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^Nemulţumiri legate de 
salarizarea personalului, de 
unele nereguli în magazi - 
ne şi de modul în care 
conducerea SG „Mercur 
Corvinex" SA Hunedoara 
„înţelege'1 problemele ce
lor care răspund, în ma
gazinele societăţii, de ac- , 
tivitatea comercială, au a- 
juns şl la redacţia ziaru
lui nostru. Am făcut aceas- 

' tâ subliniere deoarece, cum 
aveam să aflăm,' sesizări
le au fost aduse şt ki cu
noştinţa Prefecturii, FPS, 
Curţii de Canturi ş.a.

Nc.iini deplasat la (Hu
nedoara, spre a vedea „pe 
viul* îţeea Ce ne-a ajuns 
Ia urechi, nicidecum cu 
idei preconcepute, ci doar 
din dorinţa de a îi cât 
m ai; aproape, de adevăr.

Magazinul 49 . (vizavi de 
fabrica de tricotaje). În
trebăm pe dna LehUţa Pu- 
peza. gestionar, care este 
situaţia privind - salariile. 
NOiăni : „Nemulţumirea

Ii principală este aceea că, 
de câteva luni. nj se tot 

J  taie din. salarii, în. noiem- 
bric '95. spre exemplu, ni 
s-a- tăiat, ia  toţi. 5 la su
tă în  luna iunie n.c ni 
s-a plătit d ai Vti Ia sută 

. din salariul de bază, în 
loc ,de 86 la sută-cât ar fi . 
trebuit, calculat după vo
lumul vânzărilor. Noi, ce
le 5 femei caro miau im 

-aici, am hotărât sa in  ne 
ridicăm salariul până când 
nu ni se calculează pro
centul real. Pana azi (2.9 
august —" n.n.), nu m’-'am 
Jua! încă banii". Drept Ur
mare, mg. Ioan Marcu, 
luanagerili SG „Mercur 
Corvinex" S a Hunedoa
ra, semnează Dispoziţia nr. 
00/1 f» 08. 1995, formulată 
astfel : „Având in vedere 
făptui că a fost încălcat

CALENDAR
5 s e p t e m Bb ie

0 t i  Sf. Prooroc Zaharia. 
tatăl Sf. Ionii Boteză
torul f ,

0 S-n născut, în 18.>8, 
- scriitorul. ALEXANDRU 
VLAJIUŢA (m. 1919);'

0  19-Ki. .Suspendarea Con
stituţiei dini februarie

art. 14 din Regulamentul; 
de Ordine Interioară, prin 
care se face vinovată de 
încălcarea cu vinovăţie a 
obligaţiilor' de serviciu 
prin neridicarea salariilor 
a celor din subordine. Dis
pun, Ajt. ,1. Se Sancţionea
ză dna Pupeză : Lenuţa, 
gest. mag. 49, cu dîmiriuâ- 
rpa ' salariului cu 10 Ia su
tă, pe o perioadă de trei 
luni, conform art. 20, din 
R.O.I. şi a art. 100 — li
tera „d‘‘ din Codul Mun-_ 
cii. Art. 2. Cu drept de" 
plângere în termen de 30 
de zile de Ia primire".

Mai aflăm că „pe di mana
ger îl incomodează faptul 
că noi ştim să ne calcu
lăm salariul", la acest ma
gazin ţinându-se de fapt 
a evidenţă concretă a. rea-' 
Uzărilor fj.epărei luni. ra 
portate la plan. '

Cu toate că obiectul de 
acţiviţate âl unităţilor din 
subordine este comerfcîa -
lizarea produselor agroa- 
limentare, în unele ' maga
zine s-au introdus spre 
vânzare - baterii, cămăşi, 
cizme, ca şi spray uri Iri- 
sect Kill pentru ţânţari 
(cele mai multe cu minus 
de gramftj, după cum a- 
veam să constatăm la faţa 
locului), articole neînsoţite 
de certificate de calitate, 
iar despre provenienţa , lor 
eunoseându-se prea puţin.

t a  magazinul 73 discu
tăm cu dnâ Mana Baca. 
Aceleaşi nemulţumiri : „Şi 
aşa surit m ici. ̂  salariile 
noastre şi moi sunt şi, ciu
pite. Au venit întâi flutu
raşi!, fetele . ştiau că au

■ C ESTEIIA ŞINA,
• CORNEI. POENAR
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19,18. Cărui al Il-le-a ce
dează generalului Ion 
Antonescu principale
le prerogative ale pute
rii: . ., ■....;

0  5 8 sept. 1944. Armata 
a 4-a română zdrobeş- 

Ae ofensiva germano- 
iingară din centrul 
Transilvaniei;

0  Soarele răsare la ora 
6,42. şi apune la 19,46;

0 !Au trecut 247 de zile 
din 'ari; au rămas 118..

11 1 ......
ANUL VH ■  NR. 1461 ■  MARŢI, 5 SEPTEMBRIE 1995 8 pagini, 200 lei

; -a..! • v'.-̂ ieaâi''

PRINCIPALII INDICATORI Al ECONOMIEI 
JUDEŢULUI HUNEDOARA IN LUNA IULIE 

1995
In procente

. Iulie 1995, faţă. de : 7 luni 
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Producţia industrială 97,2 95,1 101,5 99,9
Productivitatea muncii în industrie 97,7 98,2 105,4 103,3

. Numărul salariaţilor dih Industrie . . ; 99,5 96,8 96,3 96,7
Export 96,9 120,6 113,8 123,6

i Vânzări de mărfuri cu amănuntul ; 111,0 . 127.5 131,6 117,2
Servicii prostate populaţiei de .-unităţi eu ''"7 ’ • • ' -

101,4 105,6; capital public, qoopefatist şi obştesc X-:■ra/ri , 97,7 116,5
Producţia principalelor produse îndtis

' 93,7 .^’ 94,9 99,0: — huilă netă ,
— o ţel J m .i 92,5 94,2 99,7
— laminate 92,8 83,5 96,8 102,2

. — ciment - -84,0 105,0 . 112,5 94,6
— bere 171.5 186,2 205,6 121,8
— carne tăiată în abatoare v 109,5 135,5 100,4 75,0
— lapte de consum - 95,4 138,9 136.5 172,4

pâine ' , «9.6 64,4 65,5 65,2
Efectivele de animale la 31. VIL 1995 

Bovine ■ 101.1 . 101,4 103,7 101,4
— la populaţie 101,3 102,2 104,5- 102,2

v Porcină ' . ■ 101.9 107,9 112.9 107,9
— la populaţie 102,0 101,9 . 107,8 101,9

Ovine 98,1 100,1 f 97,6 100,1
r — la populaţie 98,2 102,0 98,4 102,0

Păsări 99.6 111,0 114,0 . 111,0
— la populaţie 99,3 • 113,3 132,9 113,3

Veniturile salariale medii nominale 
— brute 130.9. 164,5 170,1 157,8
— nete "■iVi-' 126,0 160,7- 169,2 156,0

Preturile de consum al populaţiei 102,6 129,3 132,8 139,0
— mărfuri alimentare 5-55 ■'...'V 103,1 129,6 133,3 140,8
— mărfuri nealimentare 101,9 126,1 129,3 134^
— servicii 102,7 138;3 142,6 147,3

m k mm*.-4 '<*« * ’XW» . mm :• mm *-mm « mmm.# 'MW • mmm * rnmm 4 MM*..4/mmm- «ij»',# <m-  • — ------ —.
DISTRIBUIRE^ CUPOANELOR DE PRIV ATIZARE

I D U P Ă Z I L E . . . I0 Din cele 433 755 cupoane S-au distribuit 110 425, ceea ce reprezintă 25,45, > 
|  la sută I
* .0 Acţiunea are o „acceleraţie" ap roxiftuitiv egală în mediuri-urban — 25,39 J
I la sută — si în cel rural — 25,60 la sută ; • n-t |
. 0 Maxima acţiunii se înregistrează la Brad, pentru mediul urban (43 l a i
1 sută), iar pentru mediul, rural la Chişcădaga (72,4 la .su tă); . »

0 Un număr de 290 de persoane domiciliate în judeţul nostru au dreptul | 
r  la cuppp, dar au fost omise din liste,, iar în cazul a 104 persoane, cupoanele au * 
1 fost anulate: şi se.-.vor retipări cu datele :corecte ale titularilor. (LC.)
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. •  DICTATUL DE LA VIENA. 
în Capitală şi in alte oraşe din 
tară au avut loc ample manifes
tări prilejuite de împlinirea a 55 

.de ani de la nedreptul act istoric 
prin caro aproape jumătate din 
pământul Transilvaniei a fost dă
ruit de marile puteri fasciste Un
gariei hortiste. La simpozionul 
organizat la parlamentul Româ
niei, dl Ion Iliescu a subliniat, 
printre altele, necesitatea elabo
rării unei declaraţii de reconci
liere istorică între România şi 
Ungaria.

•  „CERBUL DE AUR ’95“. A 
avui loc, la Braşov, o nouă edi
ţie a Festivalului de muzică u- 
şoară „Cerbul de Aur,“. în  pofida 
timpului friguros şî ploios, festi
valul s-a bucurat de largă parti
cipare de public şi de interpreţi, 
de un meritat succes.

•  LEfiEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
— PERFECT EUROPEANA. A-

flat în vizită în ţara noastră, dl 
Max Van der Steel, coordonato
rul - Consiliului Suropei pentru 
Minorităţile 'Naţionale, referin- 
du-se la implementarea legisla
ţiei internaţionale privind mino
r i tă ţ i i ' în legislaţia României, a 
apreciat că Legea înv&ţâmântu-

ului şi stadiul desfăşurării lucră
rilor agricole, despre modul do 
aplicăre a Legii privind protec
ţia socială.

«r MITINGUL REVOLUŢIO
NARILOR. Mai multe asociaţii de 
revoluţionari din capitală şi din 
ţâră au organizat un miting de 
protest In faţa guvernului împo
triva unor acte de corupţie şi a- 
bateri de la legile ţării, săvârşite

lui din ţara noastră corespunde 
pe deplin standardelor europene.

•  RECţCLAREA PREFECŢI
LOR. Timp de două zile, în cursul 
săptămânii trecute, a avut loc, la 
convocarea guvernului, „şedinţa 
de pregătire trimestrială" a pre

fecţilor. „Primii miniştri judeţeni" 
au luat cunoştinţă despre rectifi
carea Bugetului de stat, despre 
efectele Legi! pentru accelerarea 
privatizării, despre problema gffi-

de reprezentanţi ai puteri: de la 
toate nivelurile- 

•  GERMANIA SPRIJINĂ RO
MÂNIA. S-a aflat în România 
dna Rite Sussmuth, preşedinta 
Bundestagului german. în discu
ţiile eu oficialităţile române, au 
fost subliniate disponibilităţile 
Bonnului de a sprijini prbcesul de

integrare europeană a ţării noas
tre, alte probleme de cooperare 
între Germania şi România. /  5

•  CĂDEREA MlG-urilor CON 
TINUA. încă un avion, MIG 21, 
s-a prăbuşit marţi, 20 august, pe 
aerodromul Gearmata de lângă 
Timişoara. Cei doi piloţi au re
uşit să se salveze prin catapul- 
tare. Este al 17-lea avion MIG de 
vânătoare-interceptare care a că
zut în ţară. Şi un elicopter s-a 
prăbuşit la Iaşi, şase cadre mili
tare pierzându-şi viaţa.

•  MOŢIUNE DE CENZURA. 
CDR a pregătit - o nouă Moţiune 
de cenzură împotriva guvernului, 
pe care o va depune spre dez
batere parlamentului în cursul,â- 
cestpi săptămâni, în noua sesiune 

legislativă care a debutat ieri. Mo. 
ţi unea are însă oponenţi chiar în 
sânul partidelor din opoziţie, aşa 
că şansele ei de reuşită sunt a- 
proape nule. '

9*1  € •  s - a - n t â m p l a i « .

CONFERINŢA DE 
PRESA LA RlU 
MARE RETEZAT

Conferinţa de presă ce 
s-a desfăşurat vineri, 1 
septembrie a.e., Ia «nR«ri 
Sucursalei Rîu Mare Rete
zat a SC .Ţîidroconstrac. 
ţia“ SA.: s-a vrut a fi an 
preambul al momentului 
aniversar ce va marea, Ţa- 
finele acestei săptămâni, 
45 de ani de la înfiinţa
rea oficială- a firmei de 
construcţii hidrotehnice şl 
20 de ani de activitate a 
filialei hunedorene. în ca
drul întâlnirii cu ziariştii 
dl irig. Ioan Radu. direc- 
tor general al sucursalei 
Riu Mare Retezat, a făcut 
o prezentare amănunţită 
a stării de lucruri ce ca
racterizează, la Ora actua_ 
lă,. viaţa economică a su
cursalei. Lăsând cifrele să 
vorbească. în anul trecut 
sucursala a realizat un be
neficiu de 48 milioane iei. 
Anul acesta, mai bun ca 
cel trecut, pe primele 7 
luni, beneficiul a fost de 
170 milioane lei. Nefiind 
o excepţie fericită de la 
regulă, şi sucursala hune- 

’ dbreană a ŞO „îfidroqoii- 
strucţia" SA îşi are încor
setată activitatea în chin
gile antiproductive ale 
blocajului financiar. Cre
anţele acesteia sunt de cea 
4,4 miliarde lei, principa
lii debitori fiind RENEL 
şi Asociaţia Naţională u 
Drumurilor. De partea cea
laltă a balanţei; obligaţii
le financiare ale sucursa
lei se ridică lă 1.3 miliar
de lei. Sigur, cifrele re
prezintă doar o măsurare 
abstractă a rezultatului u- 
nui efort uman' care, în 
cazul celor ce construiesc 
edificii hidrotehnice, are. 
un caracter , aparte : viaţă* 
de saptier. „Lpcuind în 
barăci, fiind tot timpul 
împreună, ne spune dl 
Radu. noi suntem şi colegi 
la muncă şi vecini şi prie
teni, cunoscându-ne in a- 
proape•: toate ipostazele 
vieţii de zi cu zi. Formăm 
practic o comunitate". E- 
xistă, deci, o relaţie so
cială specială pe care doar 
cei ce au făcut şantier o 
pot percepe şi pătrunde 
în totalitate. în acest con
text,, grijile celor care con
duc şi administrează şan
tierele au pe lângă carac
terul tehnic inerent, si un 
caracter social,, care este, 
de multe ori, preponderent. 
Conform declaraţiilor cllui 
Radu, aceste griji alo so
cialului vor genera pe 
Rîu Mare Retezat achizi
ţionarea unor cazane „do
mestice" ce vor permite pe 
timpul iernii o fnai bună

ADRIAN SÂLĂGBAN

(Continuare în pac a .Jst)
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LA RÎU MARE RETEZAT
(Urmare din pag. 1)

încălzire a barăcilor, din 
colonie. Problemele sunt 
însă multe şi rezolvarea 
lor nu se află întotdeauna 
în mâna administraţiei. A- 
şa ar fi şi lipsa pe toată 
Valea Rîului Mare a unei 
farmacii. Cei care au ne
voie de un medicament 
sunt nevoiţi ' să meargă 
pentru aceasta până ia 
Haţeg.

De curând SC „Hidro- 
construcţia” SA şita de
săvârşit schimbul de pro
prietate, Se poate spune că 
ea se află practic ia .du
na de miere” a proprietă
ţii private. Sigţir, odată 
acest scop atins, el devine 
un mijloc ce permite ca 
evoluţia viitoare a firmei 
să aibă loc sub noi aus
picii. In primul rând, ne 
spune dl Radu. dorinţa ad
ministraţiei est© ca pentru 
minau 5 la sută din cei 
ee' muacesc pe şantierele 
sucursalei şi cape sunt lu
crători eu o mare experien
ţă şi putere de lucru, să 
fie acordate nişte drepturi 
salariate substanţial mă
rite, care să fie un argu
ment forte pentru rămâ
nerea lor pe şantier. De 
asemenea, v® creşte grija 
faţă d* utilajele eu care 
se lucrează precum şi pen
tru organizarea şi derula
rea contractelor încheiate 
de ftrniâ.

Un optimism bine dozat, 
aceasta est© starea de spi-
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■ societare pe acţiuni cu capta/privat 1
I  înmatriculată I» Registrul Comerţului Ceva. cu |  
|  nr J/2(MS18/1991. C o n t 40726131 tOB.C.R. Deva, |  
j Cod fiscal. 2116827

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
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rjt a directorului general 
al sucursalei Rîu Mare. Re
tezat în ceea ce priveşte 
viitorul aceste*3-' „Dacă a- 
nii trecuţi lucrurile puteau 
părea fără de ieşire, iată 
că acum sunt semne fer
me că piaţa investiţională 
ce cuprinde lucrări speci-, 
fico ,nouâ — adică terasa- 
mente, betoane, drumuri, 
poduri, construcţii subte
rane, ctanşări ş.a. — cu
noaşte o oarecare dezvol
tare. Ţinând cont de do
tările hune pe care le a- 

' vem şi de calificarea. înal
tă a ‘celor cu care muncim, 
cu Siguranţă că vom fi in 

- măsură să abordăm noi şi 
noi comenzi de mai mare 
sau mai mică anvergură. 
Se observă în prezent 6 
mai mare siguranţă In de
rularea investiţiilor pentru 
RENEL, odată cu consti
tuirea cotei de dezvoltare 
de 12 la Suta. Aceasta va 
duce la păstrarea contac
tului cp noile tehnologii 
şi la eschivarea cât de cât 
a decapitai izârfi** — a mai 
adăugat dl Radu.

Aşadar, vineri, 8 sep
tembrie a.c.. va avea loc 
aniversarea a 20 de ani 
de viaţă a sucursalei şl a 
45 de ani de existenţă a 
firmei mamă „Hidroeon- 
strucţîa“ SA. Cei prezenţi 
la solemnitate Vor înţele
ge poate că munca de 
şantierist e mai mult de
cât un mijloc de existenţă. 
Ea este un stil de viaţă eu 
toate implicaţiile pe care 
acesta le implică.
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(Urmare din pag. 1)

realizat 94 la sută şi ,-nu 
85 lă sută, procent # după 
care s-au calculat salariile 
şi sunt foarte nemulţumi
te. Nu-i prima oară când 
ni s-au diminuat salariile, 
în noiembrie 94 ni s_a tă 
iat 5 ia sută, iar în iunie 
a.c., 0 procente. Am sesi
zat şi iii s-a calculat di
ferenţa. .Alte unităţi, care 

nu ţin aceste evidenţe, n-au 
avut de unde să ştie. De 
altfel, di* manager era con
trariat că de unde ştim 
noi ce realizări sunt. în 
prezent n-am ‘ridicat sala
riile pentru cele 20 de 
vânzătoare1'. S-a făcut re
ferat, la care, prin Dispo
ziţia nr. 48/15. 08. 95, i se 
aplică gestionarei Maria 
Bocg aceleaşi sancţiuni. 
„Daeă oamenii n-au vrut 
să-şi ia banii, cu ce sunt 
eu vinovată T' Suntem a- 
meninţaţi în felul următor: 
„Cum umblaţi, aşa veţi 
primi salariile1* — ne mai 
spunea dna Bora. Apoi prin , 
adresa 2464 din 24. 08. se 
aducţ la cunoştinţa acelu
iaşi • magazin următoarele: 
„în vederea ridicării drep
turilor şalariale cuvenite 
pentru luna iulie 95, per
sonalului acestui magazift, 
fiecare salariat va depune 
cerere individuală, în ca
re se vor arăta motivele 
refuzului ridicării salarii
lor, în-data de 11. 08. 95, 
precum şi sursele de in
formare din care rezultă 
că drepturile şalariale nu 
s-au calculat conform pro
centajului cuvenit, pe fie
care magazin în parte...** 

Alte nemulţumiri se re
feră ta stocurile de bate. 
rii, aflate în prag de ex
pirare .(s-au vândut doar 
în valoare de câteva sire 
de lei fată de valoarea lor 
totală de aproape 2 mi
lioane lei), la ţigările Bas. 
tos. care nu trec. la berea 
prea scumpă (750 lei, plus 
sticla —1 827 lei), la alte 
mărfuri greu vandabile a- 
duse de la angrosişti. „Ar 
putea aduce merceologii 
noştri, cu maşinile societă
ţii, marfă curentă, eare se 
cere. nu luată de la di
verşi intermediari si de
pozitată la magazinul 70 
din piaţă",

I-a capitolul „investiţii** 
nu s-a mai făcut nimic 
din 1990. Agregatele frigo
r i f ic e — cum nl Se spu

ne —- sunt sub orice criti
că. „Nu s-a mai zugrăvit, 
nu s-a mai reparat nimic. 
Pereţii sunt degradaţi, do
tările zero**.

Dna Ana .Resmeriţă, de 
la magazinul 8, spunea : 
„Sancţiuni şi ameninţări 
peste ameninţări primim 
dacă spunem realitatea. 
Sunt hotărâtă să merg 
până la capăt, să se facă 
ordine. Se poate oare trăi 
cu 2—3000 lei/zi, cât câş
tigăm ? Pe iulie am reali
zat 93 de procente, dar 
ni s-au calculat banii doar 
pentru 83. „De ce n-aţi 
început cu dv. diminuarea 
salariului cu 10 la sută" 
-rr l-am întrebat pe dl 
manager. Ne-a promis că 
va face o anchetă pe reţea 
pentru a vedea cui îi apar
ţine iniţiativă neridicării 
salariilor. „Are rii vă pa
ră rău**. — ne ameninţă 
dl Marcu. Aceleaşi adre
se se trimit şi la magazinul

curajul să spun conducerii 
că suntem obligaţi să pu
nem la dispoziţia unităţi
lor ; mărfuri pe care el să 
le gestioneze, să le păs
treze şi să le ofere popu
laţiei. Eu am mers pe prin. 
cipiul să fiu conciliantă, 
să existe armonie, dar nu 
s-a putut. Unora li s-a 
impus să-şi ridice salariile. 
De fapt, fiecare în parte 
ar trebui să-şi ia salariul 
de la sediul Societăţii,, dar 
pentru evitarea aglomera
ţiei s-a hotărât ca gestio
narii să te ridice. Acel 
Regulament de Ordine In
terioară nu li s-a prelu
crat, de fapt. Conducerea 
consideră că lucrăm pe 
pierderi, că la sfârşitul 
trimestrului II înregistrăm 
15 milioane de lei pierderi. 
Mai nou, la calcularea sa
lariilor, s-a ţinut seama în 
plus de alţi doi indicatori 
— adaosul comercial şi 
rentabilitatea... Conduce-

8. Există şi , aici marfă ca
re stă pe stoc din primă
vară : baterii, inseSticide, 
cămăşi, ţigări. „Au mai 
rămas pe stpc şl trei pe
rechi de-cizme care «a se 
vând" — mai adaugă dna 
Resmeriţă.

Am mai reţinut, la uni
tăţile prin care aia trecut, 
nemulţumiri legate de fap
tul că a fost trecută pe 
post de merceolog-marke- 
ting o fostă gestionară, 
care avusese la inventarul 
din septembrie *94 un mi
nus de 340 000 iei, cât şi 
pe alte posturi, la casierie, 
persoane care au avut de 
asemenea minusuri în ges
tiune. „Dacă mergem atât 
de prost, de ce simt an
gajaţi mereu oameni T' în 
trebarea viza şi angajarea 
pe past de şofer a pensio
narului Petri că Marcu
(fratele managerului), în 
vreme ce sunt destui şo
meri tineri în Hunedoara, 
dar şi angajarea tempora
ră a fiului dîoi manager, 
fapt ce a creat nemulţu
miri în rândul salariaţilor 
societăţii.

Consemnăm şi opinia li - 
derei'de sindicat, dna Doi
na Temu : „Am fost acu.
zată (prin . culise) că eu am 
instigat oamenii. Am avut

rii nu-i place că ni se 
deschid minţile, dar avem 
şl noi- personalitatea” noas. 
tră, eul nostru. Consider 
că pe noi trebuie să ne 
intereseze cei doi indica
tori şi nu pe cei care vând, 
gestionează şi păstrează 
mărfurile. De teama de 
a-şi pierde locul de mun
că, oamenii preferă să ta
că. Dar nu-i posibil să fii 
într-un stres permanent. 
Lucrând cu răbdare, cu: 
respect pentru oameni, ast
fel consider că se insta
lează disciplina. Şi apoi 
un bun psiholog şi diplo
mat ştie să-si aleagă oa
menii. să-i selecteze pe 
oei, care sunt trup şi su
flet- pentru societate".

, Ara adus şi la cunoştin
ţa . conducerii constatările, 
din ancheta . întreprinsă, 
DK ing. loan Marcu ne-a 
spus : „Nemulţumirile sunt 
generate de neacceptarea 
unor situaţii reale. La ul
tima negociere de salarii 
ani încercat să le prezint 
câ.şfigurite reale. Cu toa
te eforturile pe care Ie 
faci 'situaţia este tristă. Pu
terea de cumpărare ă.popiţ- 
lafeî este aceeaşi. Şl nu 

■ suntem singurii care virî- 
dem produse alimentare, 
încercarea mea de a dia_

>1269.626904 Fax 616061 * ■ I La capitolul „investiţii" derel de sindicat, dna Doi- lafiei este aceeaşi.
Tiparul executat laS.C. „Pobdava S A |  nu s-a mai făcut nimic na Temu : A m  fost acu. -suntem singurii c

w w j  ■  -  w ■ ■  4 din 1999. Agregatele frigo- zată (prin culise) că eu am derh produse .aii
rifiee —• cum ni se spu. instigat oamenii. Am avut încercarea mea d«

* -*-♦ * • * •  * ,# * f. m * -m • *_• p * . #«• *- » . *  A ,* p * ■ ♦ * • * • ? • * • • ' • * # . ■ * • * ' ' * *  * • •  * * .* • •  •

logaj de a găsi înţelegere 
—- la negocierile cu sin
d ica tu l— s-a lovit de un 
„perete'*. Indexările sunt 
de fapt din rezultatele 
noastre economice. Banii 
sunt aceiaşi, indiferent ce 
indicatori luăm în calcul. 
Din afară, nu ne dă ni
meni nimic. Am avertizat, 
intr-adevăr, oamenii să , 
vină să-şi ridice salariile, j 
pentru că banii au fost de-

. puşi în bancă”. - ■
Celorlalte probleme, «II 

loan Marcu ne-a răspuns s ;V 
•  Nu consider eâ-i promo- i 
vare a angaja un gestio
n a r  pe post de merceolog: 
ori pe ce! de Casier colec
tor. a  fost concurs ţf  m  
s-ao prezentat deCât două 
persoane •  Problemele pe 
care le-am avut ea Haţe
gul (au ne dădea bere de 
sărbători) fte_au detertni-, 
nat să nu mai solicităm 
bere de la el. „Divorţul” 
a avut loc când' berea s-a 
stricat şi le-am cerut să
0 recondiţioneze •  Condi
ţiile in care am preluat, 
de la doi furnizori, artlcc. 
leie care „zac" în magazi
ne mi s-au părut avanta
joase (adică .de a te achi
ta ,pe măsura vânzărft) •  
Nu contest că acel spray 
este sub gramaj, dar eu 
trebuie să fac recepţiona, 
rea mărfurilor? •  Pa» 
fratele meu este angajat 
de trei ani, e» earte de 
mutică. Dar am siguranţa 
că face ceea ce trebuie fă
cut, mai mult dec&ţ altei-! 
neva •  Am început să re 
facem s ibsoluriie de la 
comp’exete comerciale, am 
fost obir aţi să ne dotăm 
cu cântare şi case de m ar-' 
cat e'ectroniee, care ne-au 
c îs‘at cam 50 de miliţane

: ile Ici. apoi am făcut şi 
dotări cu agregate frigori- 
fi w în funcţie de banii pe 
c-ire i-am avut. Dar posi- 
IfiMtâţ'le noastre materiale 
sunt destul de limitate;

Ancheta: de faţă ridică [ 
mult mai multe întrebări, i 
Nu nc-am propus de a da j 
dreptate uneia sau alteia; 
din părţi, ci de a semnala I 
un fenomen, devenit .per- j  - 
turbaţor. la o societate cu 
tradiţii şi care a fost mul- 
! i vreme un nume în co
merţul hunedorean. Un 
conflict care în final nu 
face alb eva decât să  «fee- i 
tete prestigiul unui comerţ! 
circ -ar putea şi ar trebui 
v; fie în folosul locuitori-
1 r  municipiului, c

» •  * * o
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Sprmgfteld Story; (s); 18,95- 
Santa Barbara (s); 11,00 
Frumos şi bogat (s); 11,30 
Vremea dorinţei (s); 12,00 
Preţul e fierbinte (csfc 
12,30 Duelul familiilor 
(show); 13,00 Magazinul 
amiezii; 13,30 Fetele de 
aur (siteom.); 14,00 Pasiu
nea ei e crinia (s.p.); 15,00 
Barbel Schafer talkshow; 
10,00 ilona Chrisţen talk- 
show; 17,00 Hans Meiser 
talkshow; 18,09 Jcopar- 
dy! (es); 18,30 Intre noi 
(sj; 19,00 O familie foar
te drăguţă (s/r); 19,45
Ştiri, sport, meteo; 20,10 
Exploziv — magazin; 
20.40 Vremuri bune şi 
rele (s); 21,15 Miza du
blă (s.p. Germania, 1995).

7,00 Ştiri; 10,00 Film; 
12,30 O Wendă pentru te
ta (s); 13,00 RobmsOnii 
(s); 13,38 Casa VianeUo 
(s>; 14A0 Ştiri; 14,25 Lec
ţii particulare (show>;
14.40 Beautiful (sj; 15,10 
A iubi (s); 1«,00 Tata şi 
fetiţa (s); 16,30 Tata (s);
17.00 Desene animate;
19.00 OK, preţul e corect 
(cs); 203X1 Roate norocu
lui (cs); 21,00 Ştiri; 21,25 
Faporissima sprint (show);
21.40 Film; 23,45 Ştiri;
0,20 întoarcerea din mi
siunea imposibilă (s.SF); 
1,20 Ştiri; 1,30 Target 
(mag.); 2,00 Drcam On 
(s); 2,30 l.eeţij particula
re (r); ’3,S0 Cln-rin (sj...

SAT 1
6,30 Germania azi di

mineaţă; 8,38 Brâncii — 
TV (mag. TV); 16,00 Ca. 
nnon (s.p.); 11,80 Insula 
fanteziilor (s); 12,08 In 
orice caz, Stephanie (s/r);
13.00 Medicul insulei
(s); 14,00 Falcon Crest 
<<8; 15,00 Cagney ţi La. 
eey (s.p.); 16,00 Star Trek 
(s.SF): „Odan"; 1Î.88
Bayu'atch (s): „Vinovaţii”;
18.00 Să riscăm ! (cs);
19.00 Totul sau nimic
(cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului (cs); 22,15 Hunter
(s.p): „Jocul destinului”; 
23,15 Ran fotbal: Becb. 
enbauer la 50 de ani; 
0,00 Spicgel TV (reporta- 
jejî 0.35 Crime bizare (f).

C
6,38 Ştiri NBC. cu Tom 

Brokaw; 7,30 Hoţii şi a- 
faceri (doR 8,08 Azi — 
informaţii la zi; 10,08 
Comerţ TV; 1L48 Piaţa 
europeană; 15,68 Piaţa 
americană; 18,30 Buletin 
financiar; 19,00 Ştiri ITN; 
19„f0 Ushuaia (do); 20,30 
Show Seltna Scote — in
terviuri; 21,30 Rusia — 
acum (do); 22,00  Europa 
2000 (do); 22,30 Ştiri ITN; 
23,30 Show-ul serii, cu 
Jay Leno; 0,00 Baseball; 
1,36 Ştirile nopţH; 2,00 
iţeai Personal (hdkshow); 
2^0 Show-ul serii cu Jay 
Leno;a 3 ^  Show — Seli- 
na Scott; 4,30 Rea) Per
sonal; 5,00 Rusia, acum 
(do); 5.30 Europa 2000.

9,30 GoiL Mag. PGA; 
10,38 Dansuri sportive. 
CM de seuhwi de la Ca
nari (r); 12,38 FotbaL 
Eurogoluri; 13,38 Fotbal. 
Samba Football (r); 14.38 
Lumea vitezei (mag./r);
15.30 Triatlon. Pro TOur 
de la Toronto, Canada;
16.30 Ciclism. Turul Spa
niei *95, et. 3 : Santander 
—- Alto Naranco, Oviedo 
(206 km) (d); 18,«) Atle
tism. IAAF Grand Prix 
II Rieti *95 Meeting de 
Ia Rieti, Ralia (d); 20,00  
Wrestling. Ring Warri- 
ors (r); 20,30 Buletin de 
ştiri l; 21,08 Magazinul 
sporturilor cu motor; 
23,00 Box. Titlul european 
la categoria cocoş de la 
C o a d r s . - : , .

7.98 Cam . Bescbencs 
m ,  7,3« twMipiarvţit;
9.35 m u  şi 9  m m * , m  
fsK 10.15 Şocul 
taft (mag.); 1145 ^  
l* , '»  c â ^ a  tc*); 
T fedam  Oi; M ite
Punctul (r); 1X45 Jurnal  
France 3; 14,05 Luminile 
Parisului te); 14-30 In
tervii Ies (r); 16,18 B*p. 
(r); 16,30 Casa Deschcnes 
(s/r); 17.15 Magazin culi
nar', 17,30 Bibi şi prieşte, 
nit săi (s/r); 18J5 Şansa 
cântecelor; 18,45 Campio
nul (cs); 19;30 Juma! TV 
Şţ 28,00 Luminile Parisu
lui; 20,30 Jurnal elveţian;

21.00 Trimis special (mag.); 
22,30 Moda (mag.); 23JW 
Jurnal F2; 23,48 Ex libris 

[.); 0,3© Jurnal.

n

Anul VII •  Nr. 1461
m m m m m

Marţi, 5 1995



TRICOLORII AC ÎNCHEIAT 
PREGĂTIRILE PENTRU 
„POLCA“ p o l o n e z a

lîict până acum „cursa" pentru 
GJB. din Angli? a tricolorilor noştri 
n-a fort lipsită de greutăţi. Dar nicio
dată' ca acum. In faţă unui meci foarte 
important pentru naţionala României, 
Ule Dumitrescu, Răduciodu şi Lupu 
sunt suspendaţi, iar Hagi, accidentat. 
la  plus, Belodedici nu evoluează nL 
căieri, Iar unii seiecţionâbili „stra-
nieri* — Gică Popeseu şi Sabău 
— au fost lăsaţi cu greu de cluburile 
lor să vină la pregătirea unitară a 
lotului, cei doi fiind aşteptaţi abia 
iert, direct In... Polonia £

Selecţionerul Anghei lordăaescu mai 
acuzi ţi faptul că in timp ce francezii 
eu avut un amical cu Norvegia, iar 
polonezii s-eu antrenat Sn Germania, 
ai noştri (tricolorii) au avut o pauză 
pretangitâ. Constatarea e  cam tardi
v i, Cine dacă nu selecţionerul, comi
tetul executiv al federaţiei nu trebuiau 
* â . Întocmească un program de pre
gătire corespunzător, pentru reprezen
tativa noastră de fotbal ? E bine to
tuşi că generalul conchide până la 
UFddL. „dorim un rezultat bun cu Po
lonia şi vom face tot ce e posibil să_l 
obţiaojx“- A»ta e foarte important! 
Fiindcă şi Sn această situaţie (deose
bită» să recunoaştem x selecţionerul 
ar® la dispoziţie un lot valoros din 
cape poate alinia o formaţie capabilă 
să jscoată" şi la Zarbrzc un rezultat 
bun (un singur punct ar Însemna 
muftjfr Steiea, Preda — D. Petrescu, 
Predaţi. Mihali, Selymeşi, Răchită, Gh. 
Popescu. lanuţ LupescU, Ov. Sabău, 
D. Timofte, Gâică» Dorinei Mu n tea nu, 
MiHfcţre — Pandurii, Lăcătuş, VJâdoia 
Ş r Hăgi este lângă trîeoîorr, dar nu
mai ea sufletul f

Stt recunoaştem că o formaţie cu Ste- 
Ica. D, Petrescu, Prodan, Gică Popes
eu» Selymeşi, lonuţ Lupescti, Sabău, 
Dorinei Munteanu. Lăcătuş, Vlădoiu 
şidaf dorLo mulţi selecţioneri I

Sâmbătă L după-amiază şi duminică 
antrenorul principal iordănescu şi se
cunzii' săi au efectuat cuvenitele an
trenamente la Săftiea. iar duminică 
după-amiază au studiat şi casete cu 
partide susţinute de polonezi. Avem 
un- avantaj frumos, de;-8 puncte, faţă 
de‘ francezi şi polonezi, ceea ce ne 
creează, fn ciuda „marilor" absenţe, o 
anumită siguranţă şi pentru' meciul 
d®. miercuri, care, insă; este tratat cu 
tortă seriozitatea de conducerea teh
nică şi sperăm /  şi de tricolori 
miercuri Jn Poloni;;

■ — ----------- * - •  , HANDBAL fe m in in

m in e r u l  CERTEJ — A.S. 2—0

REZULTATELE. ETAPEI A II-A : Un. 
Dej — Bucovina 3—1; A.S-A. Tg. M. — 
Jiul Petroşani 1—1 f  Unirea A.I. — Min. 
Motru 1—1; Gaz M. — F.C. Bihor <2—0; 
Gl. Reşiţa — Minaur 1—1; U.T.A. - -  O* 
limpia 3—1 ; F.C, Maram. — Corvinul 
2—2 ; C.F.R. Timiş. — C.S.M. Reşiţa 
0—0 ; FC. Vâlcea — Forată. 1—1. 

C L A S A M E N T  D L  
1-2. AJSJ4. Tg. M. 2 2 0 0 5^2 6 

Gaz Metan 2 2 0 0 4—1 fi
3. Corvinul 2 1 1 0  S - l  4
4, -CS.M. Reşiţa 2 1 1 0 4—0 4

' 5-6. Foresta Fălticeni 2 1 1 0  3—1 4
Minaur Zlatna 2 1 1 0  3—1 4

7-8 Olimpia S. M. 2 1 0  1 4—3 3
U.T. Arad 2 1 0  1 4—3 3

9. Unirea Dej 2 1 0 1  3—3 3
10. Jiul Petroşani 2 1 0  1 1—1 3
11. FU. Bihor 2 1 0  1 2—3 3
12. Minerul Motru 2 0 1 1  2—3 1
13. Unirea Alba lulia 2 0 1 1  1—2 1
14. F.C. Maramureş 2 0 1 1  2—4 1
15. Gloria Reşiţa 2 0 1 1  1—4 1
16. GJPJt. Timiş. 2 0 1 1  2—« 1
17. F.C. Vâlcea 2 0 1 1  1—5 1
18. F.C. Bucovina 2 0 0 2 3.-7 0

ETAPA VIITOARE: Foresta — C.F.R.
Timiş. ; Bucovina —F.C. Vâlcea; J i u l — 
Un. Dej ; Olimpia — Gaz M ,; F.C. Bihor 
— Min. Motru ; Minaur — O.T.A.; Cor- 
,vinul — Gl. Reşiţa; CAM» R e ş i ţ a F - C .  
Mafăttl.; ’A.S.A. — Unirea AlfeaTt

Tot cu G abor Ia pu p itru

CORVINUL 2—2 LA BAIA MARE
Şi în deplasare' La F.C. Maramureş 

Baia Mare, Corvinul a făcut un joc bun 
şi puţin â lipsit să se întoarcă cu o vic
torie. Deşi terenul a fost ud — a plouat 
intens — dar bun totuşi de joc, hune- 
dorenii s au prezentat foarte bine, dând 
o frumoasă replică valorosului adversar. 
Deşi în min. 14 Oană ' a  deschis scorUl 
pentru gazde, Gabor (cel mai bun de pe 
teren) a egalat in min. 30, pentru ca in 
min. 50 Tetilean să aducă avantaj Cof- 
vinulul: 1—2. ŞLedea ce nu izbuteşte 
Sabău, în min. 72' — să înscrie la o lovi
tură de la 11 m, reuşeşte 3- minute mai 
târziu Iodi, care reuşeşte să-l învingă pe 
Opric şi 2—2. ,

După acest gol, la staţia de radtofi- 
care a stadionului din Dealul Florilor, 
un sponsor a anunţaţ că cine va înscrie 
al treilea goi al gazdelor va primi 100 600 
de lei, iar pentru al patrulea gol, 200 000 
de lefi Fotbaliştii hunedorenj n-au ce
dat .atacurilor băimărenilor şi au scutit 
punga sponsorului lor de cheltuială. In 
min. 85, Gabor a trebuit să părăsească 
terenul, fiind accidentai. A făcut-o Insă 
cu fruntea sus, in aplauzele tribunei 1 El 
a impresionat asistenţa nu mimai prin 
tehnicitatea desăvârşită, dar şi prin pu
terea sa de luptă, de mare angajament 
fizic. Bravo Romieă, bravo Corvinului I

A fost un meci speci
fic de campionat, cu am
biţii de ambele părţi pen
tru a cuceri punctele 
î» joc.- Fără -a se ridică Ia 
un nivel tehnic-specta. 
cular deosebit, partida a. 
plăcut in bună parte spec
tatorilor' care au avut în 
primul rând satisfacţia

peţilor, ,în special după 
pauză, a unor ocazii bu
ne la ambele porţi, re
zultatul n-a mai fost 
modificat în partea a 
doua a jocului.

A arbitrat la centra, 
confuz, V.. Barbu (Rm. 
Vâlcea). Observator Ilie 
Puia, Oradea.

D iv iz ia  B, ser ia  a IU a

rezultatului final. In pri- Min, Certej: Tiliban, 
ma repriză gazdele au Tîrnoveanu, Oioclăuş, 
fost superioare, in min. Stroia, Lavu, Perţa, Un. 
10 reuşind să deschidă gureanu, Pop» Baciu (’46 
scorul prin Oioclăuş, la Julvinskl), Zalomlr (’65 
un şut-centrare, care l-a Bozan), Mureşan. 
surprins pe portarul Kal- - A.S. Paroşeni: Kalten- 
tenberk <1—0), pentru ca berk, Dodenciu, Cioară, 
în min. 18, la o centrare Toma (TI Haneiuc). Toth, 
de pe dreapta a lui Pop, E. Trăîstaru, Creţu, Is» 
din apropiere, Ungurea- pir, Vlad (’58 Trăistaru 
nu să reia In plasă, pe V.), Dinu, Constantin (*46 
lângă portar, 2—0. Chivu).

în  ciuda revenirii des
tul de puternice a oas. C. SANDU

REZULTATELE ETAPEI : Precizia Sâcele — 
Parângul Lonea 2—0; F.C. Drobeta — Vega Deva 
5—8; Minerul Mătăsari — Metalurg. Sadu 2—0; 
Minerul Certej — AS. Paroşeni 2—0; Constr. Cra- 
iova — Nitramonîa Făgăraş 0—1 ; Petrolul Stoina 
— Petrolul Ţieleni 5—2 ; Petrolul Drăgăşani — 
T.C.I.M. Braşov 2—1; Mine-Ral Rovinari — Petro
lul Videle 3-t-l ; Şoimii Sibiu — Min. Lupeni 1—0; 
Min. Uricani — Unirea Alexandria 0—0.

C L A S A M E N T U L
1. Precizia Sâcele
2. Minerul Mătăsari
3. F.C. Drobeta
4. Petrolul Drăgăşani
5. Mb»eroi Certej ■
6» Mineral Rovinari
7. Nit remonta
8. Petrolul Stotoa
9. Şoimii Sibiu

10. Vega Deva
11. Minerul Uricani
12. AS. Paroşeni .
13. Parângul Lonea : 
14 45, Metalurg. Sodu

Conrtr. Crrtova
16. Videi*
17. Unirea Alexandria

' îs.-PlwWrt
n . Mtnentl Lupeni ■ 
20, I.CJ.M.

3 3 0 0 6 — 0
S.-Ş'-l-O o 
3 2 0 1 
3, 2 0 1
3 2 0 1 

2  0  .1 
2  0  1

3 
3

,.3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

'3 
3 0 
3 0 
3 0 
3 •

5— 1 9 
8— 2 6
6—  3 6 
6— 9 6 
5— 3 6 
4 - 2  6

2 O l  6— 5 6
2 0 1 .8— 4 6
2 0 1 7 — 7 6  

2 0 6— 0 5  
0 2 5r— 6 3
0 2 3 -  5 3
« 2 3— 7 . 3  
0 2 3— 7 3
0 2 3—10 3
1 2 0— 3 1  
1 2 2 — 8 1 
0 3 2— 0 0 
0 3 1— 5 0

ETAPA VIITOARE (joi,i2 septembrie); Petro
lul Ţîrieut — Cpnstr. Craiova; Un. Alexandria — 
Petrolul Stoina; Parângtd Lorica.-~ Min. Uricani; „ 
Petrolul Videle — Precizia Săceie; Vega Deva —
Mine-Ral; I.C I.M. Brâşev P:C. Droteeta; Min. 
Lupeni — Petrolul Drăgăşani; Metalurg. Sadu — 
Şoimii SibiU; Paroşeni Vulcan -  Min. Mătăsari; 
Nitramonia — Minerul Certej.
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D i v i z i a  C -  j u d e ţ
REZULTATELE ETAPEI din 3 septembrie r 

Victoria "90 Călan — E.G.C.L. Călan 3—0; Minerul 
Livezeni — Jiul PetrHa 0—0 ; Haber Haţeg — Mi- 
nrinŞ Sh Vulcan 0- -4 ; Metalul Crişcior —- Favior 
Orăştie - 2—0; C.F.R. Simeria — Minerul Aninoasa 
0—3 ; Minerul Cheiari — Minerul Teliuc 2—1 ; 
Constructorul Huned. — AAA. Aurul Brad 2—0;. 
Idaciş Orăştie — Minerul fiărbăteni 0—0.

Echipele favorite din 
etapa, a 3-a din Divizia 
C — Vietoria Călan, Mi
nerul Ştiinţa Vulcan, Mi
nerul Aninoasa, Construc. 
torul Hunedoara — şilau 
adjudecat victoria. Rezul
tate meritorii au obţintit 
în deplasare Jiul Petrila 
(0—0 la Ligezeni) şi Mi
nerul Bărbăteni la Dacia 
Orăştie —« tot 0---0. Detâ,

nem de egalul de dumi
nică ? E drept, Minerul 
Bărbăteni promite mult 
în acest campionat, însă 
Dacia nu se regăseşte 
(încă). Modest şi startul 
Constructorului Hune
doara şi al Aurului Brad. 
Două formaţii Haber Ha. 
ţeg şi CFfi Simeria n.au 
acumulat în trei etape 
nici un punct.

C L A S A  M E N T U L cf
1. Minerul Şt. Vulcan 3 3 0 0 10— 0 9
2. Victoria *90 Călan 3 3 0 0 6— 0 9
3. Minorul Aninoasa - 3 3 0 0 6— 0 9
4. Jiul Petrila 3 2 4 0 7— 0 7
5. Minerul Teliuc 3 2 0 4 6— 3 6
6» Minerul Ghelari 3 2 0 1 ;t—— 2 6

L, 7. Minorul Livezeni 3 4 4 4 2— 2 4
8. Minerul Bărbăteni 3 4 4 4 1— 3 4
9. Aurul Brad 3 i 0 2 5— 4 3

19. Favior Orăştie 3 ft 0 2 3— 3 3*
11. Ed.C.L. Călan 3 1 0 2 3— 5 3
12. Constructorul Huned. 3 t 0 2 2— 5 3
43. Metalul Crişcior 3 t 0 2 2— 6 3
l i .  Docte Orăştie 3 0 4 2 2— 7 I
15. CJPJL Simeria 3 0 0 3 0— 8 0
46. Haber Haţeg 3 9 0 3 o—io 0

CRONICA ETAPEI

ETAPA VIITOARE: 
C ălan; Min. Şt. Vulean

Jiul Petrila — Victoria 
Min. livezen i; Favior

Orăştie — Haber Haţeg; Min. Aninoasa •*— Meta
lul Crişcior; Min, Teliuc — G.FR. Simeria; Aurul 
Brad — Min. Ghelari; Min. Bărbăteni — Constr. 
H d.; E.G.C.L. Călan — Dacia Orăştie. ;

-  v : s ; : ■:* ' ”

după 3 etape, Min. Şt. 
Vulcan, Victoria Călan şi 
Min. Aninoasa ocupa în 
ăCeâstâ Ordine primele 
trei locuri, cu maximum 
de puncte (9) şl cu un 
golaveraj foarte bun, fă- • 
ră să primească gol 1 Ne 
‘surprinde începutul slab 
al Daciei Orăştie, în ac. 
tualul sezon. Dacă rezul. 
tatul din primul meci, 
din etapa I, acasă al Da. 
c id  a fost considerat o 
surpriză, ce să mai spu-

Etapa de duminică are 
cap de afiş întâlnirea de 
la Petrila; Jiul — Vic
toria ’90 Călan. Gazdele 
se afiă într-o formă bu. 
riă — o spune şî locul 
ocupat în clasament, iar 
Victoria Călan, ce are ca 
director tehnic pe cunos
cutul Ladislau Vlad şi ca 
antrenor principal pe 
Titi Aîextoi, s.a angajat 
din primă etapă a aces
tui campionat cu toate 
forţele pentru primul Ioc.

ATLEŢI VETERANI, 
CAMPIONI 

NAŢIONALI

Pe Stadionul Naţional 
din Capitală s-a des
făşurat Campionatul 
Naţional a! atleţilor ve
terani. La semimaratori 
(21,095 km), Jianu Pe
tre Floricel din Deva 
la categoria de vârstă 
45—49 de ani a obţinut 
locul I şi titlul de cam
pion naţional, iar Petru 
Ambruş, de la clubul 
Jiul Petroşani, a câşti
gat titlul de campion 
naţional , la categoria de 
vârstă 55—59 de ani, 
la proba de 1500 m 
plat şi titlul de vice- 
campion naţional la 800 
m plat. Dl JianU a ob
ţinut şi locul 3 la Cro
sul Dunării, pe distanţa 
de 7 km, ce s-a desfă
şurat la Galaţi. Felici
tări celor doi atleţi ve
terani din . judeţul nos
tru. (S.C.)

.V .V .V .W .V .V .V .V /A V

REMIN DEVA — 
II.C. UNIREA 
TG. MUREŞ 

24—14 <10—10>

O surpriză plăcută a 
fost pentru spee:atorii pre
zenţi in^număr destul de 
mare la primul meci de: 
campionat la handbal — 
revopsirea- terenului de 
joc al Sălii Sporturilor 
şi a scaunelor din tribu
nă, pentru care ii so cu. 
vin mulţumiri şi felici
tări Direcţiei judeţene, a 
tineretului şi sportului, 
dlui Ernest Furca, celor 
doi soţi care, au trudit 
la refacerea calităţii ş i. 
coioristicii sălii —1 dl şi 
dna H;îmza — ce & acti-, 
vat ani în şir la Remin 
Deva.

întâlnirea dintre echi
pele de handbal feminin 
Remin Deva — H.C. U- 
nirea Tg. Mureş, din,D i
vizia B, seria C, a fost 
bine apreciată de cei pre
zenţi. Devencele —>' aju
tate şi stimulate mali vi. 
zibil de Un nou sponsor 
alăturat celorlalţi de pâ
nă acum —• E.M. Veţel 
— cu sprijinul Regiei » 
Autonome a Cuprului 
Deva, au evoluat cu dîai 
mult aplmnb, dbvedind 
nu numai o bună pregă
tire tacticâ, pi şi o pu.

- fere de luptă dătătoare 
de speran ţă : mobilitate, 
tehnicitate ,şl pase pre
cise în atac, sobrietate 
în apărare. Ambele în. 
eeputuri de reprize au a- 
parţinut Reminului, dar 
în întregime repriza a 
doua, când s.au desprins, 
ip min. 38 la 14—10 (du
pă ce Ia pauză era 10— 
10) şi n-a mai cedat din 
avantaj, ci dimpotrivă, 
l-ar 'mărit in final, la O' 
diferenţă de 10 goluri !

Antrenorul I. Mă lăsa- 
ru a aliniat formaţia (în 
paranteză golurile înscri
se): Sjmona Buză (2),
Qerasela Hârşan, Si mo na 
Bozan, Ioana Varodi (4). 
Moniea Catană (î), Ani. 
şoara Dop (7), Melinda 
Toth (4), Crlstina Morar 
(1), Violina Henţiu (1), 
Laura Ştirbu (1) — o 
frumoasă promisiune; Mi- 
haela Grosti, Gabriela 
Cornea.

Au arbitrat, -cu unele 
scăpări, A. Boer şi E. 
Iaborskl (Timişoara).

S. CERBU

REZULTATELE 
CONCURSULUI 

DIN 3 SEPTEMBRIE 1995;

Avellino — Verona 2 
Belogna — Perugia 1 
Brescia — F. Andria x 
Chievo — Salernitana (P) x 
Chievo — Salernitana (F) x 
Cosenza — Pescara (P) x 
Cosenza — Pescara (F) x 
Feggia — Venezia 1
Genoa — Reggina I
Palermo — Cesena (P) 2 
Palermo — Cesena (F) x 
Pistoiese — Reggiana (P) x 
Pistoiese — Reggiana (F) I 

Fond de câştiguri :
77 061614 lei.
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Garajul de a investi
Perseverează din, fie Vorba, „pahare 

de unică folosinţă".
Şi încă lucrurile nu se 

opresc aici. Pentru a veni 
în sprijinul trecătorilor, 
firma a achiziţionat re
cent două cuptoare cu 
microunde, pentru un 
sandviş cald, ’o gustare, 
care vor intra „pe flux“ 
într.un timp relativ Scurt.'

O dată cu finalizarea 
investiţiei, aici în gară 
şi-au găsit de lucru, în 
noul spaţiu comercial, 
opt oameni, cu acte în 
regulă, cu carte de mun
că, ce se încheie după o 
perioadă şcurtă de pro. 
bă, beneficiind astfel de 
toate drepturile conferi
te de lege. Faptul 'este 
îmbucurător, deşi multe

j  Perseverenţa este mama 
reuşitei. Acest adevăr este, 
credem, cunoscut şi de bă
ieţii ce se ocupă cu schim
bul ilegal de valută în 
faţa parcului din centrul 
municipiului Deva, căci 
nu se lasă — ei sau poa. 
te cei ce. le organizează1 
şi dirijează activitatea — 
în ruptul capului de ocu
paţia lor. Sunt băieţi ti
neri, frumoşi şi veseli 
ce.şi petrec aici — fie căi. 
dură toridă, fie ploaie, fie 
vânt — vremea de dimi
neaţa până seara. Se plim
bă printre oamenii ce aş
teaptă" autobuzul în staţie 
sau printre cei ce trec pe 
acolo şi le şoptesc la ure
che „Cumpărăm mărci şi 
dolari". Iar clienţi găsesc, 
de vreme ce vine, din 
când în când, o maşină şi 
un individ adună de la ei 
valuta pe care au obţi
nut-o cu trudă şi zgribuli- 
turi.
■ întrebăm: Oare de ce 
nu-şi face poliţia drum mai 
des prin zona respectivă ?

ştrand, urmând ca lucrările să fie fina
lizate, inclusiv amenajarea aducţiunii 
apei minerale aflate dincolo de pârâul 
Banpotoc. A venit însă revoluţja din 
decembrie ’89 şi posibilităţile de finan
ţare au urmat apa...- Banpotocului. Ne 
întrebăm dacă azi se mai pot găsi in
vestitori să "finalizeze aceste lucrări. 
Suntem siguri că Primăria este dispusă 
să concesioneze terenul. Sau, poate, în- 
treprinde chiar Primăria ceva când va 
dispune de fondurile necesare ! (M.B.)

Izvoarele cu apă minerală de la Ban
potoc sunt astăzi prea bine cunoscute. 
Foarte mulţi oameni vin aici cu sticle, 
bidoane; damigene pentru a consuma 
apa sulfuroasă tămăduitoare. Cândva, 
oameni cu iniţiativă, fapt de care n-a 
fost străină nici Primăria din Hărău, 
au găsit o posibilitate de finanţare, cu 
gândul de a amenaja sursa generatoare 
de sănătate, aducătoare şî de câştiguri. 
Mâi întâi s.a construit fundaţia unui 
•hdtel. Apoi, s-a început betonarea unui

licitaţie şi au câştigat. lra ?.1 Qe Prescan ser- 
Apoi, s-au apucat serios vicn> . i;
de lucru, pentru eă la Acum, când visul este i 
scurt timp visul lor să aproape împliniţi l-am 1 
prindă contur. întreaga întrebat pe dl Adrian \ 
investiţie n-a costat mult Haicu, unul dintre âso- l 
în final, ci doar... 14 mi- ciaţi, ce şi-ar mai dori ? J 
lioane de lei, sumă care Modest, pe un ton calm, ) 
a transformat terenul'de mi-a răspuns: „singurul J 
odinioară într-o staţie de lucru de care mă plâng i 
autobuz de ţinută, cu este iipsa de timp", ia |  
bănci, cu câteva mese, care noi am mai adăuga \ 
unde trecătorii pot servi şi curajul de a investi, l 
un suc, o cafea, pot să-şi gândindu-ne la faptul ’că 7 
cumpere .dulciuri, ţigări, această investiţie, care a 1 
biscuiţi etc. Şi pentru că prins un con tuf--modern,'l 
am amintit, printre • alte. a  fost făcută, .în mare î 
le, şi, de. cafea întrucât padte, Ir* urma -uriîd-Jwri^J 
ziua incepe fa pei • mai prurriut b a n c a r ;  î i  
mulţi dintre noi cu o ca- - Iată deci câ atunci 1 
fea aici, ne-âu spus mai când se'doresc a se* face 1 
mulţi clienţi, se serveşte lucruri' utile, ele se pot I 
una dintre cele mai bune- f ■ nu'mai printr-un \ 
carele din zona. Şi mai ■ \  . ■ : 4
ales în condiţii igienice efort sporit, ambiţie şi- j 
corespunzătoare, la ceas. - mai ales cu dorinţa de J 
t-a de porţelâw şi farfii- a reuşi. i
rioară, deşi mai la tot )
pasul ne bem cafeaua COftNEL POENAR . \

Incendiu
în timpul alimentării 

cu benzină a unei auto- 
salvări, la depozitul de 
combustibil al Spitalului 
din Vulcan a izbucnit un 
incendiu. Cauza ? ‘ Folosi
rea unor recipiente din 
plastic. Au suferit arsuri 
Cristttia Bugarschi, -- ges
tionara. depozitului, şi şo
ferul Cornel Roşcăneanu. 
Focului i-au pus capăt 
pompierii militari din Pe
troşani. (V.N.)

f : : 
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Un posibil popas turistic. Se aşteaptă întreprinză torii, care să finalizeze ho. 
telul şi bazinul cu apă mi ncrală de alături. Foto PA VEL LAZ A
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La Brad, televiziunea prin cablu
se extinde

înfiinţată acum un an, 
mâi precis în iunie ’94, 
Intersat Arad — Filiala 
Brad, firmă specializată în 
retransmisie prin cablu a 
programelor satelit, are în 
prezent 1100 de abonaţi.

Deşi începutul a fost 
dificii, după cum opina dl 
Adrian Aron, coordonato
rul filialei, am căutat să 
aducem în casele abonaţi
lor noştri, pe lângă o par
te dintre programele 
transmise prin satelit, şi 
informaţii utile din viaţa 
oraşului Brad, programul

de circulaţie a autobuze- utile, care să vină în spri-
lor, a trenurilor etc. jinul beneficiarilor- şhces.

în prezent, Intersat Brad tui post de televiziune
retransmite 14 programe • prin cablu,
de televiziune, la care se 
adaugă şi un program vi
deo, ce oferă abonaţilor 
săi filme de interes.

Principalul obiectiv al
celor şase lucrători ai fi
lialei, ne-a mai precizat
dl Adrian Aron, este ace
la de a satisface într.o cât 
mai mare măsură gusturi
le abonaţilor; de a le oferi 
retransmisii de calitate, 
precum şi alte informaţii

Roşcani — sat mare, 
sat bogat, cu; - oameni 
vrednici, buni gospodari, 
cu case mândre una' şi 
una. Dar, .ca orice sat, are 
şi necăjiţii lui...

Dna Maria Muntean are 
62 de ani, este încă sănă
toasă, în putere, mută 
din naştere, singură, a. 
mârâtâ. Prietenoasă din 
fire, ne-am înţeles prin 
semne. Ara priceput că 
a căpătat o vreme uri a- 
jutor de la handicapaţi. 
De mai multe luni de 
zile nu î s.a mai .dat. 
Are o mică grădină, şase 
găini, lucrează şi pe la 
vecini.

Aron Muntean, vărul

ei, locuiesc în acelaşi 
ocol, a fost muncitor la 
drumuri şi poduri, a ieşit 
la pensie de mai multe 
luni de zile. Bietul om, 
bătrân şi bolnav, aşteap
tă amărâta de pensie, 
dreptul lui. Nu mai vi. 
ne...

Dna Letiţia Tomoaie 
este văduvă de mulţi ani. 
A crescut singură doi 
copii care sunt astăzi oa-

. meni la locul lor. Capi > 
de familie. După 26 de ’l  
ani munciţi la cooperaţie, , 
în : Dobra, la 27 aprilie.» 
a.c. şi-a 'Inţocinit dosarul J 
de pânsie. >

— Dar iată că am tre- I 
cut de jumătatea lui au- J 
gust şi n.am căpătat nici J 
o pensie — ne spunea ne. » 
căjită dna Letiţia. Noroc I 
cu tata, veteran de răz- * 
boi, care are o pensioa. | 
ră. Trăim cum putem... 1 

...Oameni necăjiţi. Mai j 
sunt mulţi in Roşcani. I 
Cei cu puteri şi răspun- * 
dere sunt datori, obli- | 
gaţi să-şi Îndeplinească * 
atribuţiile faţă de ei şi I 
soarta lor ! (GH.I.N.)' |

Activitate meritorie
Consumcoop Dobra se 

situează Pe primele locuri 
între unităţile cooperatiste 
de la sate. în prima jumă
tate a anului în curs, uni
tatea a realizat un profit 
net în valoare de peste 10 
milioane Iei. La obţinerea

rezultatelor o contribuţie 
substanţială au avut-o u. 
nităţile eoordonate de Vir- 
ginia Pană, Trandafir Iu. 
ga; Geta Simulescu, Vio
rica Oprean, Aurelia Hai- 
da, Dorel Anucuţa si al
ţii. (TR.B.) v

***■» ***♦**■*-# *•»*** ***+*-*"• 1r*irir-k+*'ir+ **rtrir1tir*1rŢ**++r++++1r-r+- ++++■* t *++~+-*-tr+*++1r+-r+++-lrlrtrir

Poticneli în aplicarea Legii fondului funciar
Comuna Hărău este al

cătuită din numai patru 
sate, respectiv localitatea 
de reşedinţă, Bîrsău, Chi- 
mindia şi Banpotoc. în 
Chimindia şi: Bîrsău âu 
fost distribuite aproape toa
te titlurile de proprietate.' 
în Hărău, se află spre fi
nal măsurarea pământului. 
La Banpotoc, în prezent, 
se întocmesc fişele în ve
derea completării titlurilor 
de proprietate. Succint, a- 
cesta este stadiul aplică
rii Legii pământului» . în 
localitatea la care ne re
ferim. Şi este cazul să a. 
preciem activitatea depusă 
de topometriştii Doina Ma
rina, Adrian Borza şi Emil 
Ardelean, ca şi a specia

liştilor de la Centrul agri
col. — Cornel Stoica, Toma 
Lenghcl şi loan Răspop..

în aplicarea Legii fon
dului funciar există însă şi 
unele neajunsuri. Prima 
este aceea că s-au schim
bat foarte des comisia co
munală şi cele de pe sate. 
Unii membri ai acestora, 
după ce şi-au luat pămân
tul la care aveau dreptul,

insistenţe şi-a schimbat 
Intenţia. Tot ocolul l,a ca. 
re ne referim le.a spus 
oamenilor : „căutaţi-vă to- 
pometrişti care să împar
tă pădurea". Cel puţin aşa 
s-a. întâmplat la Banpotoc. 
Primarul, însoţit de con
silierul satului respectiv, au 
umblat mult până au gă
sit doi specialişti.

La cele de mai sus se
s-au retras. La Banpotoc, , adaugă şi o oarecare bâj-
s.a petrecut povestea a. 
ceea cu demisia unor con
silieri despre care ziarul 
nostru a relatat. A doua 
este că Ocolul Silvic Deva 
a oferit oamenilor,- iniţial, 
pădure pe care aceştia n-au 
acceptat-o şi pe bună drep
tate. Numai după multe

bâială a primăriei în ce 
priveşte soluţionarea ne
mulţumirilor apărute. Au 
fost cazuri când — de pil
dă — un om şi-a adus a. 
minte că bunicul lui a a. 
vut pământ, de la prima 
soţie, şi în tarlaua cutare. 
Şi l-a cerut, deşi în cerere

n-a specificat acest lucru. 
La , Banpotoc, de pildă, u- 

nii susţin că înaintaşii dum
nealor au avut pământ in 
tarlaua „Perimetru". Dar 
nimeni nu ştie unde se a- 
flă, respectiva tarla. Apoi 
s-au acceptat o serie de 
măsurători succesive — 
chiar şi patru-cinei — în 
aceeaşi tarla, ceea ce a 
consumat timp, fără oa 
nemulţumirile să scadă.

Sigur, toate acestea lc 
-ştie primăria, care are da

toria —1 şi posibilitatea — 
să accelereze, pe ultimele 
sute de metri — aplicarea 
Legii fondului funciar.

TRAIAN BONDOR
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CULANTUL LIBER

Bestia
De-ar. ninge pesle noi, mulţi secoli,

; '■> ■ ■>;■■'•'.' . ploi de stele
. Dc-am împărţi cu aştrii tăcerile din noi 
Nicicând nu vom ajunge pân’lâ ele 
Decât cu gându-ntoarcerii-napoi. .

Ni.s rădăcinile mult prea adânc ..
întinse

Pe- sub ţărâna în care ne-om întoarce

Şi trupurile, parcă-n lanţuri strftnse, C- 
Iar tilnpul nu stă.-n loc. ’nafefc toarce 
Şi deapănă-o clipită ce pare veşnicie 
Acelora Ce sunt de veacuri muritori 
Aşa a fost, aşa va fi să fie : ?-
Suntem sub vremi, sub zodii şi- sub

VERGIIEL1A CHIFOR

o ftftn v v w v v iiv w  v w W d W h v w w w w V A V w w v y v W w « w ^ .v r r tw r iv v v » Y»~

fă c u t  p a s iu n e  
p e n tr u  uniform ă,"

Temi aştepta-cp o femeie, ofiţer să fie.,, 
milităroasă. Or, dna Ana Drago ş, ofiţer !a 
U.M, 1719 Deva, are o constituţie fragilă, 
este o femeie mereu cu zâmbetul pe buze.* 
Totuşi, a optat pentru cariera militară, ca-* 
re- presupune pe lângă disciplină şi o a- 
nurriită asprime. Iar pentru temei prezintă 
dificultăţi, inclusiv în planul mentalităţii, 
tund un domeniu până mai ieri exclusiv al 
bărbaţilor.

Am întrebat-o dacă este o tradiţie în 
familie cariera militară. Mi-a răspuns că 
nu! Pur şi simplu, elevă fiind, a văzut la 
Institutul de Mine Petroşani femei' ofiţeri, 
care se ocupau de pregătirea militară a 
studentelor. „Am făcut o pasiune pentru 
uniformă". Astfel, „primul militar din fa
milie" şi-d urmat visul, făcând şcoala mi
litară din Făgăraş, apoi pe cea de ofiţeri 
din Sibiu. Şi ca să nu fie şi singurul mili

tar din familie s-a căsătorit tot cu un ofi
ţer. Dacă fiul Cosmin, acum elev în clasa 
a X-a la Liceul „Traian" Deva, profilul ma- 
temdtică-fizică. Ie vâ urma sau nu cariera 
militară nu se ştie. ,

Până să vină la Deva; dna Drago ş s-a 
ocupat de instruirea studentelor la Petro
şani, apoi la Universitatea timişoara. Re- 
ferindu-se la acea perioadă, mărturiseşte 
ca „n-a fost uşor nici pentru noi, nici pen
tru studente". Normal, pentru că miHtăria' 
işt are rigorile ei, care uneori mâi intră în 
conflict cu sensibilitatea feminină. Vorbind 
despre trecut, mai trebuie amintit că în de- 
cembrie '89, la Timişoara, a fost rănită în 
tjmp ce se deplasa spre Universitate, obiec
t a  pe care trebuia să-l apere. „Nici până 
azi n-am aflat cine a tras, în noi" -  spune 
c*na Ani. Cine şi de ce a tras în timpul 
revolpţvei sunt întrebări la care şi alţii aş
teaptă răspunsuri^ .

Revenind la prezent trebuie precizat că 
* Drâgo'ş ş-a mutat la Deva în 1990,

adoptarea cu noul. oraş' făcându-se uşor. 
Fiind" născută În-Vulcăn, dr>ei Ani Dragoş, 
Deva îi era^ destul de familiară, apropie
re® lat;
centru. .Tot în prezent dsţe şi studentă la 
Facultatea de Socid-psiho-pedagbgie a Uni. 
versităfîi Petroşani.”

Munca de ofiţer, care-i place foarte 
mult şi n-ar schimba-o cu nici O altă pro
fesie,^ calitatea de studentă, la care se a- 
daugă şi cele de soţie şi marnă sunt sufi
ciente ca să contureze portretul unei femei 
toarte ocupate. „Timp de alte pasiuni nu 
prea mai, am -  şedestâinufe. înainte mal 
citeam.'’ Dar cu slujba, cu cosa şi cu şcoala 
singura pasiune pe care mi-o mai permit 
este cea pentru onimale. Mă impresionează 
fidelitatea şi bunătatea lor". Numai^că a' 
fost nevoită ca pe doberman, un câine su
perb şi inteligent, să-l muter-cu „domiciliul" 
de teamă să nu-l otrăvească un vecin care 
detestă animalele. Mai are doar o pisică. 
birmaneză, curioasă şi jucăuşă, alintata în- 

- fregij familii. -V'” - -V.:» •'
_ Fire deschisă şi Veselă, comunică cu cei 

din jur fără dificultate. Ascultând-o “şi pri
vind-o, aproape că nu ţi-o poţi imagina 
îritr-o postură atât de masculină. Şi totuşi 
uniforma e pasiunea vieţii sale.

VIORICA ROMAN
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Desen de ■ 
ELISABETA PUTEA
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JU meu 
e cel mai 

frumos"
ANDREI ALEXAN

DRU FLOREA — 12 
luni: „Nu am pretenţia 
să fiu cel mai frumos. 
Dar promit că voi fi 
cel mai cuminte,'pen
tru că semăn cu buni
cul”.
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Respectând interdicţiile 
din prima parte a matei 
rialului, pentru â vă men
ţine sănătatea, este bine 
să :

Faceţi de două-trei 
ori pe săptămână baie la 
picioare în apă cu sare 
grunjoasă. Sarea (neprelu
crată mai ales) are pro
prietatea de a extrage e- 
nergiile negative. Cum 
procedaţi ? Puneţi 4 pumni 
de sare într.un lighean şi 
deasupra apă fierbinte ca 
să vă ajungă până la glez
ne. Când temperatura a- 
pei ajunge egală cu a cor
pului ieşiţi din apă şi in
traţi imediat în pat. A 
doua zi veţi avea o stare 
mult mai bună.

— Mergeţi cât mai mult 
desculţă prin iarbă, nisip 
şi pietre. Dacă nu este po
sibil, construiţi-vă o lă- 
diţă în care adunaţi un 
strat de pietre netede de

râu, nu prea mari. Călcaţi 
cu paşi mărunţi şi nu prea 
repezi pe stratul de pie
tre 10—15 minute. Se ob- # 
ţine masarea punctelor din 
zonele reflexogene ale tăl
pilor şi preluarea unei e- 
nergii benefice prin fre
carea pietrelor. In mod 
similar se „calcă" apa din- 
tr.un lighean. Apa trebuie 
să fie rece, iar persoana 
să nu sufere de afecţiuni' 
respiratorii sau reumatice.

—- Dacă bănuiţi a avea 
paraziţi intestinali, tăiaţi o 
ceapă mărunt, o puneţi 
într-o farfurie şi adăugaţi 
apă cât să acopere stratul 
de ceapă. Farfuria se aco
peră şi se lasă 12 ore, du
pă care se consumă o sin
gură lingură din apă (fără 
bucăţi de crapă).

— Reglarea simplă a 
tensiunii arteriale: vă în. 
tindeţi pe pat cu faţa în 
sus, cu mâinile pe lângă 
corp, cu palmele în jos. 
Vă relaxaţi corpul fizic, 
vă relaxaţi mental (nu vă 
gândiţi la nimic) şi vă re
glaţi respiraţia. Pentru hi
pertensiune, în această sta
re, conduceţi -mental ener
gia dinspre cap şi gât spre 
picioare (ca un fior . in
tern). Faceţi acest* lucru 
câteva minute, apoi gân
diţi-vă la ceva frumos şi 
plăcut. în mod asemănă
tor se procedează şi pen
tru hipotensiune, cu dife
renţa că energia se con
duce dinspre picioare spre 
cap.

— Pentru dureri în zona 
ficatului masaţi energic

partea dreaptă, sub sân, în 
sens ăntiorar (invers miş. 
cării acelor de ceasornic).

Pentru dureri abdo
minale. indigestii sau con- 
stipaţii masaţi zona abdo
menului în sens orar. Ab
domenul să fie complet 
relaxat, apăsarea unifor
mă, iar mişcările nu prea 
repezi.

— O influenţă deosebi." 
tă asupra echilibrării psi
hice o are masarea urmă
toarelor zone de la nive
lul capului: masarea ex
trem de fină a liniei , de 
demarcaţie dintre frunte 
şi păr cu unghiile degete- 
ior mari, pornind din cen
trul frunţii spre tâmple; 
în mod similar se proce
dează cu linia de la ni
velul fontanelei şi cu cea 
de la baza craniului (în 
ceafă), (Va urma).

DAN TALPALARIU, 
bioterapeut

Plante de leac
S O V Â R V U L

Creşte prin Jocuri us
cate, pietroase, în regiu
nea dealurilor. I se mai 
spune dost, broască sau 
milot. Se foloseşte plan
ta înflorită, datorită con
ţinutului în ulei volatil 
Ceaiul de sovârv calmea
ză spasmele -căilor respi
ratorii, aducând amelio
rare în tuşea convulsivă, 
astm, bronşită şi în in- 
flamaţiile traheii. Este. 
folosit şi în boli de sto
mac, mai ales unde se 
constată o diminuare a 
sucului gastric.

Infuzia se prepară din

15 g plantă mărunţită la 
200 g apă. In boli de sto
mac se iau 3—4 linguri 
pe zi, înainte de masă. 
Pentru a. uşura expecto- 
raţia, infuzia se poate 
prepara astfel: un ames
tec de lO g sovârv, 20 g 
frunze de potbal şi 20 g 
rădăcină de nalbă; două 
linguriţe din acest ames
tec se opăresc cu un pa
har de apă clocotită. Du
pă 15-^20 minute, şe stre
coară. se îndulceşte cu 
miere de albine şi se 
bea câte un sfert de pa
h a r .  de 3—4 . ori pe zi.
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Interviu cu NICOLAE FURDUIIANCU, 
cunoscut interpret de muzică populară

Este reci- 
pentru hu.

— Spectatorii 
p t* t  sentimentul, 
nedorenl1

•j— Da. Anual eu veneam la o mani- 
testare, la marea sărbătoare care e Ia 
Ţebea. Anul acesta, prin bunăvoinţa 
prieiemdui meu Dragan Muntean, am 

, ajuns şt ia  Poieniţa Voitul, aici unde 
s-au adunat aceşti pădureni cu costu
mele lor deosebite faţă de oricare altă

zonă a ţării'. M-a impresionat în mod 
deosebit manifestarea de aici şi mul. 
ţumesc colegului meu că mi-a dat pri
lejul ea anul acesta să particip la două 
mari sărbători populare în judeţul dv.

— Găsiţi asemănări între moţi şi pă< 
dureni?

— Da. In primul rând eu cred eâ 
zona unde te naşti îţi influenţează per
sonalitatea, caracterul. Şi zona pădure- 
nilor seamănă foarte mult cu cea a 
Munţilor Apuseni. Deci Munţii Poiana 
Ruscăi de aici sunt locuiţi ca şi mun
ţii noştri, de oameni care se aseamană 
la caracter. Am observat că şî mara, 
mâreşenii seamănă foarte bine cu mo
ţii, ca fel de a fi, ţin mult la tradiţie. 
Oamenii muntelui au simţul dreptăţii 
inoculat de mici, din familii. Sunt ltt 
general oameni cinstiţi şi cu puterea 
de a rezista ţa greutăţile Vieţii, invă- 
ţaţi de mici să treacă peste toate cu 
fruntea sus. Au un Caracter mai dur. 
Şi eu sunt om al muntelui. Am şi sen
sibilitate, dnr şi puterea de a răzbi în

viaţă. Cel puţin pe mine munţii m-au 
ajutat foarte mult.

— Ce noutăţi oferiţi admiratorilor în
plan discografie ? - ■

— Am în plan să editez pentru toam
nă un compact disc numai cu cântece 
de dragoste, de joc, de voie bună din 
Ţara moţilor, pe care să-l alătur celui 
care conţine colinde şi cântece istorice. 
Apoi, spre primăvară, intenţionez să 
înregistrez un nou disc de folclor.

— Le veţi prezenta şi la Deva?
— Sper. Pentru eâ niciodată n-am a - ' 

vut lansare de disc la Deva.
— Afi avut în schimb spectacole şi 

spectatori.
— Da. In tot judeţul. De curând am 

fost ia Uricani, la Ziua minerului.
— Alte proiecte, turnee în străină

tate? ■
— Tot în toamnă vreau să plec cu 

grupul instrumental „Crai nou“ din 
Alba Iulia Iii S.UA., pentru o perioadă 
mai luiîgă, sperăm noi. Am mai fost de 
două ori şi am fost foarte bine primit.

Apropo de turnee, un lucru interesant 
mi s-a întâmpla*.. în ; Bucovina. Când 
intenţiona -să mă-invite cineva, ar fi 
afirmat că-cu  sunt aî Ardealului, la  
care replica a fo st: „Furdui Iancu e al 
Bomâniei*. Până ia- urjnă bucovinenii 
m-au primit ca pe un fiu al lor.

— Cântecele noastre patriotice au o 
rezonanţă deosebită pentru noi, ardele. 
nii, dar cu siguranţă şi pentru ceilalţi 
români.

— Şi-au recăpătat actualitatea, pen
tru că ele sunt de fapt cântece vechi. 
Dar, datorită împrejurărilor, naţionale, 
internaţionale, schimbărilor de la noi 
şi din lume, au revenit ir» actualitate. 
Parcă prea mulţi duşmani avem şi ro
mânul simte asta. E normal să trăias
că astfel de sentimente şi noi, care 
cântăm, o simţim. Cântecul a fost o 
mare formă de rezistenţă, pentru că 
noi românii am rezistat fh primul rând 
spiritual, nu neapărat prin forţa arme
lor, chiar dacă am avut mari calităţi 
şi în privinţa asta. Dar ca popor eu 
consider că arn rezistat datorită spiri
tualităţii.

— Alte gânduri pentru admiratorii dv 
şi Cititorii noştri ?

Să ne întâlnim cât mai des bi ju 
deţul Hunedoara cu admiratorii, cu ci
titorii dv. Vă doresc succes şi să vin- 
deţi cât ihal multe ziare.

— Vă mulţumim şi vă dorim să ră
mâneţi acelaşi mare Interpret de mu
zică populară românească.

A consemnat 
VIORICA ROMAN

r.Iemorîa Călugărenilor
După înfrângerea şi dez

membrarea Ungariei (1526), 
to c i i  ajung In conflict cu 
ţările ş» domniile din cen- 
trui Europei. De aceea, la 
îndemnul Papei, ia naş. 
ţere iu ultimul deceniu al 
veacului al XV 1-lea coa
liţia antiotomană formată 
din : imperiul habşburgjrc, 
Şpaniaj Veneţia şi Ţosca- 
na, Transilvania, Muntenia 
Şj iţffetdova 'se alătură sub 
forjna-, unei confederaţii
mitoatc. priit actul încheiat 
Ip-AINl iulie In primăva- 
m  am $0 i m  in  joncţiu. 
tdie pdBttm?- ale turcilor 
‘ aservirea economică a 

trei provincii î-au 
& pe conducătorii 
intoe în rândurile 

m m m .  Împăratul
^ i t i r S t o n a  era conducă- 

a l „Ligii S in . 
ţ i  realizatorul 

|d  coaliţiei va 
Mihai, dom- 

Homâneşti, 
în 1593. 

cu spada 
istoria neamti. 

se va censti- 
t o  ca început al unificării ■ 
gale. Potrivit tetelegerii cu 
StaHMgl Mdldovei şi Prin- 
ftipete Ardealului, în luna 
Să «otenahrie 1594 -se în- 
trţprind acţiuni, concomi.

a re s t  In

tai

Im ă .4(6  nimicire a turei-
ttm Bucureşti şi din 

ţSrit Cad militari din gar- 
tdxeans, cad dregători, ne
gustori ţ i  trepăduşii lor 
turci. Vine iarna şi garni
zoanele turceşti ale cetă
ţilor de la Dunăre intră 
într-o stare de „somnolen
ţă". Mihai răstoarnă prin
cipiile ,,armistiţiului tacit", 
devenit obicei pe timp de 
iarnă şi trece la atacuri 
neaşteptate şi surprin
zătoare te  timpul nop
ţii, teteit p taă  în pri
măvara lui 1595 toate ce
tăţile şl raialele turceşti 
sunt spulberate şi înalta 
Poartă rai mai are decât 
Cetatea Giurgiului, drept 
cap <îe pod la nord de 
Dunăre. Pe Mihai, popoa. 
rete de la Dunăre l-au po- 
reclît wVitcazul“. Sultanul 
‘fie la Istanbul pregăteşte 
pedepsirea principelui va-

, La rândul său, domnul 
opării Rrinâneşti a înce
put pregătirile pentru vi
itoarea mare confruntare.

O delegaţie de boieri a sta
bilit la 2<J mai 1595, eu 
principele Transilvaniei, 
Sigismund Bâthory la . Al
ba Iulia trimiterea urnii 
corp de armată {călăreţi 
şi pedestraşi) transilvănean, 
întărit eu două baterii de 
tunuri ale Tocanei, sub 
comanda lui Albert Kirely, 
să ia parte la lupte sub 
comanda lui Mihai. El per
sonaj, însoţit de căpitanii 
săi, a trccuţ la recunoaş
terea terenului de la  Giur
giu, spre ‘ Bucureşti, axă 
pe care se presupunea miş
ca»^  armatei ttaceşli, Prin 
agenţii săi a fost informat 
încontinuu asupra’ înain
tării coloanei turceşti.

In dimineaţa zilei de 23 
august (după stilul nou), 
oştirea turcească se afla 
în tabără de-a-lungul dru. 
muW tetre llîeajtov $j Că
lugăreai. Primul atac al 
românilor este respins până 
înspre sat. Dar, rândurile 

■ se refac, Albert ICirâly, 
care avusese o atitudine 
echivocă, de aşteptare, se 
integrează în ritmul bă
tăliei, iar Mihai cu -călă. 
reţii săi, folosindu-se de 
acoperirea pădurii din 
dreapta, concomitent cu 
mişcarea de învăluire a 
căpitanului Cocea, prin pă
durea din stânga, atacă vi
guros, surprind formaţiu
nile turceşti şi ie aruncă 
spre smârcurile Neajlovu. 
lui. Se creează derută, în
cât dezordinea şi tendinţa 
spre fugă e generală. Vi
tejia personală a lui ML 
hai şi a căpitanilor săi a 
fost determinantă, încât 
Sinan Paşa a hotărât re
tragerea armatei salo spre 
Giurgiu, pentru refacere.

Mihai câştigase o bătă
lie, dar superioritatea nu
merică a adversarului ră
mânea încă o virtuală a. 
meninţare. De aeeea a ho
tărâ t să se retragă sub 
munţi, tocmai sub izvoa
rele Dâmboviţei; în  trece
rea lor prin Bucureşti, tru
pele lui Albert Kirâly, au 
ars şi prădat oraşul, iar 
Sinân a in d u ra t  o  nouă 
înrobire otomană. Dar pai. 
trU scurt timp. In septem
brie Mihai îşi reface te
meinic forţele, primeşte 
şi ajutorul armatei tran
silvănene’ împreună co

boară spre Târgovişte şi
Bucureşti, pe căra îe ’eli
berează. Oştirea otomană, 
intrată Iii panică se în- 
dreaptă dezordonată către 
podul de vase de la Giur
giu, pentru a scăpa ia su
dul Dunării. După un. scurt 
asediu, însăşi cetatea Giur
giului este cucerită la 33 
oct. 1595.
Acum se încheie deplin 

lupta de la Călugăreni. 
Prin politica şi luptele sa. 
Iş, Mihai Viteazul a adus 
Ţării Româneşti indepen
denţa, alungând de pe te
ritoriul Munteniei armate
le turceşti, Mihai Vitca- 
vul era abia la începutul 
epopeii sale, dar intrase 
deja în istorie şi în legendă.

General maior- 
VIOREL CDGEREANU Foto PA VEL LAJSA

Cunoscuta sintagmă din 
titlu ce are aplicată, de 
data asta, în jocul afirma
ţiei exclamative, simbolul 
şerpuind al întrebării şl 
îndoielii, poate fi consi
derată chintesenţa conţi
nutului scrisorii pe care 
dl Gheorghe Someşan, din 
Braşov, ne-a trimis-o la  
redacţie.

Dintr-un început, dle 
Someşan, trebuie spus că 
am fost impresionat de 
profundul dvoastră ata
şament pentru, aşa cum 
spuneţi, „meleagurile hu- 
nedorene" care, ziceţi în 
continuare, „au şuferit şi 
suferă un proces continuu 
de marginalizare" In plan 
economic şi spiritual. Si
gur, ştiţi foarte bine, lao
laltă cu noi toţi, că actu
ala dispersie a potenţialu
lui economie românesc în 
teritoriu s-a făcut prin ne
ghiobia oficializată a de
cretelor perioadei comu
niste. Deşi, declarativ, se 
urmărea o dezvoltare u- 
niformă a tuturor regiu-' 
nilor ţării, diletantismul 
şi ignorarea legilor de ba
ză ale economicului şi-au 
spus cuvântul nefast, ur
mările văzându-se foarte 
clar astăzi. Aşa a fqşt po
sibilă, cum spuneţi., în
fiinţarea Centralei Utila
jului Minier la Timişoara 
în loc de Petroşani şi.

'poate, dacă nu ar îl venit 
schisma din decembrie *89, 
aţi fi fost martorul ,.pre
lucrării petrolului româ
nesc la Suceava sau Za
lău."

Diatriba dvoastră refe
ritoare Ia Banatul nostru 
care, ziceţi, „s-ar dori Iiv 
tins şi peste meleagurile 
hunedorene" este însă pu
ţin (de ee v-a fost frică, 
iacă n-aţi scăpat) subiec

şi televiziunea timişorene 
promovează cu predilec
ţie valorile Banatului şi 
Timişoarei, că Mitropolia 
Banatului, care păstoreş
te şi judeţele, „nebanate*. 
Hunedoara şi Arad, ar tre
bui să se numească „Mi
tropolia Banatului, Hune
doarei şi Aradului" pre
cum şi că un reporter de 
ia TVR Cluj-Napoca re- 
ferindu-se la judeţul Hu

tivă. E adevărat, puterea 
comunistă „a pompat" cu 
vigoare resurse în oraşul 
Timişoara care s-a dorit a 
fi polul vfestic forte al e- 
conomiei socialiste româ
neşti. Au apărut cum spu
neţi „întreprinderi inter- 
judeţene care s-au îngră
mădit, dacă nu toate, a- 
tuncl. marea majoritate, 
pe la Timişoara". Aceasta 
ar fi dus la situarea ju
deţelor Hunedoara şi Arad 
pe o poziţie de subordo
nare faţă de Timişoara 
suportând drama unei tu 
tele bicefale bănăţeâno- 
bucureşterte. Mai spuneţi, 
dle Someşan, că radioul

nedoara l-a numit „judeţ 
din Banat", Sigur, lacune
le în cunoştinţele geo
grafice ale' unora nu tre
buie să ne facă să vedem, 
la tot pasul, conspiraţii. 
Mai ales în cazul de faţă. 
Chiar dacă în trecutul a- 
propiat a existat, să zi
cem, o Influenţă, pe pâr
ghii economice, a Banatu-. 
lui asupra Hunedoarei, 
privind înainte lucrurile 
primesc alte abjecte ce se 
dezic de ce a rost cândva. 
La urma urmei; şi bănă
ţeanul şi huncdoreanul 
suni animaţi de acelaşi ro
mânism şl este firesc, du
pă cum şi dvoastră aţi

punctat, să existe o con
lucrare şi cooperare între 
judeţele vecine în elabo
rarea şi coordonarea unor 
programe şi proiecte eco
nomice sau culturale, cu 
rezultate benefice pentru 
toată lumea.

Este adevărat că propu
nerile dvoastră ce privesc 
obiective economice şi de 
învăţământ care ar trebui 
edificate în judeţul Hune
doara sunt o opţiune ce 
ar putea sau nu să fie 
viabilă. în orice caz, ştiţi 
şi dvoastră că epoca mun
cii voluntare, animată de 
marea păcăleala a lucru
lui după putere şi consu
mului după nevoi din'co
munism. a  apus. Acum 
orice întreprindere, pe ori
ce tărâm, costă bani. Bani 
grei. Sigur, anii care vor 
veni, pe fondul unei ve
ritabile autonomii terito
riale vor duce încet în
cet la ” o dezvoltare şl a 
judeţului Hunedoara. To
tul este ca să se creeze 
cadrul pentru această re
lansare. Oamenii vor sim
ţi schimbarea şi vor acţi
ona, crezând din nou în* 
ceva. De data asta ceva 
bun şi Viabil. Altfel sUb 
aripa restauraţiei vom 
continua să bâjbâim pe
nibil şi antiproductiv la 
periferiile europene.

a Br ia n  sa l a g e a n
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1 dolar SUA 
1 marcă germană 

100 yeni japonezi 
1 liră sterlină 
1 franc elveţian 
1 franc francez 

100 lire italiene

2 077 Iei 
1417 lei 
2134 lei
3 226 lei 
1 730 lei

411 lei 
127 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
a Romdniet
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OPERAŢIE IMPERFECTA

Un medic german plăteşte pensie alimentară...

tatălui, pentru copilul născut din vina sa

. După ce a devenit pen
tru a  cineea oară tată, un 
cetăţean din Karlsruhe s-a 
decis «ă nu mai rişte ni
mic, aşa că s-a adresat 
unui reputat medic pentru 
o anumită intervenţie chi
rurgicală. Zis şi... făcut.
Numai că operaţia nu a 
fost la înălţimea aşteptări
lor şi astfel a venit pe lu
me un , al şaselea copil.
Situaţie in care „păgubi
tul" s-a adresat instanţei 
de judecată, care, după 
că ie va luni de dispute ju 
diciare, i-a făcut în sfâr
şit dreptate; Curtea de Ca
saţie din Karlsruhe, prin- 
tr-o sentinţă definitivă, l-a 
condamnat pe chirurgul 
neatent să plătească o pen
sie ‘ aii menta râ ~' noti -născu -* 
tuiui iac. pacientului-tată

O JURISTA... DE PRIMA PAGINA

Un om de finanţe de pe 
Wall Street, o „regină" a 
saloanelor de modă din
New York şi o juristă de 
prim plan, pe care Clin- 
ton o dorea ca ministru 
de justiţie, sunt cei trei 
protagonişti ai ultimului 
seandal de care se ocupă 
presa populară america
nă. Care îşi distrează pu
blicul umplând primele 
pagini cu fotografiile lui 
Kimba Wood, 51 ani, ju 
decător federal, şi ale
curtezanului său, Frank 
Richardson iii, un play- 
boy cu un eoht in banei 
de 157 milioane dolari.

Pentru frumoşii ochi ăi 
judecătoarei, Richardson se 
află acum in divorţ cu so- 

‘ ţia sa Nancy, o blondă tip. 
Marilyr» Monroe, ce nu 
lipseşte de la nici-o para
dă a modei sau petrecere 
din lumea bună a Ame-
ricii. ■

Brunetă, suplă, cu un

surâs celebru ce-i pune in 
valoare dentiţia perfectă, 
Kimba Wood nu e o fe
meie oarecare. Ea Curtea 
Federală dm New York 
a prezidat procese impor
tante, precum cei de ban
crută al faimosului Mi. 
chael MHken. In urmă cu 
doi ani, Casa Albă anun
ţase că doamna Wacd fu
sese aleasă de Clinton ca 
ministru de justiţie. Dar 
candidatura a fost retrasă 
când s-a descoperit că in
transigenta Kimba nu-şi 
plătea taxele de celibat şi 
în tinereţe fusese angajată 
drept consilier juridic al 
Play Boy Club din Lon
dra.

Postai de minstru a fost 
încredinţat atunci unei 
alte femei, Janet Reno, ca
re şi ea se află acum in 
centrul unei neplăcute an
chete privind „rugul din 
Waeo“, in care au  _ murit 
adepţii Sectei Davidienilor,

IUBITA PRINŢULUI IL DENUNŢA 

PE ZIARISTUL SPION
Viaţă grea pentru vână

torii de indiscreţii. Miste
rioasa logodnică america
nă a prinţului Felipe, fiul 
regelui Juan Carlos şi 

moştenitor al. tronului Spa
niei, a chemat în justiţie 
pe ziaristul spaniol care 
încercase să-i spidneze 
convorbirile telefonice par
ticulare. Gigi Howard, 20 
ani, studentă la Columbia 
University, o tânără fru
moasă, cu părul negru şi 
ochii verzi, a fost intr-ade
văr victima u n u i. neplăcut 
episod care, după tradiţio
nalele „surse bine infor
mate", ar fi provocat furia 
întregii familii regale: un

ziarist spaniol, după ce a 
angajat doi detectivi, s-a 
strecurat In apartamentul 
fetej din Upper West Side, 
în plin Manhattan, la New 
York, şi a încercat să 
monteze un radio-emiţător 
-în receptorul telefonie.

Frumoasa Howard a 
reuşit să dispară din zona 
de bătaie a privirilor in
discrete, ceea ce determi
nă o serie de ziare de 
scandal din Madrid să sus
ţină că, pentru a o conso
la, prinţul Felipe a luat-o 
Intr-o nouă escapadă de 
vacanţă, sub soarele Ca- 
raibclor. '

* m m mm m m m m m m m m m m • • « « • • * * • * • • * *

BANKCOOP DEVA CONSUMCOOP ORAŞTIE

¥  r w  r o m
i t

LA 1

i ca sediul în Orăştie str- Nieolae Băi 
j SCOATE LA

l i

i
publică următoarele :

I \ ..........

» l In data de 15 septembrie 1995, ora l i ,  ţ 
| i spaţiu] in suprafaţă de î?5,5 pip situat iu B-dul 1 
j |  Eroilor bloc Bl— parter. ; > ; |

apartament două camere situat in Deva, J \ Cererile se depun la secretariatul cooperativei |
I  ̂ iar ialormaţiile suplimentare se obţin la I e le -1| str- Aleea Romanilor, Bl. 23, ap. 34 Preţ por . 

|  nire 3.500.000 Ie i ; |

| ■  autocamion Rabiir 3001, înscris în circulaţie j 
| 4 HD-6999, preţ pornire 7-000 000 lei. J
(■a p a rta m en t două camere, situat în Deva, | 
.j Dacia, bl. 26, ap- 32. Preţ pornire 3.560.000 Iei j

* ■  casă, curte şi grădină, situate în Brad, str- • 
(Mesteacăn, nr- 225. Preţ pornire 22.000-000lei. |

\ ion 641716

s-
\ so c ie t a t e a  c o m e r c ia l a  ,

.ENERGOCONSTRUC JIA'' S A.

SUCURSALA DEVA — MINTIA 

strada Şantierului, nr. 1 (lângă Termocentrală)

I ■  casă, curte şi grădină, situate in Brad, str. [ [  ' dft. m» Jk ÎT BZ
•A- Iancu nr. 62- Preţ pornire 10.666.000 Iei- I . / I  ■ Cil: . / l î t k /  * *  ~

o despăgubire substan
ţiala:.

In motivarea sentinţei 
se : arată că medicul era 
obligat ca, la patrii săptă
mâni de la intervenţia de 
sterilizare, să verifice cu- 
ajutorai anei spermiogra- 
me reuşita operaţiei Ceea 
ce, prea sigur pe mâna -sa, 
în cazul acestei interven
ţii „de rutină*, medicul a 
uitat să facă.

Să mai specificăm că, ■ 
iniţial, condamnat într-o 
primă instanţă, medical 
fusese achitat de Curtea 
de Apei, aceasta dm uimă 
apreciind că în nîei-0 si
tuaţie naşterea unui copil 
nu poate fi apreciată drept 
„daune". Un punct de ve
dere, am văzut, pe care 
Casaţia germană nu şi 1-a i 
însuşit in totalitate. •’

A* Iancu nr. 62- Preţ pornire 10.666.000 Iei-
I < 1
* ■  casă şi curte, situate in com. Bălţa sat . 
( Sălişte nr. 80. Preţ pornire 7 '?06000 lei- |

îl grajd, situat în com Hărău, sa t Bîrsău (fost i 
Î C-A P-J Preţ pornire 12.000.000 lei-

î l( licitaţia are Ioc Ia sediul judecătoriei J 
» Deva, biroul executori judecătoreşti, în ‘ data
( de ,0809,1995, ora 9. (481)
. *• V

\ CONSILIUL LOCAL RQMOS 

vânzarea prin

personal în următoarele meserii:

— dulgheri

— zidari

— betonişti ’

— muncitori necalifiiaţj

Informaţii suplimentare la telefon 614166;

m

w
2 i 613220, rnt- 18 sau direct la sediul unităţii,

u ------------------------------------------------------------

(

>

ţ

\ :

a următoarelor bunuri:

ii

( V Numai In 6 şi 13 sept. 1995 puteţi beneficia 
grajd bovine 50 c a p e t e - fost CAP î \ de o reducerede 59% la excursiile organizate*

Pischlnţi.preţ de pornire la licitaţie 3-709.000 . ■ $Jk.L- DEVA telefon 612162.
( ţ în POLONIA PRIN S.C. „MONDO TURISM*

' I i Asigurăm transport cu autocar Merced©/ ţ
( ■  grajd bovine 100 capete — fost CAP Pisr j j cu remorca cu ghid şi şoferi competenţi,
j chinţi, preţ de pornire Ia licitaţie 8612.000 l e i ; » ţ ** “ ^

» Licitaţia va avea loc in fiecare zi de marţi, , V 
( începând cu data de 5 septembrie 1995, ora | |
* 9, la sediul Consiliului local al comunei Romos, • \
• ..................-  .............. '  iRelaţii suplimentare !a sediul Consiliului 
( local Romos tel- 649120, 649103-
i  . . ■ __ •_____________________ !

otmer XEROX
i Distribuitor 

Autorii

Noi nu avem nevoie 
tle reclam i ,

■X

■ r WW W W W M W  . * v •  » « ♦ • ♦ • ♦ • p i »■

SC. POLIDAVA S.A. DEVA 
Organizează

i m

pentru vânzare de mijloace fixe d in  dotare 
Licitaţia va avea ioc în fiecare zi 4e marţi, ora 10, începând cu ti. te. IMS, 

la sediul societăţii, str. 22 Decembrie, nr. 257.
Lista mijloacelor fixe se poate consulta Ia sediul societăţii.
Garanţia de participare reprezenta nd M % din valoarea de pornire a uti. 

laiului licitat precum şi taxa de pârtiei pare, lOOOfl lei, se vor depune la casie. 
ria societăţii cu cel puţin 24 ore înainte dc începerea licitaţiei.

-  Informaţii suplimentare la telefon 621750, int. 127.
?^VbfWbVW«UWVdWVWWtfVVWtfVV«WVWWWWVWVVWWVWWVWWVVVVVVyVVVVMWlir

! HKtjjV

« U L T R A R O M & R .L . 0 G A L A Ţ I ,  O F E R Ă -

* TABLA (BANDA) LA RECE 0,6 - 2,5 mm
- TABLA(BANDA) LA CALD 2,5 -1 0 0  mm
- TABLA (BANDA) ZINCATA 0,6 - 2,0 mm

- TABLE PERFORATE

PLASE TIP "RABITZ”
ŢESĂTURI ŞI îm p l e t it u r i  DIN SÂRMĂ

TEL/FAX: O W 464233, 463430,461539 .

Vâ^jferă dm stoc:
i Ţeavâ de Instataţă ni 

netedă, filetată $< filei 
cu mufă în gama
1/2"pînâM4“ ”:■■■■ ‘ *'*

» Tea vă ae instalaţii zincâta 
neteda, «sfflMăş»âtelai6 fli) 
mufă în $ama UT pbiâ.ţa 4” 

I Ţeava rectetgdară pătrată 
în gama 2®*20*wf* pfriâta 
60*60 mm s» grosimi ate 
peretelui <fe 1,5" 3mm - 

tîeavă reesSnjuaiă 4  
drept! jngbk/la** 50*15 ş»
20 n *  40x20 n Mmm .'
50x30 si 40 mm S8 *30
Şi:ao mm ’■

Livrarea mărfi» s e  te te  
dm depozitele noastre  

din (aşi p{atb 
produ SiSk» tâcfneLi-se 

la  n d ie a te a  tnârH

ias>:. «K. Tâtari-isi

• mmm mmm •  •  •  4»« •  *
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nltefl un plic timbrat şi outoadf«tot 
p*ntru detalii mp1lm«r>torft___

PADISSON C.P 1-1244 
3400 Cluj- Napoca

•  Vând Renanii o, mo
tor excepţional. 3 200 000 
lei. Peştisul Mare 24. tel. 
714446. (6877)

•  Vând vitrină frigori
fică orizontală, R.21. 1986, 
4000 DM. televizor color. 
Philips, eu teletcxt. 641518- 
sau 041088. • (0828)

•  Vând apartament 4
camere, -parter, Gojdu, 
vând teren arabil la fer
ma 4, tel. 629135. 6830)

•  Vând scuter Manet, 
stare buna. tel. 628182

(0092)
•  Vând F.C. 280 Tel. 

010933,

•  Vând scândură ţi 
dulapi brad. Info'r. 
maţii Zetea, jud. Har
ghita. tel, 11. (6862)

•  Vând urgent aparta
ment ultracentral. cără
midă. trei -camere, etaj I, 
boxă. Deva tel (311772.

(6867)
•  Cumpăr talon Audi 

100,'model 1982, tel 613158.
, ' . - (6866)
•  SC Macprod din Deva, 

str Coziei 9. lichidează şi 
vinde întregul patrimoniu 
prin licitaţie în 8 septem
brie 1995. Relaţii Ia tel.

■617127. ' (6868)
•  Vâhd Dacia 1310, De

va, tel, 612188, zilnic.
...  c (6874)

•  Vâhd urgent loc de
casă la şosea, în corn. Cris- 
tur, tel. 612124. (6873)

•  Cumpăr talon Audi,
100, inodel 1982, telefon 
612853. (0866)

•  Vând convenabil te
levizor color, cuptor cu 
microunde,. Mercedes 300 
Diesel, talon Dacia 1300, 
talon Mercedes tip 115 D. 
Tel. 612463. (6891)

•  Vând microbuz TV 
105 SD 4x4, an fabricaţie 
1992, preţ negociabil. In
formaţii la sediul societăţii 
SQ IPH Deva,SA, str. Pia
ţa Victoriei;- nr. 2. (6065)

•  Vând apartament 2
camere Orizont bloc turn, 
tel. 6£7150, (6068)

•  Vând Dacia 1300, pre ţ .
convenabil, sat Sălci va’
corn. Zam, Buşan loan.

(6069)
•  Vând case în Deva,

Batiz şi Dacia 1300/ tel. 
619224. ■ (6073)

•  Vând una pereche boi
pentru muncă, 5,5 ani. sat 
lluncu Mic. corn. Veţel,' 
nr- 2. (6071)

•  Vând congelator şapte 
sertare, dozator suc, so
cietate comercială din de
cembrie 1994, tel. 624554,

(6872/95)
•  Vând Opel Kadett

i ombi, stare perfectă, în 
matriculat, preţ 3500 DM, 
Orăştie, Avram Iancu, bl. 
12, ap. 15. (5551)

•  Societatea Comerciajă 
Agrcjmec SA Haţeg vinde 

4a licitaţie, începând cu 
data do 7 octombrie 1995, 
în fiecare sâmbătă, sediul 
secţiei de mecanizare din 
satul Sînpetru, teL 770523.

(357058)
•  Vând pentru specia

lişti congelatoare, lăzi fri
gorifice, frigidere, ne(depa. 
nate), la preţuri foarte 
mici. Inf. tel, 712339.

(6242)
•  Vând convenabil com

bină recoltat păioase. Claas .

«*K>- - '-'v. 2 ;,.
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Matador, fabrică pentru" 
pâine şi specialităţi. Inf. 
tel. 712339, (6243)

•  Vând VW Derby 1300,
caroserie 86, carte identita
te, talon nou, negociabil. 
2000 mărci. Tel. 724997, 
729417. (6244)

•  Vând garsonieră, zona 
Micro 5, preţ negociabil. 
Hunedoara, tel. 720365.

(6246)
•  Vând Qaeiâ 1310 —

TI,X Ungaria, 1987. motor 
1400, 5 viteze, îmbunătă
ţiri. Deva, tel. 614635.

(355647)
•  Pierdut legitimaţie

serviciu, pe numele Bocşi- 
ţan Cosmin, O declar nu
lă. (0241)

•  SC Omşa Hunedoara 
angajează coafeze cu carte 
de muncă, profesioniste sau 
amatoare. Relaţii .la sediul 
firmei din Hunedoara, str. 
G. Knescu, nr. 3, ap. 14.

(6239)
•  Societate particulară 

de construcţii angajează ur
gent : zidari, mozaicari, 
faianţari, dulgheri, ingi- 
neri-subingineri construc
ţii. Informaţii la telefon 
616795. .Intre orele 7—15.

(6875)
•  Caut persoană pentru

menaj, tel. 617427. (6850)
•  Schimb apartament 4 

camere, cu apartament 2 
camere +  diferenţă, tel. 
623522. orele 18—20. (6863)

•• Schimb apartament 2 
camere cu 3 camere, tel. 
617061. (6070)

•  In ziua de 1. 09. 
1995 a.încetat din via
ţă, intr-un accident a-
viatic

gUmr. dr.
BUJVOAICA ION

comandantul trupelor 
de jandarmi.
_ Arma jandarmilor 

îndoliată aduce un ul
tim omagiu celui care 
şi-a dedicat sufletul 
şi inteligenţa restau
rării conceptului de 
jandarmerie în Româ
nia. • , .

Om de aleasă ţinută 
morală şi profesională, 
comandantul jandar
meriei lasă un loc 1- 
reparabil în, mijlocul 
oamenilor de omenie. 
Maior, Sălan Viorel, 
COMANDANTUL U- 
NITAŢII DE JAN. 
DARMI A JUDEŢU
LUI HUNEDOARA.

•  în ziua de 1 Sep
tembrie 1995, aflaţi- 
în misiune la Iaşi, 
cu ocazia înmânării 
Drapelului de luptă 
batalionului de jan
darmi Iaşi' şi sărbăto
rirea Zilei Jandarme
riei Române, general- 
maior

ION BUNOAICA,
comandantul Trupelor 
de Jandarmi şi colo
nel

MIHAI ALEXE,
şef secţie Secretariat 
şi Protocol din Co
mandamentul Trupelor 
de Jandarmi. îm
preună cu general-ma
ior
ION EUGEN SANDU,
secretar de stat în Mi
nisterul de Interne, 
şi-au pierdut viaţa în 
catastrofa determinată 
de prăbuşirea elicop
terului în care călăto
reau spre Bucureşti.

’La acest trist des
tin, personalul din 
Centrul de Instrucţie 
Jandarmi Orăştie este 
alături şi transmite 
sincere condoleanţe fa 
miliilor îndoliate.

•-Familia îndurera
tă mulţumeşte tuturor 
celor ce au fost- ală
turi în' greaua încer
care pricinuită de dis
pariţia prematură a 
fiului lor

IIERMAN
ROBERT CLAUDIU

(7042)

•  Salariaţii de la Sucur
sala Sarmitex Petroşani 
sunt alături de familia 
Herman Dezideriu Otto, 
în greaua încercare prici
nuită de pierderea prema
tură a fiului drag

IIERMAN
CLAUDIU ROBERT

şi transmit sincere condo
leanţe; ■ . .r.

•  Colectivul Socie
tăţii . Sarmitex SA 
Deva este alături de 
famiiia îndoliată, prin 
moartea fulgerătoare a 
celui care a fost"'"

HERRJAN
ROBERT CLAUDIU
Condoleanţe familiei 
îndurerate. (6886)

■;, •  Colegii de lâ Cre
dit Bank sunt alături 
de doamna - Herman 
Rodica, la greaua su
ferinţă pricinuită de 
pierderea prematură 
a fiului

ROBERT CLAUDIU
4 ’ Vv (6888)

•  Cu adâncă durere 
în suflet, anunţăm des
părţirea fulgerătoare 
şi prematură de scum
pul nostru soţ, tată şi 
fiu vV’/ ' V / / V

CAp AŢANA IOAN 
ALEXANDRU (RELU)
Soţia Carmen, fiul A. 
lexandru, fiica Roxa. 
na, mama Nuşi. în 
mormântarea va avea 
loc în ziua de 6 sep
tembrie 1995, ora 16, 
la Cimitirul Munici-: 
pal Petroşani. (6897)

»  Cu aceeaşi dure
re în suflet, aducem 
un ultim omagiu celui 
care ne_a fost ginere, 
cumnat şi unchi

CAPAŢANAIOAN 
ALEXANDRU (RELU)
Socrii, cumnaţii şi ne
poţii. (6897)

•  Iţi vom pune pe 
mormânt o lacrimă 
veşnică de dor şi ne- 
uitare, bunule prieten

RELU CAPAŢANA.
Familia dr. Rudeanu.

•  Suntem alături de Al_ 
măşah Danda şi Haida Ti- 
beriu, cu familiile, la 
greaua pierdere a mamei 
lor dragi

STELA IIAIDA 
Transmitem sincere con
doleanţe familiei îndure-' 
rate. Locatarii din str. Li
bertăţii, bl. 4. (6887)

•  Cu inimile zdrobite de 
durere, soţia Letiţia, eo- 
piii Lucian. Cornel. Sorin, 
Mărioâra. Anca şi Cristi- 
na. nurorile Parascluva. E- 
caterina Anastasia, gi
nerii Petre şi David. cu 
nepoţii, anunţă moartea • 
fulgerătoare a celui care 
â  fost un soţ bun. un tată 
iubitor,

STANCIU VIOREL
din sat Cărpiniş, Simeria.

(5565)

•  Un ultim omagiu pen
tru cel care a fost

: LUPU ŞTEFAN 
clin partea familiei Roman.

. (6248)

•  Familia îndolia
tă anunţă eu profundă 
durere încetarea din 
Viaţă a celui care a 
fost un minunat soţ, 
tată şi bunic

MAHTON SIMEON

în vârstă de 72 de 
ani. Corpul neînsufle-: 

, ţii se află depus la 
Capela Cimitirului Re
format din Deva.

înmormântarea va 
avea loc iii data de 
6 septembrie 1995," o- 
ra 14. (7045)

■ •  Familia îndolia
tă aduce calde mulţu
miri cadrelor medicale 
de la Spitalul Jude
ţean Hunedoara.' res
pectiv dr. Smitii loan, 
dr. Olarii Ramulus, dr. 
Şuiaga Adriana, sec

ţia reanimare şi diali
za intensivă, dr, Do- 
brei Lidia, - Policlinica 
oraş ‘ Că! an, precum şi 
tuturor asistentelor 
medicale de la secţia 
reanimare, dializa in
tensivă şi medicală I. 
pentru eforturile deo
sebite pe care le-au 
depus în încercarea 
de a salva viaţa celui 
ce a fost

DAN ElMANOlL

De asemenea, mul
ţumeşte tuturor prie
tenilor. colegilor, cu
noştinţelor şi tuturor 
celorlalţi care au fost 
alături de ei pentru 
depăşirea celor mai 
grele momente, prin 
dispariţia fulgerătoare 
a celui ce le-a fost 
cel mai drag. (6882)

Centrul de F.ducatie la Distanta CODKCS, reprezentant unic 
h Romani» al universităţii engleze OPEN UNIVERSITY, 
ncepe un nou ciclu de cursuri in vederea pregătirii d-voastra 

manageriale.
In sesiunea Octombrie 1995- Mai 1996 va puteti inscrie la ; 
Management competitiv &ZT 784
Managementul relaţiilor cu clienţii si consumatorii - B/.T 7S6 
Management financiar - BZT 655.

EDUCAŢIA LA DISTANTA va oferă 
-PERFORMANTA V 
-FLEXIBILITATE 

-CALITATE
-DEZVOLTARE PERSONALA!

Informaţii suplimentare «i înscrieri se pot obţine direct la 
Centrul Regional Oradea, str.Sucevel nr.43, sau telefonic, la 
td.059-470193.
Data limita de insertere pentru perioada anunţata este 
22 Septembrie 1995.

SC . COMFRUCT S.A. DEVA

| Str. Depozitelor, nr. 17: tel. 627783. ţ

Vă oferă:

’ \ •  Conserve carne porc şi vită 400 gr
) (imp. Austria) — 2290 lei

\ •  Muştar Rotina 420"ţp’ -  750 lei

ţ •  Vegeta 75 .gr — 750 lei

r

700 lei
\

■ •  Hipoclorit I jl (imp. Ungaria) — 
lei

Preţurile nu includ TVA.

SC  INFODIALQG H u n ed o a ra , v in d e  :
1) PC AT 386/40MHz 1.405.000 lei
2* PC AT 486 /40MHz 1.765.000 iei
3) PC AT 486 DX2/66MH/ 1,900.000 lei
4) imprimanta STAR LC 20, A4 460.000 lei
5) Imprimanta STAR LC 15, A3 850.000 lei 
b -d u l N .B a lc e s c u  nr. 1, te l. 0 5 4 - 7 1 4 6 9 2

BERE K O R O N A  1\2

5 9 0  + T V /

Str. z i  Decembrie, Nr. 257,DEVA, TEU 054-625305 
( în incinta Tipografiei POUDAVA ) -

{ ABONAMENTUL 

| LA ZIARUL  

CUVÂNTUL LIBER
| S.C.C.F. TIMIŞOARA

I|  S.A.
! ŞANTIER 34 LR I

! DEVA I
I *
J angajeaza topome- |

l Trist pentru lucrările î

( de reabilitare a DN7 

 ̂Orăştie — Spini, pre-.

j cum şi pentru lucră 

j, rile de refacţii linii, j 

* Informaţii la Deva, I

î tel. 054—625890, str. | 

|  Horea, nr. 12/14,

|  U (7028)
# ■  § mmm t mmm  «  mmmr

i i
.99'

Abonamentul este calea cea mai siau 
ră şi mai avantajoasă de procurare a zia
rului nostru. Costul abonamentului pe lu
na octombrie, corelat cu preţul hârtiei, 
tiparului şi d i fu z ă r i ie s te  de 2500 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a zianilui de la chioşc, care ar 
costa 4000 — 4200 lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1500 
de lei, in funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 pagini ! ,

. Abonamentele se pot face la oficiile 
poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
octombrie puteţi face abonamente în top

' cursul lunii septembrie: J i
7T rv . r ' ■ . . t  1
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\
\
S
\
s
s
\
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