
•  t marcă germană " — 163? lei
•  100 yeni japonez} — 2207 lei ,
•  t liră sterlină — 3638 lei
•  1 franc elveţian — 2033 lei
•  1 franc francez —- 474 lei
•  100 lirc italiene — 145 lei

Cursuri de referinţă aii Băncii Naţionale 
a României

Î N  ZIARUL 

DE AZI ; •

* Sf. Ap. Filip; Sf. 
Grigore Palama (Lă
satul secului pentru 
Postul Crăciunului);

I M  STATULUI SOCIAL 
IN PERIOADA DE I
-te' această perioadă sta

tul Social se defineşte ca 
un ansamblu instituţional 

- al puterii, ce îndeplineşte 
rolul de moderator între 
clase şi categorii sociale, 
fiind un instrument de 
menţinere a echilibrului 
social şi a păcii civile.
• El este un garant al 

exercitării drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor şi 
asigură redistribuirea ve
niturilor la scară socială.
uln r concepţia actuală, 

esenţa statului românesc 
în perioada de tranziţie şi 

, în perspectiva evoluţiei 
sale. o constituie demo
craţia socială, concept şi 
fenomen integrator care
cumulează, articulează şi 

armonizează valorile mo. 
rţile, politice, economice 
şi juridice ale societăţii 
noastre. -•

Democraţia socială pre
supune:
; —■ exercitarea suverani

tăţii de către naţiune
— asigurarea partici

pării -cetăţenilor la solu
ţionarea treburilor publi- - 
ce şi ale comunităţilor lo. 
cale prin sufrhgiu. univer
sal sau referendum;

— partajarea preroga
tivelor autorităţii publice, 
colaborarea şi controlul 
reciproc între aceste auto
rităţi; "5 -

pluralismul social, 
îndeosebi cei teleologic şi 
instituţional, politic, c, sin
dical şl ăl altor organi. 
asţii ale socteiaţii civile;

aplicarea principiu. 
1W majorităţii ta activi, 
tafcea de decizie a orga
nelor colegiale;
: consacrarea şi ga.

rantaraa -constituţională a 
drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale tuturor 
ariăţeniJor, fără nici o 
dişerinşinare.

Relaţia dintre statul 
social şi societate se fun
damentează p» următoare
le coordonate esenţiale în 
doctrina soeial.democrată 
modernă a PD.S.R.

— prevederea din Con
stituţia României, art. 1, 
potrivit - căreia : Româ
nia este stat de drept, 
democratic şi social, în 
care. demnitatea omului, 
drepturile şi libertăţile ce.

tăţenilor, libera dezvol. 
tare a personalităţii u 
mane, dreptatea şi plura. 
lismul politic reprezintă 
valori supreme şi surit 
garantate;.

— statul exprimă inte
resele societăţii civile Şi 
îşi exercită prerogativele 
în scopul dezvoltării, con
solidării şi armonizării în. 
tregii vieţi sociale;

—• raportul de comple
mentaritate între liberta
tea individului şi admi
nistraţia publică, raport 
care se subînscrie rela
ţiei dintre societatea ci. 
vilă şi instituţiile statu
lui. . . , . ... . .

în doctrina social de
mocratică modernă a li. 
berei iniţiative, în eon- 
diţiile existenţei prepon
derente a proprietăţii par. 
ticulare si concurenţei 
loiale, se consideră ne
cesară încă intervenţia - 
statului în cel puţin patru 
direcţii : '

—• în domeniul econo
mic asigură protecţia pie. 
ţel. şi a economiei naţio- ■ 
nale faţă. de concurenta 
npioială şi de tendinţele 
monopoliste, precum şi pla
nificarea economică drien. 
tativă ca .sistem . reglator 
şi '  alternativă inanajge- 
rialâ a' eccriomiei sociale 
de piaţă;

— in domeniul social 
pentru a asigura o distri
buire a veniturilor adee. 
vată eficienţei şi echilibru
lui economic, j r̂eeum şi 
pentru iniţierea şj spsţi-,

iprotecţfe ' *octaMţţ*mtoâtătţ.- *
— pe pian conjuncta, 

ral pentru a preîntâmpina 
şi depăşi disfuncţiile so- 
cial-econothice, generate 
de mecanismele pieţei';

—• în plan juridic şi 
constituţional, pentru apă
rarea intereselor supreme 
ale statului, a siguranţei 
naţionale şi a ordinii de 
drept;

Dr. MIIIAIb RUDE A NU, 
Preşedinte

al Consiliului judeţe»!
P.D.S.R. Hunedoara

(Continuare fa pag, a 2-a) 
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" " a  fie
om politic zice DA, asta 

este >n opoziţie. Când zice 
că este la putere . Când zice 

că nu se poate.

Liderul Opoziţiei! 
CORNELIU COPOSU,
d încetat din viaţâ

[ . După două săptămâni de grea suferinţă şi 
dc luptă cu destinul implacabil, liderul Opo
ziţiei, dl , Comeliu Coposu, preşedintele 
j*.N.Ţ.-C.il. a încetat din viaţă în dimineaţa 
dp sâmbătă, 11 decembrie a.c., ora 9,40.
' După o luptă de o viaţă pentru dreptate şi 
adevăr, după ani grei de temniţă comunistă, 
fcorrieliu Coposu s-a afirmat în anii ce au 
ţfecut jdin decembrie 1989 ca liderul necon
testat al Opoziţiei, om ca o personalitate şi ver
ticalitate poRtică remarcabilă, punându-şi în
treaga energie în slujba instaurării democra
ţiei şi sts^ului de drept.

Liderul P.N-Ţ.-CJ). Curuullu Coposu va fi 
înmormântat marţi, f i  ftofembrie, Ia Cimiti
rul Belu Catolic, alături de soţia sa Arlette.

Plecarea dintre cei vii a dlui- Corneli» 
Coposu constituie o grea pierdere pentru po-

Ne-au parvenit la redacţie scrisori de la 
ideţene sie Partidului Demo

crat şl Partidului Liberal ’93, precum şi din 
partea senatorului Tiberlu Vladislav, în care 
este evocată personalitatea celui dispărut, se 
exprimă regrete şi condoleanţe ■ celor apropiaţi 
familiei defunctului.

Pentru a realiza o do
cumentare completă, a ne 
face şi a transmite! O ima
gine reală, asupra calităţii 
serviciilor comerciale, în 
Simeria, arii cerut şi pă
rerea driei Maria Magda- 
leriâ Vasilică, inspector de 
specialitate în cadrul Com
partimentului de privatiza- . 
re-control comercial al Con
siliului local al oraşului, 
care ne-a spus:

— Am alcătuit o comi
sie, din care mai fac par
te şi dnele Ana Voronca, şef

ţişuri, hârtii,'timp preţios 
pferdut ?

— Este, într-adevăr, o 
birocraţie foarte mare. O- 
mul, după ce a obţinut un 
spaţiu, aştieapită luni de 
zile până ce obţine aces
te autorizaţii. Pentru a În
curaja privatizarea, noi am 
autorizat spaţiile mai de
vreme, pentru ca să poată 
demara activitatea, să-şi 
achite chiria, alte datorii.

Aminteaţi de recla
maţii. Cum le rezolvaţi ?

— Punem faţă in faţă

IN  SIMERIA

C U R S U i  V A L U T A R

14 NOIEMBRIE
• 1 dolar SUA
•  1 marcă germană
• 100

— 2311 lei

birou urbanism, şi Balazs 
Mirela, funcţionar. Efectu
ăm săptămânal, intr-o zi 
oarecare, nu într-una anu
me, controale în afara de
plasărilor care ie facem 
atunci când surit reclama
ţii. Conlucrăm cu gardie
nii publici, care ne anun
ţă' dacă s-au deschis spaţii 
fără a fi autorizate, co
laborăm şi cu Poliţia, res
pectiv cu dl lt. Sorin lan- 
cu, cu dna Elena Trie, şe
fa Circumscripţiei financia
re a oraşului.

Celor' carO-şi deschid spa
ţii le dăm aviz, în baza 
căruia obţin autorizaţiile 
— sanitară, PSI ctc. După 
obţinerea acestora', depun 
cerere pentru autorizarea 
spaţiului.

Mti.c nrria iruiltri hs«?

reclamantul cu cel recla
mat. Din păcate, mai per
sistă vechi metehne, recla
magii de profesie, datoriy 
tâ cărora suferă populaţă*©- 
unui cartier întreg. în zo
na Parcului Dehdroîogie, 
sunt mai multe unităţi — 
o cofetărie, un- bar, un res- ' 
taurant, —- şi uh atelier 
de prelucrare a ' marmu- 

* rei. Mereu sunt reclamaţii 
de la aceeaşi persoană. Din 
această cauză un spaţiu — 
ocupat cândva de restau
rant — continuă să stea 
închis. ;;

Am mai notat că aceas
tă comisie se implică con
cret, cunoaşte exact pro-

ESTEIiA ŞINA 

(Continuare în pag. a 4-a)
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0  AGENŢI ECONOMICI, 
La 30 septembrie a.c. în judeţul 
Hunedoara numărul agenţilor 
economici a atins cifra de 19 225. 
pin acest total ponderea o re
prezintă societăţile private — 
18Ş40, urmate în ordine de so
cietăţile mixte — 277, societăţile 
de stat — 189, unităţile coope
ratiste — 70, societăţile cu ca. 
pital integral străin — 49. (C.P.),

o  STAŢIE DE AUTOBUZ. 
Dttţ îndepărtatul sat Sulighete, 
comuna Şoimuş,. călătoresc zil
nic un mare număr de oameni 

navetişti, elevi, gospodine —

spre Deva sau spre - Brad. Penm 
tru ca. aşteptarea autobuzelor 
să fie ferită de intemperii, prin 
grija Consiliului local s-ă aniem 
najat o stătie de autobuz me
talică. (OH. I. N.f.

' 0  SPOR NEGATIV AL
POPULAŢIEI. Pe nouă luni ale 
anului în curs, în judeţul Hu
nedoara s.au înregistrat 4112 
naşteri şi 4629 de decese, pin  
aceste date rezultă că judeţul a 
înregistrat un spor negativ al 
populaţiei ce însumează un ml-, 
nus de 517 persoane.

Intre cele 4629 de decese, 
până la 30 septembrie a.c., 88' 
sunt copii sub un an. (O. PJ.

0  FĂRĂ plata licenţei
DB̂ UNCŢIONARB. Din tonte

1994 până tn octombrie 1995, 
S C. ARIZONA EXIM SRL HA-1 
ŢEG a instalat jocuri de noroc, 
videoplayer, pentru care nu a 
plătit licenţa de funcţionare, în
călcând astfel H.G. , 181/1992, 
fapt pentru care societatea a 
fost sancţionată cu amendă de 
100000 lei, iar suma de 1 325 000 
de lei, încasată necuvenit, cu 
fost confiscată. (C. P.).

0  COMBATEREA ROZĂ
TOARELOR. Potrivit buletinu
lui de avertizare al Inspectora
tului Judeţean, pentru protecţia 
plantelor, întrucât se semnalea
ză atacuri ale rozătoarelor la 
cereale şi ta livezi, este ■ reco
mandabil, atunci când există 
pesta 5 colonii la ha, să se 
freacă la aplicarea tratamen

telor de combatere folosind 
una din soluţiile Thiadan sau 
Thionex, in cantitate de 3 l/ha. 
(N.T.). ,

© V-AŢI ÎNSCRIS LA |  
„REVELION" '96? I.a baza de |  
agrement Şoimuş, precum şi la |  
Cabana Costeştl, patron dl Tra- . I- 
ian Creţ, au început înscrieri- f  
Ie pentru petrecerea „Reve- I 
Honului — 1996". Cum sâmbăta I 
şi duminica suntem mai liberi, I  
este bine să ne înscriem/ NI ■  
s-a spus că la cele două unităţi I 
locurile sunt limitate, (OH. ■  
/• N.). |

Miiilililiâi>’li

14 NOIEMBRIE

-• 1716, Numirea lui 
DIMITRIE CANTEMIR 
ca domn al Moldovei;

• S-au născut: în 1865, 
CONSTANTIN STERE 
(m. 1936), om politic şi 
scriitor român; în 1871, 
il.ARIE CHENDI (m. 
1913), critic literat

•  A murit, în 1913, 
la Sibiu, NERVA HO, 
DOŞ (a. 1869, la Baia 
de Criş), bibliograf;

•  Soarele răsare la
ora 7,10 şl apune la 
16.50; . -

•  Au trecut 317 zile 
din an; au mai rămas 
48. '

- • • • • • • • • a a • • •
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CUVÂNTUL LIBER
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Rolul sta tu lu i social 
in perioada de tranziţie

(Urmare din pag. I)

Exercitarea rolului so- 
eial-economie al statului 
de drept in perioada de 
tra 5 est£ impusă ie 
elaborarea unitară şi 
coerentă a strategiilor şi 
programelor de reformă, 
necesitatea asigurării 
macrostabiiizârii social* 
economice, a depăşirii cri. 
zei de subproducţie şi 
manageriale, a celei de e- 
ficienţă, precum şi dimi. 
nuarea continuă a costuri, 
lor sociale, generate de 
procesul tranziţiei.

In concepţia P.D.S.R„ 
statul social este:

*— gestionarul şi pro
tectorul intereselor social, 
economice ale tuturor ca. 
tegoriilor de cetăţeni, pre
cum şi al intereselor na. 
ţionale;

’-t îşi asumă responsaj 
bilitatea corecţiei even
tualelor dezechilibre şl
disfuncţii ale pieţei libe.
re;

— asigură condiţiile de 
adaptare a ofertei de 
muncă Ia nevoile cererii.

Se impune'ca strategii
le pe termen mediu şi 
lung să asigure, rolul sta. 
tului de gestionar şi re
glator al vieţii social .eco
nomice, prin stimularea
investiţiilor,- subvenţiona
rea unor sectoare ne.

atractive pentru agenţii 
privaţi, precum şi: prin 
promovarea «nor politiei 
de creditare a cererii de 
interes social-naţional.

Pe plan intern, matul 
social «ste «bgm&t s i :

— protejeze libera Ini. 
ţiativă a agenţilor econo
mici publici şi privaţi 
faţă de corupţie, con. 
curenţă neloialâ şi de 
unele tendinţe monopo
liste ; .

— să acţioneze pentru 
promovarea unor relaţii 
economico.sociale externe 
echitabile,- pe bază de 
parteneriat economic şi 
financiar.

Funcţionarea statului 
democraţiei sociale se în
temeiază pe următoarele 
principii şi caracteristici: 
organizarea statului de 
drept pe structuri puter
nice şi democratice; prio- 
ri as m parlamentului în 
realizarea unităţii legis. 
lative şi de acţiune a 
statului; recurgerea 1- 
coerciţie ra ar lbt % 
clusiv al statului, pen
tru a apăra suveranita
tea, pacea socială şi or
ganizarea juridică; legi - 
timitateă şi consensul ob. 
ţinute prin alegeri demo- 

. craticc şi numiri legale 
conferă statului'autori ta. 
tea necesară; unitatea, 
compatibilitatea şi com
plementaritatea dintre 
instituţiile statului şl or
ganizaţiile societăţii civile.

Ziar editat da I
CASA DE PRESA ŞI EDITURA |  

„CUVÂNTUL LIBER" DEVA |
societate pe acţiuni cu capital privat I

înmatriculată ta . Registrul Comerţului Deva, cu I 
nr, ,1/20/618/1991. Cont: 4072613110 B.CJR. Deva.| 
Cod fişcaj: 2116827. I

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: |
Dumitru Gheonca. preşedinte (redactor Şef), I 

Tiber'u Istrate, vicepreşedi nte (redactor şef adjunct), I 
Sabin Cerbu. Minei Bodea. Nicolae. Tîrcob. I

întreaga răspundere pentru conţinuţii* articolelor* 
o poartă autorii acestora Adresa redacţiei: Deva, I 
2700, str. I Decembrie, nr. gS Judeţul Hunedoara. I 
Telefoane : 611275. 612157. 611269. 625904. Fax 618061. J 

tiparul executat ta S.C. „Polidava" SA. Deva.•
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POŞTA RUBRICII

. u Maria Toaut — Gbo* 
IM. Faţă de adeverin
ţa nr. 415/8. 09. 1995, de.

M redacţia 
InXerocopie,
4g> consta» lin  a »««38 ia 
Oficiul de pa-ftsîl;. eh adr. 
nr. 481/17. 18, 1995, prin 
care, - In urma verifică
rilor făcute In arhhm co
operativei, vă confirmă o 
vechime mai mică decât 
cea menţionată în prima 
adeverinţă. In funcţie d& 
aceasta, vechimea tota. 
lă, dovedită cu acteţ este 
da numai 6 ani şi 2 luni, 
insuficientă pentru a pu
tea beneficia de pensie.
„ Nu este bine să aduceţi 
în scrisori destinate cir
cuitului public (dar nici 
bl viaţa de toate zilele) 
acuzaţii pe care nu le 
puteţi proba şi ea.re 
putea fi interpretate drept 
calomnie, cu toate con. 
seeinţele respective.

e Alexandru Nica — 
Brad. Nu deţinem in
formaţii în genul celei care 
vă interesează şi nici nu

Intermediem asemenea 
tranzacţii. Presupunând că 
Du aveţi posibilitatea să 
ÎMI procuraţi zilnic ziarul 
nostru, am reţinut adresa 
dv. şi dacă se va ivi o 
asemenea ofertă ta mica 
pwblidiâţg, st *<m b lor- 
ma în scris.

•  Va grua d* locatari 
— I^v»: Dacă sunteţi 
Intr.adevâr u<; grup «ar* 
locuiţi bi zone diferite 
ale oraşului, atunci, cu 
j^sa apta reci in Deva, 
nu aveţi dreptate. Se fur
nizează ta regim perma
nent, în întregul oraş. 
întreruperile au loc doar 
atunci când se produc de. 
feeţiuni pe conductele de 
aducţlune «*’> îcteî pe 
cele de distribuţie.

Taxa de anticipaţie şi 
fondul de rulment «unt 
două plăţi diferitê  este 
adevărat, ambele cerute 
cu anticipaţie. Fondul de - 
rulment se păstrează’ în 
eontul asociaţiei de loca
tari, consemnat ta cont, 
ca atare. !n vreme ce taxa 
de anticipaţie este perce-

Cea mai nouă şi mai frumoasă casă din satul Boholt este cea a gospo
darului Gheorghe Stoica.

Foto: PAV*L LAZA

pită de prestatorul de 
servicii de gospodărie i», 
cativă. Şi o formă şi cea
laltă sunt legiferate. 
Plata anticipaţiei este 
cerută organizatorului de 
prestaţii, de către furni
zorul de energie termică, 
Io cazul Devei, REMISL 
Aprecierea atestai antici, 
-pitit pentru apartamente 
d» diferita mărimi este 

' tn luncţie de nivelul costu
rilor comune, pe o lună 
medie de iarnă.

•  Uagureana Nicolae, 
str. Băncii. tar. 163. Zam. 
Irt conformitate cu pre. 
vederile HCK nr. 880/ 
19% care. prelungeşte 
prevederile HGR nr. 414/ 
1993, şl pentru anul 
W  ca pension» puteţi 
beneficia de 3 călătorii 
duble său 6 călătorii sim. 
jde, cu ttetazl, suportând 
doar 58 la sută din ta
riful Integrat prevăzut de 
normele &N.C.F.R.

Pensionarii societăţii a. 
mîntite beneficiază de 
permise de călătorie grâ. 
tuite, dar aceasta este cu 
totul altceva. (L L.).

iimwmtiniimro

•  MNq Lac1»», sta. Va-; 
lea Bradului, nr. 24. Brad.1 
IraediW după moarta» j 
mamei dv., care «rş cuptai 
tar p*ntm CcşilMlrfrtataiy 
era necesar să 
dv. emiterea unei decizii j 
de curatelă pentru cel tot

- cauză, pe numele dv- pen
tru : a-i 'putea.- taman şl 
administra - drepturile di»; 
pensie. ■ -  • - ’j

; . După. «parte»;. nepta, ] 
tulul no măi puteţi

- cita aceasta. Consiliul 
Brad neputând numi pe 
cineva curator pentru o 
persoană decedată

Faţă de toate 
nu puteţi H ajutat în 
sul-. dorit,. neexistftnd' fn» 
sibilitatea legală penăm 
aceasta. (I. L.).
VWWWW taWWWWlA

GRAIUL
NEMĂRGINIT i

AL SCRISULUI |

Deşi vieţuiesc aproape 
de sufletul unui pramotoe i 
al „Cuvăntuiui liber1*, 
trebuie să recunosc că m-a | 
„furat" trecerea ireverta- j 
bilă a timpului. Studentul! 
care eram în decembrie' 
1989 s.a ţueschimbat in
tr-un om matur, la pas cu 
acest cotidian care, dacă 
privesc puţin în urmă, 
poate fi asemănat cu o 
clepsidră ce lasă să se 
scurgă prin trupul ei pică
turi de nisip şi- picături 
de viaţă. Numărătoarea 
are, prin timp, o singură] 
traiectorie: spre înainte...

Dimineţile sunt parcă; 
mai limpezi, dacă pe ma», 
sa de lucru, printre mul
tele probleme, regăsim ş# 
„foaia noastră cea - de 
toate zilele" „Cuvântul 
liber", ca rod al gândirii 
şi inspiraţiei unui colectiv 
tânăr. Da,- da, tânăr i 
Tocmai a împlinit 1900 
de... apariţii. Prilejul a- 
cesta m.ar fi mustrat dacă 
aş fi stat undeva deoptow 
te, aşa că urez pe a- 
ceastă cale, a scrisului 
viaţă lungă, cuget curat şl 
limpezim̂  de gânduri. Oa. 
menilor de Cuvânt Liber. 
Fie ca aceste urări să In-, 
soţească toţi cititorii şl ta 
fiecare zi când apare 
„Cuvântul liberii sft în
cercăm să returnăm mă
car acele gânduri simple, 
dar pătrunzătoare, câita 
ne sunt transmise prin 
graiul nemărginit al 
scrisului.
NEGREA GH. DANIEL,

procuror t
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6,30 Ştiri şi reluări ; 
9,05 Springfield Story 
(s); 10,05 Serial •  Santa 
Barbara (SUA); lljŞO 
Frumos şi bogat (serial); 
11,30 Vremea dorinţei 
(s); 12,00 Preţul e fier
binte (cs); 12*J0, Duelâ! 
familiilor (show); 13,80 
Fetele de aur (sit com.); 
14,00 Pasiunea ei e crima 
(s.p.); ‘ 16,00 Ilona Chris. 
ten (talkshow); 18,00 
jeopardyî (cs); 18,30 In
tre noi (serial. Germania, 
1995); 20.10 Exploziv • 
Magazin; 20.40 Vremuri 
bune 7* rele (s); 22,15 
Detectivul Hanks (s.p.); 
23,15 Quincy (sj>.); 2,30
Reluări.

CANALE 5
7,00 Ştiri; 9,45 Show-ul 

lui M. Cotau» (rit 12*30 
Forum (show)*, MA0 Ştiri; 
14,25 Cotidiene (show);
14.40 Beautiful (s); 15,15 
Robinsonii (s); 15,45 Casa 
Castagna (show); 17,00 
Desene animate; 193K) 
O.K., preţsl e corect (cs); 
20,00 Roata norocului
(cs); 21.00 Ştiri; 2125 
Circulă zvonul (show);
21.40 Film; 0,00 Ştiri; 
0,15 Show.ul lui M. Cos. 
tanzo; 2,30 Cotidiene <r); 
2,45 Circulă zvonul 
(show/r); 3,30 Frontierrie 
spiritului (emisiune re- 
iigioasă/r); 520 Nu doar 
moda (magazin); 6,00 
Ontaşlt ciudat (se
rial).

lAWAV.V •iKftiŞf:

6,30 Germania, azi di.'' 
sdneaţt; UMW Cannon 
ta.P*); UM  Insula fan- 
tmiilor (s); 12,09 In ori
ce cafc Stepbaaie . (s/r);
13.00 Lave Boat (reluare);
14.00 Tenis •  Campio,
mitul Mondial ATP de la 
FTankfnrt — prima zi 
(direct): 17,30 Totul sau 
nimic (cs); 18,30 Ştiri
regionale; 19,00 Aşa-i 
viaţa! (s); 20,00 Ştiri • 
Sport ‘ •  Meteo; 21,15 
Bună doctore (s.a„ Ger
mania); 23,15 Hunter 
s.p. (SUA, 1990); 0.09
Spiege! TV ■ (reportaje);
0^5 Ore de groază (f4i„ 
Italia -Germania, 1971); 
$oo Cannon (s/r); 3,50 
Aşa. i .viaţ«l (s/r ).

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brohaw; 7,30 Hoţii şi 
afaceri (do); 83>0 Azi • 
Informaţii la zi; 10,06 
Super Şliop; 11,00 Roata 
buiişr •  Europa; 17,00 
Roata banilor •  S.U.A.; 
18̂ 0 Buletin financiar; 
19,00 Ştiri |TN; 19J0 
Ushuaia (do); 20,30 Show 
•  Selina Şcott *— inter
viuri; 21*30 Rusia acum 
(do); 22,00 Europa 2000 
(documentar); 22,30 Ştiri 
1TN; 23,00 Show-ul se. 
rll, cu Jay Leno; 0,00 
Baschet •  Buckler Cha- 
Uange; 1,30 Ştirile nop. 
ţii •  f ,  Brofeaw; 2,00 
Setai Personal (talh. 
show); 3,30 Show • 
Salhm Scoli (reluaro); 
$00. Buletin bursier (r).,

7,00 Casa Dcschenes (s);
7.30 Teledimineaţa; 9,35
Bibi şi prietenii săi (se- 
rial); 10,15 Meciul vte. 
ţii (magazin); 11.15 Fa, 
Si, La a cânta (cs); 11,45 
Thalassa (r); 12,45 Miza. 
Punctul (r); 13,45 Jurnal 
F3; 14,05 Luminile... (r)5
14.30 Copiii televiziunii
(r); 15.45 Ceva picant
(r); 16,30 Casa... (re
luare); 17,15 Magazin cu
linar; 17,30 BUH Şi prie
tenii săi ta), 18,15 Studio 
Gabriel (div.); 18,45
Campionul (cs); 19*30
Jurnal TV5; 20,00 Lu
minile Parisului; 21,00 
Trimis special; 22,30 Mo
da In Caaadâ; 23.00 
Jurnal T2; 23,40 Boull. 
. Ion de culture.

RAI UNO
7,00 Ştiri; 7.45 UiiOma- 

tttaia (mag4; 10̂ 5 Inimi 
tară vârstă (s); 11*00 Di. 
mineaţa verde tuwgazin): 
SUS Film; S2M ŞUri; 
13,35 Doamna In galben 
(s); 14,30 Ştiri; 15,00 
Sala de Jocuri (cs); 16,45 
Desene animale; 18*38 
Zorro {$); 18,50 Azi, iâ
Parlament; 19.50 Lom 
Parft (cs); 21,00 Ştiri •  
Meteo •  Speri; 21,■*0 Nu
mărul i (show); 0,20 După
„bip" lăsaţi mesajul
(show); 1,00 Ştiri e Me
teo •  Spori; 1,30 A şti 
(magazin); 149 Grecn 
(magazin); 2A0 In şoap. 
tâ (var.); 2,15 Fflm; 3^0 
Atâta plăcere (varie
tăţi); 4,50 Dac Matac 
Club.
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Cdnd apar aceste i 
rânduri, tricolorii | 

noştri se află deja la * 
Kostce şi azi e fee tu. I 

- oază un ultim antre- . 
namcnt pe stadionul % 
pe care vor întâlni i  
mâine pe Slovacia, in > 
ultimul meci din ca- I 
Uţicările pentru Cam- j 
ptcmatul European de I 
fotbal. După cum s-a • 
anunţat şi în ziarul J 
nostru, lotul reprezen- . 
tativei noastre, reunit | 
vineri, la F.R.F. şi-a J 
continuat pregătirile > 
la Săftica până ieri, « 
când ai noştri au ple- ' 
cat spre Kosice. Ulti. f 
mit sosiţi la lot au j

TRICOLORII î
LA KOSICE (

I
t
*
I
\% '■ 
t. ■ % •' 
I
I‘ %
Ii

■

I
I
Im . 
1

I
I

fost Selymes şi Sa-1 
bău. De această dată, • 
întregul lot. convocat de J 
Puiu Iordănescu s-a . 
prezentat la Bucureşti j 
şi a urmat un pro- * 
gram de pregătire con- » 
densat, într-o discre• • 
ţie evasitotală. |

Ultimul meci al ca- I 
Hficării reprezentativei j 
României a devenit . 
decisiv. Antrenorul I 
Iordănescu, jucătorii ; 
selecţionaţi ştiu bine t 
acest lucru şi vor cău. *

. ta (şi reuşi, sperăm) ' 
să şteargă impresia 1 
neplăcută lăsată în ‘ 
întâlnirea cu Franţa la j 
Bucureşti. După cum , 
se cunoaşte, locurile [ 
1 şi 2 ale grupei se. k 
joacă (a Kosice şi » 
Caen (unde se dispu- I 
tă meciul Franţa — * 
Israel). In caz de vie- i 
torie a tricolorilor In * 
ţaţa Slovaciei, nu mai l 
poate pierde, primul * 
loc. In caz de egali- t 
ţ$te — în funcţie de...» 
rezultatele din celelaL. |  
te grupe, putem ajun-J 
ga... la baraj. Bine ar J 
fi ca ai noştri să su |  
.ajungă in această si- » 
tuaţie, să obţină o l  
victorie atât de aşlep- ' 
tată de iubitorii fot. |  
balului din ţara noas- »
■ffă,- 2

C. SANDU I

3-0 (0-9)
înaintea acestei parti

de, în rândurile suporte* 
rilor Cprvinulut erau des
tule temeri âsuora rezul
tatului : oasoeţii, alături 
de Jiul. aveau cele mai 
puţin» poluri primite şi se 
numără printre fruntaşele 
clasamentului,. surprin
zi ndu-si ş| ir, deo’a'are 
adversarii printr-un joc e- 
laboret. fn cneţinuiţ miş
care. Ev'sm însă. si spe
ranţa că în ultim»!» do
uă deplasări, la Alba si 
Reşiţa, huner)e-on:i au do
vedit că se află în ascen
siune : victorie la Unirea 
şi, după un joc foarte 
bun, în care au înscris 
trei soluri Ia CSM Reşiţa, 
Corvinul a fost foarte a- 
proape de un egal.

Ej bine, cu toate aceste 
„suporturi", Corvinul nu 
a început jocul In „trom
bă'* aşa cum se aşteptau 
spectatorii. E drept că 
din primele minute ale 
meciului oaspeţii au apli
cat un marcaj strict, în
deosebi la „piesele" de

bază, nu s-au retras în 
apărare, ci dimpotrivă- 
mingile erau mereu dis
tribuite, dintr-o bucată, 
pe ătăc. In prima repriză 
ailţ notat o bună ocazie a 
Corvinului în min. 13, 
când Costăchescu centrea
ză Iul Mitrică, aflat la 18 
m de poartă- şutul aces
tuia fiind apărat de Do- 
hot. Un minut mai târziu, 
Dumitru, de la Foresta, a 
fost, aproape de gol. Iile 
Far dac (min. 33) şi Mi- 
trîcă (40) au fost , la ori
ginea unor Ocazii bune de 
a deschide scorul.

In a doua repriză, In 
minutele 50’ şi 52 se pro
duc lâ poarta gazdelor 
două atacuri electrizante, 
Alexandru ■Gheorghe tre
când de doi hunedoreni 
centrează periculos şi Du
mitru reia în bară! Do
uă minute mai târziu, la 
o fază de atac, Ciolca ra
tează de puţin şi din nou 
Alex. Gh. produce panică 
la poarta lui Popa. Hune- 
dorenii îşi dau seama că 
nu e de glumă şi ies cu

mai multă decizie la atac, 
producând ei panică în 
careul advers. Şi în min. 
63, Bardac este faultat 
clar în careu şi Mitrică 
transformă cu siguranţă 
1—0. Corvinul insistă şi 
în inin. 71 Ciorea li „pu
ne" o minge lâ întâlnire 
lui Mitrică, portarul îl 
întâmpină dar nu poate 
para golul: 2—0. în min. 
77 se pecetluieşte scorul 
final : Costăchescu cen
trează în careu, Mitrică 
nu a putut prelua, dar* în 
apropiere se afla Bardac 
şi s 3—0. Un scor pe de
plin meritat.

Â arbitrat la centru A- 
drian Stoica (Buc.)

CORVINUi,: Popa, Bor- 
dean, Haidiner (77 Cireş), 
Stereart, Botezan, Chezan 
(56 Tetilean), Costăchescu, 
Arăta, Bardac, D. Dăscă- 
lescu. N. Mitrică.

FORESTA : Dohoţ, V. 
Alexandru (75 Sava), Miu, 
Bălan, Ilieş, Cârstea,' Ma
tei, Aiex. Gheorghe. Du
mitru (75 1 âchenştein),,
Bondoc, Ciolca (73 Ene).

Divizia A seria a il-a
Rezultatele etape» : Minerul Motru — Unirea 

Dej 2—0; Olimpia S.M. — JiuriPetroşani 1—4; FG 
Bihor — ASA Tg. M. 3—1; Minaur Zlatna— FG 
Bucovina 3—1; Corvinul — Foresta Fălticeni 3—0; 
Unirea A.I, — CSM Reşiţa 3—1; Gaz Metan ~  
FC Vâlcea 4—0: Gloria Reşiţa — FC Maramureş 
3—1; UTA — CFR Timişoara 2—2.

C h A S A ME N T U L
• 1. Jiul Petroşani

2. ASA Tg.M.
3. UT Arad
4. Foresta Fălticeni
5. Unirea Dej
6. CSM Reşiţa
7. Gaz Metan

8. F.C. Bihor \  „
9. C.F.R. Timişoara
10. Corvinul Hunedoara
1 1. Minaur Zlatna
12. Minerul Motru
13. FC Maramureş
14. Unirea A.l.
15. FC Bucovină
16. Olimpia S.M.
17. Gloria Reşiţa
18. FC Vâlcea

12 9 
12 7 
12 6 
12 7 
12 7 
12 6 
12 6 
12 5 
12 5 
12 4 
12 4 
12 4 
12 4 
12 4’

.12 4
12 2

1 2 23— 8 28
2 3 20—13 23 
4 2 22—12 22
1 4 15— 9 22 
• 5 20—12 21
2 4 21—14 20. 
2 4 16—12 20 
2 5, 13*—16 17
2 5 15—20 17 
4 4 22—18 16
3 5 13—13 15 
2 6 11—15 14 
2 6 13—19 .14 
1 7 16—19 13

12 4 1 7 .21—27 13 
12 4 1 7 15*-22 13 

1 7 9—20 13
1 9 10-28 7

Etapa, Viitoare, 18 * noiembrie ; Foresta -—CSM 
Reşiţa; FC Bucovina — Corvinul; Jiul — Minaur; 
Un, Dej r— FC Bihor: ASA — Olimp. S.M ; Gt. Re
şiţa — Un. A.I.; FC Maram. — UTA; CFR Timiş. 
— Gaz M.; FC Vâlcea — Miri. Motru.

Divizia B seria a III-a
Rezultatele «tainu . yvnun oioiu — i'i’tr. aipi-

na 2—0; Drobeta — Precizia Săc. 2—9; AS Paro- 
şeni — Un. Alexandria 3—0; Min. Lupeni — Pefr. 
Videle 2—1; Petr. Drâgăşani — Min. Uricani 2—0; 
Min. Mătăsari — Constr, Craiova 6—0; ICIM Bra. 
şoy — Vegjfc Deva 1—2; Mirt. Certej -  Petr. Ţi- 
cleni 3—1; Metaîirrg. Sâdu 'Parângul Lonea 2—3-, 
Mine-Ral — Nitrâmdnia Făg. 0—1.

C L A S A ME N T U L

DEVENII — VICTORIOŞI ÎN  DEPLASARE

ICIM Braşov— Vega Deva 1-2 (0-2)

. 1, FC Drobeta
2. Precizia Săcele- ţiy
3, Petrolul Ştoifta ,

, 4. Şoimii Sibiu .
5. Vega Deva
6. Minerul Mătăsari
7. parângul Louea v
8. Nltfamonia Făgăraş 
0. AS Paroşeni

10. Petrolul Videle
11. Minerul Uricani
12. Petrolul Drăgăşani
13. Minerul Lupeni
14. Mine-Ral Rovinari
15. Constr. Craiova
16. Minerul Certej
17. Petrolul Ţîcleat
18. Metalurg. Sadu
19. ICIM Braşov
20. Un. Alexandria

1» 11 
14 9 
14 »
M  8 
14 8 1 
14 8 0 
14 8 0 
14 7 1 
14 7 0 
14 7 
14 6 
14 6
t*-#
14 6 
14 6 
14 5

1 2 34— 8 34 
$ 2 28—11 30 
0 5 20—13 27
2 4 '23—18 26

5 34—24 25 .
6 27—19 24.

0 6 24—26 24
1 6 18—27 22 
0 7 21—23 21 
0 7 17—25 21
2 6 27—15 20

7 23—26 1»
8 124—2» m  
8 18—24 18 
8 19—27 18 
7 16—20 17

14 8 a 7 *7—23 «  
14 4 2 8 33—24 14 
14 4 0 1# 11—22 12 
14 1 1 12 7—33 4

în a doua deplasare 
. (consecutivă) fotbaliştii de 

la Vega Deva, cu toate că 
au fost nevoiţi să joace 

„Jfără c. îva jupători. de ba- 
^zărâiri caû a rndisponibi- 
lităţilor, sjâu mobilizgt e- 
xemplar şi au reuşit o 
victorie, de prestigiu, în 
faţa Unei echipe cu mulţi 
jucători experimentaţi, ce 
au evoluat ani in şir în 
seria a U-a a Diviziei A.

într-un decpr de damă, 
dar cu gazonul curăţat de 
zăpadă, puţin moale, fot
baliştii dpveni au jucat 
cu mult .aplomb, toţi cei 
intraţi pe teren evoluând 
bine şb foarte bine, deloc 
“Bartlrtdaţi de cartea de 
vizită a gazdelor. în a-

ceste condiţii, oaspeţii şi- 
au creat nameroase oca
zii bune de a marca. Go
lul a venit destul de re
pede, în minutul 8, când 
Diineiu s-a înscris într-0 
cursă pe dreapta .şi a cen
trat foarte bine în careu 
şi RUS, aflat la'7—8 me
tri de poartă, a marcat 
primul gol f pentru Vegş. 
Nici după deschiderea 
scorului, devenii nu s-au 
retras în apărare, conti
nuând să atace pe ambe
le flancuri. Şi minutul 22 
le aduce al doilea gol. De 
această dată, este rândul 
Iul Tănase să centreze de 
pe partea stângă şi POPA 
â reluat în plasă: 0—2, 

în repriza a II-a, deve

nii, se ţin la fel de bine 
şi cu toate că în jbin. 67 
ej rămân cu 9 jncăţori de 
eâmp (a fost eliminat din 
joc Luca pentru al doilea 
cartonaş galben), reuşesc 
să-şi menţină avantajul, ^  
deşi în min.’ 71 gazdele • 
reduc scorul la T—48. Par
tida s*a încheiat cţi Vega 
.Deva tn atac, în min. 90, ’
Popa trimiţând balonul în 
bară! ’

A arbitrat bine‘ o bri
gadă din Constanţa.

VEGA DEVA a, aliniat 
formaţia: Rahăveanu,
FartuşBjc, Cioban#, Nea- * 
gu, Stan, popa, Luea, RUs, 
(RăducăneSeu), Berindei, 
Danciu (Macavei), Tănase 
(Davidqni).

REZULTATELE
CONCURSULUI

Rezultatele etapei: Aurul Brad — Minerul Te- 
Uuc X—0; Min, Bărbăteni — Min, Aninoasa 5—0; 
Dacia Ocăştie — Fâvior Orăştie 3—0; Ccmstr. Hd. 
— Min. Şt. Vulcan 3—4; Min. Ghelari — Jiul Petrila 
3—0; CFR Simeria — Victoria Călan 0—4: Metalul 
Criscior — Min. Livezcni 2—0; Haber Haţeg —- 
” Călan 4-3.

C L A S A ME N T U  L
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Ancona — Brescia

1. Min. Şt. Vulcan
Z Dacia Orăştie v
3. Aurul Brad
4 Min.; Aninoasa '-1-
5. Victoria Călan
8. Min. Bărbăteni
7. Min. Ghelari
®. Jiul Petrila

, 9. Metalul Crişcior
10. Favior Orăştie
11, Min. Teliuc
42. Constr. Hunedoara
13. Min. Livezeni
14. Haber Haţeg
15. EGCL Călan
Ut CFR Simeria

14 10 2 2 32—10 32
14 9 1 4 37—16 28
14 S I 4 35—16 2 8

3 23—15 27
3 23—12 25
4 34—15 24
6
5

14 8 3
14 7 4 
14 7 3 
14 7 X 
14 6 3 
14 6 3 5 
14 5 5 4 
14 5 3 6

(pauză) 1—1 
Ancona — Brescia

' X

(final)
Desena —

2—1 l

AveUino 4—0 1
F. Andrla —

Cosenza 
Genoa —

l - I X

Palermo I—0 1

16—18 23 
27—21 21 
19—22 21 
16—12 28 
21—17 18

Lucchese — Saiemitana
(pauză) 0—0 x

14 6 0 8 27—26 18
14 4 4 6 14—21 16
X4 3 1 10 10—47 X0
14 3 6 I I 21—43 9
14 0 0 14 7—SI 9

Etapa viitoare t EGGb Călan — Aurul; Min. Te
liuc — Min, Bărbăteni; Min. Aninoasa — Dacia Qr.| 
Favior — Constr. Hd.; Min. Şt. Vulcan — Min. 
Ghelari; Jiul Petrila — CFR Simeria; Victoria — 
Metalul; Min. Livezeni — Haber. j

Lucchese — Saiemitana
(final) i- ■ X /

Perugia —
Chievo 0-0 X

Pistoiese ~
Pescora 0—1 2

Roggiana —
Bologna 1—0 1

Rcggina — 
Venezîa 0—2 2

Verona — Foggia
(pauză) 0—0 -ia

Verona — Foggia
(final) 1—0 i

Mult schimbată în bine, 
Mţnertd Certej! în urma 
unor noi infuzii de jucă
tori de la Metalurgistul 
CUgir, 1 Vplba ide funda
şul central Ohâi şf por
tarul Groza şi din aceas
tă etapă şi Şadt care, a- 
lături de hunedoreanul 
Ştroia, noii veniţi la în
ceputul campionatului 
Perţa şi Pop, de ex-bră- 
denii Mureşan şi Mihăilă. 
constituie — formaţie ma
turi experimentată, ca
pabilă să facă fată exi
genţelor din Divizia B.

După succesul de la 
Constructorul U. Craiova, 
suporterii — inimoasa ga
lerie din Certej, ce pe în
treg parcursul jocului a 
încurajat în mod sportiv 
pe fotbaliştii de lâ Mine
rul. scandând numele ce
lor care realizau faze de 
fotbal frumos, gustate de 
publicul spectator, au cre
zut în victoria echipei lor 
favorite. Pe terenul pu
ţin acoperit cu Pete de 
zăpadă, cele două forma
ţii au evoluat într-un spi

rit de fair play, cu joc 
angajant de ambele părţi 
dar în spiritul regulamen
tului de joc.

Gazdele mult mai sigu
re —-câte apărări din a» 
eeastj divizie au doi fun
daşi centrali de talia Stro- 
ia şi Ohâi 7, dar şi dato
rită celorlalţi jucători ex
perimentaţi Şadi, Mure
şan, Perţa/ Achim, Mihă- 
iifi, care pasează cu pre
cizie, întorc jocul, schim
bă când te aştepţi mal 
puţin direcţia de atac, ju
când cu dăruire, au reu
şit să fie mereu la cârma 
acestei partide şi să-şi ad
judece victoria.

Primul şut spre poarta 
adversă a gazdelor l-ani 
reţinut în min. 3. Atunci, 
Mureşan (pe post de fun
daş stânga) „urcat" me
reu în atac, a şutat puter
nic, puţin pe lângă bara 
porţii iui Bunea. Apoi, 
după ocazia din min. 8, 
Minerul deschide scorul 
peste două minute, când 
ŞADI trimite balonul în 
plasă şi: 1—0. în ciuda

unor alte ocazii, frumos 
create la poarta adversă 
de Achim, Borşa Pop. Mi- 
hăilă dar şi de... apără
torii Châî. Stroia şl Mu
reşan. după golul al doi
lea, di» min. 24, realizat 
de BORŞA, au loc faze 
frumoase la poarta oas-* 1 * 3 * 5 * 7 * * 10 11 * 13 14 15 
peţilor dar nu se mal 
întâmplă «tmie deosebit

După pauză, în min. 81 
ŞADI .execută o lovitură 
la un 11 metri, dubă un 
henţ In cam» ridicând 
scorul la 3—0. dar oaspeţi 
beneficiază si ei de o lo
vitură de pedeapsă în m in. 
75 şi GAUCA slabileşte 
scorul partidei 3—1. ,..'

A arbitrat bine o bri
gadă din Baia Mare cu Z. 
Szekely la centru.

MINERUL : Groza, Mu- ' 
reşan, Cioclăuş (53 Jolvţn- 
schi),. Stroia, Ohâi, Perta, 
Pop, Achim, Bocşa, Şadi, 
Mihăilă (70 Polvărea).

Pagină realizată de 
SABIN CERBU
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TOTAL
Din cai» şomeri

05.95 ) 06 95

Luna. Anul

le; Cei dornici să servea»-

CUVÂNTUL LIBER

REZULTATE ALE CERCEŢĂRII SOCIOLOGICE CARE OFERĂ 

SOLIDE ELEMENTE DE SPRLUN FACTQRILOR PE DECfZTE (IV)

I n

întrebarea cu numărul 6 
din chestionarul pe baza 
căruia s-a efectuat cerce
tarea sociologică ăsupra e- 
şantionultti de şomeri este': 
„Care dintre măsurile pe 
care statul le. ia în prezent 
apreciaţi că sunt mai efi
ciente pentru sprijinirea 
persoanelor aflate în situ
aţia dv. întrebarea inci
tă, să recunoaştem, la un 
sever dialog al şomerului 
cu societatea care l-a adus 
în situaţia de handicapat 
social şi încearcă în acelaşi 
timp să-i facă suportabilă 
tranziţia prin această stare 
şi să-l ajute la ieşirea din 
ea.

între măsurile destinate 
acestui scop, luate de so
cietate, chestionarul enu
mera: asigurarea unui a- 
jutor bănesc lunar, asigu
rarea ajutorului bănesc 
pentru şomaj pe o perioa
dă de 270 de zile şi 18 luni 
pentru alocaţie de sprijin, 
gratuitatea, calificării, re
calificării* perfecţionării 
prin cursuri organizate de 
MinisterutWtttncii şi Protec
ţiei Sociale; sprijin pentru 
începerea unei activităţi din 
liberă iniţiativă ; acordarea 
de credite cu dobândă re

dusă pentru crearea de în
treprinderi mici şi mijlo
cii, pensionarea anticipată ; 
crearea de noi locuri de 
muncă — asigurarea unei 
mese la cantina de ajutor 
social.

în proporţie de 14 la su
tă şomerii chestionaţi situ
ează pe primul loc ca im
portanţă asigurarea ajuto
rului de şomaj, dar abia 3

o masă la cantina de aju
tor social, nu este văzută 
ca o soluţie decât de doi la 
sută din subiecţii care au 

răspuns la această întrebare. 
Nici un repondent nu s-a 
pronunţat în sensul că nici 
una dintre măsurile luate 
in sprijinul celor cu han
dicap social nu ar avea 
nici o importanţă.

Să aruncăm o privire a-

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU 
„CUVÂNTUL LIBER”

la sută apreciază pe aceeaşi 
treaptă a importanţei acor
darea alocaţiei de sprijin ; 
12 la sută situează pe pri
mul loc in ordinea impor
tanţei măsura de a asigu
ra gratuit calificarea sau 
recalificarea într-o nouă 
meserie, în timp ce 13 la 
sută văd în erearea de noi 
locuri de muncă cea mai 
temeinică măsură pe care 
ar putea-o lua societatea 
în sprijinul lor. In faţa a- 
cestora, celelalte măsuri 
scad în ordinea importan
ţei.

Este semnificativ că mă
sura de a asigura gratuit

supra modului cum sunt a- 
preciate măsurile de sprijin 
pentru începerea unei ac
tivităţi pe cont propriu, şi 
de acordare de credite cu 
dobândă subvenţionată a- 
genţilor economici mici şi 
mijlocii, care vor să creeze 
locuri de muncă pentru şo
meri. Prima dintre aceste 
măsuri este situată pe locuri
le II şi III de importanţă de 
către 7 la sută dintre ches
tionaţi. Cea de a doua este 
situată pe locurile 2—3 de 
doar patru ’ la sută dintre 
ei.

Pensionarea anticipată 
este privită ca o soluţie

pentru situaţia lor, doar.de 
5 la sută dintre şomeri, şi 
aceasta, doar in al doilea 
rând. V;>>

Global judecate, răspun
surile atestă dorinţa şome
rilor de a ieşi cât mai re
pede din situaţia aceasta, 
precum şi o judecată ma
tură şi responsabilă faţă 
de măsurile prin care se 
poate produce temeinic a- 
ceastă Ieşire. Ca soluţie ma
joră este apreciată oferi
rea de şanse sporite prin 
calificare sau recalificare.

Faptul că puţinii dintre 
aceştia fac o legătură între 
crearea de noi locuri de 
muncă şi posibilităţile de 
sprijin oferite de stat în a- 
cest scop, denotă fie neîn
credere în şansa de a te 
descurca pe cont propriu, 
ih condiţiile economiei de 
piaţă, fie lipsa unei niini- 
nîe educaţii economice. 
Poate interveni societatea 
în viitor pentru corectarea 
acestei din urmă carenţe ? 
Poate, după părerea noas
tră, prin implementarea u- 
nor astfel de cunoştinţe în 
programele de învăţământ.

EUGEN MANIAC, 
sociolog, >

ION CIOCLEI

•— •— • - — •— •— •— •— •— •— • ___ » — •

Citind titlul de mai sus, 
probabil mulţi cititori se 
vor întreba: Iar despre 
conduită preventivă, iar 
despre anticiparea şi evi
tarea pericolelor, iar de-
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spre adaptarea manierei de 
de?'ieplaşare la condiţiile me. 
teo-rutiere ale unui anu
mit sezon?

Celor care judecă în a- 
şa fel lucrurile, am putea 
să je dăm dreptate

Dar să nu uităm că o 
mare parte a conducători
lor auto intră în trafie pen. 
tru prima'dată intr-un se
zon in care condiţiile me- 
teo-rutiere se schimbă de 
la zi lâ zi.

De la carosabil Uscat în 
anumite porţiuni se va tre
ce cu siguranţă la carosa
bilul umed acoperit cU po
lei sau zăpadă, unde ade
renţa pneurilor scade con
siderabil, mai ales în ca
zul unor manevre pripite 
(acţionarea bruscă a peda
lei de frână, executarea 
virajelor în forţă, neredu- 
cerea vitezei în funcţie de 
condiţiile de drum şi tra
fic- etc). i.-.

Pe unele sectoare de 
drum dimineaţa şi seara 
ceaţa îşi va face apariţia.

în aceste condiţii, vizibi
litatea se va reduce con. 
siderabil.

Prezenţa autovehicule
lor în trafic trebuie să fie 
semnalizată prin folosirea 
sistemului de lumini, iar 
depăşirile obstacolelor din
carosabil şi ale vehiculelor 

fcu■şi autovehiculelor în mers 
trebuie sâ se facă cu cea 

,:mai mare prudenţă şi nu
mai in situaţiile strict ne
cesare.

Un real pericol pentru 
siguranţa traficului îl con
stituie circulaţia pietonilor.

O parte din aceştia, ne
glijând drumul, uneori a- 
îunecos şi cu vizibilitatea 
redusă, se grăbesc'să tra
verseze strada • ignorând 
regulile elementare de cir
culaţie, In aceste condiţii 
apar' pe neaşteptate în fa
ţă marinii, şi dacă omul 
de la volan nu anticipea
ză apariţia lor este foarte 
greu' să evite accidentul, 
frânele neavând efectul 
scontat.

Fent*u evitarea coliziu
nilor. este necesar ca în 
mers să se păstreze o dis
tanţă suficientă, ' lăsând 
un spaţiu suplimentar pen
tru oprire în timp util.

Această recomandare ră
mâne valabilă şi în situa
ţiile apropierii cu autove
hiculul de intersecţii, i- 
naintea marcajelor de tre
cere pentru pietoni, pasa
je de căi ferate, a refugii- 
lor şi in apropierea sta
ţiilor mijloacelor de trans
port. în comun.

Opririle şi staţionările se 
vor face numai în acele 
locuri unde nu se stân
jeneşte circulaţia partene
rilor de drum şi în nici 
un caz în zona indicatoa
relor care interzic acest 
lucru.

Porţiunile de drum de- 
nivelate sau aflate în lu
cru trebuie tratate cu mul
tă grijă şL atenţie.

în acest sens, pentru a 
nu ne vedea pur şi sim
plu „aruncaţi" pe trotuar 
sau pe sensul contrar de 
mers, trebuie să reducem 
prudent viteza iar dru
murile în pantă trebuie a- 
bordate atent, de regulă 
In aceeaşi treaptă de vi
teză cu care este necesa
ră urcarea rampei.

Să nu uităm nici starea 
tehnică a autovehiculelor, 
care contribuie ia siguran
ţa deplasării pe drumurile 
publice.

Din gama regulilor ne
scrise ale conducerii pre
ventive să reţinem, doar 
câteva-::

— sâ evităm producerea 
unui accident din vina 
noastră; ,

— să evităm accidentul •
pe cale de a se comite din 
vina altuia? , .

t- să alegem soluţia cea ! 
mai bună pentru reduce- ; 
rea consecinţelor acciden- - 
tului când acesta nu mai 
poate fi evitat; - - .“

— să adaptăm tot tim- - 
puf viteza dc deplasare la ' 
condiţiile de drum şi tra
fic. ■

Colonel ION OLTEANU, 
Inspectoratul de poliţie 

al jud. Hunedoara

(Urmare

blemele din domeniu, ex
tinzând colaborarea şi cu 
medicii şi asistenţii de la 
circumscripţia sanitar-ve* 
terinară şi, respectiv, ca-' 
binetul de igienă.

Am intrat şi prin maga- 
zine situate în Piaţa Uni
rii. La cafeneaua „Mati
nal", locurile erau ocupa
te, clienţii simţindu-se bine 
în faţa unei ceşti aburinde 
de cafea, ori a unui pahar 
cu suc, servite de domni
şoara Dana Cazan. Preţul ? 
250 Iei cafeaua filtru şi 
300 lei ness-ul. -

O unitate nouă în oraş 
este „Optica", 'aparţinând 
S.C. Tehno Karin SRL. „A 
fost bine primită de către 
locuitorii din zonă, pentru 
că nu mai fac un drum 
până la Deva" -r. spunea 
dna de la tejghea, Oferind 
apoi câtorva clienţi rame 
de ochelari şi articole teh- 
nico-medicale.

Cofetăria particulară de 
alături avea vitrinele goa

renunţe şi să „înghită" 
explicaţia celor două sa
lariate, foarte plictisite : 
„E închis pentru curăţenie".

Mai mult se perindau 
decât cumpărau pe la ma
gazinul S.C. „Fanimex" 
SRL. „Le plac, admiră pro
dusele noastre — spunea 
dna Gutman Teodora, dar 
când să umble la portmo- 
neu... Oricum frigul ne-a 
găsit şi pe noi nepregătiţi. 
Mai puţin pregătiţi însă 
de a cumpăra sunt locui
torii oraşului. Problema 
este aceea a banilor". Nu 
are de gând să amenajeze 
de sărbători vitrine sau 
pom, pentru că „din pă- 

. cate, mai sunt şi din cei 
cu mâna lungă".

în oraş n-a fost un ma
gazin de piese auto până 
când n-a deschis unul dl 
Romi Cărmăzan (S.C. Ro- 
mario SRL). Se vând piese 
şi sUbansamble auto pentru 
„Dacia". „La preţuri ac
ceptabile — cum spunea 
dl Cărmăzan\ Mă întreb

însă cu ce ajută statul ma
rea privatizare. Nu avem 
un spaţiu adecvat. Mai re
pede îi găseşti dacă des
chizi o bodegă, decât pen
tru un magazin de auto-

ne — era de părere • dna 
Ana Dehelean. Am vinde 
mai mult, dacă oamenii ar 
avea bani", - 

Cofetăria SC Servcom 
Miruna SRL vinde dul

dac, asociat. De doi ani 
am renunţat să facem pră
jituri, din cauza preţurilor 
mari ale materiei prime".

Alături, magazinul uni
versal „Miraj" al S.C, Si- 
mal COm SRL are vitri
nele frumos amenajate şi 
bogat aprovizionate, ceea 
ce explică numărul mare 
de clienţi. „Vindem zilnic 
în valoare de 800 000 până 
la un milion de lei — a- 
precia patroana firmei, dna 
Leonora Dănilă. Marfa b. 
aducem de la Deva, Ha

moto. Pentru acest inte
rior plătesc chirie asocia
ţiei familiale „Diana". Mă 
nemulţumeşte, lipsa de in
teres a statului român de a 
ajuta cu un capital socie
tăţile privatizate".

Pe lângă presă, un oa
recare sortiment de marfă 

articole cosmetice, pa- 
petărie, ilustrate, timbre 
poştale şi fiscale — există 
şi la magazinul Tutungerie 

' 38. „S-ar putea şi mai bi

ciuri, cafele, sucuri şi ţi
gări. Se spune că a fost 
şi a rămas cofetăria co
piilor. Numai că pentru ei 
nu sunt prăjituri sau al
te produse de patiserie 
calde. Pe seama lor se 
pune şi aspectul degradat 
al ‘muşamalei de pe tabu
rete. „Am încercat să pu
nem şi feţe de masă, dar 
n-au rezistat; dispar şi 
scrumierele şi paharele’ —• 
spunea dna Gabriela GAn-

ţeg, Orăştie, cu maşina so
cietăţii. Menţinem o cola
borare constantă cu furni
zorii noştri, care s-au do
vedit serioşi, respectiv cu 
SC Retezatul Deva, Aba
torul din Haţeg. Pâinea o 
aducem de la Deva (de la 
filiala unei societăţi oră- 
dene, cu sediul la Restau
rantul Astoria), specialită
ţile de panificaţie de la 
Orăştie, puii. de la o so
cietate* din Deva, a dlui 
Sava”.

„Sufteria — erau de pă
rere mulţi dintre interlo

cutorii noştri — este un 
oraş mai modest, oamenii 
au venituri mici, compa
rativ cu alte oraşe". (Si
tuaţia însă este generală 
— nji.). Au dedus aceasta 
din ritmul' lent al vânză
rilor, oamenii mulţumjn- 
du-se Să intre, sâ întrebe, 
să se documenteze. Unele 
societăţi comerciale cum 
este „Comsim" SA avi ve
nit în sprijinul populaţiei, 
facilitându-î . cumpărarea, 
pe baza unui contract de 
rate, şi a altor articole in
dustriale, nu doar a mo
bilei, în valoare de cel 
puţin, 300 000 lei. Se în
cearcă deci totul, chiar o 
protecţie a cumpărătoru
lui, pentru a atrage clien
tela. Numai că — se ştie 
—- doar scăderea vizibilă 
a preţurilor, ori creşterea 
substanţială a veniturilor 
populaţiei ar mai înviora 
dialogul vânzător-cumpâ- 
rător, ar mări viteză de 
circulaţie a mărfurilor. Dar 
până atunci... .
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' ■  Dulceaţă. Se curăţă 
gutuile şi se dau pe 
răzătoarea mare. Pentru 
o farfurie adâncă pli
nă cu gutui rase simt 
necesare, 1 kg zahăr, 3 pa. 
hare apă, zeama de la 1/2 
lămâie şi, vanilie. Gutuile 
rase se pun intr-uri tifon 
şi se fierb până încep să 
se moaie. Se scurg; $e fier
be zahărul cu apa până se 
leagă siropul, luându-se 
spuma. Se adaugă gutuile 
fierte (dacă s-ar lăsă alt. 
fel, în contact cu aerul se 
înnegresc), vanilia şi zeama 
de lămâie. Se laşă la fiert 
până se leagă cât trebuie.
- ■  Peltea.' Se spală şi se 
şterg 1 kg de gutui mici 
şi galbene; se taie In “opt, 
fără să se cureţe de coa
jă şi de mijlocul care con
ţine multă gelatină. Se 
pun împreună , cu câteva 
mere creţeşti roşii intr-o

cratiţă cu 2 litri de apă ţii 
se fierb o oră Ia foc ixdO: 
ca să poată fi străpunse u. : 
şor cu un chibrit. Se lasă 
zeama sâ se limpezească 
1/2 oră şi se pune iar te 
fiert (un - litru de .zeamă 
şi un kg zahăr). Se con
tinuă fierberea până pefc-: 
teaua este destul de lega
tă. Şe toarnă fierbinte iii - 
borcane. ’ y *
- ■  Marmeladă. Gutuile 

fierte (1 kg) se trec prin 
sită; cu 40o gr zahăr ş i ' 
zeama de la o lămâie mi» 
că se pun din nou la fiert 
amestecând până se leaig%i 
Se răstoarnă pe un tocă
tor ud, se întinde cu 1M§ 
cuţit mare ud, în strat d«! 
I cm şi sc acoperă cit ■ 
fon. Se lasă o zi-douft. la | 
uscat în loc rece şi a&isM; i 
Se taie romburi şi se da» i 
prin .'zahăr»; "Se p&ttfeeţsţ } 
in cutii de metal; la rece.

!
Prin vitrină, cornurile cu susan ne făceau cu | 

ochiul. După câteva ore de alergare prin oraş pen. I 
tru documentare (ştiam că la Hunedoara se fac cor- J 
nuri crocante şi gustoase) am intrat la Magazinul nr. |  
8 al S.C. „Mercur" S.A. Hunedoara, din zona tea- * 
trului. Văzut din interior, magazinul impresionează I 
prin spaţiul amplu ce-1 are la dispoziţie, care permi- , 
te o etalare pe raioane a unei bogăţii de sortimente. I 
Este cu atât mai surprinzător să vezi un magazin * 
mare cu cât asemenea unităţi sunt pe cale de dis. î 
pariţie, în ultima vreme fiind, la modă fărâmiţarea I 
şi buticărirea spaţiilor. J

Dacă tot am intrat şi mai ales pentru impresia I 
de care aminteam am dorit să cunoaştem activitatea . • 
femeilor care lucrează aici. Am primit informaţiile | 
solicitate de la dna Nora Oboroceanu, gestionara din « 
tura de serviciu. Era mulţumită că pe luna octom- I 
brie realizaseră 65 de milioane de lei. Iar dacă îşi , 
făcuseră planul, fireşte că îşi vor lua şi salariile * 
întregi. De altfel, odată cu începerea şcolilor, pentru | 
magazinele alimentare lucrurile se schimbă în bine , - 
Vara lumea este plecată in concedii, gospodinele îşi I 
caută cele necesare gătitului mai ales în pieţe. Ddr oda- J 
ta cu venirea toamnei, produsele, desfăcute prin aii- t 
mentare devin mai căutate. Iar sosirea iernii, mai ales I 
luna decembrie cu sărbătorile sale, sunt de-a drep. J 
tul benefice pentru vânzările magazinelor. Pentru | 
luna cadourilor, a cărei apropiere prima zăpadă ne-o » 
anunţă, lucrătoarele magazinului s-au gândit la de- | 
corarea vitrinelor şi interioarelor, la pomul de iarnă, * 
la aprovizionarea cu bomboane de pom, cu aţţe dul. I 
ciuri, între care un loc special îl va ocupa ciocoiafa J 
„Poiana11, foarte apreciată de consumatori. »

Revenind la probleme cotidiene, dna Oboroceanu J 
mărturisea că, deşi în comerţ vânzătoarele n-au câş- J 
tigaf niciodată prea mult, oricum e mai bine azi in I 
cel neprivatizat decât la patroni, care de obicei „sunt J 
lacomi" şi Ie dau angajatelor lor câteva zeci de mii | 
(maxim 5<ride mii) Iei pe lună.şi de multe ori le ţin • 
afară în frig lângă o tonetă. Cele 15 femei angajate I 
la acest magazin câştigă în schimb onorabil, corn- * 
parativ cu colegele lor de la patroni. Este drept că' 
şi magazinul este bine .amplasat, într-o zonă intens * 
populată, clienţii sunt statornici, ceea ce le- ajută * 
pe lucrătoarele sale în estimarea : corectă a necesa. 1 
rului de marfă. Iar dacă relaţiile cu clienţii sunt bu- * 
ne, acest lucru se datorează şi faptului că Unele au l 
câte 20 de ani vechime în comerţ. Totuşi majorita- J 
tea sunt tinere. Uneori la tejghea pot fi văzute şi • 
fete foarte, tinere, practicantele .de la şcoala profe- I 
sională economică din oraş. Ele învaţă normele com- * - 
portamentului unui vânzător profesionist, nu de - 
cazie, format după ureche. , -

Alături, dar separat, este raionul de tricotaje. | 
Şi, cu toate că articolele sale nu sunt alimentare, râ- «r 
ionul are gestiune comună cu a celorlalte (de mo- I 
zeluri, pâine, dulciuri, autoservire). Este aprovizionat ; 
cu articole de calitate, furnizate atât de industria | 
de profil, cât şi de mici societăţi particulare, cum * 
-este „Doriana" din Hunedoara. •

Magazinul nr. 8 Hunedoara, cum spuneam, îşi I 
face planul graţie nu numai avantajelor pe care le-am * 
amintit deja, dar şi datorită interesului pe care-1 au J 
lucrătoarele sale pentru munca lor. Sunt femei cu * 
responsabilitate pentru ceea ce fac, chiar dacă fie«.| 
care dintre ele au familii şi copii, deci suficiente pro- j 
bleme şi în plan personal. Dar sunt conştiente că J 
munca şi- salariul obţinut rămân esenţiale pentru |

j fiecare dintre noi.
%....

I

I N C E A R C A . . .
alt bărbat, e şi el cu fa
milie, copii, nevastă... Ce 
să fac ?"

— Să faci compromi
suri. Ce fel de compro
misuri?.;. A-ţi. părăsi ca-

Aproape plângând mi-a 
spus:

— „Mă simt o ladă de 
gunoi. Simt - că-mi pierd 
minţile şi mă urmăreşte 
gândul sinuciderii şi o 
văd ca singura modali
tate de- a scăpa din a- 
ceasta cursă de şoareci.
Ştii, parcă aş fi o ve
veriţă intr-un tambur şi-l
tot rotesc, tot alerg şi ________
de fapt rămân pe loc...

Problema e că soţul ■ — — ■ i
meu a devenit numai un piiii familia, soţul, a aş- 
partener, este tatăl co- tepta divorţurile, care 
piilor mei ce au venit durează — al tău şi al băr- 
prea devreme... A tre- băţului pe care il iu- 
cttt aşa repede marea iu- beşti acum — eventual

rezolvi problema, care 
este foarte gravă, vorbind 
cu soţul tău ? Dialogul 
este necesar, chiar şi un 
divorţ îl presupune, dar 
uneori poate face minuni.

bire ce era intre noi 
când ne-am căsătorit... 
Copiii mă supără, nu am 
răbdare cu ei, nu?mi gă
sesc nici o bucurie în ei...

Ca să fiu sinceră pro
blema este că iubesc un

a păstra copiii şi a le da 
un'ah tată? Sau a con
tinua să trăieşti cu con
ştiinţa pătată de această 
legătură extraconjugală, 
ştiu că este un infern. 
Dar de ce nu încerci să

Desigur, va fi dureros $1 
vor rămâne amintiri a- 
mare, încearcă să-l spui 
soţului tău, cere-i lui 
ajutorul, aminteşte-ţi de 
iubirea ce v-a determi
nat să vă căsătoriţi.

_ Încearcă dialogul, în
cearcăsă-t chemi pe el 
iii ajutor \

INA DELEANU

v : ' - •
„  FEMEILE

ŞI HAINELE

DE BLANA

Este adevărat că o 
femeie care poartă blă
nuri naturale e o Ja- 
dy“, dar -«cest obicei 
mai implică ' şi alte 
transformări,' de ordtaf 
psihologic în primul 
rând. Cel puţin aceas
ta este părerea specia
liştilor suedezi 

Mai precis, femeile 
care poartă haine şi 
căciuli de blană au 
tendinţa, cu timpul, să 
devină mai apatice, 
mai leneşe şi mai 
sceptice. Modul în cm 
re blana protejează 
temperatura corpului 
determină un sistem 
de energie care influ
enţează comportamen
tul şi starea de spi
rit. Se recomandă al
ternarea blănurilor cu 
mantouri de stofă şl 
pălării. In nici un caz 
renunţarea la blănuri, 
mai ales că iarna ser ; 
anunţă lungă.

VIORICA ROMAN, 
ESTERA ŞINA „Mămica mea este- cea mai frumoasă".

Foto : PAVEL LAZA

P r e p a r a t e  d i n  g u t u i

O — Am impresia că 
mă consideri un idiot: de-' 
săvârşit, zice soţul. .

— Ehei, nimeni hu-i de. 
săvârşit..

O — Văd că nu mă 
mai iubeşti. Tot timpul 
îţi baţi joc de mine şi

mă socoteşti cel mai 
re prost. Să ştii că asfţ 
să-mi trag un glonte te 
creier) -

— N-aş crede că n t  
mereşti. Ţinta e prea 
mică t

ILI» LEAHII

-w  •

I.%■ ■
I%
I%
I

COPILUL DV, ESTE BOLNAV. 
CE TREBUIE SA FACEŢI? în
primul rând să-l : urmăriţi cu aten
ţie. Simptomele pe care le veţi semnala 
vor fi preţioase pentru medic. Unele din 
ele — o erupţie pe piele, de exemplu — 
pot dispărea până la sosirea medicului. 
Pe de altă parte, dv sunteţi cea care cu
noaşte cel mai bine oopilul şi puteţi re
marca anumite schimbări survenite în 
comportamentul lui.

După vizita medicului, continuaţi să 
fiţi atentă la evoluţia bolii şi să aplicaţi 
cu stricteţe tratamentul prescris. Nu ui
taţi că simpla dv. prezenţă contează e- 
norm pentru însănătoşirea copilului, nu 
numai prin îngrijirile pe care i le acor
daţi, ci şi prin ceea ce înseamnă pentru 
el vocea mamei, prin mângâierile şi su
râsul dv.

CATEVA ÎNTREBĂRI PE PARE VI 
LE PUTEŢI PUNE: Poate fi scos afară, 
pentru a fi dus la medic, un copil care 
are febră ? Chiar dacă are febră ridicată, 
un copil poate, fi transportat fără riscuri,

in g r ijit i- va  singura  copilul
mai ales că mărimea febrei nu este o 
dovadă clară a gravităţii bolii.

Confortul copilului bolnav. Camera 
trebuie să fie aerisită; în timp ce o ae
risiţi, duceţi copilul în altă cameră, având 
grijă să nu-i fie frig. Nu-1 duceţi înapoi 
în camera lui decât după ce a fost re
încălzită.

In fiecare zi, faceţi-i toaleta: faţa, 
mâinile, gâtul, chiar şi picioarele; îl va 
face să se simtă jnai bine, il va răcori.

Schimbaţi.! cearşafurile cât mai des 
posibil; este o senzaţie foarte plăcută ' 
pentru cel care are febră, să stea în aş
ternuturi proaspete.

Copilul care transpiră. Dacă are fe
bră, transpiră — lucru benefic, de altfel, 
pentru că transpiraţia este un .mijloc prin 
care organismul îşi coboară temperatura.

Pşntru a compensa ce a pierdut, daţi-i 
să bea' lichide şi sehimbaţi-i hainele.

Trebuie ţinut copilul în pat? Dacă mi. 
cuţul este obosit şi indispus, va rămâne 
el singur în pat; dar'dacă refuză, este 
inutil să-l contraziceţi. Lăsaţi-1 să se ri
dice şi să circule prin casă.

Regimul copilului bolnav. Ce trebuie 
să-i daţi de mâncare copilului bolnav? 
Tot ceea ce doreşte, în limite rezonabi
le, dacă bineînţeles nu prezintă diaree. 
Dacă nu manifestă nici o dorinţă, ce 
trebuie să-i dăm? Dacă nu are diaree, 
poate să-şi continue regiîhul său obişnuit, 
dar fără a insista prea mult; eventual 
la sugar i se poate prepara biberonul cu 
ţin lapte mai puţin concentrat şi, în a- 
fara alăptării, i se poate da să bea apă. 
Dacă are diaree, la sugar trebuie oprită

alăptarea, dându.i in schimb un preparat - 
antidiareic. La copilul mic i se pot da i 
supă, legume, compoturi (de mere, de 
prune uscate, dar fără zahăr), banane, 
grisine sau biscuiţi. După ce va începe ! 
să se simtă mai bine, veţi putea trece 
progresiv la un regim normai.

Dacă, însă, are febră, trebuie să-l fa
ceţi să bea cât mai multe lichide, cldav 
şi în timpul nopţii. Febra este deshidratan» 
tă, iar un organism atât de micuţ nu are 
mari rezerve de apă. Daţi-i să bea ceea 
ce-i place, apă, suc de portocale sau de 
lămâie, infuzie de ceai, supă, apă Îndul
cită etc.

Dacă micuţul nu mănâncă suficient, un 
minimum de calorii li va putea fi asi
gurat de alimente dulci sau îndulcite, de 
suc de fructe, compot, orez, apă îndul
cită.

Dar, încă o dată, nu-1 obligaţi niciodată 
să mănânce.

Dr. CORINA FE1ER,
Laboratorul de Promovare a Sănătăţii şi 

Educaţie pentru Sănătate

Anul VII •  Nr. Marţi, 14 noiembrie



Şi totuşi, la sate se 
construieşte ■

Susţin unii — fie din ne- 
, cunoaştere, fie din alte mo- 
jftive — că în România şi 
' In special la sate nu se 

gUţcă nimic, că totul este 
înţepenit. In nemişcare. 
Qrţţesc cei ce afirmă aşa 
aera, iar comuna Rîu 
da Mori este un exemplu 
convingător in această di-

centrul satului de re
şedinţă a comunei, se ri
dică în prezent un nou se- 
dŞfu administrativ care va 
găzdui primăria, poşta şi 
cgntraia ţ lefor» b Con 
stritcţla a început In 1993

* şi va fi finalizată în prima 
parte a anului viitor.

ţin alt obiectiv aflat- In 
derulare este alimentarea 
cu apă potabilă â satelor 
Rfu de Mori, Suseni şi Os- 
trovel. pe o lungime de 4 
km. a cărei valoare totală 
sa rkttcă la peste 750 mili
oane tel. Lucrarea a deve
nit necesară întrucât prin 
captarea pârâurilor în e- 
munâ, In vederea realiză
rii salbei de hidrocentrale, 
a scăzut nivelul apei fre
atice, in urnite fântâni apa 
coborând foarte mult. Este 
prevăzut ca în 1996 să se a- 
îoee de la bugetul de stat 

! circa 30 la sută din valoa
rea amintită mai sus.

Cu sprijinul Direcţiei sa- 
!. uitare judeţene şi al Băn- 
l«tt Mtmdiale, Dispensarul
* medical din Rîu de Mori 
-#*j II reabRitat Se prevede
ea lucrările să înceapă în 
primăvara anului viitor. 
Pentru scurtarea cu circa 7 
fcm a accesului către Ba- 

'f nat, a început în vara a- 
peato; ah betonarea dru

« ■■■
mului dintre Clopotiva şl 
Sarmizegetusa. Până în pre
zent s-a betonat 1 km de 
drum. In satul Clopotiva, cu 
fondurile rezultate din li
citarea bunurilor fostului 
CAP, se vor betona încă 3 
km de drum. în satul Os
trov, tot cu fondurile ob
ţinute pe această cale. s-a 
realizat tencuirea exteri
oară a căminului cultural, 
s-au reparat uşi, ferestre 
etc„ iar în satul de reşe
dinţă a comunei se va con
tinua asfaltarea şi se va a- 
menaja un teren sportiv.

Evident, se construieşte 
şi în sectorul particular, du
pă abrogarea restricţiilor 
impuse de fostul regim, oa
menii Sş» lărgesc şj-şi mo
dernizează casele, îşi înal
ţă case noi, încăpătoare, 
frumoase, după gustul şl 
punga fiecăruia. Astfel, în 
perioada 1990—1994 s-au 
construit 15 casă noi, iar 
în acest an se află în con
strucţie 16. Pe raza comu
nei s-au ridicat In numai 
doi ani 23 de căsuţe de vâ- 
canţă, iar până tn anul 
2004 numărul acestora va 
ajunge Ia 150.

Iată, deci, numai câteva 
elemente care dovedesc că, 
totuşi, la sate — şt la ora
şe — se construieşte. Acest 
fapt se realizează şi dato
rită celor ce se află în frun
tea comunei — dl ing. Io
nel Munteanu — primar, 
d! ing. Şerban Micu Serbu 
-r viceprimar şi dl Mir cea 
Ursu — secretar — ce Se 
străduie cotidian pentru 
prosperitatea comunei şi a 
oamenilor'ei.

TRAIAN BONDOIt

n o t a

In statutul de funcţiona
re a asociaţiilor de .locatari 
se prevede : „Cel puţin de 
două ori pe an, conducerile 
asociaţiilor de locatari vor 
întreprinde măsuri pentru 
efectuarea de deratizări şi 
dezinsecţii în toate subsolu
rile şi în apartamentele in
fectate". Este O prevedere 
generală, stipulată in statu
tul de funcţionare a tuturor 
asociaţiilor de locatari. Dar, 
ţrebuie spus, o prevedere 
obligatorie, dar niciodată 
respectată. Aşa se face că 
în toate cartierele de locu

iţi statut scria şL  
deratizare, dezinsecţte

Inţe, tn subsolurile blocu
rilor s-au înmulţit şoarecii, 
şobolanii, gândacii, ţânţa
rii, alte vieţuitoare purtă
toare de microbi, deci de 
boli. Să exemplificăm t în 
Haţeg, Deva, Brad, Hune
doara, Călan, Valea Jiului... 
Dar ande nu se află aseme
nea oaspeţi scârboşi, adu
cători de boli...

Am mai semnalat, la de
sele solicitări ale cititorilor 
noştri, asemenea aspecte. 
Unii preşedinţi şl Împuter
niciţi al asociaţiilor de lo

catari .sc plâng că nil au 
bani, că lucrările de dera- 
tizare-dezinsecţie sunt cos
tisitoare. Dar din sţâi|ele'Pe 
care le achităm iun#* noi, 
locatarii, oare nu se~ poate 
rupe o părticică şi pentru 
sănătatea noastră ? Mai bi
ne să fim supuşi gângănii- 
lor, ţânţarilor, altor şori- 
cisme, adică îmbolnăviri
lor 7 Şi să avem în vedere 
că în multe case sunt co
pii mici, care nu se ştiu şi 
nu se pot feri dc gângănii. 
(Gh. I. Negrea)

D o u a  unităţi 
m o d el

- :*Dhâ sifi)dica Qnbu condu
ce două unităţi comerciale, 
cu profil de alimentaţie pu
blică : Cafe-barul din Baia 
de Criş şi Popa&ul turistic 
de la Ţebea. Cele două u- 
nităţi cunosc zilnic o mare 
afluenţă de consumatori, 
Motivû  ? O bună aprovi
zionare, servire atentă, cu
răţenie, ambianţă plăcută. 
Toate aduc aprecieri una
nime" din partea consuma
torilor, care le numesc a- 
devărate unităţi model! 
(Gh. I. NJ

GmbH

^ o l ^ I e c R k e  lo irtaS île  

Isparate eicctrocosnlce * \

im mfâm
V/Î%-Cv:,; , i

Metabo
u t e . i m  p v i n  c a l i !

C lu j-N apoca, B -du i 21 D ecem brie  Tel: 064/195.886; Fax: 064/414.019

PENTRU INVESTITORII 
CIRO oferă o şansă reală la 
PRESCHIMBAREA CUPONULUI

in turna succeselor realizai» le implementarea programetode 
ptatfeare to Cehia. Polonia, Ungaria ai in Remania» CnAMaWI 
InvMtment Bank intenţionează înfiinţarea umil fond tio immitWI 
Administrat de CIRO. Fondai va fi bazat pe H M  waAH» «t

w m pm m m ki de pmfâmm

CIRO oferă investitorilor la Fondul Roman de investiţii 
mfoniseîiixieiMialeetiraiite piMMIqptiriiaiM» 
vatoititeareauperfeera a cuponului si

acţiunilor de ia sodetâSe indicate in noul Fond,
Ce! interesatf simt nigati sft completeze talonul CIRO.

CIRO- «Ml valoare banilor d vs.

«  i B  C I R O  T A L O N
in Vf STROPIM 1 M L U W

I fţnii COMPLETAREA TALONULUI. INVESTITORII FONOOiBi>OMiN OE INVESTII» VON 
BENEFICIA OE INFORMAI» CONFIOENRALE GRATUITE*PRiVIND PRESCHIMBARE* - 
CUPONULUI
Nunul* ...... -mi ____ —________ ___ d o m i c i l i a ^ ______ — sin. 4

T' ■' ........... .......................n i__..... . lud ........ ...... posesor al carnetului da \
B  investitor, declaraţia da adeaiune ru — .......doresesâprlmesc Informaţii privind

> ™ preschimbarea cuponului în acţiuni ce vor fi preluata de noul fond de InvestlţH administrat do
CIRO, la libera mea optiun». MS oblig să păstrez confldentlalKateajnţormatlItof primita 
pata .............. ........... 4 Se m net u r

I «Decupaţi talonul, completaţi datele şl expediatH insotftoa un plic timbrat sJauţbadlasat la:
CIRO S A, Căsuţa poştală nr. 473. Oflotul postal nf^t aLÎuhNaPOcafr

 ̂ '• - 3 r -

V
INVESTIŢII

M i M r r a  s r a m  p e n t r u
IN V E S T IT O R II L A

fVMMBRMUNN
im n m r n t

O  Ş A N S A  i n  p l u s  p e n t r u

V IIT O R U L  D U M N E A V O A S T R Ă  t

mOINVEST SA  enunţa onorata efienteB asocierea ctf 
CSUEDrTAJSlSTAlT EN V E ST M E N T  B A N K  

cea mai importantă bancă de investiţi din 
Europa Centrala $i de Est.

Specialiştii celor două institui urmează sâ administreze • 
K M 9V I aOMÂM N  fJWl f  l i ft/ prin

EiB CIRO ” * * *  '
siiBrnwwffiwBtwe»

fnvesttorN Fondului Tkxt&n de Investită vor măsura efectele
acestei

oportunităţi prin benefica superioare asigurate de 

|  *** valoâw ‘ f i n i l o r

I O
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C U V Â N T U L  L I B E K

C O N SIL IU L  L O C A L  A L  
M U N IC IPIU LU I D E V A

rAnunţH organizarea unui

pentru ocuparea postului de inspector 
speeiâUtate din cadrul serviciului buget-> 
contabilitate, petmmLssdarimre, în d&ba 
de 24. N I. 1995.

C ond iţii: studii superioare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la 

telefon 618579, sau la sediul institu
ţiei, camera i î ,  între orele 10—14.

BANCA „RENAŞTEREA 
CREDITULUI ROMANESC“ S.A.

CREDIT BANK '

cu sediul în Deva, bdul Decebal, nr. 8 
VINDE LA

1
1

t
I

ŞCOALA NORMALĂ 
„SABIN  DRAGOIa 

D E V A

Str. Gh. Bariţiu, nr. 2, tel. 615146 

ORGANIZEAZĂ CONCURS

I în data de 29. X I. 199$

I pentru ocuparea următoarelor posturi |  
vacante :

• • 1 (un) post muncitor calificat în-
I treţinere (tâmplar)
|  • I (un) post magaziner

I  • 1 (un) post spălătoreasă
• 2 (două) posturi muncitor — cm

I S .

i !
i
i
i

SNELLING
Persovnf.i SEHvr;Tţ,s 

!>l*fn ()5o mO0«
’ £*'fltJA tUfririni de ret rutar« 
H*rt de personal angajează per

C U M P A M t : M m  V

KEPRL l \ :  NT A NT. VAN lS \

|  tină.
I Relaţii privind condiţiile de concurs 
|  se primesc de la administraţia liceului

ce va avea loc la data de 15. X I. 1995, 
ora 9, la Judecătoria Hunedoara, biroul 
executori judecătoreşti :

•  casă, situată în Peştişu Mare, nr. 
262 ;

•  apartament 2 camere, situat în 
Hunedoara, bdulDacia, nr. 17, ap. 
30 — preţ pornire 6 500 000 lei;

•  apartament 4 camere, situat In Că-
lan, str. Dr. P. Groza, nr. 26, sc. 
2, ap. 26 — preţ de pornire
13 000 000 le i;

•  apartament 2 camere, situat in
Hunedoara, str. I :  Creangă, bl. 
5, ap. 12 — preţ de pornire
10 563 000 lei;

•  apartament 2 camere, situat în
Hunedoara, str. 22 Decembrie, 
bl. 5, ap. 97 — preţ de pornire 
9 061000 lei;

•  casă, curte şi grădină, situate în
Călanu Mic, nr. 12 — preţ de por
nire 10 000 000 lei.

Relăţii suplimentare se pot oferi la 
sediul b&ncii din Deva, bdul Decebal, bl. 
8, telefon 611853, sau executor judecă
toresc.

|  (telefon 615146).

I 
I 
I 
I 
I

LICEUL TEORETIC „TRA1ÂN* 
D E V A

Str. T itu Maior eseu, nr. 30 

A N U N Ţ A :

(2921) I
I  
I

WM

în )

ţ
. _r ^  _____, , , f , .t ■

j I 
J I

pentru ocuparea postului de 
laborant FIZICĂ — ELECTROTEH

NICĂ.
Conâ-tţn : . •
• studii medii, postliceaie sau uni

versitare de specialitate;
• domiciliul stabil In Deva. 
înscrierea până în data de 25i X I?

1995. Informaţii ■ la-secretariatul liceu
lui, telefon 620975.

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL 
ENERGETIC DEVA

str. Minerului, nr. 28, tel. 620913; 621638 
Anunţă c o n c u r s  pentru ocuparea 

postului de tehnician pe activitate de 
producţie (autofinanţare) în data de 27 
noiembrie 1995, ora 10.

C ond iţii: muncitor categoria VI-VI1 
şi diplomă de, bacalaureat, 10 ani vechi
me în meserie (profil mecanic sau elec
tric). (2919)

I
l*»■
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  
t  
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I
I 1
I 
I

■ I

-< t r ia te : barbai. carnet «ut» u  «u to iunsm ,. 
skrnt* m axim i 35 de ani. a b ilita i de Y
comunicare si negociere, preferatul 
experienţă i d  v i o r i r :  .

V "fli
S.C oferă poţibiitiaieu rmtlsţân t uţutr * 
venituri \ui>ftcm(iaic intr-o compuni\‘ ^

sfială intr-ii dezvoltare dintm in i
' i T " *  •" • - v

« i _  , _ . <
Sunaţi la tel. 056/1^1008 între or efe 7i

S.C. COMAT DEVA S.A.
OFERĂ

tuturor potenţialilor interesaţi o şansă în 
plus de a procura la preţuri accesibile un 

bogat sortiment de mărfuri, prin magazinul 
pe care î l inaugurează lu n i - 13 noiembrie 
1995, ora 10, la sediul său social din De
va, str. Depozitelor, nr. 5.

Vizitaţi cu încredere acest magazin, 
creat pentru a răspunde cererilor şi pre
tenţiilor dumneavoastră.

Personalul nostru va f i  onorat să vă 
stea la dispoziţie.

j S.C. FAVIOR * COMPANIA
, DE BLANURI VIDRA S.A.

O R Ă Ş T I E  
str. Gheorghe Lazăr, nr. 2 

Organizează concurs pentru ocuparea a
•  2 posturi în cadrul biroului j 

MARKETING.
Condiţii : absolvenţi învăţământ su* 

perior (economişti sau ingineri cu specia
lizări în probleme de marketing)..

Informaţii suplimentare la biroul per
sonal, telefon,641741, int. 368.

1 S.C. IMCOMEX S.R.L.

»TAX1 YELLOW CRB

f f
TRXKIRILE GALBENE
CU CELE MAI MICI TARIFE 24 de ore din 24,
la dispoziţia dumneavoastră!

RflPID - IEFTIN - COMOD i
Deva

Taxarea se face din.momeatur
Strada preluării clientului

M. Eminescu TOTUL LA TELEFON 053
nr. 2 S .C .

Tel. 61 66 65 F& P
TRANS S.R .L .

ÎN ORICE J 
OCAZIE !

V  I  N  D

:  PUBLICITATEAî 
PRIN

.CUVÂNTUL 
LIBER"

»
*

ÎN

SPRIJINUL 
AGENŢILOR 
ECONOMICI 

ŞI AL

POPULAŢIEI

pnn magazinul "CENTRAL" d:n Orăştie, 
su N Bâlcescu, nr H.tdclon M7496:

• TELEVIZOARE COI.OR: NEI, ORION.
GOI JJSTAR (99 programe, telecomandă, cu ţi ISră.tţJclfiXlJ
• TELEVIZOARE ALB-NEGRU • Bucureşti -A ,.
• FRIGIDERE Şl CONCEI.ATOARE .„Gieşu ^
• ARAGAZE - Satu-Mare
• MAŞINI DE SPĂLAT - Cugir
• BICICLETE PORTOSA-18 VITEZE. Iu
• COVOARE ŞI MOCHETE - Cisnâdie
•  GRESIE Şl FAIANfA - model Italia 
» VOPSEA, CHIT ŞI DILUAM AUTO
• INCUBATOARE PENTRU PIT DE GA IN A 

„ AI/ÎE PRODUSE electronice ;şt clecUocasnjCgfcdlTUtf
cafea,"riş/ite de cafea; mixere electrice, storcătoare ctei fructe, 
aspirate/.c, boilere pe gaz, phte pc gaz, butelii aragaz 

La toate produsele se acordă 
GARANŢIB întM 1 - St axai 

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI! 
Produsele sc v ând şt cu

PLATA In 12 RATE (12 luni)
cu dobândă de numai 4,5% 

pentru locuitorii judeţelor Alba şi Hunedoara

*?• î * SE ACORDA ÎMPRUMUTURI ÎN LEI.
PRIN CASA DF. AMANET
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VĂNZAR1-
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f  CUMPĂRĂRI

' •  Vând motor ÂRO 
(nou), convertor sudură 
CS 350, compresor aer 
icăj' motor 4 kW. Telefon 
770369, Haţeg. 

i (7097)

•  Vând talon Trabant. 
Boşorod, 115, tel. 179.

Î-X' (2362) -

•  Cumpăr casă în 
Deva, locuibilă. Vând 
teren intravilan 2100 
mp, zona Crângului. 
Informaţii, tel. 216863, 
zilnic.

(2376)

• Cumpăr apartament
două camere. Tel. 621623, 
orele 17—21. ’ ’

(2375)

• Vând garsonieră con
fort I sau schimb cu 
autoturism. Tel. 7-21607.

■ - (7917)

j 6 m Cumpăr societate co. 
mercială cu activitate de 
producţie, înfiinţată în"

, 1994. Tel. 718757, după 
ora' 20. (7916)

' •  Cumpăr apartament 
sau garsonieră, parter, zo
nă centrală. Tel, 724687.

(7915)

•  Vând Dacia 1306, 
fabricaţie 1979. Telefon 
616701, după ora 15,30.

(2349)

•  Vând Fiat Ritmo 60L, 
in stare de funcţionare,

• pentru piese de schimb. 
Telefon 661415.

• (2351)

•  Vând camion Gaz 
§30 CP, an fabricaţie 1993. 
Informaţii la tel. 222199, 
orele 7—15, şi 623006, 
după ora 16.

f; . ( 2 3 3 6 )

t •  Vând Dacia 1100, 
scuter „Manet" stare bună, 
preţ negociabil. Telefon

? 214280.
î . . > • (2360) ■<

•  Vând talon Alfa 
Romeo 75, tel. 618738, 
629025, după ora 16.

(2043)

• Vând apartament două
camere, etaj 1, Gojdu. Tel. 
623783. (2042)

• Vând parbriz şi ele
mente de caroserie pen. 
tru toate tipurile de auto. 
turisme şi microbuze din 
import. Tel. 065/124315, 
luni—vineri, 10—17. ,

(2239)

DIVERSE

• S.G. „GETRANS" SRL 
Deva anunţă intenţia de 
majorare a tarifelor.

(•22654) ;

•  Asociaţia familială 
„Arhip“ din Simeria, str. 
A .Iâncu, nr. 22, anunţă 
că începând c« data de 15 
noiembrie 1995 va prac
tica un adaos comercial 
de la 8—500 la sută.

(2353)

S C. Ady Primex 
anunţă adaos comercial cu
prins între 0 — 300 la sută, 
Începând cu data : de 15 
noiembrie' 1995,
ţ  ‘ ‘ (2041)

•  S.G. Devii S.A. in. 
tenţionează să constituie 
„Asociaţia Salariaţilor" în 
vederea privatizării, con
form Legii 77/1994. Per. 
soanele interesate să se 
adreseze la sediul societă, 
ţii din Deva, str. Doro
banţilor, nr. 32 A, tel. 
621015.

(2343)

•  Contracte de vânzare- 
— cumpărare V auto, pre
gătire dosar înmatriculare. 
Tel. 721613, 729124.

■ (7905)

•  Pârâtul- Olaru Gheor. 
glie este citat la Judecă
toria Hunedoara pentru 
acţiune de divorţ, în data 
de 16 noiembrie 1995.
,i,: (7913)

•  Domnul Lencu Ion 
este rugat să se prezinte 
In data de 14 noiembrie 
1995 la Judecătoria Hune
doara, pentru divorţ.

(7914)

ÎNCHIRIERI
• Caut garsonieră sau 

apartament de închiriat, 
nemobilat, indiferent zona. 
Informaţii tel. 626900.

(2045)

•  Familie tânără cău
tăm să închidem cameră, 
garsonieră sau aparta
ment ne (mobilate) în ora. 
şui Brad. Informaţii Bă- 
va, 625998, după ora 16.

. (2040)

COMEMORĂRI
•  Azi se împlinesc ; 8 

săptămâni de când te-am 
condus pe ultimul drum 
la locul de veci, ticule 
dragă,

DOBRA PETRU,
morar de Băiţa. Parasta
sul va avea loc dumini
că, 19 noiembrie 1995, la 
Biserica din Câinelui de 
Sus. Familia.

(2380)

!

I 1
f
f

TOMBOLA CRĂCIUN 95
. : Societatea QUASAR oferă 

. tuturor clienţilor care cumpără » -
produse cu o valoare'mai mare 

- de 300 000 lefin perioada 1 11 9 r ’
24 12 95 următoarele premii ;

• . . . . . ■ . . .. 
Premiul 1. Televizor cotor 51 em

Premiul 2% Video player

■ Premiul 3> Televizor color 37 cm

; Menţiuni 10Cafetiere

Prin magazinele din:
Peva  Tel .611261 614983
Hunedoara ţcj 723 \ 39
Orăştie Tel.64239?

t

DECESE

• Cu nemărginită 
durere, familia1 anun
ţă încetarea din via. 
ţă, după o grea sufe
rinţă, a dragei lor

ANA GOŢA,
de 77 de ani, - -

mamă şi bunică iubi
toare. Înmormântarea 
— azi, ora 13, de la 
Casa Mortuară Deva, 
!a cimitirul din str. 
Gălugăreni. Aţâţ cât 
vom trăi o vom păstra 
cu «^cunoştinţă In 
suflete. Dumnezeu s.o 
Ierte' şi s-o odih
nească în pace.

• Colegii de la zia. 
rul „Cuvântul liber" 
Deva sunt alături de 
dna Estera Sîna în 
momentele dureroa
sei despărţiri de ma
ma sa,

ANA GOŢA,
şi transmit sincere ■ 
.condoleanţe _ .familiei 
îndoliate. Dumnezeu 
s.o odihnească. -X

•  Colectivul de con
ducere al Spitalului 
Judeţean Deva re. 
gretă dispariţia ce
lui care a fost
dr. CORNEL STOICA
şi transmite sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate. - Conduce
rea spitalului. ' , 

(2371)

• Colectivul Spita
lului CFR Simeria, 
profund consternat de 
durere,, anunţă înceta
rea fulgerătoare din 
viaţă a
dr, CORNEL STOICA
profesionist desăvâr. 
şit, ora de o aleasă 
nobleţe sufletească, 
bun coleg şi prieten. 
Exprimăm sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate. Nu te., vom 
uita niciodată, prie
ten drag. <■ Dumnezeu 
să te, odihnească în 
pace.

• Colectivul S. G. 
„Cuvântul- liber" S.A. 
este profund conster. 
nat de trecerea ful
gerătoare în nefiinţă 
a ■ ’ :
dr. CORNEL STOICA
medic eminent, distins 
colaborator al ziaru
lui şi prieten al re. 
dacţiei. Sincere con
doleanţe familiei în
doliate. Dumnezeu să 
te odihnească în pace, 

'prieten drag.

Suntem alături de 
familie în clipele, grele 
ale despărţirii de cel care 
a fost ilustrul om şi me.

■ die

STOICA CORNEL,

dispărut prematur şi tra
gic dintre noi. Familia 
dr, Seviciu.
" ' V h (2364)

. •  Un ultim omagiu ce
lui care a fost • distinsul 
coleg '  -

dr. STOICA CORNEL

Sincere condoleanţe fa. 
miliei îndoliate din partea 
familiei dr. Enyedi Iuliii.

• • ' (2370)

• Cu multă durere 
transmitem compasiunea 
noastră familiei îndoliate 
la pierderea' fulgerătoare 
şi nedreaptă a celui care 
a fost

dr. STOICA CORNEL

prieten preţios, familist 
desăvârşit şi uh mare 
profesionist. Doina şi Ste- 
lian Popescu.

(2361),

•  Cele mai sincere con
doleanţe familiei îndo
liate pentru greaua pier. 
dere a celui care a fost

dr. STOICA CORNEL

Odihnească-se în pace ! 
Familia ing. Iosif Bulea.

(2369)

ABONAMENTUL 

LA ZIARUL

„CUVÂNTUL LIBER"
Abonamentul este calea cea mai siau- 

ră şi mai avantajoasă de procurare a zia
ru lu i nostru. C o s t u l  abonamentului 
pe luna decembrie este de 2 500 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 4000 — 4200 lei, prin abonament 
se economisesc, lunar aproximativ 1500 
de lei, în funtţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 pagin i!\

\

\ Abonamentele se pot face la oficiile 

| poştale şi la factorii poştali. Pentru lună 

\ decembrie puteţi face abonamente în tot
s cursul lunii noiembrie.

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 

„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp şi bani, pu
te ţi publica anunţuri de mică şi mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
ţiile de publicitate din : .

Ş D E V A l a  SEDIUL REDACŢIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului judeţean); — la chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI lângă maga- 
zinut „C&mtim" ? la chioşcul din CAR-, 
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz 
„Orizont").

•  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (te l, 
716926)..

•  BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediul S.C. „MERCUR".

•  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma
gazinul „Palia".

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. I  
(în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770867, 
770735.

Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudinea tuturor anunţurilor de 
mică şi mare publicitate.

k

SU. „HERMES“ S.A. |  J

PETROŞANI

Oferă spre închiriere sau asociere un 
spaţiu în suprafaţă de 1539 mp, pentru 
activitatea de producţie industrie uşoa 
ră. şi ’ electrotehnic — electric, la etajul 
I I  al magazinului general Petrila.

* Relaţii se pot obţine la sediul societă 
ţ i i din str? 1 Decembrie 1918, nr. 90 sau |  {

_ ld tel. 542643 sau 542562. f I
_____ ______________ I L __

T R A G E R E A  

LOTO SPECIAL 6/49 

d in  12 noiembrie 1995 

21, 18, 15, 35, 11, 7. 
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1 3 6 9 7 î  3

Anul VII •  Nr. 1511 Marţi, 14 noiembrie 1995


