă de liga a treia, 
a părăsit terenul învins cu 3—2,, în 
partida de la Beckescolor, scor la care a 
„contribuit" şi ajr&iLrittal părtinitor, dar 
şi imposibilitatea alinieri! celei mai în 
formă echipe, din cauza multor indis
ponibilităţi în echipa hurtedoreană. Şi 
fa aceste condiţii, Corvinul a înscris

am riscat nittrfe şi am dorit să-i în-1 
cercăm pe toţi jucătorii din lot. Pot ■  
să afirm că turneul, jocurile de Ia Arad şl I  
cu Metalurgistul Cugir au fost utile, a- - 
vând condiţii foarte bune de joc şi de |  
aplicare a programului dinainte stabi- |  
lit. Şi fără să minimalizăm ftici re-1 
zultatele, dar Urmărind îndeosebi pre- ■  
gătirea propriu-zisă, nouă, celor din con-J 
ducerea tehnică, ni s-a creat posibili- |  
tatea să conturăm în mare formaţia de I 
bază, cu cele mai bune rezerve a-1 
proape pe fiecare post In parte". I

— Ce urmează In această săptămâ. I 
nă, aveţi prevăzut vreun meci amical * 
mai important ? ' J

Joi, ora 15,30̂ 1a Hunedoara, vom.«» at-enic Vvl viuut a illeulio • uit*. imnvuouiu, > vu* a

două goluri prin Hegyi, care începe să primi replica puternicei formaţii Gloria I  
dovedească că nu degeaba a fost ani In Bistriţa, întâlnire ce va constitui şi îdovedească că nu degeaba a fost ani în 
şir vârful de lance al metalurgiştiior 
din Cugir. /

La întoarcerea din Ungaria, hune- 
j^dsrenii au avut O „haltă" şi la Arad, unde

Bistriţa, întâlnire ce va constitui ş i .  
principalul test al fotbaliştilor noştri, |  
după programul de pregătire premer- ■  
gător returului. |

SABIN CERBU j

•  HANDBAL FEMININ MULŢUMIRI DEVENILOR

Aşa cum am mal re
marcat în ziarul nostru, 
sala sporturilor din De
va a fost în acest înce. 
puţ de an gazda primi
toare a unor turnee de 
handbal feminin, mini- 
fotbal şi alte activităţi 
sportive, mult apreciate 
de spectatori. Dar iată 
că după turneul de hand
bal feminin, contând pen- 
tru campionatul Divi
ziei A, organizatorii tur
neului au făcut frumoase 
aprecieri la adresa Di
recţiei judeţene pentru 
tineret şi sport (director 
T. Tămăşan şi I. Deac 
— instructor), Colegiului

Judeţean de arbitri (pre
şedinte D. Grigore), Co
misiei judeţene de hand
bal (vicepreşedinte I. 
Mâtăsaru), administraţiei 
sălii sporturilor (E. Fur
că) şi nu in ultimul rând, 
diui Toma Pil, patronul 
firmei VERONA CQM 
SRL Deva. Tuturor fe
licitări 1

Formaţia deveană RE- 
MIN Deva se afli până 
mâine la pregătiri, la 
Herculane, cu antrenorul 
Ion Mâtăsaru, când se 
întoarce la Deva, pentru 
ultimele „finisări" în 
vederea reluării returu
lui. (S. C.).

O fază din meciul I.L.S.A. Timişoara şi R.A.T. i 
Bucureşti. Foto PAVEL LAZA j

UN TURNEU 
CU GUST AMAR

Anunţat ca cei mai 
important turneu al sezo
nului, „patrulaterul" de la 
Timişoara s-a „încheiat" 
în mod dezastruos, lăsând 
organizatorilor şi specta
torilor prezenţi duminică 
la finală un gust amar. 
După cum am anunţat şi 
noi, la Timişoara au par
ticipat Poli Timişoara, 
Steâua, F.C Argeş şi Be
kescsaba (Ungaria). Şi a 
început bine. Sâmbătă, Poli 
Timişoara — Bekescsaba 
2—0, iar Steaua a învins 
cu 3—0 pe F.C. Argeş.

Duminică, după întâlni
rea dintre învinsele de 
sâmbătă, F.C. Argeş — 
Bekescsaba (scor 5—1 In 
favoarea argeşenilor), a 
urmat finala dintre Poli 
Timişoara — Steaua, cu 

arbitrul Crăciuneseu la cen 
tru. Meciul a început 
destul de bine şi la pauză 
scorul a fost a lb : 0—0. Pe 
parcurs, însă, Panait, după 

. ce primise un galben, la 
un fault din spate, a pri
mit pe al doilea şi care a 
însemnat părăsirea . tere
nului. In repriza a doua, 
a fost eliminat din joc şi 
năbădăiosul Lăcătuş, fâs» 
după care antrenorii 
mitriu şi Rădulcscu, după 
o ceartă pe tuşă, au fost 
trimişi amândoi în tribu
nă. Dumitrul nu s-a con
format şi după trei rai. 
nute de întrerupere a jo
cului, Crăciuneseu a flu
ierat sfârşitul partidei.
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CADRU ADECVAT ACTIVITĂŢII 

FOTBALISTICE
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Cu competenţa şi se
riozitatea cunoscute, du
minică, la Deva, Aso_ 
ciaţia judeţeană de fotbal 
a analizat, în prezenţa 
preşedinţilor secţiilor de 
fotbal, a antrenorilor şi a 
unor arbitri, desfăşurarea 
turneului campionatului 
de fotbal al Diviziei C, 
ediţia-1994—1995. Infor
mările, precizările făcu
te de dnij Vi or el Jiann, 
preşedintele Asociaţiei ju
deţene de fotbal, Mlrcea 
Hârbu, vicepreşedinte şi 
Vasile Nemeş, secretar, 
«a reliefat preocupările 
pentru aplicarea în teri
toriu a Instrucţiunilor şi 
reglementărilor Federa- 
ţlei Române de Fotbal 
privind crearea unui 
cadru adecvat mişcării 
fotbalistice, consolidării 

şi dezvoltării bazelor spor
tive din judeţul nostru.

Spaţiul limitat nu ne 
permite extinderea con. 
ciuziilor formulate în ca
drul analizei, dar putem 
reliefa evidenţierea fă
cută vizavi de frumoasa 
comportare a echipei Mi
nerul Certej, care se a- 
fiă ta fruntea clasamen- 
tuiul, neînvinsă, in tur, 
dar şi a echipelor Aurul 
Brad, Minerul Aninoasa, 
Minerul Ghelari care se 
află pe primele locuri ale 
clasamentului şi în ciuda 
onor greutăţi financiare 
ce mai persistă, se stră
duiesc şi iată izbutesc să 
vizeze performanţa şi 
suntem convinşi că în 
retur (dacă vor fi ajutaţi 
mai mult), vor avea un 
cuvânt de spus în confi
guraţia primelor 5—6 lo

curi în clasament. Me
rite apreciabile li se cu
vin şi formaţiilor Victo
ria Cătan, adevărată re
velaţie a campionatului. 
Minerul Ştiinţa Vulcan, 
Dacia Orăştie şi Construc
torul Hunedoara, echipe 
mult întinerite şi, care, 
datorită promiţătoarelor 
talente, dar şi a muncit 
antrenorilor, au început 
să se exprime — tehnic 
şi tactic — la un nivel 
superior, mai ales pe te
renurile proprii. Este 
locul şi în acest colţ de 
pagină să reliefăm acti
vitatea — de multe ori 
necunoscută — a condu
cerilor acestor secţii de 
fotbal şi a sponsorilor, ce 
fac adevărate eforturi 
pentru a sprijini activi
tatea fotbalistică, lată de 
ce am dori ca şi spon
sorii (conducerile societă
ţilor, agenţi economic^ 
patroni), dar şi primării
le — aproape absente în 
sprijinirea sportului ta 
general — din Simeria şi 
Haţeg în special, dar şi 
din alte localităţi ale că. 
ror echipe se află în sub
solul clasamentului şl se 
zbat în mari lipsuri fi
nanciare, să-şi îndrepte 
puţin privirea şi spre 
sport şi de ce să nu o 
spunem deschis, spre 
fotbal, cel mai îndrăgit 
sport şi la noi în ju
deţ, şi, chiar cu greu
tăţile actuale, să spri
jine cât de cât reveni
rea publicului din oraş 
la stadion, în atmosfera 
tonifiantă a marilor în
treceri de pe gazon.

O ricât de bine ar fi organizat un meci de fot
bal şi oricâtă importanţă ar avea pentru lo
cul m clasament al combatantelor, fără un 

arbitraj corect, autoritar, jocul poate degenera. _ 
Aşa cum s-a apreciat şi în şedinţa de duminică, 
majoritatea arbitrilor din judeţul nostru, ce oficia
ză în Divizia C, Ia juniori, In meciurile de cupă şi 
în altele, se bucură de un frumos prestigiu, de
vansând multe alte judeţe recunoscute in ţară, în 
acest domeniu.

Cu toate aceste aprecieri, atât informarea pre. 
zentată cât şi intervenţiile preşedintelui Comisiei 
judeţene, de arbitraj, dl Grigore Macavei (fostul 
arbitru hunedorean {te prima scenă fotbalistică a 
ţării, actualmente observator federal la'Diviziile A 
şi B), a accentuat că încă există lacune in arbi
traj, unele generate de feluritele intervenţii ale gaz
delor — unele de intimidare^ altele de „stimulare"

ARBITRAJELE — GENERATOARE ALE 
ORDINII ŞI DISCIPLINEI PE TEREN

—, dar şi a unor acte crase de indisciplină din 
partea unor jucători şi Chiar „conducători" şi nu 
în, ultimul rând a  prestaţiei , slabă, a unor arbitri 
ce se regăsesc în meciuri ce au fost marcate de 
acte de indisciplină, din tre care 2—3 partide în
cheiate cu sancţiuni drastice pentru unii jucători şi 
conducători din asociaţii sau secţii de fotbal. A- 
ceastă stare de indisciplină â condus la acordarea 
unui număr mare de cartonaşe galbene şi roşii 
unor fotbalişti — mulţi dintre eî recidivişti, bine 
cunoscuţi la Comisia de disciplină. Concret, în tur, 
-s-au acordat nu mai puţin de 397 cartonaşe gal
bene şi 25 roşii, 28 de jucători suportând 57 de 
etape de suspendare, iar câţiva fiind suspendaţi 
între 6 luni şi doi ani! Cei mai mulţi fotbalişti 
„gratulaţi" cu cartonaşe galbene şi roşii sunt de 
la Metalul Crişcior, IIAGCL Călan, Haber Haţeg şi 
Favior Orăştie. Nici unii juniori nu s-au lăsat mai 
prejos, „încasând" în tur 163 cartonaşe galbene şi 
31 roşii — cu 6 mai multe decât seniorii (!) —, 
ceea ce arată mari lipsuri faţă de pregătirea şi 
educarea viitoarei generaţii de fotbalişti. Şi de ce 
să nu o spunem, la unele cluburi, secţii sau aso
ciaţii, juniorii sunt lăsaţi la voia întâmplării în ce 
priveşte asigurarea condiţiilor de pregătire, ca să 
nu le amiiitim şi pe cele de masă şi transport 
la meciurile din deplasare.

In orice caz, cerând sprijinul asociaţiilor, pre
şedintele comisiei judeţene de arbitri a insistat şi 
asupra măsurilor ce trebuie luate faţă de pregăti
rea lor, delegare la jocuri şi prestaţia pe teren, a 
creşterii in continuare a exigenţei faţă de presta
ţia, corectitudinea şi cinstea arbitrilor pe teren.

m * mm tmm m mm 1 mm t  m
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UNIVERSIADA

' : ALBA

în perioada 18— 28 fe
bruarie, la Jaca — în 
Spania —, se. desfăşoară 
o nouă ediţie a Jocurilor 
Mondiale Universitare do 
Iarnă. In această im
portantă competiţie in 
ternaţională participă şi 
din ţara noastră cinci 
sportivi, la trei discipline 
ale sportului de iarnă : 
ia schi alpin — Ion Tran
dafir, Csilia laickacs şi 
Ovidiu Prunea (antrenor 
Paul Ivănescu), la schi 
fond — Rozaiia Supcală 
şi la patinaj artistic — 
Cătălin Frăţilă. Tuturor 
un loc cât mai bun !

TRIBUNA OFICIALA 
DIN GHENCEA

Iată că după trei ani, 
când la stadionul Steaua 
din Ghencea a început 
modernizarea tribunelor 
după modelul cunoscu
tei arene fotbalistice, a 
nu mai puţin renumitei

echipe Anderlecht, din 
Bruxelles, lucrarea se a- 
propie de sfârşit. După. 
aprecierea constructoru
lui, dar ş i, a beneficia
rului, se prevede ca tri-; 
buna oficială să fie gata 
până la 1 august a.c. SeJj 
presupune că Ia această* 
dată să se dispute Şi me 
ciul demonstrativ Steaua 
— Borussia Dortmund, 
ce va fi meciul de re
tragere a Iui Marcel 
Răducamt, fost (mare) 
jucător al celor două 
echipe.

CU FORTE 
PROASPETE

Recent, adutarta Aso
cia ţiej judeţene de fotbal 
a hotărât rocştarta ta 
rândurile membi Tor bi
roului executiv a trei 
ndi membri: este vorba 
despre G rigore Macavei, 
preşedintele Comisiei ju
deţene de arbitri, Boru 
Tema, preşedintele Cerni-' 
siei de observare şi Cor
nel C ărare, preşedintele 
Comisiei municipale de 
fytbal Petroşani. Deci, 
cu forţe proaspete, la 
mai bine pentru fotba
lul judeţean. (S. C.).
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|  i REZULTATEI,E CONCURSULUI
I } PRONOSPORT .
î V DIN 19 FEBRUARIE 1995

1 \

I !

Cagliari —- Parma 2—0 I
Cremonese — Florentina 0—0 X
Foggia — Sampdoria 1—1 X
Genoa — Roma . 1—0 1
Inter — Brescia 1—0 1
Juventus —  Napoli 1—0 I
La zio — Milan 4—0 1
Padova — Torino 4—2 1
Reggiana — Bari 0—1 2
Atalanta — Como ' 3—0 t
Lecce — Salernitana 1—2 2
Lucchese — Cesena 1—1 X
Udinese — Cosdnza 1—0 I

Fond de câştiguri: 188 709 844 Iei.
m -ta**-
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In acord cu programul 
general de guvernare şi 
„cartea albă“ dată publici
tăţii de Ministerul Sănă
tăţii privind reforma sec
torială a serviciilor de să
nătate, Guvernul României 
a emis Hotărârea nr. 126/ 
1993 publicată in M. Of. 
nr. 90/12. 05. 1993 privind 
unele măsuri pentru re
forma serviciilor medicale, 
iar Ministerul Sănătăţii a 
emis norme tehnice de a- 
plicare a acestui act nor
mativ.

Printre măsurile cuprin. 
se în sistemul de reforma
re şi ajustare structurală, 
este inclusă — la nivelul 
întregii ţări — transforma
rea spitalelor şi secţiilor 
exterioare din mediul ru
ral in CENTRE DE SANA- 
TAŢE, instituţii sanitare pu
blice cu său fără persona
litate juridică, menite a 
ridica calitativ nivelul ser
viciilor de sănătate din 
mediul rural.

De fapt, despre ce este 
vorba, ce reprezintă un 
centru de sănătate şi mâi 
ales ce avantaje decurg 
pentru populaţia asistată ?

In primul rând, trebuie 
să menţionăm că această 
nouă structură de asisten
ţă medicală a fost propu
să .de către „Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii* ţă
rilor din centrul şi estul 
Europei, deci şi României, 
după modelul folosit cu 
bune rezultate în unele 
ţări din Europa Occidenta
lă.

Iâ al doilea rând, la noi 
in ţară funcţionează 91 
cenfre de sănătate, fiind 
bine apreciate şi corect re
ceptate de către populaţia 
zonală, precum şi de' că
tre personalul medico-sani. 
tar aferent.

.La Baia dc Criş, Cen
trul de sănătate este com
pus dintr-un staţionar (spi
tal) cu 60 paturi (secţie

Drumurile noastre poate... 
se vor asfalta vreodată ? 
lată o întrebare plină de 
amărăciune care şi-o pu
ne bietul şofer a cărui i- 
nimă se afundă în dure
re la fiecare ,̂ pas. Zilnic, 
la redacţie sau în deplasă- 
rile în judeţ, tot mai mulţi 
oameni ne, adresează ru
gămintea de a sensibiliza 
pe cei în drept să acorde

interne, boli infecţioase şi - 
compartimentul cardiolo. 
gie), pţecum şi un servi- 
c&t de radiologie. IJh am
bulatoriu (policlinică) ce o- 
feră asistenţă medicală pe 
linie de interne — cardio
logie şi infecţioase, zilnic, 
conform programului sta
bilit. Microstaţie de salva
re echipată eu 3 autosani
tare la dispoziţia perma

un teritoriu cu o populaţie 
de peste 11 #00 locuitori. 
S.au modificat astfel func. 
ţionalîţăţile vechiului - spi
tal comunal cu specific 
predominant de cronici, cu 
cel actual cu specific de 
acuţi cil largă deschidere 
spre asistenţa bolnavului 
la domiciliu in cadrul con
ceptului de îmbunătăţire 
a asistenţei primare.

în  c h e s tiu n e a  S p ita lu lu i 

d in  B a ia

Direcţia sanitară 
a judeţului 
Hunedoara 

argumentează

nentă a cetăţenilor din - 
zona arondată, având un 
nucleu de gardă-— urgen
ţă — cu caracter perma
nent, ce acoperă şi perioa
da de noapte, respectiv in
tervalul 20,00—8,00.

Evidenţiem înfiinţarea 
în următoarele săptămâni 
a unei farmacii proprii cu 
circuit închis, un cabinet 
stomatologic, un laborator 
de tehnică dentară, întă
rirea laboratorului clinic, 
precum şi un compartiment 
administrativ şi economi- 
co-financiar adecvat.

Deci, o instituţie medica
lă echilibrată, capabilă să 
acopere în bune condiţiuni

deşte la ceea ce ar fi de 
urgenţă, iar dacă se gân
deşte totuşi, lipseşte ele
mentul financiar de susţi
nere a bunelor . intenţii. 
Ce-i de făcut intr-o ase
menea situaţie, ne întrea
bă şi dl Ioan Barb, din 
Hunedoara. E greu de 
spus pentru că lucrurile se 
pasează, iar drama şosele
lor rămâne evidentă. Re

... Evidenţiem caracterul ad- 
' misiy privind capacitatea 
de absorbţie, şi internare a 
bolnavilor din- extraterito- 
riu în conformitate cu re-, 
glementările în vigoare. Iar 
dacă în prezent remarcăm 
că încărcarea pat-medic s-a 
normalizat în favoarea ca
lităţii prestaţiei medicale 
propriu-zise, avem o Ima
gine completă a acestui 
lăeaş de sănătate, pus la 
dispoziţia -populaţiei în do
rinţa rezolvării lâ standar- • 
de ridicate a serviciilor me
dicale către cei ce le soli- 

. cită. Şi nu în ultimul rând, 
ridicarea gradului de con
fort pentru bolnavi şi per

sonal, a realizării unui 
climat generos de lucru şi 
colaborare colegială, a ţi
nui comportament civilizat, 
corect, cald, în contact cu 
cei suferinzi.

Direcţia sanitară crede 
că este bine şi normal, în 
folosul bunului mers al 
lucrurilor, să îşi Îndrepte 
în continuare atenţia şi e- 
nergia spre scopul propriu- 
zis, acela de a fi alături 
de interesele celor ce aş
teaptă din partea oameni
lor în halate albe multă 
înţelegere, armonie, con- 
descenţă, dar mai ales •  
prestaţie profesională de 
un nivel «&t mai ridicat

La nivel gEDttâţ fi focal, 
reforma^ schimbările stanic, 
turale sunt procese ire
versibile. O dată ce ca
drul legal este îndeplinii, 
ele devin - executorii.

Direcţia sanitară jude
ţeană, că orgân local des
centralizat ăl Minlsţerului 
Sănătăţii, sub autoritatea 
prefecturii ca garant al 
respectării legilor ţ^ri», vă' 
rămâne şi vă acţiona In 
continuare fidelă principii
lor implementării schimbă
rilor în sistem puse' în fo. 
Josul intereselor reale ale 
comunităţii. .

Am cohsiderat necesar sfi 
informăm populaţia din 
zona Centrului de sănă
tate Baia de Griş despre 
modul cum este organiza
tă în prezent asistenţa me
dicală.

Credem în continuare că 
în scurt timp apariţia le
gii asigurărilor soci'ale de 
sănătate va reprezenta o 
nouă etapă calitativ supe. 
rioari caro va modifica 
fundamental bazele asigu
rării sănătăţii populaţiei în 
ţară.

Dr. ALEXANDRU POPA, 
directorul

Direcţiei Sanitare a 
judeţului Hunedoara

Nu »e p o a te , dom nilor!

Drumurile noastre 
rămân spaima

atenţia, financiară şi ma
terială, căilor rutiere, ca
ro se deteriorează cu zi ce 
trece. Gu excepţii fie în 
oraşe sau intre localităţi, 
odată cu dezgheţul naturii^ 
in asfalt apar gropi imen
se, care pur şi simplu „rad* 
Viaţa maşinilor. Costurile 
ce vizează întreţinerea a- 
cestora cresc considerabil, 
intre timp, impozitele care 
se plătesc anual' probabil 
iau alte căi decât cele fi. 
reşti, de refacere a dru
murilor. Trist, dar ade
vărat, nimeni nu se gân-

unele porţiuni, cum ar fi 
între Tipografia Deva şi 
Biserica din Ceangăi, ori 
pe linia de centură a mu
nicipiului Deva' —, sute de 
gropi îţi ies în cale. Fe
reşti una, dai in alta. Cu 
fiecare groapă, din buzu-. 
nar , curg“ banii. La cine 
să te mai plângi ? Cine 
mai apără interesul cetă
ţeanului ? Doar Dumnezeu 
cu mila t Oricum, nu se 
mai poate, domnilor I -Dru
murile noastre rămân spai
ma Europei I

CORNEL POENAR

Mulţumim, domnule 
„Decan" I

„V ă  rog să ţin e ţi cont că cineva d in  largu l ză rii nu 
vă dă nicicând u ită r ii, d rag ilor mei z ia riş ti de la „C u
vântu l libe r". Acel cineva este moş A lic, p rim a ru l co
m unei Topliţa, „decanul de vârstă“ ' a l p rim a rilo r d.in 
jude ţu l Hunedoara, cum m -a ţi num it dumneavoastră. 
Sunt la  Căciulata, la băi. Îm i tratez oasele bătrâne şi 
ostenite, dar mă gândesc cu drag la  dumneavoastră. Cât 
lipsesc eu, rugăm intea mea este să vă duceţi m a i des 
pe la Topliţa, pe la  prim ărie, p r in  sate, să vă interesaţi 
ce via ţă  duc oamenii, bun ii mei consăteni. Pe cei care 
fac rele să-i puneţi la  foaie. Apoi când v in  acasă am 
să vă mulţumesc fa in".

Dle „decan", z ia riş tii de la  „C uvântu l libe r" vă m ul
ţumesc m u lt că şi de la Căciulata v-a ţi gândit la  noi. Vă 
dorim  sănătate şi vă aşteptăm.

GII. I. NEGREA

Realizarea la Brănişca a 
unui „Centru de recupera
re şi reintegrare socio-prd- 
fesională tip cămin.spi- 
tal“ este o necesitate şi o 
opţiune mai veche a In
spectoratului de stat pen
tru handicapaţi. In legă
tură cu această investiţie 
nc-am adresat cu urmă
toarea întrebare dlui Con
stantin Ioniţă, directorul 
Găminului-Spital Brăniş
ca.

— Ce se înţelege prin 
acest centru de recupera
re, dle Ioniţă ?

— Am elaborat prin In-

în Patrimoniul Naţional Ia 
nr. de inventar 27 B 052*

• Potrivit Legii nr. 50/1991, 
In astfel de incinte nu ori
cine poate face ce vrea, 
c h ia T  dacă incinta cu clă
dirile aferente se află î£ 
administrarea sa. Patrimo
niul naţional trebuie pro
tejat, să rămână peste 
veacuri. Din aceste moti
ve, ceea ce a dorit să con
struiască Inspectoratul te
ritorial pentru handicapaţi 
a trebuit să obţină avize
le de specialitate de la 
comisiile de urbanism, lo
cală şi judeţeană, Comisia

0 iniţiativă 
investiţională 

nn tocmai

stitutul judeţean de proiec
tare un studiu de dezvol
tare şi modernizare a ac
tualei unităţi, prin care 
se vor ameliora condiţiile 
de viaţă ale asistaţilor. Şe . 
vor realiza astfel t redis
tribuirea unor spaţii în 
construcţiile existente In 
vederea asigurării unor 
condiţii corespunzătoare 
pentru toate activităţile din 
unitate; ameliorarea con
diţiilor de cazare prin rea
lizarea de spaţii - noi dg 
cazare in dormitoare cu 
1—4 paturi^ având'grupuri 
sanitare proprii; ameliora
rea condiţiilor’ de prepara- 
re şi servire a mesei, pre
cum şi a spălătoriei meca

nice ; modernizarea alimen
tării cu apă şi energie e- 
lectrică inclusiv a reţele
lor exterioare.

Am elaborat documenta
ţia şi âm fi vrut să fim 
mai ’ avansaţi, dar ne-au 
trebuit foarte multe avi
ze la faza de urbanism.

Faţă de această stare de 
lucruri am adresat o în
trebare şi domnului Ion - 
Gonstantinescu — arhitec
tul şef al judeţului.

Ce ne puteţi spune, - 
dle arhitect şef, despre a- 
vizarea acestei investiţii 7

— Actualul cămin-spital 
se află în clădirea caste
lului medieval din satul 
Brănişca; acest castel cu 
incinta şi capela sunt de
clarate rnonumente istori
ce şi de arhitectură din 
sec. XVIII, fiind înscrise

zonală a monumentgjtaf, 
samblurilor. şi sitarilor .&• 
torice Transilvania de Vroi 
de la Gluj-Napocă) i a r « l  
lă Rucureşti ayjrele ,Di
recţiei M«măm^ţelpiw, J j-  
torire dih cadrul Ministe
rului Culturii "şi'de la  Mi
nisterul Lucrării?* ItoblicQ 
şi Amenajării Teritoriufoi.

Cum toate-greste avize 
au ieşit JaMorabile, cu miel 
recomandări* de cizelare a 
propunerilor, acum -suni 
condiţii pentru aprobarea

toare de proiectare care 
acum sunt deja etape de 
rutină, momentul începe
rii lucrărilor depinzând de 
cel al aprobării fonduri
lor şi de abilitatea şi ope
rativitatea proiectantului.

Pentru obiectivele care 
sunt în competenţa de a- 
probare a Guvernului, pla
nurile urbanistiee de de
taliu se aprobă prin Ho
tărârea Consiliului jude
ţean. De aceea pe ordinea 
de zi a şedinţei din 23 fe
bruarie i995 este trecut $- 
cest proiect de hotărâre.

Documentaţia lucrării 
poate fi consultată de cei 
interesaţi la sediul Inspec
toratului teritorial de stat 
pentru handicapaţi sau la 
Direcţia urbanism, amena
jarea teritoriului şi lucrări 
publice.

A consemnat 
ION CIOCLKI
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Nu de mult, televiziunea 
a transmis pe postul na
ţional un reportaj fulnji- 

. nant despre câinii vaga
bonzi, subiect pe care mass- 
; media din străinătate La 
prezentat intr-un timp cu 
tot tacâmul. Q realitate 

■crudă, o realitate amară, 
care trebuie privită sau 
luată aşa cum este. Fieca- 

. re dintre noi a avut pri
lejul să vadă dormind pe 
mormane de moloz din u- 
nele cartiere ale Hunedoa
rei câini care ziua aii hă- 
lăduit pe străzi in căuta
re de mâncare. Pe unii hoi
năreala i-a înrăit. Mârâie 
când te apropii de ei. îşi 
arată colţii, gata să te sfâ

şie dacă vrei să-i alungi. 
Alţii, slabi şi jigăriţi, se 
apropie cu ochii umezi şi 
trişti. Dacă i-ai mângâiat, 
scâncesc şi dau prietenos 
din coadă. 6  bucată de 
drum se ţin după tine, se

gudură şi dacă văd că nu 
le dai oicoajâ de pâine sau 
măcar nu le vorbeşti te 
părăsesc.

Câini vagabonzi, câini fă
ră stăpân. Sărmanii câinii 
Nu vor putea niciodată să

înţeleagă că nu vor mal 
fi ce-au fost şi ce ar tre
bui să fie. Cunoscuţi ca 
rele mai credincioase a- 
nimale, peste. noapte au 
devenit incomozi. Omul se 
debarasează de fidelitatea 
lor, întocmai cum ar cău
ta să se scape de un hârb 
de oală ce nu-i este de 
folosinţă. Din moment re 
noi nu mai avem nevoie 
de ei, „aventura" lor se va 
sfârşi. Soluţia a fost dată 
ca întotdeauna de celebra

şi magnifica noastră tele
viziune; vor sfârşi cu to
ţii prinşi de hingheri. Dar, 
după cum bine ştim, şl- d e ■ 
hingheri ducem lipsă. Şl j 
când ne gândim că mulţi 
dintre noi' nu au un toa: 
de muncă I

O ocupaţie uitată, igno-. 
rată; apare în actualitate, 
cea, de hingher. DatoriAfr' 
acestui personaj, câinii 

vagabonzi vor avea o moa* 
te uşoară; în loc să Se 
strangulaţi, li se va aplice 
o banală injecţie. Trist, da* 
adevărat.

io a n z a l a r ,
Hunedoara



F A M I L I A  AZI
Expresia „copil de familie bună" are 

pentru cel căruia i se aplică valoarea 
unşi recomandări de bună purtare in 
faţă societăţii. Pentru că o familie bună 
se situează peste medie prin valoarea 
sa, prin calitatea membrilor; săi, adi
că prin moralitate, nivel cultural şi ma
terial.

Din păcate există şi opusul acestei 
situaţii — familia dezorganizată, in mul
te cazuri trăind intr-o mizerie mate
rială şi morală care duce la abandona
rea copiilor in diverse; instituţii de o- 
crotire sau la refugierea acestora ir. 
stradă. In bulversarea produsă în ul
timii ani -tot mai multe familii alunecă 
pe această-pantă, crescând îngrijorător 
numărul minorilor abandonaţi şi al co
piilor străzii.

Tot în astfel de familii şi, ceea ce 
este şi mai trist, chiar in unele consi
derate respectabile, ca urmare a lip
surilor generate de tranziţie, apare sau 
se intensifică Violenţa. Căci dacă alte 
binefaceri ale economiei de piaţă se 
mâi Iasă aşteptate^ cârciumi sunt la tot 
pasul, să tot aibă -omul undc-şi îneca 
amarul. Iar efectul consumului ridicat 
de alcool este dezastruos pentru farpi- 
lii, traumatizant de-a. dreptul pentru cei 
mai „slabi" —■ 'femeile şi-jcopiii. Aceas
tă' situaţie poate explica, măcar în par
te, alterarea sentimentului matern, do
rinţa de vagabondaj a copiilor. Iar u- 
neori duce, chiar la deznodăminte tra
gice, victimele bătăilor-'Cotidiene deve
nind îri cefe din urmă criminali.

Există şi o altă categorie foarte vi
tregită azi — familia tânără. Din pro
misiunile postrevoluţionare privind a. 
jutorul acordat, familiilor de tineri s-a 
ales praful. Din. alte angajamente, ul.

terioare, probabil se vor înfrupta fa
milii tinere pe alese, care au norocul 
să aibă pe cineva, undeva... Dar tinerii 
fără Dumnezeu şi fără taţi sau mame 
patroni cu afaceri înfloritoare ? Ori nu 
se mai căsătoresc, ori trăiesc câte două- 
trei generaţii într-un biet apartament, 
de multe ori subdimensionat şi lipsit 
de confort.

Nu sunt de invidiat nici,, familiile de 
vârstnici, chiar dacă dispun de locuin
ţă, nu mai trebuie să-şi cumpere lu. ~ 
cruri pentru casă şi nici prea multe ar
ticole de îmbrăcăminte. Veniturile, in
suficiente pentru un nivel de viaţă ac
ceptabil, le îngreunează viaţa şic aşa 
marcată de oboseală şi bolite acumu
late în decursul anilor. Iar ca „încu
rajare", guvernanţii le mai amintesc, 
din când in când, că sunt o povară 
pentru partea activă a societăţii, acum- 
când nu mai sunt productivi.

De altfel, exceptând familiile care ob
ţin câştiguri care să le permită o via
ţă decentă sau chiar îmbelşugată, toate 
celelalte traversează o perioadă de cri
ză, căreia, deocamdată, nu-i văd solu; 
ţionarea. Dată fiind amploarea feno. 
mânului, cât şi faptul că membrii socie
tăţii se formează în propriile familii, 
soluţia acestei crize trebuie' s-o găsească, 
statul. Poate n-ar fi lipiwt.de'importan
ţă să avem şi noi un Minister al Fa
miliei, cum au italienii, case. să se o- 
cupe de problemele familiei- în. toată 
complexitatea lor. Fireşte că este ne
voie şi de o situaţie economică bună, 
comparabilă cu cea a occidentalilor, dar* 
şi mai mult interes faţâ 'de. tot ceea-ce! 
înseamnă problemele familiei azi. .

\  VIORICA ROMAN ;

De-a lungul istoriei o- 
menirii, numerele, înşi
ruirea fi „mişcarea" lor 
au fascinat • şi oameni 
simpli şi spirite lumina
te, crezându-se în influ
enţa lor asupra vieţii. Pi- 
tagora avea predilecţie 
pentru numerele care nu 
sunt divizibile decât prin 
ele însele.

Ce se spune despre 
principalele cifre: 1 — 
reprezintă divinitatea; 2 

' — originea răului pentru
că prin el a încetat uni
tatea şi a început dvali- 

ţ tatea; a provocat anta-
1 gonisfaul şi a anihilat
? pacea; 3 — are ceva sfânt,
|  naşterea, viaţa şi moartea
l fiind cele trei reprezen-
1 ţări esenţiale ale mate

riei; 4 — se spune că 
prezice certuri şi război; 
5 — reuşite în domeniul 
sentimental (este numă
rul vocalelor şi al celor

cinci simţuri}; 7 — cifra 
ce o găseşti pretutindeni 
în religie, in Biblie, în 
legendă, în istorie, în o- 
cultism, fiind cifra cea 
mai curioasă din punctul 
de vedere al matematicii 
mistice; 8 — eşec, doliu, 
amărăciune ; 9 — cifră
excelentă; 10 — este ci
fra socotită palidă din 
punctul de vedere al 
ş a n s e i ;  11 — ci
fră bizară; 12 — cifră 
funestă, deşi apostolii 
sunt 12, lunile anului la 
fel, ca şi semn de zodia
cale; 13 — este pentru 
unit blestemată, pentru 
alţii binecuvântată; 16 — 
19 sau 21 — se spune că 
sunt favorabile; 60 — 
era considerată de egip
teni cifră sacrăf 100 — 
reprezintă perfecţiunea; 
1000 — perfecţiunea ab
solută.

M O D A
Creatorii de modă su

gerează femeilor tinere, 
pentru primăvara care 
se apropie, fusta scurtă, 
largă, cu hluză stil ie. 
Fustele mai sunt petre
cute şi închise în nasturi, 
după modelul scoţian, sau 
drepte, cu şliţuri pe pul
pe. La modă sunt şi pan
talonii scurţi, asortaţi cu 
veste din acelaşi mate
rial şi cizmele înalte, 
încheiate în şireturi. In 
orice ocazie, sunt potri
viţi pantalonii lungi şi 
lejeri. Sacourile sunt mu

late pe corp şi conferă o 
ţinută elegantă, feminină. 
Şi rochiile scurte vor fi 
mulate pe corp, lărgin- 
du-se în partea de jos, 
în modelul cloş-umbrelă.

Paleta coloristică este 
şi ea diferită. Predomină 
albul, negrul, roşul, dar 
şi maroul in nuanţe lu
minoase, auriul, verdele 
crud, rozul intens şi por
tocaliul. Moda acestei pri
măveri este o modă ac
cesibilă şi posibilităţilor 
materiale. ": ”

Simţul ordinii şi bu
nului gust al femeilor 

reflectat şi de co. 
merţul brădean.

• Foto PA VEL LAZA:

Ce n e , 
desenele

încurajaţi copiii să de
seneze ! De ce ? Pentru 
că, desenând, copilul îşi 
dezvoltă funcţiile intelec
tuale, capacitatea de a-şi 
coordona mişcările fine ’â- 
le mâinii, atât de nece
sare achiziţiei scrisului, 
capacitatea de a observa 
atent complicata lume ca
re îl înconjoară, de a o 
înţelege şi de a o inter
preta.

Orice părinte trebuie să 
ştie că desenuh-eite o a-' 
devărată „poartă deschi
să" spre cunoaşterea co
pilului şi spre o comuni
care. eficientă ; părinte- 
copii: Pentru specialist, 
desenele copilului 'repre
zintă un instrument diag
nostic şi .terapeutic, pri
mordial. De ce, atunci, 
părintele să nu cunoască 
un „ABC" âi«feStdegerii 
desenelor care să-l aju
te să se orienteze în re
laţiile sale cu propriul 
copil ?

Dacă aveţi' răbdare ' să 
pripiţi cir atenţie, veţi 
constata că desenele sunt 
o adevărată  ̂„oglindă a 
sufletului" copihilui; a 
intereselor safe;> a' Bucu
riilor şi nemulţumirilor 
sate, a fricilor sale, a re
laţiilor sate cu. ceilalţi 
(părinţi, educatori, prie
teni etc.). Ele reprezintă

un „limbaj" care poate, si 
trebuie să fie decodificat, 
şi asta cu atât mai mult 
la copiii mid la care ca. 
paritatea * de exprimare 
verbală; este insuficientă. 
Trăiri,, emflţij^ conflicte 
care nu pot fi „povesti- • 
te" pot fi însă exprima
te prin desene. In desen, 
ca şi in  joc, de altfel, co
pilul exprimă adesea- in
conştient tot ceea .ce nu 
poate sau nu VREA să 
exprime în cuvinte.: do
rinţele, emoţiile, temeri, 
le sale. Nu vă mulţumiţi 
să vedeţi . în desenul co
pilului o expresie a unei 
aptitudini, a talentului, 
pentru că în-acest caz 
pierdeţi infirmaţii » boga
te care vă; âjuţâ să-l cu
noaşteţi mai irinc. Am 
întâlnit copii care au re
fuzai să deseneze pentru 
că „ei nu ştiu, nu âu ta
lent". Criticând desenele 

. copilului, râzând de ele, 
ii răpiţi şi o modalitate 
foarte .sănătoasă de a-şi 
descărca tensiunile psihi
ce.

Simpla alegere a culo
rii şi simpla trasare a 
unei linii he oferă infor
maţii asupra particulari
tăţilor psihologice ale co. 
pilului. (Va Urma)

DORINA LOGIN, 
psiholog '

+  Bluzele colorate îşi 
menţin culorile dacă se 
înmoaie în apă rece să
rată şi apoi se.spală, iar 
uscarea se facă la um
bră...

+  Stofele de culoare 
neagră, când prind luciu, 
pot fă readuse la starea 
iniţială, periindu-le . cu 
peria muiată in oţet. ;

.Petele proaspete de 
fructe deiipe JEaţa de ma-; 
să se scot uşor astfel: 
porţiunea pătată *se ume- ? 
zeşte şi se freacă cu praf 
de- borax până devine ca 
o pastă, apoi se spală cu 
apă rece. . .

Sfaturi
practice r-

^  . Obiectele de os se 
menţirt albe dacă se 
din. oâjfd- -fer când, cu^o 
pensulă' muiată' iii lapte - 
dulce rece.' '*",

4) Mirosul de vărză, 
gulii, sau conopidă nu să 
împrăştie în bucătărie, 
dacă in vasul în cate se 
fierb se pune o bucată 
de pâine. *

gf Cartofii fără coajă 
se albeâc dacă fir apa îri 
care-se fierb se pune pU.' 
ţină zeamă de lămâie.

- +  Mazărea sau fasolea 
verde îşi păstrează o cu
loare frumoasă dacă la 
fiert sc adaugă un praf 
.de bicarbonat. •> "
■ ■ ' i i O ceapă întreagă ne- 
curăţată, introdusă în in
teriorul unei păsări tă
iate, păstrează carnea ne
alterată de la o zi la al. 
ta, fără a fi pusă.în fri
gider. , . . ... .

+  Cotletele de porc, In -. 
ainte de a fi puse la  
fript, se introduc într.un 
vas cu oţet de vin diluat 
cu apă şi amestec de mi
rodenii. Procedând astfel, 
fripturile capătă un gust 
deosebit de plăcut.

+  Zeama de la o lămâ
ie se dublează dacă înain
te de a o stoarce o ţi
nem câteva secunde în 
apă caldă. (Culese de N. 
Zamfir).

Utilizarea corectă a 
fierului de călcat

- Vă recomandăm câteva 
dintre regulile acestei 

frecvente îndeletniciri gos
podăreşti:

■  Când fierul de căl
cat nu mai aluneeă uşor, 
se împătureşte în 3—4 o 
pânză de bumbac; Sub ul
tima se pun 3—4 pastile 
de parafină sau de cea
ră de albine. Se trece a- 
poi fierul încins pâste a- 
cest tampon, căteâpdu-se 
imediât o pânză curată.

■  Dacă, din neatenţie, 
fierul de călcat a fost a- 
şezat pe o ţesătură sin
tetică şi aceasta s-a lipit,

nu mai poate fi utilizat 
decât după ce, răcit fiind, 
se trece peste un tampon 
cu acetonă şi se şterge 
apoi cil un tifon curat.

■  Uneori, deşi fierul 
este corect utilizat, ţesă
tura poate căpăta urme 
gălbui. Motivul este scro. 
beala care se prinde de 
fier sau gradul mai ri
dicat de umezeală- al ţe
săturii. In aceste condiţii, 
este contraindicată utili
zarea cuţitului pentru în
depărtarea apretului, re
mediul fiind ştergerea cu 
un tampon îmbibat în al
cool şi puţină -sare fină.

Ridurile pot fi

RIDURILE POT FI 
PREVENITE... 

în felul următor : -

#  Nu contractaţi mus
culaturafeţ'eiJn perioa
da stărilor sufleteşti de
presive ;

#  Nu expuneţi faţa 
acţiunii vântului, fri
gului, soarelui excesiv, 
fără a o unge cu o cre
mă protectoare, hidra_ 
tantă ;

#  Evitaţi lumina prea 
puternică. Ochii se „mi 
jesc“ şi la colţurile lor

apare „laba gâştii" ;
#  Nu ţineţi un re

gim alimentar dur, ca
re duce la o slăbire

, bruscă;
#  încercau să nu ci

tiţi la lumină slabă, în 
mijloace de transport 
sau culcată ;

#  Aplicaţi măşti cos
metice şi creme cores
punzătoare tipului de 
ten pe care-1 aveţi ;

#  Nu consumaţi, în 
exces, cafea, alcool : nu 
fumaţi, nu pierdeţi nop
ţile.



Aşa nu se mai poate!!  f '

Dk Ioan Iliasă, cititor 
i permanent şi abonat al 
[ ziarului „Cuvântul liber",
1 domiciliat în Orăştie, str. 

Gării, nr. 32/ ne scrie cu 
dilrere despre o problemă 

j ce-I frământă şi căreia nu 
j i se găseşte o rezolvare co- 
I respunzătoare de mai mul.
I fă vreme. Despre ce este, 
in fond, vorba ?

Apreciind cum se cuvine 
rolul cercetării şi ştiinţei 

| agncoie pentru organiza- 
] «ea şi asigurarea unor ex
ploataţii agricole eficiente, 
iul înţelege de ce pentru 
pământul — o suprafaţă 

! de 0,64 ha — care îi a- 
i parţine de drept ca pro- 
i pnetate mamei sale şi es- 
i te situat ta perimetrul 
i 8.C.P.P. Geoagiu, ea are 
j Unele necazuri în privinţa 
; primirii drepturilor ce i se 
! cuvin — produse sau bani, 

aşa cum prevăd legile în 
Vigoare. Prin aplicarea Le- 

! gii 18/1991, pentru terenul 
respectiv (fiind situat în 
lunca Mureşului, Ia ferma 

j 'dlui ihg. Ciobanu), mama 
; sa a devenit acţionară pe 
iţazâ cererii ce a depus-o 
• fn acest sens, dreptul de 
(proprietate asupra pămân
tului neputându-i fi con
testat.
i După multe drumuri şi

umblaturi, a ajuns ca pen
tru anul 1993 să primeas
că 300 kg grâu şi 200 kg 
cartofi, drepturi preluate 
abia în luna februarie a 
anului trecut.

Acum necazul este că, 
până la începutul lunii fe
bruarie a.c, încă mi i s-ati 
dat drepturile cuvenite 
penţru anul 1994. Conside
rând situaţia ca fiind a- 
normaiă, dl Iliasă doreşte 
să adreseze, prin interme
diul ziarului nostru, dlui 
director Tătaru de la 
S.C.P.P. Geoagiu, întreba
rea : dacă Staţiunea măi 
are nevoie de pământul ac
ţionarilor, de ce se tără
gănează {data drepturilor 
cuvenite ? „Fireşte — se 
spune în scrisoare — «oi 
am avut 'înţelegere şi răb
dare, dar aşa nu se mai 
poate. Dacă există lege, do
rim ca ea să fie respec
tată".

Din cele relatate, conclu- 
zia ee se desprinde este 
cât se poate de clară, sta
bilirea unor relaţii cât mai 
bune între staţiunea de 
cercetare şi proprietarii de 
pământ constituind o mă
sură absolut necesară în 
Vederea obţinerii unor re
zultate folositoare ambe
lor părţi. (N.T.)

Din dosarele poliţiei \
IDENTIFICAT 
ŞI REŢINUT

Cu puţină vreme in ur
mă, Maria Ţif, patronul 
unei firme particulare 
din Deva, a sesizat poli
ţia că magazinul i-a fost 
spart, hoţii furând bu
nuri în valoare de 60 000 
de lei. tn urma unor ac
tivităţi specifice, poliţia 
a identificat şi reţinut 
pe făptaş. Este vorba de 
Ioan Michi, de 21 de ani, 
devean. Şi bunurile au 
fost recuperate. ‘

IDENTITATE
FALSĂ

De ce i-a fost frică lui 
Constantin Moraru, un 
recidivist din Strîmtura 
— Maramureş, nu a scă
pat. Şi acest lucru, în
trucât ofiţeri ai Birou
lui poliţiei criminale din 
cadrul Poliţiei municipiu
lui Deva l-au prins din 
nou prin Piaţa agroalimen- 
tară. Anterior, insă, a- 
vând de dat socoteală 
pentru o contravenţie, s-a 
prezentat sub o identita
te 'falsă, inducând in e- 
roare organele de poli

ţie ! Acum, gluma s-a 
îngroşat.

REÎNTÂLNIRE 
Marin Şoptereanu din 

Lupenl şi Constantin-Ni- 
colae Cîmpean din Sibiu 
s-au reîntâlnit recent la 
poliţie. De ce ? Pentru 
că cei doi au pătruns in
tr-o zi tn locuinţa unui 
cetăţean din Deva şi au 
furat bunuri in valoare 
de o jumătate de milion 
de lei. Când Şoptereanu 
a ajuns in arestul poli 
ţiei, Cîmpeanu era mai 
de mult acolo, el fiind a- 
restat în o altă cauză.

MAI MULT A 
DISTRUS, DECÂT 

A FURAT
tn zona străzii Mărăşti 

din Deva a fost prins re
cent Tibi Tănase, un re
cidivist din Simeria. Prin 
reşedinţa judeţului el se 
Ocupa de furturi din a- 
utoturisme, dar mai ales 
de... distrugeri. Din cer
cetări a reieşit cam urmă
toarele: furturi in valoare 
de 240 000 de lei şi dis
trugeri în paloare de 
1655 000 de lei!

I

1. Potrivit Legii contabi-'
< li taţii nr. 82/1991, toţi ar 
genţii economici sunt obli. 
jgaţi să întocmească bilanţ 
scontabil pe anul 1994. Bi
lanţurile contabile ale so
cietăţilor comerciale cu 
‘capital de stat vor fi ve
rificate şi certificate de că. 
,tre cenzori (obligatoriu u- 
niU din cenzori trebuie să 

.'fie expert contabil). Veri- 
jficareâ şi certificarea bi
lanţurilor contabile pe a- 

’nui 1994 ale societăţilor 
comerciale cu capital pri- 

; vat care au o cifră de a-, 
f faceri mai mare de 509 

mii. Joi şi care potrivit sta
tutelor sau contractelor de 
asociere nu au obligaţia 
să aii» cenzori, precum şi 
bilanţurile contabile ale 
regiilor autonome, vor fi

MINISTERUL FINANŢELOR 
DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR PUBLICE 

Şi CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT 
HUNEDOARA — DEVA

in
verificate şi certificate de 
experţi contabili.

Bilanţurile contabile în
tocmite de agenţii econo
mici verificate şi certifi
cate conform celor de mai 
sus se vor depune la Di
recţia generală a finanţe
lor publice şi controlului 
financiar de stat — Ser
viciul bilanţuri, la terme
nele stabilite de lege.

Agenţii economici care 
nu au desfăşurat activi
tate de la înfiinţare şi

până la 31 decembrie 1994 
(deci au depus numai ca
pital social) nu depun bi
lanţ contabil pe 1994, ci o 
declaraţie pe proprie răs
pundere din care să re
zulte această situaţie.

2. In conformitate cu pre
vederile art. 25, lit. c, pct. 
a, din Ordonanţa nr. 3/ 
1992, republicată, precum 
şi art. 4 din H.G. 768/1992 
cu privire Ia folosirea for
mularelor tipizate privind 
T.VA., se precizează că

începând cu anul 1995 se 
vor utiliza noile formula
re astfel :

— Factura (cod 14-4-10/ 
aA)

— Factura fiscală (cod 
14-4.10A)

— Chitanţă fiscală (cod 
14-4-2)
cu menţiunea că vechile 
formulare se vor utiliza 
până la expirarea Stocu
lui. Procurarea formulare
lor de mai sus se va face 
de la organele fiscale te
ritoriale, iar celelalte for
mulare noi (jurnal pentru 
cumpărări (cod 14-6-17 /b), 
borderou de vânzare (încă. 
sare) (cod 14-6-15/a), jur
nal pentru vânzări (cod 
14-6-12/a) se vor tipări prin 
grija agenţilor economici.

(69)

Pe şosele întâmplate

La sfârşitul lunii ianua
rie, pe DN 7, din localita
tea Orăştie, Motov Vasile, 
conducător auto la Uzina 
Tractorul din Braşov, a 
adormit Ia volanul auto
turismului BV-02-UTB. Ie
şind in afara şoselei, In ur
ma impactului cu un pom, 
s-a accidentat grav. Con- 
tiituându-şi drumul spre 
Braşov cu’ altă maşină, pa
sagerii din autoturismul 
tamponat au avut un alt 
accident rutier. Să fie vor
ba oare deghinion ? Nici în- 
tr-uri caz. Este vorba de
spre nerespectarea legii 
circulaţiei.

•  Timar Nieolae, din O. 
răştie, conducând neatent 
autoturismul HD 01 ETU, 
a accidentat mortal pe A- 
chiţei Ioan, din Hunedoara, 

} care, aflat sub influenţa 
alcoolului, circula pe par- 
tea carosabilă a drumului. 

; Accidentul s-a produs în 
municipiul Deva.

» Tot pe raza municipiu
lui Deva, Pleter Radu Ioan, 

' dih localitate, conducând

cu viteză excesivă autotu
rismul 4 HD 4541, a pier
dut controlul volanului şi, 
părăsind partea carosabilă 
a drumului —, s-a izbit de 
un copac de pe partea 
dreaptă a sensului său de 
nrers. tn Urma coliziunii, 
minorul Ghighi Sebastian, 
de 9 ani, a decedat, un alt 
pasager, precum şi condu
cătorul auto, au suferit le
ziuni corporale grave. Ple. 
ter Radu Ioan eşte „reci
divist* în materie de cir
culaţie. Să vedem însă ce 
va hotărî instanţa de ju
decată.

# Pusok Rozalia, de 64 
de ani, din Hunedoara, şi-a 
pierdut viaţa în seara zi
lei de 3 ianuarie 95 pe o 
stradă din municipiu. A* 
flându-se şttb influenţa bă
uturilor alcoolice, a tra
versat neregulamentar stra
da şi a fost accidentată 
de autoturismul HD 01 
CXD.

•  Pase Nieolae, din 
Luncoiu de Jos, s-a apu
cat să facă ceea ce tre
buie să facă instructorii de 
la şcoala de şoferi. A ur
cat la volanul autoturis
mului 2 HD 8157 pe fiul
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S.C. BRUTĂRIA NEAMŢ î
S.R.L. DEVA j

Str. M. Viteazul, nr. 32
| IN ATENŢIA CUMPĂRĂTORILOR ! \
j S.C. BRUTĂRIA NEAMŢ S.R.L. Deva a- j 
J nuntă cumpărătorii şi clienţii fideli că produ- '
|  sele de panificaţie fabricate de societate sunt | 
î întotdeauna stanţate cu sigla „BN“ +  nr. - 
I schimbului.

Dacă veţi cumpăra numai această pâine, *
|  însoţită de stanţă, puteţi fi siguri că sunteţi |
* beneficiarii unui produs de calitate. j
|  (606035) I
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SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A-APELOR 
D E V A

strada Aurel VlaicH, nr. 25 
A N U N Ţ A

Organizarea unei campanii de combatere 
a dăunătorilor pe digurile şl lucrările hidro
tehnice din administrare, începând cu data de 
22. 02. 1995, folosind substanţe toxice cu ca
racter persistent. -

2n acest sens atenţionăm deţinătorii de a- 
nimale că este interzis cu desăvârşire păşunatul 
pe aceste terenuri.

Sistemul de Gospodărire a Apelor nu-şi 
asumă nici o răspundere privind urmările ce, 
ar putea surveni ca urmare a păşunatului pe 
aceste terenuri. (70)

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR 
D E V A

Anunţă pentru data dc 22. 03. 1995, ora 10,
C O N C U R Ş

pentru ocuparea postului de şef formaţiei 
Orăştie. ; *

CONDIŢII: — studii superioare (ing., shig.) 
în specialităţile: construcţii hidrotehnice, îm
bunătăţiri funciare sau construcţii civile; —- 
domiciliul stabil in Orăştie. : .

Tematica pentru concurs se poate consul
ta la sediul Formaţie! OrSstie, zilnic între ore
le 7—15. (71)

----- <*:

SOCIETATE DE ASXaURAKE

Pt utoturismul condus de Pleter Ioan Radu, după 
accident, "

său, Pase Nieolae Vaier, 
pentru a-1 pregăti în ve
derea obţinerii permisului 
de conducere. Copilul nu 
avea 18 ani împliniţi. Fiind 
vorba de săvârşirea unei 
infracţiuni, în cauză a fost 
întocmit dosar de cerceta
re penală.

•  Pregătirea autoturis
mului pentru drum.este o 
cerinţă necesară deplasării 
în siguranţă pe drumurile 
publice. De aceasta nu a 
ţinut cont David Liviu,.diri 
a>muna Bucureşci, care,
circulând eu geamurile a- 
burite la autoturismul 2 
HD 1778, a observat târ
z i u  un autobuz care sta
ţiona intrând pe partea 
din spate a acestuia. Au
toturismul a fost avariat.

•  Grof ioan, pensionar, 
din oraşul Brad, având 
probabil nevoie de o ţea
va metalică, s-a gândit că 
ar fi bine să şi-o procure 
mai ieftin. Pentru aceasta 
a scos din locul unde era 
plantat un indicator rutier. 
Fiind depistat de organele 
de poliţie,, a fost sancţio
nat conform Legii 61/1991, 
cu suma de 50009 Iei. Să 
fi costat oare atât ţeava, 
de care avea nevoie?

Mr. MIRCEA NEGRU, 
Serviciul Poliţiei rutiere a 

_  judeţului Hunedoara

AGENŢIA DEVA
Str. Duiliu Zamţirescu, bl. Q, et. 1, 

ap. 4. -

Societatea de asigurare — reasigurare „ASTRA“ 
SA. oferă agenţilor economici particulari şi de stai, 
societăţilor mixte şi altor persoane juridice, posibili
tatea încheierii unei game largi de asigurări. In con
diţiile practicate pe piaţa Internaţională şi la tarife 
de prime avantajoase, după cum'urmează:

•  Asigurarea bunurilor pentru caşurile de pagube
produse de incendiu şi alte calamităţi. Precum şi pen
tru cazurile de furt prin efracţie siaj prin acte de 
tâlhărie. . »

•  Asigurarea maşinilor şk instalaţiilor* pentru 
cazurile de avarii accidentale.

«  Asigurarea construcţiilor şi răspunderii Con
structorului.

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

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

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

punderea producătorului.
•  Asigurarea autovehiculelor pentru cazurile de 

avarii şi furt (CASCO) cu valabilitate în România.
•  Asigurarea de răspundere civilă auto cu vala

bilitate în afara teritoriului României (Carte verde).
•  Asigurarea de accidente a Conducătorlor de 

autoturisme şi altor persoane aflate în acestea.
a Asigurarea medicală pentru călătorii în străină

tate.
•  Asigurarea mărfurilor pe timpul transportului.
Societatea de asigurare — reasigurare „ASTEA*

SA. garantează acoperirea integrală a oricăror pa
gube produse din riscuri asigurate, prin plata unor 
despăgubiri importanţe, contribuind astfel la refece, 
rea bunurilor distruse din riscuri asigurate, oferindu- 
vă protecţia prin numeroasele forme de asigurare.

Personalul agenţiei Deva vă acordă servicii - de 
înaltă calitate şi relaţiile necesare cu privire la pri
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 profesionalism serviciile 
sale specifice.
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O F IR M Ă  E T A L O N  P EN TR U  

JU D EŢU L H U N E D O A R AIj ; V I N D E  |
|  prin  Com plexul C om ercial d in D eva  — Sîntu-1  

 ̂halm, 31 A  (intersecţia spre H unedoara) |

— TRACTOARE CHINEZEŞTI DE 18 CP |

I !
! !  
! i

I
l

I
I
I
l

I
I
i

| S C. „COBRA COMALIMENT* S.R.L. DEVA !

; M u »  engrosî j
1 '* i

Prin depozitul situat în bdul Decebal, des- * 
I chis zilnic între orele 9—17, tel. 622425, la cele | 
j mai avantajoase preţuri.

•  cafea boabe, vrac şi ambalată;
•  alune vrac;
•  cafea ness, diferite sortimente:
•  ţigări;
•  dulciuri;
•  paste făinoase;
•  conserve;
•  detergenţi;

— MAŞINI ŞI UTILAJE AGRICOLI

— REMORCI PENTRU AUTOMOBILE

— UŞI ŞI FERESTRE DE DIFERITE 

, MODELE

— GRINZI DIN RAŞINOASE

— MOCHETA, TAPET, ŢESĂTURI

— FLORI ORNAMENTALE 1
*

întomnaţii suplimentare k t  telefoanele: |  
|  054/62l336t 626294, sau la sediul firmei.

I

I !

i
i
IAi
I 

IA'
I

cosmetice. (140295)î

COMAT SA  H U N E D O A R A  D E V A
I

V înde urm ătoarele sortim ente de anve- !
! lope d in  im port, marca T ra ia l:

•  155 x  13 la  preţ de 66 640 le i

•  165 x  13 la  preţ de 71 157 le i

•  175 x  14 la  preţ de 82 451 lei

•  650 x 16 la  preţ de 143 444 le i

în  preţ este inclusă cota şi T V A .

S.C. „SIGMA PLUS“ SRL DEVA
|  . I
* Organizează tn DEVA şi ORĂŞTIE, ince- * 
I pând cu 01. 03.1995:

I prin magazinul „CENTRAL'* din Orăştie, I 
str. N. Bălcescu, nr, 11, telefon 64 7498; |

I  - ' ' ' " I
| 9  TELEVIZOARE COLOR) NEI, ORION, J 
■  GOLDSTAR (90 programe, telecomandă. J
I" cu şi fără teletext) |

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU — Bucureşti]
I •  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Găeşti j 
U  ARAGAZE — Satu-Mare 

! •  MAŞINI DE SPALAT — Cugir 

| «  COVOARE ŞI MOCHETE — Cisnădie .
|  •  GRESIE ŞI FAIANŢA — model Italia J

! •
c e : filtre cafea,
electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, 
boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii ara |  
gaz etc. I

| —- cursuri de formare analişti programa- {
j tori asistenţi;
|  — cursuri de contabilitate, asistată pe ca l-!
j • culator. |
! Absolvenţilor li se asigură diplome recu-* 
| noscutc. - |
| Înscrierea şi informaţU in Deva, str. M. j 
J Eminescu, nr. 2 (Fundaţia pentru Tineret), te-1 
| lefon 612661; în Orăştie, str. Dacilor, nr. 15, * 
; telefon 642898, orele 16—20. (606033)1

! — -----------------------------------------------------------i
|  S  C. „SIGMA PLUS“ SRL DEVA
î -  - *
| Organizează în Deva curs intensiv de croi-» 
j torie, începând cu data de 01. 03. 1995. Se a- ! 
I cordă diplome recunoscute. |
î Informaţii suplimentare la sediul firmei.; 
I rfir

i
i

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ALTE PRODUSE electronice şi electrocasni-1 
»»• fii*» nafoa râşniţe de cafea, mixere-

I i

|  din str. M. Eminescu, nr. 2 (Fundaţia pentru) 
- - - 1 7 .  j

(606033)I
| Tineret), telefon 612661, intre orele 9—17. |

La toate produsele se acordă

GARANŢIE între 1— 3 ani
g a r a n t a t  c ele  m a i m ici p r e ţ u r i

Produsele se vând şi cu

P L A T A  Î N  R A T E

locuitorii judeţelor Alba şi Hu-pentru 

]  nedoara.

in
I

—  Se reduce 

cu 2 4 %

i
i

i
i

i

i

i

i

i
i
i

_ Pentru cumpărătorii ce achiziţionează produse I  
|  cu PLATA IN RATE, la perioada 20 ianuarie — t*  

martie 1096. |

SE ACORDA ÎMPRUMUTURI IN LEI,) 
PRIN CASA DE AMANET. I

I
I a

Pmf 4% 34 tte sortimente *
Iftjt pentru Inaheţdl flfiwte, ca o*si« S m

4» Cornet special îndulcit tip Oonwiţto ’
* v cu ţi fără manşetă din aluminiu
,î~ .#  Emulgatori pentru îngheţată:

' J L K , C O C C O , T U T T IM IX , E lS K K D E R

C**’ •  Arome pentru îngheţată 
.A •  Concentrai» pentru «ocup

şl tot ce etie legat de inghefro.

Ciulim distrfMtoihi Maţul

comat TÎRGU mureş
_______  Str. Depozitelor nr. 21 -23mureş

Tel: 065-132536; 121248, Fax: 065-162945 
DÎSTRÎbuÎTOR autorizat âL SIDEX S.A. C aIatÎ

Vă oferă din stoc urmâtoarele sortimente de tablă:

/  tablă subţire laminată la rece 
V  tablă mijlocie şi groasă laminată la cald 
/  bandă laminată la rece

De asemenea vă oferă:

✓  alte produse metalurgice 
✓ '  produse chimice
✓  hârtie şi cartoane 
/  scule şi uneite
✓  produse electrotehnice

Solicităm agenţilor economici 3â ne transmită 
documentaţia cu necesarul de material, în vederea 
contractării oentru anul 1995.

MEREU LA DISPOZIŢIA

S.C. AGROMEC S.A. g e o a g iu

Anunţă intenţia de majorare a tarifelor 
de plată la lucrările agricole mecanizate, te» 
cepând cu data de 21. III. 1995. (6069397

I

cursuri de formare operatori calcula- ţ 
toate; *

FILIALA SILVICA DEVA

Scoate Ia licitaţie masă lemnoasă pe pi
cior şi fasonată Ia drum auto.

Licitaţia este deschisă şi va avea loc te  
ziua de luni» 27 februarie 1995, ora 10, la se* 
dlui Filialei Silvice Deva, str. Titu Maioreseu, 
nr. 2 (clădirea IPEG).

Lista parchetelor ce face obiectul licitaţiei 
se poate consulta la Filială şi la ocoalele sil
vice din judeţ, începând cu data de 21 febru
arie 1995. ■

Agenţii economici care nu au mai lucrat 
la exploatări forestiere în cadrul Filialei Sil
vice Deva se vor prezenta la presefecţie In da
ta de 24 februarie 1995, la sediul Filialei.

Informaţii Ia telefon 054 - 622481 şi teîe- 
fax 054 - 624599.

F  R  E S  C  O

i » |
P I
Sil?
ftisa

prin  reprezentanţa din Hunedoara  

cu sediul în  str. N . Bălcescu, nr. 1 

(Policlin ica cu plată, et. 3). 

telefon 054/7 14659

» îndulcitori 
1 arome

dozatoare . 1 884 *
m aşini îngheţată 4 180 *
v itrin e  expunere . 1 007 *
congelatoare 411 S
ciocoiatiere 495 *
cuptoare pizza 1 75? *
refrigeratoare bere 1647  *
expresoare cafea 1 129 *

\
•  l in ii Snack Bar
•  lin ie  biscuiţi
•  lin ie  panificaţie
•  lin ie  carm angerie
•  m obilier baruri, cofetării 
• ;  hârtie  im prim antă: A 3, /A 4

Preţurile  se calculează ia cursul otic fa l § 
şi nu includ TV A .  Garanţie 6 luni  — 2 ani.

(T-



V A N Z A R I -

C U M P Ă R Ă R I

/  '• Magazinul Floare de 
f  ©Olt Simeria (lângă PECO)
| Oferă articole de menaj 
( şi decorative, porţelan, e- 
( mail, mase plastice, la 
î preţuri accesibile, zilnic 
I 10—18. Tei. 661438.

(6767)
•  Vând casă, curte Şi 

grădină. Luncoiu de Jos
1 (la sosea), vad comercial. 
! Tel. ‘ 655045. (607064)

•  Vând Opel Manta, în_ 
j matriculat. Tel. 615479, în.
1 tre orele 18—20.

(6768)
' •  Vând costum damă,
i piele, 44, maşină spălat 
I mică, aragaz patru o:
1 phiuri, chiuvetă şi. WC 

noi, telefon 625126.
(6774)

•  Vând apartament 3
camere, etaj 2, central. 
Telefon 617798. (607056)

•  Vând casă cu grădi
nă, Leşnic, nr. 97. Infor-

Umaţii familia Avram Ioan, 
jflieşnic, nr. 40.

(6773)
» Vând Peugeot 405 I, 

j 411 mii km, stare bună, 
I 7800 DM. 660628.

(6772)
•  Vând apartament 2 

Cainere, etaj I, str. Emi_
i nescu, telefon 628547, după 
! ora 18. (6771)

•  Vând apartament 2

(^camere, central, posibili- 
Răţi privatizare, preţ con. 
Jyehabil. Tei. 660151.

(6770)
|  •  Vând Opel Refcord 79 
.şl talon Dacia Break 87, 
ţcu carte -de identitate, Ha
ţeg, telefon 770519.

(6775)
•  Vând cal. Boholt, 110. 

i (6758)
•  Vând Honda Acord 

4600, neînmatriculată, 1200 
DM. Tel. 627785. '

(6757)
•  Vând 50 oi cu miei şi 

lucerna. Deva, tel. 618877.
(6755)

•  Vând apartament 2 
camere, etaj 10, zona 
Mioriţa, telefon 618437.

(6753)

« S.C. Cincu & Co 
Dej vinde en gros îm
brăcăminte import
SUA,' uzură maximă 12 
la sută, calitate mult 
superioară celei euro
pene. Livrare în ba. 
loţi originali a câte 45 
kg fiecare. Informaţii 
tel. 064/214464, între o- 
rele 9—17, 212609, după 
ora 20. (6752)

•  Vând casă nouă. In
formaţii familia Oneţ, în 
Şoimuş, nr. 57. (6747)

•  Vând apartament 2 
camere, Deva, Bălcescu, 
Astoria, bl. 12/39.

(6743)
•  Vând apartamenf 2 

camere, zona Mioriţa, bl. 
E13; ptaj 4, 5 000 000 lei. 
Telefon 618700.

(6742)
•  Vând apartament 2 

c-amere, Mureşului, 5, o aş 
Hunedoara, tel. 058/734170

(6741)
. •  Vând teren pe drumul 

spre Cozia. Informaţii tel. 
613550. (6016)

•  Vând teren intravilan 
in Deva, 10 200 mp. Infor
maţii telefon 615109.
* (6777)

r i •  Vând apartament 2 
camere. Informaţii telefon 
628363. (6687)

•  Vând casă, grădină,

motoare electrice trifazate, 
materiale construcţie. Ră. 
riş Alexandru, Burjuc, 
Tisa, 130. (6701)

•  Vând apartament 2 
camere, în Orăştie. Infor
maţii str. Pricazulul, bl. 
50, ap. 126, Orăştie.

(6700)
•  Vând casă în roşu, 

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

(6730)
•  Vând casă în comuna

Cristur, 139 bis, judeţul 
Hunedoara. Informaţii tel. 
064/367627. ' (6655)

« Vând casă, Gothatea 
sau schimb cu apartament 
trei camere, central, plus 
diferenţă. Informaţii — De
va, tel. 618167, orele 17— 
19. (6704)

•  S.G. Clasic Comexim 
SRL Deva vinde en v gros 
îmbrăcăminte „second 
hand“ Germania, cu uzură 
sub 20 la sută, la preţul 
de 3100 lei/kg plus TVA. 
Informaţii tel. 622381.

(6266)
•  Vând videoplayer 

Funai, nou. Tel. 660214.
(6657)

•  Vând Renault 11, fa
bricat 1985, 5 uşi, închidere 
automată, geamuri electrice, 
comandă de la distanţă, 
capacitate cilindrică 1600 
cmc, benzină, preţ 4500 
DM sau echivalent lei. 
Ceva, tel. 625707. (6776)

•  Vând 60 de Oi, Săuleşti,
nr. 74. (6796)

•  Vând Lada Samara, 
Veţel, 111, tel. 665177.

(6866)
•  . Cumpăr garsonieră 

foarte bună, zonele Tran
silvania, Eminescu, Lilia
cului, etaj I—II, plata Iei- 
valută. Tel. 614319, între 
20—21. (6870)

•  Cumpăr talon Peugeot
104, Orăştie, tel. 647056, 
după ora 15. i ' (5447)

•  Cumpăr talon VW
Transporter. Tel. 647487, 
după ora 15. .(5448)

•  Vând aparat mărit
foto Krokus, cameră vi
deo VHS Brauer, cu acce. 
sorii, mobilă bucătărie, tel. 
641834. (5449)

•  Vând Fiat Ducato, 1985, 
înmatriculat, stare excep
ţională, preţ 10 000 mărci 
sau Iei. Tel. 647480. (5450)

•  Vând clarinet abanos, 
Crişcior, tel, 656576.

(656576)
•  Vând urgent, conve

nabil, moară cu pietre 
pentru grâu, porumb şi 
gris, cu selector, plus de 
cojitor. Relaţii Ia ţel. 054/ 
651547, 054/651336, 01/
6796658. (605008)

•  Vând rulotă comerci
ală, echipată, Orăştie, tel. 
641098, preţ convenabil.

(6801)
•  Vând convenabil VW

Passat, neînmâtriculat, stare 
de funcţionare, Romosel, 
96, (6802)

•  Vând camion SRD,
perfecta stare, Geoagiu, 
Mărului 2, tel. 139. (6805)

•  Cooperativa de consum 
Beriu pune la licitaţie pu
blică agregate de tâmplă- 
rie complete, în contract de 
asociere. Licitaţia va avea 
loc în data de 8. 03., ora 
10, la sediul Cooperativei

Beriu. Informaţii, tel. 151.
(6804)

•  Vând schelă, metalică, 
demontabilă (cal, haş-uri, 
panouri) şi maşină cusut, 
electrică. Tel. 712165. (6396)

•  Vând teren' arabil, 
2500 mp, posibilitate pen
tru 'privatizare. 628060.

(607062)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră cu
apartament două camere. 
Informaţii Orăştie, Prica- 
zului, 76/5 _ (5446)

P IE R D E R I
•  Pierdut carnet de şo

mer, pe numele Tala Emil. 
ÎI declar nul. (6803)

•  Pierdut autorizaţie su
dor electric şi autogen, pe • 
numele Dimitrov Matei. O 
declar nulă. (6394)

D IV E R S E

•  S.G. „Artex“ S.R.L. 
Deva. Anunţă beneficiarii 
de lucrări agricole mecani
zate intenţia de majorare a 
tarifelor de plată, începând 
cu data de 20 03. 1995.

(6781)
O F E R T E  

D E  S E R V IC II
■ e Şofer categoriile B, C,
E îmi ofer serviciile unei 
firme. Tel. 620074. (6769)

•  Mişu Luppa anunţă
transport persoane (recti
ficare) joi, 23 februarie 
Turcia, joi, 2 martie Tur
cia. Tel. 612166, 714352,
şi BTT Deva. (6043)

•  Societate comer
cială montează, raşche- 
tează, paiuxează par
chet, faianţează, zugră
veşte, tel. 623476.

(6766)

•  Societate comercială 
I caută agenţi economici 
> pentru judeţul . Hunedoara,
" pentru maşini electrice de
f mână. Se preferă • pensid-f 
î nari, tel.' 057/237967, Arad. .

(6.749) .
•  Angajez vânzătoare. 

Informaţii Bar Gabriela, 
la poarta Liceului de Chi_

i mie Deva. - , (6796)

C O M E M O R Ă R I

. « U n  moment de adu-,’ 
cere aminte' la împlinirea . 

1 a 10 ani de când a plecat.
de lângă noi - ~ -

* MIRON PARÂSCHIVa  
. lăsând în urmă pe cei pe

care i-a iubit. Nu te vom 
uita niciodată. Copiii Le- 
nuţa, Mariana, Vasile şi 
Manuela cu familiile lor.

(6742)

D E C E S E

•  Colectivul Secto
rului Comercial al SG 
Horticola SA Deva este 
alături'de familia dom
nului Lavu Ilie, greu 
încercată prin pierde
rea tatălui, şi transmite 
sincere condoleanţe, 
toată compasiunea 
noastră celor rămaşi 1 

(6795)

•  Familia mulţu
meşte cu recunoştinţă 
colegilor de serviciu 
de la Spitalul jude
ţean şi Macon SA De
va pentru Sprijinul a- 
cordat, precum şi ce
lor care âu fost ală
turi de ea prin pre
zenţă, telegrame şi 
flori, la marea durere 
pricinuită de stingerea 
prematură din viaţă 
a celei care a fost

IDA EORY
(6880)

Salariaţii de la SG 
Horticola SA Deva sunt 
alături de colegul lor Ilie 
Lavu la greaua pierdere 
suferită prin decesul ta
tălui său şi transmit sin
cere condoleanţe familiei.

•  Mulţumim din - suflet 
tuturor celor care au fost 
alături de noi la pierderea 
neaşteptată a bunului şi 
iubitului’ nostru
ing. VICTOR LABUNŢEV 
Soţia, fiica, ginerele şi 
nepoata. (6869)
'#  Soţia Lenuţa, fiul 

Costel, nora Mariana, ne
poatele Irina şi Cristina 
mulţumesc tuturor celor 
câre l-au condus pe ulti- 

. mul drum pe
GHEORGHE MIHAILA 

un bun soţ, tată şi bunic, 
îi vom păstra o vie şi 
frumoasă amintire ! (6872)

•  Colegii de serviciu de 
la RAGCL Deva sunt ală-

■ turi de domnul Zamfir 
Blendeay la greaua încer
care pricinuită de decesul 
tatălui domniei sale şi 

' transmit sincere . condo
leanţe familiei îndoliate. 
Dumnezeu' să-i odihnească 
în pace sufletul său.

/ REGIONALA S.N.CJF.R. TIMIŞOARA 
SECŢIA L 5 C.F.R. DEVA 

ANUNŢA
închiderea pasajului Ia nivel cu calea fe

rată — cu acces din satul SPINI — în data de 
22. 02. 1995, între orele 8,00—16,00, pentru
lucrări la calea ferată. (CEC)

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL 
COOPERATIVEI DE CREDIT „DECEBAL”

DEVA
Convoacă adunarea generală a membrilor 

cooperatori asociaţi în data de 11 martie 1995, 
ora 10, la sediul cooperativei de credit „Dc- 
cebal“ Deva, str. 22 Decembrie, bloc 9 parter.

COOPERATIVA UNIVERS SIMERIA
Str. 1 Decembrie, bl. 104.
Organizează în ziua de 24 februarie 1995.

pentru următorul mijloc fix . 1
•  Autobasculantă Saviem 8,5 tone, an de 

fabricaţie 1990. \  .. j
Informaţii Ia telefon 660520. (75) ţ

S.C. LUCACIU S.N.C. DEVA 
Str. Depozitelor, nr. 17.

j BANCA AGRICOLĂ S A. FILIALA HAŢEG j 
Anunţă j

l I

I pentru vânzarea unui autocar „Volvo B 57“ cu I 
I 53 locuri, înmatriculat, motor defect. h

Licitaţia are Joc la sediul Filialei Haţeg, J
| str. Bisericilor, nr. 2, telef. 770492, la 27 fe- | 
" bruarie a.c., ora 10. '  ’ \  ~ - - ,
| Autobuzul se găseşte la Petrila, str, Bur- | 
j deşti, nr. 3, la familia Tăian Ioan \
I Taxa de participare — 25 000 lei. (67) I

I

f  "  {
\ SOCIETATE )M

COMERCIALA \ l 
) * *

S.C. ENERGOCONSTRUCŢIA S.A. !
BUCUREŞTI ;

SUCURSALA DEVA — MINTIA 
Str, Şantierului, «r, 1 — Mintia

(lângă Termocentrală) î
Angajează personal în următoarele mese- I

•  Zahăr 1080 Iei/kg
•  Ulei 970 lei/sticle 1 /2
•  Orez ambalat 1040 lei/kg
•  Orez vrac 1000 lei/kg
•  Hârtie igienică 195 lei/kg
•  M argarină  6 5 0  l e i / k g
•  Gris ambalat 80© lei/kg
•  Muştar 800 lei/kg

’V# Sare extrafină 250 lei/kg
•  Detergenţi şi alte produse alimentare. 
Preţurile includ TVA,
Informaţii 621425. V; (606048)

FIRMĂ ROMANO — GERMANĂ EN-GROS 
Angajează cu carte de muncă persoană di

namică pentru vânzarea articolelor de papetărie 
r, şi pieselor auto, condiţii deosebite.
\ Trimiteţi autobiografie, fotografie recentă şi 

obligatoriu număr de telefon Ia 
C.P. 12—229 BUCUREŞTI

FONDUL MUTUAL AL (ttMllULDR 
DE AFACERI

Rentabilitate maximă .
Risc minim

INVESTIŢIE OPTIMA IN :
F MOA!

•  certificat de investitor SAFI — comi
sion 4 la sută

•  pensie privată SAFI — comision 1 la
SUtS

Informaţii la tel./fax 611564 
Adresa: str. M. Eminescu, nr. I 

D E V A

S.C. CĂTĂLIN ŞI LEO S.R.L.
ALBA IULIA

' VINDE :
•  banane — 1700 lei
•  portocale —r 850 lei
•  mandarine — 1000 lei
•  lămâi — 1000 lei
•  grepfruturi — 1000 lei 
Telefoane : 058/830914, 830911, depozit —

813185. (61)

? Asigură cu preco-( I m: ‘ ’ c |
1 l * •  Dulgheri, zidari, betonişti şi lucrători de J

| drumuri şi poduri. ... |
. Informaţii suplimentare la tel.: 614166,« 
| 613220 — interior 18 sau direct la sediul u n i- |

\ mandă toată gama dc 

| piese Oltcit, tel. 051/ ţ

148670. (6038) \
i I

I lă ţ i i . (606037)î

......---------- *mmma fmmm
* Ziâr editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER” S.A- DEVA 
0720/616/1991 Cont 4072613110 8X£Deva. Cod «scai 
2116027 Deva, Str. t  Decembrie, 35 |ud, Hunedoara, 
Telefoane: 611275; 612157; 611269; 625904. Fa*: 618061. 
Consiliurde administraţie: Dumitru Gheonea-preşedinte, 
Minei Bodea, Viraţi Crişan, Tiberiu tetrate, Nieolae Tfrcob
• administratori. întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o  poartă autorii acestora. Tiparul executat la 
S-C. „POLIOAVA" 8.A. DEVA.


