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Cauze complexe, infractori tot mai mulţi!
— Din punctul de ve

dere al activităţii institu
ţiei pe care o conduceţi, 
care sunt mutaţiile din 
ultima vreme, ce noutşţi 
sunt, dle Draia?

— Datele statistice pe 
care le deţinem, dar nu 
numai ele, spun clar: creşte 
in continuare starea in
fracţională. în primele 
nouă luni ale acestui an, 
procurorii 'au soluţionat 
1145 de cauze, cu 300 mai 
mult decât în aceeaşi pe
rioadă a lui ’94. în  faţa 
instanţei au ajuns 1105 
i ndivîzî şi aici existând o 
creşţere de aproximativ 40 
-.a sută..

— Există dle prim-pro. 
curor un anume specific 
ai infracţionali taţii in Va
lea Jiului ?

—• Nu. Se încadrează în 
tonta generală.

— Care este problema 
cea mai spinoasă din punct 
de vedere infracţional In 
Valea Jiului ?

— Forturile. Ne confrun
tăm cu un fenomen foarte 
păgubos în avutul public, 
dar si în cel privat. Se 
fufă componente şi piese 
de* schimb nefolosite, ca
bluri, fier vechi,.. Dar ce 
nu se fură ? "Unităţile mi

niere şi şantierele sunt 
păgubite de valori de zeci 
de milioane de lei. Vreau 
să spun însă că nu numai 
hoţii sunt vinovaţi de a- 
cest lucru. într-o anumită 
măsură sunt vinovaţi şi 
conducătorii de unităţi pe 
care nu-i mai interesează

—- Au apărut şi sunt tot 
mai frecvente infracţiunile 
de înşelăciune. Apoi, eva
ziunea fiscală a devenit a- 
proape o modă în rândul 
agenţilor economici privaţi. 
De altfel, ponderea infrac
ţională îh judeţul Hune
doara este afei în Valea

jţerviu cu dl IOAN DRAIA, 
prim-procuror, Parchetul de ţie lângă 

Judecătoria Petroşani

ceea ce se întâmplă cu 
bunurile unităţilor pe care 
le cod duc. Se pare că a. 
părarea şi grija faţă de 
acestea a devenit ceva 
secundar. Or, rezultatele 
se văd. Mai ales că hoţii 
acţionează acum organizat, 
în grupuri şi de peste 10 
indivizi. Un exemplu Con
cludent în acest sens este 
cel de la Secţia de stâlpi 
hidraulici Vulcan ce apar- 
ţine^de U.P.S.R.U.E.M. Pe- 
troşani. Pagubele create aici 
într-o .perioadă destul de 
scurtă sunt socotite cu ze
cile de milioane!

-S- In afară de furturi, 
ce alte infracţiuni s-au mai 
înmulţit ?
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i  1 dolar SUA
•  T  marcă germană
•  100 yeni japonezi
•  1 liră sterlină
•  1 franc, elveţian
•  1 franc francez
•  MO lire italiene

— 2166 le»
— 1527 lei
— 2161 lei
— 3414 lei
— 1886 Iei
— 438 lei
— 135 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
a României. ' 1 .
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Jiului. Avem cauze foarte 
complexe. Mă refer la 
grupuri mari de infractori 
eu zeci şi zeci de' spargeri 
la activ. Poate nu o să 
vă vină • să credeţi, dar 
avem în cercetare un ase
menea grup cu peste 70 
de infracţiuni adunate' în 
câţiva ani !
• • Care sânt cauzele ?

— Motive speciale nu 
sunt, dar s-ar putea vorbi 
de o anume fluctuaţie care 
mai există încă în Valea. 
Jiului, deşi forţa de mun
că s-a mai stabilizat. Nu 
putem omite consumul de
alcool şi lipsa de educa
ţie. \f:

— Ţiganii sunt o* pro-

FLASH!
; ■ •  Vizită. în cadrul pro--.
: (ocolului semnât între 
ebmitatul Hampshire din 
Scoţia şi judeţul Hune
doara, în judeţ se află 
într-o scurtă vizită in
vestiga torie o delegaţie 
a comitatului scoţian, 
condusă de dl. Dan Da- 
vis ~  reprezentantul de- 
părtămentului serviciilor 
sociale ale comitatului.

; Astăzi, delegaţia scoţiană 
ya susţine o scurtă con
ferinţă de presă. (I.C.)

ţ •  Conflictul de la Barza 
s-a încheiat. După mâl 
multe zile de tensiuni la

E.M. Barza — motivul 
principal: reprezentându-1 
plata salariilor, —, con
flictul dintre sindicate şi 
administraţie s^a încheiat.
; ţ i i  masa '. tratativelor; 

care au avut loc1 la sfâr
şitul 'şăptămâmji " trecute 
i3—15 octombrie, s-a 
ajuns la o soluţie co
mună, minerii brădeni 
reluându-şi activitatea în 
subteran. (G.P.)

•  Alegeri. Organizaţia 
municipală Hunedoara a 
Partidului Unităţii Na
ţionale Române' şi-a ai-* 
nâlizât activitatea des
făşurată, . a stabilit stra
tegia pentru alegerile vi
itoare şl a ales noua con
ducere. Preşedinte este 
dl. Mircea Costea, iar

I — Este adevărat că 
/ cine fură azi un ou, 
) mâine fură un bou?

( — Aste a fost pe
i vremuri! Acum cine fură 
/ un ou, e un boul

\ O

secretar executiv dl. Pe
tru Muntean.» La aduna
rea generală a luat, parte 
şi' dl.'ing. Petra Şteoleă, 
deputat P.U.N.R, de Hu- 
riedoara. (Tr.B.)

. •  Sume confiscate. De 
la începutul anului până 
în prezent Garda Finari- 
ciară „ a Judeţului Hu
nedoara a  confiscat 
197 722 577 lei, bani pro
veniţi 'din încălcarea le
gislaţiei îrt vigoare. La 
acest total, se mâi adaugă 
mărfurile confiscate la 

-Legea nr. 12/’90 care în-' 
sumează-' alte 56 502 970 
leii (SP.)‘

blcmă In Valea Jiului?
— In zona Livezeni da. 

Furturile sunt specialita
tea lor. Creează probleme 
însă şi în privinţa liniştii 
publice.
. — In afară de poliţist 

şi procuror, mai intervine 
cineva pentru a stăvili cât 
d<5 cât numărul infracţiuni
lor ? De exemplu gardie
nii publici.

— Pe stradă îi mai vezi, 
dar să intervină în ceva anu
me, n-am văzut şi nici nu 
am, auzit. Dimpotrivă, sunt 
cazuri când participă la 
infracţiuni, devenind ei 
înşişi infractori.

— Despre, o parte dintre 
tinerii Văii Jiului nu prea 
am auzit vorbe frţunoase. 
Aga o fi dle. prim-Procu
ror?

— Eu vă spun un lucru, 
iar dumneavoastră trageţi 
concluziile. Nu există grup 
de infractori din care să 
nu facă parte tineri şl mi
nori !

— Cauze mai deosebite
' a r ' t i T v';'\

A consemnat -
VALENTIN NEAGl

•  Simpozion internaţional de înaltă ţinută;
•  Experienţe europene adaptabile şi la România;
•  Presa locală câştigă teren şi audienţă la citi

tori;
•  Profesionalismul — condiţia numărul unu de

existenţă şi izbândă;
•  Relaţia ziarist —. cititor, managementul şi distri

buţia publicaţiilor alte criterii ale reuşitei şi for. 
ţci lor; \

•  Publicitatea şi comerţul cu ziare.

(Continuare in pag. a 2-a)

Constituită în anul 1993, 
ca' organizaţie naţională a 
editorilor de presă, cu ca
racter neguvernamental şi 
apolitic — AREP îşi con
solidează poziţia, îşi întă
reşte rândurile, oferă mem
brilor săi garanţia că îşi 
urmează filozofia şi atri- 
buţiunile din statut. După , 

Reuniunea internaţională din 
primăvara anului trecut, 
organizată * la Bucureşti, 
cu participarea unor aso
ciaţii similare din multe 
ţări din Europa şi din 
SUA, a fost rândul Bra
şovului să găzduiască, în 
Zilele de 13—14 octombrie 
a.c., un Simpozion inter
naţional, pe teme de actua
litate şi stringenţă ale 
presei scrise, ale presei 
locale în special.

în organizarea, desfăşu
rarea şi reuşita manifestă
rii, colegii noştri de la 
AREP — Paltin Nottara 
(preşedinte), Ion Rauş 
(secretar executiv) şi Fio
rin Zagoneanu (co-seeretar 
exeouţiv) —  au primit un 
sprijin substanţial, mate
rial şi moral, de la Fede
raţia Internaţională a Edi
torilor de Ziare (FIEJ) --  
prin dinamica Aralynn Mc 
Mane, ea şi de la Con
siliul Europei — reprezen
tată de volubila Inge Van 
tiaal de la a!t invitat, 
experimentatul dîfectoir 
de'ziare Jean Bertagnolio 
— 'de la marele cotidian 
regional francez ,,1,'Rst 
Republicam", din Nancy, 
ca şi de. la colegii din*, 

conducerea principalului

cotidian din judeţul Bra
şov —  „Gazeta de' Tran
silvania".

Pe parcursul a două 
zile, reprezentanţi ai unor 
publicaţii şi edituri din 
Braşov şi Cluj-Napocu, Iaşi 

. şi Arad, Satu Mare» şi * O- 
radea, Focşani şi Piteşti, 
Constanţa şi Tîrgovişte, 
Tg. Mureş şi Deva, dar 
şi câţiva din Bucureşti 
au ascultat expuneri ex
trem de interesante • ale 
invitaţilor din SUA, Franţa 
şi Beigia, privind organi
zarea şi- conducerea > presei 
scrise, locale şi regionale, 
deontologia profesiei de 
ziarist şi relaţia acestuia 
cu cititorul, modalităţile 
de difuzare a publicaţiilor 
— prin abonamente şi vân
zare liberă —, sistemele 
de transport, costul ziare
lor şi al distribuţiei lor la 
consumatori, diversifica
rea Serviciilor publicitare 
etc. ?/;"

Dl Jean Bertagnolio.* a 
prezentat cu lux de amă
nunte ziarul „î.’Est Repu- 
blicain", dinfr-o întinsă re* 
giune a Franţei, -eare -a- 
coperă «OP 000 de familii, 
fiind tipărit pe tehnolo
gie offset, în mai multe 
culori, pe hârtie de călii- 
tate excelentă, în 36* de 
pagini format mare, >îrtfe; 
un tiraj de 250 000 de e* 
xemplare, iar sâmbătă 
300 000.. de exemplare. Am

DUMITRU, GIIEONEA

(Continuare în pag. a 2-8)

Deşi activităţile - din 
cercurile de la, Clubul 

. Copiilor şi Elevilor Hu
nedoara- . au . d e b u t a t î n  
prima zi ă acestei luni, 
recent s-a desfăşurat aici 
festivitatea de deschidere, 
care a atras un număr 

. de peste 1000 de elevi 
din şcolile şi grădiniţele 
municipiului, dascăli şi 
părinţi ai acestora.

Intr-o atmosferă săr
bătorească, pe f  ondul unui 
autentic peisaj de toamnă 
acţiunea a fost deschisă 
printr-un moment reli
gios realizat de către 
preotul -Miron Stencoanc,

secondat de preot.doctor 
Joan Qctavian Rudeanu.

S.h bucurat de succes 
momentul folcloric rea
lizat de taraful de mu. 
zică populară al clubului, 
condus de învăţătorul Ni. 
colae Herepean cât \y» 
de către taragotistul Do- 
rel Spaţios, oare prin 
melodiile sale de o origi
nalitate aparte au încân
tat pe cei prezenţi.

Ou ropote de aplauze, 
cu bucurie ţi cu dragoste 
a fost primită în mijlocul 
lor, al copiilor, solista 
de muzică populară Vcta

Biriş, care şi-a dovedit 
din plin talentul, eialân. 
du-şi ăşa > cum * numai 
ea ştie repertoriul ' cu 
melodii populare ' patrio
tice. Din agenda- zilei,- 
hu a lipsit întâlnirea-eu' 
poeta Mariana~ Văwlaru; 
o reuşită discotecă, Cât 
şi vizitarea cercurilor din 
cadrul clubului gazdă, 
printre care am putea 
nota: subrcdacţie radio. 
presă, dans modern, in
formatică,' aeromodele, 
carting, desen, teatru, 
atelierul fanteziei', elec
tronică, arheologie etc.

Vcta Biriş în mijlocul copiilor.
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reţinut importanţa cu to- 
tul deosebită acordată de 
administraţia publicaţiei 
transportului şi difuzării 
ziarului. în chioşcuri şi a- 
caşă la abonaţi, la primele 
ore ale dimineţii, printr-un 
sistem propriu de distri
buţie, diversificării tema
tice şi fidelizării cititoru
lui pentru a cumpăra zia
rul în număr cât mai mare, 
ca şi vânzării spaţiului 
din «iar pentru jnica şi 
marea publicitate Şi modu-

şi căi de urmat. Este vor
ba, mai întâi, de faptul 
că presa, publicaţiile tre
buie făcute de ziarişti, de 
oameni cu pregătire în 
domeniu, dinamici şi echi
libraţi, aflaţi permanent 
în dialog sincer şi realist 
cu lumea din jur. Altfel, 
ziare se nasc, ziare mor 
şi nimeni nu are vreun 
folos. S-a accentuat ideea, 
p egn .r,- sto -■> tă i n ţă • 
rile din Europa Occiden
tală, că presa regională, 
locală — presa scrisă — 
câştigă tot mai multă ade
renţă la cititori, compara-

Cauze complexe, infractori tot mai mulţii

Managementul şi puterea 
presei locale

Iui de decontare a aceste
ia  de către clienţi. Deşi 
In Franţa hârtia de ziar 
şi-a redus în ultima vre
me preţul, „L’Est Republi
cam" ca întreaga presă 
franceză, pune accent per
manent, deosebit pe eco
nomisirea hârtiei, prin 
diminuarea severă a re- 
turelor. în paralel cu son. 
darea opiniei cititorilor 
pentru continua diversifi
care tematică şi îmbunătă
ţire a calităţii ziarului.

Intr.un expozeu de înalt 
profesionalism în jurna
listică şi în marketing, dna 
Inge Van Gaal a focali
zat atenţia asistenţei^ e- 
Kemplificând prin desene 
şi diafiime, asupra cerin
ţei exprese de a face 
presă bună, pe gustul tu
turor categoriilor de citi
tori, perfecţionării conţi- 
nue în {danul strategiei şi 
tacticii, a pregătirii con
ducătorilor de ziare, a se
riozităţii şi corectitudinii 
In comerţul cu presă. Şi 
a  adus exemple din presa 
din ţara sa — Belgia —, 
dar şi din Olanda, Franţa, 
Germania etc* apreciind 
că în România. presa 
scrisă, îndeosebi cea lo
cală, are condiţii prielnice 
de a se dezvolta, de a-şi 
spori forţa şi eficienţa.

De altfel, din expunerile 
învita^lor, din dialogul 
purtat cu editorii de presă 
prezenţi % simpozion, din 
experienţele europene şi 
ale unor publicaţii din 
tara noastră, s-au desprins 
multe concluzii, multe a- 
devăruri, multe posibilităţi

tiv cu publicaţiile cen
trale. Sondaje efectuate 
în ţara noastră confirmă 
că şi în România se în
tâmplă la fel. Iar din alt 
unghi —- că viitorul este 
al abonamentului la ziar, 
cu condiţia să-i fi© dus 
cititorului cât mai de
vreme, la ora micului de
jun şi a cafeluţei de di
mineaţă. In Belgia, pen
tru că poşta este prea 
lentă, au venit de curând 
întreprinzători din Olanda 
care vor efectua servicii 
de distribuire a presei.

S-a reţinut, de asemenea, 
imperativul major al rela
ţiei ziarist — cititor şi 
ziar — client publicitar, 
in interesul reciproc avan
tajos. într-o lume a tran
ziţiei extrem de dinamică, 
precum este cea din Ro
mânia, Şi nu in ultimul 
rând, poate în primul, rea
lismul, sinceritatea şi echi
librul presei in raporturile 
cu consumatorul său diurn 
— cititorul.

Ne-am bucurat, aşadar, 
deunăzi, la Braşov, în 
generoasele spaţii ale Com
plexului turistic şi corner-' 
cial „Aro-Palace", să îm
părtăşim din experienţa 
jurnalistică a unor perso
nalităţi europene, să consta
tăm că în multe privinţe 
lucrăm şl noi la fel, însă 
tehnica, limitele materiale 
şi financiare ne ţin încă 
departe de publicaţiile oc. 
cidentale. In alte planuri, 
ne vom strădu sâ fim mai 
atenţi, mai exigenţi, mai 
fideli cu cititorii noştri, 
cu clienţii noştri.

(Urmare din pag. 1)

— Numărul foarte mare 
âl abandonurilor de fami
lie, tendinţa de ă trăi pe 
picior mare fără a avea 
şi baza materială necesară, 
lipsa supravegherii co- 
piilor, educaţia precară.

— La acest volum mare 
de muncă, o colaborare 
bună1 cu alte Instituţii a- 
bilitate în apărarea legali
tăţii n i se parc mai mult 
decât benefică. Se întâm
plă aşa ceva ?

— Desigur. In limitele 
legale, cooperăm bine cu

poliţia şi instanţele de 
judecată, Fleca ştie e- 
xact ce are de făcut.

— Bleu prim-procuror» 
există poziţii şi interpre

t e i  diferite privind legis
laţia actuală. Mai ales 
când este vorba de avut 
public şi avut obştesc. Pă
rerea dumneavoastră care 
este?

— Intr-adevăr, nu există 
un punct de vedere unitar 
în aplicarea Legii cu pri
vire la avutul public şi 
obştesc. Lacunele şi di
versele interpretări nu au 
dus şi nu vor duce decât

la complicarea lucrurilor., 
.. In ceea ce ne priveşte, noi 

aplicăm prevederile Co
dului Penal In vigoare, deşi 
st n* * iifer: c nclusiv 
t o c . 7r<l( pi- d <** lai'* 
unor fapte similare, lată 
şi un exemplu în acest 
sens. Cărbunele este con
siderat avut public. Sub- 
ve îţiiU şi b* i.i rezuî a 
din valorificarea cărbunelui, 
tot bun public. Fondurile 
fixe pot fi considerate a- 
vut privat, deoarece sunt 
în gestionarea regiei Noi 
considerăm însă că tot ce 
este în administrarea re

giei este bun public. N u; 
se poate fa.ee delimitare! 
precisă, exactă a acestora, j 
Legiuitorul a r trebui să 
clarifice aceste aspecte. j

— Parlamentul a adus
unele modificări Codului i 
Penal. !%«e rsto părerea 
dumneavoastră fe ţi de 8- 
cestca ? j

— Prin ceea ce şe face '
acum, se vor aduce unele; 
clarificări la o seamă de' 
aspecte, iar majorarea pe-{ 
depselot. unor infracţiuni î 
va realiza şi o prevenţie: 
mai serioasă.' ■ . j

TELECONFERINŢA
In prima zi a acestei 

săptămâni, dl Nicolae Vă- 
căroiu şi alţi membri ai 
Guvernului ce îl conduc 
au stat de vorbă, în ca
drul unei teleconferinţe, cu 
factorii de conducere din 
judeţele ţării şi din Capi
tală.

S-a discutat despre sta
diul în care a  ajuns apli
carea Legii pentru accele
rarea privatizării care a 
intrat în faza subscrierii 
carnetelor cu certificate de 
proprietate şi a cupoanelor. 
De asemenea, s-au exami
nat desfăşurarea campaniei 
agricole de toamnă, aplica, 
rea Legii cu privire la 
ajutorul social. crearea 
stocurilor de produse pen
tru perioada de toamnă- 
iamă ş.a. (Tr.B.).

Imagine de pe bulevardul central din Orăştie. 
Foto: ALEXANDRU CAZAN
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•  Sf, Mc. şi Evanghelist 
Luca;

•  Onomastică: Iustin;
•  18/28 octombrie 

159». Victoria lui Mihai 
Viteazul asupra Iui An
drei Bathory la Şelim-

ţ băr. Ca urmare, dom- 
ţ oul Ţării Româneşti va

! intra fu Alba Eulia şi 
întreg Teritoriul Transil

vaniei va trece sub 
autoritatea sa;

o 1945. Deschiderea 
procesului de la Nu. 
renberg Împotriva prin
cipalilor eriminaii de 
răzbşi;

o  S-a niscut în 190? 
scriitorul MUIAXL SE- 
BASTIAN (m. 1945);

•  Soarele răsare la 
ora 6,34 şi apune fa  
17,27;

•  Au trecut 296 de 
zi|e, din .an; au rămas 
75. . ;
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11M  P m sm  ş5 bogat 
fmriat); 113® Vremea 
dorinţil }sft t'£M Preţul 
o fierbinte (cs); 12,30 Due- 
înl fu O S iw  Ini;. I2A6- 
Magazinul amiezii; 13.30 
flotele ie  aur fsit. s m ),  
I4JW Pasia»*^ el o cri
ma (s.pO; 15,00 Barbel 
Schafer talkshow; 16.00 
Urna Christen faîfcshsw,
17,00 ttans Mtkm  tată . 
in w ; Jeopardy !

18.30 în t re  noi (»):_ 
1930 O familie foarte 
drăguţă (s/rM 20,45 Ştiri, 
sport, meteo; 20.10 Explo
ziv — magazin; 20,40 Vre
muri bune — şi rele (s).

?M  %-m Show at
M /iî .  'Cmtmarn (r); 123® 
Foram 143® Ştirii
1435 Cotidiene (show); 
1*4* Beautifat (s); .
Casa Casiagoa ţsiwori-, 

Dădaca (seria© :
17.00 Desene animate ;
19.00 O.K„ preţul e co
rect! (cs); 20390 Roata
norocului (cs); 21,00
Ştiri; 21,25 Circulă zvo
nul (show); 21,40 Film; 
23,45 Ştiri; 0,15 Show.ul 
lui M. Costanzo; 230 Co
tidiene (r); 2,45 Circulă
zvonul (show/r); 3,00 Re
vista presei; 3,30 Cla
tin (s); 4,30 Cri cinci de 
la etajul 5 (s); 5,30 Tar
get (mag.); 6,00 Un cuplu 
ciudat (s).

6,30 Germania, azi di. 
mineaţă; 20,06 Cannon ţs. 
p.); 1100 Insula fantezi
ilor (s); 12,00 Comisarul 
Eex (s.pjr); 13.00 Iove 
Boat Os); 14,00 Trapper 
John, M.D. (s); 15,00 Star 
Trek (s. SF); 163» Mc 
Gyver (s); 17,00 Totul 
s a  nimic (cs); 18,00 Fa
milia Partridgc j); 19,00 
Aşa-1 viaţa! (s); 20,00
Ştiri, meteo, sport; 20J0 
Roata norocului (cs); 21,15 
Un bavarez la Rugen (s); 
22,15 Kriminaltango (s.p,); 
0,05 Musca (f. gr.); 1,50 
Star Trek (s/r); 2,40 Mc 
Gyver (s/r); 3,30 Hunter 
(S/r); 5,15 Reluări.

630 Ştiri NBC. cu Tom 
Brokaw; 7,00 Ştiri ITN;
7.30 Hoţii şi afaceri (do);
10,00 Comerţ TV; 11,00 
Piaţa europeană; 16.00 
Piaţa americană; 19,00 
Ştiri ITN, buletin bur
sier; 1930 Dincolo *de 
lună (do); 20,30 Show 
Setina Scoţi; 21.30 Daie- 
line. cu Jane Pauley şi

Stone Phillips; 23,00 Show
ul serii, cu Jay Lene; 
0,30 Golf. Volvo PGA — 
Cupa Toyota; 130 Bule
tin bursier; 130 Oferta 
pieţei; 1,30 Ştirile nopţii 
NBC; 2,00 Real Personal;
2.30 Sbow-ul scrii cu 
Jay Loso; 330 Show Se. 
lina Scoţi — interviuri; 
430 Real Personal (talk
show).

930 Aerobic. CE de Ia 
Praga £r): 1030 Culturism. 
Campionatele Internaţio. 
nale ale Austriei de la 
Linz (r); 1130 Magazinul 
internaţional al sporturi
lor cu motor; 12,30 Fot
bal. Cupa UEFA. Turul 
2, manşa 1 (r); 14,30 Şah. 

Campkmâţnjl Mondial 1995 
de la New York (r); 15,00 
Tenis. Tenis ATP Indoor 
de la Viena — rina a 
3-a <d); 2930 Buletin de 
ştiri 1; 2LOO Tenis. Tur. 
neul ATP Indoor de la 
Viena — ziua a 3-a (d);
23,00 Box. Meciuri fnter- 
naţronaăe; Of» Auto. Ma
gazin Formula I; 8,30 
Moto, Magazin Grand 
Prix; 1,00 Călărie. Cupa 
Mondială Volvo 1996.

' 7.00 Casa Desdhenes
(serial); 7,30 Tdcdîmlnea. 
ţa; 9,35 Bibi şi priete
nii săi (s); 10,15 ăţagrilan 
(mag.); 10,50 La revedere 
(mag.); 11,15 Al cincilea 
post (mag.); 11,45 Trimis 
special (r); 13,10 Moda 
(r); 14,05 Luminile Pa
risului (r); 14,30 Trenul 
groazei (f/r); 16,30 Casa 
Deschenes (s/r); 17,15 Mag. 
culinar; 17,30 Bibi şi prie
tenii săi (r); 18,15 Fa, 
Si, La, a cânta; 19,45 
Campionul; 19,30 Jurnal;
20,00 Luminile Parisului;
20,30 Jurnal belgian; 21J0O 
Şă nu visăm (mag.); 2230 
Timp prezent (mag.); 2MQ 
Fiicele lui Calcb (s).
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Factori de 
şi calitatea

Au trecut doar 10 etape din Divizia 
0  — judeţ şi in  discuţiile ce le-ara pur
ta t  cu membri ai biroului Asociaţiei ju
deţene de fotbal, cu oameni din condu
cerile Unor' cluburi,' observatori la me
ciurile de campionat, am desprins un 
fapt lăudabil : marea majoritate a  bri
găzilor de arbitri au primit note bune 
pentru arbitrajele prestate fn cele 80 
de pârtitfe disputate în cete 10 etape 
ale turului Diviziei C. Şi ceva deose
bit trebuie *& consemnăm. Este pentru 
prima oară în ultimii ani când, intr-o 
perioadă relativ scurtă, echipele oaspe
te au reuşit să obţină, in deplasare, 14 
rezultate de egalitate! Opt partide s-au 
încheiat la egalitate „albă** — 0-0, 5 
scoruri de 1-1 şi altul, de 2.2. Şi, ce e 
şi mai important, oaspeţii au obţinut- 
J5 victorii în deplasare, din care 5, 
chiar în prima etapă. E-clar pentru toa
tă lumea eâ s-a eliminat in bună mă
sură „grija* unor „cavaleri al fluieru
lui" pentru gazde, că arbitrajele la a- 
ceste jocuri au fost nepărtinitoare, dân. 
dUrli-se posibilitatea şi oaspeţilor de 

apăra şansele in mod corect Si.
. gur da, teertiul revine conducerilor 

asociaţilor sportive, ale secţiilor de 
fotbal şi al antrenorilor. al căror nu
măr trece de 10, care sunt preocupate 
de burta organizare a jocurilor pe tere
nurile proprii, îndemnând şi fotbaliştii 
să-şi vadă de joc, nu să „corecteze** său 
Să ceară socoteală arbitrilor şi sâ asi
gure condiţii optime desfăşurării par
tidei, ceea ce arată şi respectul ce fi 
poartă oaspeţilor. Nu putem să nu re
marcăm saltul făcut în această privin. 
ţS pe terenurile de joc din Valea Jiu
lui, la Călan, Crişcior şi chiar la Fâ- 
vior Orăştie, pentru ca jocurile să ai
bă loc intr-un spirit de- fair-play. La 
Călan (deşi am mai scris), orice oas
pete, fotbalişti, delegaţi, conducători de 
cluburi, ziarişti, sunt impresionaţi '  de 
organizarea de excepţie a partidelor pe 
propriul teren unde se poate face cu a- 
devărat fotbal. Aurul a plecat de la 
Călan ett un punct mare, dar n-am au
zit înjurături din partea publicului 
spectator (corect ţ t  sportiv) Ia sfârşitul 

m ediului, după un  joc frumos. Şi e. 
Jtomplele ar putea continua. Este limpede 
ea urmări pozitive au după asemenea 
primiri ale oaspeţilor de către gazde se-

care ţine

riease. Păi, când îţi întorc vizita aceşti |  
oameni şi sportivi, poţi să-i tratezi cua 
huiduieli de la încălzire, să-i intimi-1 
dezi şi să-i înjuri ca la uşa cortului ? |  
De regulă, se caută sâ fii răsplătit, c u i 
aceeaşi monedă. : g
le meciuri au degenerat şt din cauzal 
unor arbitraje, unele tendenţioase, a l- l 
teîe timide, lipsite de personalitate d a-l 
torate unor arbitri mediocri, dar uneori! 
şi bine cotaţi dar... „aranjaţi*. Fiindcă, |  
să recunoaştem, multe din .greşelile**! 
de arbitraj sau mai corect spus calitatea I  
arbitrajelor depinde foarte mult de per-1 
sonaje din conducerile unor cluburi sau! 
secţii de fotbal, care fie că îi âdeme-l 
nesc pe unii gavaieri cu, „ochiul dra-1 
cului", fie o i fldrebuinţează anftele in . l  
timidârii cu ameninţări — de multe ori !  
puse in operă (admonestări, imbrănciri.I 
loviri) —- mi acelaşi scop: ajutor pen-| 
tru obţinerea punctelor puse în joc. ■  

In recentele edtnttnicări date de C o-|. 
misia de disciplină a A.J.F., publicate" 
în ziarul nostru, s-au făcut referiri coji. I  
crete şl nu mai revenim Este imperios •  
necesar in viitor, Comisia de discipli-l 
dă să nu fâeâ nici un rabat acelora» 
care nu asigură respectarea întocmai a l  
instrucţiunilor ROAF cil privire la or-J 
ganiza-rea jocurilor pe terenurile «tel 
fotbal şi protecţia arbitrilor. In mod" 
deosebit ne referim la organizarea' jo- (  
purilor in Campionatul' judeţean. E- I  
Xistă şi un protest al arbitrilor deveni, I  
faţă de condiţiile — puţin spus iaipro* §  
prii — In care se dispută cele mai mul- ■  
te partide din Campionatul judeţean d e j  
fotbal. Sperăm ca din sancţiunile ap îi-l 
cate Ia Santos Boz şi Mureşul Brăniş-J 
ca să tragă şi aiţîî învăţăminte. 1 

Fără să «râdem că vor fi eradicate J 
toate relele din arbitraj, considerăm că i  
dacă conducerile cluburilor — unde e- J  
xistă (pesţg tot) oameni competenţi c e *  
iubesc cu pasiune fotbalul, manifestă* 
exigenţa cuvenită faţă de disciplina ş i l  
Ordinea pe teren a propriilor jucători 5 
şi respectul» dar şi corectitudinea faţâ I  
de arbitri, calitatea prestaţiei acestora > 
fn teren s-ar putea apropia şi mai roylt j  
de cerinţele regulamentare. De aici, fot. 
bal mai. bun, apreciat de un număr mai 
mare de spectatori.

SABIN CERBU

Campionatul judeţean

C L A S A  M E N T U L

*. Min. Bârbăteni 10 0 0 1 52— 5 27
2. Vict. Călan 18 8 1 30— 7 25
3. Min. Aftlnoasa 18 7 2 1 28—11 23
4- Dacia Orăştie 10 7 ~D 3 40— 8 21
5. Min. Uvez. 10 6 1 3 30—1« 19
& Constr. Hd. 10 5 2 3 30—13 17
7. Min. Tetiue 10 5 2 3 26—10 17
8. Favior Orăştie 10 5 1 4 35—16 16
t. Min. Şt. Vulc. 10 5 0 5 21—27 15

10, Aurul Brad 10 4 1 5 17—20 13
11. Jiul Petrila 10 4 1 5 14—23 13
12. Met. Crişcior 10 2 4 4 13—27 10
13. Min. Gheţari 10 1 3 6 10—26 6
14. EGCL Călan 10 2 0 8 8—38 6
15. Haber Haţeg 10 0 1 9 7—55 1
16. CFR Sim. 10 0 1 9 10—67 1

DIVIZIA C -  junior
Rezultatele etapei 'de duminică: Min. 

Aninoasa — Favior 2—î; Min. Teliue 
— Min. Şt. Vulcan 3—0; Aurul — Jiul 
Petrila 2—1; Min. Bărbâteni — Vict. 
Călan 2—0; Dacia Orăştie — Min. Ll- 
vezeni 5—2; Constr. Rd. — Haber Ha
ţeg 8—0; Min. Ghelarl — Met. Crişcior 
2—3; CFR Simcria — EGCL Călan 0—2.

■

Etapa vjitoare: EGCL Călan — Min. 
Aninoasa — arbitrii; Melha, Lada, Pîn- 
dârelu: Favior — Min, Teliuc: Cirstea. 
I., Gheorghe E., Dudaş; Min. Şt. Vale. 
— A urul; Lagu A., Capotescu, Popes
cul Jiul Petrila — Min. Bârbăteni : 
Munteanu, Precupaş, Lucaei; Vict, Că
lan — Dacia O r.: Pop* C., Haţdinger, 
Cobzaru; Min. Livezeni — Constr. Hd.: 
Hanzi, Petric, Iacob; Haber — Min. 
Ghelari: Popa P.. Gavrilă, Dineş; Met. 
Crişcior — CFR Simcria: Cristea C„ 
Avram, Cuszai C.

.  .  „ .. ,0,  &  ii* *»
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C L A S A M E N T U L

D iv iz ia  A
S E R I A  I

REZULTATELE ETA
PEI : Met rom Bv. — Glo
ria Buzău 0—0; Dacia
U. Brăila — Tractorul 
Bv. 3—0; Oţelul Târgo- 
vişte — ARO C-lung 
4—0; Itocar — Eleetro- 
putere 1—0; Cetatea Tg. 
N; — Steaua Mz. 0—2 ; 
I.E.E.L.I.F. Satina — 
F.C. Oneşti 1—1; Dună
r e  Călăraşi — Poiana 
Cîmpina 0—0; Metalul
Plopeni — Constant Ga
laţi 3—0; Dacia Piteşti 
—Portul C-ţa ’2—0.

1. JElectropufere
2. Dacia Unirea Brăila
3. Rocar
4-5. F.C. Oneşti 

Poiana Cîmpina
6. Gloria Buzău
7. Otelul „U” Tgv.
8. Dacia Piteşti
9. Steaua Mizil 

10. Metram Braşov 
11-12. Dunărea Călăraşi

ARO Câmpulung 
13. Metalul Plopeni 
1H5. Portul Constanta 

.. Tractorul Braşov 
16. F.C. Constant 
17- Cetatea Tg. -Neamţ 
18. IEELIF Slatina

Despre sistemul de promovare 
şi retrogradare la fotbal

Informăm iubitorii tati 
balului din judeţul nos
tru cu măsurile luate 
<te F.R.F. privind sezo
nul competiţional fotba
liştii* 1906/1907, şi ale sis
temului de promovare 
şt retrogradare din anul 
competiţional 1935/1906.

în sezonul competi- 
ţionăl 1996/1997, se pre
vede ca echipele divizio
nară să fie organizate 
astfel: 1. Divizia Naţio
nală — o singură serie 
CU 16 echipe; 2. Divizia 
„A* — cu două serii a 
câte 16 echipe fiecare; 
3. Divizia ,3 “ -— patru 
serii a 16 echipe fiecare.

Sistemul de promova
re Şi retrogradare în a. 
nul competiţional 1905/ 
1996 va fi următorul:

—s rămân to Divizia 
Naţională echipele cla
sate pe locurile 1—14; 
retrogradează din Divi

zia Naţională echipele 
clasate pe locurile 15— 
18.

Div'zia A : promovea
ză în Div. Naţională e- 
chipele clasate pe locul 
1 din cele 2 serii ale 
Div. A, rămânând în 
Div. A echipele clasate 
pe locurile 2—13 în cele 
două serii.
: —- retrogradează din 

Divizia A echipele clasa
te pe locurile 14—18 din 
cele 2 serii.

Divizia B : promovea
ză în Divizia A echipe
le câştigătoare a celor 4 
Serii din Div.- B (locul 
1). Rămân în Divizia B 
echipele clasate pe locu
rile 2—12 din cele 4 ser 
rii. ,

Programul de promo
vare fn Div. B :

Cele 42 de echipe câş
tigătoare ale Campiona
tului Diviziei 0  şi al

Municipiului Bucureşti 
(2 echipe) îşi vor dispu
ta jocurile de baraj sis
tem campionat (tur.re- 
tur). în  urma celor 21 
de jocuri de baraj, se 
va întocmi un clasament 
prin altitudine de punc
te şi golaveraj. Primele 
10 echipe promovează 
în Div. B.

începând cu anul 
competiţional 1996/1997, 
din Divizia Naţională 
vor retrograda anual e- 
chipele clasate pe locu.- 
rfle iS—16 In Divizia A 
şi vor promova echipele 
de pe locurile 1 ale ce. 
lor 2 serii ale Div. A.

Echipele clasate pe lo
curile Î3—14 în Div. Na
ţională vor susţine jo
curi de baraj (tur-retur) 
cu echipele clasate pe 
locul 2 in cele două se
rii ale Div. A. Locul 13 
Div. N, cu locul 2 A l  şi

locul 14 din Div. N. cu 
locul 2 A 2.

Promovează in Divizia 
A echipele clasate pe lo. 
cui 1 ale Diviziei B, Re
trogradează din Div. A 
echipele clasate pe locu
rile 15—36. Echipele pla
sate, pe locurile 13—14 
din Div. A vor susţine 
jocuri de baraj cu echi
pele clasate pe locurile 
2 în Div. B.

Din Divizia B, cu 4 se
rii, vor ietrograda în 
Divizia G Judeţ echipe
le clasate pe locurile 
12—16, plus ocupanta lo
cului 11 din cele 4 serii 
cu cel mai • mic număr 
de puncte sau golaveraj. 
Promovează in Div. B 
câştigătoarele celor 21 
de jocuri de baraj din 
campionatele judeţene.

(Vasile Nemeş, .secretar 
A.J.F. Hunedoara).

Divizia B seria a iV-a
REZULTATELE ETAPEI: Furniruţ Deta — F.G. 

Arad 4—0; Min. Ş t e i — Olimp. Salonta 4—0; Lami
norul — Armat. Zalău 0—1; Min. B. Borşa — CF.R. 
Cluj 2—Q\ Sticla Turda — W.P. Pecica 2—lî.Ind. S. 
C. Turzii — U.M. Timişoara 1—1; Motorul Arad — 
Vulturii Lugoj 2—0; Min.'Cavnie — Min. Anina 0—2; 
Met. Bocşa — Metalurg. Cugir 2—0.
■ ^ . , C L A S  A M  E N T U  L

I. C.F.R. Cluj "10 7 1 2 26— 6 22
2. U.M. Timişoara 10 6 3 1 25— 4 21
3. Minerul Anina 10 5 4 1 23— 8 19
4. Minerul B. Borşa 10 6 1 3 18—10 19
5. Industria S. C. j ’urzii 10 5 3 2 16—13 18
6u Telecom Arad 10 5 2 3 19—10 17
7. Armătura Zalău 9 5 1 3 11—15 16
8. Metalul Bocşa 10 5 1 4 17—14 16
9. Metalurg. Cugir 10 4 2 4 9—18 14

10. Phoenix Baia Mare . 9 ' 4 1 4 17—12 13
11. Furnirul Deta ' 10 3 4 3 12— 8 13
12. West Petrom Pecica 10 4 1 5 17—17 13
13. Sticla Turda 10 4 1 5 15—16 13
14. Minerul Ştei 10 4 1 5 17—19 13
15. Motorul Arad 1 10 4 1 5 11—20 13
16. Laminorul Zalău 10 3 1 6 6—23 10
17. Minerul Cavnie 10 2 3 5 4—13 9
18. Olimpia Salonta 9 2 2 5 8—22 8
19. A.S. Sighet 7 i 1 5 4— 9 4
20. Vulturii Lugoj 10 1 0 9 6—34 3

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Cluj — Motorul Arad; 
Vulturii Lugoj — Met. Bccşa; Metalurg. Cugir — 
Min. Cavnie; Min, Anina — AS. Sighet; Phoenix .— 
Laminorul; Armătura — Min. Ştei; Olimp. Salonta — 
Sticla Turda; West P. Pecica — Ind- & C. Turzii ; 
U;MV Timişoara - —, Furnirul; F.C. Arad — Min, B. 
Borşa. ’ ; .
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Note
PRODUS NOU

ALIMENTAR
••• ::;P, • '• ;.V

De la dl ing. Alexandru 
Istrătescu, manager la SC 
Haţegana SA Haţeg-, am 
aflat că la această firmă a 
început fabricarea unui 
nou produs destinat consu
mului alimentar. Este vorba 
despre nectarul de mere 
cu morcovi, produs ce va 
fi îmbuteliat în sticle de 
1/2 1. Calitatea produsului 
respectiv vă fi cea mai bu
nă reclamă pentru vânza
re.

.... . :) . . . .

CALIFICARE 

PENTRU CONDUCEREA 

TRACTOARELOR

Maistrul Ilarie Mărcuţ, 
de la Agromec Haţeg, ne 
spunea că de curând aici 
s-au încheiat cursurile pen. 
tru o nouă serie, formată 
din 20 de posesori parti
culari de tractoare. La 
cursurile organizate aici,. 
ei sunt familiarizaţi cu pro
bleme de mecanică şi de 
circulaţie, astfel încât să 
folosească in' bune condi
ţii dotdrea tehnica realiza
tă în (ţbspodâriîîe particu
lare. De curând s-au în. 
cejput înscrierile pentru 
calificarea -în,, conducerea, 
tractoarelor' a unor â'lţi 
oameni interesaţi să dobân
dească permis. f

NECAZURICU 

. CIOBANII

In mai multe rânduri, 
după sesizările primite din 
unele localităţi ale jude
ţului nostru, am abordat 
diverse probleme privind 
necazurile provocate de 
ciobani, acestea constând 
in daune aduse culturilor 
agricole său în păşunatul 
abuziv al unor suprafeţe 
destinate producerii furaje

lor. Un asemenea caz ne-a 
fost semnalat, în primă
vara acestui an, şi din sa
tul Ocolişu Mare. Dacă 
(poate şi în urma celor pu
blicate în ziarul nostru) 
organele locale au inter
venit pentru apărarea in
tereselor proprietarilor de 
pământ, de aici nu au mai 
apărut probleme, acestea 
s-au mutat spre satul Ruşi, 
din aceeaşi comună — Bre. 
tea Română. Ca urmare, 
am fost sesizaţi că aceiaşi 
ciobani produc pagube cul
turilor agricole. Proprieta
rii de pământ din satul 
Ruşi sunt indignaţi, pe 
bună dreptate, de modul 
cum unii îşi fac legi pro
prii şi le aduc prejudicii, 
care, oricum, nu pot fi 
„compensate11 de aşa.zisa 
fertilizare, prin târlire cu 
oile, a terenurilor ce sunt 
păşunate fără acceptul po
sesorilor acestora.

MECANIZATORI 

DE NĂDEJDE

Pentru mecanizatorii Cos- 
tel Tase şi Sorin Rotaru, 
care lucrează la firma „Ser- 
vomecagrocom“ SNC, toam
na este un anotimp cu .pu
ţine clipe de răgaz. îm
preună cu ajutoarele ce le 
au, ei Se străduiesc să a- 
sigure însămânţarea unei 
suprafeţe de 13o ha cu 
grâu pe terenurile luate 
sub formă de arendă în 
comuna Bretea Română.

PAIELE — PRODUS 

SECUNDAR
•»

IN DIZGRAŢIE ?

Aproape câ nu există 
localitate a judeţului nos
tru unde să nu vezi pe

« r .  • • f  . • * • » •

câmp paie de grâu nea
dunate din vară. Oamenii 
şi-au luat cât au nevoie 
pentru aşternutul la ani
male sau pentru pârlitul 
porcului, unde se mai prac
tică acest procedeu, iar la 
restul le dau foc, ceea ce 
nu face prea bine micro
organismelor din sol, sau 
sunt lăsate să putrezească 
şi să fie băgate, cu mare 
chin, sub brazdă. între 
motivele pentru care nu 
mai este „rentabilă" strân
gerea paielor, se situează, 
pe de o parte, costul ri
dicat al lucrărilor de ba. 
lotare, itr pe de alta, lip
sei de investitori, respec
tiv de cumpărători, între 
care nici industria de ce
luloză nu mai are nimic 
de zis. Va veni oare vre
mea' când paiele, acest 
produs considerat secundar 
al agriculturii, vor fi pre
ţuite la adevărata lor va
loare ?

AJUTOARE

SOCIALE

Dl Marin Mălăescu, se
cretar al Consiliului local 
Toteşti, ne spunea că în 
baza Legii nr. 67/1995„ in 
comuna respectivă sunt în
tocmite 102 dosare pentru 
ajutoare sociale. In aceste 
zile, primindu-se fondurile 
necesare, se fac plăţile ce
lor în drept să beneficie
ze de ajutor social, cuan
tumul sumei ce se va plă
ti lunar ajungând la. peşte 
II tnilioane lei.

NICOLAK TlRCOB

'FM 85,3 MHz
Asigura spaţiu publicitar 
pe posturile de radio private
din următoarele oraşe:
BUCUREŞTI
CONSTANTA 1 -
TIMIŞOARA 2 _
CLUJ-NAPOCA 3. .
ORADEA 4 . .
BUZĂU 5. .
URZICE NI 8...

> SLOBOZIA 7.
r ~

Informaţii la telefon S. -
60 41 64 10,.

TALON
DANCE MUSIC TOP TEN

Expediaţi talonul pe adresa: "Radio Deva* str L.BIaga, nr. 10

.

„MOZAIC -  TERASIT 
DE BĂIŢA-CRĂCIUNEŞTr

In trei sortimente de 
granulaţie — 0-3, 3-5, 5-8 
— se fabrică un mozaic de 
cea mai bună calitate la 
secţia de la Băiţa — Cră- 
ciuneşti. Terasitul care se 
produce aici, într-o gamă 
diversă de culori şi puan- 
ţe, este o adevărată minu
năţie. Tot la această sec
ţie, muncitori-cu înaltă ca
lificare fabrică zilnic praf 
de calcar (filier). Trei pro
duse cu multă căutare în 
multe domenii de activita
te, mai cu seamă în con
strucţii. ...;
<  ■— De unde vă procuraţi 
materia primă ? — l-am 
întrebat pe dl Eugen Nă- 
lăţan, şeful secţiei.

— De la cariera de cal
car Crăciuneşti, aparţină
toare SG „Siderurgica" SA

Nu mai este nevoie 
de furaje? '

Această întrebare, deşi pare a li pusă tardiv, vi
ză o problemă majoră, având in vedere că fi a- 

\ cum intr-o serie de localităţi au rămas terenuri ne- 
' lucrate şi necultivate. Ba mai mult, pe unele supra. 

feţe se poate vedea şi acum fânul nerecoltat, cum 
este cazul în unele localităţi din zona Bradului. Să 
aibă oare crescătorii de animale prisos de nutreţuri 
sau au fost diminuate prea mult efectivele ? (N.T.)

Hunedoara. Bineînţeles, a. 
legem calcarul de cea ‘mai 
bună calitate, căutăm eu- 

Torile, nuanţele pe care 
ştim că beneficiarii noştri 
le preferă! Avem o desfa
cere asigurată, cerinţele 
sunt tot mai multe, unele 
în sistem de urgenţei

— Stimate dle Eugen 
Nălăţan, cine sunt benefi
ciarii produselor pe care le 
fabricaţi

— Sunt două categorii, să 
zio aşa : firme ,de stat şi 
firme particulare.

' • — La persoane particu
lare nu vindeţi ?

— Cum să n u l '  Orice 
cantităţi, orice culori. Du
pă preferinţele fiecăruia. 
Să vină la noi, sunţ ser
viţi pe loc.

— Ziceaţi de beneficiari 
■— firme de stat şi parti
culare.

— Printre beneficiarii
noştri, de tradiţie, se n u .. 
mără „Condor11, RAGCL,' 
Drumuri şi poduri — din 
Deva, „Compet Consmim1* 
— din Petroşani, „Rodisi- 
ma“ — Tg. Jiu, dar avem 
beneficiari tot mai nume
roşi, solicitări aproape zil
nice şi de la firme din ju
deţele Arad, Timiş, Alba, 
şi Bihor. *

— Faceţi faţă 7 ;v

— Muncim mult, într-o 
bună organizare, pe două 
schimburi şi reuşim să o- 
norăm toate comenzile. 
Altfel, ne pierdem benefi
ciarii, nu câştigăm. Vreau 
să vă spun că în ultima 
vreme am primit multe 
aprecieri pentru calitatea 
produselor livrate.

-. Am urmărit câteva cea
suri cum se desfăşoară flu
xul muncii în secţie. De 
la sosirea' materiei prime, 
până la obţinerea produsu
lui finiL După ce destoini- . 
cijil şofer Laurean Bogdan 
basculează din „Raba" lui 
calcarul alb sau cărămiziu, 
acesta este „înghiţit" de 
bunker, zdrobit, granulat, 
trecut prin site, până la 
depozitarea finală, gata de 
expediere spre beneficiari. 
Pe acest complicat flux 
productiv acţionează; mun
citori de inaltă calificare, 
harnici, cu toată dăruirea 
pentru meseria lo r : Ionel 
Bocan, Cristian Hanciu, 
Dănuţ Rad sunt doar câţi
va dintre ei— - ' «

—Gând păşim pe o par
doseală frumoasă, când ad
mirăm o faţadă în culori, 
să ne gândim şi la mâinile 
măiestre ale oamenilor ca
re dau i viaţă şi culoare 
„Mozaicului-Terasitului „"de 
Băiţa — Crăciuneşti11.

Gh.I. NEGREA

In mod frecvent, dure
rea de cap poate fi pri
mul simptom în debutul 
unei boli infecţioase acu
te. De regulă, mai devre
me sau mai • târziu se a- 
sociază şi alte fenomene 
c a : frisoane, febră, dureri 
musculare şi osoase, obo
seală, senzaţie de nas în
fundat, tuse, dureri tora
cice sau abdominale, erup- 
ţii tegumentare etc. într-o 
primă fază se pot utiliza 
mijloace terapeutice sim
ple : infuzii de plante me
dicinale (tei, soc, salcâm, 
busuioc, ciuboţica cucului) 
îndulcite cu miere de al
bine la care se adaugă o 
linguriţă de suc de lămâie 
sau se foloseşte tinctura de 
propolis 20 ia sută (20 g 
propolis macerat în 100 ml 
alcool farmaceutic timp de 
o săptămână), din care se 
iau' 25—30 picături in
tr-un pahar cu puţină apă 
înainte de mesele princi-

Durerea de cap
pale cp o oră. De aseme
nea, mai pot fi adminis
trate preparate farmaceuti
ce simple (aspirină, algo- 
calmin, paracetamol, vita
mina C), in doze mici (2 
sau 3 tablete pe zi) şi nu
mai după mese, dar aceste 
medicamente sunt contra
indicate la bolnavii cu a- 
fecţiuni ale stomacului. In 
situaţiile In care febra per. 
sistă, starea generală nu 
se ameliorează sau apar al
te simptome, este necesa
ră prezentarea la cabine
tul medical.

O durere de cap conti
nuă şi care creşte progre
siv în intensitate, asociată 
cu ameţeli, tulburări de 
vedere, zgomote în urechi, 
vărsături, amorţeli, furni
cături sau scăderea forţei 
musculare la nivelul mem

brelor pune probleme deo
sebite de diagnostic, de
oarece poate' semnifica e- 
xistenţa unor boli ale cre
ierului, în aceste situaţii, 
bolnavul trebuie să se pre

tinde spre tâmple; aceste 
dureri sunt accentuate de 
anumite poziţii şi activi
tăţi (dormit pe perne î- 
nalte, scris, citit, lucru de 
mână cu gâtul încordat

Medicul ne sfâtuieşte
zinte de urgenţă Ia medic 
pentru consultaţii şi in
vestigaţii de specialitate, 
.deoarece multe dintre a- 
ceste afecţiuni pot fi tra
tate dacă sunt depistate 
în timp util.

In unele boli ale coloa
nei cervicale, îndeosebi ce
le de natură reumatisma
lă, se pot instala dureri de 
cap, localizate mai ales la 
ceafă şi în partea din spa
te a capului, ce se pot ex

etc.), pot fi intensificate 
sau declanşate de frig, cu
renţi de aer, spălat eu a- 
pă rece pe cap, modificări 
bruşte ale vremii şi se pot 
însoţi de dificultate în miş
c ă r ii  capului sau trosni
turi la nivelul coloanei 
cervicale. In asemenea sL 
tuaţii se recomandă trata
mentul ou medicamente an- 
tialgice (aspirină, algocal- 
min, paracetamol, piroxi. 
cam), masajul coloanei cer

vicale cu unguente (boicil, 
apireven, fenilbUtazonă, di- 
clofenac), fizioterapie (a- 
plicaţii de comprese calde, 
pernă electrică, săculeţ cu 
sare caldă, comprese cu 
muştar) şi gimnastică me
dicală. Dacă simptomele' 
persistă sau se accentuea
ză, este necesar consultul 
medical.

Unele dureri de cap pot 
fi întâlnite în mod frec
vent în tabloul clinic al 
bolilor cardio-vasculare. 
Astfel, în hipertensiunea 
arterială durerea este de 
obicei localizată la ceafă, 
este puţin intensă, uneori 
are caracter pulsatil (con
cordantă cu ritmul bătăilor 
inimii), apare mai ales 
noaptea, către dimineaţă, 
dar se poate accentua şi 
în cursul zilei (după efor
turi fijice, intelectuale, se

xuale sau exces alimentar, 
fumat, consum de alcool). 
Ea poate fi însoţită de pal
pitaţii, stare de rău nede
finit, oboseală nejustifica
tă etc. In alte situaţii du
rerea este violentă, cuprin
de întreg capul (ca o cas
că), este continuă sau a- 
proape continuă, uneori vio
lentă şi chinuitoare, înso
ţită de oboseală intensă, 
palpitaţii, greţuri, vărsă
turi. Existenţa unor ast
fel de simptome semnifică 
valori tensionale crescute 
şi riscul de apariţie a u- 
nor complicaţii, de aceea 
bolnavul trebuie să se a- 
dreseze de urgenţă la un 
cabinet medical pentru in
stituirea rapidă a tratamen
tului de specialitate, (va 
urma)

Dr. NICOLAE 
BRANESG
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25 DE ANI DE INVAJAMÂNT
Manifestarea de comemorare a unui sfert de 

veac de învăţământ superior în municipiul Hunedoa
ra, desfăşurată în Aula Facultăţii de Inginerie din 
localitate, marţi, 10 octombrie a.c., a fost una de 
suflet. Atmosfera care a domnit a fost generată de 
prezenţa unor oameni de calitate — oaspeţi şi gaz
de, de comunitatea universitară clădită aici. Redăm 
în continuare din cuvântul unor participanţi la se. 
siunea jubiliară.

0  ATMOSFERĂ 
UNI VERŞI IARĂ 

DE LUCRU
Prof. dr. doc. ANTON 

SAIMAC. înfiinţat în 1970 
din necesitatea pregătirii 
cadrelor cu studii superi: 
oare, Institutul de Subin- 
gineri din Hunedoara a 
contribuit din piin la în
tregirea personalităţii eco
nomice, ştiinţifice şi so_ 
cial-culturale a municipiu, 
lui şi judeţului nostru. In 
prezent, Facultatea de In
ginerie din Hunedoara du. 
ce mai departe această ac
tivitate dezvoltând-o pe 
noi direcţii. Bazele ei au 
fost puse de un valoros 
corp profesional — cadre 
didactice şi. personal teh. 
nico-administrativ. Se cu
vine să pomenim, pe aceia

• care' nu mai sunt printre 
. noi, eforturile lor fiind şi

astăzi la bâza reuşitelor 
noastre : : Dan Milcoveanu

• — profesor, Constantin Ar- 
" mean — şef lucrări, Dimi-

trie Trăuşan —- conferen- 
, ţiar, Uomulus Gruiţă — 

lector, Victor Roşie w  cop. 
ferenţiar, Constantin Ma- 
nole ‘— asistent, Ionel Vic
tor Suciu — şef lucrări,

I Pavel Munteanu lector, 
Ştefan Bergovici — ingi. 
ner, Ioan Borza — inginer, 
Mircea Penescu — ingi.

' ner..j ' v;>
(In memoria tuturor ş-a 

păstrat un moment de re- 
. culegere — n.n.).

Ga un omagiu adus pre- 
decesorilor noştri ne.am 
propus ca amfiteatrul 14, 
in care regretatul prof. dr. 
ing. Dan Milcoveanu şi-a 
desfăşurat, o mare parte 
din activitatea didactică, 
să-i poarte numele.

Deoarece la reuşita ac
tivităţii noastre au contri
buit şi persoane din afara 
colectivului profesoral, sun
tem onoraţi să salutăm 
prezenţa câtorva din a-
ceştia la festivitatea de 
astăzi i prof. univ. Emerit 
Aron Popa, rector, prof. fir. 
ing. Alexandru Nichici, rect/, 
tor, prof. dr. ing. Mircea 
Golumba, rector, ing. Gos. 
tache Trotuş, director ge
neral, ing. Gheorghe Ră- 
dulescu, director general, 
ing. Sabin Faur, director 
general, ing. Alexandru 
©iorogaru, director general. 
<Su deosebită consideraţie 
am plăcerea de a saluta

şi pe alţi conducători ai 
unor instituţii şi unităţi 
economice care ne-au a. 
jutat moral şi material, 
contribuind la clădirea, 
dezvoltarea şi consolidarea 
instituţiei noastre : ing. 
Doru Gaiţa, manager, ing. 
Nicolae Păcurar, director 
tehnic, senator Ioan Diniş, 
senator Tiberiu Vladislav, 
prefect .ing. Georgel Răi- 
can, preşedintele Consiliu, 
lui judeţean, Gostel Alic, 
primarul municipiului Hu. 
nedoara, Remus Mariş. 
Spaţiul nu ne permite să-i 
amintim pe toţi ■ oamenii 
de inimă... maiştri, ingi
neri de la „Siderurgica" 
SA, ICSH, care au pus o 
cărămidă la temelia insti
tuţiei noastre. Le mulţu
mim tu turor! In- cei 25 
de ani de activitate, fa
cultatea noastră a reuşit să 
statornicească, în interio
rul şi în afara ei, o atmo
sferă universitară de lucru, 
o concepţie academică de
spre conlucrare şi manifes
tare în relaţiile interumane, 
ştiinţifice şi sociale. Res
pectând cu stricteţe disci
plina universitară, institu. 
ţia noastră a  reuşit să or
ganizeze şi să finalizeze cu 
succes diverse manifestări 
ştiinţifice de interes local 
şi naţional, participări’ la 
concursurile naţionale stu
denţeşti, la toate conferin
ţele naţionale de cerceta, 
re ştiinţifică studenţească, 
acţiuni cultural-sportive, 
dâr şi acţiuni de dotare, 
biblioteca etc. - r

I
|  Pagină realizată de Jl|  MINEI: BODEA *

FILE DE ISTORIE
Conf. dr. SIMION 

JITEAN, decanul Făcui, 
taţii de Inginerie Hune
doara. lnvăţămătul supe
rior în Hunedoara a a- 
părut ca o necesitate a 
pregătirii forţei de mun
că înalt calificate pentru 
marile întreprinderi din 
zonă: Combinatul Side
rurgic şi Întreprinderea 
de Construcţii Siderurgi
ce Hunedoara. Suntem 
convinşi că cei 3 719 ab
solvenţi din care 94 in
gineri, 3 625 subingineri, 
majoritatea au contri
buit la creşterea poten
ţialului economic al uni
tăţilor productive din 
municipiu şi judeţ. Ideea 
înfiinţării unei unităţi 
de învăţământ superior 
s-a putut materializa în 
1970, când industria ju
deţului era puternic di
versificată, iar munici
piul Hunedoara s-a dez
voltat edilitar şi demo
grafic, ajungând la 90 000 
locuitori. In toamna anu
lui 1970, ca urmare a 
preocupării autorităţilor 
locale, in baza Hotărâ
rii Consiliului de Miniş
tri 1272, a luat fiinţă In

stitutul de Subingineri 
din Hunedoara, subor
donat Institutului de Mi
ne din Petroşani. Primii 
167 studenţi la cursuri 
de zi şi seral au păşit 
pe porţile institutului, 
pentru a se pregăti in 
profilurile metalurgic şi 
electromecanic. Un nu
cleu de 9 cadre didacti
ce titulare venite în ma
re parte de la Institutul 
de Mine din Petroşani şi

. 20 de cadre didactice a- 
sociate, provenite din 
unităţi economice, de în
văţământ şi cultură, cu 
o bogată experienţă,-şi-au 
asumat dificila sarcină 
de a pune bâzele unei 
unităţi de învăţământ 
superior în Hunedoara.

. La înfiinţare, autorităţi
le locale, cu sprijinul 
celor două '  mari între
prinderi din municipiu 
— C.S.H. şi I.C.S.H. şi 
Institutul de Mine Pe
troşani, au asigurat baza 
materială necesară pro
cesului didactic. Acti
vitatea didactică se des- : 
făşura in primul corp 
de clădire ce dispunea 
de două amfiteatre, zece

săli de curs şi seminar, 
patru laboratoare, biblio
teca şi cabinete didacti
ce. A existat, de aseme
nea, o sală de sport, un 
cămin studenţesc. In pe
rioada care a urmat, nu
mărul de studenţi a cres
cut de la 167 la 1094. De 
asemenea, a crescut nu
mărul profilurilor de în
văţământ prin apariţia 
profilului construcţii, cu 
specializarea construcţii 

-civile, industriale şi a- 
gricole şi profilul chimic 
cu specializarea tehno
logie carbochimică şi 
procese pirogene. Numă
rul cadrelor didactice 
a crescut la 32 titulari şi 
51 cadre didactice aso
ciate ce funcţionau la 
trei catedre — tehnolo
gie, electromeemieă. şi 
cultură generală... Ca ur
mare a dezvoltării comu
nităţii universitare,- cu 
sprijinul autorităţilor lo
cale, CSH şi ICSH, s-au 
alocat investiţii p&ntru 
construirea corpului de 
clădire B cu 8 săli de 
curs, 20 laboratoare şi 
cabinete didactice. S-au 
construit hala tehnolo

gică şi atelierul şcoală... 
Studenţii încep să-şi facă 
simţită prezerlţa" în viaţa 
culturală şi sportivă a  
judeţului şi ţării. Este 
una dintre perioadele ce
le mai rodnice ale: Insti
tutului de Subingineri,

Începând din anul 
1974, prin Decretul Con-: 
siliului de Stat nr. 174, 
Institutul de Subingineri 
din Hunedoara este sub* * 
ordonat Institutului Po
litehnic „Traian Vuia* 
din Timişoara. Anul 
1975f76 este anul de 
vârf al institutului în. ce 
priveşte comunitatea* u- 
niversitară... In 1882 se 
desfiinţează forma de în
văţământ subingineri...

...Începând din anul 
universitar 1990f‘91, ia 
fiinţă Facultatea de In
ginerie, ce pregăteşte in 
gineri la forma de învă
ţământ zi. Forma de în
văţământ curs seral mer
ge în lichidare. Facul
tatea de Inginerie din 
Hunedoara funcţionează 
ca una din cele 9 făcui- 
tăţv ale Universităţii Po
litehnice din Timişoa
ra...

INTENSĂ ACTIVITATE DE CERCETARE
Paralel cu activitatea 

de pregătire profesiona
lă ă  studenţilor, cadrele 
didactice desfăşoară o 
intensă activitate de cer
cetare, antrenând în rea
lizarea lucrărilor de cer
cetare pe cei , mai buni 
studenţi. Cele trei colec
tive de cercetare au rea
lizat u» număr de 273 
contracte de cercetare şi 
convenţii cu diverşi agenţi 
economici din care pon- 
.derea o constituie Ş.G. 
„Siderurgica" SA Hune

doara. Rezultatele cerce
tării efectuate au fost 
valorificate prin lucrări 
publicate în bitletine şti
inţifice sau prin lucrări 
prezentate la reuniuni 
ştiinţifice. Au fost rea
lizate în această perioa
dă peste 1000 lucrări 
ştiinţifice, din care peste 
400 au fost valorificate 
prin publicaţii. Au fost 
obţinute brevete ' pentru 
16 invenţii şi 52 de ino
vaţii In activitatea de 
cercetare desfăşurată de

cadre didactice şi stu
denţi am beneficiat de 
baza materială a „Side
rurgica" S.A. şi de spri
jinul altor unităţi eco
nomice. 'Sesiunile de' co
municări realizate de 
Institutul de Subingineri 
Hunedoara au constituit 
prilej de prezentare a 
muncii de cercetare des
făşurate. Uneori aceste 
sesiuni erau organizate 
in comun cu Centrul de 
Cercetări ăl S.C. „Side

rurgica" S.A. Ca o necu
noaştere a . rodnicei acti
vităţi de cercetare, dând 
cadre didactice preş-. 
tigiu ale /acuităţii noas
tre sunt conducători de 
doctorate. Roadele acti
vităţii de conducere a  
doctoranzilor se mate
rializează prin susţine
rea publică a tezelor 
Activitatea de cercetare , 
poate fi extinsă in »H- 
tor prin creşterea ■ rela- 
ţiUor interuniversitarp 
sau cu agenţii economici.

Prof. univ. dr. ARON 
.POPA. Este de apreciat 
munca stăruitoare pe ca
re au depus-o cadrele di. 
dactice care, pentru Hu
nedoara, este o mândrie. 
Aş vrea să exprim re
cunoştinţa, aprecierea 
pentru organele de deci
zie de acum 25 de ani. 
Vreau să evidenţiez acti
vitatea prof. Gheorghe 
Vasiu şi personalitatea lui 
Gostache Trotuş, directo
rul general de atunci al 
©SH. Aceste două perso. 
nalităţi n-au precupeţit 
nici un minut din viaţa 
lor să nu-1 consacre.con
solidării învăţământului 
superior hunedorean. As. 
tăzi, avem această adu
nare in sala aceasta atât 
de frumoasă. Mi-aduo a- 
minte, de asemenea, de 
dl Alexandru ©iorogaru 
care, atunci^ era condu. 
Cătorui IGSH. Pe aceste 
locuri era o clădire ve
che pe care dl Vasiu şi 
cu mine căutam să o re-

LA UN PATRAR DE VEAC...
parăm şi să-i dăm o des. 
ţinaţie de învăţământ su
perior. Dar trebuia să-l 
convingem pe dl Gioroga. 
ru de necesitatea recon
strucţiei aici. După o j u 
mătate de oră de „fier
bere", dl ©iorogaru a 
concluzionat: „Hai s.o
dărâmăm!" Şi uite aşa, 
clădirea veche s-a dărâ
mat şi s-a construit ce 
vedeţi dv. aici.

Prof. univ. dr. ALE
XANDRU NICHICI, rec
torul Universităţii Poli
tehnic© Timişoara. Trăim 
împreună satisfacţia e- 
xistenţei, a activităţii şi 
rezultatelor unei şcoli. 
Cred că asemenea mo. 
mente sunt absolut nece
sare. Dincolo de proble
me, să ne bucurăm mai 
ales de satisfacţiile pe 
care le produce şcoala. 
Din acest punct de ve-

, dere, dumneavoastră, hu. 
nedorenii, aveţi toate 
motivele să fiţi satisfă
cuţi... Şcoala este un cen
tru de cultură în care se 
creează, prin aportul OA
MENILOR, o deschidere 
mai largă, către misterele 
vieţii pe care o trăim. 
Este, de asemenea, un 
centru de instruire, ce 
generează un proces de 
formare civică, de defini
re a unor motivaţii şi a- 
titudini, în raport cu via
ţă dată... La aniversarea 
de azi aduc omagiul meu 
şi al instituţiei pe care 
o reprezint, omagiul co
legilor din Timişoara pen. 
tru colegii din Hunedoa
ra, pentru tot ceea ce s-a 
făcut aici. E vorba de 
25 de ani ! Facultatea de 
Inginerie din Hunedoara 
a atins maturitatea, res
ponsabilitatea necesară

dezvoltării la nivelul e- 
xigenţelor actuale ale 
şcolii.. Părinţii au avut 
încredere în această şcoa
lă, trimiţându-şi copiii 
aici să înveţe I 
Ing. GEORGEL RAlCAN, 

prefectul judeţului Hune
doara. Permiteţi să trans
mit salutul Guvernului 
României, personal al 
dlui prinriministru Nico
lae Văcăroiu. 25 de ani 
de învăţământ tehnic 
superior în Hunedoara a 
însemnat mult pentru ju
deţ, pentru ţară. La a. 
ceâstă oră, absolvenţii de 
la Hunedoara au ocupat 
posturi cheie în econo
mia judeţului, a întregii 
ţări. învăţământul hune
dorean este calat pe ac
tivitatea de producţie a 
combinatului. Dar să nu 
uităm că în etapa actua
lă avem de-a face tn  zo

nă cu o nouă industrie. 
De aceea, este nevoie ca 
facultatea ■ să adauge nei 
speciaUtăţi. Beneficiaţi d# 
o lege deosebită a învă
ţământului care a  con: 
sfinţit învăţământ ui pri
vat şj autonomia; univer
sităţii... Aş rugă să se 
aibă în vedere faptul că, 
pe lângă efectele benefi- 
Ce ale combinatului, se 
simte tot mai mult efec

tul poluării mediuhh. N-a» 
fi lipsit de interes să ia 
fiinţă o secţie de acest 
gen în cadrul Facultăţii 
dv. Reconversia forţei de 
muncă de la combinat, 
în  genere acolo unde se 
fac "restructurări, impune 
nevoia unor oameni ca
pabili, bine pregătiţi. Cu 
cât vom avea oameni mai 
bine pregătiţi, cu atât 
vom avea şomeri mai pu
ţini... Pentru tot ceea ce 
aţi făcut bun, pentru ee 
gândiţi în viitor, transmit 
gratitudinea mea. L* 
mulţi a n i !
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Valorificarea plantelor medicinale-izvor de sănătate
Resursele naturale vege

tal#, atât cele puse la dis
poziţie de culturi cât şi 
cal» din flora spontană, 
constituie o imensă bogă
ţie pentru economia naţio
nală şi mondială.

Plantele medicinale con
ţin. puterea tămăduitoare a 

; naturii şi au servit din 
cele mai îndepărtate vre
muri, de la primii paşi ai 
omului primitiv, ca aju
tor preţios la vindecarea 
boltîor şi a rănilor. După 
anumite păreri — combă
tute de unii cercetători, to. 
tuşi foarte verosimile 
Oamenii au învăţat să fo
losească aceste plante de 
la animale, care, instinctiv, 
recunosc acţiunea lor po- 
zâtvă.

Este bine cunoscut fap
tul că d# exemplu cafeaua 
a ! fcst descoperită de ca, 
pw, chinina de lei şi mul
te  alte plante eu acţiuni 
diferite asupra - organismu
lui au fost descoperite de 
animale.

Bibliografia moştenită de 
noi pe acest tărâm este 
extrem de vastă, variată 
şi presărată cu supersti
ţii, misticism si curiozi
tă ţi

Astăzi, graţie progresului 
ştiinţei în general şi al chi
miei in special, se ştie că 
vechile însemnări despre 
plante, însemnări care de 
cete mai multe ori prezin
tă  nesistematîc diferitele 

plante otrăvitoare şi neo
trăvitoare, furnizează toi 
tuşi un bogat şi Valoros 
material pentru obţinerea 
In industria chimico-far- 
rrtaceutică a principiilor ac- 
tivi sub formă de substan
ţe medicamentoase pure.

întrucât cunoaşterea şi 
■ larga aplicare a diferitelor

metode de vindecare atri
buia aproape puteri supra
naturale celor care se în
deletniceau cu ele, se în
ţelege de ce această prac
tică s-a împletit încă de 
Ia început eu viaţa reli
gioasă primitivă, făcând în 
acelaşi timp, în mod fi
resc, din adepţii ei, frun
taşi ai vieţii culturale.

Astfel, de exemplu, in 
India — după cum reiese 
din scripte sanscrite (Ayur 
vodă) — rezultă că ştiin

tologia elenă, care vorbeş
te de exemplu despre fie
rea pământului (Erythraea 
Centaurium), despre coada 
şoricelului (Achillea Mille- 
folKim) şi despre multe al
tele. 'La greci un adept al 
folosirii plantelor medici
nale era însuşi Pitagora. 
Cunoaşterea şi folosirea 
plantelor medicinale la 
greci a atins apogeul în 
timpurile iui Hipocrate în 
operele căruia găsim de.

ŞTIINŢA s a u  e m p ir is m

ţa cunoaşterii plantelor es
te strâns legată de învă
ţămintele religioase, Budha 
însuşi fiind considerat meh- 

■ torul suprem al tămădui- 
- rii. ■ .fv- ■.■■■ V.

m  acele timpuri, trata
mentele medicale erau- fă. 
cute aproape în întregime 
prin folosirea plantelor, 
despre acest lucru furnizea
ză date cele mai vechi li
teraturi ale popoarelor.

. Chinezii, de exemplu, a- 
proximativ în anul 100 al 
erei noastre, cunoşteau şi 
foloseau nenumărate plan
te, conştienţi fiind că pu
terea activă a plantelor es
te strâns legată de calita
tea solului, de timpul re
coltării şi modul ‘uscării.

Pentru egipteni, un ma
re rol âu  avut şi au băile 
medicamentoase şi trata
mentele pe cale bucală. Ei 
au introdus folosirea în 
scopuri terapeutice a cepei 
de mare (Scilia maritima) 
şi a usturoiului .(Allium 
sativum).

Despre folosirea plante
lor medicinale la greci, în
tâlnim pentru prima oa
ră date interesante în mi

scrierea detaliată a 230 
plante medicinale.

La romani, cel mai de 
seamă cunoscător şi îolo- 
sîter a i plantelor medici
nale era Dloscurides.

Astăzi, pretutindeni, baza 
cea mai serioasă a folosirii 
plantelor medicinale o 
constituie speciile eare 
cresc în flora spontană, iar 
preoeuparea tuturor ţărilor 
este de a aclimatiza acele 
specii cărora le priese so
lul şi climatul respectiv.

Cercetările efectuate în 
decursul anilor âU scos la 
iveală bogatul arsenal de 
principii active pe care le 
conţin plantele medicinale 
în diversele părţi ale plan
tei (rădăcină, tulpină, frun
ze şi ffori, fructe, semin
ţe etc.).

Progresele ştiinţei în ul
timul timp âu peiţhis. i. 
zolarea din plante â unor 
principii activi care con
diţionaţi de către industria 
farmaceutică în diferite 
forme farmaceutice sau 
folosiţi ca atare servesc în 
prezent la alinarea suferin
ţelor sau tratamentul unor 
boli,.

Principalii produşi de 
care beneficiază industria 
chimică şi farmaceutică şi 
care se găsesc in plantele 
medicinale sunt uleiurile 
vegetale. Uleiurile volatile, 
răşini naturale, alcatoizi, 
glucozizi, vitamine, colo
ranţi naturali, insecticide 
vegetale/ ■ .

Astăzi există institute fl 
facultăţi de specialitate câ- 
re tratează şi se ocupă cu 
ştiinţa studierii folosirii şi 
industrializării plantelor 
medicinale şi nenumăraţi 
oameni care studiază şi se 
ocupă în mod curent du 
folosirea marii farmacii a 
naturii. A

intensificarea cercetări
lor şi valorificarea cores. 
punzătoare a plantelor me
dicinale din flora sponta
nă şi culturi nu se VOr o- 
pri. .Y - ;b b

Ele vor trebui să conti
nue, pentru ca bogăţia 1- 
rnensă’ de principii exis
tenţi în plante constituie 
Un imens Izvor de Sănătate 
pentru omul bolnav.

IOAN MUNTEANU, 
farmacist primar

In librăriile. „Bibliofor" 
au intrat recent: •  M. 
Eminescu „Poezii", Editura 
Fundaţiei culturale româ
ne, Bucureşti 1995, 2t0 pa
gini, 2100 lei; •  Radu Cio- 
banu „Călăreţul de fum“, 
ediţia a doua, Editura „E- 
minescu“ Bucureşti, 350 
pagini, 3400 lei; •  Ca in. 
strumente de lucru deose
bit de utile, semnalăm dic
ţionarele apărute la Edi
tura TEORA: Dicţionar ro. 
mân-englez, 40 OOo cuvin
te, 14 900 lei; Dicţionar en- 
gtez-român, 35 001 cuvin
te, IO90Q lei; Dicţionar ro

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER"
A b o n am e n tu l este calea cea m a i si OU- I

; t a  şi m a i avantajoasă de p rocurare  a  z ia -  
\  ru lu i nostrii. Costul ab on am entu lu i pe  lu- 
I na no iem b rie , corelat cu p re ţu l h â rtie i, 
! t ip a ru lu i şi d ifu z ă r ii, este de 2500  lei, 
|  plus taxe le  poştale. F a ţă  de cu m p ăra- 
I  ţe a  z iln ic ă  a z ia ru lu i de ta  chioşc, care a f  
î costa 4 000  — 4200  le i, p r in  abonam ent 
f se economisesc lu n a r  a p ro x im a tiv  1500 
| de le i, în  fu n c ţie  de n u m ă ru l z ile lo r de  
1 a p a r iţie .

Z ia ru l apare  z iln ic  în  8 p ag in i 7
I

A bon am ente le  se po t face la  o fic iile  
|  poştale şi la  fa c to rii poştali. P e n tru  luna  
t n o iem b rie  p u te ţi face abonam ente în  to t 
! cursul lu n i i  octom brie ,

\

; < a 

I -

mân-francez, 15 000 cuvin
te, 1390 lei (de buzunar) şi 
Dicţionar francez.român, 
15 000 cuvinte, 1490 lei; •  
Angelica Montemaggiore 
„Edera“, traducere de Ce- 
cilia Fodor, Editura Aquila 
— 93 Oradea, 259 pagini, 
4250 lei; •  Danielle Steel 
„Casa Thurston", 450 pa
gini, 3950 lei şi „Acum şi 
întotdeauna*, de acelaşi au
tor, 450 pagini, 3200 lei; 
# La librăria „Garant» au 
apărut, printre altele: •

Paul Davies, „Ultimele trei 
minute’1. Ipoteze privind 
soarta finală a universu
lui, Editura „Humanitas", 
180 pagini, 3500 lei; •  John 
D, Barrow, „Originea ii- 
niversului", Editura „Hu- 
manitas", 150 pagini, 3500 
lei; •  Marla Treben, „Să- 
nătate din farmacia Dom. 
nului”, Editura „Hunga- 
Print” Budapesta. (Sfaturi 
cu privire la culegerea, 
păstrarea şi folosirea co
rectă a plantelor medici
nale)/ .

VLABJMIR POP 
MARCANU

> -

(
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! •  MOSCOVA. Preşedin.
j tete Boris Elţîn a înaintat, 
] luni. Consiliului Federa.
1 ţiei (camera superioară a 
! parlamentului rus), nota 
' oficială privind candidatura 
; lui luri Skuratov la fttnc. 
î ţia de procuror general al 
I Rusiei, informează ITAR- 
; TASS. .
ţ Profesor, doctor în şti- 
i' inţe juridice, Skuratov este 

directorul institutului pen
tru consolidarea legislaţiei 
şi a ordinii de drept, fiind. 

' totodată şi membru al co. 
’ legiului Procuraturii Ge. 

i nerale a Rusiei.
I In opinia liderului rus, 
1 Iuri Skuratov, prin vasta 
I sa experienţă acumulată 
i, fti activitatea de cercetare 
[ ştiinţifică, precum şi în 
[ exercitarea diferitelor func- 
' ţii de conducere, poate 
| prin prestigiul său să fn. 
i tărească rolul Procuraturii, 
i „Deputaţii înţeleg cât de 
j importantă este numirea 
< cât mai rapidă a  unui pro- 
' curor general", apreciază 

Elţîn în mesajul său, '
Fostul procuror general 

i al Rusiei, Alsksei Ifiuşen- 
; ko, a fost eliberat din func- 
; ţie de preşedintele Elţîn 
' la cererea acestuia, amin. 

teste ITAR-TASS.
•  BELGRAD. Unităţile 

bosniace şi croate „con
tinuă să încalce acordul 
de încetare a , focului" în 
nord-vcstul Bosniei. In re
giunea Sanski Most, tru
pele guvernamentale bos
niace (în majoritate mu
sulmane) „au încercat să 
străpungă liniile de apă
rare sârbeşti în timpul 
nopţii de duminică spre 
luni şi în cursul dimineţii" 
— se afirmă într-Un comu
nicat al Statului Major 
âl sârbilor din Bosnia, 
«făt publicităţii luni, re
transmis de agenţia France 
Prcsse.

Potrivit sursei -citat», 
soldaţii sârbi au „ripostat 
energic" ş! „au constrâns 
inamicul să procedeze lâ 
o retragere spre Sanski 
MosT.

•  WASHINGTON. Statele 
Unite continuă să-i ; a- 
corde „deplină încredere" 
lui Willy Claes ca secretar 
general al NATO — a 
reafirmat, luni, purtătorul 
de cuvânt al Departa
mentului de Stat, Nicholas 
Burns, citat de AFP.

Burns a refuzat însă să 
se pronunţe asupra rapor
turilor cu justiţia' ale lui 
Claes, implicat, potrivit 
acuzatorilor săi. într-0 a- 
facere de corupţie legată 
de dotarea cu elicoptere 
a armatei belgiene. „Pen
tru Statele Unite nu ar 
fi convenabil să se lan

seze în comentarii asupra 
procedurii Judiciare dintr-o 
altă ţară", a spus purtă
torul de cuvânt american, 
apreciind că ii revine lui 
Willy Claes şă decidă cum 
trebuie să reacţioneze la 
rezultatele anchetei In curs.

De asemenea, Burns a 
subliniat că, în opinia se
cretarului de stat american, 
Warrei ChristOpher, Claes 
a desfăşurat o muncă „re
marcabilă" în problema 
bosniacă şi în problemele 
privind extinderea NATO, 
„două dintre -cele mai 
mari sfidări cu care s-a 
confruntat în 'istoria ' sa 
Aliant» Nord-Atlantică".

•  MOSCOVA. „Nici un 
avion aparţinând forţelor 
militare aeriene ale Ru
siei n-a efectuat, in ulti
mele zile, nici o misiune 
de luptă deasupra Cece- 
niei, aşa cum afirmă re
prezentanţii lui Dudatfv", 
se spune într-un comuni
cat oficial difuzat luni la 
Moscova, şi preluat de 
ITAR-TASS. Prin acest 
comunicat se dezminte de
claraţia făcută de ministrul 
informaţiilor în cabinetul 
Dudaev, Movkadi Udugov, 
care afirmase că la 8 şi 
14 octombrie ar fi fost 
bombardate zone populate 
cecene, soldate cu ' nume
roşi morţi şi răniţi în rân
dul populaţiei civile.

în prezent oficialităţile 
federale ruseşti de la Groz- 
nâi desfăşoară o anchetă 
în legătură cu veridicita
tea afirmaţiilor lui Mov
kadi Udugov, precizează 
ITAR-TASS.

•  BEIJING. In China, 
surparea de teren produsă 
pe partea superioară a u- 
nei coline, pe lângă care 
se desfăşura firul unei 
şosele, a provocât căderi 
masive de bolovani, ce au 
acoperit na  autobuz care 
circula în zonă, informează 
agenţia ITĂR-ŢÂSS.

Toţi cei 36 pasageri ai 
vehiculului au fost efectiv 
„îngropaţi" de vil.

Tragedia a avat loc în 
provincia sud-cstică a ţării, 
Zfaejiaag, intr-o regiune 
în care alunecările de te
ren sunt frecvente.

•  VIGNA. Două Bombe 
au explodat, luni. In ora
şul austriac poysdprf unde 
a fost rănită o persoană, 
iar o a treia In Stronsdorf, 
în cabinetul particular al 
unui medic iranian, care 
a fost grav rănit, relatează 
France Preşse şi Keuier. 
Noul val de astfel de ac
ţiuni este pus in legătură 
cu procesul it»tentat Unor 
tineri neonazişti. Ia care 
unele dintre victime ur
mau să depună mărturie.

I
I

I
I

I

I

I

I

I

CALCULATOARE PERFORMANTE

la cele m ai m ic i p re ţu r i se pot ob ţine  
şi cu p la ta  în  12— 18 rate  lu nare , de la  

S.C . S IG M A  P L U S  D IN  D E V A

T erm en  de garan ţie  în tre  12 şi 36  

lun i.
D e  asem enea, o fe r im  consum abile : 

dischete, riboane, h â rtie  p e n tru  m a 
ş in i de scris, fa x , im p rim a n tă , x e ro x  

etc.
In fo rm a ţii la  sediul f irm e i4 d in  D eva, 

s tr . M . Em inescu, n r. 2, te le fon  212661, 
în tre  orele 9 -17 .
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Creditanstalt Investment 
Bank, singura bancă in
ternaţională de investiţii 
care participă la progra
me de privatizare în masă 
în Europa Centrală şi de 
Est, a anunţat înfiinţarea 
a două birouri locale în 
România: Creditanstalt
Financial Advisers S.A. 
şi Creditanstalt Xnvest 
România S.A.. ambele so
cietăţi avându-1 ca preşe
dinte pe dl Sorin Dan, 
fost preşedinte al socie
tăţii Pro Invest S.A„ care 
administrează Fondul Ro
mân de Investiţii. Cre- 

ditanstâlt Investment Bank 
(CAIB) are deja birouri 
locale deschise la Praga, 
Budapesta, Bratislava, 
Ljubljana, Sofia şi Var
şovia, precum şi la Lon
dra şi New York, sediul 
centrai aflându-se la Vie- 
na Prezent în România 
din 1994, CAIB a fost 
desemnat de Fondul Pro
prietăţii de Stat să con
ducă un consorţiu format 
din 'Consultanţi interna
ţionali pentru Progra
mul de Privatizare prin 
Investiţii Străine, pro
gram conceput în vede
rea atragerii investitori
lor străini în ţara noas
tră.

Creditanstalt Invest Ro
mânia (CIRO), cu sediul 
in Cluj-Napoca, va desfă
şura activităţi în sfera 
fondurilor mutuale şi de 
investiţii în România, cu 
scopul de a crea o reţea 
la care să aibă acces cât 
mai mulţi investitori par
ticulari mici. In prezent, 
Pro Invest şi CIRO - se 
află în tratative în vette- 
rea administrării în co
mun a Fondului Român 
de Investiţii, fond al că
rui volum al activelor 
nete depăşeşte 230 mi
liarde de lei. La un an 
de funcţionare, investi
torii la Fondul Român 
de Investiţii s-au bucurat 
de o creştere importantă 
a titlului de participare,

Dnii Schmidt.Chiari (nr. i la Creditanstalt Investment Bank), Heinz Perina 
(director executiv) şi Sorin Dan (preşedintele Fondului Român de Investiţii),

cifrată la peste 330 la 
sută, urmând ca în viitor 
colaborarea cu prestigi
oasa instituţie Creditan
stalt să le aducă noi a- 
vantaje. Astfel, investi
torii la Fondul” Român 
de Investiţii vor bene
ficia de un management 
de un înalt profesiona
lism, prin conjugarea va- 
tât a cunoştinţelor despre 
piaţa internă,, cât şi a 
experienţei internaţionale, 
a cunoaşterii practicilor 
acceptate de participanţii 
la piaţa Internaţională a 
Investiţiilor, care îşi vor 
pune amprenta asupra 
performanţelor viitoare 
ale Fondului. Anul vii
tor, la îneheierea pro
gramului de, privatizare 
în masă, Creditanstalt 
intenţionează înfiinţarea 
unui fond de acţiuni şi 
investirea în aepst fond 
în mod direct şi indirect 
a sumei de 300 milioane 
de dolari, în  contextul 
cooperării la conducerea 
Fondului Român de In
vestiţii, investitorii a- 
cestuia vor avea facilităţi 
suplimentare în aderarea 
la fondul -de acţiuni.

întrebat care va fi e- 
voluţia Fondului Român 
de Investiţii, dl. Sorin 
Dan a apreciat că „in
vestitorii la Fondul Ro
mân de investiţii vor 
avea şansa de a încre
dinţa disponibilităţile lor 
băneşti unor experţi re
cunoscuţi internaţional 
Efectiv, perspectivele care 
se deschid pentru Fond 
sunt apreciabile. Credit
anstalt are aproape un 
monopol de vânzare a 
întreprinderilor româ
neşti, prin consultanţa pe 
care o acordă. F.P.S.-ului 
pentru a'găsi  investitori 
strategici. Acest lucru 
face: ca beneficiile pentru 
investitorii în Fondul Ro
mân de Investiţii să fie 
mari pe termen mediu, 
dar mai ales pe termen 
lung. Know-how.ul par
tenerilor noştri în dome
niile administrării fon

durilor mutuale, financiar. 
bancar şi de consultanţă, 
îmbinate cu experienţa ' 
noastră şi cunoaşterea 
pieţei interne de capital, 
vor sta la baza unei co
laborări fructuoase, din 
care vom avea de câşti

gat cu toţii, dar mai ales 
investitorii la Fond".

Creditanstalt Financial 
Advisers (CAFA) va fur
niza investitorilor stră
ini strategici un paehet de 
servicii specifice investiţii
lor bancare, inclusiv suport 
pentru fuzionări şi âchi- 
ziţii. Totodată, Creditan
stalt Financial Advisers 
va acorda consultanţă 8-  
celor investitori care do
resc să fructifice noile 
oportunităţi apărute In 
urma derulării Progra
mului de Privatizare în 
Masă, fiind, de asemenea, 
un intermediar între vii
toarele fonduri de pri
vatizare şi- acţionarii in
dividuali.

întrebat dacă are tn  
vedere şi' deschiderea U* 
nei bănci comerciale îtl 
România, dl Heinz -Pe
rina, direetor executiv 3} 
Creditanstalt Investm&ut . 
Bank, a declarat că mo
mentan; prioritară cate 

dezvoltarea acestor birouri 
iocaie şi încheierea- altar 
două tranzacţii hi vgi. 
loare totală de aproxima, 
tiv o sută de milioane 
dolari.

1 

I  

I 
I 

I 
I

1 r
1

A I  O  S A N S Ă

yj n im e rea  unu i câ ştig  s ig u r  
,* e v is u lf ie c ă ru ia  in tr-o  lu m e  a 

V TraiuluLita  la o zi la a lta

N - O

Dupâ 1 octom brie
i

D a r  'cinclTfi ~poate 
ices t v is  'i

e,T J n .

C ing  iii Jenate o je n  un  Căşti y 
fă ră  Ca tu  sa -ti a su m i n ic i un

. .  . * ţ>.risc  r

acţionar la Fondui 
Proprietăţii Private 
I "Banat-Crisana"

D ilem a ta  a r e  a rezolvare  s o l u ţ i a  c a r e«

EVITĂ RISCUL ! JfP
2 9 0 0  A r a d  , C a lea  V ic to r ie i  3 3 - 3 5  T e l . .0 5 7 - 2 3 4 4 6 5  F a x  0 5 7  -  2 5 0 1 6 5

I

CENTRUL DE EXECUŢIE BUGETARĂ 
ŞCOLARA DEVA 

Str. M. Eminescu, nr. 17.

ANUNŢA:
Concurs pentru ocuparea postului de 
•  Contabil sef

în data de 25 octombrie 1995.
Condiţii de concurs: ; . /
— 5 ani in funcţii economice (contabilitate);
— studii superioare sau medii de speciali

tate.
Informaţii la sediul Clubului Elevilor De

va sau la tel.: 615720, 619376.
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A G E N T U L E  D E  P U B L IC IT A T E

- - „ C U V Â N T U L  L IB E R *

P e n tru  a econom isi t im p  şi bani, pu 

te ţ i  p u b lica  a n u n ţu r i de m ică  şi m are  pu 
b lic ita te  in  z ia ru l nostru , apelând fa aaen- 
ţ i i ie  de p u b lic ita te  d in  :

•  D E V A  — la  S E D IU L  R E D A C Ţ IE I  
' d in  i ţ r .  1 D ecem brie , n r . 35 ( în  c lădirea  
T r ib u n a lu lu i ju d e ţe a n ) ? —  la  chioşcul d in  

^ C E N T R U L  M U N IC IP IU L U I ,  lânqă m aga- 
, *z in u l „ C o m iim *  ; — la  chioşcul d in  C A R 

T IE R U L  M IC R O  15 (s taţia  de autobuz  
î *O riz o n t*}..3”

»  H U N E D O A R A , pe b d u lD a c ia  (te l 
716926).

•  B R A D , strada R ep ub lic ii (te l. 

65q968). la  sediul S .C . „ M E R C U R * .

•• O R Ă Ş T IE , la chioşcul de lânqă m a 

g a z in u l „ P a lia * .

[. •  H A Ţ E G , pe s tr. P rogresu lu i, n r . 1 

ţ i n  spaţiu l secţiei fo to ). Te le foane  :~770367, 
770735 .

|  A g en ţiile  z ia ru lu i nostru asigură, la 

ţa ţe  rezonabile , pub licarea  cu m ax im ă  

p ro m p titu d in e  a tu tu ro r  a n u n ţu rilo r  de 

m ică şi m are  p u b lic ita te .

i
■ Anunţă intenţia de majorare a tarifului la 

| transport de marfă şi călători, începând cu data 
r dcTl noiembrie 1995 si respectiv cu 1 decembrie 

1995. >y/'. -
VINDE:

S.C. ORÂŞTIETBANS S.A. ORĂŞTIE

n ■  anvelope 1200/22,5 — marca MATADOR 
dip înipbrt

fii anvelope 1200/20 — marca MATADOR 
diO Import

•  acumulatori 12x58 — made în ISRAEL — 
americană

■  acumulatori 12x70 — made în ISRAEL — 
tipşnp mtieticană

P  acumulatori 12x95 — made în ISRAEL 
liceaţă americană

P  acumulatori 12x170 — made în ISRAEL — 
licttnţa americană

' Relaţii suplimentare la telefon 054/647055.
(021826)

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII i 
HUNEDOARA

Vinde prin iTy

.t.Jv.........

f în zilele de 15 şi 16 noiembrie 1995, ora 10, 
mi^oace fixe casate de la D. Tc. Hunedoara şi 
Bata Vaţa Băi. -

Licitaţia se va repeta de 3 ori Ia perioada’ 
de 7 zile.

• Relaţii suplimentare la telefoanele 210153, 
211191. „ (537)

’ SOCIETATEA COMERCIALA
? „TIP CARTAPREST“ SRL DEVA '

; Anunţă intenţia de majorare a preţurilor -şi 
tarifelor pentru produsele comercializate şi ser
viciile prestate, cu până la 200 %, începând cu . 

I daţa publicării. (1827) )

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând Dacia 1300, stare 
perfectă, neînscrisă, cum
păr talon, tel. 721940.

(021519)
•  Ocazie t Mercedes 290 

D, stare bună, înmatricu
lat, convenabil. Tel. 641133.

(9677)
•  Vând piese Dacia din 

dezmembrare (motor, cu
tie, caroserie etc ) 647540.

' (9678)
•  Vând urgent remorcă

Autonova şi motor Audi 
100. Informaţii Grişciăr, 
tel. 656018. (6506)

•  Vând apartament 3
camere, Deva, central, tel. 
650293. 16-̂ -20. (6510)

•  Bankcoop S.A. — Fi
liala Brad scoate la 
licitaţie publică aparta
ment 4 camere, situat 
în Brad, strada Şoimilor, 
bloc 28, ap. 15, în ziua 
de 19 octombrie 1995, ora 
10 la sediul Judecătoriei 
Brad. (6507)

•  Vând combină recol
tat păioase, 14 milioane 
lei, fabrică pâine şi spe
cialităţi, 8 milioane lei, 
congelatoare, maşini spă
lat automatice. compre- 
soare pentru frigidere, an
velope auto 155/13, mobilă 
pentru hol, calorifere, căzi 
pentru baie, la preţuri 
foarte mici. Infof maţii tel. 
712339. . (7349)

•  Vând Opel Kadett 1,3, 
neînmatriculat preţ 700 
mărci. Tel. 711521. (7350)

•  Vând porumb ştiuleţi,
200 kg si aparat ultravio
lete. Tel. 722288. ' (7801)

•  Vând sau schimb casă.
Tel. 6120.07, str. A. Vlaicu, 
82. - (1856)

•  Vând loc casă cu gră
dină sau casă cu grădină 
Şoimuş, 322. (1865)

•  Vând casă, grădină, 
0,45 ha, localitatea Bălata, 
informaţii nr. 32 (perspec
tivă gaz metan). (1864)

•  Vând (schimb) apar
tament 3 camepe cu două 
şi garsonieră. Tel. 625414.

(1863)
•  Vând urgent tractor

U 650, remorcă autoca
mion ieftin. Bîrsău, Dălie, 
667189. (1872)

•  Vând spaţiu ultracen- 
\ trai Deva, tel. 614211. •

(1854)
•  Vând teren arabil Te- 

licul Inferior. Informaţii 
Deva, 621643, după ora 16.

(1852)
•  Vând taragot original

(clape alpaca) Boşorod, 
195, tel. 108. (1699)

•  Vând urgent cameră
des zi, dulap-cuier, hol, 
două dulapuri, triploc. Tăi. 
629254. (1698)

•  Vând urgent garso. 
nieră confort I, preţ a- 
vantajos Deva, 626392.
. _ * (1697)

PIERDERI

•  Pierdut certificat cod
fiscal, aparţinând S.C G&Ş 
Alimpex SRTi Şoimuş. Se 
declară nul, (1861)

ÎNCHIRIERI '

•  Cedez spaţiu comercial
zona gării, eu mobilier, 
tel. 612724. (1859)

•  Caut apartament de ,
închiriat îri Hunedoara, tel. 
777029. (7077)

până în 55 ani, serioasă, 
-fină. fără obligaţii, iubi
toare de copii, cunoscătoare, 
a unei limbi străine (ger
mană, engleză, franceză 
sau italiană) pentru în
grijirea unui copil de 4 
aţii. ■ ■

Se oferă, condiţii- optime 
şi salariu foarte bun.'

Trimiteţi curriculuţn vi- 
taer la Oficiul Poştal n r .. 
34 Căsuţa Poştală, nr. 08.

’ y ;  (308).

•  Angajez urgent con
tabil cu experienţă şi ve
chime minim 3 ani, cu 
specialitate. Relaţii Ia tel. • 
212699 sau 618132. (1860)

«r Meditez matematică 
cls. V—VIII, tel. 619403.

(1857)

•  Meditez elevi cl. III— 
IV, Deva, tel. 611788.

(1853)

•  Meditez matematică 
cls. V—VIII. Tel. 625155.

(1680)

DIVERSE

•  S.G. Tehnico medical
SRL, Brad anunţă majora
rea manoperei. (6511)

•  SC „Liliana" SRL» Griş- 
cior anunţă majorarea ta
rifelor la transport. (6508)

COMEMORĂRI

•  S-au împlinit doi ani 
de la moartea fulgerătoare 
a celei care a fost

ELENA MATEI 
din Boz. Soţul Avram, fiul 
Ovidiu şi tatăl Serafim te 
poartă mereu în suflet. 
Dumnezeu s-o odihnească.

(1851)

DECESE

•  Mulţumim pe această 
cale tuturor celor care 
ne-au împărtăşit durerea 
noastră şi l.au condus la 
locul de veci pe dragul 
nostru soţ, tată, şi bunic

t e p e ş  n ic o l a e

Amintirea Iul ne v a ' 
însoţi mereu. Familia în
durerată. (021521)

•  Suntem alături de 
durerea colegei noastre 
înv. Martin Aurica la 
moartea mamei sale. Dum
nezeu s-o odihnească. Ca
drele didactice ale Şcolii 
Generale 6 Deva. (1867)

i i l f  CUVÂNTUL LIBK &

MARMODEV '95
23-—27. Octombrie 1995 

TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE MARMURA 
ROCI UTILE, UTILAJE DE EXPLOATARE 

ŞI PRELUCRARE
Târgul este organizat Ia Sala Sporturilor 

din Deva. "
Programul de vizitare este între orele 10,00- 

18,00. v
Organizator; Camera de Comerţ şi Indus

trie â jud. Hunedoara, Compartiment Târguri 
Expoziţii, Deva, str. 1 Decembrife nr. 35, tel. 
612924; 616792/054 ; fax 054/618973.

Vă aşteptăm să ne vizitaţi i  (538)

în  vederea v â n ză rii de m ijloace f ix e  
cu cond iţii de casare, în  z ile le  de 20 oct., 
27 oct., 3 nov. 1995.

In f  or m a ţii sup lim entare  la  te le foane
le 613220 , 61322.1, in te r io r  27, a te lie r  

m ecanic.
g— ii i *  ■ Immm, ■ .......... LlrC; M...;

Ş.C. METALOTEX SA . \
Angajează cu probă de lucru :

■  croitorese (confccţioner textile).
■  lăcătuşi mecanici,
■  sudori,
■  strungari,
■  tâmplari,
■  maistru tâmplar, C -

T ■  brutar,
.p-: H morar. L

De asemenea şi consilier juridic, studii de 
specialitate şi vechime minim 5 ani.

Relaţii la telefon 611854, 626009 Sau Ia se. 
diul societăţii; Deva, Bdul 22 Decembrie, bl. 4, 
parter. (539)

SOCIETATEA COMERCIALA „EMlCOM“ SRL 
DEVA

Anunţă intenţia de majorare a preţurilor si 
tarifelor pentru produsele comercializate şi ser
viciile prestate, cu până la 200 %, începând cu. 
data publicării. (1828)

OFERTE•
DE SERVICII:

•  Pentru Bucureşti, că
utam menajeră internă,

Ş u n t e ţ i  m e m b r u  d e  s in d ic a t ?

cu pnlcjul 'Săjbatorilor'dc iarna 
Un dar care vă va încălzi sufletul 
APARATUL ELECTRIC MULTIFUNC | IONAI . 
Spest aparat ultramodern va crea în casa , -  
ffomneavoaştră cea mai agreabilă atmosferă : 
lâîuă^iO'Caldură. ademenitoare 
Iar van* * Q răcoare liniştîtoarc.

Lideri de sindicat 
tişteptăm să ne 
contactaţi pentrifa 
afla condiţiile 
excepţionale pe cax'c,* 
vj Ie oferim la 
Tel: 01/21133.97 
Fax: 01/21133.99

PLATA ÎN RATE

SUPERTHERM 
DE LUXE 2001

Te ai nk^untt ACA8A!
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