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9 NOIEMBRIE
.Ştii, nevastă, tu săruţi mai bine ea 
ia !
Da. Mi-a spus chiar soţul c i !
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9 NOIEMBRIE
•  1 dolar* SUA ' — 2286 lei
•  t  mărci germană — 1616 lei
•  100 yeni japonezi — 2219 lei
•  1 Ură sterlină — 3668 lei
•  1 franc elveţian — 2008 Iei
•  I frâne. france® — 467 Ie!
•  100 lire italiene v —* 143 lei

-  Cursuri de referinţa ale Băncii Naţionale 
a României
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ale cercetării
solide

sociologice 
factorilor

,De mult timp, poate 
chiar de la recunoaşterea 
în România a fenomenului 
şomajului, in minţea so
ciologului Eugen Maniac, 
cU&ptor adjunct al Direc
ţiei pentru Muncă şi P ro-; 
tecţia Socială — Şeful 
Oficiului Forţă de Muncă 
şi Şomaj al amintitei dir 
recţii a Ministerului Mun
cii/, a încolţit ideea unei 
cercetări sociologice, care 
să ofere date ştiinţifice 
concrete celor cc operează 
pe. piaţa muncii. ^  '

Cu susţinerea organiza
torică, financiară îi morală 
a- Asociaţiei P.A.E.M. De
va, a Ministerului Muncii 
şi Protecţiei Sociale prin 
direcţja sa judeţeană Hu
nedoara, cercetarea s-a fi- 
nalizat. Mai mult decât 
atât, In sfera ei a fost cu
prins şi un eşantion de 
pensionari, implicat fiind 
deci şi Oficiul de pensii 
al amintitei direcţii â 
M.M.P.S.
, Eşantîoanele de subiecţi 
avute în vedfre au cuprins

un număr de peste-1000 
de şomeri şi peste "700 de 
pensionari din zona De
va. Raportat la numărul 
de şomeri în evidenţă, — 
2838 — şi de pensionari

Mircea Baron şi Ion Pâr- 
vulescu, împreună ctx un 
colectiv de 25 de studenţi 
ai facilităţii respective.
J Cercetarea a avut ca 
obiective: * "

In exclusivitate pentru „Cuvântul liber“

de stat de asigurări so
ciale, eşântioaneie sunt mai 
mult decât semnificative 
depăşind procentual pe 
cele uzitate de IRSOP. - 
■ O asemenea cercetare 
nu putea fi' dusă "cu suc
ces lâ capăt, fără aportul 
specialiştilor în cercetarea 
sociologică. Ea cea ale că
rei rezultate le vom folosi 
în mai millte episoade în 
ediţii, următoare ale zia
rului şi-a adus o contri
buţie hotărâtoare catedra 
de ştiinţe socio-umaite a 
facultăţii de ,ştiinţe a U- 
niversităţii Petroşani, prin 
prof. iiniv,..,dr. Septimiu 
Krausz, lectori univ. dr.

•  Autoevaluarea stării
§e- irindîcap social;

•  Percepţia de către 
subiecţii intervievaţi a" po- 
şibilităţUofc d e ' ’ schimbare 
a statutului lor social (pro
fesional şi • ocupaţional);'
' •  Aprecierea ofertei so
ciale geiMafu reinserţia 6- 
cupaţională;

•  Proiecta în  plan su
biectiv a măsurilor pasive 
şi active de comba'tere â 
handicapului social In ge
neral şi. a şomajului în 
particular; ~ -
|  •  Perceperea pozitivă 
do către subiecţii investi- 
•gaţi a măsurilor active de 
/combatere a handicapului

care oferă
m

social, comparativ cu cele 
implementate (aplicate) pâ
nă la data' investigării;

•  Autoaprecierea stării 
actuale de pensionari;

•  Aprecierea , legislaţiei
actuale-referitoare la pen- 
SiiV * ........... ‘ “ - - -

•  Consideraţii privind 
noua legislaţie a  pensiilor, 
şi unde ar trebui să se 
intervină cu modificări 
structurale;

•  Apreeierea relaţiilor
. instituţiei 3e stat cu pen

sionarii ţim  punct de ve
dere al eaUtăţii prestaţii-' 
lor, competenţei şi solici
tudinii personalului spe
cializat, în legătjjră' cu 
modul de primire a so
licitatorilor în instituţiile 
staţctţufc "■ ■ ■ * •'
, ţb^uîm ele acfşşjpi cer
cetări sociologice au 'fost 

. obţinute : în 'fexelşsivitată 
de „Cuvântul liber" şi Vor 
fi publicate în serial cu 
comentariile publicistice de 
rigoare, . . .  ^

ION CIOCi.W ;

j [ FLASH!
•  Dem»s‘o. Dl. Ti- 

beriu Vladislav, se
nator • P.N.Ţ.C.D. de 
Hunedoara, ne-a trimis 
la redacţie prin fax scri
soarea adresată de dom
nia sa preşedintelui Se
natului României, dlui 
Oliviu pherman, prin 
care îşî anunţa demisia 
din Partidul Naţional 
Ţărănesc Creştin şi De
mocrat. Priţrtre motivele 
demisiei, dl. senator a 
înscris neînţelegerile sale 
cu dl. Mîhai Bucur, de
putat P.N.Ţ.C.D. de Hu
nedoara. în ce priveşte 
pensiile demnitarilor, le
gea învăţământului şi 
pătrunderea de capital 
străin în Transilvania. 
(Tr. B.)

•  Iluminatul public.
Ziua scade, noaptea creşte 
ş i . este tot mai multă 
nevoie de lumină. „Pen
tru aceasta, ne spunea 
dl. Mircea Tuduran, vice- 
primarul comunei Criş- 
cior, am trecut la reface
rea iluminatului public 
în localităţile comunei. 
S-au înlocuit cablurile, 
siguranţele, prizele de
fecte, becurile arse, în 
Giţrabarza şl Grişcior. 
Continuăm lucrările la 
Zdrapţi. Vrem ca lama 
să ne găsească pregă
tiţi şi-n această privinţă: 
(Gh. I.N.)

e. Un nou partid.
Recent, in municipiul Brad 
. a luat fiinţă ■ Partidul 
Pensionarilor din Româ
nia, Filiala Zarand. ■ Ca 
preşedinte a fost ales 
dl. Iacob, Bud, vicepreşe- 

- dinte ing. Teodor Rusoi, 
iar ca secretar dl. ing.

. Mihai Dărăştean. Până 
în prezent partidul nu
mără peste 500 aderenţi, 
foşti mineri, preparatori,

: electromecanici şi alte 
categorii de oameni de 
vârsta â IlI-a. (Al. J.)

•  Fără dteţftmente le
gale de provenienţă.
în luna octombrie a.c„ 
Radu Cătălina* de la 
S.G. Radcom .Impex 
S.R.L. Lupeni, a comer
cializat legume şi fructe,
fără documente .iegple de
provenienţă a mărfii. _

încălcând prevederile 
legii, societatea â ■ fost 
sancţionată cu o amendă 
de 100 000 de lei, iar 
contravaloarea de 314 00(1 
de lei proveniţi din co
mercializarea ilegală « a , 
fructelor şi legumelor ş-a 
virat la buget. (CP.)

•  Sătenii au păduri. 
Şi în satele comunei Baia 
de Criş aplicarea preve
derilor Legii fondului' 
funciar se îndreaptă spre 
finalizare. Zilele acestea 
au fost înaintate alte 
119 fişă —• procese ver
bale în vederea comple
tării titlurilor de  pro
prietate. De remarcat că 
toţi sătenii din Baldovin

au fost puşi în posesia 
suprafeţelor de păduri 
la care au dreptul, ac
ţiunea -fiind încheiată, 
(Gh. I.N.)

•  Sancţiuni .administra
tive. La numărul mare 
de cauze soluţionate de 
Parchetul de pe lângă,  
Judecătoria Petroşani în 
perioada trecută din a- 
cest an se adaugă şi 299 
de sancţiuni administra
tive. Acestea depăşesc cu 
aprpape-50 numărul sanc
ţiunilor apHcate în ace
eaşi .perioadă a anului 
hdfşjţt.' ţVJî.) V’

•  Accident grav «te 
muncă in Valea Jiului!
Ip  noaptea .de 6/7 noiem
brie a.c., 'în  jurul grei 
două, la E.M. Paroşeni, ! 
sectorul- II prcxiucţie, a 
avut loc un grav accident 
de muncă, în urmă că
ruia au decedat '  trei 
persoane — Cristian ta -  
zăr, Robert Gsabâ Papp 
şi Ştefan Dinu —, iar , 
Fiorin Pocşan şi Petre 
Gheorghe au fost inter- ; 
rtaţi de urgenţă la Spi
talul Municipal Petro
şani, cu diagnosticul de 
intoxicaţie acută cu mo- 
noxid de carbon.

Cei doi internaţi au 
fost trataţi , în spital şi J 
sunt în afara ~ oricărui 
pericol, fiind ţinuţi, deo
camdată, sub observaţie 
medicală. (CP.) '

] IN ZIARUL

\

•  Viaţa noastră 
|  de toate zilele

j •  Club T 
%

•  Consiliul locul
J acest parlament al

COLECTIV DE CONSULTANTA PENTRU j 
SUBSCRIEREA CUPOANELOR DE J 

PRIVATIZARE )
I,a nivelul Prefecturii judeţului Hunedoara a fost / 

organizat un colectiv de consultanţă pentru explica- ţ 
rea modului în care se desfăşoară- etapa *dc subscriere ţ 
a cupoanelor nominative de privatizare 'şi a certifi- 1  
catelOF de proprietate contra acţiuni ia societăţile co- > 
merciale şi Fondurile Proprietăţii Private. )

'Colectivul pste condus de domnul subprefect Mir 
hai* Rudoanu şi uoate fj contactat la telefoanele: 
617539 614520; 613666. '

Pentru acţiunile ce vor avea loc în. societăţile co- | 
merciale, precum şi în municipii, oraşe şi comune, co
lectivul va fi completat cu cadre de specialitate (eco
nomişti. jurişti, ingineri din industrie şi agricultură 
etc.). .

In municipii, oraşe şi comune 'vor funcţiona în / 
cadrul primăriilor colective de consultanţă conduse » 
de secretarii consiliilor locale şi din care vor face r 
parte specialişti din aparatul propriu, de la centrele | 
agricole, cadre didactice,* jurişti, economişti şi alţi | 
intelectuali. :

ADUNAREA PENSIONARILOR DEVENI
Marţi după-amiază a 

avut loc adunarea generală 
a pensionarilor din muni
cipiul reşedinţă de judeţ. 
Cu acest prilej s-a prezen
tat Statutul si- Programul 
Partidului Pensionarilor din 
România, s-au ales dele
gaţii ce vor participa Ia 
Conferinţa judeţeană „ a 
partidului şi s-au dezbă
tut probleme organizatori- * 
ce. Adunarea a fost des
chisă de dl. Ioan Răcoi, 
vicepreşedinte al Consiliu
lui judeţean al P.P.R., iar

materialele au fost pre
zentate de dr. Andrei Lo* 
rinez. La adunare a venit 
şi dl. ing. Ovidiu Hagea 
priinarul municipiului dar 
n-a stat decât circa, o' ju
mătate de oră \ întrucât a- 
vea planificare ia dentist. 
Cei prezenţi a u .. regretat 
plecarea dumnealui întru
cât au avut multe de spus, 
la adresa primăriei, • cuin 
au făcut-o mai apoi în 
cadrul discuţiilor pe o 
sferă de teme foarte bo
gate ŞI divefshT (Tt. B).

IN SPRIJINUL PRODUCĂTORILOR 
AGRICOLI

Direcţia generală' pentru 
agricultură Şi alimentaţie 
a judeţului Hunedoara» 
prin serviciul' său de con
sultanţă şi propagandă, 
susţine săptămânal la Ra- 
tlkr T-^s -ABC - Haţeg; o 
rubrică destinată producă
torilor agricoli. I a  rubrica 
respectivă simt prezentate 
informaţii utile, tehnologii 
de cultură şi de creştere 
a animalelor, probleme 
sanitar-veterinare, de i-

gienă alimentară, legisla
ţie agricolă, realizări din 
agricultură şi altele.
. Cei interesaţi de mersul 
agriculturii pot trimite în
trebări -in «scris ’pe Tadresa 
comunicată în cadrtil emi
siunilor respective,'- care 
este: Hâd io T—5 -ABC Ha
ţeg, Piaţa Unirii, nr. 1, 
urmând să primească răs
punsuri la tot cCga ce do
resc să afle. (S.M.)

•mmmm

•  Sf. Mc. Clauditt, 
■Castor, Sempronian şl 
Nicostrat;

•  9—22 nov. 1918.
Coiisniul Naţional Ro
mân Central din Tran
silvania cere guvernu
lui maghiar să-i recu
noască puterea deplină 
asupra teritoriului Tran
silvaniei; .:;f

•  S-au născut: în
1930, scriitorul AUREL 
RÂU; în 1901, istoricul 
literar LIVIU RUSU;

•  Soarele răsare la 
ora 7,03 şi apune la 
16*55;

•  Au trecut 312 zile 
din aii; aq mai rămâs 
53.
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Activitatea cn cartea

„ B ib lio te c a  din S m e r ia  n -a  f o s t  
n ic io d a tă  o  b ib lio tecă  m oartă'*

•rarei ■rare*»

Prima senzaţie care te- 
ncearcă după ee-i treci 
pragul e similară cu plă
cerea Pe care o resimţi in- 
tofrtânrin-te «casă, după -o 
zi obositoare de muncă, 
uade toate lucrurile snat 
pase la locul iar., răzbă
tând ordinea şi curăţenia, 
liniştea şi confortul.

în  ceztfl de  faţă «ceste 
lucraţi nu reprezintă alt
ceva decât numeroasele şi» 
totuşi, insuficientele cărţi 
pe care Biblioteca Orăşe
nească din Siffleria le pune 
la  dispoziţia celor ' ce do
resc sa le citească. într-un 
capăt aî s ila  o  găsim pe 
dna Gheorghinft Arhip, 
Kfiîfotecar principal, care 
anul viitor va împilai 2 0  
ă e  m i  de activitate la 
această bibliotecă. In 
scu rte i pauze rămase ta
ta* ud împrumut d« carte 
şi altul încercăm să aflăm 
care sunt aspectele cu 
cacă ae confruntă in pre
zent biblioteca, la activi
tatea’ cu cartea, cu citi
torul ' âccsteta.; Ceea «*■ e i»  
reţinut de la bun început 
este c f tanfiul d e 'c e r tă  
existent (aproximativ S3 
de mii de volume) este 
inaufteienţ» cererile citii»- 
rllor fiind doar fn parte 
satisfăcute. „Ca să mi meu 
amintesc că, tn uHaaul 
timp, cărţile mai vecin ră- 
a i a  p e  radii fiind ŞteSe- 

.şă cerată cu m » - ' 
artea nouă. ultimele 

«Ebmţa“, ne spunea dna 
Arhip, iw  ceea ce s-a a- 
cbiziţionat spre exemplu, 
6* acest an PIS vohirne 
vaîorărsf un raiKon de tel) 
se pare că nu îmbunătă- 
ţ td c  cil mult situaţia e-

xisteotă. Cu atât mult
cu cât canea, dip «ttoMM, 

*  In cemft-nu se păstrează 
fii corespunzătoare Şte 
fondurile necesare tetre- 
ţtnera aceste13 sro t p » w  
fie inexistente. La 
acestea se adaug* şi 
de promptitudine fn 
tuirea cărţii, printre ***** 
tanţieri*' aflându-se şi ci
titori care de un an sau 
(kri n-au «nai trecut pe la 
bibliotecă (Elisabeta KBşcu, 
Marian Uriţescu,
THf, Ionela fin ea  
Ceara ş*.).

Cte tom* acestea, 
ternară*** rămâne 
că «ten# „ia 
fost niciodată e  bilăictecă
moartă; tot tâmpul «-« săr 
U t existat
pentru carte**, 
aprecia dna 
La rândul său, 
cititoarei* eorasfcnst*

că: .pentru
teca reprezin 
pot să caiwpăm, c* 
pcrmjiţ şa cumpăr, mei 
satisfăcându-mi, tn  gene
ra  ̂ preferinţele Bterare'*.

In legătură cu intenţiile 
de viitor, dna G. Arhip 
speră ca măcar acţiunile 
obişnuite (prezentig$ de 

medalioane eamcmo 
etc-î să 

la
beneficiind de suportul fi
nanciar asigurat de Pri-

interes

PARTIDUL DEMOCRAŢIEI SOCIALE DIN > 
ROMÂNIA

FILIALA HUNEDOARA

co nvo cato r

P.D.S.R.; Filiala Hunedesra, convoacă De
legaţia Permanentă. Şedinţa v» avea loc in sal». 
Prefecturii judeţului Hunedoara, I» data te* 12 
noiembrie îbfiâ, «za 10, cu următoarea ordine 
de zi:

1, **«i>lwnaHf3 socială in judeţul Hune- 
doara. \

2. Imaginea actuală şi le  pua|MicNv2  o 
P.D.S.R. Iu fadefal Hunedoara.

{ ■ 3. Regulamentul de organizare şl ftmcţte-
I num a PJOJS.R, — discutare şi aprobare

4. Prezentare* de citte fltarftwMirwtteii 
: PJDJS.R. din judeţul Hunedoara a noutăţilor 
|  legielafivu ta nas de dezbatem in Putoneai.
I j... ; 5- D iverse. >■..

• P i f ş edt n t ^
I, MIHAJL RUDEANU

I- *

I
\

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER*

Pentru a economist timp ţi beai, pu-

din «cest punct ăe

«ar« « i t t  *ea®tetefl 
Investiţii de

GEOBGETA BIR LA

Ziar editat d*
CASA DE PRESA Şl EDITURA 

.CUVÂNTUL LIBER** DEVA 
societate pe acţiuni cu capital privat

I

l teţi mblica anunţuri fie mică si mare ptf- ,
^ EkŢ|PAp-df « ie  Ifc îl* cturţfp  rwStrW^ W  Ş
l ţitle de pubMcitate din : j
I •  DEVA i*  te SEDIUL REDACŢIEI l 
» cBa str. I Decembrie, nr. 35 (în e§8Mrea{ 
* Tribunalului feâefcan) ţ*~U  eMeeesd ăi* î 
I CENTRUL m rm eiPW im . lănas maaa-t 
j zfitttf ,£cmtimm ; — te chiofetd âbt CAR-» 
; TTERUL MICRO 25 (staţia ăe aMobm I 
I „O rfew tm
I •  HUNEDOARA, pe bdul Docte ( te l; 
iZ B W M l I

•  BRAD, strada Republicii (tel. i 
f  G50M&1 fia sediul S.C. „MBRCURm, \
j •  ORĂSTIE, te chioşcul ie  Magi mm- \ 
J gazinul „PaKa*. . |
I •HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 11 
|fîn  spaţiul secţiei foto), THefoeae: 77-0367, J 
f  770735,- i  TT. ..•■.■ yţ

! Agentul* ziarulvd nostru aŝ fit Ŝ, 2r { 
[ taxe rezonabile, publicarea cm maxima ţ 
I promptitudine a tuturor anunţurilor de * 
f ntied şt mare publicitate. , . I

teptaaţja pictoraftii ION SÂLIŞTEANU

Eveniment pentru viaţa 
culturală deveană

lăbitoit de frumos, ar
tişti Şâasfiri reptrmentaafi
ai autorităţilor judeţene şi

de ryîterâ 
f in a l  4  tâm pa  «a  parti
cipat, fit « tew file „f?**- 
aU1* Lteva, la vernisarea 
ceîeî de-a fit-a exptmţH 
« ptettwuial Io«  SEliştea-

Ua a fost apreciată ca 
UO evenimeat pentru viaţa 
mhbamlft' âsafil Ja r  crea
torul său ca având un 
Jbteâeu artistic dintre cele
m m  'Wrntimm* d«» picta
ră  contemporană romă-

-  program 
se. .poate reţine eă Xea 
SSlişteazm s-a născut in 
195® la Ptteşti. A absolvit 
iwtiUW l de Arie Plastice 
dat Bucureşti şi este ca- 
«hns dââatee. P a  Ungă ex
poziţiile personale are 
sute de particjp&ri la al- 
teie colective din ţară. şi 
diri străinătate. Abordează 

pictura tra-

tacrâri, mult* in
trate £« patrimoniul mu
zeelor fie arte din ţară, 
d -r şi ta  colecţii particu- 
w e romteeşti' şi străine; 
începând din 1964 a  pri- 
ttU  MHueruase premii la

.' ţjjfc
opera lui L Să- 

s-a scris elt^ios. 
FranaetCt afirma în 

i că „natura intră in 
p* care *nsib)4i- 

tate» artteteftuti le propune, 
ea te te ii*  capcane, prin
tre  gratiile cărora o vedem 
necontenit, fără să putem 
înlătura carcasa geometrică 
delimitatorie care o încar
cerează**. 9* mi poţi decât 
să-i dai dreptate privind 
peisajele, mai ales cele 
marine în ra r*  tonurile 
de d b  ş | gri au o putere 
fie sugesti* surprinzătoare. 
Cpm de altfel surprinză
toare ca expresie sun* şi 
cele câteva portrete.

B w  senzaţia de surpriză 
o .ai aproape ta  faţa' fie
cărei pânse. Poţi afirma, 
fără teama fi*' a  greşi. că. 
ta  toate există un ceva
-''UâMtateSesiiMk ■ ■'' ~~ ĝyâ,vxj., S - —,a»î-: oDftlilR, CeHnP1 'C«:L«l*îŞL̂  ■. Sli-
iul creatorului şi dă imi
ta** expoziţiei. Bar fiecare 
tacrare ta  parte îşi are

propria individualitate, in- 
agpând cu cele mari ca 
dimensiuni, subliniind .ten
dinţa artistului de a  ac
ced* spre monumental*, 
4  terminând « a  atee « ta 
pate ta  I  estetei tfO ara®

Privind picturile M im -

ţi-o lână este că  şan» «troc-, 
tarate pe nişte cotam* fie 
lumină. împresîa a ftsâ  
confirmată de realizatorul 
lor. * .> _

— Sunt lueţărf — pre
ciza dl. Ion Sâhşteaim — 
car* a a  «n fel tet freţă 
âe tapiserie se păi ridica 
la  o scară ragj mare. I- 
maginaţi-v3 oi» perele ea 
la ONU sau UNESCO şl 
veţi vedea că tel ftfiger 
din ăsta alb, fi* *  teteen- 
siune’ mare, lucrat ta' ta 
piserie, poate' să fanpli- 
nească prin tenştan* ă*i 
spaţiu şi un dialog cu te>» 
hitectnra. Cele mărunte ă»- 
atingeri, texturi — steri 
unele In forţă, altele poarcă 
sunt dilatarea m o r 
Iii foarte figurative, 
cuminţi

— Şî au cete din ine
fabilul fulgilor de nea.

— Ba. - Aveţi dreptate.
La fel cte adevărat « te

că în toatg lucrările, in
diferent de mărime oA  
subiect, se simte mâna si
gură a maestrului, 
de a picta 4  fie a 
nica această stare, in*sta
ţia la visare, ta o altfel 
de viziune asupra lumii 
care ne înconjoară, a fru 
museţilor şi.

Părăseşti expoziţia d*f 
nu te poţi rupe de imagi
nile fulgurante ta  care te 
surprinde, fără să te , şo
cheze, mai ales culoarea. 
Mai duci cu tine şi nu
mele tablourilor, inedită 
ca şi operele pe care 1* 
definesc: Buchet cn par- 
fum ' fie dulceaţă; Calda 
erupţie vegetală: Bucuri* 
în roşu; Tensiuni albastre; 
Deschidere solară; Decizie 
sonoră ş.a. Părăseşti expo
ziţia cu dorinţa de a  re 
veni în această „navă ba
ză", cum numea dl. Să
li ş! «mu galeria, ta  faţa 
lucrărilor ee redau „binele 
şi nobleţea ta imagini".

VIORICA ROMAN

~SL-

6,30 Seriale, desene a- 
nimtee; f.05 Springfield 
Sfory (sj; 10.05 Santa 
Barbara (s>; 11,00 Frumos 
fi bogat ţsB 1130 Vre
mea dorinţei (s): 12,00
Preţui * fierbinte fe*>î 
12,3f Partal tamUtitor 
<®s); *3 0 0  Magazinul * . 
mierii; 1*2» Petele fie 
aur (sttcom); î î f to  Pasi
unea f i e crima (s.p.): 
I5jB0 Barbet Sehafer taBt- 
show; ÎS,00 Bona Cbririen 
talksbaw; ,I7.0« Hans 
Meiser tatashow; 18,00 
Jeopardy! Jcsl: |8  3* In
tre a ri fi) ; 19,00 Bună 
scara (mag- tandurOor); 
19.45 Ştiri qgetee, sport: 
20,10 Exploziv (magazin).

7JW SUri; %45 Show-Ul 
lui lWaurizio Cbstanzo (*): 
12,30 Fteua» fiiM ». 14J»  
Ştiri; 14,25 Cotidiene
(show); 14.40 Beautifu! 
(S)̂  15,75 RoMn sonii (s)T
15,45

OK
20 00
21.00 BUrif 
zvonul (showp 21 fi* Psteî 
23,45 Ştiri ; 0,00 Show
ul lut M, Costanzo; 2,30 
Cotidiene (r); 2,45 Circulă 
zvonul (show/r); 3,30 Cin
ei» (s); 4,30 Frontierele 
spiritului (em, religioasă/ 
r); 5.39 Nu doar mafia 
(mag.); 6,00 Target (mag.).

6,30 Germania «fi dlu 
mfneafă; 10,00 Gteinoti 
(ap.): îl,0» Insula fam 
tezîilor (serial); 12.041 
Kriminaltango (s/rjş 13,00 
Im» Bete ţm  14,« 
Trapper John, M.D. (s); 
t5M  mm  Trefc t a  SF); 
*6*0 âăacCyve» tap ); 
27*0 Tbtal fim stafie 
feri; tM »  FamfSa Pare 
frifita fi**- mmm *600 A- 
şa-i viaţa (s); 20,00 Ştiri, 
sport, jneteo; 20.30 Roata
norocutuf fes!; 21.If C#- 
mtaornt R n  (s.p.); 22,15 
Sdireătemaefcers ifve — 
întrebări Incomode; lMO 
Cotise <
«tap.); 63» ] 
fitage OL».h 3,10 Ster 
Trdk ( # ,  4,0* MacGyver
<s/ri ■ -  -

cu rom Bre- 
7M  ŞUrţ FPtf: 7.30 

Beţii fi afaceri fdo); 10.00 
Stator Sh*p; 11,00 Roate 
banilor •  Barapta 17J» 

SGA;

lîshuaia (fia); 8#J*
Scote, Show; 2 M t Mag»- 
rinul ştirilor NBC; 2630 
Ştiri ITN; 23,00 Show-ul 
.serii» cu Jay Lena; 0,00 
Auto. Formala 1 (do); 
0,30 Legende ale tenisu- 
hd; 1,00 Buletin bursier; 
120 Secretele metri: 130 
Ştirile nopţii NBC; 2,00

m J P e  tmmm ţm
Salina Scott Sh»w (r).

7 Ja  Casa Deşehenes ţs); 
%M Tefedimineaţa; 9.05 

canadian; 9,35 
fi prietenii săi (s/r); 

10,15 Reflecţii <r>: MU5 
Fu. Si. La a cărate; IM  5 
Fiicele tai Caleb (s/r); 
1230 J<» măştile fr); 1335 
Luminile., (r); 11,30 Bo- 
uillon de culture (r); 15,45 
Viv* (r); 1030 Casa Des- 
eăeraes (fir); 17,30 Bibi 
f i prietenii săi fr); 10,15 
Stadie Ga briei fr); 10,45 
Campionul fes); 19,30 
Ju rna l; 20,00 Luminile 
Parisului; 20,30 Jurnal 
elveţian ; 2136, Avarul 
fi); 2330 Corespondente; 
2S&  fia» măştile fjr)î 135

jş g ţy p ir tr  / .

RAI UNO
7,00 Ştiri; 7J5 Uno- 

mtettaa (mag.); 1035 I- 
nimi fără vârstă fs); 11,08 
Dimineaţa verde (mag.); 
11.30 Fîta»; 14J5 Doamna 
ta galben (sg 0430 Ştiri; 
15,00 Sala fie jocuri fes» 
16,45 B.a.; 183* ®*rre fsR 
1850 Azi în Parlament; 
19.10 Seară rtaBani 
(mag.); 19.50 Luna Pa rit 
(cs); 21,00 Ştiri» meteo, 
sport; 21.40 FBxn; 23,35 
După „bip“ lăsaţi mesa
jul (show); 1,00 Ştiri, 
meteo, zodiac; 130 A 
şti ftnagj; 2*0 Iu şoaptă 
(var.); 2.15 F»m; 4J0 
Atâta plăcere (rar.); 5.90 
Doc Musîc O r i  53* O- 
niversHafe* TV.
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■fetai» O i  aatif I.H utili »p 
creşte caipitele. Apare ta
viaţa ei «n «R bărbat, Pe
tic  jM a s i, maistru meca
nic pe |$  fostele Industria 
mtca şl TCSial Deva. fşi 
reface familia. Vin pe lu- 
rwTfîâWreîâ, astăzi de 13 
an t elevă fe  ctesa a  VL», 
ş i  IH»M , de m  tsak elev 
in d a s a  « fft-a. Lanîri trei 
attip>ri Oaiiid este suspect 
de cancer ta gât. Urmea
ză ani de chinuri. dă spi- 
ţaBaâri Îndelungate şî tra- 
faattente la spitalele din Ti
mişoara, Cluj. Tg. Mureş, 
Bucraeşti. Cg «n miracol, 
Daniel veapâ, astăzi este 
dewtoUat  normai, sănătos, 
învaţă bine, este cummte, 
ascultător. Dar tirania 
spartei continuă. De peste 
doi ani, cel de-al doilea 
soţ. Petre Szolosî, este pa- 
rttfaat, imobilizat la pal. 
Cu iot ce înseamnă aceasta 
neputinţă fizică, pierderea 
maajeriei, a cunoştinţei. Ou 
scurte perioade de lucidi
tatea Nu poate fi lăsa' 
singur nici o clipă, zi -şi 
mepfe a e m  trebuie să 
fie la căpătâiul tai. Când 
domneaci. Plana Szolosi, 
orepsîta sorţii, eroina .»*. 
cestor rânduri, este la ser. 
VK*u {lucreazâ o zi şi-o zi), 
Gabriela f i  Daniel la  şcoa
lă, are grijă de bolnavul 
ppHili’irat »  «eră a acesteia. 
Când nu poate dumneaei.

nu merge snu l dlatre cupă 
la şcoală. Cineva trebuie 
să fia la căpătâiul bolna
vului Ea, Pian». saca Ml, 
fetiţa Gatarieta b  fac di
mineaţa şi seaca injecţii 
eu feadtefi, &■ spală. S  
curăţă. La spital ii m  spa* 

'P e  c i  nu mai a»  ev «3-i 
lacS. doar să eorrfSnoe ta »  
lamentai acasă... .

De ce am «cât i t e R f -  
. le de faţă? Din mită penire» 

amărâta familie, pentru 
omul Petre ajuns La ne
putinţă, pentru orajsşba 
doamnă Plana, paharul vi*, 
fii sate fiind plin ras- ca 
p d îsa t amarului m ritmu
lui. *#ecwden» şi fixă amr- 
giai. Pentru Gsa»rteil« şt 
Canid, carewşi sacrifică în
văţătura lângă patul tată
lui tor.

Şl încă pentru cevat o- 
mta ţintuit la pat, parali
zat, a fost încadrat ia gra
dul II de invaliditate. Aşa 
au găsii de cuviinţă medicii 
specialişti, comisia de ex
pertiză a capacităţii de 
muncă Oare asemenea ca
zuri nu se încadrează te 
gradul L plus o indemni
zaţia pentru însoţitor î  Q- 
mului paralizat i s-a fă
cut o pensie de LG3#9s lei»' 
dna Pi ana câştigă cei nud* 
ISC ©00 lei tunar. Oare 
pentru patru oameni —- 
un nenorocit la paf, doi 
elevi (să ne gândim numai 
La rechizite), la cheltuielile 
şi preţurile de astăzi — 
pot vieţui în limite ome
neşti cât de cât? t

Omenia din noi nu ne 
îngăduie, nu trebuie să ne 
îngăduie să privim ou ne
păsare amarul vieţii- fami
liei Szoîosî, di» Deva, txi. 
Decebal. blocat 8, scara 
C, ap. 94.

OH. t. NEGSEâ

■  Zeci de sa l de puşcărie pentru viol, tâlhărie, 
furt calificat In dauna avutului privat etc.

■  Amnistiat şi liberat condiţionat cu anî de «Re 
înainte de executarea integrală a pedepselor.

• 4 *  •  tonă după Ube rar® din peniten
ciar. ţtatr-0 singură noapte, «acide o femeie de B7 de 
an| şi violează o alta de 77 de aniim Ctednafoi cero experttză psihiatrică. Diagnos
tic : „Tulburări de personalitate de *»p

Am scris despre tot fe
lul de crime, -despre tot 
fetoft d« S»|9e care dac 
fiinţa tnnang acolo unde 
era odatft a  iwcov&ntătoa- 
reisar A animalelor, vrem 
să spunem. ■ --

Cea despre care vă vată 
povesti astâti intră ta  ca
tegoria «eter âfcn urmă. Şi, 
probatei,«  să ne daţi drep
tate, cu greu ţi-o poţi scoa
te din minte, întrebând**- 
te mereu — cura este po- 
sibQ aşa ceva ? Iată fesă 
despre ce iste vorba.

La Hunedoara, de cfc- 
ţi va ani tş» ducea trăiai 
Ioan Kocze. Pentru a vă 
da oarecum seama, ce Lei 
de viaţă ducea ei. o să vă 
spunem câteva lucruri.

In primata rând, nu a- 
vea «ici, o meserie şi nici 
o ocupaţie stabilă. Avea 
alte preocupări. De prin a- 
nii '30 şi până in 1939 a 
fast condamnat la  diferite 
pedepse cu închisoare pen
tru săvârşirea infracţiuni
lor de vist, tâlhărie şi 
fort calificat In dauna a- 
vutului privat. Cete mai 
mari au fost de dani pen
tru viaî şi 3 ani pentru 
furt. In aceeaşi perioadă a .  
întreţinut relaţii &  con. 
cubmaj cu două fentei, din 
care an rezultat doi copii 
minori. Unui este în îngri
jirea altor persoane, iar 
celălalt la casa de copii.

La începutul lut martie

După apariţia în ziarul 
nostru a articolului ^Scri
sori primite, cercetate, co
mentate". In catv era vor
ba şi despre o scrisoare 
din Leiese. semnată de 3 
săteni, 6 cu iniţiale şi 3 
cu numele întreg, primita 
lă redacţie: ^Subsemnatei 
Săîăşan Miram, domiciliul 
bl saltă Leteae ar. 21, eu 
respect vă. rog să-mi per
miteţi să fac câteva pre
cizări: Printre semnatară 
scrisorii trimise dîn Leîe- 
se apare şi numele meu. 
Vreau să fac precizarea că

a.c. Kocze a fost liberat 
' -di» penitenciar, ariainda «e 

din «au intr-un Mac de
teriorat, deferanşnt de  ia  

' reţeaua etectrică, decapitat 
de ia  instalaţia de  a i  ş» 
cea' de gaz metan, in  a .  
ceteşs bisc, la «tejsta IV. 

\ loesftas şi două femei bă
trâne Este vorba de Floa
rea Ciacia, de Sî de aaî şi

bătaie a l beţivului. Lovi- 
tiufle *» pamati şi picraa. 
rete primite în faţă. ab
domen şi torace o trimit 

1 la podea, ©iapă o  vreme, 
cu mare greutate, se va re
trage ha garsoniera ia care 
Încuia.

Ajungeai te #n zău* care 
asma să fee atetana dinar-o 
vital ă 'de W de m  * 
tei date. D» Laţ» t 
a  rida» «ă după

beţi.

Mat
t »**»,

te şt s-n ia «Ba a w  te fcft- 
teâe. De date areaota «*< 
ce se crede ia  tarea am-

CKIMA SUB LUPA

Paresdwva Stanei», de 77 
de « a i In «Rănii doi ani» 
îri ^terioâdeÎG când era li
ber şi tecuia în bloc, -săr
manele bătrâne beneficiau 
■de sw «-atatsectt special 
din partea Iert Kocze. Le 
băfea.CTt pumnii şi pieiea- 
reîe pentru a-i da alimen
te, băutură şi chiar bani.

Cat» intr-o asemenea si
tuaţie se aflau şi CU o zi 
înainTe de nenoroeirea ce 
avea să se' abată asupra 
lor. Ca de obiceâ, fostei 
puşcăriaş se ptttw pe bău
te. $î na xrrtcam, ci aşa 
cum ii plăcea ta i  Ajun
gând în starea sa natura
lă. adică'de ebrietate, mer
ge Ia. blocat aride locuiesc 
cele două bătrâne. ; Pe 
Floarea Cioclu O găteşte 
pe hoîol de ta etajul IV. 
^renana femeie va fi şi 
de data aceasta şacal de

nu am nări «  -cunoştinţa 
despre scriaeere sa» coo- 
ţnKdu l acesteia. Du pă pă
rere* mea aoesistă seri- 
soare este făcwtă de mt 

. WBot, Wl Iresponsabil care 
vrea să »  aanandâ sub 
alte tumte. Să se facă a- 
ceastă precizare âa zxar. 
deoarece eu m» vreau «ă 
port răspreiderea penîtru 
prostia unui idiot Şl ires
ponsabil*.

„Mă numesc Faur Pe-

zmleter dure treaba păoă
Ia capăt. O loveşte «tt
periMuj f i picioarele în
toete ssgswaie -corpului A* 
p®i, pur şi simplu & calcă 
In pkăoore, pe piept *i aV 
«dome» I f&geaba femeia 
a  strigat disperată după 
ajutor, ştiind ceanporiamen- 
tal foarte violent • «3 Iui 
Kocze, nimeni nu are cu
rajul să intervină. Datorită 
gravelor leziuni suferite, 
Fiaarea Ciucîu va muri in 
cursul acelei nopţi, dimi
neaţa fiind găsită de ve. 
cinî pe scările dintre eta
jele t t  te ÎH- Din raportul 
de autopsie medico-iegxlă 
a rezute» că moartea fe- 
mcii a  test violentă, dsto- 
rându-se' insuficienţei ngş- 
p u a ta ii acute iMtarearive 
ung» traaswtftsra toracic ur
mat rie fracturi costale 
multiple bilaterale îa  mai

tra. în  Virtutea dreptului 
la replică vă rog să con
semnaţi câ scrisoarea tri
misă redacţiei nu Uni a- 
parţine, nu am colaborat 
cu nimeni la redactarea ei. 
Consider că această scri
soare este întocmită de un 
irespaaimbti care au vrea 
sâ-şi *«rte identitatea, lu
crând din umbră".

Nota redacţiei: Dăm cre
zare cdlor scrise de cel dw» 
cititori, de aceea le-am dat

multe planuri cu protuzio 
şi lâeare plenro-ptdmonară.

Se pare câ această is
pravă nu «ra suficientă 
pentru valoarea lui Ioan 
Kocze. Şi acest lucru, în
trucât, în aceeaşi noapte, 
e l se va 'deda şi La altă 
faptă care îl plasează Sării 
nici o rezervă în Lumea a- 
nuaaâelor. Merge ia  gar- 
samiara bătrânei de 77 de
ani şi o  ia şi aceasta
1* bătaie. Cu pammii şi 
jiiâriarelc. â n r  aht* era 
specialitatea feri. Apoi por 
şi simplu d LrânSeşte ştt rfu- 
şuaata şi o  reafeszâf

V i vine să n a b ţ i  că a- 
cest lucru se poafe taăaa- 
pla ioîre oauRîrf? Qh »  ' 
dar uite că se poate te *u 
şa ritarit.

Ce S ^ f mai putea spune 
despre # asemenea întUm- 
plai® neaerecită ? Multe
desigur. Mai votn mai spu
ne dear că te cursul artnă- 
rtni penate, aeete ittehvid 
Fte «sare mmm om «te, -1 
poţi numi, a certă .ttlri 
mai mult Bibi mai paj^n 
decât să î®  supus 
expertize, psihiăfrireî. Diag
nostic :,^TuîfanrSri de Jieî- .

S-a «sţaStmnttet că foarid 
locatar .al puşcăriilor, ' «tai 
critafeal» pâstreâ*ă tenaci
tatea ptehică de aprecie
re critică a conţinutului şl 
consecinţelor faptelor sale, 
având discernământul păs
trat te raport de laţ» a
pentru care este cercetet.

întrebarea este când va 
C liberte dte nou, pentru 
că la 34 de ard cât «re 

■■

I  AUWTM
lov  r î  A b a cea n .  - •-

...

cuvenit ul drept la repiteă. 
b  re  fie prirepe, a ş  ne 
vom opri aici. He jjfcŞlim 
■ca terpreună cu aiztorităţile 
cotaujwi Lelese să-4 d i
buim pe autorul serfeorii 
semnate de 8 săteni. Chiar 
dacă voia ajunge la soli
citarea unor specimene de 
acria» la  analize grafologi, 
cei treabă care va inser^-' 
na ceva «taip. Dacă se va 
îtdeveri că « -secaBat în lo
cal a 9 săteni, va da so
coteală. Păstrăm scrisoarea 
ca domme&k de ccacetarc. 

GII.l. NEGREA

Transformările ce au a- 
Vt& tec te România. în in- 
ţtBpriaderi şi te  sistemul 
administrativ, necesită o 
importantă dezvoltare a 
eampeteuţete cadrelor de 
apecialitale. Numeroase sta
gii de perfecţionare a  a- 
«fadţiter ee desfăşoară şi 

■ se vor desfâjura pentru a 
însoţi acret proces, t a  a- 
« ta c  eontfep apare nece
sitatea de ş  reconsidera 
meseria de formator te  do
meniu! perfecţionării per
manente, căci nu este su
ficient a fi specialist în- 
tr-un anumit domeniu pen
tru  a putea preda şi alto
ra , structurarea interven
itei având un rol hotărâ
tor.

Fiind asistau universitar 
| ig catedra de limba fran

ceză a Universităţii Eco- 
| legice Deva, am  participat 
| între 16—1© octombrie a.c. 
;>te un stagiu de perfecţio- 
: nare adresa» specialiştilor 

dia relee domeniu sare vor 
deveni formatori. Arest sta-

ctzâri: Printre seaznatarii port răspundere» penSru crând din umbră"»; ^ .L a, ,  -1, Va • so*
scrisorii trâ n ta  din Lele- prostia unui idiot Şi lues- Nota redac^ei: Dăm ere- ccteală. Piăsţragi saq.soarea
se apare şi rasnaede mesa. pansabif*. ‘ zare celor scrise de cri dea raic*isBe#a uc ■orâcetare.

i a a « M t a w t a « ş t a t a t a w  Vreau să fac precizarea că „Mă numesc Faur Pe- cititori, de aceea le-erodat GII.l. NEGREA
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IH> S tag iu  de perfecţionare în  E^.SrH
medts- : '■ ’-r‘ :. -'*** pnSMllSâ de l*«UJ

form ării a d u lţilo r
giu a avut loc ca urmare ,a 
colaborării dintre Serviciul 
de Formare Continui a l , 
Universităţii liaute — Aă- 
sace dia Mulhouse. Fran
ţa XSERFA) şî Universita
tea Tehnică d ia  Timişoa
ra, iar finanţarea acestuia 
a fost realizată de SERFA 
şi de programul TEMPUS 
ai universităţii timişorene.

Cursul a fost susţinui de 
domnul ANTOINE ZAPA- 
TA, formator al Servkuu- 
tai de Formare Cointinuă 
din MuLhouse, care a pro
pus eursanţilcar, c a . obiec
tiv principal, pregătirea 
unei intervenţii în faţa ţi
nui grup sub forma «aei 
secvenţe pedagogice adap
tate unui public —* ţintă.

Structurat pe 4 module: 
pregătirea intervenţiei, -e-

laborarea planului inter- 
venţiri. derularea interven
ţiei şi evaluarea rezulta
telor, cursul a  fost con
ceput îaîr-o viziune in»- 
dmnă şi activă, Invîtându-i 
pe participanţi să îşi în
suşească noţiuni generale 
de pedagogie, cum a r  f i : 
definirea obiectelor gene
rale şi operaţionale, pro
prii uneâ secvenţe peda
gogice, dar şi diverse teorii 
despre învăţare.

Au fost prezentate «câte
va metode pedagogice: ex
punerea, metoda deductivă, 
inducţivă şl cea activă. 
..Prezentarea teoretică a 
altemaţ ca o serie de exer
ciţii, care au avat ca scop 
familiarizarea participan
ţilor ca diversele tehnic* de

animare a unui grup: teste 
psihologice, de creativitate 
şi imaginaţie, care stimu
lează operaţiile mentale, 
inteîecteale şi logice.

Toate acestea permit i o »  
matoruiui să se informe
ze asupra nivelului stagia
rilor săi, pentru a-î pre
găti în vederea asimilării 
noilor cunoştinţe teoretice 
şi practice. De o mare im
portanţă sunt selecţionarea 
cunoştinţelor ce trebuie 
transmise, cât şî statutul 
şi golul stagiarilor.

Întrucât premisă cursului 
a fost de a furniza forma- 
iorilor câteva instrumente 
de lucru necesare in actii- 
vrtatea de predare, s-a or
ganizat o simulare a unei 
secvenţe pedagogice, care 
s-a derulat fn mai multe

etape : fixarea obiectivelor 
^seraţionale, elaboaarea 
p taaau i iatervenţtei, uti
lizarea auxiliarelor peda- 
®Bţg*ce fretreproiectcr, vi- 
deograme scheme şi ta
bele, mijloace audio); sus- 
ţincrea propriu-zisâ a unei 
secvenţe pedagogice, care 
a  fost apoi analizată de 
participanţi, împreună cu 
conducătorul cursului.

Un alt aspect important 
al predării îl constituie e- 
valuarca rezultatelor, vi- 
zându-se tipurile de eva
luare, modalităţile de 
cdntrol al rezultatelor, con
diţiile de 'talicafâ; reaii- 
zarea Unui document per
tinent de evaluare a for
mării. j;

.Se cuvine să evidenţiem 
atmosfera de dinamism ţi
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permanent iiialttg creată 
«te dnnautl prefesor Anto- 
ine F-apate, care a  reuşit 
intr-o perioadă de terţp
relativ scurtă să traasam- 
tă  ca roatlt talent ş i efi
cienţă maximum de cu
noştinţe teoretice, metodo
logice şi practice ce vor 
permite formatori k r  par
ticipanţi la curs să devină 
tot mai competitivi te a- 
ceastă meserie, atât «te di
ficilă, dar şi plină de sa
tisfacţii. De asemenea, do
cumentaţia oferită cursan
ţilor va fi de un reai su
port în activitatea fiecă
ruia.

Sub semnal descinderii 
dintre România şi Franţa, 
stagiul de la Timişoara re
prezintă o iniţiativă <fe re- 
feriasţă, care se înscrie în- 
tr-o colaborare de lungă 
perspectivă, urmând ea şi 
alte cursuri să se deruteze 
în viitor.

MIOARA TQDQSJN, 
asistent universitar ta 

Univarsitatea 
Kcalagică Deva

Joi, t) noiembrie 1995



mim AZI

Comuna Cârjiţi; aflată 
la doi paşi de Deva, es
te alcătuită din cinci sa
te — cel de reşedinţă a 
localităţii, Almaşu Sec, 
Chergheş, Cozia şi Po
peşti, aşezate în văi sau 
pe pante deosebit de fru
moase. în centrul comu
nei, deci lă Cârjiţi, se a- 
Junge pe o şosea ce ur
că şi coboară, pe unele lo
curi, asfaltată cu mai 
mulţi ani în urmă, pe 
când uri fiu al satului 
Almaşu Sec a ajuns mi
nistru. Perioada aceea şi 
cine a fost omul, nu con
tează. Important este că 
autobuzele RATPL DCva 
ajung în localitate în 
conformitate cu progra
mul stabilit, de comun 
acord ca  cerinţele oame
nilor. ■

fn prezent comuna a- 
re aproape 100D de lo
cuitori, aşezaţi în circa 
300 de gospadăriţ. Din 
ce led n e r sşţeis doKE P.p- 
peşti a fost .coopeţ&fcivi- 
zat, aşa că oamenii şi-au 
putut rostui gospodăriile

bogate, cu multe acare
turi. Pământia arabil nu 
este mult şi nu produce 
cine ştie ce, aşa că sur
sa principală de trai a 
oamenilor este creşterea 
animalelor. Fie din pri
cina situaţiei economice 
grele prin care trece ţa
ra, ceea ce a generat şo
majul, oamenii şi-au lă
sat serviciul ce l-au a- 
vut la oraş şi s-au întors 
cu faţa — cum bine zi
cea cineva — spre agri
cultură. în ziuă când am 
fost în sat, săptămâna 
trecută o zi cu soare-, 
am văzut mulţi oameni 
în câmp, la arat şi însă- 
mânţarea păioaselor, pre
gătind, deci, recolta vii
toare.

Comuna nu este mare 
şi'îritinsâ, dar şj aici pul
sează viaţa, oamenii se 
con^uptp. cu problemele 
perlpadei actuale pe care 
o\pâvţngţ:m încă cu paşi 
mărunţi îşi încă nu prea 
siguri. Eăte ceea ce vom 
reliefa si în pagina de 
faţă.

SATUL — AZI

o ecmpa ee se 
interesul comunei şi al

Dna Învăţătoare Brânduşa Todea explică. Copiii 
sunt numai ochi şi urechi.

Atenţie şi grijă, uşa 
deschisă oamenilor 

necăjiţi
— Până în luna iunie a.c., când a apărut Legea 

nr. 67 privind ajutorul social, acordam trimestrial fa
miliilor fără venituri sau cu venituri minime ajutoa
re ocazionale. Câte 8600 lei, cât prevedea legea — pre
ciza dna Jenica Popoviei, secretarul Consiliului local

- Cârjiţi.
— După apariţia Legii nr. 67 ?
— Am participat la instruirea ce a avut loc la Pre

fectură, cu privire la aplicarea corectă a prevederilor 
acestei legi umanitare. Am făcut, la rândul meu, cu
noscute aceste prevederi consilierilor, le-am populari
zat în rândul sătenilor. Am extras cele mai importante 
pasaje din Lege, le-am bătut la maşină şi le-am multi
plicat. Aceste extrase au fost afişate la locurile cele 
mai căutate de săteni : consiliul local, magazine, şcoli, 
dispensar medical, staţii de autobuz etc. Am ajutat la 
întocmirea fiecărui dosar în parte. Avem întocmite şi 
aprobate 35 de dosare, 29 în septembrie, 6 in octom
brie. Pe măsură ce ni se adresează alte cereri, întoc
mim dosare în continuare. Nici o familie, nici © per
soană îndreptăţită nu va rămâne fără ajutorul social 
la care îi dă dreptul legea.

— Stimată dnă Jenica Popoviei, aveţi şi alte cate
gorii de oameni necăjiţi în satele comunei ?

— Numai în ultima vreme am întocmit 10 dosare 
pentru persoanele handicapate, 11 dosare celor care au 
dreptul la alocaţii pentru copii, documente pentru fe
meile cafe au dreptul la 100 000 de lei la naşterea celui 
de-al doilea copii, documente doveditoaţg pentru ve
teranii şi văduvele de război, pentru persoanele ce se 
bucură de scutiri sau reduceri de impozite. Uşa birou
lui meu este deschisă permanent." Peste 130 de săteni 
au fost anul acesta în audienţă, am soluţionat aproape 
o sută de scrisori şi reclamaţii.

— N-am văzut program de audienţă pe uşa biroului.
— Ce', program ? Sâ scriu „Non-stop“. Mai / cu sea

mă pentru sătenii mei,..

Red.: Să . începem cu
problema cea mai arză
toare â satelor, dar nu nu
m ai: aplicarea Legii fon
dului funciar. în ce sta
diu se află ?

V. Gaşpar: Spre fina- 
lizare. Pământul s-a împăr
ţit în proporţie de 99 la 
sută. Am avut numai un 
sat colectivizat — Popeşti, 
aşa că treaba a mers re
pede.

Red-: Acel 1 la sută ce 
reprezintă ?

V. Gaşpar: Tot satul 
ştie că dl Gheorghe Flo- 
dan nu are drept la par-

dacă-plantăm puieţi în lo
curile respective. O putem 
face dacă pcolul silvic ne 
asigură gratuit material 
săditor. Dar noi nu cre
dem că trebuie apelat la 
aşa ceva întrucât pădurea 
,se regenerează sihgură. A 
venit şi un specialist de 
la Şimeria şi a constatat 
treaba asta.

Red. : Ce soluţie a dat 
specialistul? ,

V. Gaşpar: încă nici 
una. *

Red.:- Cum colaborează 
primăria cu cohsiliul lo
cal?

Discuţie cu dl VIOREL GAŞPAR, primarul 
şi dl IO AN STOICA, viceprimarul comunei

celele cu nr. topo 321 şi - 
322,- deoarece acestea 
reVin lui Nicolâe Yas7U 
şi Vioricăi Petruţ. Cazul se 
află spre soluţionare, în 
faţa justiţiei. ;

Red: Câte titluri de 
proprietate s-ău distribuit?

V. Gaşpar: Peste 100.
Red.: Cu împărţitul pă

durii cum se stă?
I. Stoica: S-a împărţit 

la Popeşti. în celelalte sa
te încă nu, deoarece oa
menii n-au fost la Notariat 
să-şi ia actele cu dreptul 
la pădure. Le-am spus de 
nenumărate ori că „Rom- 
silva“ nu dă pădure fără 
acte.

V. Gaşpar; Apropo de 
pădure. Am avut 0 con
venţie cu Ocolul silvic Si- 
meria ca din cele 53 ha eu 
pădure ce apffrţiri oame
nilor din Popeşti să tă
iem , pentru foc lemnul de 
pe două ha în fiecare an. 
Aşa s-a procedat doi arii 
la rând. Anul trecut şi in 
1995 insă ne-au interzis 
să mai tăiem. >r- ~

Red..: De ce?
V.7 Gaşpar: Au zis că 

ne lasă să tăiem numai

V. Gaşpar: Bine. AVem 
consilieri buni. In ce ne 
priveşte, pe cei ce lucrăm 
la primărie, cred. că alcă
tuim o echipă unită, ce 
se străduieşte în interesul 
comunei ş i al oamenilor 
ei. Oamenii vin la noi cu 
încredere.

Red.: Astăzi a venit o 
femeie .care zieea că are 
un mare necaz.;

L Sto'ca: La mine a 
fost. Este vorba de o cear
tă cu fraţii ei pentru o 
moştenire. Treaba asta n-o 
putem rezolva noi, numai 
justiţia o poate soluţiona. 
Am îndrumăt-o intr-acolo. 
Vreau să precizez că toa
te problemele ce cad în 
competenţa primăriei le 
rezolvăm. Sunt insă şi din 
acelea ce ne depăşesc. Şi 
atunci ii ascultăm pe oa
meni şi-i îndrumăm unde 
trebuie.

Red.: Care sunt cele
mai grele probleme cu ca
re se confruntă comuna în 
prezent ?

V. Gaşpar : Avem două, 
în satul Popeşti. Una ar 
fi modernizarea drumului 
dintre satul Popeşti şi şo

seaua ce duce la Hunedoa
ra. în  prezerit acesta este 
din zgură şi am vrea sa-1 
asfaltăm. Din sat un nu
măr de 25 de oameni fac 
zilnic naveta la combina
tul siderurgic din muni
cipiu. Avem toate aprobă
rile necesare şi ni s-a pro
mis că în acest an vor în
cepe lucrările. Până în 
prezent nu s-ă mişcat ni
mic.';.'"

Red.: Am consemnat asta, 
X doua care a r fi ?

V: Gaşpar: Biserică din 
sat a fost teneuitâ cu ni
sip de râpă şi tencuiala a 
început să cadă. Am vrea 
s-o tencuim ca lumea şi 
să o pictam. Am instituit 
în acest scop, la biserică, 
un disc special şi am a- 
dunat vreo 800 000 lei. CU 
ăştia nu putem face nimic. 
Ne-ar trebui mult mai 
mulţi; U ’ v

Red. î Astăzi, banii sunt 
puţini. Ar fi bineveniţi 
nişte sponsori.

V. Gaşpar: Vă rugăm 
să consemnaţi asta în „Cu
vântul liber". Poate se va 
găsi cineva... Şi încă ceva, 
tot referitor la Popeşti. 
Preotul de , aici primeşte 
de la stat 70 000 lei "sala
riu. De la oameni se a- 
dună foarte puţini. Omul 
nu, poate trăi cu suma 
asta. .

Red.: Ce soluţie aţi
vedea?

V. Gaşpar : Am auzit că 
în judeţ s-au înfiinţat aşa 
numitele parohii misiona
re, unde salarizarea este 
în întregime de la stat. 
Am vrea aşa ceva şi la 
Popeşti. ; -

Red.: Cu ce aţi vrea să 
încheiem această discuţie ?

V. Gaşpar: Ţin să sub
liniez sprijinul -ce l-am 
primit de la dl Coste! Aiic 
în soluţionarea probleme
lor comunei noastre , şi să-i 
urez succes în funcţia de 
prefect!

VREDNICIE

Scriam că una din 
sursele importante de 
trai ale ‘oamenilor este 
creşterea - animalelor,
fapt ce explică numă
rul lor mare în gospo
dăriile populaţiei, creş
terea continuă a efec
tivelor. Iată situaţia la 
zi a acestora, prezen
tată de dna Daniela A- 
dam, agent agricol lâ 
primărie : în cele cinci 
sate există, la ora ac
tuală, 910 bovine, 800 
ovine, 770 porci, 150 de 
cai .ş.a. Printre gospo
darii cu multe anima
le în ogradă se numără 
şi dl Viorel. Gaşpar, 
primarul localităţii şi 
viceprimarul loan Stoi
ca. Fiecare are câte o 
pereche de boi, vite cu 
lapte, viţei etc. Lista 
continuă apoi cil dnii 
Dragostin Străuţ, Vic
tor Csaszar şi Adam" 
Ulmeanu din Almaşu 
Sec, Comei Ignat, Ilie 
Meda şi Petru Ignat din 
Cârjiţi, Viorel Vasiu din 
Almaşu Sec, Gheorghe 
Herghiţa şi Gheorghe 
Jude din Popeşti.

TELEFOANELE —
NECAZURI FARA 

SFÂRŞIT?!

Din vară, până mai 
zilele trecute, singurul 
tel. din Chergheş nu a pu
tut fi folosit. Oamenii 
din acesţ. sat ascuns in
tr-o văgăună au fost 
pur şi simplu izolaţi ! 
în caz de nevoie — şi 
au fost multe asemenea 
situaţii — nu s-a pu
tut lua legătura cu pri
măria, cu poliţia, sal
varea, pompierii... . în 
satul Popeşti este in- 
stâlat un telefon public 
chiar acasă la dl pri
mar Viorel Gaşpar, 
„Instalat este adevărat, 
dar din luna august 
a.c. stă pe... tuşă".

Da, aşa cum aţi au
zit din gura dlui pri
m ar: au fost săptă
mâni în şir când nici 
un telefon nu era folo
sibil- Nici la primărie, 
nici la poliţie !

Întrebarea vine de la 
sine: Când vor pune ca
păt domnii de la ROM- 
TELECOM — Deva aces
tui şir nesfârşit de ne
glijenţe ?!

LĂPTARII*

Almaşu Sec este un 
sat cu multe animale, 
îri special cu vaci cu 
lapte.- Ce fac oamenii, 
precum Adam Ulmean, 
Victor Csaszar, Septi- 
miu Băneasă, Romaniţă 
Ulmean, loan Băneasă şi 
alţii — cu laptele ? O 
parte îl consumă, evi
dent, în familie, iar can
titatea ce prisoseşte o 
duc la Deva. Nu merg 
cu el la piaţă, ci îl duc 
la oameni acasă, având 
abonaţi de ani şi ani de 
zile. Dis-de-dimineaţă o- 
mul sau femeia cu de
sagii plini cu bidoane 
saii sticle de plastic um
plute cu lapte sună sau 
bate discret la uşă şi, 
după ce i se deschide, 
zice : '

— Bună dimineaţa, am 
venit cu laptele.

În unele locuri ia ba
nii pe loc, în alte părţi 
la anumite perioade. 
Iar laptele oe vine de 
la Almaşu Sec *e lapte 
bun, nu diluat sau 
smântânit. Almăşenii 
ţin mult la treaba asta, 
spre cinstea lor.

Biserica ortodoxă a fost 
tn secole stâlp al dăinuirii 
românilor pe aceste me
leaguri. ,

PE SCURTĂTURĂ
•  In ultimii patru ani, 

în satele comunei s-au «fri- 
temeiat 15 familii tinere. 
Tuturor, din inimă, casă 
de piatră, bucurii, mulţi * 
copii.

•  ‘In localitate există, la
ora actuală, 16 tractoare 
particulare, iar numărul 
acestora creşte în continu
are. ■

•  Din discuţia purtată 
cu factoriţa poştală Elena 
Hordea am- dedus că în 
satele Chergheş, Popeşti şi 
Cir jiţi există 300 - pensio
nari ce primesc , lunar în
tre 6 000 şi 168 000 Iei. în 
cele trei Sate „Cuvântul 
liber* are circa 30 de prte. 
teni statornici, abonaţi a- 
dică.

•  Viorica Voinea a ve
nit la primărie şi a recla
mat că, in urma decesului 
surorii dumneaei, rinul din 
fraţi, loan Muncelean, s-a 
dovedit mâi iute de picior 
şi şi-a intabulat pe hume
le său toată ' moştenirea. 
Primăria n.are Ce face în 
acest caz, doar justiţia 
poate interveni.

•  Dl Cornel Bulea a tri
mis două cereri — una în 
februarie, cealaltă în iu
nie a.c. — pe adresa Oco
lului Silvic din Simeria, 
pentru o oarecare cantita
te de Ieriin. N-a primit nici 
un răspuns până acum.

•  S-a obţinut cotă nece
sară pentru introducerea 

- gazului metan în (deocam
dată) Almaşu Sec. Sătenii 
susţin că obţinerea aces
teia se datorează în mare 
măsură dlui Haţegan de 
la „Marmosim" Simeria şi 
dlui Resiga de Ia „Casial“ 
Chişcădaga. Urmează apro
bările de Ia centru.

•  In aceeaşi perioadă 
s-au înregistrat la ofiţerul 
stării civile 25 de nou-năs- 
cuţi, cu un mic avantaj în 
favoarea feciorilor.,

•  Doi destoinici lucră
tori de poliţie — plt. Bu
jor Burza, şef de post, şi 
plt. Aleodor Adam — îşi 
aduc zilnic o contribuţie 
«Ie seamă la scurgerea în 
linişte, fără incidente, a 
vieţii în satele _ comunei.

•  La toate şcolile s-au 
asigurat cantităţile de lem
ne de foc necesare pe tim
pul sezonului friguros. ..

Pagină realizată de 
TRAIAN BONDOR, 

GH. I. NEGREA, 
Foto : PAVEL LAZA
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Ţinând şeama de ceea 
ce s-a petrecut sâmbătă 

. seara le /  barul.. „Barock” 
din Deva şl de iniţiativele 
viitoare ale prdtagonistu- 
lui.-ăcesţeti seri — chita, 
ristul OU^t' — se poate 
spune că pentru: iubitorii 

: muzicii, rock .de-aicl s-ar 
contura perspective ceva 

■ mai -generoase decât până 
. acufir. Şi probabil că mo. 

m ^Şdeinedit amintit va 
deveni, nu peste mult 
timp, unul obişnuit ; cu 
atât mai mult aşteptat 
de împătimiţii genului cu 
cât acestora nu li s-au 
oferit multe astfel de pri-. 
lejuri.

Deşi evenimentul mu
zical anunţat corista in
tr-un recital de chitară: 
electrică susţinut de OLLY 
(cunoscut publicului ca 
•autor al albumului „Tor
nada”. •— lansat aici, la 
Deva), - în seara respec
tivă a fost mai mult- de
cât ceea ce înseamnă, în 
general, un recital îri 
^varianta sa clasică. Adi
că au fost „reprize” de 
chitară solo, în interpre
tarea lui OLLY (care d 
avut' şi câteva momente

de reală virtuozitate) al. 
temând cu cele de „audi
ţie”, fiind inclus un re
pertoriu aparţinând Unor 
formaţii de gen consacra
te. Atmosfera creată a fost 
In concordanţă cu speci
ficul momentului (pe a- 
locuri chiar cu o tenţă 
festivă), invitaţilor ofe. 
rindu-li-se şi un meniu 
v a ria t '; : :

Aşa cum menţionam, am 
aflat de la OLLY că, în 
ceea ce-1 priveşte,, având 
la dispoziţie spaţiul şi 
sprijinul harului „BaroCk”, 
intenţionează să contribuie 
în continuare la ampli
ficarea unor astfel de 
acţiuni, care să promo
veze genul rock şi, mai 
ales, muzica instrumenta, 
lă, aceasta fiind cea mai 
aproape de sufletul Iul.

— La ce te-ai gândit,
OLLY, când te-ai hotărât 
să porneşti pe un- ase
menea drum î  i

— Mă gândeam ■ că 
aţâţ mie, -câ t şi altora 
le-ar place ideea de a 
se întâlni undeva unde 
să discute, să asculte 
„pe viu” o muzică bună

u

(în speţă ro c k ) , să 
schimbe păreri etc. Per
sonal m-aş bucura şi m-aş 
simţi mulţumit să pot con
tribui ca şi-n oraşul rios- 
tni să existe un astfel 

' de loc.. -  - ■
- „Contribuţia” muzi
cală ar însemna doar tu 
şi chitara ta ?.
( — Nu neapărat; de 
curând mi-am alcătuit şi 
o formaţie cu care vpi 
cânta compoziţiile mele. 
De ‘altfel, in paralel lu
crez şi la  piesele ce vor, 
apărea pe cel de-al doilea 
album al meu, pe" care 
sper să-l lansez la. înce
putul anului viitor."
, — Apropo, primul tău 
album („Tornada”) . lan
sat prin firmele VIVO şi 
mai recent POCKER s-a 
dovedit in măsură să-ţi 
satisfacă aşteptările “ şi 
speranţele" pe care ţi -le-ai 
pus atunci când l-ai con
ceput ? -

— Da", eu aşa cred. 
Şi asta mă obligă să ridic 
ştacheta mai sus şi să 
merg mai departe...

A consemnat * 
GEORGETA BIRLA

V A S ILE  D A  C U  C U ŢITU L
O să vă spunem o po

vestioară scurtă, dar din 
care se pot trage, multe 
învăţăminte. Mâi ales cei 
tineri, şi foarte tineri âr 
putea pricepe câte ceva. 

Petroşani, ziua în amia
za mare. Pe o stradă, prin 
faţa unui local public tre
ce şi Constantin Gal, un 
tânăr ieşit la cumpărături. 
Plasa era de acum plină. 
De el se apropie uri grup 
format din patru tineri.

Toţi sunt într-o vădită 
stare euforică. Nu se cu
nosc, nu s-au văzut în via
ţa lor. Nu au avut nimic 
de împărţit niciodată. / 

Cu toate acestea, dintr-o 
dată, unul dintre cei pa
tru scoate cuţitul şi lo
veşte cu el în spatele lui 
Constantin, după care mai 
ia câte ceva din plasa ce
lui înjunghiat şi pleacă 
mai departe. Ceilalţi trei 
nu schiţează nici un gest

Laureaţii rofeului
„POTECI ALPINE*

Mirificul peisaj de cal
car dblomitic de pe mun
tele Retezatul Mic a '  fost 
iocul *de desfăşurare a ce
lei <ie-a Xl-a ediţii a Tro
feului „POTECI ALPINE" 
ce a avut loc la sfârşitul 
lunii trecute, în perioada 
27—29 octombrie a.c. Cei 
două sute' de participanţi, 
reprezentând 15 cluburi din 
ţară, au fost găzduiţi la 
cabana Cîmpuşel 2, după 
sosirea lor la Casa de Cul
tură Studenţească din Pe
troşani.

Concursul propriu-zis, 
constând în mai multe 
probe, s-a desfăşurat pe 
parcursul zilei de sâmbă
tă (28. 10. a.c.), proba de 
început.— cea de alpinism 
— fiind câştigată de echi
pajul „Zaganu” din Cluj. 
Napoca. In cursul dupâ-a- 
miezii şi apoi al serii s-au 
desfăşurat probele de o-

rientare sportivă (de zi şi 
de •noapte),: câştigate de s 
„Hop şi noi11— CIuj-Na- 
poca, respectiv de „Geri- 
ţiana“ din Petroşani. - E- 
chipajul „Studmont" din 
Iaşi a ieşit învingător la 
testele teoretice (zonă, me
teo, sanitar, floră- şi-fau 
nă), iar proba cultural.ar- 
tistică, desfăşurată în ju
rul focului de tabără (mu
zică, umor şi poezie), a 
revenit echipajului. „Hop 

^şi noi11 din Cluj-Napoca. 
Pregătirea şi eforturile ce
lor mai: bune echipaje. au 
fost răsplătite cu premii 
constând în diplome, cu
pe şi diverse obiecte a- 
cordate pentru toate sec
ţiunile, acestea înmânân- 
du-se în cadrul .festivităţii 
de premiere ce a avut loc 
în ziua următoare. . :\.-.v 

Laureaţii actualei ediţii 
a Trofeului „POTECI AL

PINE" au fost următorii: 
locul I : ŢUKISTOR — 
Iaşi (pentru'a doua oară 
consecutiv); locul II : CEB- 
CEÎAŞII — I.upeni; locul 
I I I : HOP ŞI NOI — Cluj- 
Napoca. j"

Menţionăm că datele a- 
cestui material ne-au iest 
puse la dispoziţie de dna 
Lavinia Hulea, directoarea 
Casei de Cultură Studen
ţeşti din Petroşani, orga
nizatoarea acestei competi
ţii, împreună cu clubul de 
turism alpin ALPO, cu 
sprijinul sponsorilor Ge
neral Corn Trust SRE, 
Comfeh SRL, Elsa SRI^ 
Terry SRL, Visa Corn Im- 
pex SRL. De asemeneâ, 
organizatorii aduc mulţu
miri şi echipei „Salvamont* i 
LUpeni (condusă de Geor- | 
ge Resiga) care a centri- | 
buit, la buna desfăşurare a  
concursului. (G.B.)

Municipiul Orăştie a 
găzduit duminică, 5.noiem
brie a.c., un spectacol de 
excepţie In care : actorii . 
scenei au fost tinere talen- . 
te şi mari speranţe ale 
muzicii uşoare româneşti. - 

La Sala Astra, într-un ■ 
cadru aparte, s-au reunit 
copii din cinci oraşe ale 
ţării; într-un spectacol de 
ţinută, sub genericul „Cân. 
tece pentru copii, * cântate 
de copii". Cu . această bea- • 
zie â fost lansată caseta 
intitulată sugestiv „Strop

de senin1* ce cupriridfe Ine-’ 
lodii ale cunoscutuair «Mn-* 
pozitor Eugen Be'B'ea ‘şi 

interpretate de copiii Gana 
Stroiu, Karla Tigărifeeş, A? 
lina Petrişor, Mihaela Gră
dinara, Iulia Cotârlea, Vic
tor Oşteanu, Gina Nistor, 
Monica .Andrei, Ancuţa 
Petcu şi Nicuşor Apostol. , 
In programul manifestării . 
au mai figurat Luminiţa ' 
Muntean,. Iijlia .Mărito 
Mărimi Stere, grupul -de; 
satiră din Oneşti şi f©ţv:, 
mâţiile de dans modern de 
lâ Cluburile copiilor • ’ şi ,

elevilor din Ooăştie şi O» 
neşti. \  ’ ;

EvenlriSbBttft' •muzical da 
la polarizat -a#
teriţîâ5 vunuî ănfineros- puu 
l^iC eopii Şi părinţi 
Ce a trăit pe parcursul 
trei ore momente . de 
deosebită sensibilitate 
tistică.

■ —>

Alina P. Mă bucur că .ai 
răspuns atâ,t de repede in
vitaţiei mele, sper să con
tinuăm dialogul, îţi mul. 
ţumesc pentru destăinuiri
le pe care mi le faci, din 
câte înţeleg eşti într-o si
tuaţie similară...

Ştii, eu mă simt acum 
la fel ca în vremea copi
lăriei când treceam zilnic 
prin faţa unei anume vi
trine doar pentru a putea 
vedea o minunată păpuşă 
ce era expusă acolo. Ştiam 
că părinţii nu şi-ar putea 
permite să-mi cumpere o 
aşa minunăţie, dar mă bu
curam că o pot vedea zil
nic, îmi făceam drum pe 
acolo doar pentru a o ad
mira. Nu ştiu cât stăteam 
în faţa vitrinei să „mă 
joc11 cu păpuşa visurilor 
mele, bineînţeles imagina
ţia mea de copil era bo

gată, iar Mama mă certa 
mereu că întârzii prea 
mult Venind spre casă. Ast
fel sunt şi aceste iubiri 
imposibile. Iubeşti un om 
intangibil a cărui iubire 
nu o vei putea avea nici
odată: deşi îl întâlneşti săp
tămânal. Din aceste iubiri 
pentru profesorii noştri 
poate vom rămâne cu a- 
mintiri frumoase şi sigur 
cu materia foarte bine în
văţată. E şi acesta un câş
tig, nu-i aşa ? Până la 
urmă menirea profesorilor 
este să ne înveţe şi dacă 
învăţăm din dragoste... cu 
atât mai bine vom ş t i!

P.S. Aştept în continuare 
serisorile voastre, puteţi 
aborda orice temă vă in. 
teresează. ;v, ~ - :

INA DELEANU: 3400
GLUJ-NAPOCA, str. Horea, 
nr. 4; ap. 24.

pentru a-1 opri pe agre
sor din fapta-i necugeta
tă. “ ,* : ’

Pe certificatul medico- 
legal eliberat cu numele 
lui Constantin Gal este 
scris „plagă înjunghiată 
penetrantă11 şi a necesitat 
17 zile de îngrijiri medi
cale.

Şi acum, numele voinicu
lui care se credea în jun
glă : Vasile Munteanu, in
divid care în momentul 
în care a lovit cu cuţitul 
nici nu împlinise vârsta 
majoratului !

Unde va aiunge mai târ
ziu ? (V.N.)

Cu ocazia turneului a- 
meriean îl cunosc pe Pe- 
ţer Mensch, managerul 
lui AerOsmith şi care la 
scurt interval de timp' va 
ajunge managerul lui 
AC/DC.

In septembrie se întorc 
în Australia pentru a sec
ţiona piese înregistrate cu 
ocazia turneului ameri
can în vederea realizării 
primului album Live. Mi
xat tot în Albert Studios 
din Sydney albumul „If 
You Want Blood You'vc 
Got It” a apărut pe piaţă 
pe 13 octombrie. La lan
sarea albumului publi
cistul britanic Malcolm 
Done afirmă': „fără îndo
ială If You Want Blood 
You’ve Got It este cel mai 
valoros album Live rea
lizat de un grup de Hea- 
vy Metal. Discul marchea
ză sfârşitul unei epoci în 
istoria grupului AC/DC“.

Tinere talente ale muzicii uşoare prezente în 
caseta „Strop de Senin":

Oana Stroiu, Karla Ţigânceş, Alina Petrişor, 
Mihaela Grădinara, Iulia Cotârlea, Victor Oşteanu, 
G'na Nistor, Monica Andrei, Ancuţa Petcu şi Ni
cuşor Apostol.- '

MUSIC BOX
AC/DC (V)

CORNEL POENAB 

-f*  —- ‘ —t ” :•

Un gând şi o

- „Violenţa ' a  dat 
la cei dintâi sclavi, 

laşitatea le-a perpetbal setai» 
via“.
'• ■ ‘ 1 •- ■ j

J J .  ROUSSEAO j 1

■ — o O o '— ' '

— Domnule, nu e den»* j
cra(ie !

— Ei, nu putem spunsh ] 
asta...

— Nu, domnule, nu. Da- ; 
că toţi suntem egali, a* i 
tunci de ce hoţul şi proca» i 
rorul, ei bine, dacă sun4 : 
egali, de ce riu-şi schim
bă locurile? Vezi?
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Pe 24 octombrie AC/ 
DC începe un turneu cu 
grupul francez Trust ca
re va cuprinde aproape 
întreaga Europă şi s-a 
încheiat pe 16 noiembrie 
cu un show în Anglia.

La realizarea noului al
bum pentru prima dată 
apelează la alt producă
tor decât consacratul du
et Vanda/Young. Aceştia 
erau . ocupaţi cu diferite 
proiecte şi cu promoţia 
grupului lor Flash & The 
Pan. Noul producător este 
Robert John „Mutt" Lan- 
ge având o vastă expe
rienţă şi ocupându-se de 
grupul Bef Leppard. Cu 
noul producător (Mutt

wmăt

Lange) şi noul manager 
(Peter Mensch) . AC/DC 
începe la Londra înregis
trarea unui album nou. 
înregistrările s-au înche
iat în mai 1979 insă al
bumul „Highway To 

Hell“ va apărea de-abia pe 
27 iulie 1979. AC/DC plea
că într-un turneu britanic 
promoţional; punctul cul
minant al său fiind con
certul din 18 august de 
pe Wembley Arena când 
AC/DC cântă în deschi
derea lui The Who în 
faţa a 70 090 de specta
tori. Datorită producţiei 
excelente Highway To 
Hell este primul album 
al grupului care s-a difu

zat pe posturile de radio.
După un nou turneu în 

America în luna octom
brie AC/DC se întoarce 
în Anglia cu popularita
tea crescută, A urmat un 
turneu în Franţa alături 
de Judas Priest în luna 
noiembrie. Cu ocazia aces
tui turneu operatorii frân- . 
cezi Eric Dionysus şi E- 
ric Mistier au realizat 
prima casetă video cu 
grupul AC/DC ce va â- 
părea pe piaţă pe 9 decem
brie şi ă  avut o cifră de 
vânzare de un milion de 
exemplare vândute în în
treaga lume.

■ La sfârşitul acestui tur
neu Malcolm şi Angus Se 
căsătoresc cu prietenele 
lor la 27 decembrie, res
pectiv 4 ianuarie.

(Va urma)

HORI A ŞEBEŞAN

•  Joi, 9 noiembrie 1995:
' 1'' I
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Mari, m u lte , su n t

C ină sate — Bueureşci, 
Gwechiu, Mărişor,' .Bovina,' 
§*snc% — epaapun eottuma 
«* atu mele satului de cen
tra  BMeureşei. La prima 
«sedase a-a» gâces că este 
*  cotam»* «fesă, uşoarfi, 
Aură) aram  in vedere că 
â t  juctefte nostru sunt co

rii 13 ş**e; Bretea 
. Bobra» - Z*w>. 

a t  14» cura rate Bal- 
I». B ar ţ i  In cete cinci sa
la  ţ ie  comunei Baciaraşci

ţia , legii ,şî trebuiau îm
părţite sătenilor nu ntaA 
puţin de ba de pă
dure. AepBnea era oprită 
efectiv.

- C e  întreprins?
—« Mai întâi am feezbă- 

cu

■ ■«** Steri, ram*» „ 
arata di ra tra  Opruţ, tâ
nărul ptttoar ai eamunei.;
Dar ne zbatem să Ie dăm 
‘de căpSt. sâ îe rezolvăm 
cât mai bine. Bineînţeles 
împreună cu sătenii, in 
folosul lor.

— Stimate ■ dje primar, 
«ră sofirilăra să  vă referiţi 
Cţ câteva dintre ele, să in 

să te disecăm *»»-

v ira»  să 
far pce«**res s ă  eu sunt 
pam at din 30 -«nai 1393, 
când Ja .noi s-an desfăşu
ra t ateserianticipate. Beci, 
ceva mai mult de d ă  ani, 
ţ i  ciQci luni. Problema cea 
mm* arase şî mai grea pe 
care am luat-o de Ia înce-; 
pu t în pteţă a fost aplica
rea cbtţfctâ' ă prevederilor 
'Legii nr.; iâ/1091,, mai pre
cis, papŞlriut referi*» te 
tmpteţiraa jâ redarea pă
durilor către proprietarii* 
ţie drept. Cu pământul' 
'«-at»' a ra t prttWeme, că ta 
noi nu fusese ceape. Na Se 

ţşai nimic în aeeaş- 
' i nţă, deşi trecuse 

tlniţp de la apati-

întâlniri Ol sătenii pe sa
te, s « t  stabilit parcelate 
«te pădure m  urmau tf fi 

. rad a»  săritelor indseptâ- 
mm, m»  amsam- t<**aeraf 
awtorirat. Am - te tocmit un 
protocsl s s  conducerea ©- 
«teului «tesle Beai. Bl 
mc&ae ©aga, radul dis
trictului Bucureşci, ne-a 
ajutat foarte mult. Neca
zuri s-au ivii cu păşunile 
împădurit» p r  decursul m- 
niter, Q w M  silvie *bS|U 
nea că sunt pădurile feam- 
nealor. ,-ate stătutei, . săte
nii tineăa «a» şî tai» că 

■ sunt păşunile lor, deveni
te păduri prin efectele na
turale, Ce ara făcut f  Am 
constituit »  comisie comu
nală era» s-a deplasat la 
Cartea Funciară. A fost 
întocmită tem a reală a 
pădurilor’ comunei, aşa cam 
au fost «le hornaie Ta tim
pul potrivit. Am multipli
cat Harta Sa xerox, se  ac
ţionează în teren eu ea în 

, mină. Nu s-a mai permis 
! mutarea bornelor la mar

ginea păşunilor Isnpăduri- 
*.fe'.'ttaMraii ,

— La ora aciuală, care 
este situaţia în această 
ger» ţ i  încurcată situaţie 
»  redării pădurilor «eter 
m  drept dia cele craci 
sate T

— Mai avem de Împăr
ţit cam 2S de- hectare. Alb 
dat 335 titluri de proprie
tate, de pratete I»  posesia. 
Acţiunea este spre finali
zare. o ra  mi ' epârta teţi 
săteni îndreptăţiţi, pe ta
bele suplimentare, ap t eă 
mai avem de t o s u  Ori
cum, nici «te sfera» «te «a 
rămâne fetei pfetare» |a  
cave li dă

— Aste a r  fi situaţia cu 
M A m  Aânva ce a  «rai 
făcut p ittM t te W  rai 
f i  d a te  luflff de când este

- alesul «feste?
- » -frate patra kilometri 

de drum asfaltat Bucureşci 
—* itetişer . Mar ra ra  de 
asfaltat:«ţam trei kilometri. 
A  teeepsţ construirea bise
ricii ortodoxe din satul 
Merişor. Au fost reparate* 
şcolile şi căminele cultu- 
rate din cele cinci sate, aus 
fost asigurate ce  lemne 
pentru iarnă. La Bucraeşci 
'■ra ra  proiectul şl- acordul

- Ministerului Finanţelor pen
tru  construirea ţinui cămin 
cultural. La «fente» cul
tural din Cureehiu ara 
construit o samă te  aer 
liber. Alt fost dezvelite* 
două plâd comemorative 
Intra cinstirea eroi Ic» Băs- 
eo&iei conduse de Horea, 
Cloşca şi Crlşan, a «Mor 
de t e  l848r—'49. de şufe 
conducerea Eroului Nea
mului, Avram Iancu. pre
cum şî »  «Sor căzuţi pe 
câmpul de bătaie în  cete 
două războaie mondiale.

Ştim «ă sătenii sunt 
buni ww ti tw t  de «ten ale.

— Aşa cm» ziceţi. în

sprijinul lor am înfiinţa* 
în satul centru de otoma
nă un centru de însămân- 
fărî artificiale, la care 
specialista Dana Cristea «te

Sm rezultate foarte bune.
Cureehiu ţi Şcsuri ana 

adus tauri, de prăsite, m  
toate satele numărul bo
vinelor este te  creştere,

— Stimate fele primar 
furaţi

seduse
persoanelor 
«catetei 
sau Cică?

— VI referiţi te  afAica- 
vm  prevederilor  'Leg# nt. 
.«?, fete foaie a.c., privind 
alatora! sorite. Dosarele 
srast întocmite, apWbaH.

. ă t  fana octomfirie am plă
tit 42 de dbsate. Lua*» a- 
ceasta vor primi toţi cei

. cc ao depus careurile şl au 
test înregistrate cu 3® de 
rile t e  urmă, cum preve
de legea.

— Pentru finalul convor- 
feteii. noastre -ie teinteare 

t e .  banii. Veţi «asr’ida 
la viitoarele alegeri locale ?

r -  Ceraun» are, repet, 
prplileiiie multe, mari. gre
le. Oricât aş vrea ml le 
pot rezolva pe toai®, »u 
pot face pe plăcui tuturor. 
Din luna ianuarie a.c. nu 
ara nici: viceprimar. Ne 
zbatem cu dl Ioan Doica, 
secretarul consiliului local. 
Pentru a  candida taeâ ara- 
m-am hotărât. Sătenii mei 
mă vor „convinge" s-o fac 
ori ba...

A consemnat '
GH. I.AJEGREA *

-» -v—t—r - "V * t *~v~*»—s—»

Am fost în ultima vre
m e p e  te  smUte consilii lo
cale comunale: Romos, 
Orişcior, Băiţa, Bulzeştii 

. «te S u s  Brănişca, Riisiţa. 
tramărît ea  deosebire 

te  care se apdică 
Legii nr. 67, 

31 jfeBte 1905, privind 
ajutorul social. Peste tot. 
e i  s-au arătat teancuri de. 
dosare întocmite, aprobate, 
d ar ceea ce este de neîn
ţeles. piei. unei persoane, 
nks unei familii nevoiaşe 
Sndraptăpte prin lege, nu 
i  se plătise nici wi leu f 
Ca o ringuri excepţie, dem
n ă  de  toată la u d a C o n -  

fecal Rîbita, a că
ra! p te â  se impsarc .a fi 
«rnsaţâ de către mate eon- 
siîiile locale, de către toţi., 
primara (fin judeţul nos- 
tru. .

Cum s-a procedat con
cret ne spune di Avram 
Iancu, sranetarul consiliu
lui local.

— Avem întocmite la zî 
87 de dosare pentru acor
darea de ajutor social u- 
nqr persoane sau familii 
nevoiaşe. Imediat după a-

pariţia legii, în vederea 
bunei aplicări a prevederi
lor ei, am constituit 6 co
misie — prin Dispoziţia 
Primarului, nr. tâflSS^ — 
care să urmărească corec
titudinea şi ieeraiffeH» *a- 
tocmirii dosarelor, punerea 
în plată a persoanelor te- 

■ dreptăţile.
— Comisie formată din ?
—-ţ IM primar —- preşe

dinte, viceprimar, secretar, 
contabil şef , riirectoral că- 
minubai cuterrai, medicul 
uman, agentul agricol. O 
eomponraţă diversă. Ata
care membru cunoscând 
foarte tene dom enii său 
de activitate şi, toţi laokil- 
tă, sătenii nevoiaşa ten ce
le ş a »  sate ale comunei 
noasta». J ta  carat părerea 
Prefecturii judeţului şi ni 
s-a spus că am i>rocedat 
foarte bine. Deci, comisia 
a trecut efectiv la treabă.

— Stimate dle secretar 
Avram Iasca, ce r a  inte
resează în prăsiri şi-» 
primul rând i au primii 
bieţii «ameni ceva bani ?

— Da cum să nu. Pe 
luna septembrie -ax-, am

făcut te  de plăţi, între 
10 000 şi 143 000 lei. După 
număr de  perssaae, veni
turi, în fiecare caz în par
t e  . ora» serie legea. Banii 
au fost achitaţi pe stat de 
p la te  c® semnătura beae- 
ficiarulul, totul în litera 
legii. Stema achitată— mai 
bine de două milioane de 
lei.

—• Restul dosarelor, pâ
nă  la 87 ?

— Sânt solt^ionate îh 
tem ea  de 30 de zile de 
la data înregistrării cere
rilor, cum spune legea. Ur
mează ca te t a  aceasta să 
dăm ajutoarele la care au 
dreptul, conform legii, ti- 
tularii celorlalte 42 de do
sare, stima ce va. fi plăti
tă deşaăşeşte trei milioane

.de leL . i:- : ş ■ .*.
— Eu, ca primar al co

munei; colaboratorii met 
cunoaşte» bine starea ma
terială a fiecărei familii 
dia cele ,şase «de — a in- 
terveait dl praf. Iulian 
Cteraşa, Dar ş a  hotărât, 
totuşi să facem o comisie 
la nivelul comunei pentru 
a  au scăpa din vedere nici

un caz, nici o  persoană sau 
familie căreia Legea nr. 
67/1925 îi. dă  dreptul la 
ajutor social. Cum spunea 
d l secretar, ara  întocmit, 
pe teza cererilor înregis
trate, 87 de dosare. Dar 
trebuie reţinut că acţiu
nea este ia  plină derulare. 
In funcţie de situaţia ma
terială a fiecărei persoa
ne singure sau familie se’ 
vor întocmi şl alte dosare. 
Lista este deschisă. Prio
ritar pe masa mea de lu
cra ca primar, a  consiliu
lui toca | este ajutorarea 
sătenilor nevoiaşi, aşa, cum 
prevede legea. Nimeni din
tre cei Îndreptăţiţi nu va 
rămâne pe din afară 

...Frumoasă pildă de o- 
menie te  aplicarea unei 
legi pătrunsă de grijă pen
tru  cei năpăstuiţi. Nu 
greşim dacă scriem aici 
c i  diii pilda primarului şi 
CdnsiUuîut local feibiţa a r  
fit bine să înveţe mulţi 
primari, multe consilii lo
cale din judeţul nostru.

GH. I. NEGREA

PERIOADA 9-15 NOIEMBRIE 
BERBEC

Azi, uşoară, indispoziţie, pentru ca mâine să ple- 
, câţi îritr-o călătorie sau să primiţi vizita unor prieteni, 
î n  week-end veţi cunoaşte persoane interesante; s-ar 
putea să demaraţi o afacere. Luni, tranzacţiile finan
ciare vă simt favorabile. Marţi, o zi num rea bună; 

■Graţie fe Accidente casnice. Faraite este alături de dv., 
ceea ce vă dă un sentiment de siguranfă.

fAUR
Primiţi bani ; sunteţi în faţa unor decizii ce nu 

i suferă amânaret Veţi fi provocat, verbal, de superiorul 
fer» fete  phaţi-vă la cerinţele de moment. La sfârşit. 
fee săptămână, «ve^ nevoie de mişcare ;  faceţi sport!’ 

î Adaprâţi-vă programul cerinţelor e t e r  apropiaţi.’X*nM 
, «feri seoaaţionaks. realizări bâneştL ‘ Aspiraţi îa li- 
tuştea imuj câm te

GEMEîâ * \0
: O  persoană fer «rac opun vă surâde- Kenajaţbvă. 

eSel v-ap raprasa&eitat. O  Ieşire, «brirb4HL «Nfer ■ducet 
j . reaSăriri seminrantete Ve#f SngtSjammaea. Lcni, sun

teţi cran «aspicios. Cfeosete fel spune casânţad şt do
aceea sunteţi cate irite . A«>uitaţî şî fer afevariie teo ra  
şt anaanrfee * nu  întreprind»

Nu contaţi, azi. pe râ trierea dv. Belaxaţi-vă f Aveţi . 
de  încasat b a »  şl fee făcut raoaetar». Sâmbătă, d is-. ' 
p s i ţ îe  fee alte stări, degajaţi energie şl «guzanţA Du- ’ ( 
mirUcâ partenerul fee viaţă «A tace »  supriaă p lăcută,; 
Bfiortran caualizate te  sfera serviciului. Păstra^wS c a l- .; 
n « l  căci «lei saparicurti, « te  c u i» »  rai vă sunt allapi | 

f Diplomaţia va viral în sprijinul dV.

! *

Veţi ©pta pentru o variantă şocantă te  serviciu

I
şi m u »  var subscrie propunerii fer. SlmfeStâ pârtiei* 
pafi te  c  ceremonie religioasă eu desestii taaptieare 
afectivă. V i revine optimism» şl încrederea |£  gine,

, întâlnise ţeietenească; veţi primi daruri, Cctertuversi 
cu un superior, dar nu vă p ie r i ţ i  eutnpăial. Sloganţâ 
şi prestanţa fer. stârneşte mvhfc» celor di» jar.

S
]\

n

. f f e i t e d K a t i  î** reiapild -ra «sfii- Atenţie ia ceei 
de spitee |t! ESscaţie «eptăeati cu partenerul de viaţi 
feti fentza neglijării chesritiiaftQt? ’femeesfiep. Eftoenţă 
te  chestfiin! le practice este uniri dinîirraatâ ; obstacole 
în ceea ce veţi întreprinde. Nu acceptaţi sugestii, căci 

cineva vrea să vă facă râu. Trebuie să vă adaptaţi 
noilor condiţii care apar, *& nn  pierdeţi riUnub

■ T-. balanţa
O tovitaţie în oraş vă va r id i»  moralul. Veţi ieşi 

in «fli», perimetrului construitei, dar verificaţi-vâ mai 
întâi automobilul. Sunteţi pe punctul de a semna un 
contract de o mare importanţă pentru dv., o realizare I 
pe viaţă. DumuMcâ-liîm, teatru, expoziţie. O oficiali-| 
tete vă- «» vizita fixam. Vă veţi întâlni cu grupul dv. ţ  
fee* feîstracţa-. N» faceţi abuz de mâncare, alcool sau 1 
tutun. Part<raeruî de «iaţâ: are niavote. fee fe?. mai mult i  
c a n t ’.vi,.?-'-. tri:'- |

SCORl’ÎDN , S|
JDorinţâ fee manifestare, dar *ă simţiţi Macat. Dis- ( 

pută o» membrii familiei. Posibile pwfeâeme de sânăta-1 
te. f »  exageraţi, sâmbătă, cu probtemete sentimentale. |  
Est şerwsfei vŢse recunosc mărite», ©opfif au anevoie* 
de ajutorul fer. Nn perseverenţa, ci feprâraaţia w-ar f i ! 
fee fctes. &  «vraiţaatS eludare a tegtt rara crea şl mai 
msffie probleme.

SĂGETĂTOR
Un ad versat* rudotabii vă va: stârni să intraţi în. 

competiţie. Aveţi nevoie de independenţă, fără a trăda 
' pe cineva. Sâmbătă este posibil să celebraţi un eveni

ment major. Uşoară nervozitate; obosea,ia îşi s^une 
aivăntuL Discuţii pe teme ffiraustâarer dfeenţie l i  re- 
gianfl alimentar, îa aieooî, calea, tuton, căci ficatul 
este te pericol 1 Vă preocupă mvcstiţiile şi veţi a- 
chiziţiona obiecfeil dorinul dv. Frietenii vă « r  ajuta.

CAPRICORN
Surprize, evenimente neaşteptate. Partenerul dv. 

câştigă o sumă importantă. Sensibilitate la chestiunile 
octete. Sâmbătă vă priesc activităţile teteiexstutee. Do
rinţă mare de câştig. înclinaţie spre a cheltui bani in
tr-un fel care vă dezavantajează. Brie de acridente 
casnice.

VĂRSĂTOR 1 -
Stexes de scurtă durată căci micile dv. şiretlicuri 

se vor descoperi. Fiţi atent la ce spuneţi căci sunteţi 
răutăcios cu o persoană căreia îi datoraţi respect Con
tinu i ixeteţelegerile eu cel din jur! N-ar fi rău ca, du
minică, să primiţi propunerea rudelor de a ieşi îa plim
bare căci. v-aţi relaxa. Dorinţă mare de a călători; 
fen nost relaţiile cu. anumite persoane se pot deteriora, 
Atenţie, Să nu vă scape informaţii importante de care 
duşmanii dv. ar putea profita.

PEŞTI
* d n e v ş  sa autoinvitâ la masă. Vă simţiţi în ele-* 

meatul fer. fete toate punctele fee vedere. Atmosfera di» 
căminul dv. se v» mai itezgheţa. Buteteieă, «  zi raare 
fee distracţie şl de fericire. Vă vor creşte puternic 
ac^oafi* *• U«ewâ.'*lieitaţi«ţ atenţie la sănătate, diminuaţi 

1 raţia de alcool şi tutun. Aţt fost propus pentru o priteă, 
dar v-a luat-o altcineva teatete fără nici «n avertis
ment.

Amil VII Nr. 15®8
rarara
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I
JL ANCCN& (6) — BRESCIA (2) pauză, Tt ■ I '  
Până la pauză se poate înregistra chiar <o sur- I  

priză să conducă oaspeţii. Noi sugerăm un egal. •

; x  ancona — em moA"— «nai *. *  / v®
Gazdele n-au înregistrat în acest campionat s - |  

casă nici a remiză. Oaspeţilor le-ar «revern fi un |

3. CESENA (8) — AVELLINO (11) 1 V-V^M- 
Aceste două iernaţii se reîntâlnesc după aproape |

3 ani şi se pare că Cessna poate s»>şi apropie vie- ■  
toria. * I

4. F. ANDRIA (13) COSENZA (15) 1, x  I
f a  tâmp ce Coscrua n-a obţinut aici o victorie ■

în -deplasare, dar a remizat de trei ori, F. Andria a |  
câştigat 3 partide, nici o remiza fi *  pierdut $ am~ |  
ţiuri. : : I
, 5. GENOA m  — PALERMO (3) I  |

Liderul nu-şi poate permite nici un pas greşit |  
acasă. Cu toate că de această dată Pateimo w» a |  
test învinsă aici într-un meci îa  delăsare, terminând « 
nedecis de 6 ori t ■ |  :

6. LUCCHESE (17) — SALERNITANA — p a u -f

te  combaterea 
cronice sate re

prezentate de maele pro
duse «eterate. Astfel se
pot administra ceaiuri de 
plante medicinale ca: fe- 
nicul (infuzie «a 1 lingu
riţă de fructe la o cană 
« i apă. cor&umată intr-o 
ti, te  3 reprize. d«pă me
sele principalei, porumbar

zi), varză sfibă (sucul ob
ţinut t e  «antă atfaâ p reas-:

etfi-se amestec* t»  miere 
albine după gust, se 

iau 4—6 linguri pe zî, 
se poate păştea ia  frigider, 

dar « a  arai mufe de 24 de 
ave). Trebei* «M inim  că 
ceapa şi ridiche# neagră 
mi *e ivcwmaadi ia bol
navi* ca prezintă gastrite 
sau ulcer gastric «au te n -

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„ METALUL“ SA. PEŞTIŞU MARE 

Nr. 363
Judeţul Hunedoara 

Telefon : 054 — 13370; 13371; 
Fox ; Î3371 ~~

•  • •

Medicul no sfAtufeft*
•  • m * ;•  • 9 •  * m'* •  •  * # * • * % • • • •

I
i

I

za — x
| Ca de atâtea ori, în prima repriză „tatonarea" se j  
prelungeşte până., la sfârşitul primei părţi a  jocului. I  

7. LUCCHESE — SALERNITANA — final — x, 2 I
termina nedecis. 

8.- PERUGIA

Până in finâl valoarea, dorinţa gazdelor de a ţine 
pasul cu plutonul din frunte va învinge sau se v a |

(i6) — c h ie Vo l  * |
Cu 2 victorii şi 3 egaluri acasă, gazdele nu vor •  

pierde prilejul acumulării celor trei puncte. Chievo § 
are însă 3 egalun în deplasare- • \  * i

9. PfSTOIESE (12) — PESCÂRĂ (9) X *
Gazdele sunt o  frumoasă surpriză până acont, |

neewaoscând înfrângerea pe teren propria. Cel mai |  
aproape de adevăr ar fi însă un egal. ]

10, REGGIANA fit») — BOLOGNA (4) I, x . 
Boiogna, dm 6 deplasări a obţinut 1’ victorie, 4 "

egaluri şi a cunoscut e singură înfrângere. Reggiana I 
a început şi ea să urce în clasament şi acasă se ţine ■

Ij
ii
II

11. RBGGINA (14) — VENEZIA (2) i .  x |
Acasă Keggina n-a pierdut, dar a realizat o sin-1

gură victorie şi... 4 egaluri, Şi cum şi Venezia are trei I 
egaluri acasă şi două la  deplasare... I

12. VERONA (7) — FOOGJA ft») — p » « ă  — I
i.* , '

Verona se descurcă mai bine în deplasare ca |  
acasă 1 - ■

> m  VERONA — FOGGÎA — «stal — . I
Credem . în victoria gazdelor ce virează te  a x ă  I  

campionat promovarea. Şi «dacă acasă nu Învinge? ■ j

(infuzie cu 1 linguriţă de 
fiori la o cană cu apă, 
se beau 3  Câni pe zr), ciu- 
boţica cucului (infuzie cu

■Jt linguriţă d e  Auri, 3 căni
Pe zi), nalbă (infuzie «« 
%. linguriţă de flori la 1 
cană cu apă, 3 căni pe

şi), pătlagină ON
1 lingură frun te la 1 «ană 
cu apă, 3 căni pe zi), lu
mânări** . finfurie cu 1 
lingură f i o r i l i  O cană. cu

. apă, 2—3 căni pe zi), coa
da şoricelului (infuzie cu
1 lingură de plantă la o 
cană cu apă. *  câni pe zii 
gţc. Ş a  asemenea, mai e- 
xîStS o serie de produsa 
farmaceutice rite eombiB»- 
ţU .de plante medicinale 
ee«e pot procura din Ear- 
macii. Mai pot fi utile u- 
riMe şocuri dte: ceapă 
(peapa curăţată şi tocată 
se stoarce iar din sucul

câte 1 linguriţă după fie
care masă), ridichi negre 

■ (ridichii» Se curăţă de 
coajă, se toacă şi se storc, 
la sucul obţinut se a- 
daugă o cantitate echiva
lentă de miere de albine, 
se pune î s  frigider şi aa 
consumă 1—2 linguri pe

den al. Dintre produsele te  
picole, propolisul poate 
aduce feenefiri* importante 
tn tratamentul bronşitei 
cronice. Sg foloseşte tin o  
tnra de prupofis 30 ia sută 
(3# grame de propolis mă- 
runţit se pune într-o sti
cla de culoare închisă, se 
Adaugă MO mililitri alcool 
farmaceutic sau alcool de 
m  spate, se lasă la adă- 
aosş de lumină timp de f
file, bîne acoperit şl apoi 
se filtrează prin tifon). 
Doza este de 15—30 de 
picături tetr-tttt pahar a i  
puţină apă sau suc de 
fructe, se iau 31 pahare pe 
zi, câte unul înainte de 
fiecare masă principală. 
Se m ei pot falsei inhalaţii 
cu plante medicinale (bn- 
suiee, ienupăr, ten teul, 
cimbru etc.) sa» preparate 
farmaceutice aflate tn 
farmacii, UntoameaUil poate 
fi completat cu I—2 cure 
pe an te  rtsţutni batoep- 
climaterice de profil: Bor- 
sec, CSliraăneşti — GSciu- 
lata, Govora, btelnaş, Man
galia, Olăneştî, Furioasa, 
Slănic Moldova etc.

ANUNŢĂ PE TOŢI CEI INTERESAŢI 
i să-şi investească Cupoanele Nominative 
î îa această societate, că o pat faee neki- 
i târziat ţi conform Legii nr. 55/1095, a- 
i vând în vedere următoarele date iafor  ̂
\maUveţ
( La 31 decembrie 1994 cifra* de afa- 

a /ost de § $19616 m& lei;
* Capitalul sociml la 31 decembrie 1994
ţ a fost de 5 527 975 mii lei; , j

Aiweî finmdar precedent a fmt in- ̂
ţ

Dr. NICOLAE BRANESC

1 •  * •  »-m- ■m * •  * s  * >  ♦  s  * ♦  » m » •  * »  *

lingun jic ă/l» IvIL/UJuţlia’ Wăvngştowx/

* t» tts ă e e e e e e e a e ă ă a a m •
» > » * » >  * s  • ■m * 9  * * ♦ « « » ♦ > ♦

ckeiat cu un profit Imit de 407 212 
lei; ■

Societatea Comercială „METALUL41 
S.A. s-a clasificat pe locul 11 pe ptde$ 
în activitatea de comerţ şt producţie în 
mul 1994, : ! ?;

OFERTA ESTE A NOASTRĂ =- 
ALEGEREA A DVS I ‘.ipiih

S.C. GENERAL, SIMPREST SIMERÎÂ

Anunţă că tariful pentru 
mică în CT care funcţionează cu \
combustibil lichid uşor este de; 749QG lei/ 
Gcal.

Populaţia va achitai 13 866 
conform HG 461/199$, diferenţa fRnd 

> subvenţiomtă de ia bugetul de stat fO.P,)

! SOCIETATEA COMERCIALA „CORA* {
SJL \ î

Ctt sediul în Hunedoara, str. Piaţa 1 
Libertăţii, nr. 13, tel 712244, îneadretiză i 
şofer,. 1

Informaţii ta sediul societăţii (567)!
» » ş  « ă V i  *  m * a *  •  » e •  * e * •

Marele nostru poet Va
sile Atecsandri (1*21— 
1890) a participat cu în
sufleţire la toate eveni
mentele culturale şi poli
tice ale veacului în care 
a trăit. A fost printre frun
taşii revoluţiei de la 1848 

l şi ai luptei pentru Unirea 
i Principatelor, cântăreţ al 
K Războiului pentru inde- 
i pendenţa României, re

marcatul diplomat. A fost 
primul ministru de ex
terne al Principatelor U-
nite. . '̂ 'V' ; .......

In 1878 participă la 
concursul de la Montpel- 
der şi câştigă premiul a- 
cordat cu poezia «Cânte
cul gintej latine", care 
este primul premia inter
naţional de poezfe al ro
mânilor.

Presg din acea vreme 
face cunoscut acest valo
ros succes şi dă totodată 
publicităţii următoarea te
legramă : - ■

„V. Alecsandri — Mir- 
ceştt. Juriul compus din 
Mistral, Fourtoulon, Quin- 
tana, Obedenaru şi Ascal, 
vă conferă. în unanimitate, 
premiul Cântecului Latin. 
Vă aşteptăm. Semnat -Ro- 
queferrier".

Poetul, fiind -reţinut de 
anumite probleme perso
nale, a fost nevoit să de
cline invitaţia. A urmat 
0  nouă telegramă din 
partea lui Quintâna V.

tt

./ • •• ••• ■ ■ . .- . 

Cântecul
BV. Aleeşantftf —

Mireeşti. Primiţi cu cor
dialele mele f^icitări, u- 
rările ce le facem pentru 
România. D-vaastră oare 
sunteţi un mare pori. bi- 
nevoiţi a  fi eoteil simpa
tiilor poeţilor latinL re
uniţi la Montpellier. Slem-. 
nat Albert de QtHntana".

V. Alecsandri răspunde- 
telegrafic: „D-lui Quintana, 
preşedintele Societăţii Lim
bilor Romane — Mont- 
pellier. Raportând preţioa
sele sale simpatii asupra 
ţării mele. Societatea Lim
bilor Romanice şi-a făcut 
îndoit de scumpă a  sa 
pronunţare în favoarea.
mea. Binevoiţi, d i  n g  a  
fi interpretul aceluiaşi sim
ţământ pe lângă confraţii 
mei latini şi a primi per
sonal prea sincera mea. 
gratitudine — Alecsandri".

Elogiile, dragostea pentru 
poetul român premiat au 
fost permanent adresate şl 
României. Importanţa a- 
cestaj act de cultură re
iese şl din faptul că p re 
mierea s« petrecea In timp 
ce mal mirosea a P«tf de 
puşcă. M preajma cuceririi 
definitive a independenţei 
principatelor, româna. Prin

te la Berlin din 
1/13 iulie 1878, indepen
denţa României a  fost re
cunoscuţi. Au fost acestea 
momente care au. . mărit 
simpatiile pentru români, 
pentru România.

Despre premiul acordat 
de Societatea pentru Stu
diul Limbilor Romane de 
ta Montpellier. revista Fa
milia nr. 42. 4/16 Iunie 
1828, la im am  cu ţara. 
consemna: «V. Alecsandri, 
tocmai când II credeam In 
treapta cea mai .înaltă a 
măririi sale, deodată s-au 
urcat şi mai sus, la o 
înălţime şi m ai mare şl 
dimpreună cu sine a  înăl
ţat şi naţiunea sa în stima 
şi admiraţiunea lumii ci
vilizate".

Succesul se desprinde şi 
din traducerea poeziei îa  
franceză şl provensală si 
din punerea pe note, de 
către compozitorul Italian 
Marcheri, şi din altele In 
ţara  noastră. Dar- traduce
rile au test numeroase pe 
lângă franceză şi proven
sală. fn italiană, ţarină, 
polonă, ebraică, maghiară.

Acest deosebit de im
portant sueees Rterer a  
fost sărbătorit printe-un

nepieri-
remân.

banchet cu rinei sute de 
participanţi fn sala Tea
trului Naţional din Bucu
reşti, în seara Zilei de 3 
iunie Jf76. IHn .numeroa
sele toasturi şi discursuri 
rostite de miniştri, gene
rali, oameni popriri şi oa
meni de culturi redăm*, 
Ai. Creţulescu, preşedintele 
înaltei Curţi de Casare: 
„,<en ridic şi închin pa
harul meu fn sănătatea, o- 
noarea şi gloria 
toare a poeţuhd 
care cu o  scânteie a  ge
niului stea a luminat par- 
nasal larioităţii şi din a- 
ceastă lumină splendidă a  
reflectat o rază pe Aricea 
noastră Românie. Mărire- 
şi glorie poetului nostru 
Vasile AJecsaodrii" 

Ministrul de război:, 
—p o rt acest toast In să
nătatea ilustrului nostru 
poet cat» « cântat aşa de 
Mi» şi cu «şa de mare 
succes vitejia armatei ro
mâne. Să trăiască iubitul 
şi marele nostru poet, Va
sile Alecsandri 1"

Din «asmmsri Iul Alec
sandri: ..Sunt fericit că 
tun cântat « ren ta  română 
şi că ea a  înţeles pe ilus
trul ei poet. Astftri am

fericirea a Vedea artnata 
la un banchet »prit de 

de p p  de 
mizeriile os m  suferit la  
banchetul mentei ai lupte
lor de peste Donâre. Sunt 
fericit că la «cest ban- 

#ă vft spun oft
.... a

consider ca un toast fră- 
tesc. căci spada şi Ura sunt 
terori. Spada inspiră pe 
Poeţi şi cuvântul ei face 
* vibra puternic coardele 
Bre», atunci când «a iese 
din teacă pentru onoarea 
şi neatârnarea ţării".

Constantin Bsarctfc —d e  
aici înainte, numele lui 
Alecsandri ia loc pe lângă 
numele poeţilor celor mai 
mari ai Europei.. Naţiile 
nu trăiesc şi nu devin i- 
lustre tn lume decât prin 
oamenii lor cei mari «are 
sunt pentru dânseie ceea 
ce monumentele Oble m ari 
sunt pentru oraşe. Aceste 
monumente le  anunţă de 
departe, le atrag asupra 
lor privirile tuturor, le 
tec cunoscute In lume şi 
străinii din toate' ţările vin 
cu simpatie spre a  le 
vizita", i-, . .

Din încheierea lui A- 
lecsandri: ^_a fi poet

este favoare» soartei. lasă 
a  a  poet «dmnat, tadsră- 
ţişat ip «rddri «um *M-a 
test dat rate. a  fi poet «are
In cursul vieţii saie să  fie 
încoronat aceasta este o 
favoare din cele mai rari 
pe lume. Aceasta îmi m ân-: 
dreştg sufletul şi mă face! 
a  fi recorapriwat M  teate I 
lucrărde vieţii. mrie«. tfcaie ■ 
aceste laude, toate aeeste 
cuvinte frumoase care au 
fost rostite, toate aceste, 
simţăminte patriotice ce 
exprimaţi, daţi-ml voie să 
nu iau din rie  decât o 

. mică, .parte ş i . «ekgâite - să' 
le re vărs către ţara mea. 
către România» căci ei 
suntem datori cu . toate 
ee n e  imeură şi ne inte
resează".

V. Alecsandri avea să 
se ducă şi In Franţa, în > 
aprilie-mai 1*82. Omagierea 
poetului a test şi de a- 
ceastă dată deopotrivă şi ; 
a ţării, a  României. Cu : 
acest prilej. Vasile Alee-; 
sandri s-a Întâlnit eu poe? 
tul F. MistraL

.Acest „rege al poeziei**, 
şi a asigurat, aşadar, veş-1 
nicia jarîn alăturarea sa] 
activă la lupta pcporelui 
nostru pentru împHrirea 
marilor lui idealuri: Uni-.; 
rea şi Independenţa. Ast- j 
fel, Vasile Alecsandri r ă - ! 
mâne nemuritor p rin tre , 
nemuritori.

Prof. ION FRAŢILA
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VÂNZĂR1-
cumpărări ;

•  Vând 2 garaje, .zona
liceelor, preţ avantajos. 
Deva, Aleea Romanilor, bir 
12/2. . (021549)

•  Vând garsonieră par- 
■I ter, posibilităţi privatizare.
Dacia, bl. 8, ap. 12. (2247)

•  Vâpd teren cpnstrucţii
case vacanţă, Valea Zlaş- 
tiului. Informaţii tel. 
Şl4324. _ (2248)

•  Vând apartament 3
camere, Orăştie, Pricazului, 
bl. 52, parter. Tel. «56048, 
dbpă oră 15. (2302)

•  _Vând apartament două 
camere zona -Zarand, bl»
P - 4, ap. 63. Tel. 628«82; 1 
626856, '• V • r (2303)

•  Vând laborator bru
tărie — patiserie (cup
tor, . malaxor, dospitor).

' Informaţii' Sibiu, tel,- 069/•” 
441774'; 069/446488:, (2246)

•  Vând dulap frigorific,
spaţiu comercial, preţ a- 
ifantajos. Orăştie,' tel. r. 
647182. 0712)

•  Vând- Dacijj ^  breack
tamponată.' • ‘rjfâwSŞ?'* ! ■

• 614907.*.tMv=!;?-4 p (2313)
•  Cumpăt talon Audi 

benzină, fără earfe. de
identitate» Tel. 612853.

(2238) '
. •  Societate', comercială. 

Cumpărăm piei bovine. 2 050 
s !ei/kg. oi 7 0(/0 iei/bucată 

Satneria, Liliacului, nr. 4 
(lângă restaurantul Ursul 
Negrii), Tel. 661516. (2031)

- v* Direcţia Sanitară Ve
terinară eu’ sediul In De
va, str. 22 Decembrie, nr. 
Ş&6. anunţă iii data de 22 
ţîpiembrio 1995 licitaţie-*r- 
rânzare caroserie ARO 243 
casată. (2305)
, •  CppperS^va -„Presta» 
i>ea'* Simeria scoate la- li
citaţie spaţii comerciale, 
maşini de. cusut,»1 tractor 
W - 650 cu remorcă,- marţi, 
14 noiembrie 1995, ora 
firînîorm ătîi lâ tel .' 660281.

l i  ■ ' • v  *e3i°>-
•  Vând maşină înghe

ţată (germană), «dOiîă israţe, 
'âparat TEC 5 bopete plus 
5' tuburi - bioxid carbon, 
|6curi eleCtrăniCe- noi1, preţ 
avantajos. Tel. '612527, 
612224.' (2322)

•  Societate comercială
vinde en gros sârmă zin- 
cată 2,5. Tel. 612527, 
612221. (2322)

•  Vând .Opel Manta, 
stâre perfectă, Orăştie!, 
tel. 647487, după ora 18.

• (D13)
■> •  Vând apartament 2 
camera, Orăştie, 8 milioane, 
negociabil, informaţii > 
647021; 647115. . . (1714):

. •  Vând motor Diesel 
D 115 Braşov,- pentru ' 
tractoare U ' 445. Tel. 
715575. . » (7901)

•  Vând Opel Ascona,
fabricaţie 1987-, Diesel, 
consum 6;5, • preţ - 4600 
mărci, negociabil. Tel 
721321 zilnic. ' (7900)

•  Cumpăr mobilier an
tic, ceasuri- şi - cuierş ppnr 
dih fontă, cu baza gheară

- de vultur. Informaţii tel. 
728087. (7902)

SCHIMBURI' 
de; LOCUINŢE

■\ •  Sdiimb ‘ garsonieră 
confort" I cu . apartament 
2 ' camere Deva. Tel. 
627253/ după ora (4.

’ (021550)

alimentar. Relaţii la 
614953, orele 15—20.

tel. 

(2301)

•  Societate comer
cială mixtă 'angajează 
secretar(ă) cu bune 
cunoştinţe în limba 
germană. ’ Salarizare 
deosebită. Informaţii 
tel.' 219310. (2314)

•  S.G. El vila Internatio
nal S.A, Sibiu : angajează, 
contabil (A) la punctul de. 
lucru Deva. Informaţii 
la S.C.. Sarrnintex Deva, 
tel. .623320. -(Fischer). întră 
orele 8—15. . (2306)

DIVERSE- *
•  Pârâtul Sandu Ghe'or-

ghe este citat Tâ Judecă
toria Sibiu în dosarul 4613/ 
1095-pentru majorarea con
tribuţiei - îetreţinere, ter
men judecată, 14 noiem
brie 1995. (022651)

•  S.G. Genco S.R.L. De
va, anunţă că începând cu 
data de 15 noiembrie 1995 
practică . un adaos comer
cial /'cuprins’ "între 0—250 
la sută la ' toate produsele 
pe care le comerciajizeaZă.

” (2308)
•  S.C. Ronda “ Prest 

S.R.L. Deva. începând cil 
data' de 15 noiembrie 1995, 
practică un adaos comer
cial 0—250, la sută şi un 
tarif lă transport cuprins 
Intre 300—1000 lei/kjn.

(2399)

, DECESE -
•  Cu adânci durere în 

inimă soţia Maria, copiii 
şi nepoatele anunţă înce
tarea din viaţă a dragului 
lor soţ? tată şi bunic *

HANEŞ VALERIU 
, înmormântarea — 10
noiembrie, ora 13.- la Ci
mitirul Biscaria din Si
meria. , , .

Odilmească-se în pacel 
(2328)

I*
i

i_.v;: ..*
•  fŞciifmb apartament (2 1

camfereŢfeona poştei, ' cu * 
âpartafnent trei -camere, j  
exclus Micro 6, 7. Tel. I 

•711332. = (7903) î
i v -  ; .  ' ^;.r -;= : I

i

I■■ 9»r%.

i

i
I

\
î l  

t 
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL

CUVÂNTUL LIBER“
V ; ' ÎNCHIRIERI

! •: Caut spaţiu comercial 
de • închiriat în Deva, su
prafaţă maîciîriă-25 mp. 
Tel. 613933. (2307)

p . Urgent, . caut de în
chiriat apartament .sau 
garsonieră, nemohilate, 
ou » -telefon. Tel. . 2l30t2, 
628074, după Ora 18. (2316)

OFERTE 
‘ DE SERVICII f
•  Centrul de consultanţă

în afaceri Deva* şi » Geu- 
macs' Consulting Bueu- 
reştf organizează cursuri 
de pregătire.. pgntru.eka- 
menul de expert contabil. 
Lector ec. • Privantu Con
stantin. Perioadă 13—23 
noiembrie 1995. înscrieri 
şi «informaţii la sediul 
cerftrului," PiSţa • Unirii* n f” 
10. Tel/fax .215209. (2320)

•  Angajăm două vân
zătoare pentru magazin

99

Abonamentul este calea cea mai $iau~ 
mâi avantajoasă de procurare a ziar: 

vulpi nostru. C os t u l  abonamentului 
pe luna decembrie este de 2 509 lei, 
phis taxele poştale. ’ Faţă de cumpăra- 
rea cinică ă ziarului de îa chioşc, tare ar 
costa *— 4200 lei, prin abonament 
şe economisesc lunar aproximativ 1500 
de lei, în funcţie de numărul Zilelor de 
apariţie. '

* ' • ' ■> ' * * » ,

Ziarul apare zilnic în 8 pagini!

~ Abonamentele se ppţ face la oficiile 
poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
decembrie puteţi face abonamente în tot 
cursul lunii noiembrie.

n <»<)<?C.'»G<3<i&r.S!<»QOGGti«Hît)GrîQr><0QapQOQGQGO0G'SO9'îQGCJ'}GQ&G<?0GQd<i<t6a&»<i<îGQ<?OG(î&OGQe!9Q

teaz.ă, la rândul ei agen-- Poliţia precizează căs cei

OfAPkiS

•  MOSCOVA. Aproxima- de_ încredere naţională şi'
tiv 10000 de persoane au 

.■manifestat, marţi, pe itră- 
zile jfioseWE^Î^m»' o m are' 

j de drapele roşii/ pentru' 
â celebra- - cea , de-a ' 78-a: 
aniversare a Revoluţiei'din 
octombrie 1917. Purtând' 
portretele lui' Staîin,' de
monstranţii s-au adunat, la 
apelul mai multor mişcări 
de stânga, în Piaţa Maia- 
kovski, pentru a porni în- 
marş spre Piaţa teatral- 
naia, din plin centrul ca
pitalei ruse.

Printre personalităţile, 
prezente la demonstraţie 
figurează Ghennadi Ziuga- 
fiov. liderul Partidului Co
munist din Rusia şi Vik- 
tor Anpilov, preşedintele 
formaţiunii Rusia Munci
toare. .

,,Toţi ai noştri vor şă 
meargă spre un , singur 
ţel: formarea unui guvern

punerea în aplicare a 're- 
formeior- lB- Interosul oa
menilor", a declarat Ziu- 
ganov/ într-un interviu a- 
cord’at agenţiei Interfax.’ 
„Poporul nu mai 1 poate 
suporta condiţiile vieţii 

' actuale şi cere Te venirea 
la progresul social, spe
cific 'socialismului1*, a pre
cizat Ziuganov.
/ Acţiuni 'similare, care 
au inclus , şi ceremonii de 
depunere de» coroane de 
flori la monumentele lui 
Lenin, s-au desfăşurat şl 
în alte mari localităţi din, 
Rusia şi din Comunitatea 
Statelor Independente, cum 
ar fi Vladivostok, Ulan- 
Ude, Krasnoiarsk, Novo- 
sibirsk, Celianbinsk. în
marea lor majoritate, a- 
ceste manifestări ău  avut 
un caracter electoral, no-

ţi'a ITAH-TASSi
•  -BEIJlIfO: România, o 

importantă ţafă din 
unea Balcanilor, a jucat 
un mare rol în salvgarda
rea - păcii mondiale, şi a 
stabilităţii, a declarat o 
oficialitate cu rang înalt- 
de la Beijing, informează* 
agenţia- chineză de presă 
KINHUA, recepţionată de 
ROMPRES.

Tian Jiyun,v vice-pre- 
şedintele Comitetului Per
manent al Adunării Na
ţionale a Reprezentanţilor 
Populari (ANRP, legislar- 
tivul chinez), a făcut a- 
ceâstâ declaraţie în cadrul 
unei întrevederi cu Oliviu 
Gherman, preşedintele Se
natului român, aflat în 
fruntea unei delegaţii a 
Senatului României într-un 
turneu îri câteva ţări ale 
Asiei. ' - : ' :

•  ZAGREB. Un grup de
cinei tineri români care 
încercau să ajungă' ilegal 
in Occident au  fost arestaţi 
pe teritoriul croat, reia? 
tează agenţia DPA, ci-, 
tând surse ale poliţiei* 
croate' » ■'( •'» v:ţ  : ,: a:

cinci transfugi au Jost 
areştaţi Pe insula croată 
Mljet, după ce reuşiseră 
să străbată actuala Iugos
lavie.

în  oraşul Budva (din- 
Muntenegru), situat pe 
coasta Mării Adriatice, ei 
au fost contactaţi de un 
traficant italian, care .le-a 
promis, în schimbul unor 
sume de bani, că îi va 
trece: în Italia.

Italianul a ' luat barca-' 
de plastic a românilor la 
remorca şalupei sale, dar,’ 
ieşind în plină mare, a 
fost surprins de un vas 
de război care patrula în 
virtutea misiunilor de res
pectare a embargoului im
pus Iugoslaviei. Trafican
tul a tăiat saula care lega 
barca, lăsând-o liberă. 
După ce a  plutit în de
rivă câteva zile, având de 
înfruntat şi furtuni, barca 
a eşuat pe ţărmul insulei 
Mljet. Aici fugarii s-au 
dedat Ia spargeri în mai 
mţdte caşe. de vacanţă, fi
ind, în cile din tirină, a- 
restaţL

FONDUL ROMÂN DE INVESTIŢII

Administrat de CIRO (Creditansţalt Invest 
România) anunţă următoarele performanţe fi- 
nanciare: : ■ , - . .

Valoarea nominală a titlului de participare 
10 000 lei. •

Valoarea Ia. zi a,titlului de participare 
35100 Ici. •

Creşterea faţă de 1 ianuarie 1095 cores-i 
ipunde unei dobânzi bancare anuale de cca, 
90 la sută.

S.C. RODIPET S.A.
FILIALA DEVA

Piaţa Gării, nr. 2 (în incinta Oficiului Poş
tal Deva 2 Tranzit).

i t
s

Din data de 13. 11. 1995, se începe con
tractarea de abortamente presă pentru anul 
1996.

Relaţii, la telefon 613007.

-CORPUL GARDIENILOR PUBLICI

. Organizează în data de 22. 11. 1995, ora 
9, concurs pentru ocuparea postului de şef birou 
administrativ.

Condiţii: bărbat, cu studii superioare sau 
cu studii medii şi o vechime de minim 5 ani în 
funcţii economice sau administrative, domici
liul stabil în Deva, '

Relaţii suplimentare la telefon 611068 — 
biroul personal. . . (2904)
- ■  t .- 1 1 im i.1»ihiii» ...M. "  ̂i ■ ;

SOCIETATEA COMERCIALA „CORA“ S.A.
HUNEDOARA

In conformitate cu Legea nr. 66/1993, juri- 
vind contractul de management şi a normelor 
metodologice privind selecţionarea managerilor 
şi încheierea contractului de management, so
mitatea .comercială „CORA“ S.A. cu sediul în 
Hunedoara, str. Piaţa Libertăţii, nr. 13, tel. 
054/712244, judeţul Hunedoara, organizează 
concursul de selecţie a managerilor.

La concursul de selecţie poate participa 
orice persoane fizică (singură sau, în echipă cu 
alte persoane fizice) şi orice persoană juridică 

• română sau străină, care îndeplineşte condiţiile 
legale.

Persoanele interesate îşi' pot depline oferte 
în plic sigilat, în termen de 30 zile de la ultima 
publicare în presă, ia societatea comercială „CO- 
RA“ S.A. Hunedoara *— secretariat.

Persoanele interesate pot consulta la se
diul societăţii între orele 10,00—14,00 urmă- 

! toanele documente:
•  proiectul contractului de management;
0  statutul societăţii comerciale;
•  bilanţurile contabile pe anii 1993 şi 

1994;
•  indicatorii de referinţă din anul 1994.

(568)

S.C. „CORATRANS" S.A. DEVA

*

I
f

:Organizează în data de 22. 11. 1995, ora 
10, la sediul societăţii din Deva, str. Horea, nr. 
12—14, concurs pentru angajarea pe post de 
şofer de autobuz. . -

Condiţii obligatorii:
; 1 0  domiciliul stabil în- localităţile Deva, 

Boîu sau Ormindea;
0 permis de conducere categ. „D“:
0 cazier judiciar;
0 caracterizare de la ultimul loc de mun

că; ; Vc. '■/ :/. ' : i/’/ v .;':l
0 3 ani vechime minimă în transport de 

călători;
0 apt thedical şi psihologic pentru trans

port de persoane cu autobuzul.
Informaţii suplimentare la telefonul 212160 

— compartimentai economic.
i
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