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A R H A N G H ELI
MIHAIL SI GAVRIIl
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Astăzi, Biserica ne 
cheamă să cinstim pe 
Sfinţii îngeri şi- lucrarea 
lor de ocrotire a credin
cioşilor şi a lumii. Cinsti
rea Sfinţilor îngeri se 
face în fiecare săptămâ
nă, în ziua de luni, dar 
în chip special în ziua 
de 8 noiembrie, cunoscu
tă şi sub numele „So
borul mai marilor voie
vozi: „Mihail şi Gavriil" 
şi al tuturor puterilor 
cereşti eelbr fără de tru
puri.

Creaţiunea cuprinde 
două părţi distincte : lu
mea nevăzută şi lumea 
văzută. Prima creaţiu- 
ne în lumea nevăzută 
sunt îngerii.

Cuvântul înger este 
din grecescul „angelos" 
şi înseamnă sol, crainic, 
Vestitor al voinţei. lui 
Dumnezeu. îngerii sunt 
duhuri, fiinţe fără trup, 
mult inferioare lui Dum
nezeu, superioare omului, 
dar mărginite şi nemu
ritoare. - ,

I.a început toţi îngerii 
au fosţ creaţi de Dum
nezeu buni şi se bucu
rau de fericire deplină şi 
veşnică. O parte din
tre ei s-au folosit bine 
de această libertate şi au 
primit de la Dumnezeu 
darul de a nu mai greşi 
niciodată. Dar alţii, în 
frunte cu Lucifer, cel 
mai frumos şi mai în
zestrat dintre ei, s-au 
răzvrătit împotriva Crea
torului.

Despre căderea lui 
Lucifer şi a îngerilor lui, 
Sf. Scriptură ne spune: 
„Şi s-a făcut război în 
care Mihail. şi îngerii toi 
au pornit război cu ba
laurul. Şi se războia şi 
balaurul şi îngerii lui şi 
n-a izbutit el, nici nu 
s-a mai găsit pentru ei 
loc în cer. Şi a fost a- 
runcat balaurul cel mare, 
şarpele cel de demult, 
care se cheamă satana, 
diavolul cel ce înşală pe 
toată lumea pe pământ 

^şi îngerii lui au fost a- 
runcaţi cu el". (Apoc. 
12,7-9). Arhanghelul 
Mihail a lăudat cu glas 
Pe Dumnezeu şi a zis :

„Să luăm aminte noi, 
care suntem făpturi, ce a 
pătimit Lucifer, cel ce 
era cu noi, cel ce era 
lumină, acum întuneric 
s-a făcut că cine este 
ca Dumnezeu ? MI-CA- 
EL ? Că ' numele de 
Mihail -asta înseamnă. 
Cine este ca Dumne
zeu". (Proloage).

împreună cu Sf. Ar-, 
hanghel Mihail, serbăm 
azi pe Arhanghelul Ga- 
vriil, care a fost trimis 
în lume cu misiuni deo
sebite. El vesteşte lui 
Ioachim şi Ana că din 
ei so va naşte Născătoa
rea lui Dumnezeii. El 
vesteşte naşterea lui Ioan 
Botezătorul (Luca 1,19), 
tot îngerul Gavriil a adus » 
Fecioarei Maria vestea 
mântuitoare a întrupării 
lui Hristos (Luca 1,26- 
38). Gavriil a fost: înge
rul In veşmânt alb, care 
pogorându-se din cer a 
răsturnat piatra- de pe 
uşa mormântului în cea
sul învierii. Putem spu
ne că Arhanghelul Ga
vriil a slujit în toată 
iconomia întrupării Lo
gosului Iui Dumnezeu, 
din început şi până la 
sfârşit.

Alături ^de cinstirea 
sfinţilor şi icoanelor, si
nodul al Vll-lea ecume
nic a stabilit şi recu 
noscut formal venerarea 
Sfinţilor îngeri Şi in
vocarea lor ca mijloci
tori ai izbăvirii*' noastre. 
De aceea, pe drumul desă
vârşirii noastre creşti
neşti, avem imperioasa 
datorie sâ-i asociem vre
rilor noastre spre bine, 
chemându-i'întrajutor.

Gândurile noastre, sen
timentele noastre se pre
fac azi în rugăciune că
tre Cerescul Părinte, că
lăuzite de sfatul Arhan
ghelilor, urând tuturor 
celor ce poartă aceste 
sfinte şi alese nume de 
Mihail (Mihaeia) şi Ga- 
vril (Gabriela) sănăta
te, fericire, viaţă înde
lungată şi rodnică, sub 
binecuvântarea şi cu a- 
jutorul lui Dumnezeu.

Pr. Dr. I. O. RUDEANU

Omm p m
•  Când o femeie de lume spune NU, 

asta înseamnă POATE. Când spune POATE, 
înseamnă DA şi când zice DA nu este o 
femeie dc lume.

Din, informaţiile pe care 
le deţinem, circulaţia pe 
căile ferate judeţene, pe 
traseele interne între lo
calităţile Deva, Skneria, 
ÎUa, Câlan şi Petroşani, se 
desfăşoară relativ nor
mal, înregistrându-se mici 
întârzieri de maximum 
15 minute. Lucrătorii sunt 
tot timpul în teren, men
ţinând buna funcţionare 
a macazelor. Traficul cu 
combustibil solid spre 
Termocentrala Mintia de
curge normal. Mari în
târzieri se înregistrează în 
continuare doar la trenu - 
rile de tranzit, ce so
sesc cu mari decalaje 
orare faţă de grafice. în 
ceea ce priveşte circu
laţia pe drumurile jude
ţului, ne-au fost semna
late Unele neajunsuri. 
Astfel la şoselele de ac
ces înspre şi dinspre mu
nicipiile Deva şi Hune
doara carosabilul, deşi

IERI DIMINEAŢA, PE CAILE FERATE
SI ŞOSELELE

curăţat de grosul zăpezii, 
prezenta ieri dimineaţă 
pod de polei, creând 
mari probleme conducă - 
torilor auto. Cu excep
ţia carosabilului, ce tra- , 
versează viaductele de la 
Peştişu Mare şi de la in
trarea în Hunedoara, care 
au fost tratate cu mate
rial antiderapant, restul 
traseului d in tre ,  Hune- _ 
doara şi Peştişu Mare se ' 
afla la discreţia poleiului. 
Conform celor declarate de 
dl ing. Sorin Dudaş, şef 
district Drumuri Naţio- 
nale Brad, pe DN 74 şî 
DN 76 Deva — Brad — 
Abrud, trei tractoare cu 
lamă, acolo unde situaţia 
o reclama, au degajat 
carosabilul. Patru utila

je de împrăştiat material 
antiderapant au împrăş
tiat 30 tone zgură." S-a 
lucrat în teren, non-stop, 
12 ore, de la ora 18 a zi
lei de ,6 noiembrie până la 
ora 6 a dimineţii de • ieri. 
Pe DN 74, sunt porţiuni 
de carosabil ud, iar în
tre localităţile Bejan şl 
Şoimuş există o crustă de 
gheaţă de cca. 1,2 cm. Din 
cele declarate de dl ing. 
Gheorgtte Brînzan, şef sec
ţie ia Drumuri Naţio
nale, a reieşit că datori
tă îngheţului astfel de 
cruste de gheaţă există pe 
mai multe trasee din 
judeţ, iar acolo unde nu 
s-a reuşit aşternerea 
unui covor antiderapant, 
au fost instalate sempa-

o o o o

dizâtoaM^de reducere co- 
\resp»rtţzâtoare a vitezei, 

dcem deci un apel con
ducătorilor auto de a fi 
atenţi la astfel de marca
je ale zonelor cu polei. De 
la Direcţia.Judeţeană de 
Drumuri şi Poduri, dl ing. 
Petre Cureteanu ne-a con- 
firmat faptul că pe toa
te drumurile judeţene cir
culaţia se poate face în 
condiţii bune. S-a acţio
nat cu buldozerele şi cu 
utilajele de aşternut ma
terial antiderapant în 
special pe şoselele de 
tranzit^ ale autobuzelor 
care transportă şcolari sau 
muncîtorL Ieri diminea
ţă, buldozerul a început 
să degajeze şi drumul Ghe- 
lari — Bunila pe care, da
torită cantităţilor mari 
de zăpadă căzute, trafi
cul se desfăşură anevoios.

A. SALAGEAN,
AL. JURCA
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CLUBUL UNIVERSITARILOR, 

LA DEVA
'  Duminică, 5 noiembrie, 

Ia sala „Casino" a com
plexului hotelier „De- 
cebal" din D e v a ,  
a avut loc festivi
tatea de deschidere . a 

• „Clubului universitari-;

delor" — prima unitate 
acest fel din judeţ.

La festivitate au par
ticipat profesori şi stu
denţi de la Universitatea 
Ecologică Deva, profe
sori de la diferite insti

tuţii de învăţământ su
perior din Bucureşti, 
Cluj, Timişoara, oficia
lităţi. Scopurile clubu
lui sunt ştiinţifice şi cul
turale.' Aici vor avea loc 
conferinţe, mese rotun
de, întâlniri ale studen
ţilor cu personalităţi ale 
ştiinţei şi culturii ro
mâneşti. (I. C.).

I
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Operativitate, profesionalism
In ziarul nostru de 

vineri, 3 noiembrie a.c., 
a apărut nota „Teribilism 
sau inconştienţă ?“, . în
care erau înfierate fap
tele unui şofer nesăbuit, 
ce era gata să producă 
un grav accident de cir
culaţie în, Deva. A doua 
zi dimineaţă s-a pre
zentat la redacţie dl ept. 
Cornel Glava, şeful Bi

roului Poliţie Rutieră din 
cadrul Poliţiei muni
cipiului Deva, care a 
precizat: „Conducătorul 
auto â fost depistat. Se 
numeşte Moldovan Ti- 
beriu Cristian, din De
va, sţr. Zamfirescu, bl.

, A6, ap. 51. Pentru fap
tele săvârşite i s-a ri
dicat permisul de con
ducere şi a fost amen
dat".

Aşa da I Prompt, ope
rativ, cu profesionalism 
împotriva celor care pun 
în pericol sănătatea şi 
viaţa celorlalţi partici
panţi la circulaţia pe 
drumurile publice. Din 
partea lor şi a noastră, 
calde mulţumiri poliţiş
tilor cu caschetă aibă. 
<GH. I. N.).

m a r o c h in a r ia
DIN DEVA . 

LA O NOUA 
ADRESA . 

Magazinul şi atelie
rul de desfacere şi re
parare a produselor dg. 
marochinâric; (poşetei 
genţi, sacoşe, borsete, 
cordoane,' papuci de 
casă etc.) s-a mutat de 
pe str, BariţiU, din De
va, pe strada M. Emi- 
nescu, nr. 48 (fostă fa
brică de mobilă). Din 
păcate, cu toate efor
turile făcute de dl 
Emeric Poka, ; nu a 
putut găsi un alt spa
ţiu, chiria fiind exor
bitantă faţă de venitu
rile ce le realizează. Să 
subliniem* că atât la 
reparaţii, cât şi la co
mercializarea întregii 
game sortimentale se 
practică cele mai mici 
preţuri de la magazi
nele de profil din ju
deţ. Se pot efectua şi 
comenzi. (S. C.),;:"V:

DEVASAT
ANUNŢA î

începând cu data de 7 
noiembrie a.c., canalul 
„Eurosport" este înlocuit 
cu „RAI UNO".

Abonaţii reţelei DEVA
SAT vor ft ţinuţi la cu
rent cn demersurile în 
vederea încheierii con - 
tractului cu reprezentan
ţii EUROSPORT.
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.« NOIEMBRIE
-f- Soborul Sf. Arhan

gheli Mihail şi Gavriil;
•  Soarele rasate la oră 

7,«2 şl apune la 16,57 5 

; ]Ş An trecut 311 zile din 
an ;■ au mai rămas 54

I
»

•  CĂLDURĂ LA... CASA 
DE CULTURA. 1 noiembrie 
a.c, va rămâne o zi de referin
ţă pentru Casa de Cultură 
din Orăştie, întrucât de la a- 
ceastă dată, edificiul din Orăş
tie are din nou căldură.

Timp do mai bine de 10 ani, 
Casa de Cultură din Orăştie nu 
â avut căldură, urmare a înghe
ţului din anii ’83—’84, Odată 
cu finalizarea lucrărilor la insta
laţiile interioare s-au mal re
făcut zugrăvelde, vopsitorla şl 
Instalaţiile sanitar^ Lucrările au 
fost finanţate d e  * Ia bugetul

local şi însumează aproximativ 
30 milioane de lei. (C- P.).

•  ARATURI. în această toam
nă,: în sprijinul locuitorilor din 
Bueureşci au venit proprietarii 
de tractoare Ioan Mercea şi Flo
rin Buşe, care au efectuat lu
crări de foarte bună calitate. 
Ce păcat că Agromec-urile din 
Luncoiiu de Jos şi Baia de 
Criş nu au răspuns prezent, 
deşi erau aşteptate. (AL. J.).

•  RECITAL DE CHITARA 
ELECTRICA. Localul „Barock", 
situat în cartierul „micul 
Dallas", din Deva, a fost gaz
da unui inedit recital de „elec
tric guiţar“, ce a avut loc sâm
bătă (4. 30. a.c.), la ora 19. Pro
tagonistul recitalului a  fost 
OLLY, autorul albumului „Tor- 
nada', lansat în acest an Ia Deva.

Sponsori: barul „Barock", Ra- 
dio Deva, Fundaţia pentru tine
ret Deva, Devasat, Yellow Cab, 
DeHcia Alîmcom S.R.L. Deva. 
(G. B.).

•  RATA ŞOMAJULUI ÎN 
CREŞTERE. Faţă de ianuarie 
a.c. în luna septembrie rata 
şomajului în judeţul Hunedoa
ra a înregistrat o creştere de la 
10,7 la sută la 12,0 la sută, în
registrând astfel cel mai mare 
nivel al anului până in pre
zent. Faţă de media pe ţară, 
rata şomajului în judeţul nostru 
este cu 2,7 la sută mai mare.

în  cifre absolute, în ia
nuarie a.c. erau în evidenţa ofi
ciilor de şomaj .29 949 persoa
ne» iar în septembrie numă
rul acestora a crescut la 33 410 
de persoane. (C. PJ.

•  PERECHI NOf, NOU- 
NASCUŢI. Aflăm de la dl Ioan 
Doica, secretarul Consiliului 
local al comunei Bueureşci: , 
„Din 1993 încoace, în cele cinci' 
sate ale comunei noastre s-au 
întemeiat 45 de familii, cea de' 
a 45-a fiind familia Vlad Ni- 
colae şi Mariana, fost Codrean, 
din satul Şesuri. In aceeaşi pe
rioadă, au venit pe lume 21 
de băieţi şi fetiţe, toţi sănătoşi, 
bucurii pentru părinţi". Tuturor 
viaţă îndelungată, în deplină, 
sănătate ! (GI1. I. N ).
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U la noi, la nimenea!
Anunţată la radio ţ i  tv. 

schimbarea bruscă de vre
me, ninsoarea care s-a 
pornit duminică dimi
neaţa ne-a surprins pe 
«*i care am fost obligaţi 
să plecăm de acasă cu 

- trenul intr-o situaţie pe 
cpre n-o dorim nimănui, 
nici măear celor de la 
C.F.R. P« noi, călătorii, 
ne-a surprins fot tren, 
deoarece pe cei care ad
ministrează căile ferate 
i-a „prins" complet ne
pregătiţi. Spun aceasta, 
exemplificând doar cu 
modul cum a circtilat tre
nul accelerat 74S Galaţi 
— Timi$oara.

Dacă de la Galaţi până 
la Alba Idila a circulat 
normal, ajungând aici la. 
ora din grafic, iar până 
la Simeria Veche nu au 
fost probleme, aici ne-am 
împotmolit preţ de vreo 
45 de minute, reuşind să 
ajungem in staţia Simeria 
cam în jurul orei 19.

La Simeria, noi, călăto
rii, am fost martorii apli
cării unei „tehnici de 
vârf* in curăţarea la 
macaze a zăpezii: mătura, 
o perie mai răsărită decât 
cea pentru spălat sticle ţi 
o sârmă ceva mai groasă, 
la lumina unei lanterne. 
In felul acesta au reuşit 
să plece din gară un per
sonal şi vreo două acce
lerate.

Cum trenului accelerat 
745 trebuia să i se schim
be locomotiva de la De
poul Simeria, am aştep

tat In gară preţ de încă 
două «re, timp In care se 
„opera" pe linii CU «ce
teaţi instrumente.

Io jurul orei 20 s-ă 
anunţat prin microfon 
chiar plecarea acestui 
accelerat. Derută printre 
călători, deoarece unii au 
reuşit să se urce în ac
celeratul care venise de 
la Bucureşti, far alţii ae 
Îndreptau spre autogara. 
Dar em  imposibil s i  f ie 
ce un tren care ou avea 
locomotivă,,:

Călători mulţi; cu ba
gaje, studenţi cawr Urca
seră la Alba ialia şi nu 
aveau speranţă - şă ajun
gă la  Timişoara în ace
eaşi seară, dar foci o legă
tură să se întoarcă acasă. 
Cant aceasta ora situaţia 
cu ghinionistul accelerat 
745.

Pe & ora 21,15 #-au 
terminat „manevrele* şi 
a reuşit să plece spre 
Timişoara:
- fii concluzie, parcurgând 
distanţa de aproximativ 
15 km în 3 ore, rezultă o 
medie de 5 km/oră ţi  cre
dem că este o „perfor
manţă" demnă de cartea 
recordurilor.

Lăsând la o parte in
tervenţiile unor călători 
care-şi cereau banii ina - 
poi. întrebarea este: «* 
au de spus cei îndrituiţi cu 
bunul mers al transpor
turilor pe căile ferate 
române ?

M. TARNOVSCHI
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excopţie, asistenţă de cablate ,1
„Respiră încet; eşti 

aici, m* ţi se poate în
tâmpla nbhic. Curaj, eşti o 
femeie inteligentă, nu te 
poţi pierde* — îşi încura
ja /dna doctor pacienta, 
apoi către asistentă: „Pre
găteşte RK.G.-ul, foii

Îcetn o injecţie cu calciu 
vitamina C", în vreme 

iCe efectua consultaţia In 
câteva clipe, bolnava, a - 
flată fotr-e stare de criză 
pe fond nervos, s-a Ji- 

, niştit„ .
Ne aflam la Dispensarul 

Comasat întreprindere 
„Siderurgica", In cabinetul 
fotei dr. Lavinte Opriş, 
medic coordonator al uni
tăţii. fn scurtele pauze 
dintre consultaţii, afo reu
şit sa reaîizăm discuţia 
psopusă.

*!»' Aşadar, dnă dr, Opriş, 
C« firme Sunt «rondate 
dispensarului p» care-I 
conduceţi ?

— Acordăm -:
.medicali curative 
ticâ salariaţilor 
derurgica* S.A-, 
secţiei „Vidra**,
Termorep, unei secţii a 
E.M. Teliuc, pensionarilor 
şi populaţiei din zonă, 
veteranilor de război. Nu 
refuzăm pe nimeni. Peste 

' 300 de  membri ai sindi 
catului pensionarilor be
neficiază de consultaţii 
gratuite. Cu toate că adre
sabilitatea este m are ca
litatea consultaţiei nu su
feră. Programul nu e*te 
unul fjx. Dacă după ora

12 maţ sunt pacienţi la 
uşă, medicul nu pleacă 
înainte dă a-i vedea pe 
toţi. '

In combinat măi func
ţionează fo prezent pufldfe 
sanitare la Oţelărie, Fur*» 
naiul de 1000 şi Bluming 
1000, îp toc de zec« câte 
ar trebui fo existe. Coese- 
tia  este descoperită, îâ 
ifel Oţelăria H Şi Gu- 
droaneîe.

— Cum este organizat 
dispensarul comasat ?

— Există un anumă cir
cuit pe eare-1 parcurg căi 
care se angajează: cabi

— Intr-adevăr, am înce
put şi continuăm igieni
zarea generală a spaţiilor 
şi, ce-i mal important, 
riteam dotat cu aparaturii 
modernă, respectiv cu un 
electrocardiograf compu
terizat, aparat de oseilo- 
metr ie (de deterfofoare a 
tensiunii arteriale, perife
ricei, E.K, 58, cu bid- 
cletâ pentru probe de 
efort şi depistarea an- 
ginci pectorale, eu un 
splrpmetru pentru deter
minarea capacităţii ven
tilatorii pulmonare. La
boratorul a  fost dotat cu

LA DISPENSARUL COMASAT 

„SIDERURGICA** S. A.

«Sistenţâ 
WBrofilae- 
S.c. „Si- 
Î.C.S.H., 
RENEL,

netele de medicină ge
nerată, laboratorul, cabi
netul de explorări func
ţionale, sala de tratamen
te şl de mică chirurgie 
unde se fac suturi şi inci- 
zil, cabinetul de reumato
logie şi fizioterapie, dotat 
cu tot ceea ce trebuie, 
punctul farmaceutic. Toa
tă activitatea medicală 
este centralizată pe cal
culator.

— V-aţi confruntat nu 
de mult cu probleme 
d e o s e b i t e  pri

vind dotările precum şi 
condiţiile ambientale din 
cabinele şi alte interi
oare. Cum am văzut, si
tuaţia s-a schimbat in 
bine.

un analizor de. bioehi- 
mie „COSA* — primul in
trodus în ţară - -  şi care 
poate face 144 de ana
lize intr-o oră, cu un 
aparat minldensit pentru 
electroforezâ şi Jipido- 
gramâ, ceea ce scurtează 
mult timpul de punere a 

. diagnosticului. Am fost 
ajutaţi în acest sens de dl 
director general al S.C. 
„Siderurgica*1, dr. ing. Silviu 
Satnoilescu, şi de dl di
rector econolnic, Pavel 
Răscoleanu, care au în
ţeles necesităţile acestei 
policlinici, dorinţa noastră 
de a ajuta pmul prin 
asistenţă da calitate.

v'ivSsi's ..?•:;; «»*«*?.> M. S- ..
\ f t \ ţ m i

v x ••
i i i j i

r ■ 'ţyZjtâ

>-5?: ■ V. ■; _* ţ;;'

Clrjiţi. Noul, modernul sediu al Consiliului local şi al Poliţiei.
Foto: PAVEL LAZ A

— Ce boli p re tio mină fo 
zonă ?

— fo  primul rând, cel* 
ale aparatului respirator, 
datorate noxelor, ulcerele, 
din cauza proastei ali
mentaţii (desfiinţării mesei 
calde şi introducerii sl&» 
nmei). bolile 
cardio-vascutar 
tensiunile, 
ischemice, artcriopatiiJe —ş 
bolite reumatismale. A- 
vem un centralizator şi 
la orîee ofo putem g r e 
cia evoluţia, aumărud ca
zurilor dă bob cronice. 
In momentul angajării, Si 
dăm persoanei respectiva 
avizai — pozitiv oii ne
gativ — pentru meseria 
In sine. Ne preocupă, fo 
paralel, şi problemele so
ciale. Am luat legătura 
cu liderii de sindicat pen
tru a  discuta despre 
starea de sănătate * sala
riaţilor, despre necesita
tea înlocuirii slănînei care 
se dă ca antidot cu 
unt, lapte şi mâncare cal
dă. N-au răspuns fosă 
solicitării noastre, nu s-au 
interesat defel de aceste 
probleme.

— Despre colectivul de 
medici şi cadre medii vă 
rugăm să ne vorbiţi.

— Avem 9 medici şi 
21 cadre medii, primii cu 
o vechime- cuprinsă intre 
10 şi 29 de ani, iar ca 
drele medii între 15 şi 31 
de an i Toţi medicii au 
gradul de specialitate fo 
medicină generală şi asis - 
tentele gradul principal. 
Insistăm mult pe pre
gătirea profesională. Toţi 
sunt buni şi toţi sunt har
nici, avem un colectiv 
bine format, săptămânal 
ne întâlnim şi discutăm 
cazurile problemă ale pe
rioadei respective.

— Ce dorinţă, ce pro
blemă vă dă motive de 
reflecţie?

— Aş dori să se elabo
reze legea care să in
cludă şi medicul de între
prindere, deoarece acesta 
a fost marginalizat. Să se 
clarifice statutul medi
cului de întreprindere In 
cadrul legii asigurărilor 
sociale. Aş mai dori să
nătate pentru toată lumea, 
să facem meserie în scop 
profilactic, pentru că este 
mai înţelept să previi de
cât să tratezi.

Discuţie consemnată de 
ESTERA SÎNA, 

VIORICA ROMAN"

■“ yr.r.Vşâ»

6.30 Seriale, desene a- 
nimate; 9.05 Springfield 
Story (s); 10.05 Santa 
Barbara (s)i 11,00 Frumos 
şi bogat (s); 1150 Vre
mea dorinţei (s); 12,00
Preţul e fierbinte (es); 
l2,3P Duelul familiilor 
(cs); 13.00 Magazinul a. 
mierii; 13.30 Fetele de 
aur (siteom); 14,00 Pasi
unea ei c crima (s.p.);
15.00 Barbet Schafcr talk
show; 16,00 Ilona Christen 
talkshow; 17,00 Hans
Meiser talkshow; 18,00
Jeopardy! (cs); 18.30 In
tre noi (ă ; 19,00 Bună
seara (mag. landurilor);
19,45 Ştiri, meteo, sport; 
20,40 Vremuri bune şi 
rele (s).

7,00 Ştiri; 9,45 Show ul 
lui Maurizio Costam» (r); 
1250 Forum (show); 14,00 
Ştiri; 14,25 Cotidiene 
(show); 14,40 Beautiful 
(S); 15,15 Robinsonii (ş);
15.45 Casa C astana 
(show); 17,06 D..a; 19,00 
OK, preţul e corect (cs);
20.00 Roata norocului (cs);
21.00 Ştiri; 21,25 Circulă 
zvonul (show); 2 1 ,40 Film;
23.45 Ştiri ; 0,00 Show
ul lui 1YL Costanzo; 3,00 
Revista presei; 3,30 Cin- 
cin (s); 450 Frontierele 
spiritului (emisiune re
ligioasă); 550 Target 
(magazin).

i i i IUm i

6,30 Germania azi di. 
aţinea ţă; 10,00 Cannon 
(s.p.); 11,00 Insula fan
teziilor (serial); 12,001 
Comisarul Rex (a); 14,00 
Trapper John, M.D. (s);
15.00 Star Trek (s. SF);
16.00 foacGyver (s.p.);
17.00 Totul sau nimic
(cs); 18,00 Familia Par- 
trldge (sit. com); 19,00 A- 
şa.i viaţa (s); 20,00 Ştiri, 
sport, meteo; 2050 'Roata 
norocului (cs); 21,15 lin  

bavarez la Rugen (s); 22,15 
Kriminaltango (s.p.); 23,15 
Picket Fences (s.p., SUA); 
2.10 Star Trek (s/r); 3,00 
MacGyver (s /r); 350
Hunter (s.p./r); 450 Tra- 
per John, M. D, (seriale. 
— reluare).

6,30 Ştiri, cu Tom Bro- 
kaw; 7,00 Ştiri ITN; 750 
Hoţii şi afaceri (d*); 10,90 
Super Shop; 11,00 Roata 
hanilor •  Europa; 17.0O 
Roata banilor a SUA;
18,30 Pulsul afacerilor 
«zi; 19,30 Chris Bonning- 
ton —• Anii Everestul ui 
(do); 2050 Selina Scott
•  Show; 21,30 Dateline 
internaţional; 22,30 Ştiri 
ITN ; 23,00 Show-ul serii, 
cu Jay Leno ; 050 Golf
•  Cupa mondială de la 
Shenzben, China; 1,00 
Buletin bursier; 2,00 Rpal 
Personal; 2,30 Sbow-ui 
serii, cu Jay Leno (r): 
350 Selina Scott Show 
— interviuri cu persona
lităţi (r); 4,30 Peal Per
sonal (r).

9,30 Dansuri sportive ; 
1050 Tenis •  Turneul 
ATP de la Steckholm — 
ziua 2 (rez.); 12,00 Ma
gazinul internaţional al 
sporturilor cu motor (r);
16.00 Călărie a Cupa 
Mondială la sărituri de 
la Amsterdam; 17,00 Te
nis •  Turneul ATP de 
la Stockholm — ziua 3 
(d); 2050 Buletin de 
ştiri l ;  21,00 Tenis a 
Turneul ATP de la Stock
holm — ziua 3 (direct);
23.00 Auto •  Cupa Eu
ropei 1995 la camioane 
(retrospectivă); 0,00 Auto 
058 Şah •  Intel Grând 
Prut Tournameni de ia 
Londra (r); 150 Călărie
•  Cupa Mondială la fo-

' ritu ri (i%

7,00 Casa Deschenes (s);
7,30 Teledimineaţa; 955' 
Bibi şi prietenii foi fo; 
10,50 Vreau să ştiu (mag.); 
11,15 Fa, Si, La, a cănta 
(es); 11,45 Trimis spe
cial <r); 13,15 Moda fo 
Canada <r); 14,05 Lund- 
nile.. (r); 1450 Detectivul 
(f/r); 16,30 Casa... (r);

18,45 Campionul (cs); 19,30 
Jurnal; 20,00 Luminile 
Parisului; 2050 Jmrpal 
elveţian; 2150 Să nu 
visăm (rep.); 2250 Strip- 
tease (magazin); 23.40 
Zi|e de război (docu
mentar); 0,40 Ceopo- 
Iţs (magazin).
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Azi, etaoă In 
prima divizie:
Azi, pe opt tere 

«uri de foihal se dis 
pută , tnsriurile etapei i 
4 15-a în D», după 

program : 
Petrol al, 

— AS Bat
ista, O ţeM  — FC Na- 
ţţaaaî, XS. O tij -  
Steaua. Farul — Spor
ite , # Ş ’Argeş — In 
l*r. Ca. « ta U a  — , 
V m  I»si FC IfcsşVVl 

PoW Timişoara, Iar 
nţâiftir. d e  la oca 14,, 
OtaMno — Utev, O ra-1 
iova — m ed ce *e va< , 
transmite şi ia tete- 
eid tinc.

E de ia te»  i 
ies «capul d e «M jf a l: 
acestei «tape iede' ta* 
ttedrea de te io e ,

ta două echipe bine 
cotate, dar care an  te  
«t«itesc 4* «cete tur 
.«1 aiatoptendtete. Va. 
f i m partidă d u  dis
putată. La olteni dacă 
:|4' va trezi orgoliul 
antrenorului Ctrţu şi 
a l elevilor săi, şi dacă 
USiamo te  t e  mobi
liza exemplar pentru 
a  demonstra mult aş
teptata schimbare. As
tăzi se anunţă ca in- * 
teresante meciurile de 
te  Cluj, unde Steaua 

„palidă* ca ăttă- 
va avea de în- 
t o echipă te 

la Bucureşti 
dac# Petrolul va ieşi 
din pasa neagră ta 
care se află. dar şi 
te Galaţi. Piw^i, Con
stanţa, Braşov se pot 
M  surprize.

Suntem curioşi cura 
te va prezente starea 
terenurilor ta zonele 
te  cane a nins te  te
'■iteiiatâS'flSlna r̂ UŢSla.- ;■

s a b in  c n o v

4 ■<■■■■■ , ' ' . ■ ■ _ • •• • ;

! Arbitrajele tratate cu toatâ 
atenţia şi seriozitatea

|  Intr-o discuţie cu dl Mircca Pădureanu, preşe- 
» dinte ăj S u lO M bia de- disciplină — arbitrii — de 
l i p  Asociaţia judeţeană de fotbal, se aprecia că, în 
, general, calitatea arbitrajelor a crescut simţitor în

f actualul campionat, Divizia C — judeţ. seniori şi ju 
niori. Decent, chiar te. ziarul jCuvâotui liber" s-a sub-

t* liniat Că te  timpul scurs de I» începutul campionatu- 
lut şt până te  prezent *-a« înregistrat un număr în- 

i  semnat de victorii saa meciuri egale, realizate de e- 
|  chipe aliate te  deplasare ţ i  ca urmare a sporirii co- 
• rectitudinii, imparţialităţii arbitrajelor. In tot acest 
I  timp n a  s-au înregistrat abateri grav», incidente pe 
~ tauri sau te  afara lor. > y-

Sigur, unele scăpări, «mele abateri de la  BOAF, 
câţiva arbitri, au ajuns şi te  faţa subco* 

S fiecare dală, a  tratat cu toată atenţia 
fiecare caz te parte şi te  funcţie de 

«lor s-au dictat wscţiyaiie prevăw.% de 
a u  test a z p e a f iţt  Pe câte © etapă ar- 

: Fops (Petroşanii, Cawţtamtte t e w ş ţ t e ^

tştiej, e M b m  art. te , fitee» ti, ai.3; 
I  Teliuc — Constr. H«
Jitii Detaila. Jafi Petriîa — Mi-

i !
i !
i !

Campionatul judeţean de fotbal 
— Seria Valea Mureşului —

.. . şi Constr. Ud. — V 
Au fost suspendaţi pe câte 2 art. te.

î

* fii. B şi aL 4 arbitrii: Conul Popescu (Ud.), meciul 
t  Metalul Crişcior — Favior Orăştie ; Bane Uviu — Si- 
J meria {Dacia Orăştie — Mia. Idvezcni); Daniel Dudaş 
1 — Petroşani (Constr. Hd. — Haber Haţeg).
î  Au prim a avertisment — fiind te prima abatere 
I  pentru semnalizări greşite, © M  Valentin Gavrilă
* — Brad, CL Fetite — Deşte. Daniel David — Orăştie 
I şl Ioan Mândru — Hunedoara.
J Manifestându-se in centinuar» «  grijă mai mare
* a  conducerilor asociaţiilor sportive, a  secţiilor de 
I  fotbal faţă de buna organizare a  jocurilor pe pro- 
î  priile terenuri de fotbal, asigurarea «d in ii şi disci- 
I plinei pe teren şi ta  incinta stadionului, arbitrii pot
* aplica riguros regulamentul de jac, fără presiuni, a- 
I meninţări sau - ademeniri In aceiaşi timp. Biroul
* Asociaţiei judeţene, Comisia d e  specialitate trebuie 
I să intervină cu toată exigenţa şi să ia măsurile ce se 
'  impun pentru orice abateri d e  arbitrilor de te litera 
|  regulamentului, şi în cazurile ce se tai pua, să fie a*
* plică te sancţiunile prevăzute ta  HOAF.
j C. SANDU

ETAPA IN CUPA B OMAN OKI LA FOTBAL
Mâine, joi, începând de ta  era 13, te  dispută 

etapa a doua din fază judeţeană a Cupei Româ
niei la fotbal: Mecanizatorul Sîntandrei — Favîor 
Orăştie, Casino Ilîa ■—• -Dacia Orăştie, Minerul Gfee- 
lari — Constr. Hd., Haber :— Victoria Călan, Util. 
Petroşani — Min. Liwezmi, Min. II Livezeni -4  
Min. Bărbăteni, Parângul Î I  Lenea — Min. Şt. 
Vulcan. (S.C.)

I Rezultatele etapei nr. 8,
* din 5 p»o‘embrie: Mure- 
|  şui Brănişca — Mec. Sân.
I  tandrei 2—4; SANTOS 
J Boz — Victoria Dobra 
I 3—1; Recolta Băcia —
■» Fotbal S tart Deva 3—2;
J  Avântul Zdrapţi — €A-
* SHfO Ilia-Deva 1 -3 , 

viitoare, a r . 9.
12 aeiembrie: G loria. 

Bretea — Mureşul Btâ-' 
ntşca; Victoria Dobra — 
Avântai Zdrapţi; Fotbal 
S ta t  Deva —, SANTOS 
Bozţ Avântul Bobâlna —

I Recolta Băcia; CASINO 
;  Ilia-Deva stă; Meeaniza- 

' S ic  tandrei stă, /  ,

1-m -

I
\

C L A S A M E N T U L

1. CASINO Ilia-Deva
2. Gloria Bretea

3. M ureşul B rănişca

4. Mec. Sân tandrei
5. Victoria Dobra 

& Fotbal S. Deva 
T. SANTOS Boa *
8. Decolta Băcia
9. Avântul Zdbnpfl 

IA Avântul Bobâlna

\S
1 7 0 0 33— 4 21 ! 
7 5 I I  25—11 ie  ifi 4 0 2 18— 9 12 j
7 4 0 3 15—17 12 

7 3 3  2 25—14 11»
<

7 * 1  4 13-ŞO  

« 2 1 4  1 2 -0 7  

f  2  •  5  1 3 -3 2  

fi I  1 4 14—13

fi oo • i—şr

n
tl
«i
l\
i

Divizia C -  juniori 4 ;

Rezultatele etapei nr. 13: 
EGCL C4im» — Mia. Te- 
liuc 8—2; Mia. Aninoasa
—  Aurul Brad 2—1; Fa- 
vior Orăştie — Min. Băr
băteni 1—3; Min. Ş t  V.
— Dacia Orăştie 1—2 ; 
Jiul Petrito — Constr. Hd. 
2—t4; ,Vtet. Călan — Min. 
Gheţari 5—1; M ia Live- 
®Msi — C fît Sm eria 
11—1; Haber Haţeg — 
M et Crişcior 2—3.

Eiapa v^toare : A urul. 
Brad — Mia'Teliuc; Min. 
Bărbăteni — M ia Ani- 
noasa; .Dacia -r- Favior; 
Ctmstr.. H a  —* M ia 'Şt. 
V,; Mia. Gheiari — Jiul 
Petrlia;. CFR: Siaieria — 
Victoria; M et Crişcior — 
M ia Iivezeni; Haber —. 
EGCLCStea

C L A S A M  E N T V b

1. Miu. Bărbăteni 13 i i 9 »
2. Dacia Orăştie 13 10 9 3 52—14 39
3. Mip. Teliuc 13 * 3 3 36— 9 29
4. Victoria Călan 13 9 1 3 38—14 28
5. Mia. Livezenl 13 t 2 3  48—24 26
6. DBn. Aninoasa 13 8 2 28
7. Coaste. Hd, - 13 7 2 4 39—21 23
*. M ei Crişcior 13 5 4 4 28—31 19
% Aurel Brad 13 5 2 fi 2T—22 17

18. M « r  Orăştie 13 5 1 7 37—31 16
H. Min, fii. Vulcan 13 S 1 7 23—40 16
12. Jiul Petrii.-, 13 4 1 8 26—38 13
13. EGCL Călău • 13 3 0 10 ■ 9—43 >
14. Min. Gheîarl 13 1 4 8 14—3fi 7
15. Haber Haţeg 13 1 1 11 12-64 4
16. CFR Simcria 13 1 1 11 18—85

Rezultatele etapei: Tractorul — AS Rocar 5—0; 
BleetwBputere Oţelul Tâlgavişt» JM I*  Aro C to -
pulung — Gl. Buzău 1—2; Constant Galaţi — ÎEEEIP 
3—0; Poiana C. — Portul C-ţa 1—2; FC Oneşti — 
Metrom By. 0—0; Steaua Mz. — Dunărea Călăraşi 

M et Plopeni.»» Dacia Piteşti 1—0; Dacia Un. 
" - Cetatea Tg. N. 3—1. - i

Divizia A seria I

C L A S A  M E N  T C L

1
s

t .  Dacia Brăfta 
Gloria Buzău 
Dacia Piteşti 

A 'Stetar :■■■
5. Oţstal Tâtgovlşte
6. F.C. Oneşti
7. Electrorpatere
-*. ftalatni: Câmpina
8. Mtetrem . . 

tfi. Steaua Mizfl 
t l .  Tractorul
A  FjC. Copsiant 
1*. Aro C&tamlung 
« .  Dunărea Călăraşi 
IS. FJC. fEEÎdF - 
SA Portul C-ţa 
17. Cetatea Tg. N. 
M. Metalul fdopeni

U  8
n  6
t t  8
11 9
u

«  
tr
i l  
a  
a  
a
i i
u
i i  
i i

5 
5 
5  
4
4
5 
4 
4
3
4 
3 
3

11 3
11 2

3 ÎS—10- 24 
3  15—14 20 

17—14 15 
14—17 19 
27—12 18 
11— 9 18 
16—11 17 
10— 9 15 
19—11 15 
10—13

4 
4  
3
3
4 
4
4 
6
5 13—*2 14 
5 10—11 14 
3 10—13 14 
«  12—1« 13 
S 17—20 12
5 17—21 12 
7 10—18 10
6 10—17 9

15

IRapa vdteare ţ i i  naiembrief: Dunărea Câtă- 
raşl — F.o. Ccmstaitt Galaţi; Metrom Br. — Eieetro- 
putere; Oţetaa Târgovişte — Steaua Mizil; Partid 
Constanţa — FjC. Oneşti; Gloria Bazăm — Poiana 
CSmpina; Dacia Piteşti — Are Câmpulung M.; F.G. 
IEEJ.1F Slatina — Tractorul Braşov; Cetatea T#. N. 
— Metahd Plopeni; Rocar Bucureşti -

B seria a 11-a
ItezuRaiete etapei t Pl. Muretâ — Crnierthtl Med. 

3—1; Juventus Buc. — Agrariana Braniştea teu s-a 
VjUcatj; Faur — Electromagnetica 2 —t ;  Cimentul 
Fieni — FC Chimia 2—0: Conpref Conşt, — Constr. 
Buc, 1—0; Acvila Giurgiu — Astra Pl. 2—1; Da
nubiana Buc, — AS Midia 1—0; Petr. ti. de Jos — 
Petrolitiul BoM. 2—1, Petr. Teleajen — Callatis 
Mang. 2—5; Gl, Corrnstâ — Aversa Buc. 2—1. 

C L A S A M E N T U L
1. Danubiana Buc.
2. Gloria GortlrCştă
3. Martir Bucureşti 
4  Cimentai Fleiri 
5. Aversa Bseureştî 
5. Acvila Giurgiu
V. AS Midia Năvodari 
A Flacăra Moroni
9. Petrolul Teleajen

10. Callatis Mangalia 
IC  Petrolistul Boldeşti 
22. Constr. Femv. Buc.
13. Petr. R. de Jos
14. Cimentul Medgidia
15. FC Chimia Buc.
16. Juventus Bucureşti -
17. Owipref C-ţa 
» .  Astea Ploieşti 
19. Electromagnetica 
29- Agrarian» Braniştea

13 10 0 
13 «  3
u  1  î
13 « •
13 7 2 
13 f  i  
13 « 3 
13 6 1 
13 6 1 
13 6 1 
13 S t

3 36—18 30 
2  ® —*S 27 

28—13 24 
24—17 24'
22— 12 23
23— 15 
:*8—15 
20—17

13
13
13
13
12
13
13
13
12

22 
21 
19

6 20—18 19 
6 13—15 19 

22—18 18 
12—26 18 
14—18 18 
12—22 17 
19—12 19 
12—27 lă 

2 7 16—15 14 
® 9 17—27 12 

17—23 11 
12—36 7

7
%
5
6 
7 
7

6
9

iditoarc i Astra. P i  .— Agrariana; Cimen - 
Medg, -j. Acvila; FC Chimia' — FL Moreni; AS 

Midia — Cimentul Fieni; Constr. Buc. — ©anubia. 
a» ; Electetenagnefica Buc, — Conpref; Aversa — 
Faur; Căliteis — ţa ,  Corneşti; Petrolistul Bold. — 

t. Trieajea; Petr. jR, de Jos —- Juventus.

Divizia 0 seria a IV-a
Rezultatele etapei j UM Tiaiişoara —«■ Telecom 

Arad 3—0; Phoenix B.M. — Sticla Turda 3—2; Mo
torul Arad — M'm. Cavnie 3—0; CFR Cluj Met. 
Bocşa 3—0; West P. P. — Min. B. Borşa 2—1; 
Giimp. Salonta — Furnirul Deta 3—2; Min. Anină 
— Min. Ştei 3—6; Armătura Z. — Ind. C. Turzli 
1—2; MSătarg. Cugir — Laminorul Zalău 1—0 ; 
V^lteîi Ltigoj a stat.

C L A Ş A
1. CFR Cluj
2. Minerul Anina
3- Iod. S, C . Turzii
4. UM Timişoara
5. Phoenix B. Mare 
«. Telecom Arad
7. Armătura Zalău
6. Melalurg. Cugir 
0. Metalul Bocşa

19. Minerul Baia Borşa 
11. Motorul Arad 
IZ  Furnirul Deta 
13, W. Petrom Pecica 
H. Mine ml ^ e i
15. Sticla Turda
16. Olimpia Salonta
17. Laminorul Zalău
18. Minerul Cavnic
19. Vulturii Lugoj

M E N T tU b
13 9 1 3 
12 1 
12 7 
12 7 
12 7
12 e 
12 6 
12 <
13 6 
12 6 
13 6 1 
12 4 4
12 S 1 0
13 4 1 8  
12 3 3 6
12 3 3 6
13 3 1 9 
12 2 3 7 
11 l  9 19

3 2 - 8  28 
29— 8 25 
25—17 24 
28— 6 23
31—14 22 
24—13 29
1 7 -  18 
14-18 
24—19
18— 17 19 
14—23 19 
18—12 15 
24—24 18
17— 25 13
18— 21 12
13—31 12 
6—37 10 
4—19 9

'-■7*41" -3

»>

g

Etapa viitoare: Min. Cavnic — Met. Bocşa; 
Laminorul Z. — Vulturii Lugoj; Mm, Ştei — Me- 
taîîtig. Cugir; Sticla Turda — Min Anina; Iad £ , 
Turzii — Phoenix; Furnirul — Armătura; Min. B 
Borşa — Olimpia Salonta ; Telecom — Petrom Peeî- 
ca; UM Timişoara — CFR Cluj.
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DURA LEX, SED LEX

F I E C  A R

I N  L E G E A  L U I
Fapte devenite aproape 

cotidiene, fărădelegile în 
comerţ nu mai surprind, 
în spatele acestui segment 
important, mai cu seamă 
în anij de după revoluţie, 
banii negri rămân un prin
cipiu de prim rang pen
tru mulţi dintre semenii 
noştri, travestiţi peste noap
te în comercianţi.

Dacă uneori se invocă 
necunoaşterea Legii, în nu
meroase situaţii sfidarea 
cu bună ştiinţă a acesteia 
şi nu în «ultimă instanţă 
a clientului ce trece pra
gul unei unităţi pentru o 
cafea, un suc, o tărie nu 
mai are nici o scuză.

Ce se întâmplă în sfera 
comerţului sau mai bine 
spus ce se petrece „după 
tejghea" a fost mobilul 
unei anchete pe care am 
întreprins-o miercuri 1 no
iembrie a.c. în comerţul 
brădean, însoţiţi de Anii 
cpt. Gheorghe Zeriu şi lt.

. Leonărd Stehan. de la For
maţiunea de combatere, a 
criminalităţii economico- 
finariciare Brad.' '

LA BARUL BREŞUG,
. SE FUR A LA .

' MĂSURĂ!

Aşezat în imediata apro
piere a autogării din Brad, 
snack-barul S.C. Breşug 
SNC din localitate ne-a o-' 
ferit primele surprize: la 
o comandă de 300 ml co
niac Napoleon, servit la 
trei pahare, barmana de 
serviciu Dana Simedrea O- 
prea a păgubit clientul cu 
27 mi, ceea ce reprezintă 
un echivalent bănesc de 432 
de lei luaţi din buzunar, 
prin furtul la măsură.

Lipsa la măsură este ex
plicată de către barmană 
'prin „ne’utilizarea paharu
lui gradat deoarece ■ era 
spart", aceeaşi scuză fiind 
invocată şi de dna Iuliana 
Breşug, administrator la a- 
ceastă societate. Cu ocazia 
controlului la bar, s-au mai • 
identificat trei facturi cu 
bere. şi Coca-Cola în valoa
re totală de 385 860 lei, pen

adaosul comercial şi încă 
multe altele, întrucât după 
cele spuse de barman, ac
tele sunt la patron, la Ti
mişoara. -

ILEGALITĂŢI SUB 1 
FEREASTRA r . 
PRIMĂRIEI

Barul Belami al S.C. E- 
lis SRL, patron Eduard Si

tru care nu s-au efectuat 
operaţiunile contabile de 
recepţie — cu toate că mar
fa era pusă în vânzare —, 
deşi legea prevede clar că 
orice produs nu se, pune în 
vânzare fără recepţiei dar... 
fiecare în legea lui.

BARUL LA TÎItNAVA, 
ACTELE LA 
TIMIŞOARA

La intersecţia cu şosea
ua ce coteşte spre Vaţa a 
răsărit,; nu de multă vre
me, un local, al S.C. Sia
meza SRL, patron Alexan
dru Glăvan, din Timişoara. 
Deşi localul tinde spre o 
notă civilizată, cu trecere 
la călători, la descinderea 
noastră în bar îşi consumau 
plictisul doar trei persoane, 
printre care una era bar
manul de serviciu. La so
licitarea documentelor pri
vind marfa aflată în vân
zare la bar, răspunsul dom
nişoarei Nadia Braica a tă
iat orice speranţă de a vc" 
rlfica provenienţa mărfii,

da, este la doi paşi de pri
măria din comuna Vaţa de 
Jos. Nimănui riu i-ar fi tre
cut prin minte că sub gea
mul primăriei un local 
funcţionează ilegal, fără a- 
utorizaţie din partea aces
teia şi fără autorizaţie 
la zi din partea po
liţiei sanitare (ultima fi
ind eliberată la 26. 05.1903, 
— valabilitatea acesteia fi
ind doar de un an).

Surprins de cele consta
tate, dl primar al .comunei 
Floriâu'  Toinuş nfr-a pţe- 
cizat ; „Mie-mi pare foarte 
rău de această unitate că 
funcţionează chiar sub o- 
chii noştri fără documen
taţia necesară,, inclusiv fă
ră autorizaţie eliberată de 
primărie. Ca măsură, ce pot 
să vă spun 7 Mă simt şi eu 
în culpă din acest punct de 
vedere, iar din' acest mo
ment vom trage fermoarul 
la uşa barului şi nu se va 
mai deschide decât atunci 
când îşi prezintă toată do
cumentaţia, conform legii. 
Noi âm mai avut o aseme

nea situaţie la această uni
tate, în ’93, când a fost în
chisă din lipsa documenta
ţiei legale". - !■:'

în replică, patronul SRL- 
Ului din Vaţa, Eduard Sida, 
a motivat că „documenta
ţia este completă, singurul 

; fapt este că nu am dus-o 
la Poliţia Sanitară ca' să 
îmi elibereze autorizaţia 
sanitară".

Fără a mai face şi alte 
aprecieri la - Barili Belâmi 
să mai notăm că din 29 de 
societăţi comerciale exis
tente pe raza comunei' Vâ- 
ţa, şase funcţionează fără 
autorizaţie de la primărie 
sau cu autorizaţie expira
tă, — unităţi ce vor fi în— 

; chişe de primărie, până' la 
intrarea în legalitate.’ 

î - In situaţii identice sie a- 
flă şi S.C. IMPORT — EX- 
P.ORT SIH SRL HUNE
DOARA, MAGAZINUL 
BRAD, care funcţionează 
din 17 iulie, pe strada Vâ
nătorilor, • fără a avea au
torizaţie din partea Primă
riei Brad şi S.C. • COM 
BRĂDUŢ SRL din aceeaşi 
stradă —  nr. 10, —ultimă 
autorizaţie de la primărie 
în dosar fiind eliberată la 
5 mai ’93 (autorizaţie ex
pirată, iar autorizaţia sani
tară şi .veterinară nr. 5430/ 
13 ianuarie’93 este de mult 
în afara legii).

•  Nu ne-am propus să 
mai comentăm cele con
semnate cu ocazia anche
tei. Vă lăsăm pe dumnea
voastră, dragi cititori, să 
apreciaţi ilegalităţile sem
nalate!

Anchetă realizată de 
CORNEL POENAR

Directorului ii plăcea 
carnea de viţel (II).'.V.......  »

•  • •

Spuneam în episodul tre
cut 'c ă  ' aria* infracţională 
a directorului; de lă EM 

• Ghelari, Mircea' Adrian U- 
riţescu, şi a Iui Iosif Topli- 
. cean, şeful biroului ad
ministrativ, începe să ca
pete noi' dimensiuni oda
tă cu adâncirea cercetări
lor. Ea îşi are începuturi
le încă din prima parte a 
anului 1994, poate chiar 
tnai înainte, pentru că în 
perioada 1992—1995 anga
jările de personal la mi
nă s-au’efectuat la un nu- 

/  măr restrâns ■ de solicitanţii 
De această situaţie au pro
fitat desigur inculpaţii, ca
re s-au pus pe afaceri. »

Una dintre primele a 
foşţ prin mai 1994. Atunci,

■ pentru' angajare, Uriţescu 
îi pretinde lui Marian An- 
tohe o antenă parabolică.

' Omul, ce să facă ? A cum
părat antenă şi a duŞjo 
la domiciliul directorului. 
Să mai spunem, însă, că 
a doua zi după ce a cum
părat-o, se prezintă la bi
roul directorului cu bonul 
de achiziţionare şi cererea 
de angajare. Va fi an
gajat.

Cu carnea de viţel, U- 
riţescu a început-o se pa
re prin vâra lui 1994. Pe 
atunci Ionel Bobora i-a 
solicitat în mai multe râh- 
ddri' şă-i aprobe angaja
rea. Fiind refuzat, Bobora 
se oferă să*i facă rost de 
carne de Viţel .. directoru
lui. Până ia urmă, toate 
srau aranjaţi. Viţelul tăiat, 
Bobora angajat. : ’ Carnea 
va fi transportată cu ma
şina firmei în biroul di
rectorului. Care director nu 
va recunoaşte că a mâncat 
viţelul lui Bobora. Fap-. 
tele vor fi însă confirma
te de martori.

Ca să respectăm oare
cum cronologia faptelor,; 
trebuie să subliniem că 
a urmat o perioadă în ca
re Uriţescu a fost darnic. 
Spunem acest lucru, întru
cât în anchetă au apărut 
şi alte nume, oameni cu

funcţii care. se pare că şi 
ei âu păpat came de vi
ţel pe seama angajărilor 
făcute de directorul de la 
EM Ghelari. Probele nu 
au fost însă suficiente pen
tru a fi trimişi în instan
ţă, Asta este, ce să-i facil

Ajungem şi în toamna 
lui ’94. Se, pare că direc
torul este în criză finan
ciară. De ce ? Pentru că, 
prin intermediul aceluiaşi 
Toplicean pentru anga
jare, Uriţescu pretinde de 
la Petru Sorin Georgesc o 
jumătate de milion de lei. 
Omul nu poate împrumuta 
decât Vreo 200 000 de lei 
cu care se prezintă la şe
ful administrativ. Nu-s 
destui. Până la urmă vor 
fi suficienţi şi aceştia, deşi 
Georgesc va renunţa la 
angajare. ' •

Urmează un alt viţel sa
crificat în satul Ruda, la 
domiciliul lui Gheorghe 
Achim din Hunedoara. La 
Teliuc are loc o transbor
dam a sacilor cu carrie 
din autoturismul AHO ai 
EM Ghelari, in Dacia 1300 
aparţinând Sucursalei Mi
niere „Poiana Ruscă“... Se 
pare că Uriţescu nu-i sin
gurul căruia îi place aşa 
de mult carnea de viţel.

Probabil s-a mers vestea 
angajărilor, la EM Ghelari, 
din moment ce, prin mar
tie a.c., Viorel Georgesc 
vine şi îi oferă .directoru
lui: un viţel pentru a  ji 
angajat. Directorul este de 

• acord, bineînţeles. <
:, Nu vom mai lungi- po
vestea. O să mai spunem 
doar că, tot pentru ocupa
rea unul loc de muncă la 
EM Ghelari, unii au. pus 
jos valută, diferite sume 
în lei, ţigări, alte bunuri.

Urmează ca instanţa, să-şi 
spună cuvântul.

Rău este că asemenea 
practici există şi în alte 
unităţi miniere din judeţ I

v a l e n t in  n e a g u , 
IOVIŢÂ BACEAN, 

procuror

• •  • • •  • • a  » a

In bronşita cronică ob- 
structivă simptomul cel 
mai important îl constitu
ie dificultatea în respira
ţie (dispnee) care se ac
centuează progresiv, bolna
vul trebuind să facă efor
turi pentru a elimina ae
rul din plămâni (dispnee 
expiratorie), uneori se a- 
daugă zgomote ce însoţesc 
respiraţia (şuierături, ţiui
turi, zgomot de apă care 
fierbe etc), tuşea este sea- 
că sau poate exista expec- 
tbraţie (albă sau galben- 
verzuie), starea de obo
seală este accentuată, sta
rea generală se alterează. 
Bronşita cronică obstructi- 
vă este o formă gravă de 
boală şi necesită obligato
riu tratament medical, u- 
neori chiar internare în 

.spital.
Deoafece în marea ma

joritate a cazurilor simp- 
tomele de bronşită acută 
aflată in faza de început 
sunt puţin supărătoare, nu

BRONŞITA CRONICA (II)
meroşi bolnavi au tendin
ţa să le minimalizeze sau 
chiar să le ignore, consi- 
derându-le ca o simplă 
consecinţă a expunerii la 
agresiunile aparatului res
pirator (fum, praf, gaze) 
şi, prin neprezentare la 
medic, să permită bolii să 
evolueze spre complicaţii. 
Dintre acestea cele mai 
grâve sunt cordul pulmonar 
cronic şi cancerul pulmo
nar. Boinavul la care s-a 
instalat tabloul clinic da 
cord pulmonar cronic es
te practic un invalid, in
capabil de o viaţă norma
lă, predispus la numeroa
se spitalizări şi care. trebuie 
să urmeze tratament me
dical tot restul vieţii. Ris
cul de apariţie a cancerului 
pulmonar este de câteva 
zeci de ori mai crescut la 
bronşiticii cronici, mai a

les dacă nu se renunţă la 
fumat, şi cu posibilităţi de 
Vindecare reduse. De aceea 
este bine ca orice persoa
nă adultă care prezintă 
tuse şi expectoraţie mai

cu bronşită cronică este 
complex şi el cuprinde te
rapie medicamentoasă, re
gim igieno-dietetic şi ele
mente de bioterapie. Tra
tamentul medicamentos va

Medicul ne sfătuieşte
mult de 3 luni, chiar dacă 
nu se consideră expusă 
la factorii de risc enume
raţi anterior, să efectueze 
un control medical şi e- 
ventual investigaţii radio- 
logice, deoarece instituirea 
unui tratament in timp u- 
til poate duce la amelio
rări importante dacă nu 
chiar la dispariţia simp- 
tomelor.

Tratamentul bolnavilor

fi prescris de medic şi 
urmat atâta timp cât aces
ta consideră că este nece
sar, bolnavul trebuind să 
respecte cu rigurozitate 
programul indicat. Alături 
de medicamente, rolul prin
cipal în terapia curativă a 
bolii îl constituie abandona
rea fumatului, indiferent 
de vârsta la care apare 
boala. Trebuie subliniat 
faptul că la un bolnav cu

bronşită cronică manifestă 
continuarea fumatului poa
te anula orice tentativă de 
vindecare sau ameliorare a 
bolii, chiar dacă unele 
simptome pot deveni mai 
blânde sub tratament. Pen
tru a uşura senzaţiile ne
plăcute determinate de a- 
bandonarea bruscă a fu
matului se pot utiliza, 
pe perioade de timp 
limitate şi numai sub 
supraveghere medicală, gu_ 
mă de mestecat cu nicoti
nă sau plasturi cu nicoti
nă. Se mai poate utiliza 
ca remediu natural infu
zia de brădişor (Lycopo- 
dium clavatum) cu 1 lin
guriţă de plantă uscată şi 
fărâmiţată la o cană cu 
apă, consumată dimineaţa 
Za o oră după micul dejun 
până la abandonarea com
pletă a fumatului şi 10—15

zile după aceea. Pe al doi
lea plan se situează eli
minarea din mediu a fac
torilor poluanţi : praful de 
casă, aerosoli (insecticide, 
cosmetice, alte substanţe 
sub formă de spray, li
chidele volatile etc). Tra
tamentul corect aplicat in
fecţiilor respiratorii, indi
ferent de natura lor, este 
un alt factor important în 
contextul ' măsurilor gene
rale de terapie a bronşitei 
cronice şi el se fâce nu
mai la indicaţia medicu
lui. Pentru bolnavul cu 
bronşită cronică regimul a- 
limentar va fi astfel struc
turat încât să nu fie exce
siv de bogat în glucide (za
hăr .dulciuri concentrate, 
pâine multă) iar la bolna
vii obezi se recomandă 
normalizarea greutăţii cor
porale, deoarece surplusul 
de greutate alterează în 
plus funcţia respiratorie, 

(va urma)
- Dr. NICOLAE BRANESC
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Da, cluburile copiilor ţi  
elevilor reprezintă o lume 
a celor mici. Mei; în ori
ce moment, el pot găsi 
ceva util şi Interesant, ce
va din care pot să înveţe 
şi nu oricum ci în mod 
plăcut. Nici nu e de mi
rare că în preajma des
chiderii anului şcolar lo
curile la cercurile şi ac
tivităţile cluburilor ele-

în lumea 
celor mici

REPERE SPIRITUALE ■

vilor sunt de fiecare da
tă insuficiente. Suni cău
tate cu precădere cercu
rile de informatică, unde 
cel mici au posibilitatea 
să ia cunoştinţă cu pri
mul computer din viaţa 
lor. Şi nu pot doar să le 
vadă ci să şi lucreze cu 
ele. în  condiţiile tranzi
ţiei, dotările cu astfel de 
echipamente se fac cu ma
re greutate. Alte cercuri 
tentante sunt cele de kar- 
ting şi mecanică auto, cu
noscând cât de mult îşi 
doreşte copilul să condu
că un „obiect“ mişcător 
care să aibă şi volan; cât 
de mult îşi doreşte să „?o- 
rofărească", să pătrundă 
tainele unui motor... Să 
nu uităm dragostea co
piilor pentru activitatea 
artistică, posibilitatea de 
exprimare a talentului, 
de a lua cunoştinţă cu lu
mea mirifică a scenei. 
Dar câte pasiuni nu-şi 
pot găsi modalitatea de 
exprimare la cluburile 
elevilor, îndrumaţi de oa
meni destoinici, cu multă 
experienţă, ■ animaţi ■ la 
rândul. Iar de aceleaşi pa
siuni ?! '  ■ ~

MINEL BQDEA

, Bogata activitate ce se 
.desfăşoară la Clubul co
piilor din Orăştie este i- 
lustrată cu precădere de 
numărul însemnat de cer- , 
curi organizate aici, con
duşi; de cadre : didactice 
competente*, cu dragoste 
pentru tineri. Putem men
ţiona in acest sens cer
cul de informatică-elec- 
tronică, condus de prof.

La Clubul 
copiilor din

jFatomontaj de SANDU CAZAN

Ştefana Gheorghe. (gru
pă avansaţi 12—J4 ani), 
elevii de aici fiind cam
pioni ai judeţului Ja elec
tronică în anii 1990—*9Ş, 
locul trei. pe ţară ; cerejţî 
de coregrafie, condus de 
prof. Laszlo Zoltan (gru- 
jpă începători 6—7 anii, 
cercul de ' mecanică auto- 
Karting, condus de mais- 
trul-instructor Nicolae 
Teodoresc (grupă - copii 
şi tineri între 8—18 ani), 
a obţinut locul II pe echi
pe la întrecerile judeţhnd, 
Gupa „Măgura", Cisnă- 
die. Cupa „Primăverii*1 — 
Tirnăveni, organizate în 
anul 1995, iar în 1994 au 
obţinut două locuri doi 
pe ţară ; cercul de pian, 
condus de prof. fttlîânâ 
Lucia  Mântoiu, directei - 
rvil Clubului copiilor Q- 
răştie, a obţinut menţiu
ne la concursul „Ursule
ţul de aur"* desfăşurat lă 
Baia Mare. Alte cercuri 
ale Clubului copiilor : de[ 
folclor, fanfară, teatru,' 
cenaclul literar UN1CEF.

Scriitori
Din comunicarea „Scriitori români de

spre ţinuturile hunedorene", susţinută de 
dna Măria Razba, de la Biblioteca Ju 
deţeană „Ovid Densusianu" Deva, la sim
pozionul ştiinţific „Hunedoara — vatră 
de istorie, cultură şi civilizaţie româ
nească spicuim câteva pasaje care cu 
siguranţă vor stârni interesul cititorilor.

Literatura pe care a inspirat-o spaţiul 
geografic hunedorean este dominată de 
prezenţa faptului istoric, poate pentru că 
aici epopeea poporului român îşi află 
câteva din momentele sale cruciale. Nu
me de prestigiu ale scrisului românesc 
ne-au lăsat pagini de uimitoare vibra
ţie despre aceste locuri de legendă.

O  Mihai Eminescu, îndrăgostit încă 
din adolescenţă de Transilvania, avea 
să dedice ardelenilor pagini de neuitat. 
Puţini ştiu însă că marele poet a ma
nifestat un interes deosebit şi pentru ţi
nuturile hunedorene. Cea mai elocventă 
dovadă a acestui interes rămâne, fără 
îndoială, manuscrisul n r, 2263, care cu
prinde un repertoriu de date — în 12 
părţi — din care tre i: „Comitatul Une- 
doarei", „Uniad Mateiu“, „Uniad Ioan", 
se referă la ţinutul hunedorean, la per
sonalitatea lui Iancu de Hunedoara şi la 
Castelul Corvineştilor.

„Comitatul Unedoarei“ este o veritabi- 
lă micromonografie a celui mai mare co
mitat al Ardealului, cum denumeşte M. 
Eminescu judeţul Hunedoara^ Sunt pre
zentate caracteristicile geografice ale ţi
nutului, începând cu situarea sa pe har
tă şi continuând cu munţii, văile, apele, 
bogăţiile solului şi ale subsolului, popu
laţia şi principalele oraşe. Despre mu
nicipiul Hunedoara spunea : „Oraşul prin
cipal Vaida Huniad se află la confluen
ţa Gernei şi a Zălazului. Castelul zidit

de Huniad şi înfrumuseţat de Bethlem 
, a ars în 1854”. Apoi adaugă: „Mai ma
re este *Devâ, de lângă Mureş, al cărei ' 
castel s-a dărâmat în 1848",

#  Istoricul şi publicistul George Bari- 
tîu a fost strâns legat de ţinuturile hu
nedorene, un activ îndrumător al româ
nilor de pe aceste locuri, care au pri
mit nu de puţine ori sprijinul marelui 
cărturar.

G. Bariţiu a vizitat în anii 1852 şi 1855 
localităţile Deva, Strei, Haţeg, Sarmize. 
getusa ş.a., efectuând cercetări amănun
ţite în această zonă, care s-au finalizat 
într-un „Raport asupra călătoriei la ru
inele Sarmizegetusei şi a informaţiilor a- 
dunate lă faţa locului în anul 1882“. G. 
Bariţiu ne-a lăsat şi câteva descrieri lite
rare foarte interesante despre ţinuturile 
hunedorene, relevantă fiind în acest sens 
povestirea „O privire pentru ţinutul Ha
ţegului în Transilvania". Descriind ve
chea biserică de la Densuş, autorul arăta 
că aceasta „poate să ne astâmpere dorul 
de a petrece lângă Tibru, în mijlocul ru
inelor Romei, celei vechi".

•  Folcloristul Ion Pop Reteganul, în
văţător mai mulţi ani în ,jud. Hunedoa
ra la Vâlcelele Rele, Bara Mare şi Gră
diştea, mărturisea că nu l-a încântat ni
mic mai mult, în afară poate de Retea- 
gul natal, decât Ţara Haţegului, pe care 
a evocat-o într.o pagină vrednică de ori
ce antologie naţională, în lucrarea „Ţara 
Haţegului" (1930): „Ţara Haţegului în
truneşte în sine tot ce Ardealul are mai 
bun şi mai frumos ; Ţara Haţegului se 
poate numi pe drept cuvânt un Ardeal 
în miniatură. Numai văzând Ţara Haţe
gului poţi înţelege de ce dacii (...) îşi fă

cuseră capi tăia la Sarmizegetusa, in. acest 
colţ de ţară unde îşi păstrau ce aveau 
mai scump şi mai b u n : pe domnitorul 
lor cu toate comorile lui. Uh adevărat 
rai pământesc e atest colţ de ţară".

•  Nicolae Ioiga ne-a lăsat pagini de 
uimitoare vibraţie despre ţinuturile O- 
răştiei, Haţegului, V. Jiului, Hunedoarei, 
Devei şi Bradului, in lucrarea sa ,.Nea
mul românesc din Ardeal şi Ţara Ungu
rească" (apărută în 1906). Oraşul Hune
doara („Inidoara” — cum il'numeşte ma
rele istoric) deşteaptă adevărate vibraţii 
în sufletul călătorului: „De mult era 
aici, lângă Cerna tulbure, lângă mărun
tul pârâu al Zlaştiului, cu numele vechi 
moştenit de la slavi, un “cuib de ţărăni
me luptătoare, gata să apere hotarul îm
potriva năvălitorilor ce soseau din pasul 
lin al Banatului. Dintre aceşti ostaşi cu 
căciula în cap, opincile în picioare şi ar
cul pe umeri s-a ridicat Iancu, spre cel 
mai mare viitor pe care l-a avut Între 
străini un român, un ţăran al nostru din 
Ardeal".

în meleagurile hunedorene N. Iorga des
coperă cu o intensă bucurie istoria unui 
popor, rădăcinile adânci ale strămoşilor, 
întipărite înf port, în obiceiuri şi în meş
teşuguri, în grai, Jn durabilitatea nealte
rată a monumentelor.

•  în numeroasele popasuri pe care le-a 
făcut la Densuş, scrutând liniştea trecu
tului aşternut peste mormintele străbu
nilor săi, O. Densusianu a cules şi .sin»

‘ tetizat un bogat material etnografic, dia
lectal şi folcloric din localităţile aferen
te Ţării Haţegului. în monografia „Gra
iul în Ţara Haţegului", imortalizând dra
gostea pentru ţinuturile părinteşti, el o

feră în introducerea lucrării „una dintr# 
cele mai frumoase privelişti de poeri#' 
a pământului românesc".

•  Em. Elefterescu, în lucrarea sa „Lo
curi ardelene" (1934), face referiri ,1a O» 
nele localităţi ale judeţului Hunedoara* 
Deva, Hunedoara, Valea Jiului.

•  E. Camber afirmă — în lucrarea, 
„Ţara Zarandului" (1942) — că „Acest ţi
nut populat numai de români a  avut 0 0  ‘ 
rol important în -trecutul nostru istoric*. 
Autorul prezintă apoi pitorescul locurilor 
şi imensele bogăţii ale Văii Crişului.

•  Prezenţa marelui prozaitor Mihail 
Sadoveanu în oraşul Deva in anii 1921. 
1925, la cursurile de calificare şi perfec
ţionare a învăţătorilor ardeleni, ţinute la 
Deva, a prilejuit -scriitorului . realizarea 
lucrării „Memoriile lui Conu Ilie Leu- 
despre o călătorie în locurile îndepărtate 
tocmai la Deva". Pretutindeni unde-1 poar
tă paşii în târgul Devei, cuconul Ilie Le® 
întâlneşte oameni harnici şi cumpătaţii 
„care ştiu să răspundă curat şi cuviin
cios în limba între care m-a legănat mai- 
că-mea". Fiinţa întregului oraş îi apare 
scriitorului blajină şi veche.

Prin bogăţia datelor şi a informaţiilo» 
cu privire la amănuntele geografice, a s* 1 
pectele sociale, economice, culturale, ir- , 
torice, etnografice, legate de ţinuturile 
hunedorene, lucrarea constituie o secven
ţă impresionantă in istoria oraşului Deva.

Rezultat al cunoaşterii oamenilor^ şl lo
curilor hunedorene, aceste texte (deşi fa 
că incomplete) configurează o istorie prii* 
călătorii a judeţului Hunedoara, aţrag 
atenţia asupra receptării unor valori ma
teriale şi spirituale existenîe pe acest# 
meleaguri.
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CUCUVÂNTUL LIBER
...*.>v* «L»..s W.‘AVd.:

ATOTBIRUITOARE...
Cu mulţi am In urmă, 

poate 20, 25, am cunoscut 
un om — Viorel Demian, 
ttift satul Merlşor, comuna 
Bucureşci. Ne-am legat 
prieteni. '  Nu-i nici un 
secret. Era tânăr, vrednic, 
harnic, întreprinzător, ome
nos, gospodar da jruntfc, Aşa 
că sătenii 11 aleseseră depu
tatu l lor. Mai multe legis
laturi, una după alta. L-am 
reîntâlnit mai zilele trecute 
In satul lui, cu nume atât 
de dulce — Bu
curia revederii a fost ne
cuprinsa. :fi a mea şi a iui 
Viorel.

— Mai întâi gHMâi, vreau 
să-U arăt ceva la care poa
te «iei nu te gândeşti — a

VZÎS» t e t
ato-ăm dus tn centrul sa

tului #u nume A  mâr hun 
şi dulce, Ain poposit lângă 
ziduri toUde, ri
dicate pe Un fundament 
trainic de oţelŞi Leton, zi*
dferf âjtinse te eotâ ă,3 me
tri.
■'■ — Maî ţii minte ee*|i po- 

: suMCitm tare af&âr&t eu 
: mulţi «ni m -urmă 2 — a 
grăiI Viorel. Amărăciunea 
m m  şt *  feutiiMr met să.

te H a  lira  biserică, fără 
sfânt de rugăciune 

la  Bunul 
Im sfânta litur- 

îa praznice mergeam 
Ift bisericile din alte late. 
â » f o  no spovedeam şi pri- 
MNtnt tfânta cuminecături 
pWMtn îzfcă^raB păsatelor. 
Acolo ne cununam feciorii 

Iguhşi la vremea 
lierii familiilor. acolo 

boteza mr pruncii. Fri- 
twşte, prieten bun. fie ri- 

Oiserica noastră, 
s casă a lui Dumnezeu, 
Ce va dăinui peste

— Viorele, nu pot să nu 
fi» «atroo ; Cum ai izbândit ? 
Pentru că ştiu că tu ai por- 
riif-o, eşti sufletul acestei 

• focrâri sfinte, fără asemâ- 
m a t  Te-ni zbătut atâta 

.«Utar «te vrem epână i s-a 
ptis piatră de temelie.

In regimul apus în de
cembrie 1989 am bătut pe 
la  uşi şl pO'ţi ferecate mai 

= muu du 2Ufcm«. Fe lauu- •

derurgica" Hunedoara — 
oţel -beton, „RomsilVa’* — 
lemn. Cu sume do bani ne- 
au sprijinit Protopopiatul 
Ortodox Român, Consiliul 
local, credincioşi din ' alte 
localităţi, fii ai satului duşi 
pe ălte meleaguri, cărora le • 
aducem vii, pioase, sin
cere mulţumiri, Contăm 

şi pe mai departe pe spri
jinul dumnealor şi ai altora. 
Orice sumă este binevenită 
pentru ctitorirea sântului 
lăcaş, în hronicul de aur 
al '.sericii noastre din Me 
rişor vor fi pomeniţi pentru 

cei care şi-au 
prin

â  ttuăţarea din' b 
atât doritului

Flecarei

tinde tt-am test f  CSnâ 
, auzeau de ..aprobare pen- 

f i»  in stru irea  rmef biserici1' 
(Mr8â-i picuram eu cea* 
ră. Unii mă scoteau afară 

~ pur şi simplu, alţii puneau 
#  critică pe captrl « e u  eu 
nemiluita, să fiu te speli cu 
testă apa din Dîmboviţa 
Bucurcştiotul. Au fost şl

mai omaneşi, cu suflet, 
m-au sfStuft : 
îfttre patru OChi, că

„nu-i momentul”. înţele
geau durerea mea şi a să
tenilor că n-avem biserică, 
dar „noi'h-avefti nici o pu- 

'  tere” .. După Revoluţia din 
Decembrie 1989 sătenii mei 
m-au ales consilierul lor. 
Prima grijă, ţâre mă doare 
şi «e doare pe toţi de zeci şi 
zeci de ani, a fost sâ ne 
inâlţâm biserica noastră 
sfântă Consiliul local, dl 
primar, sătenii au fost şi 
sunt toţi ea unul In fa
voarea acestei minunate 
Idei -

iN s a m A R f

«* Cum 6ţl pornit lucra
rea, V io rteF  

— Satul m m  
arc 23 de 
chiar şi cc
conţi _____ .  ... __
Locul.n aveam stabilitate!,
fii centrul «Autul, Am ob-
P*“b P î w w i  Ş  wnniCtfi 
la te&ML rrtirfţrrilndir nuri

S îT s
m : m  i .

- . ■ t« _
4* «fiftţire .4

'̂LAâ 'vâ .
rWBMIUIUt
mmmrm

CMC t
>*Z*»«M***M»**M»*az*»«|

AO tH TtttS  DC KBUCITATS j
|  „CUVAMVt LIBER-
|  r fw tre H OTwvffH» HTT̂ l f i  W H i f » - f
1 teţl publica anunţuri i t  mtcă ţt mare pu~ j 
I bUcime in ziarul mmrut apelând te «Hm- > 
î lifte de publicitate din i |
l •  DEVA — te SEDIUL REDACŢIEI» 
I dfn str. t  Decembrie, nr, 35 (tei d iilrm  * 
t Tribunalului judeţean); — ia chioşcul din I 
l CENTRUL MUNICIPIULUI lângă nwfro- j 
) ţinui „Ccmtim* ; — te chfoicttî din CAM• 5 
} TIERUL MICRO 15 (staţia da ornăm  \
î „Orizont"). I
I •  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (teL ;
j 7169261 I
1 •  BRAD, strada Republicii (tel. i
1 Qscmsi ta sediul s.c. jtmcalF< \
]  A ORĂŞTIE, la chiafcul de lângă mă* I
1 gazinul „Palia*. - î

*  HAŢEG, pe str. Pmgrmdtdş un 1 * 
I (i« ^alifii secţiei foto), Wetefmm: T7&S67, \  
j 770735. |
* Agenţiile ziarului nostru şsîgwră, te î 
I taxe rez&mUle, publicarea eu maatimă I 
I promptitudine a tuturor anunţurilor de I 
. mlaă şf mare publicitate, : ' , '; ■. {
.mmm.m— tmm* <*** • mmt *■»*•>—«

R A D I O  D E M A T M  H 9;3

Asigma spaţiu publicitar 
pz poftnrtf» de radio prtvzts 
dfn urinăteawte «rasei ' 
BUCUREŞTI
CONSTANTA i
TIMIŞOARA '2 .

ORADEA 4.
BUZĂU $
UR2ICEN1 8
SLOBOZIA .

Informatil la telefon g
BfiăTCt - 10 '

TALON
DANCE MUS IC TOP TEN

awil&iriwi
rnm^

Expediaţi tăionut pe adresa: "Radio Oeva1’. str L.Blaga. tir. T(Ţ

t a s w w w w w w w w w w w w o jw v w w w w c W W O u w s v W W W W W ^ V l

CENTRE DE SUBSCf&ltE — JUDEţUL HUNEDOARA
U POŞTA ROMANA
DŞVA — str. Libertăţii ta, 1, oficiul p al nr. 1 
DEVA — str. 22 Decembrie «r. % oficiul postai nr. 4 
BRAD — str. RepubMcu nr. 2 
CALAN — str^Bmdului nr. 2 
HAŢEG — Flaţ» Unlrti nf. 6
HUNEDOARA —  str. *2 M f i i e  nr. % oficiul postai nr. 1 
LUFIEXI — ste. R»publicii ar. a

postai nr. 1

fU A
P U I *
-OAHMHDIK'iSfUSa 
VATA M M M

2.
DEVA — str. Decebal, bl. 10P

1 :

— Plata Unirii nr. 3 
— str. George Enoscu nr. 22

• str. Republicii ar. 3
4. BANCA AGRICOLA 
Filiala HAŢEG — str. Bisericilor ar. 2
5. BANCOREX
Sucursala DEVA — str. 22' Decembrie, bl. 7, parter.
6. BAN m • H ANADE] • VOLT •
Sucursate Hunedoara i DEVA — str. i  Decembrie nr, 23

HUN^QOA&A ■— R -d u l libertăţii Nr. 26
7. CASA m  ECONQmi Ş l CONSEMNAŢII VI 
Sucursala Hunedoara : DEVA — str. 22 Decembrie nr, ffi, bl. 26 
MUiîa HUNEDOARA — str. Avram Iancu nr. 16 
Fffiaîa PETROŞANI — str. 1 Decembrie 1918 nr. 61 
Agenţia BRAD — str. Republicii nr. 14

> CALAN — str, Independenţei ar. 14 
“  fA — SIS. libertăţii hr. 3

— Piaţa Dftfrli ar. 18
nr. 1 : LUPEN1 — B-dui Păcii nr. 4 

. — str. N. Băleescu nr, 3
— B-dul i  Decembrie 1918, bl. 70
— P-ţa Unirii, feb 20 

VULCAN — str, Mihai ViteRfu nr. 17
Agenţia BAIA DE CRlŞ — str. Poştei 
Agenţia CHETEJU DE — str. Vale» Făiragului, b l 3
Agenţia £>OBRA — str. t Decembrie, W. 2 
Agenţia ««GAGIU — str, Calea «omanlfor 
Agenţia 1LIA — str. Libertăţii nr. 12
8. FONDUL PROPRIETĂŢI 
DEVA — str. Decebai, bl, 8

— str. Aurel Vlateu nr. 2 
BA ÎG — str. T. Vladimirescu, bl. 2

str. Timişoara nr. 2 bl. 8
— str. 1 Decembrie, bl. A l

> str. Sus ca, bl. 17G
PETROŞANI — str. 1 Decembrie 1918, bl. 76-P
VAŢA — Piaţa Moţilor, bl. 12
BRAD — str. Libertăţii nr. 8
ORĂŞTIE— str. N. Băleescu nr. 23
VULCAN — Str. Romanilor nr. 6
BAlŢA — str. Principală nr. 102
CĂLAN — str. Independenţei nr. 18, ap. 81
BAIA DE CRlŞ —. str. Plopilor nr. 5
GEOAG1U — str. Romanilor, bl. 1
PUI — str. Republicii «r. 29
ILIA — str. libertăţii, ffr.’Sfi
SARMIZEUETUSA _  str. Principală nr. 1
ZAM — str. Republicii nr. 180
PETROŞANI — str. Republicii nr. 122 bis
CENTRU MOBIL

ALEGEREA ESTE A DUMNEAVOASTRĂ
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’ B I B U N -A
„c u v â n t u l u i

• UBES"
, «  DOSAR t t î  CURS DE 
So l u ţ io n a r e . Dosarul 

dnă Maria Tonta, din 
Dheiari, «Ue In cui» de 
toluţionare îa Oficiul ju- 
Beţean de pensU, î t |  ur
ina verificării perioadei 
lucrat*, Consumcoop lila 
o certificat timpul lucrat 
de dv., urmând ea toti-o 
perioadă scurtă de timp,
să beneficiaţi de drepturi
le e e v i  se cuvin, potri
vit» legii. (C, PA . .'

•  r e f u z a  t it l u l - d e  
, PROPRIETATE. La sesi

zarea adresată redacţiei 
noastre de dl Szanto Bo- 
zicş Victor ţi  trimisă spre 
soluţionare Consiliului 
local Crişcior, primim 
următorul răspuns semnat 
de dl vkseprimar Mircea 
a’uduron ş> Elena Poe- 
'nara, secretar: „In baza 
C.F. prezentat i s-a atri
buit dlui Szanto Bozies 
Victor suprafaţa de 0,18 
ha, iar diferenţa de 0,03 
ba in completam până 
Ia 0,23 -prevăzută In ade
verinţa de proprietate i 
s-a atribuit din rezerva 
primăriei, teren aflat în 

~ imediata apropiere a 
casei sale de locuit. Pen
tru suprafaţa de 0,05 ha, 
ce o sol ici tă dansul din 
proprietatea numitului To- 
modan Ioan, nu i s-a putut 
atribui, deoarece proprieta
rul prezintă act de C.F. 
cu un Bit nr. top. Mă
surătorile au fost efec
tuate în termen, drept 
pentru care i s-a întocmit 
procesul verbal de pune
re în posesie, pe care 

i l-a semnat, eliberându- ~
• i-se şi Titlul de proprie-
* taie, dar pe care refuză 

să-l primească".

I
I

S.C. CĂTĂLIN * IS O  

ALBA1VLIĂ 

IMPORTATOR DIRECT

. .  _  „  E U G R O S l
•  Portocale •  Banane •  ÎAmăi

— — --------- ■ - ■ i— I

TOMBOLA CRĂCIUN 95 |

M a n d a rin e  •  G re p fm tu r i  •  R o ţii. 

|  T e l. m m G 9 1 1  sau 83 0 9 1 4 ,

i __________ ;— ;_______
i 
t 
i 
i 
i 
i 
i
•m

I 
I

•  I

I

W

S P R IJ IN U L  

A G E N Ţ IL O R  

E C O N O M IC I  

Ş l A L

POPULAŢIEI

Societate» QUA$AR oferă 
tuturor clienţilor Care cumpără 
produse cu o valoare mai mare 
de30Q 000 le» in perioada 1 11 

24 12 95 următoarele premii

Premiul 1 Televizor color 

Premiul 2. Video player 

Premiul 3. Televizor color

Menţiuni lOCafetiere

7 cm

I
I
I
I

P rin  m ifg ax in e led in *  -

D e v a  Tel .611261  6 1 4 9 8 3
H unedoara  72109 r
Orâştie !<jl . 6 4 2 3 9 7

Sunteţi membru de sindicat?

L id e r» d c  s in d ic a t  

a ş te p tă m  să  n e  * 

c o n ta c ta ţi  pen trU SI ,* 
a l ia  c o n d iţ i i le  
e x c e p ţio n a le  p e  
v i l e  o fe r im  lâ  

T e l :  0 1 / 2 H  3 3 . 9 7  J 
Fax: 01/211.33.99 •

, . , s . PLATA IN RATE
cu prilejul sărbătorilor de iarnă
tm dar care vă va încălzi sufletul 
APARATUL ELECTRIC MULTIEUNC } iONAL 
iAcest aparat ultramodern va crea în casa 
Dumneavoastră cea mai agreabilă atmosferă :
Sama^.o'căldarăi |tfemenitoarc ; *  '« ktin t ■.
Iar vara »0 răcoare liniştitoare.

SUPERTHERM
D E  L U X E  2 0 0 1

T rro f t i i
O R O  oferă o şansă reala la

1 0  urma succeselor reahzaie in implementarea programelor de 
privatizare în Cehia, Polonia, Ungaria şi In Romania, Creditanstatt 
Investment Bank intenţionează înfiinţarea unui fond deinvestjtii. 
Administrat de C1RO, Fondul va 6 bazat pe acţiunile rezultate în 

urma procesului de privatizară.

G iR O  oferă in v estito ri la Fondul Roman deinvestitii 
informaţii confidenţiale si gratuite privind oportunităţile de 
valorificare superioară a cuponului si garanţia preluării 

acţiunilor de la societătfie indlcale in noul Fond.
Cei interesaţi sunt rugaţi să  completeze talonul GlfftO

« M P O R I A N J V

CIRO - valoare banilor dvs.

I

«

I

I

IB C IR O
ckEgnuisnai inksi m m n u TALON

PRIN COMPLETARE* TALONULUI. INVESTITORII FONDULUI ROMÂN DE INVESTIŢII VOR 
BENEFICIA DE INFORMAŢII CONFIDENŢIALE GRATUIT** PBIVtND PRESCHIMBAREA 

CUPONULUI ; —
Numele ii>rv ■ - ■— *1*94 84*4;,, dom'cliUB, ir, ......... .  . —.... .... sţr
.......... ......................... m ::.L~rnL»MU ........ ....... posesor al gsnmIuJiiI da
investitor, declaraţia de adeziune n ţ d o r e s c s â  primesc Informaţii privind
preschim barea cuponului în acţiuni ea vor ti preluata da noul fond da Investiţii administrat Ba 
CIRO, la libera mea opţiune. Mă oblig aă păstrez confldenţlatllatoajrţţormaţlllor primite.

JData „........................Sem n»lura .,.i»j«vr.t .,

Decupaţi talonul, complotaţi datele *1 expediaţi-! însoţit de dn pite tim brat sl autdaclrasat la: 
CIRO  S A. C is tr t*  ooşUUft nr. 473, Ortcht) po*tal oŢ»?;iCiuU*3PP<î»7

GARANŢII SPORITE PENTRU 
INVESTITORII LA
FONDUL ROMAN M  

INVESTIŢII

O ŞANSA IN PUUS PENTRU 
VIITORUL DUMNEAVOASTRĂ I

PRO INV6ST SA. anunţă onorata efientelă asocierea cţ$ 
C*EOITANSTAJLT INVESTMENT BANK

; cea mai inportartâ bancă de investită din
E u r c p a C a N i a l a ^ d e E ^ .

Speâafistfi cetor două instftu^ urmează să administraze; 
FONDUL RCMAM  P f  IMVEMJTŢU pnn

S B  CIRO «CftEOfTANfiTALT INVEtT 
SnM mmsiW RUM  \ i *O M A W ,A

investitorii Fondului ®35Ţ»ân de Investită vor măsura etectefo
acestei

oportunităţi prin benefică superioare asigurate de

d* valoare banilor dvs.

i

!
I
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B § |  CUVÂNTUL LIBER ,-
S5«!S65SVW£-s>.«<>xO'>c-.n« *̂/0<<; > •>»*?.' -r»..**»-*»*» .̂-Oî-

VĂN ZĂRl-

CUMPARARl

»  Vând apartament 3 
camere, etaj 2, Simeria, 
Atelierului bloc 6/15.

(2250)

•  Vând Digital video 
m ixer, videocameră, am 
bele m arca Blaupunkt,

: generator ~ de caractere, 
marca Panasonic, trepied, 
set cabluri şi 20 casete. 
Toate sunt în stare im
pecabilă, Preţ 2 500 DM, 
negociabil. Tel. 672131.

(2150) ,

Vând laborator b ru 
tă rie—-patiserie (cuptor, 
m alaxor, dospi tor). Infor
m aţii SIBIU, tel. 069/ 
44177-1 si 069/446488.

(2246)

•  Distribuitor al produ
selor Londa vinde en 
gros întreaga gamă de 
produse .între orele 10—18. 
Informaţii tel. 054/613376.

(2242)

•  Vând dulap frigorific, 
spaţiu comercial, preţ a- 
vantajos. Orăştie, telefon 
647182.

(1712)

•  Vând Dada 1310. 
(1984), şi Dacia 1 300 (1975), 
motor nou, ambele Un
garia, preţ convenabil. Tel, 
627196.

(2240)

•  Vând parbrize şi ele
mente de caroserie pen-

: teu toate tipurile de autd- 
> turisme şi microbuze din 
f import Tel. 065/124315, - 
luni—vineri, 10-17.

(2239)

•  Vând talon TV 12 
(salvare). Informaţii tel. 
615189, după ora 16.

(2238)

0  Vând porci între 115 
-rţ 125 kg. Informaţii lâ  ‘ 
telefon 615189, după ora 
16.

(2237)

' •  Vând parchet de fag 
47 mp, frigider 120 1. Tel. 
616519.

(2233)

•  Vând cazan încălzire 
centrală, pe gaz. Deva, 
telefon 615449.

. (2234)

•  Vând urgent maşină 
de îngheţată stradală, trei 
capete, Italia. .. Telefon 
642790.

(1708)

0  Vând motor ARO Die
sel, nou, convertor su
dură GS 350, compresor 
aer, cu motor, 4 kW. Tel. 
770369, Haţeg.

(7097)

•  Vând talon Opel 
Record şi piese Informaţii 
telefon 729620.

(7897)

•  Vând. remorcă auto,
căciulă, guler nurcă, cojoc 
damă, scurtă blană nea
gră. Informaţii telefon 
718088. (7898)

•  Cumpăr urgent Da
cia 1300 break zero km. 
Tel. 715213, 715680.

(7899)

OFERTE

DE SERVICII

TRANSPORT AUTO
•  CU CAMIOANE ÎNCHISE 

DE 3 1S TONE
•  GARANTAT PREŢ MINIM

• TELEFON 054/647529

99

ABONAMENTUL 

LA ZIARUL 

CUVÂNTUL LIBER“
* Abonafnentui este calea cea mai siau- 
I  râ şi mai avantajoasă de procurare a zia- 
f  rului nostru. C o s t u l  abonamentului 
|  pe luna decembrie este de 2 500 lei, 
I plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
% ♦ v ___» • J  ̂  î — «Lf _rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar
! costa 4000 — 4200 lei, prin abonament 
I se economisesc« lunar aproximativ 1500 
|  de lei, în funcţie de numărul zilelor cţe 
j  apariţie.

.... ' fc-.' . • v - .. '
|  Ziarul apare zilnic în 8 pagini! ^
î kk'k*':k £ ^
! Abonamentele se pot face la oficiile
i poştale şi la factorii poştali. Pentru luna

J  decembrie puteţi face abonamente în tot
;| cursul lunii noiembrie.

ÎNCHIRIERI .

•  închiriez două spaţii 
comerciale, zona Piaţa 
Obor. Informaţii telefon 
718988.

(7898)

•  Caut locuinţă pentru 
închiriat zonă centrală sau 
semieentrală. Tel. 623389, 
sau 615714.

(2245)

•  Caut de închiriat gar
sonieră sau o cameră cu 
acces la baie şi bucătărie. 
Telefon 628866, după ora 
16.

(2901)

•  Caut urgent garaj 
pentru închiriat. Deva, 
preţ avantajos. Telefon 
624279.

(2235)

DECESE

•  Cu durere în inimă,
soţia Irina, copiii şi nepo
ţii anunţă încetarea din 
viaţă a-dragului lor soţ, 
tată şi bunic, . k  - *

CRIŞAN VASILE
înmormântarea va avea 

loc în data de 8 noiem
brie, ora 13, la Cimitirul 
Ortodox din Ilia.

(2249)

•  Familiile Micu şi Du- 
mitraşcu aduc calde mul
ţumiri tuturor celor care 
au fost alături de noi la 
greaua pierdere suferită 
prin trecerea în nefiinţă a 
celei care a fost o minu
nată mamă, soacră şi bu
nică,

ELENA ZATU
Dumnezeu s-o odihneas

că! - (2304)

I
I

BANCOREX

BANCA ROMANĂ DE COMERŢ 

■ EXTERIOR S.A.
" . . v ■ .  •. ,..v  ;

SUCURSALA DEVA

cu sediul în bdul 22 Decembrie, 
bloc 7 parter 

(vis-a-vis de Liceul Auto)

l i  An  u  N  y

•  Angajez în condiţii 
foarte avantajoase frigd- 
tehnist. Tel. 71233?.

' (7896)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

0  Schimb apartament 2 
camere, confort redus, Da
cia, cu apartament 2 ca
mere, central, plus dife
renţă. Informaţii Liber - 
tăţii, bloc <3, sc. B, et. 
1 ap. 52.

(20-26)

LUNĂ
P.A.

I  1
1 40%

j 2 LUNI 
140% P.A.

I 3
|4 2 %

- a
1 6
[4 2 %

I  9
I  4 2 %

I 12 LUNI 
■  42% P.A.

I

LUNI
P A .

LUNI
P.A.

LUNI
P.A.

DE LA  35% P-A. LA  |

I
DE LA  35% P.A. L A |

I
DE LA  35% P.Ar LA  |

I
IDE LA 32% P.A. LA
1

DE LA  32% P.A.

DE LA P.A.

(566)

r JLA  |

LA  J 
I
II EXPLOATAREA MINIERA VEŢEL j

I  Organizează la sediul unităţii, în data |  
|  de 6 XII. 1995 j

! } '
1
••V v:

I.V :

1

\*
I•S
I

s | pentru vânzarea $e mijloace fixe  
|  aprobate pentru casare în anul 1995.
1 Lista mijloacelor fixe poate fi con- 
! sultată la sediul unităţii.
I Relaţii suplimentare prin telefon nr. 
1 612488: int. 14. (2147)

S.C. METALOTEX S A. DEVA

Angajează cu probă de lucru:
■kr croi torese (confecţioner-textilo); lăcătuşi 

|  mecanici; sudori; strungari; tâmplari; brutar;

J" morar; inginer mecanic. •
Relaţii la tel.: 611854; 626009 sau la se* 

Idiul Societăţii din Deva, bdul 22 Decembrie, 
|b loc  4 parter.

I

! I
i

I
i

I
I
I
I
I
i
I
I
I

*****

SOCIETATEA COMERCIALA ■
Z,METALUL* S ,A , PEŞTIŞU MARE 

Nr. 363
Judeţul Hunedoara 

Telefon: 054 — 13370; 13371; 
Fax : 13371 —  15593

\
ANUNŢĂ PE TOŢI CEI INTERESAŢI 

să-şi investească Cupoanele Nominative 
la această societate, că o pot face neîn
târziat şi conform Legii nr. 5511995, a- 
vând în vedere următoarele date infor
mative :

La 31 decembrie 1994 cifra de afa
ceri a fost de 9 519 010 mii lei;

Capitalul social la $1 decembrie 1994 \ 
a fost de 5 527 975 mii lei ; j

Anul financiar precedent a fost în- 1 
cheiat cu un profit brut de 407 212 mii » 
lei; |

Societatea Comercială „METALUL* ) 
S.A. s-a clasificat pe locul II pe judeţ ) 

t în activitatea de comerţ şi producţie în ( 
\ anul 1994. [
S OFERTA 
V ALEGEREA

I 
I

jc ă  începând cti data de 7 noiembrie 1995 J 
§ dobânzile practicate la depozitele tn lei I 
| p entru persoanele fizice şi juridice SE j  
^M AJOREAZĂ după cum urmează :. |

ESTE A NOASTRĂ  
A  DVS l,____________   l

SOCIETATEA COMERCIALA J
FARMACEUTICĂ „REMEDIA* S.A. \ 

D E V A  )

cu sediul în Deva, str. Dorobanţilor,
. nr. 43, judeţul Hunedoara

I N V I T Ă

până la data de 1 decembrie 1995, 
la sediul societăţii, toate persoanele în
dreptăţite să facă parte din

ASOCIAŢIA  '  SALARIAŢILOR ŞI 
MEMBRILOR CONDUCERII, 

în vederea dobândirii de acţiuni ale 
acestei societăţi, care se privatizează 

Pot participa următoarele persoane: 
—- membrii conducerii societăţii 
—  salariaţii societăţii 

. — foştii salariaţi 
***- pensionarii care au avut ultimul 

loc de muncă la S.C. Farm. REMEDIA 
S  A. Deva.

Opţiunile se depun la sediul societă
ţii, de unde se pot obţine şi informaţii 
suplimentare direct sau la telefon nr. 
223260, interior 21. (5651

11 ..........  — .......................

S.C. FARMACEUTICĂ REMEDIA S.A.
' D E V A

cu sediul în Deva, str. Dorobanţilor, 
nr. 43, judeţul Hunedoara,'

"  ORGANIZEAZĂ

î& iiii

pentru ocuparea a 2 posturi de far
macist în localităţile Ilia şi Geoagiu-Băi.

Concursul va avea loc în ziua de luni, 
27 noiembrie 1995, ora 10, la sediul so
cietăţii.

înscrierile pentru concurs se pot face 
până la data de 24 noiembrie 1995, in
clusiv. k k ^ 'k ^ ^k -k

Informaţii suplimentare se pot obţine 
i la sediul societăţii, biroul Marketing, sau 
J telefon 222280, interior 21. (564)
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