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Teatrul de stat de estradă Deva, în colaborare cu 
renumiţi artişti din ţară, prezintă joi, 9 martie, în
cepând cu ora 17, în sala mare a Casei de Cultură, 
un spectacol umanitar pentru membrii Asociaţiei 
^Handicapaţilor Neuromotori din judeţul Hunedoara.

Conducerea A.H.N. invită pe toţi membrii aso
ciaţiei la acest spectacol şi mulţumeşte anticipat mi
nunatului colectiv de artişti, ca şi domnilor de la 
Casa de Cultură, pentru sentimentele umanitare care-i 
■animă. (E.S.).
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FIGARO" LA ORAŞTIE
Trupa de teatru a Liceului Aurel Vlaicu, din ! 

-Orăştîe, a prezentat sâmbătă, pe scena sălii festive a 
instituţiei, piesa „Nunta lui Figaro“, de Baumarchais, j 
în cadrul serbării organizate de Clubul elevilor. For- | 

f maţiâ clasei a Kl-a B, alcătuită din Tibori Cătălin,1 
J Dana Popovici, Sorin Stanciu, Ândrada Popon, Geor- | 
[ ge Nasta, Iarina Cotârlea, Cristian Bucea şi Călin 1 
1 Cheredreş, aflată sub îndrumarea dnei prof. Titiana | 
[ Slătior, pregăteşte de mult timp această piesă şi ' 
| roadele muncii nu s-au lăsat aşteptate. La spectacol | 
j au participat prieteni, rude şi colegi. (Adina Borcan, j 
| elevă). I

LA REVIZIA PE VAGOANE SI]

28 DE FEME 
ÎN CONFLICT DE
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în urma unei recente li
citaţii, SNCFR a hotărât 
atribuirea activităţii de 
salubrizare a vagoanelor 
din cadrul sectorului de 
Revizii Vagoane Simeria 
S.G. RED SERVICE SRL 
Sibiu, secţie în care lu
crează 28 de femei.

Deşi transferarea per
sonalului trebuia perfec
tată încă din prima de
cadă a lunii februarie, o- 
dată cu „privatizarea ac
tivităţii de salubrizare a 
vagoanelor" —, acest lu
cru nu s-a lămurit încă 
până la mijlocul săptămâ
nii trecute, fapt ce a 
dus la mari nemulţumiri 
din partea lucrătoarelor 
simcriene. ' . , L

Nemulţumirile au fost 
dublate pe de o parte de 
teama de a-şi încredinţa 
existenţa, unui patron ne
cunoscut, iar pe de altă 
parte, de pierderea unor 
drepturi de care au bene
ficiat la SNCFR —i în mod 
special de cel al călăto
riilor gratuite, eu toate 
că grilele de salarizare au 
rămas, deocamdată, cele 
negociate la SNCFR.

Măsura luată de către 
SNCFR este justificată de 
„criterii economice", cu

toate că există încă re
zerve în ■ acest sens. Se 
speră în urma acestei 
hotărâri la creşterea cali
tăţii muncii în acest sec
tor, neîntârziind să a- 
pară şi procesele zilnice 
de recepţie din partea re
viziei de vagoane prin 
care lucrătoarele din acest 
sector să fie penalizate pen- 
tAi nerealizarea indicatori
lor de calitate.

Conflictul declanşat de 
către cele 28 de femei de 
la sectorul de salubrizare 
— vagoane Simeria, a po
larizat atenţia inclusiv a 
directorului SNCFR, care 
a descins joi, în locali
tate, pentru clarificarea si
tuaţiei. După aproape trei 
ore . de discuţii, s-a hotă
rât ca până la 6 martie 
a.c., femeile să fie plătite 
de SNCFR, apoi, pentru 
perioada următoare să se 
ia o decizie finală.

Dacă va fi totuşi deci
zia SNCFR benefică că
lătorului pe drumurile de 
fier, inclusiv pentru cele 
28 de salariate, rămâne de 
văzut ! Sau reforma în 
calea ferată vizează doar 
Acarul Păun. ; A

CORNEL POENAR

Â fost elaborat planul 
de amenajare a teritoriului 

Munţilor Apuseni
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Supusă unor condiţii mai 
dificile ale cadrului natu
ral, unui îndelungat pro
ces de marginalizare şi 
chiar de degradare a re  ̂
surselor naturale specifice, 
jar în prezent rigorilor e- 
conomiei de piaţă, zona 
Munţilor Apuseni repre
zintă un spaţiu deosebit 
de fragil, ameninţat de 

‘grave disfuncţionalităţi, 
precum depopularea - sa
telor, declin economic, sub- 
utilizarea capacităţilor de 
producţie, locuri de muncă 
insuficiente, degradări ac
centuate ale potenţialului 
natural. Zona se confruntă 
şi cu probleme legate de 
echiparea tehnică total 
deficitară: drumuri ne- 
raodemizate, numeroase 
sate neelectrificate, slaba 
reprezentare a sectorului 
serviciilor (sau de cali
tate necorespunzătoare a 
serviciilor) din domeniile 
învăţământului, asistenţei 
medicale, comerţului.
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Importanţa economică şi 

istorică a acestui terito
riu cât şi problemele a- 
cute cu care se confrun
tă au determinat inclu
derea sa în cadrul studii- 

- lor privind Planul de A- • 
menajare a Teritoriului

Naţional, ca zonă care ne
cesită intervenţii priori
tare la nivel naţional.

Planul de Amenajare a 
Teritoriului Munţilor A- 
pusenl a fost elaborat de 
Institutul URBANPROIEGT 
Bucureşti, cu sprijinul 
Direcţiei Generale a Ame
najării Teritoriului din 
cadrul Ministerului Lucră
rilor Publice şi Amena
jării Teritoriului, care de 
fapt a şi finanţat costul 
proiectării.

■Lucrarea se referă la 
întregul teritoriu al Mun
ţilor Apuseni, care cuprins 
de judeţele Alba, Arad, 
Bihor, Cluj, Hunedoara şi 
Sălaj şi reprezintă urj prim 
demers operaţional a- 
vând ca obiectiv. promo
varea strategiei de dez
voltare şi amenajare în 
vederea revitalizării a- 
cestui teritoriu, a reabili
tării sale ecologice şi cul
turale, şi a integrării în 
ansamblul economiilor ju
deţene şi a economiei na-

ION CONSTANTINESCU, 
arhitect şef

al judeţului Hunedoara

PRINCIPALII INDICATORI AI ECONOMIEI JUDEŢULUI 
HUNEDOARA ÎN LUNA IANUARIE 1995

ÎN PROCENTE 
Ianuarie 1995 faţă de:

dec.
1994

ian.
1994

Prodocţia industrială a unităţilor 
cu capital public >• 

Productivitatea muncii în ' industrie 
Numărul salariaţilor în unităţile 

industriale cu capitel public 
Export din producţia jud. Hunedoara 
Vânzări de mărfuri cu amănuntul 
Servicii prestate populaţiei de către 

unităţile Cu capital public 
Producţia principalelor produse 

industriale:
'tit^;beţai'V/

- oţel
— laminate -

, _  ciment
— bere
— carne tăiată în abatoare
— lapte de consum
— pâine

Efectivele de animale la 31.1.1995 
Bovine

populaţie— la 
Porcine

la
Ovine

— la 
Păsări

— la

populaţie

populaţie

populaţie 
Veniturile salariate medii nete 
Preţurile de consum al populaţiei 

--- mărfuri alimentele 
~  mărfuri nealimentere,
— servicii;

95.6
96.4

99,2
44,0
70.5

73.7

109.4 
82,4
95.3
53.3

489.1
68.3
92.6
93.7

99.6
100.5
97.7

103.5 
105,0  
105.9
101.1
97,2
80.4

102,0
103.0
101.1 
101,1

100,4
103,7

96.8 
161,3 
105,9

96.8

106,1
108,6
105.0 
44,4

178.4 
44,0

215.4 
60,3

101,Q 
102,2
100.7 
92,9

101,6
101.3 
92,7

101.1
149.8
157.3
162.4 
148,3
165.9

•  Sf. Mc. Episcopi din 
Herson : Vasilevs, E- 
frem. Evghenie, Ca-

. piton;
•  Onomastică : Eugen;
•  In 1939 s-a format 

guvernul condus de 
Armând Călinescu;

•  S-a născut, în 1950, 
poetul şi publicistul 
hunedorean VaBe- 
RIU BARGAU;

. •  A murit, te  1977, 
poetul şi pianistul 
r o m â n  VIRGIL 
GHEORGHIU (O. 
1905);

•  Soarele răsare la ora 
6,44 şi apune la 18,11;

•  Au trecut 65 de zile 
din an; au rămas 
300.

I
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• LICITAŢIE. în data de 21. 

02.1995, s-au concesionat la Si
meria, prin licitaţie publică, 11 
parcele pentru construcţii de lo
cuinţe, în zona „Marmura". O- 
ferta minimă a fost de 100 lei/ 
mp/an, iar cea maximă de 15© 
lei/mp/an. Doi dintre cei II 6- 
fertanţi au făcut donaţii pentru 
şcolile generale nr. 1 şi 2 din o- 
rasui Simeria, în valoare totală 
de 300000 lei. (I.C.).

- # 80 000 DE POMI PENTRU
LIVEZILE NOASTRE. Este nu
mărul total de pomi ' — meri, 
peri, caişi, gutui,- pruni, vişini, 
cireşi, nuci etc. <--• după cum

ne-a informat dl ing. Nicplae 
Popa, şeful Fermei nr. 3 din 
cadrul Pepinierei Orăştie, pus 
la dispoziţia cumpărătorilor 
pentru această primăvară. Vre
mea însorită din aceste zile 
poate limita acţiunea de plan
tare a pomilor, iar dacă vă 
doriţi „un prieten în grădină", 
nu uitaţi sâ-1 procuraţi la timp. 
Şi ia un preţ accesibil, doar la 
900 de lei bucata.. (C. P.).

•  NU NE MAI PLACE 
SALAMUL? Urmărind evoluţia 
desfacerilor cu amănuntul la 
preparatele din came, una - din 
societăţile comerciale de profil 
cu magazine proprii în mai 
multe oraşe ale judeţului nos
tru — respectiv ProdasUl — a 
înregistrat un apreciabil recul

în luna februarie, vânzările .fiind 
undeva sub jumătate faţă de cele 
din luna ianuarie a.c. Cauza ? 
Este uşor de intuit. Ori consu
matorii se mai bazează pe re
sursele proprii (consumând din 
porcii tăiaţi în gospodăriile per
sonale), ori li s-au cam ter
minat banii. Noi înclinăm să 
credem în cea de-a doua va
riantă. (N. T.).

•  HARNICA. în satele Ohaba 
si Ponor factor poştal este dna 
Nasta StănescU. Deşi cele două 
sate sunt mici, la „Cuvântul 
liber' sunt mulţi abonaţi. Aceasta 
şi datorită faptului că harnica 
poştăriţă le duce ziarele la vre
me, Ie spune când se fac abona
mentele. (GH. I. N.).

•  FURT,CALIFICAT. Traian

Guij de 30 de ani, din Ruda — 
Brad, nr 9, fără ocupaţie, reci
divist, a fost trimis în jude
cată pentru săvârşirea infrac
ţiunii de furt calificat în dauna 
avutului public şi privat Ce a 
făcut ? De Ia Cbmplexul Bîrtin 
â sustras cantitatea de 3806 kg 
grătare fontă, în valoare de 
761200 lei, iar de la gospodă
ria lui Viorel Borha, din Blă- 
jeni, un cal în valoare de 
900 000 lei Cu siguranţă că 
instanţa îi va măsura exact 
vinovăţia în ambele cazuri. 
(AL. J.j. ' - ?

MARŢI, 7 martie  ̂ 1» I 
regiunile sudice şi vesti
ce, nebulozitatea va per
sista şi va. ploua. Pe 
alocuri cantităţile de 
apă vor fi însemnate. 
Este posibil ca la mun- , 
te să ningă. Dar şi în 
partea vestică a ţării, 
spre sfârşitul intervalu
lui, ploile se pot trans
forma în lapoviţă şi 
ninsoare. Temperaturi
le în scădere faţă de 
zilele precedente.

; — Gata, m-am săturat
| de umblat, de tot felul 
| de femei străine. M-am 
| căsătorit şi sunt fericit. 
I Tu cum o mai duci ?

I1 — Nici eu n-o duc
mai bine...
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1• 8 , D E B 1  T E l
{ La 31 ianuarie a.c. datoriile peatru prestaţiile *- |  
î fectuate de către RAMGCL Hunedoara se ridică la * 
I SJ33 .miliarde de lei, din *care 1,336 miliarde de lei 1 
|  vânt debite, In mare' parte de la asociaţiile de locatari t 
5 nr. i, 3, 8, 15, 18, 2Q, 3$, 43, 44. între «nsfcăţile cu J 
|  cele mai mari debite se înscriu SfC. Corvin SA. — § 
* 15 milioane de lei, Clubul Skieru-rgistuî — 9 nuli- ,  
|  oane de ‘ lei, precum îşi liceele nr. 3 (6 milioane de | 
I lei), Industriei Uşoare (26 milioane de lei), Metalur- * 
t gic (22 milioane de lei) şi Sanitar (4 milioane de lei). |  
|  (C. T\). j
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„Pâine" pentru 
92 de nevoiaşi

Prin grija autorităţilor locale, în Călan a fost a- ] 
menajată recent o cantină a oamenilor nevoiaşi, 
unde zilnic 92 de suflete fără posibilităţi materialei 
şi financiare se bucură de trei mese pe zi, în con-« 

idiţii «meneşti. Cantina săracilor, cum mai este uzi- |
1 tată denumirea în limbajul actual, se înscrie în- 
• ir-un program de protecţie sociala al cărui efect ■]
i benefic a prins contur intr-un ©raş lovit crunt de ]
J valorile şomajului. (C. P|.

A fost «foborat pionul dm amenajare 
a teritoriului Munţilor

(Urmare din pag. t)

ţionale. In acest sens au 
fost făcute propuneri 
privind îmbunătăţirea va
lorificării resurselor loca
le, creşterea gradului de 
dotare şi echipare a teri
toriului şi localităţilor, de 
reabilitare Ş protecţie a 
mediului.

Pentru implementarea 
strategiei de dezvoltare au

fost enunţate .politicile 
economice, sociale şi ctd- 
turale apreciate ca nece
sare pe plan guvernamen
tal, şi local, fiind stabiS- 
te acţiunile prioritare pe 
principalele domenii de 
intervenţie.

Cei ce doresc să cu
noască prevederile acestei 
documentaţii pot să o 
consulte la Direcţia urba
nism, Amenajarea Terito

riului fi Lucrări Publice 
din cadrul ConciUidui Ju
deţean ton la primăriile 
din zona Munţilor Apu
seni, precum şi la .toate 
unităţile care concură la 
realizarea strategiei pro
puse în domeniul drumu
rilor, telecomunicaţiilor, 
apelor, turismului, comer
ţului, culturii, învăţămân- 
tdlm, protecţiei mediului 
etc...

fl Depăşeşte Mteb una smpla ataz!“
„Sunt nevoit să mă de

plasez periodic la copii şi 
la nepoţei la Reşiţa. Cu 
autobuzul. Un fel de na
vetă Călan — Reşiţa. - Ce 
mă face să mă adresez re
dacţiei ziarului „Cuvântul 
liber"? Când solicit bilet 
de la casieriţa din auto
gara Călan, mi se cere, 
pentru bilet 27W lei. Când 
iau bilet de la şoferul 
autobuzului, dumnealui Îmi 
ra 2066 tei. O diferenţă 
de 700 lei nu-I de ici de 
colo. Mai cu seamă pen
tru pensia mea"...

Ara rogai-o pe dna de 
la casierie să-mi spună cum 
se explică această dife
renţă.

— Depinde de ţipai (i) 
autobuzului, dacă este mai 
mare sau mai mic, dacâ-î 
pe benzină ori pe moto
rină — a fost răspunsul.

Azi, când vă scriu, am 
dat un telefon la autogara

dm USan. Am isteebat 
cât mă costă un bilet la 
autobuz pe traseul Călan 

— Reşiţa. ! ’ :> . •' .
— 37M de lei — toi s-a -

pwtoto»..;,

Nsn uri-a vanit să cred. 
Asm un prieten sS
întrebe fă eL

— 3400 de lei, domwwte 
— i  s-a răspuns.

Exprimându-mi nedume
rirea, dna casieră m-a... 
lămurit:

— Tarifele noastre sunt
diferite de cele ale autqgă- 
rii din Deva — explica 
dna casieră! Noi suntera o
societate aparte. Transpor
tul se face cu autobuaele 
societăţilor din Deva şi 
Reşiţa. Fiecare îşi stabi
leşte preţurile după cum

crude <A este mai bine. 
Şi pentru firmă şi pentru 
călători. Fără ci!...

— Ster case este distan
ţa intre Gătea şi Reşiţa? 
— ato întrebat.

— 219 kilometri, dom
nule...

Iau JMerssd asot<Asuze3to*‘ 
şi «sectesc i Călan — Ha
ţeg — 2 0 km; Haţeg — 
Caransebeş -— 71 laz; Ca
ransebeş — Reşiţa — «8
km. Faoesa o veeoteeâfc dto 
cap, nu pe calculator. CS 
tot caşauL. 4-n M untit fi 
pe c-afcalator, au ? 139 kilo
metri. Fix. Atunci, sti
maţi domni de la transpor
turi. Preţtarile biletelor 
depăşesc limitele e to , 
hai să-i zicem, simplu 

• alteiT.

GII. I. NEGatfeA ’
(După o sesizare de la 

dl C. Bărbtoesca, pensio
nar). .

La Aninoasa, ca şi în alte locuri din Valea Jiului, gunoiul menajer se 
ridică cu mare întârziere. - Foto PAVEL LAXA
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6,30 Ştiri •  Seriale a 
Desene animate; 10,05 Se
rial •  Kojak; 11,30 Vre
mea dorinţei (s); l2y0O 
Preţul -e mare (show); 
12,30 Duelul famiKitor 
(sbou); 13,30 Springfjeld 
Sfory (s): 14,15 Santa
Barbara (s): 15,10 Pasiu
nea ei c crima (serial);
17.00 Ilans Meiser (talk- 
show); 18,00 Jeopardy! 
(cs); 18,30 între «oi (&);
19.00 Frumos şi bogat
(s); 19,30 Exploziv — 
telegrafic ; 20,10 Exploziv 
—r magazin: 20,40 Vre
muri bune şi rele (s>: 
21,15 Hanks detectivul (ca. 
p„ SUA, 1994); 2SJJ5 
Quincy (s); IjOO Magazin 
şi show nocturn ; 2,30
Reluări.

CANALE 5
7,30 Ştiri: 9,45 Ghidul 

Parlamentului ; 18,00
Show-ul lui M. Costan- 
ae (r); 12,45 Forum «nd- 
gazia); OM  TG 5 — ştiri; 
14,25 Cotvdiefte; 44,40 
Beautiful is;: 15.05 Com
plot în familie (show); 
1(*20 Agenţia matrimo
nială (mag); 17,00 De
sene animate; 18,00 Su- 
per-samuraiul (s); 18,25 
Desene animate; 19,00 
O.K. Preţul « corect "(cs); 
20,00 Roata norocului 
fes); 21,00 TG5 — ştiri; 
2l£5 Circulă zvonul 
(Show); 2L48 Film; 0,00 
Shew-ul toi M. Castan zo; 
2,30 Cotidiene (r): 3,30
Target (ff, 4.38 Refec alee 
(reluare).

S A T  1
6,30 Brunch TV-1  (ma

gazin TV); 10,15 Vecin» 
(&); 10,45 Brunch TV-2 
(magazin TV); 13,00 Lo- 
ving (s); 13,30 Soarele Cs- 
lilemkâ (s); 14,25 Falcon 
Crest (s); 15,55 TâtiĂra) 
Indiana -fenes (s.a.); 1-655 
MacGyver (ssm; 1S,0 () Să 
riscăm! (cs); 19,00 lofftU 
sau nîtnic (cs); 2t»00
Ştiri, meteo, sport; 20,30 
Roata norocului (cs); 
24,45 AS. (s.p.); 22,15
Chicago Hope <s); ®,10 
Spiegel TV (reportaje); 
0,35 Iubire sau ce naiba? 
(ŞbnV); 1,05 Atotputerea 
Răului (f.gr, SUA, 1983); 
2,50 Reluări.

6,30 Ştiri NUC, on T, 
Bwikaw; 7(00 Buletin fi
nanciar; 7,30 Anglia, azi 
(do.); 10,00 Super sbop; 
11^0 Roata baaâtor — 
piaţa americani; 12,00 
Afaceri intcmaţioftale; 
13,30 Brfletin financiar ;
14.00 Azi — reportaje;
15.00 Roata banilor — 
piaţa americană; 19̂ 90 
Azi — reportaje; 20,00 
Ştiri 1TN.; 21,00 Enter- 
taimnent X Press ; 21,30 
Datei ine — retrospectivă 
94; 22,30 Magazinul şti
rilor; 23;00 Ştiri TIti; (ţ30 
Bea] Personal (talk-shovv); 
1,60 Buletin financiar; 
A30 Ştirile nopţii; 3250 
în jurul lumii, cu clasa 
1 (du.).

9,30 Coif • Magazin 
PGA; 10̂ 0 Aerobic •  
Complouatele Naţionale 
ale SUA (seL|; 1L30 Dan
suri sportive ; 12,30 Furo- 
goluri •  Fotbal; 14,00 
Patinaj artistic. CM. de 
ţa Birmingbam, Marea 
Britanic « Dansuri obli
gatorii (d); 19,00 Fotbal 
•  Fum goluri; 20,30 Bule
tin de ştiri: 21,00 Pati
naj artistic. C.M. de la 
Birmrngham, Marea Sri- 
tanie •  Program scurt 
perechi (dp 0,00 Ski al
pin •  Sclecţiuni din con
cursurile săptămânii; 1J50 
Snooker * Liga Euro
peană 1995, Stephen Hen- 
-dry — Ahm McManus (r); 
2 J)0 Buletin de ştiri 
2.

MARŢI,

7 MARTIE

7,00 TVM •  Tete- 
matinal; 8j» La pri
ma oră; 9,15 Serial •  
Santa Barbara ţrjî 
ltMW Actualităţi; DM13 
Limbi străine; 11,05 
Film; 14,00 Actuali
tăţi; 14,10 TVR Iaşi; 
15JI5 TVR Cluj Napo
ca ; 1S,00 Actualităţi; 
11)00 Convieţsâri; 18,00 
Totul despre muzică 

18,30 Dese» ani
mate; 19,30 Reflector; 
20,00 Actualităţi f  
Meteo a Telesport; 
20,45 Film; 23,25 Ac
tualităţi; 23,40 Reflec
tor ; 0,40 Gong!

TVR 2
7,00 La prima oră: 

»AS Dea de murică; 
«A30 Caleidoscop CFI; 
11,3* Teme animate; 
12,00 Teatru TV ţr) :
13.30 ItAamn w w it o  
Uz 14.90 Actualităţi* 
IMS Planetarii m B- 
misiune pentru copii { 
15,« limbi străine: 
16,90 Desene animate;
16.30 Serial a Fiicele 
dwltitoS; 17, te Se
rial # Aur şi noroi; 
28 tW Byperion; 21,00 
TVM a Mesager; 2130 
Intre da şi «ra; 22.00 
Tradiţii ; 23,45 Euro- 
gol."

9,00 Desene 
te (r); 9,90 Serial •  
Prinţul din Bel Air 
(r); 16,0* Serial a  Fal- 
con (,'rest (r); Kţi» 
Serial a Miami Vice 

-ţr); 11,40 Viva IELE 7 
(r); 12,40 Videotext;
18,0* Desene animate;
18.30 Film documen
tar a Jocul cifrelor ; 
19O0 Mafalda: 20.00 
Serial a F.B-L — to
i i  ; 20,50 Doar o vor
bă să-ţi mai spun... ; 
21,00 Telejurnal (emi
siunea de ştiri a fele- 
viziuaii TETF 7 Sbc 
din 6 martie 1995);
21.30 Serial C.HJ.FS.
(ep. 10); 22,20 Clip 
Viva ; 22,30 Film ar
tistic a ..Orchestra" 
(SUA, 1953); *£5
Videotext.

TV DEVA
9,00 Triere xt; 10,00 

Observator a Antena 
1; 11,00 Agenda săp
tămânii: 11,15 FUm a 

^Sezomd pescăruşilor"; 
13,00 Tcletext; 17fi0 
Observator a Antena 
1; 18,00 «Noi" — O 
emis i tine a redacţiei 
de tineret; 19,00 Film 
a „Schimbări radica
le"; 28,30 Teletext.

TRAGEREA LOTO 
SPFC5 AI. 8/49 

DIN 5 MARTIE
39, 46, 35, 43, 17, 18.

TRAGEREA 
N O R O C  

9 7 9 9 0 2 5 ,
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CRONICA ETAPEI
Prima etapă din retur 

n-a adus surprize deose
bite. S-au înregistrat doar 
trer rezultate de egalîta- 

' t», care reliefează mai 
pregnant slăbiciunile e- 
ehipelor gazdă, îndeosebi 
la Sportul Studen^ese şi 
Petrolul decât evoluţia 
easpefBor şt într-o măsu
ră mai mică la F.C. Bra
şov, unde Ceahlăi® P.N. 
a dovedit eă evoluţia sa 
bună în tur n-a fost în
tâmplătoare. In două 
gartlde s-au realizat 2 

victorii la scor, Univ. Cra- 
iova şi Dinamo „accele
rând" în a doua parte a 
jocului. Destul de greu 
şi-a apropiat victoria 
Steaua, ui Ghepeea* In 
faţa argeşenilor, al căror 
„erou" a fost portarul

.Vintilă.
Se anunţă o dispută 

dârză în lupta pentru 
primul fotoliu. Studenţii 
din Bănie au urcat deja 
pe locul doi. Steaua şi 
Universitatea urmează un 
duel de la distanţă, cu 

„arbitraje1* atente din; par
tea fotbaliştilor de la FC 
Naţional şî'în curând vom 
vorbi şi de Dinamo Bu
cureşti, care „urcă* şi 
chiar de Rapid, care a j 
clacat greu, în ultimele 
minute de joc Ia Con
stanţa.

In „hora” evitării re
trogradării sunt bine 
prinşi — Sportul, UTA, 
Maramureşul, Electropu- , 
tere şi FG Braşov. Avem 
ee urmări nu glumă şi 
în etapele viitoare.

REZULTATELE ETAPEI: „U** Cluj — Gl. Bis
triţa 2—1; Steaua — F.C. Argeş 1—0; Sportul — 
F.C. Maramureş 2—2; Farul — Rapid 2—1; Petrolul 
— U.T.A. 1—1; Oţelul Galaţi — F.C. Inter 1—0; 
Dinamo — Electroputere 3—i; Univ. Craiova — F.C. 
Nsftomal 3—0; F.C. Braşov — Ceahlăul PJÎ. 1—1.

u l a o a m l i 'i i kjn
L STEAUA 18 11 5 2 36—11 38
2. Univ. Craiova 18 11 3 4 43—19 36 i
3. F.C. Naţional 18 11 2 -5 39—25 35
X Petrolul 18 8 5 5 26—19 29
5. Ceahlăul P.N. 18 8 & 5. 29—26 29
6. F.C. Argeş 18 9 a 7 23—27 29
7. „U“ Cluj-N. 18 8 4 fi 22—20 28
8 Dinamo 18 8 3 7 30—23 27
A Rapid 18 8 3 7 24—23 27

10. Gloria Bistriţa 18 8 2 8 35—32 28
11. Inter Sibiu 18 8 1 9 28—3(1 25
12. Farul C-ţa ,-y.- 18 7 4 7 23—38 25
S$L Oţelul Galaţi 18 fi 5 7 26—27 23
14. F.C. Braşov 18 4 6 8 18—27 18 1
15- Electroputere 18 4 3 11 14—27 îs i
IA F.C. Maramureş 18 3 5 10 19—33 14 l
17. U.T. Arad 18 3 5 10 13—34 14 *
18. Sportul Stud. 18 ă 7 8 13—25 13%

ETAPA VIITOARE: F.C. Argeş — Cluj; k
F.C. Marara. — Steaua; Rapid — Sportul; Inter — 
Farul; Electroputere — Petrolul; U.T.A. — Oţelul; 
F.C. Naţional — Dinamo; Ceahlăul — B, Craiova; 
GL Bistriţa — F.C, Braşov.

i
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I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
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Corvinul- Unirea Alba lulia S -l
O partidă aşteptată cu 

mult interes de hunedo- 
reni, oaspeţii fiind cu
noscuţi pentru riposta ce 
« dat în deplasare, Cor
vinul a deschis destul de 
repede scorul, după ce 
ratase două ocazii bune 
de a înscrie prin Paeu- 
raru. In min. 8 însă, Ga-; 
bor centrează. bine şi 
Ciorea reia balonul ho
tărât cu capul, în plasa 
porţii lui Filtp : 1—0. De
şi oaspeţii opun o rezis
tenţă dârză, hunedorenii 
reuşesc fi» continuare să-şi 
Creeze o seamă de situa
ţii bune de a înscrie, în 
min. 10 Mitrică, deschis 
excelent de Gabor, trage 
slab şi portarul reţine. 
Cinci minute mai târziu 
Mitrică îl vede într-o bu
nă poziţie pe Costăches- 
eu şi acesta, de la nu

mai 8—9 metri de poartă, 
întârzie şutul, pentru ca 
apoi (min. 32) „bomba11. 
Iui Tetileanu sâ treacă pe 
lângă poartă. Au fost şi

d i v i z i a I A I
alte situaţii bune de a 
marca, dar la pauză sco
rul a fost de numai 1—0 
pentru gazde.

Şi la reluare elevii lui 
Petcu insistă pe atac şi 
Bordeanu, Gabor şi' Cră- • 
ciun trec pe lângă gol. 
In min. 6ft insă, Oorea îl 
deschide pe Mitrică şi de 
această dată golgeterul

pund la îndemnul supor
terilor şi înscriu al trei
lea goi : e rândul lui Mi- 
tricâ să dea o pasă proas
pătului intrat Hegyişia- 
cesia trage cu sete, şus în 
colţul din stânga pena
rului, 3—0. Oaspeţii re
duc în min. 80 din han
dicap prin, S. Mărginean ... 
3—1.

A arbitrat cu scăpări, 
la centru, FI. Chivulete 
(Bucureşti).

Corvinul: Popa, Bor- 
dean, Sterean, Crăciun, 
Ha’-diner, Ţetilean, Gabor, 
jVţttricâ,; Gostăchescu (67 
Halostă), Păcurar (min. 
72 Hegyi), Ciorea.

Unirea A.L: Fi lip, Do- 
bre, Rusu, Ştef, Şipoş, 
Gh. Mărginean, Braun, 
Pintea, Mitracu, S. Măr-

I
l

I
I
I
I
I
I
I

seriei a 11-a 3 învinge pe 
Fiiip, 2—9. După alte 13 ginean, Farcaş (âtândroe) 
minute, hunedorenii râs- S. CERBII

Rezultatele etapei: Gl. Buzău — Rocar Rezultatele -i C-F.R. Timiş.
3— 0; F.C. Selena — Bucovina 3—l;Faur — Jiul Petroşani 2—1; Corvinul — Unirea I 
Poiana tX: 3—O;1 FL Moreni — Cailatis AX 3—1; Phoenix — Gaz M. tt—ft; F.C. ■
4— 0; Portul — Cetatea Tg. N, ®—2; Me- Bîh« — U. Dej 2—1; CJ&M. Reşiţa —|
talul Piopeni iz Dacia Piteşti 2—»; Ba- I.E.LXF. I-ţ-0; Armătura — Poli Timiş. ■ 
cia U. Brăila — F.C. Vâlcea 4—&; Lynx 0—5; A.SLA. Tg. Mureş — Metrom 4—©,| 
Iaşi — Constant Galaţi 0—0; Acord Foc- I.C.I.M. — CFR Cluj 3—2; Tractorul —j 
şani — Steaua Mizil 2—1. ‘

C L A S A M E N T U L

Gloria Reşiţa 2—0.

C L A S A M E N T U L

18 14 2 2 40-12 
18 12 1 a 45-11
18 10 3 5 26-21 
18 9 5 4 33-18
18 10 2 6 31-25 32
18 9 1 8 24-25 
18 9 1 8 25-29

1. Selena Bacău
2. Dacia Brăila
3. Bucov. Suceava
4. Lynx Iaşi
5. Cetatea Tg. N.
6. Met. Piopeni
7. Poiana Câmp.
81 Faur Buc.
9. Portul C-ţa

10. Gloria Buzău
11. Dacia Piteşti
12. Constant Galaţi 18 7 2 9 22-24
13. Steaua Mizil 18 8 4-8 26-25
14. Acord Focşani
15. Rocar Buci 
16.. Flacăra Moreni
17. F.C. 'Vâlcea
18. Cailatis Mgi

44
37
33
3â

28
28

1. Poli Timiş.
2. Tractorul Bv.
3. Corvinul Hd.
4. A.S.A. Tg. M.
5. C.F.R. Timiş.
6. Gaz Metan
7. Gloria ' Reşiţa

18 13 3 2 41-13 
18 II 3 4 20-11 
18 10 3 5 39-19

I
I

A
I*

I

In Cupa României 

'' Ia fotbal 

TRAGEREA LA 

OPTIMILOR DE

La sediul. Federaţiei Ro- 
mâne de Fotbal a avut loc, 
zilele trecute, în faţa're
prezentanţilor cluburilor 
calificate, tragerea la sorţi 
a optimilor de finală a 
Cupei- României. Iată ce 
au hotărât sortii :

/
Rapid — Steaua 
Dinamo — Univ. Craiova 
Petrolul — Oţetul Târgov. 
F.C. Naţional — Oţelul Gf. 
Electroputere — U. Dej 
F.C. Maramureş — Rocar 

Bucureşti 
U.T.A. — Metalurg. Cugir 
Farul — „U* Cluj

Se joacă o singură par
tidă pe teren neutru, mier
curi 15 martie a.c. S-a 
propus ca meciul U.T.A. 
— Metalurgistul: Cugir să 
aibă Ioc la Deva. (S.C.). 
v i :

.■ASW W //AV.V.V .W

33

18 7 4 7 27-20 25 - 8. F.C. Bihor 
18 8 1 9 28-31 25

18 9 4 5 30-17 31
18 8 5 5 23-21 29
18 8 4 6 23-13 2b i
18 9 1 8 21-24 251
18 8 2 8 26-23 261
18 8 2

18
18

18

8 1
7 2

7 5
9. I.C-I.M. Bv.

9 19-23 25 10. C.S.M. Reşiţa 
9 33-27 23 11. Metrom Bv.

23 12. Unirea A.I.
•22 K. Jiul Petroşani 

7 1 10 28-39 32 14. I.E.LXF. Cv.
22 15. Unirea Dej 
19' 16. Phoenix ■ B.M. 
l»>m;:C.P.R. Cluj 
8 18. Armătura Z.

Etapa viitoare: Unirea A.I. — C.F.R. * 
Etapa valoare: Bucovina — Gl. Buzău; Timiş.; Gaz M. — Corvinul; 0. Dej — I 

Poiana — Selena; Calîătrţ 4- Faur; Da- Phoenix; Podi Timiş. — F.C... Bihor; Me- ■
cia Piteşti — Fi. Moreni; F.C. Vâfeea — trowi — C.S.M. Reşiţai; I.EXI.F. — Ar-1
Portul; Cetatea —• Metalul; Constant — mătura; C.F.R. Cluj — A.S.A.; Gl. Re- ■
U. Brăila; Steaua Mz. — Lynx; Rocar şiţa — I.C.I.M.; Jiul Petroşani — Trac-1
— Acord. torul. .

18 7 1 10 17-36 
18 5 4 9 2330 

6 1 11 20-29 
2 2 14 21-63

18

18
18
18
18
18
18
18
18
18

8 21-18 
6 15-22. 

8 1 9  19-21 
7 3 8  19-18 
8 0 10 27-32 
7 2 .9 27-25 
7 1 10 26-27 
4 5 9  10-32 
4 3 11 19-41 - 
1 3 14 9-48

261 
26 ■  
251 
241 
241 
231
22 I

17 I15 I

:i’ . REZULTATELE 
..CONCURSULUI-' ...

PRONOSPORT 
DIN 5 MARTIE 1995

Brescia — MWan 0-5 2 
Cagiîarî — Bari 2-1 1 
Foggîa — Cremonese 0-1 2 
Inter — Juvenţus 0-0 X 
Lazio — Florentina 8-2 1 
Ptrdova —- Napelî 2-0 1 
Reggiana — Genoa 0-1 2 
Sampdoria — Roma 3-0 1 
Torte» — Farm» 0—2 2 
IV Aisdrîa — Vicenza 1-1 X 
Lucchese — Pescara 2-2 X 
Salernitana — Cesena 5-2 1 
Verooa — Cosenza 1-3 2

Fond de câştiguri : %.
163 871380 lei

ar#j *—* —*~

Vulturii Lugoj - Vega Deva 1-3 i

i:* %

%
i i

■ ? *I

Pe un teren cu gazon 
bun, pe un timp frumos, 
ca puţin vânt, s-au în
tâlnit două formaţii din 
polurile opuse ale clasa
mentului, Vulturii Lugoj, 
aflată pe locul patru, cu 
-ţ- 9 la adevăr şi. Vega 
Deva, locul 16, cu — 4. 
Dar pe teren diferenţa 
de valoare a fost de par
tea oaspeţilor l Fiindcă, 
după cum aveam să a- 
fiâm, gazdele au început 
cu întârziere pregătirile 
In timp ce devenii, ho
tărâţi să iasă din zona 
^nisipurilor mişcătoare11, 
cit antrenorii Ionel Stan
ca şî Nicolae Alexiuc, la 
conducerea tehnică, au e- 
fectuat întregul program 
prevăzut pentru retur şi 
au disputat în ultima pe
rioadă o seamă de me
ciuri de pregătire.

Întâlnirea a debutat cu 
o excelentă fază de atac 
a oaspeţilor, chiar în pri
mul minut, la o acţiune 
rapidă pe centru, Ban- 
ciu trece în viteză de ul
timul apărător — Cical, 
dar şi de portarul Arde- 
Ieanu, ieşit în întâmpi
nare, însă jucătorul de- 
vean şi-a prelungit prea 

. pxdlt. balonul' şi nu l-a 

. mai putut ajunge să-l pla
seze în poartă. O fază

ce i-a pus pe gânduri pe 
spectatori, dar şi pe „vul
turii” de i» teren.' în 
continuare, devenii se in
staurează la cârma jocu
lui şi în min. 5 asistăm

la înscrierea primului 
goi : Fartuşnic centrează 
de pe dreapta ca la car
te şi ttădos îşi plasează 
cunoscuta lovitură cu ca
pul, jos, în colţul din stân
ga al porţii, I—0. Gazdele 
egalează relativ repede în 
min. 13, când Mitrache 
execută, o lovitură din a- 
fara careului de 16 m, 
mingea loveşte capul lui 
Rădos şi îşi schimbă tra 
iector.ia deruţându-1 pe 

. Rnftoveanu : 1—1. In min. 
23, după o altă fază fier
binte la poarta lugojeni

lor, Faartuşnie trimite min
gea în ta®fă, revine în 
careu şi Popa nu îl mai 
iartă pe Ardele-anu, 1—2, 
scor rămas neschimbat 
până la pauză.

La reluare, gazdele cau
tă să se instaleze în ju- 
măfate.a adversă, 'însă nici 
devenii1 nu cedează şi fi
lete, Rădos, Popa, Dan-

clu, Luca şi Fartuşnic hăr- 
ţuiesc mereu apărarea ad
versarilor şi în min. 81 
Vega tranşează victoria 
de partea e i: la ua nou 
atac pe partea stângă, fi
lete îşi dovedeşte clasa şî 
îl Îngenunchează din 
nou pe portarul gazdelor, 
cu un şui în colţii lung, 
fără replică : 1—3. Un 
scor concludent, foarte 
valoros pentru Vega, pen
tru care întreaga echipă 
â muncii mult, cu folos, 
remarcându-se în mod 

deosebit Rădos (Viali, cam 
ii spun colegii, Kojec 
dapă spectatorii dă» Lb- 

■ ge®|» itertepate, ee-
a impresionat asistenţa 
ca şuturile sale, dintr-o 
bucată, fără preluare,'cu
plul de fundaşi centrali 
Neaga, Bulgara şj Rafco- 
veanu.

A arbitrat o brigadă 
din Ploieşti, A. Zodie, D. 
Vlâiloiu, A. Panthimenes- 
cu. Observator federal; 
Mircea Axente, Arad.

VEGA Deva : Rahovea- 
nu, Fartuşnic, Bulgaro, 
Neaga, Stan, Popa, Cio
ban» (Berindei) Loca, 
Dan cin (Tânase) Rădos, 
Efelr.

SABIN CERBU
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REZULTATELE ETAPEI NR. 18,
DIN 5 MitRTIE 1995:

Bite. Bărtetteni — Favior Orăştie 6—2; 
C.F.R. Simeria — Min. Livezeni 1—I; 

Construit. Hunedoara — Min. Certe} 1—1; 
Victoria '90 Călan — llaber Haţeg 7—0; 
Min. Teliuc — Metalul Crişcior 4—X 
Dacia Orăştie — Min. Gheţari 2—1; Min. 
Şt. Vulcan — Min. Aninoasa 3—2; A.S.A. 
Aurul Brad — E.G.CL. Călan 7—0.

-C L.A S A M E N T U L
1. Minerul Certej 17 16 I
2. Aurul Brad .12' *3 » 

'' 3. Victoria -i Călan l2 11 1
4, Min. Aninoasa 17 11 1
5. Dacia Orăştie IJ B » 
& Mim Şt. V, l? »  1 
7. Min. Bârbâteni 17 9 2 
& Constr. Huned. lf 8 1 
9. Mte. Livezeai i î

10. Min. Gheţari 17
11. Mul Petriia 16
12. llaber Haţeg 17 
13b Favior O răştie 17 
l i  M et Crişcior 17 
15. E.G.C-L. Călan 17 
lfe. M in. Teliuc 17 
17. CXJS. Sim eria 17

6 63-15
4 54-14
5 40-14
5 36-18
6 41-22 
6 34-25
6 15-31 
8 45d0
7 38-27 
S 41-3 4

5 2 »  31-31 
5 2 10 28-53 
5 t  11 25-50 
5 0 12 23-51 
5 0 12 22-63 
4 2 11 14-52 
1 3 13 4*50

7 3 
7 2

4»
3S
34
34
33
31
2»
25
24
23
17
17
16
15
15
14
6

ETAPA VIITOARE: Min. Uvezeni 
Mte. Bărhăteni; Min. Cerfej — CXJt. 
Simeria; Jiul Petriia — Constr. Huned,; 
Mia. Gheţari — Vietate Cătan; Haher 
Haţeg — Min. Teliuc; 'Min. Aninoasa — 
Duete Orăştie; E.G.C.Ţ. Călan — Min. 
Şt Vuiean; Favior Orăştie — A.S.A. 
Aurul Brad.

PRIMUL EGAL 
AL LIDERULUI
In prima etapă- a . returului, liderul 

Clasamentului Diviziei C, Minerul Cer- 
tej, după 16 victorii neîntrerupte în tur, 
a înregistrat primul rezultat : de egali
tate 4—1), la una dintre echipele ce se 
reclădcşc din mers, Constructorul Hu
nedoara (antrenor Dumitru* Gâlan). Ori
cum. minerii din- Certe} rămân încă li
deri autoritari." la 10 puncte de Aurul- 
Brad-. Vin însă etapele 20 şi- 21, când se 
deplasează la Bărhăteni şi apoi primesc 
replica Aurului Brad, la Certej. Meciuri 
de văzut * :

Trei dintre formaţiile ce promit mult 
îa .retur «u obţinut victorii la scor; A- 
urul Brad, Victoria Călan şi Minerul 
Bărbăteni. Preţioasă victoria Minerului 
Şt Vuican în faţa Mia. Aninoasa, bun 
rezultatul obţinut de Minerul Livezeni 
în deplasare la Simeria. Victorii ce le-au 
adus câte 3 puncte preţioase âu reali
zat şi Minerul Teliuc şi Dacia Orăştie. 
S-au marcat 39 de goluri, unele foarte 
spectaculoase, mult aplaudate de spec
tatorii prezenţi în tribune.

A urcat serios în clasament Victoria 
Călan I €ţechipă pusă pe fapte mari In 
acest retur. Luptă mare pentru locul 2 
(dar se mai speră şi locui din fotoliu), 
între Aurul, Victoria şi Minerul Aninoa- 
sa Devine tot mai interesant returul a- 
eestuî campionat !

-t.-i-srs.Tf s-.t- - *- *-*-*-*-*-+-*-*-*
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— Unde-i mama ta ?.
— JVu ştiu. De când a 

plecat de-acasă n-am mai 
văzut-o.

— Dar tatăZ tău ?
— Pe el l-am văzut a- 

cum două săptămâni. Mi-a 
adus ceva şi a plecat iar.

* •— La mama ?
-*». ffu. El m-a părăsit

mai de mult. Mama e ple
cată cu altul...

— Şi cu cine locuieşti 
tu?

— Cu bunica.
— Dar ai vrea să vină 

; părinţii tăi aici, la ţară,
la casa lor ?

Da. Aş vrea... Mi-e
tare dor de mama şi de
tata j* îmi doresc să * fim 
iar împreună. Aţa: cum 
sunt prietenii mei cu pă
rinţii tor*
, ^Lacrimi mari se ros
togolesc pe obraji din o- 
chM-i pegri. Are doar 14 
ani. 9tu-i mic, dar nici 
mare. Ku-i mic să nu in

să nu simtă du

rerea, dar nici destul de 
mare pentru, a nu mai a- 
vea nevoie de marna şi de 
tata. De când LA a ple
cat, ceva s-a rupt in su
fletul copilului. A devenit

născut, se pare că nu mai 
vrea să-şi amintească de 
propriul copil.

N-am dat nume şi a- 
dresă. Povestea este însă 
reală. Şi, ce-i mai trist.

Mamă, mi-e dor 
de tine...

este tehnica ra
diantă? Tehnica radiantă 
este o ştiinţă a energiei li
ni versale,. energia cea mai 
subtilă, denumită şi ener
gie transcendentală, Lumină 
Pură etc.

Este o tehnică pe cât de 
simplă, pe atât de profun
dă : simplă fiindcă este 
uşor de învăţat şi de apli
cat şi profundă fiindcă

trist şi tăcut, li este ruşi
ne de colegii care-i aruncă 
vorbe dureroase, nu ştie- 
ce să le răspundă profe
sorilor despre părinţii ca
re nu mai dau de mult pe 
la şcoală. Cel puţin- tatăl 
mai vine din când in când 
şă-l vadă, să-i aducă câte 
ceva.~ Dar aceea care l-a

conectate fiecare dintre e- 
le la întreg şi interconec
tate intre ele.

3. Care sunt originile teh
nicii radiante? Tehnica 
radiantă este o ştiinţă a 
energiei transcendentale re
descoperită de dr. Mikao 
Usui, un cercetător japb» 
nez, pe la mijlocul seco
lului trecut, dar mărturii 
despre ea apar în toate

femeia căreia copilul ti 
spune mamă (încă !), s-a 
dus departe, in altă loca
litate, nimeni nu ştie exact 
unde, şi când va veni. Şi 
dacă va veni. JSe poate ?", 
întreba o mamă adevărată, 
pentru cofe propriul co
pil, pe., care l-a purtat 9

luni în pântece şi căruia
i-a dat viaţă din viaţa ei 
— este soarele şi lumina 
zilei, comoara şi sufletul 
ei drag. Aşa cum sunt co
piii pentru părinţii ade
văraţi. Dar ce poate fi 
mai plăcut, mai linişti
tor pentru un c o p i l 
decât căldura blândă a u- 
nut cămin, a familiei, gân
dul că ori prin câte încer
cări ar trece la capăt il 
aşteaptă, îmbietor, dulcele 
„acasă...“.

Din păcate, pe Dănuţ a- 
casă nu-l mai aşteaptă de 
câtva timp decât bunicu
ţa. Doar ea-l mângâie cu 
vorbe bune şi sfaturi în
ţelepte, Dar n-o poate în
locui pe mamă. Pe aceea 
care l-a ţinut la piept ţi 
i-a vegheat somnul şi care 
mai bine' de 10 ani i-a-fost 
mamă cu adevărat. Şi că
reia-» transmite; „Mamă, 
vino acasă că mi-e dor de 
tine !". (L.S.)
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Tehnica radiantă - o 

ştiinţă a energiei 
universale (I)

accesează energia transcen
dentală de pe planul cel 
mai înalt din interiorul fie
cărei fiinţe vii — care es
te o energie hrănitoare, ne
dăunătoare şi care nu ac
ţionează conform legilor 
cauză-efeet, ci în confor
mitate cu iubirea necondi
ţionată şi nu poate fi ma
nipulată sub nici o formă

Tehnica radiantă este 
deasupra oricăror particu
larităţi de cultură, nu este 
o teligie/dogmă, nu presu
pune o anumită credinţă 

; dar prîp «Sectele, sale a- 
duce întreaga noastră fiin- 

<. ţă către Lumina Pură in
tr-un minunat proces de 
autotransformare. Saltul 
de conştiinţă pe care-1 fac 
toţi absolvenţii acestei teh
nici se produce in cadrul 
unui proces natural, prin 
bucurie fără impunere şi 

[ fără sugerarea unor şa
bloane. Permite înflorirea 
fiinţei umane şi susţinerea 
ei în năzuinţa sa către 

, înalt, către integralitate.
Sub influenţa energiei u- 

«iversale toate planurile
* noastre energetice se ârmo- 
i nizează şi percepem o al*
• tă calitate â vieţii noastre 

vizavi de noi înşine şr fd- 
ţă de cei ce ne înconjoară.

2. Gradele tehnicii; ra
diante. Tehnică radiantă 
fiind complexă este îm
părţită In şapte grade de 
perfecţionare, care mi spnţ 
părţi ale întregului, ci sunt

civilizaţiile antice : India, 
jChina, Tibet, Grecia, E- 
gipt şi pe teritoriul Româ
niei (Dacia).

La mijlocul secolului 
nostru metoda a ajuns în 
SUA, unde a fost transmi
să intactă dnei dr; Bar
bara Ray, Ph. D., care de
ţine sistemul integrai (gra
dul VII).

In România tehnica ra
diantă a pătruns în 1982 
prin dl Dumitru Lazia ca
re a avut "şansa să urme
ze cursurile de gradele I 
şi II în SUA şi, Ia reve
nirea în ţară, să foloseas
că această tehnică, ajutân- 
du-şi semenii.

In 1990 dna Magda Bă- 
lănescu ' a avut iniţiativa 
organizării primelor cur
suri de tehnică radiantă, 
gradele îşiII, invitând in 
Bucureşti un profesor din 
Canada — Brian Wark, ca- 
re a revenit cu bucurie în 
1992 şi a ţinut cursuri cu 
circa 100 de persoane. In 
iunie 1993 i-a împlinit şi 
dorinţa primilor absolvenţi 
ai tehnicii radiante de a 
deveni profesori certificaţi 
de tehnică radiantă de 
gradul 1, prin cursul ţinut 
de dna Marvelle Light- 
fields (gradul VI).

ALEXANDRII TOKAR,
preşedintele Asociaţiei
Umanitare Nonprofiţ 

-V SETRAS *

CERERE PENTRU PAMANT
Dl -loan Gros din Deva roagă primăria, prin cere

rea scrisă ce i-a adresat-o, să aibă înţelegere şi să-i a- 
tribuie, sub orice formă, pentru folosinţă îndelungată, 
suprafaţa de circa un ha (situată lângă Cetate), pe care 
a readus-o, prin defrişare, în circuitul pastoral. Nefiind 
îngrijit cum trebuie, terenul respectiv dă acum iar sem
ne să fie invadat de vegetaţie nefolositoare. Ar fi mare 
păcat să nu • producă nici măcar iarbă. (N.T.).

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

Din dosarele 
politiei

In urma notei „Conce
diul şi arestul", apărută Ia 
rubrica „Din dosarele po
liţiei", în ziarul nostru din 
11. 01. ’95, de la Gina Ţin
ea Avădanei, salariată la 
EM Dîlja, primim o scri
soare în care ne roagă să 
dăm o dezminţire,. întrucât 
cele relatate nu corespund 
adevărului. Pentru a lă
muri lucrurile, ne-am adre-

te prin prelucrarea Ia cal
culator a sumelor de bani 
şi cele raportate serviciu
lui financiar (mai exact, 
Ilenei Jura), Monica Cris- 
tina Matei şi-a creat un 
plus de 2141700 lei. 6U 
toate că Jura era în te
mă cu ilegalităţile comise 
de Matei, contabila nu ia 
nici o măsură, mai mult, 
acceptă transferul de pe o
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sat Inspectoratului de po
liţie al judeţului. Iată, în 
esenţă, răspunsul primit.

In noiembrie 1994, in ur
ma unei verificări finan- 
ciar-contabile a compar
timentului operator-calcu- 
lator, EM Dîlja sesizează 
Poliţia Municipiului Pe
troşani că trei dintre sa
lariatele sale au săvârşit 
diferite infracţiuni. Este 
vorba de Monica Cristina 
Matei, operator-calcUlator; 
Ileana Jura, contabil bi
rou financiar şi Nicoliţa 
Bratu, casier. Poliţia mâi 
era sesizată că, cu prile
jul calculului salariilor şi 
al plăţilor, cele trei au reu
şit, prin mijloace fraudu
loase, fals şi uz de fals, 
să-şi însuşească suma to
tală de 2 741790 lei. .. '

-In urma cercetărilor şi 
verificărilor efectuate, po
liţia a constatat următoa
rele ; prin neconcordanţele 
între situaţiile centraliza
toare ale: salariilor obţinu-

lună pe alta al-unor sume 
scadente, la rugămintea ţ*< 
nor operatoare -şi casiera; 
In plus, lui Maici ii soli
cită 300 000 de M, pe care 
ii şi primeşte. Se mai con
stată apoi că Nieoliţa Bra
tu acceptă state de plată 
completate ilegal de către 
operatoare, prin'fals şi tiu 
de fals,' îşi însuşeşte şi ea 
300000 -de lei.

In urma extinderii cer
cetărilor a reieşit şi fap
tul că alte operatoare : Fe* 
nomena Ga briei» AnciU, şi 
Gina Tincâ Aamdanei, prin 
fals şi uz de fals, au bene
ficiat de. sume .de bani, pe 
baza listelor de avans con
cediu, bani pe care i-au 
împrumutat pe. diferite ter
mene mzi multor persoane.

Cele implicate sunt cer
cetate -în stare de. libertă- 
te, poliţia urmând să au
dieze . în continuare mai 
mult de 100 de angajaţi ai 
EM Dîlja. ’

V. NEAGU

I Sunt rare cazurile când 
un accident rutier se pro-

Iduce ca urmare a com
portamentului greşit al

Iunui singur om. Izolarea 
şoferului în propria sa

I maşină este numai apa
rentă, deoarece acesta se

irelaţionează permanent CU 
ceilalţi participanţi ia

I trafic. Anticiparea com- 
portamentului normal, fi-

Iresc, al celorlalţi parti
cipanţi la trafic nu ridi-

I că probleme deosebite. 
Important este să anti-

Icipi greşelile celorlalţi, a- 
dică să recunoşti cu o 
|  clipă mai devreme situa- 

■  ţia de accident.
■  Accidentul de'pe DN 
2 7 intre Deva şi Simeria, 
I din ziua de 20 n  1995, 
!  s-a produs tocmai datorită 
I  lipsei de prevedere. - Era

într-o dimineaţă la ora 
când vizibilitatea era 
redusă din cauza ceţii, iar 
carosabilul era acoperit 
cu un strat subţire de 
gheaţă. Hândoreanu Ioan, 
de 22 ani, din Simeria, a 
oprit autoturismul -ARO 
nr. 2 HD 928 pe partea 
carosabilă, pentru a re
media o defecţiune teh
nică ivită pe parcurs. Nu 
a încercat să scoată ma
şina cât mai mult în afa-

„Curăţare44
în Piaţa; agroalimentară a municipiului Petroşani, 

poliţia din localitate a început recent o acţiune de „cu
răţare". In esenţă, este vorba de depistarea comercian
ţilor care vând produse făr» autorizaţie-şi documentele 
necesare. Nu se face nici o diferenţă între români, mofc 
doveni şi ucrainieni. (V.N-).

tent a făcut imposibilă 
oprirea. Pentru a nu in
tra în plin în maşina sta
ţionată, "cel de la -vola
nul autocamionului a vi- 
rat brusc spre stânga, 
ţâmponându-se cu un au
toturism Dacia 1300 care 
circula regulamentar din 
sens opus. în timpul vi
rajului a acroşat şi au
toturismul ARO şi a ac
cidentat grav pe cel care 
încerca să remedieze de
fecţiunea. In aceeaşi zonă 
au mai intrat în coliziune 
încă 4 autoturisme.

Atenţie deci, dragi con* 
ducători auto. „Capcane
le" iernii mai pot apărea 
pe şosele.

Maior MIRCEA NEGRU.

• iW-

ra drumului, deşi locul 
respectiv îi permitea, şi 
nici măcar nu a aprins 
lanternele de poziţie pen
tru a-şi semnaliza prezen
ţă în trafic.

In această situaţie, con
ducând neatent, şoferul 
autocamionului 21 MS 
2152 a observat târziu 
prezenţa obstacolului • In 
drum, a îaeeâcet tă e- 
preaseă, dar poleiul exis-



SA DARUIM doamnelor 
Şl DOMNIŞOARELOR DB 
LÂNGĂ NOI BUCHETUL DE 
FLORI AL ÎNCEPUTULUI DE
primăvara, împreună cu
URAREA DE A SE REGĂSI, 
DE A RĂMÂNE ELE INSELE 

' — DEMNE, FRUMOASE, PU
TERNICE ŞI IUBITOARE.

c Â d frM U W .
FEMEII — ETERNA 

POVESTE
Icoană în carne şi oase.
Cu buze de foc şi de har,
Spre braţeie-ţi lin luminoase 
Alerg ydinspre-al vieţii bazar. 
Şi dreapta-ţi sărut de-mi eşti

mamă,
Iubită de-mi eşti, te vrăjesc 
Să trecem; la braţ, marea vamă 
Spre cerul cu gust pământesc. 
Că nu e pe lume scânteia 
Niei cântec, nici miere, nici vin 
Ca tine — ETERNĂ FEMEIE 
Cu trup şi cu suflet de crin.

OLIVIU M. CBHNA

/WWVWMAMMKWWWWIAfWUWW 8 Marti» se sărbătoreşte 
de 85 de ani
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C A D O U R I...
Nu-i încă’ târziu să dată, vă oferă magozi- 

cumpăraţi azi, pentru nul „Valentin“ din zona 
Ziua soţiei, mamei, fiicei, Casei de cultură Deva. 
iubitei, ori nepoatei o a- Tot aici sunt etalate, 
mintire. - spre vânzare; şampoăne, 

Iată ţi câteva sugestii: balsamuri, creme ţi e- 
o carte despre „Cum să mulsii de corp, prepara- 
ne coafăm singure“ ori te pe ţ,aZă de uleiuri ve- 
„Cum să  ̂ ne machiem getaie şi vitamine, ca şi 
singure", in -care găsiţi ggţ fixativ pentru coafat, 
sfatul, profesional pentru - -
îngrijirea părului şi, res- . O bogata gama de ar- 
pectiv, a diferitelor ti- ţicoje vestimentare şi de 
puri de ten. De o înaltă jucării, pentru fetiţe, se 
ţinută grafică, frumos co- găsesc la magazinul „Ma-

La 8 Martie, pe în
tregul. glob sunt săr
bătorite femeile. Unii 
contestă ziua de 8 
martie, socotind-o,, o 
„sărbătoare comu
nistă". Ideea a apar
ţinut politicienei ger
mane de stânga, Clara 
Zetkin, care a propus, 
la Conferinţa Interna
ţională a femeilor so
cialiste de la Copen
haga (1910), sărbăto
rirea la 8 Martie, in 
iiecare an, a Zilei In
ternaţionale a Femeii. 
In cercurile feministe 
de la început de’ se
col, ideea a prins i- 
mediat, femeile vă
zând în solidaritatea 
inter naţională un atu 
al emancipării, mai a- 
les in ţările în care 
mentalităţile şi privi-

•  • •

periate şi ilustrate, ce
le două ghiduri se gă
sesc la librăria „Gh. La- 
zăr** din Deva.

Minunate flori şi a-

terna" din centrul reşe
dinţei de judeţ, la „VI- 
piţa", la cele de profil 
din Hunedoara, cum sunt 
„7 Pitici“ şi cel din mi-

ranjamente florale, de un croraionul V, condus de 
colorit şi o calitate apre- dna Victoria Dan.

mana,
mică ţi catifelată, ca
re a mângâiat uşor' câ 
o atingere de vânt, o- 
brazul asprit de vreme, 
rostind pentru prima 
oară sacadat ta-ta; mâ
na care s-a înfiorat u- 
şor, la prima atingere 
mai aparte, a degetelor 
de bărbat din bare a 
primit apoi inelul, semn 
al unirii pentru veşni
cia de o • clipă pe pă
mânt a omului t care 
s-a încleştat mai târ
ziu pumn, strângând1 pâ
nă la sfâşierea' cu un
ghiile, a palmei în mo
mentele'Când viaţa în
delung ocrotită în sine, 
cerea intrarea in lume ; 
mâna care a prins pen
tru prima oară degetu- 
ţele subţiri şi nesigure 
ale copilului sau învă
ţăcelului, conducând-o 
printre meandrele câm
pului mirific al litere
lor ; caro s-a rezemat 
de atâtea ori de fruntea 
sub care căuta înţele
suri noi la adevăruri 
vechi şi răspunsuri la 
noi întrebări, cu care ’ 
să întregească zestrea 
de spiritualitate a lu
mii ; mâna care a strâns

penelul, transfigurând 
artistic realitatea şi în
nobilând cu noi valori 
lumina şi culoarea ^să
rut mâna care s-a a- 
plecat de milioane de 
ori pe ac şi pe suvei
că, ţesând şi' cosând 
hainele în care o lume 
de semeni avea să-şi 
poarte fericirea sau du
rerea, după ctim i-a. 
fost sortit sau şi-a sotr 
tit; mâna asprită de a- 
tingerea zilnică a pă
mântului, din care' ne 
tragem vitalitatea, ase
menea miticului Anteu, 
întru plămădirea pâinii 
noastre cea de toate zi
lele ; mâna care la a- 
murgul vieţii abia mai 
are puterea să fluture, 
ca o aripă frântă de 
hulub, semnul despărţi
rii.

Sărut mâna, jumătate 
a bărbatului, jumătate 
a lumii noastre de oa
meni 1 Astăzi e ziua TA, 
numai a TA I

legiile masculine in- 
stiUiţionalizdte se do
vedeau greu de ata
cat din interior.

Cu timpul, sensuri
le politice ale sărbă
torii s-au cam risipit. 
8 Martie a devenit o 
sărbătoare de suflet, 
un prinos al preţuirii 
femeii de lângă noi 
— colega, mama, iu
bita, sofia, fiica.

Sărbătorind, deci, 
prlntr-un gest de ini
mă, de ocrotire şi de 
gratitudine, femeile, 
nu se oficiază o „săr
bătoare comunistă", 
ea devenind aproape 
pe întregul glob o zi 
festivă de cinstire a 
acelora care întruchi
pează frumosul şi dra
gostea, gingăşia şi 
maternitatea.

Rubinul, dătător de să
nătate, înţelepciune şi 
mulţumire sufletească.

Zâmbet de primăvară.. 
— r.a— — . - ...... ..

Foto: PAVEL LAZA

Pl«treU pr«ţio<n«, cifr«l« 
şi xodiila (I)

De-a lungul secolelor, «1 luminii, se opune for- 
în jurul pietrelor preţi- ţelor răului .şt reprezintă 
oase s-a ţesut o aură de iubirea eternă. ;S*eespun- 
mister, spori ndrr-le forţa de cifrei 8, a energiei, a 
de fascinaţie. Străvechi- ambiţiei şi a realismului, 
le credinţe au inscris — Este piatra zodiacală a 
intre trăsăturile insolite Berbecului, 
ale pietrelor 'preţioase — 
pe aceea' că s-ar afla în 
relaţie* directă cu desti
nul uman.

Astfel, despre diamant Deseori, asociat focului, 
se spunea că este aducă- poate să ţină în frâu pa- 
tor de succese, îndepăr- siunile. Corespunde cifrei 
tează coşmarurile şi â- 6, cifra responsabilităţii 
vertizează asupra perico- şi a idealurilor, iar în 
lului de otrăvire. Simbol zodiao Radului. (Vă urma)

Din alte timpuri
• Modele celebre: MO- marca, printre multe a- 

NA LISA. Cel mai fai- niversări, şi pe aceea a 
mos dintre toate mode- împlinirii unui veac de 
lele s-a născut la Nea- la descoperirea „perma- 
pole, într-o familie nu- nentulut". E drept că fru- • 
meroasă şi împovărată.' In moaşa coafură nu a fost 
1495 a devenit soţia lui la fel de trainică, durând 
Francesee Gioeonda, ne- numai două ore, dar a -j 
gustor florentin, cu 19 fost un început. Cum, la 
ani mai în' vârstă, care rândul lor, şi alte tipuri 
se considera patron ai de coafură au avut, în 
artelor. Gioeonda l-a ah- diverse timpfiri, celebri- 
gajat pe Leonardo Da ta tea lor, secolul al XIX- 
Vinci pentru â realiza un lea a fost secolul diade- 
portret al soţiei, pe care melor şi al buclelor lungi 
trebuia să-l expună in ce cădeau pe umeri. în 
salon. Din diferite moţi- 1872, în atelierul său, ; 
ve, Franc^co Gioeonda Raoul Marcel ondula pă- ■

îwtBwupt şedinţele de rul doamnelor folosind 1 
pictură şi a refuzat să un fier Încins. Un secol 
plătească tabloul, încă în urmă dominau costisi- 
neterminat. Leonardo a toarele şi complicatele 
luat pânza, a terminat coafuri care cereau, nici ’ 
portretul Mona Lisei şi mai mult nici mai puţin 
a plecat la Paris. Aici decât 1,3 kg de pudră, 
tabloul a fost cumpărat 900 g de pomadă, 12 me
de regele Francisc I cu o tri de tul şi 100 de agra- 
sumă echivalentă cu fe susţinând părul pe un 
50 080 de dolari şi l-a ex- suport numit „coviltir". 
pus la Louvre. , Renaşterea a impus mo-

• COAFURI... COA- da vopsirii pârului auriu- 
FURI. Puţinul timp ca- roşcat presărat cu diver- 
re ne mai desparte de se substanţe care să fas- 
sfârşitul de secol XX va cineze ochii.

-

CEALALTA 
JUMĂTATE 
A LUMII! 

(pentru conformitate, 
ION CIOCLEI)

♦  Pe o bancă, în parc :
. — Draga mea, de când 
te cunosc, nu mai mă
nânc, nu mai beau, nu 
mai fumez. Nici nu-mi 
vine să cred ce econo
mie grozavă pot să fac I 

★
4  La o petrecere mon

denă, o invitată ii în
treabă pe celebrul scrii
tor aflat în centrul a- 
tenţiei:

— Care credeţi că
sunt femeile cele mai 
credincioase: blondele,
brunele sau roşcatele ?

— Din păcate, doamnă

— răspunde acesta —, 
sunt convins că singurele 
femei credincioase sunt 
cele cărunte...

+  Soţul încearcă să se 
disculpe;

— Să ştii că mie nu 
mi-a tulburat mintea în
că nici o femeie.

— Dar atunci, cine ?

— Te rog, Puiule, nu 
mai fi atât de amabil cu 
mine când suntem la tea
tru.

— Bine, dar de ce ? 
Fiindcă altfel o să

creadă lumea că nu sunt- 
soţia ta.

★
+  Soţul se trezeşte di

mineaţa mahmur:
— Iartă-mă, iubito, că

m-am întors.pe două că
rări aseară şi cu ochiul 
învineţit. \

— Nu-ţi mai fă atâtea 
griji, dragă... Aseară nu 
aveai încă ochiul vânăt.

— Bărbate, după ple
carea musafirilor ne-au 
dispărut trei linguriţe.

— Care?
— Cele pe care era 

scris „Hotel Bucegi".

Pagină realizată de 
ESTERA SlNA

\



Câteva recomandări în boala dîabetîcâ
Asociaţia diabeticilor din 

judeţ consideră de dato
ria sa să reamintească bol
navilor necesitatea respec
tării dietei şi a regimu
lui de viaţă pentru evita
rea apariţiei complicaţiilor 
şi deci ducerea unei vieţi 
normale, asemănătoare cu 
cea a omului sănătos. De 
aceea, încă o dată, asocia
ţia a apelat cu încredere 
la sfatul medicului curant 
In boala diabetică, dr. E- 
lena Aciu, care, cu ama
bilitatea-! caracteristică, ne 
recomandă; * să se evite 
sujiraa 1 imentaţia; •  să se 
respecte ritmicitatea şi 
fracţionarea zilnică a ali
mentaţiei; •  regim dietetici 
hidroterajae, gimnastică 
medicală, diferite lucrări, 
mersul pe jos, ceaiuri; •  
să se evite sedentarismul, 
priit mişcare în aer liber, 
la soare; •  tratament bal
neoclimateric; •  să se evite 
stările de tensiune nervoa
să; •  suferindul să fie be
neficiarul unui aport vi- 
taminic suficient.

Pentru documentare noa 
fost prezentată o listă pri
vind regimul dietetic, d»  
care spicuiim câteva ali
mente care se pot,- mânca 
până la saţietate: •  carne, 
brânză, ouă, peşte, unt, 
untdelemn, margarina, şi 
Verdeţuri, ca : salată verde, 
spanac, urzici, ştevie, 
varză, sparanghel, ri
dichi, roşii, ardei, castra 
veţi. teci de fasole verde, 
budinci fără făină, supe 
cu zdrenţe de ou, deser
turi cu gelatină, îndulci
te cu za ha rină, deserturi 
cu nuci, frişca’.

Sunt interzise categoric :, 
berea, vinul rasa mustul, 
deserturile mi făină si za

hăr, dulceţurile, - marine 
ladiele, zahărul, rahatul, 
ciocolata, bomboanele, so
surile ca făină.

Suat permise „cu unele 
restricţii: laptele (cu mă
sură), pâinea şi cartofii 
(la cântar), paste făinoase: 
orez» griş, fulgi de ovăz 
(la cântări; zarzavaturi cu 
5 la sută glucide; fructe 
@a cântar). Pentru aceas
tă a treia categorie de a- 
limente, amănunte se pot 
obţine de la cabinetul an- 
tidiabetîc, ^aţltd tipogra
fie nepermi ţându-ne o de
taliere.

De asemenea, pentru 
completarea cunoştinţelor 
dv> în măterie de diabet, 
v» recomandăm lucrarea 

. Ningi Sahnazarav, d u l
ciuri pentru diabetici**. de 
120 de pagini, eu «tunai 
9? di» tei, care, credem că 
se mai găseşte prin libră
rii.

Este bine să sa ţină sea
ma totodată şl de unele 
ceaiuri antidiabetiee cum 
ar fi: •  Frunze de afin: 
se prepară o infuzie, eu 
q linguriţă la cană de 
frunza, din care ş© .beau
2—3 căni -pe zi, îndulcite 
numai cu zahannă, în cu- 

- re de câte 40 de zile, cu 
pauză de 2 săptămâni în
tre ele; •  Frunze de dud: 
se beau 2—3 câni pe zi, 
dintr-o infuzie, cu 1—2 lin
guri de frunze Ia cană; • 
Frunze de nuc: se beau 2 
căni pe zi dintr-o infuzie, 
cu o linguriţă de frunze 
ia cană, sau, se iau 6 lin
guri pe zi dintr-e infuzie, 
cu 4 linguri de frunze la 
cană; • Frunze de salvie: 
se beau 2—3 căni pe zi, 
dintr-o infuzie, cu 1—1,5 
Inguriţe de frunze la ca

nă; •  Frunze de urzică: 
se beau t —3 căni pe zi, 
dintr-o infuzie, cu o lin
gură'db finmze la cană; •  
Rădăcină de brusture: se 
beau 2—3 căni pe zi din
tr-o infuzie, eu o lingură 
de rădăcină la cană; •  
Teci «te fasole fără semin- 
ţes se prepara un decoct, 
eu o lingură la cană, din 
care se beau 2—3 căni pe 
zi ; sau extract dublu, cu 4 
linguri de plantă, ce se 
lasă peste noapte la ma
cerat într-un litru de apă, 
apoi se fierbe până scade 
la jumătate. Cantitatea ră
masă se bea în cursul unei - 
zile.

Un ceai dietetic se reco
mandă din următoarele 
plante în amestec: frui-ze 
de afin — 40 g; frunze de 
dud — 20 g; frunze de nuc 
—• I® gţ frunze da urzică 
— 10 g; teci de fasole — 
20 g. Se beau 2—3 căni 
pe zi, dintr-o infuzie, cti 
1—1,5 linguriţe la cană.

Iu diabetul infantil se 
recomadă cură de mere şi 
tomate, sucul de lămâie 
eu zahannă, cât® 200 g pe 
zi. Făina de soia este ali
mentul ideal pentru dia
betici: „laptele de soia“, 
pentru eaphi diabetici. Se 
prepară din 150 g de se
minţe îmbibate într-un li
tru de apă. Se decantează 
partea limpede de la su
prafaţă şi se filtrează. Se 
consumă în aceeaşi zL Pes- 
(e seminţe se mai poate 
pune încă o dată apă şi 
se repetă operaţia de mai 
sus.

în numele Asociaţiei
diabeticilor din judeţ, 
s-a documentat si a

v a len tin  bretdtean

Răspunzând unor cerin
ţe practice ale pomieulto- 

i'j rilor care doresc să obţi- 
1 ; nâ producţii de calitate şi 
: bune de fructe, prezentăm 

modul cum trebuie efee.-: 
: tuată una din principate- 
; le lucrări care decid soar

ta producţiei respectiv tă
ierile.

In această perioadă când1 
încă mai există riscul re
venirii unor geruri care să 
afecteze pomii, tăierile 
trebuie începute eu spe
ciile seminţoase (măr, pâr) 
şi continuate mai spre pri
măvară eu speciile sum- 
buroase (prun, vişin, cireş, 
cais, piersic). Tăierile la 
pomi înseamnă toate in
tervenţiile pe care le fa
cem asupra organelor a- 
eestora. având ca scop. 
crearea unor condiţii, e&fc 
mal bune de creştere şi: 
fructificare. Ele se execu
tă diferenţiat: pe sperii: şî 
în funcţie de vârsta po
milor.

Pomilor tineri aflaţi în 
primii ani după plantare- 
şj până la obţinerea pri
melor fructe li se aplică 
tăieri de formare a coroa
nei. Acestea urmăresc rea
lizarea unei cât mai bu
ne structuri şi eehitibr iri 
a elementelor de baza ale 
coroanei (şarpante, sutoşar- 
panle, o bună gamisire a 
acestora cu formaţiuni de 
rod), în funcţie de turma 
de coroană pe care dorim 
să o dăm pomului. Este 
bine să nu ţinem neapă
rat la o anumită formă 
de coroană riguros forma
tă. ci să căutăm să for
măm pomi cu coroană sim
plă, bine structuraţi, dar 
care s-i dea recolte mări.

Prin aceste tăieri de 
fors- -- trebuie să inter
venim cât mai puţin asupra

pomului, dar să nu renun
ţăm la efectuarea, lor, tă
ierile având în această pe
rioadă un caracter lung, 
obiectivul urmărit fiind in
trarea cât mai timpurie 
pe rod a pomilor.,

Excepţie, pot face m a- 
eeastă perioadă, de la ca
racterul lung al tăierilor, 
pomii care prezintă ereş-, 
teri anuale slabe, cărora 
Ii se aplică tăieri scurte 
feepi de 3—4 muguri), cu 
scopul stimulării creşteri
lor anuale necesare for
mării coroanei.

După intrarea pe rod a 
pomilor, acestora li se apli
că tăieri de fructificare. 
Ele au ea scop. menţinerea 
unui echilibru optim între 
procesele de creştere, şi 
fructificare pentru că & ro- . 
dire excesivă inhibă creş
terea lăstarilor şî forma
rea mugurilor de rod, iar 
o creştere excesivă inhibă 
formarea mugurilor de rod, 
ajungând u-se în această 
situaţie Ia intrarea pomi
lor în alternanţă de rodi
re.

Dacă Ia începutul rodirii 
pomilor şi in perioada pli
nei rodiri, rolul acestor 
tăieri este mai limitat, 
constând din eventualele 
răriri ale ramurilor de rod 
şi apoi de regenerare a se- 
mischeletului şi ramurilor 
de rod în curs de epuiza
re, către mijlocul perioa
dei de plină producţie ro
lul acestora este esenţial. 
Ele au acum scopul sti
mulării vegetaţiei, precum 
şi regenerarea ramurilor 
epuizate sau in curs de 
epuizare.

Practic, tăierile constau 
în reducţia sau simplifi
carea ramurilor de semî- 
scheîet complexe, eliminând 
acele părţi din ele epui
zate sau urmărind norma-

IX ATENJIA COI
E  OAZE NATURALE

întreţinerea, exploata, 
rea şi repararea instala
ţiilor de utilizare a gaze
lor naturale revine be
neficiarilor. x 
. Pentru preîntâmpina
rea accidentelor ce asr 
pute» surveni din cauza 
folosirii incorecte a in~

I stalaţiitoe de gaze nalu- 
V rale, se vor respecta cu - 
\ stricteţe următoarele re- 
ţ guli:

\ I. ÎNAINTE DE ,
APRINDEREA

Cum se fac tăierile la pomi ?
rea încărcăturii de muguri 
floriferi.. Pentru aprecierea, 
volumului tăierilor trebuie 
să ţinem seama de starea 
reală a pomilor, astfel: 
dacă creşterile anuale sunt 
puţine numeric şi «le vi. 
goare slabă, cantitatea de 
muguri floriferi este mai 
mare, tăierite vor fi mai 
riguroase şi în testă- co
roana pomilor şi invers.

Pentru pomii care se a- 
flă spre sfârşitul perioa
dei de producţie tăierile 
de fructificare trebuie' în
soţite de tăieri de reduc
ţie a şarpantelor şi semi- 
scheletului- Reducţia se 
poate face pe lemn de
3—4 ani, până îa 5—T ani, 
în funcţie de gradul de e- 
puizare a pomilor. Este 
bine să nu se intervină 
într-un singur an asupra 
tuturor elementelor de în
lăturat, operaţiunea eşalo- 
nându-se pe 2—3 ani.

Pentru- pomii cărora, nu
li s-au aplicat tăieri în 
fiecare an, acestea au în 
vedere în primul rând re
ducerea înălţimii şi lăţi
mii coroanei, crearea unor 
condiţii cât mai bune de 
pătrundere a luminii în 
interiorul acesteia, elimi
nând sau scurtând ramu
rile care a îndesesc. Se 
înlătură în primul rând 
ramurile rupte şi bolnave, 
lăstarii lacomi, dacă nu 
pot fi folosiţi în refacerea 
unei ramuri rupte sau com
pletarea unui gol din co
roană.

Toate scurtările de ra
muri se fac deasupra unei 
ramificaţii sau mugurel tă
ietura făcându-se oblic, fă
ră a lăsa ciob ramurile 
mai mari ungându-se cu 
vopsea de ulei sau mastic.

Ing. NICOLAE ALBA, 
S.C.P.P. Geoagiu

FOCULUI s

a) Se va face ventila
rea încăperilor în care 
funcţionează apa rate te de 
utilizare: în centratele
termice şi ’h încăperile 
eu aparate cu focuri libe
re te va crea o ventilare 
permanentă;

b>) Se va controla tira
jul aparatelor racordate- 
la coş; în caz că se con- 
stată lipsa tirajului, nu 
se va aprinde focul decât 
după luarea măsurilor ca
re să asigure tirajul (cu
răţarea coşului, a sobei, 
separarea aparatelor «le 
evacuare mecanică, des
chiderea elapetelor de re
glaj ete.):

e) Se va controla dacă 
robinetele aparatului de 
utilizare sunt închise; da
că robinetele sunt des- 
chise, se vor lua măsuri 
de ventilare a încăperilor 
respective şl a ceh» înve
cinate. aprinderea focu
lui făcându-se numai du
pă aerisirea completă ;

d) Se va asigura acce
sul aerului de ardere în 
focarul -iparatului de u 
tilizare (prin deschiderea 
uşilor cenuşarului la 
sobe, prin deschiderea 
fantelor de acces la aer 
bi focar, prin pornirea 
ventilatorului ete);

e) Se va verifica func
ţionarea aparaturii de au
tomatizare;

f) Se va asigura, ven
tilarea focarelor.

2- LA APRINDEREA - 
' FOCULUI ŞI 

ÎN TIMPUL 
FI NCTION VKII:

a) După aerisirea fo
carelor; minimum 5 mi
nute se poate proceda în 
continuare la aprinderea

focului. Aprinderea ar
zătorului sau a instala
ţiei de ardere se face nu
mai cu aprinzătorul, fiind 
interzisă aprinderea di
rectă cu chibrituri, hâr
tie etc, ; .

b) Se apropie aprinză
torul de arzător, după ca
re se deschide lent ro
binetul de manevră, până 
la aprinderea flăcării : 
continuarea deschiderii 
robinetului se va face 
concomitent cu suprave
gherea stabilităţii flăcă
rii;

c) Respectarea instruc
ţiunilor elaborate de fa
brica producătoare a a- 
paratelor de utilizare;

d> Supravegherea per
manentă în timpul func
ţionării a tuturor apara
telor neautomauz.it-;

e> Stingerea ioeuiui la 
aparatele de «tilizare ra
cordate eu furtun se va 
face prin închiderea ro
binetului de siguranţă (cel 
de dinaintea furtunului), 
după stingerea flăcării în- 
chizându-se şi robinetul 
de manevră;

f) In instituţii (şcoli, 
cămine, hoteluri), focul 
se aprinde şi se stinge 
numai do' către persona
lul instruit, şi tasărcinat 
cu aceasta; prin grija 
unităţii beneficiare.

3. INDICAŢII - 
SPECIALE :

a) La utilizarea gaze
lor este interzis:

— să se aprindă focul 
dacă aparatul le utiliza
re nu este etanş sau da
că nu are tiraj; ,

— să se lase focul a- 
prins nesupravegheat;

— Să se doarmă cu fo
cul aprins;

— să se doarmă £ri în
căperi cu aparate de con
sum gaze neracordate la 
coş;

— să se utilizeze apa
rate da consum neracor
date la Coş, pentru încăl
zirea încăperilor;

— să se facă modificări 
la instalaţia de gaze fără 
aprohare legală;

— să se obtureze sec
ţiunea coşului în timpul 
funcţionării aparatelor «ie 
ardere;

b) Dacă se simte miro
sul caracteristic al gazu

lui, să se ia de urgenţă 
următoarele măsuri:

—- stingerea tuturor fo
curilor;

— deschiderea uşilor 
şi a ferestrelor;

— să nu se aprindă 
chibrituri şl să nu se 
manevreze întrerupătoa
re electrice,-

— să nu se doarmă 
noapte» în încăperi.

Reamintim abonaţilor 
casnici şî âsociaţ iilor de 
locatari că plata consu
mului de gaz se efectuea
ză în termen de 5 zile de 
Ia data primirii înştiinţă

rilor «ie plată sau depu
nerii în cont la C.E.C.
Peste termenul res-, 

peetiv, se percep pena
lizări, iar la 30 de zile 
se încetează furnizarea 
gazului,

Degradarea aparatelor 
de măsură se sancţionea
ză cu amendă de la 
5 000 la 10000 de lei.

Consumatorii «ie gaze 
naturale sunt obligaţi să 
permită delegaţilor între
prinderii distribuitoare, 
care' se prezintă cu legi
timaţia vizată ia zi şi or
din de serviciu, accesul 
pentru control şi verifi
care sau revizie a insta
laţiilor de gaze.

Abonaţilor care se opun 
la efectuarea controlu

lui, li se va sista furni
zarea gazelor până la e- 
fectuarea Controlului şi 
după achitarea tarifului 
de deschidere.

Apelănj, de asemenea,
la întreaga populaţie,
pentru a ne sprijini în 
depistarea oricăror ema
naţii de gaze pe conduc
tele stradale sau prin
spaţiile verzi.

Pentru" orice emanaţii de 
gaze, sau aWe cauze care 
ar putea diminua gradul 
de siguranţă în exploa
tare al conductelor şi 
instalaţiilor de gaze, se 
va telefona de urgenţă 
echipelor de intervenţie, 
care răspund te telefoa
nele: Deva — 627091. Hu
nedoara — 712849; Călan 
— 730492; Simeria — 
661343; Orăştie — «2465; 
Paroşeni — Vulcan — 
570032; Haţeg — 777190.

STIMAŢI CONSUMATORI DE GAZE NATURALE
Folosirea gazelor naturale de către — asiguraţi: aerisirea permanentă in 

cei care nu cunosc şi nu respectă in- încăperile în care există aparate de u- 
strucţiunîle pentru: utilizarea lor, ere- tilizare cu flacără deschisă; 
ează pericolul producerii de explozii. — asiguraţi ventilarea subsolului prin 

__ , . . . . orificii de ventilare pe conturul exte-

acumulate provin din infiltraţii sau ea_______________________  — nu obturaţi orificiile de aerisire alerezultat al «h^cţium sau maimvre pivniţeIor g  ale subsolurilor tehnice; 
greş,te a mstetaţn» de utihzare, vă re- _  instmcţiunile de uti

lizare a gazelor naturale existente Iacomandăm Următoarele:
— nu aprindeţi focul sau lumina e- 

tectrică » -încăperi fără 0 bună aeri
sire prealabilă;

consumatori şi publicate periodic în 
presa locală de către Distribuţia de 
Gaze Naturale. (110)



S.C. MQBIMPEX — FAUR S.R.L: 

Atelier tâmplărie Btrcea Mare .

.'. ANGAJEAZĂ

■  2 maiştri tâmplari şefi schimb ate-

i K « V :  ;
SOti  '

"* 2 tâmplari cu categorie mare şi 
vechime 5 ani în producţie. 

SALARIU NEGOCIABIL I .
!

Informaţii la telefon 617417, între o- 
rele 7—9, sau 21—22. (7312)

, S.C. QUADRANT — WEST1M 

TIMIŞOARA

(J)zţLil

SOCIETATEA COMERCIALĂ

ANGAJEAZĂ

pentru depozitul D e v a
personalt

■  ŞOFER
— categorie C
— vârsta maximă 35 ani
— vechime minimă 5 ani 

studii medii.

■  CONTABIL
— studii economice
— operare PC
— vârsta maximă 35 ani
— vechime minimă 3 ani.

\
urm ătorul

Relaţii la tel. 627112, 627109, int. 45
(607313)

V
• V

\

i

*

» 
s 
s  
\

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
VATA DE JOS

Organizează licitaţie publică de concesio
nare a unor terenuri în vederea construirii 
de case de vacanţă şi locuinţe individuale, 
după cum urmează:

-  8 parcele de teren, in suprafaţă tota
lă de 1888 mp, situate în staţiunea balneară 
Vaţa de Jos, pentru realizarea a 8 căsuţe de 
vacanţă P t na; taxa anuală de concesionare
este de 500 lei/mp.

— fi parcele de teren, în suprafaţă totală 
de 5854 mp, situate în satul Prăvăleni, pen
tru realizarea a 6 locuinţe individuale P+TE; 
taxa anuală de concesionare este de 50 lei/mp.

Documentaţiile de licitaţie şi informaţii 
suplimentare se pot obţine de la sediul Consi
liului local al comunei Vaţa de Jos, începând 
cu data de 1 martie 1995, orele 8—15,

Garanţia de participare la licitaţie este o 
redevenţă minimă anuala, adică 125 000 lei/ 
parcelă pentru căsuţă de vacanţă şi de 50 000 
lei?parcelă pentru locuinţe Individuale.

Taxa de participare la licitaţie este de 
20 000 lei/parcelă pentru ambele amplasamen
te.

Ofertele se depun la sediul Consiliului local 
al comunei Vaţa de Jos, până la data de 27 
martie 1995.

licitaţia va avea loc la sediul Consiliului 
local al comunei Vaţa de Jos, In data de 29
martie 1995.

. -JBETEZATUL" ŞJL DEVA 

înm. în reg. corn. sub nr. 1^20/10/1991 

‘ ' ' A N  U N Ţ A

Conform publicaţiei făcute în ziarul „AZI*
Bucureşti şi ziarul „CUVÂNTUL LIBER*1 De- J 
va, apărat în 12 Iulie 1994, vinde prin licita- j 
ţie publică următoarele :

1) 2 tractoare, 4 remorci şi ahe mijloace |
fixe în Petroşani; »

2) mijloace fixe la Deva, Hunedoara şi |
Brad (şi active pentru material); f

3) închiriază sau vinde prin licitaţie două I
\ barăci metalice în Brad. ;
Licitaţia va avea Joc conform H.G. 1228/ *

90 şi 140/91 rep., începând cu data publică- |
rii anunţului, astfel: •

• Deva — în fiecare zi de vineri, ora 11; ]
•  Petroşani — in fiecare zi de Joi,, ora *

11;  1
• Hunedoara — în fiecare zi de miercuri, j

\  t i ;
•  Brad — în fiecare zi de marţi, ora 11. j 
înscrierile pentru licitaţie se £«c până în !

ziua licitaţiei, ora 10. Ofertanţii odată cu | 
depunerea cererilor vor achita taxa de partid- * 

la Scitafie de 2000 lei. I
fin  şi barătliar ne A  *

la fieOK unitate £n Deva, 
şS Petroşani, unde ase ie 

Relaţii sepBmentare la tihfnn €23630. j 
manager economic sau consfiier Jwridic. *

(135) [

I

S.C. CĂTĂLIN ŞI LEO 
ALBA IULIA 

Str. Clujului, nr.- 1

I%
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Ifi
Ifi
I
I

Portocale (Grecia) — 796 lei 
Banane — 1789 lei 
Mandarine — 850 le!
Lămâi *- 900 lei 
Roşii, castraveţi, struguri, ardei, mor
covi, gutui.

I

\

i I

I*
I- %

!
i%
I 

X

Produse consumabile în baruri şi magazine 
alimentare. Telefoane 8131%, 830914, 830911.

(129)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
D E V A

Face cunoscut tuturor agenţilor economici 
şi persoanelor fizice care au încheiat contrac
te de închiriere/concesiune cu Consiliul local 
Deva pentru iachiriere/concesionare de teren 
pe raza municipiului Deva că începând cu 
anul 1995 plata redevenţei/chiriei contractuale 
se face la Trezoreria Deva din cadrul Ad
ministraţiei financiare, în c o n t u l  nr. 
21061204374393, pentru persoane juridice, res
pectiv 21051204374393 pentru persoane fizice. 
După plată, aveţi obligaţia de a face dovada 
acesteia prin lăsarea unei copii-chitanţă, dispo
ziţie de plată — la camera 38 An cadrul Con 
sîiiuluî local Deva. (136)

S.C. METALOTEX S.A.

-Ifi
Ifi
Ifi
I

cp sediul în Deva, str. 22 Decembrie, hL 4 *

Organizează licitaţie publică pentru vân
zarea următoarelor mijloace fixe;

• autocamion SRD 6135
• tractor DT1010 
» auto remorcher KRAZ
• autoutilitară TV 12 F
• autocisternă SR 113

şi altele, conform listei afişate la sediul 
societăţii. Licitaţia va avea loc la sediul so
cietăţii — în fiecare zi de vineri, ora 10, până 
lă epuizarea listei. (138) .

| _;_____  _ _ r____ t____J
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NICI NOI NU V-AM UITAT I ’

în  perioada 7—€ martie, firma „CRE- 
EAMOD“ oferi gratuit eşarfe de mătase, 
âUtturi de produsele pe care le veţi cum
păra.

Nu uitaţi magazinul firmei, din holul 
hotelului „Sarmism! (7301)

societatea comerciala
„CA$1AL" S.A. DEVA 

angajează
pentru atelierul Ipsos Căkm următorul perso
nal:

— un şei manevră
— un manevram|
Informaţii se poî obţine de Ia Serviciul 

Organizare-personal, Ia telefoanele: 613140) 
613141) lnt. 194; 195. (100)

VINDEM MAŢE NATURALE OAIE

calitatea A-B, import, calibru 16-18, preţ con
venabil. Tel./Fax: (01) 6413313. (118)

R.A. ROMCEREAL HUNEDOARA — 
DEVA

Str. Ardealului, nr. 1 
Angajează prin concurs 
•  CONTABIL ŞEF
Condiţii; studii superioare economice ca 

" a funcţii finandar-contabile de uai-

Relaţii suplimentare la telefon 611335.
(607287)

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL 
COOPERATIVEI DE CREDIT „BECEBAL*4

DEVA

Convoacă adunarea generală a membrilor 
cooperatori asociaţi In data de 11 martie 1995, 
ora 10, la sediul ««operativei de credit „De- 
cebal* Deva, str. 22 Decembrie, bloc 9 parter.

FRSSCO

1 .

prin reprezentanţa din Hunedoara 
cu sediul în str. N. Bălcescu, nr. 1 

(Policlinica cu plata, et. 3), 
telefon 054(714659

•  îndulcitori
•  arome
•  dozatoare 1 884 #
•  maşini îngheţată 4 180 I
•  vitrine expunere 1 007 *
•  congelatoare 411 9
• •  ciocolatiere 495 t
•  cuptoare pizza 1 757 t
•  refrigeratoare bere 1 647 3
•  expresoare cafea ; 1129 *
•  linii Snack Bar
•  linie biscuiţi
•  linie panificaţie
•  linie carmangerie
•  mobilier baruri, cofetării
•  hârtie imprimantă? A3,A 4 
Preţurile se calculează la cursul oficial

nu includ TVA. Gawnţie 6 luni — 2 ani.
(F. 103)

SOCIETATE COMERCIALA

• VINDE TEREN EXTRAVILAN 1,78 ha, 
intre Simeria Veche şi Spini, 50 ia des-

•  VINDE WN DEPOZITUL DIN TÂMPA,
nr. 11:

— var, ciment, ipsos, plăci azbociment,- 
I cherestea brad.
|  •  VINDE IMN MAGAZINUL DIN SHME-
I RIA, str. A. Vfancu, hL 7, parter, covoare to- 
|  port Belgia. Tei 661626. (7295)
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v» w «v * ot «‘«■'oor:* wx *-«; «-•« *">. OCV̂'?

TUL LIBER 1
 ̂ O-'O»'' <'/vnr>

VÂNZĂRI- 
I F c u m pă r ă r i

I •  Vând Oltcit 11 RL, 
!gri-metalizat, fabricaţie 
1993, 10 000 km. Telefon 
613039, după ora 19, sau 
schimb cu tractor plus 
fdiferenţă. . (607092)
■ •  Vând teren intravilan,
iîn Cristur, suprafaţa 1800 
: mp. Tel. 671613.

((7197)
•  Vând urgent aparta- 

j ment trei camere, ultracen
tral, telefon 622777, între 
| orele 18—20. (7244)
! o Vând maşină suc, si- 
i ion, completă, accesorii.
| Tel. 641996. • (7246)

-.|V •  Vând teren intravi- 
; lan, Sîntuhalm, 5000 mp 
I şi teren lângă intersec- 
| ţia din Simeria spre 
j Praştie şi Haţeg, 15 000 
! jtnp. Preţ negociabil. Tel.
' 617240, 617216.

(607090)
’ I •  Vând ■ tractor U 650,
! cu plug, preţ negociabil, 
i Păclişa, 20. (607086)
! ■ « Vând disc pentru trac- 
[ tor, lăţime 3,2 m. Infor- 
j plaţii 618548. »

(7250)
■ ‘ ! •  Vând urgent aparta- 
i ment trei camere, Hune

doara, Micro, 6, telefon
i 711738. (7814)

Vând convenabil 
Combină cereale, plug, 
tractor, piese schimb- 
remorcă, motor pen
tru tractor JU-650, fre
ză legumicolă, maşi
nă recoltat cartofi 

, (pe două rânduri). TeL 
633295. (7801)

•  Vând armă de vânâ- 
! toâre. Bereta, calibrul 12,
I Deva, -telefon 625185.
!, (7805)
j ■ •  Vând apartament 3

camere, Ford Taunus, Opel 
JKadett (cu mulţime piese 
.rezervă), frjjjder, maşini 
f cusut vechi (pentru pie- 
f  se). Telefon 717243, Hu
nedoara. (7808)

•  Vând casă cu anexe, 
grădină, încălzire centra
lă, trifazic, în Brad, tel. 
651876 sau 621122.

(7809)
•  Vând apartament 2 

camere, str. Minerului, bl.
ţ23, ap. 54. Informaţii tel. 

629446, între orele 16—19.
(7212)

•  Vând casă, posibilităţi 
privatizare, în Simeria. In
formaţii tel. 661188.

(7810)
•  S.C. Albicom Prest

- SRL Brad, cu sediul In 
str. Republicii, nr. 18, vin- 

^de en gros şi cu amă
nuntul, la preţuri foarte 
“avantajoase, produse ali
mentare." Tel. 651553.

(7812)
•  Vând Fiat Ritmo' 75 

j CL sau cumpăr talon. Tel.
627529. ■ (7190)

;! # Vând casă şi anexe. .
j grădină 1100 mp, Brad,
! strada Tărăţel, nr. 101B. 

Tel. 657078. (6019)

.• Vând apartament 2 
* camere. Informaţii Orăştie, 
râ’udor Vladimirescu, 47.
1 î- (6838)
• •  Vând grădină (1440 
mp), casă. Arad. Informa
ţii Orăstie, Pricazului, 76/

' 10. (6839)
•  Vând cazan fabricat

ţuică, ansamblu complet,- 
400 litri. Nădăstia de Sus, 
nr. 5. (6484)

L •  Vând apartamente bdul 
Gorvinul, etaj II sau par
ter. Telefon 714637.

---  ------ — ■ __(6457)

*« Vând fân, lucemă,
. săm^uţu soia. selector şi 
trior grâu. Tel. 717431.

(6483)
•  Vând urgent apar

tament 3 camere, . deco
mandat, telefon, antenă, 
parter, central sau schimb 
cu Bucureşti, litoral, Se- 
verin. Tel. 717621, 01/
7253863. (6436)

•  Vând apartament 3 
camere, bdul Traian, etaj 
I, telefon 728326.
• ■ (6471)

•  S.C. AI.PEUS Come-,
xim SRL vinde en gros" 
zahăr 1075 lei/kg, ulei floa
rea soarelui 950 lei, rom 
Titanic 861 lei, muştar 420 
gr — 684 lei (cu TVA in
clus), paste făinoase, cas
traveţi (820 gr), mazăre 
(820 gr), detergenţi etc., 
str. Dorobanţilor, nr. 3 
(Ceangăi), tel. 714626, după 
ora 20. (6459)

PIERDERI
• Pierdut câine Techel, 

maro, răspunde la nu
mele Roni. Ofer recom
pensă. Telefon 712606.

(6485)

OFERTE 
DE SERVICII

•  ARMIN MAYER REI- 
SEN transporta persoane 
în Germania, cu autocare 
confortabile. Viza de 
tranzit Austria — GRA
TIS. Telefon 614338. '

(7140/44)
•  Efectuez transport mar

fă 3,5 tone. Tel. 625668, 
615032. (7804)

« S.C. SILVER 5 S.R.L. 
DEVA, str. Barbu Lăutarii, 
nr. 18, tel. 623621, exe
cută lucrări de verificat, 
reparat, încărcat stingă- 
toare; verificat, executat 
instalaţii prize pămân^ 
instalaţii electrice.

(7201)

•  Caut spre închiriere 
apartament cu două ca
mere sau garsonieră. Tel. 
626099 (cu Zoii).

(7240)

COMEMORĂRI
•  îndurerate gânduri şi 

neşterse amintiri însoţesc 
scurgerea celor şase ani 
de când bunul nostru văr,

din Bretea Mureşană, a 
plecat 'pe drumul fără 
întoarcere. Lacrimi şi flori 
pe .tristul tău mormânt. 
Verişorii Mihai,- Minodora 
şi Lenuţa, cărora le-aî 
fost ca un frate, nu. te 
vor uita niciodată. Dum
nezeu să odihnească, su
fletul tău generos.

, (6921)

: • D E C E S E

•  Cu adâncă durere în
suflet anunţăm încetarea 
din viaţă a celui care a 
fost . ,. .

GI1ENCEAN IOAN 
soţ, tată şi bunic preaiubit.

Corpul neînsufleţit este 
d3pus la Capela din ‘ str, 
M. Eminescu, urmând ca 
ceremonia de înhumare şă 
aibă loc în 8 martie 1995, 
ora 14, în Cimitirul Or
todox Bejan.

Familia îndoliată.
(607093)

•  Cu adâncă durere şi 
regret anunţăm încetarea 
din viaţă a celei care a 
fost scumpa noastră ma
mă, soacră şi bunică »
MOLDOVAN minerva
Te vom- păstra mereu în 

amintirea şi sufletele noas
tre. ... ...
- înhumarea miercuri, 8 
martie, ora 14,09, la Ci
mitirul din Sîntuhalm. 

f , . . ' (7860)

•  S.C. Proiect Betta 
SRL Hunedoara, bdul

. Dacia, 25 B, angajea
ză eu carte de muncă 
inginer constructor şl 
arhitect, promoţia ’93- 
:94, dulgheri, instala
tor sanitar, şofer (toa
te gradele), zidari, re
laţii Ia tel. 722848.

—  JL6i2IL— |

ÎNCHIRIERI
•  ~  ̂ P ANICOR,r"

S.A. Hunedoara ofe
ră spre îrMţJjfriere ma
şini de 7,8’ si 13 tone.
Tarif de închiriere-a- 
vantajos. Informaţii la 
tel, 713556, 713339,
711481, 713389.

(7208)

•  Familia" Furdui 
Elena şi Dorel, din 
Sîntuhalm, mulţumeşte 
tuturor celor care au 
fost alături de ei la 
greaua despărţire de 
cel care a fost un bun 
fiu, frate, cumnat, 
unchi şi verişor, 

AUREL. FURDUI, 
în vârstă de 49 ani. 

Dumnezeu să-l odih
nească ! (7925)

* Familia Ginda Ni- 
colae aduce un ultim 
omagiu celui care a 
fost un bun frate, 
cumnat şl unchi, cât 
şi mulţe : mulţumiri 
celor care au fost ală
turi de ea Ia greaua 
pierdere suferită prin 
decesul celui'care a 
fost

CINDA LAZAR 
EUGEN -/ !

Nu-1 vom uita nici-' 
odată. (7838)

•  .Mitică. Ripanu a- 
duce un omagiu celui 
care a fost cel mai 
bun prieten, suflet 
generos, , .

CÎNDA LAZAR 
EUGEN

Nu-1 voi Uita nici
odată. (7838)

•  Cu adâncă durere, 
familia Cioran anunţă 
încetarea din viaţă a 
celei care a iest 

DORICA CIORAN 
o minunată soţie, ma

mă, fiică, soră şi cum
nată. Înmormântarea, 
miercuri, 8 martie 
1995, ora 13, în cimi
tirul Bejan. Dumne
zeu s-o odihnească în 
pace! (7862)

•  Cu adâncă durere, 
colectivul Secţiei G.F.R. 
I.F.T.E. Deva deplânge 
dispariţia prematură 
din viaţă a colegei 

DORICA 
CIORAN

Suntem alături de 
familia îndoliată. Sin
cere' condoleanţe. O-
dibnească-se în pace.

(7858)

S.C. BEL-AMI S.A, 
ALBA-IULIA 

Oferă prin depozitul en gros din şanţurile 
Cetăţii următoarele produse

legume

Şi

1

zahăr 
orez 
ulei
ţigări indigene 
import
băâtori pentru 
baruri 
sucuri
conserve peşte 
Program: zilnic 8—18; sâmbăta 8—14. 
Tel. 058/812370, 811263, int. 1220.

(7321)

conserve 
ouă
margarina
ciocolată
cafea pungă şi vrac
detergenţi
lămâi
conserve carne

I' %
........................  i

I S.C. „REMAT“ S.A. HUNEDOARA — DEVA j

l

IOAN_,.(IANAS) HUI W J M Mt

Cu sediul în Deva, str. GriViţei, nr. 37, „ 
Telefon: 054/614408. j

I ’ • A N U N Ţ A ' j
î înfiinţarea Asociaţiei salariaţilor şi membrilor |
| conducerii în vederea privatizării prin metoda î 
; MEBO. : . .' '' î
I Din asociaţie, pe lângă salariaţii societăţii j 
î comerciale cu contract de muncă încheiat pe ‘ 
durată nedeterminată, cu program de lucru nor- I 

I mal sau de cel puţin o jumătate de'normă, mai i 
* pot face-parte ş i; J

(' — managerul societăţii comerciale definit ţ
,1a art. 3 lit. „b“ din Legea nr. 66/93 privind î 
j contractul de management. J
! — foştii salariaţi ai societăţii comerciale. J
| — pensionarii care au avut ultimul loc de j
î muncă la societatea comercială. I
I în acest seiţs invităm persoanele care se J 
Lregăseşc mai ;sus la sediul societăţii, ' până Ia |
; data de 31 martie 1995, pentru a-şi manifesta !
I Opţiunea proprie. "V-s ̂ : f-;:
! CONDUCEREA (7323) '
i

I

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
• HUNEDOARA —DEVA ' .

PRECIZEAZĂ
începând cu data de i martie 1995, con

form noului tarif de telecomunicaţii, abonaţii 
telefonici persoane fizice (de domiciliu) care 
consumă lunar mai pnţin de 150 impulsuri 
vor plăti în continuare 15 Iei/impuls.

Abonaţii cam vor depăşi 150 impulsuri 
vor plăti tarife diferenţiate, în funcţie de gra
pa de consum în care se vor încadra, astfel:

De la 151 la 350 impulsuri/htnă — 20 
Iei/imp.

De la 351 la 2000 impulsuri/lună — 30 
Iei/imp.
| Peste 2000 impulsuri/lună — 35 lei/imp.
I ATENŢIE

■  Dacă numărul total de impulsuri de pe 
factură se încadrează intre limitele (grupa) 0 
şl 150 impulsuri, toate impulsurile vor fi ta
xate cu valoarea de 15 lei ;

■  Dacă numărul total de impulsuri de pe 
factură se încadrează între limitele (grupa) 
151—350 impulsuri, toate impulsurile vor fi 
taxate cu valoarea de 20 le i;

■  Dacă numărul total de impulsuri de pe 
factură se încadrează între limitele (grupa) 
351—2000 impulsuri, toate impulsurile vor fi 
taxate cu valoarea de 30 Iei;

■  Dacă numărul total de impulsuri de pe 
factură se încadrează în grupa de peste 2000 
impulsuri, toate impulsurile vor fi taxate cu 
valoarea de 35 Iei.

EXEMPLU : Un abonat realizează :
130 impulsuri/lună (130 x 15) valoare —

1 950 Iei.
275 impulsuri/lună (275 x 20) valoare — 

5 500 lei.
400 impulsuri/lună (400 x 30) valoare «f 

12 000 Iei.
2200 impulsuri/lună (2200 x 35) valoare ~ 

77 000 Iei.
| • CONDUCEREA
i (123) f

, SOCIETATE. COMERCIALA
Caută in DEVA spaţiu de depozitare, cu 

următoarele facilităţi:
— suprafaţa minimă 1000 mp;
— acces foarte uşor tir;
— posibilităţi de manevră pentru un nu-
— măr mare de camioane.

Putem fi contactaţi la telefoanele: 614246, 
613445. (607264)

S.C. AGROMEC S.A. LUNCOIU DE JOS 
Telefon 650529.
Organizează, joi, 9 martie, ora 12, LICI

TAŢIE pentru vânzare de mijloace fixe.
Licitaţia se va repeta in fiecare joi, ora 

12, până la epuizarea listei.
Relaţii suplimentar̂  la sediul unităţii, tel. 

650529. * (7322)

S.C. „SIGMA PLUS“ S.R.L. DEVA )
Organizează în Deva, începând cu 13. 03. 

1995: . '
— cursuri de iniţiere în calculatoare pen

tru elevi clasele V—XII.
— cursuri de formare operatori calcula-

. toare. .
' •— cursuri de formare analişti programa-/

tori asistenţi. J
-—cursuri de Iniţiere în noua contabilitate 

asistată de calculator.
Absolvenţilor li se asigură diplome recu

noscute. |
I Informaţii şl înscrieri la sediul firmei din 
Deva, str. M. Eminescu, nr. 2, telefon 612661,! 
intre orele 9—17. j(7326)j

CENTRUL DE EXECUŢIE BUGETARA 
ORĂŞTIE

Anunţă concurs pentru ocuparea unui post 
de administrator la Grădiniţa cu prograin

i prelungit nr. 2 Orăştie, în ziua de 20 martie 1
a c- ' :  ." ’■ . I

l ’ Relaţii suplimentare la tel. 641923 —jă 
| C.E.B. Orăştie a«T) [r


