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j  Presa este din nou în presa va capota în mare î 
J pericol. Pe de o parte parte. Neputincios, gu- J
« pentru că hârtia se va vemul dă din umeri. Şi |  

scumpi din nou (cu 15— poate chiar îi convine. 1 
I 20 la sută, după cum Ziarele vor trage . pe >
|  anunţă factorii responsa- dreapta şi nu-1 vor mai I 
J bili de la S.G. „Letea" şicana pentru gravele J 
|  S.A. Bacău), iar pe de erori cu care conduce |
% alta, mult mai gravă, destinele naţiunii.. Ia r»
I deoarece fabrica băcăua- naţiunea, fără presă, va I 
'  nă este într-un mare gol fi mai puţin informată, '
|  de materie primă "(masă mai puţin... deşteaptă. In |
J lemnoasă livrată de uni- silinţa sa de a linişti J

I tăţile de exploatare). Şti- lumea cu minciuni şi» 
rilâ apărute^ în ziarele promisiuni, primul m i-1 

I centrale relevă că maşi- nistru Nicolae Văcăroiu j 
( na nr. 11 de la Le tea nu vede nici un pericol!
J — cea mai mare produ- in această permanentă *
I cătoare de hârtie de ziar stare de nesiguranţă a I 
» din ţâră — stă de mai presei. Satisfăcut 1 de »
I multă vreme, sau func- cartea albă a guvernării I 
* ţionează doar 10—12 ore sale de trei âni şi de : 
j din 24, ca de altfel şi aniversarea corespUnză-' 
f maşinile 7 şi 10 — de toare a evenimentului,»
• capacitate mult mai liniştit că a clarificat *
|  mică. V - problema decăderii dez- J
* Din ce cauze ? Din astruoase a leului, pri-1 
I , cauză că unităţile de mul ■ ministru & ţine una » v 
* exploatare şi prelucrare că situaţia economică este |
| a lemnului nu mai pot în redresare, ,gă viaţa *
| livra, în condiţiile iernii socială este în perma- I 
j grele care a venit din. nantă creştere. J
I prima decadă a lunii Oamenii ştiu bine că »'
'  noiembrie, cantităţile ne- nu-i uşa. Iar presa o J '
I casare de celuloză. Dar spune cu tărie. Ce solu- j 
* această situaţie nu este ţii ar fi pentru ieşirea I 
j nouă, era previzibilă, presei din această te n - ) < 

Şi în ultimele doiiă-trei siune ?. • Sunt mai multe."
|  ierni s-a întâmplat l a ’- In primul rând, asigura- * 

fel. „Letca" a produs rea condiţiilor ca cele I 
mai puţin, s.a apelat Ia câteva milioane de metri * 
ceva împrumuturi, ggi cubi de masă lemnoasă ! 
cu bani s-au aprovizio- pusă la pământ de ‘vije- J 
nat, ■ ceilalţi şi-au redus lia fără precedent* d in»  
tirajele publicaţiilor sau noaptea dş 5—6 noiem- ! 
numărul de pagini, gu- brie a c., în judeţele j 
verniil a luat nişte bo- Harghita. Covasrta, Ma_ |  
bârnace, a făcut unele ramureş şi altele, să J 
promisiuni şi... caravana ajungă cât mai repede |  
a trecut. în fabrica de la Letea. »

Acum situaţia este mai Vorbesc în1 cunoştinţă de I 
critică. De la „Letcă1' cauză; deoarece am trăit * 
avem ştiri că fabrica va I
sta mai multă vreme," DUMITRU GHEONEA J 
inclusiv pentru repara-

Sâmbătă, 25 noiembrie 
a.c., la Orăştie, precum şi 
fai alte unităţi militare, 
cel mai tânăr contingent 
de jandarmi a depus Ju
rământul de credinţă faţă 
de patrie şi popor.

Moment deosebit în 
viaţa tinerilor recruţi, de
punerea jurământului os
tăşesc a polarizat atenţia 
autorjtâţilor judeţene şi 
locale, a numeroşi condu
cători de instituţii şi în
treprinderi de pe raza 
municipiului, a bisericii, 
părinţilor, rudelor care au 
împărtăşit alături da cei 
aflaţi sub drapel emoţia 
rostirii legământului so
lemn.

în  cuvântul rostit în 
faţa celor prezenţi, dl 
colonel Octavian Stratulat, 
comandantul centrului de 
Instrucţie, a subliniat ro
lul jandarmeriei care 
„este chemată să apere 
valorilg statului de drept, 
ordinea şi buna convie
ţuire .di|»,,.sdciştţate, întă
rind sentimentul de sigu
ranţă al cetăţenilor".

Prezent, de asemenea, 
la depunerea jurământu
lui militar, dl colonel Ion 
Bolboacă. din partea Co
mandamentului trupelor 
de jandarmi, a . subliniat 
obligaţiile tinerilor mili
tari faţă d® patrie şi nea
mul românesc: „Rostind 
eu sfinţenie cuvintele ju
rământului militar v-aţi 
asumat conştient marea 
răspundere de a  fi apă
rători pricepuţi şi cura
joşi ai suveranităţii, in
dependenţe* şi integrită
ţii teritoriale, a patriei şi 
ordinii constituţionale" 

Despre semnificaţia ju
rământului sub drapel, 
din partea militarilor în 
termen au vorbit capora
lul Mihal Pop şi. soldatul 
Codruţ Daneş.

©u ocazia' festivităţii 
s-a oficiat o slujbă reli
gioasă de către părintele 
protopop Ionel Dum
bravă, iar în finalul ma
nifestării s-a prezentat o 
paradă militară.

V* C. POENAR.
V. NEAGU

ÎNSEMNĂRI DE LA CONFERINŢA 
NAŢIONALA A P.D.S.R.

Intr-o reuşită organi- umfalism sau festivism, ci
zare, evident şi cu costuri 
pe măsură, în zilele de 
24 şi 25 noiembrie a.c. s-a 
desfăşurat, la Sala Pala
tului din Capitală, Con
ferinţa Naţională a PDSR. 
Conferinţa a abordat cu 
realism şi în profunzime 
principalele probleme care 
au stat şi vor sta în con
tinuare în preocuparea a- 
cestui partid, vizând în 
esenţă, activitatea de 
a n s a m b l u  a a- 
cestei formaţiuni politice, 
situaţia actuală a ţării, 
precum şi strategia sta
bilită în scopul integrării 
în noul curs al dezvol
tării, al mersului spre 
societatea post-industi ială, 
informatizată şi cuitural- 
intensivă. Fără a intra în : 
preâ multe detalii, întru
cât spaţiul tipografic* 
nu ne îngăduie, vom re
leva, în sinteză, ideile şi 
obiectivele esenţiale sub
liniate în mesajul adresat 
forumului de către pre
şedintele Ion Iliescu, în 
rapoartele prezentate de 
către dnii Nicolae Vă
căroiu, Vasile Văcaru, 
Adrian Năstase, Vasile 
Moiş ş i , de alţi repre- ■ 
zentanţi din partid sau 
guvern, în platforma — 
program, în rezoluţiile şi 
declaraţiile adoptate, cât" 
şi în dezbaterile" conferin
ţei.' V'.ţ" V’ -  V-V V .■■i'-'-i 

Pe lângă cei peste 3 300 
delegaţi, la conferinţă au 
participat numeroşi invi.

mai degrabă s-a arătat o 
prudentă şi, de ce nu, 
îngrijorare în legătură cu 
alegerile din anul viitor, 
lupta pentru câştigarea 
electoratului putând să 
îmbrace aspecte imprevi
zibile, provocările venind 
din partea opoziţiei şi a 
celorlalte, forţe care se 
găsesc si ele în căutare 
de capital electoral.

In context, s-a arătat 
că : % PDSR este con
siderat ca şi' continuato
rul legitim al programu
lui revoluţiei române din 
1989; •  în prezent în 
acest partid are loc un 
proces firesc de clarifi
care doctrinară, organiza
torică şi programatică pen
tru stabilirea propriei 
identităţi : * după o ex
primare în termeni pu- 
giliştici, PDSR a fost sur
prins fără gardă de stân
ga (aluzia fiind făcută 
la atacurile ce au venit 
din partea PRM, precum 
şi a . celor din partea 
PSM); * este nevoie '"să 
fie reactivată forţa mo
rală şi poltiieă a partidu
lui, rezultatele . contradic
torii ale tranziţiei, şi 
schimbărilor spre econo
mia de piaţă putând să 
reprezinte un teren; favo
rabil atitudinilor nostalgi
ce şi orientărilor extre
miste ; •  - deşi guvernul a 
fost nevoit să adopte în 
cei trei ani de guvernare 
o serie de măsuri nepopu-

taţi din ţară şi străinătate,. lare, gestionând un buget
de austeritate. PDSR si-a 

NICOLAE TIRCOB
reprezentanţi ai mass- 
mediei. Lucrările confe
rinţei nu s-au desfăşurat 
într-o atmosferă de tri- (Continuare în pag. a 2-a)

NOU DIRECTOR GENERAL LA REGIA \ 
AUTONOMA A  HUILEI DIN PETROŞANI \ 

Prin ordin al Ministerului Industriilor, dl dr. 
ing. Iosif Bocan a fost numit In funcţia de diroc- 

. tor general al Regiei Autonome a Ilnilei din Pe- 
V Iroşani, tn săptămâna trecută a avut loc şi insta- \ 
ţ  larea sa in'funcţie, (N. T.). _ ţ

Iţii şi modernizări şi decf (Continuare în pag. g 4-a) J
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•  Cuv. Mc. Ştefan 

cel Nou; Sf. . Mc. Iri- 
narh ;

•  Onomastică: Virgil;
*1918. Consiliul Na

ţional al Bucovinei ho
tărăşte Unirea acestei 
provincii cu România;
' •  ; S-au născut: în 
1919, criticul literar 
CORNEL REGMAN; 
în 1923, scriitorul DAN 
TARCHILA;

•  Soarele răsare Ia 
ora 7,28 şi apune la 
16,39 ;

Au trecut 331 de 
zile din an ; au mai 
rămas 34.

*  Disensiuni hi PUNR.
După Convenţia Na
ţională a PUNR, în care 
dl Gheorglie Funar a fost 
reales în funcţia de pre
şedinte, în partid apele 
nu s-au liniştit, ci s-au 
învolburat. Liderul par
tidului îi acuză pe unii 
colegi că au încercat să-l 
schimbe , să-i ia altul 
locul, iar aceştia îi re
proşează în continuare 
lu i Gheorghe Funar ex- 
tremlsmele şi extrava
ganţele 'sale. * * ,

•  Notarii publici, pe 
cont pr°priu. In condi
ţii mâi mult sau mai pu
ţin bun€ de organizare 
şi dotare, notarii pu

blici şi_au început acti
vitatea pe cont, propriu. 
Să sperăm că drumuri
le, grijile şl cheltuielile 
cetăţeanului se vor di
minua.

* Leul, discutat în 
Parlament. La începu
tul săptămânii trecute, 
Parlamentul României a 
consacrat o după-amiază 
întreagă . dezbaterii că
derii vertiginoase a leu
lui în ultimele 10 zile, 
Sri raport eu dolarul. 
Au dat explicaţii asupra 
chestiunii primul fo i. 
nistru Nicolae Văcăroiu, 
Florin Georgescn, minis
trul finanţelor, Mugur 
Isărescu, guvernatorul

Băncii Naţionale, Mai 
mulţi senatori şi depu
ta ţi au făcut observaţii 
şi au pus întrebări. Şi 
atât..:

,* Lideri PDSR, la 
Cotroceni. o  delegaţie a

are acum gi^ji mult mai 
mari.

* Trei ani de guver
nare Vacăroiu. Guver
nul susţinut de PDSR 
şi-a aniversat trei ani 
de activitate. Cu acest

staffului PDSR a făcut 
o deplasare la Gotroeenl 
pentru â-l propune pre
şedintelui .Ion . Iliescu să 
candideze, din partea 
actualului partid de gu
vernământ, la alegerile 
prezidenţiale do anal 
viitor. /  Deocamdată, dl 
Ion Iliescu a am ânata*- 
oeptarea ofertei Nor
mal, Mal este timp. fa ra

prilej, primul ministru 
Nicolae Văcăroiu a pre
zentat elogios realizări
le din această perioadă, 
în pofida realităţilor tot 
mai grave cu care se 
confruntă poporul ro
mân. ■

•  S.R.I. şl-a prezen* 
tat raportul. Şeful Ser
viciului Român de Infor

maţii, dl Virgil Măgurea- 
nu, a prezentat în şe
dinţa Parlamentului mult 
discutatul Raport de ac
tivitate. Au fost dezvă
luite aspecte şi nereguli 

' grave din viaţa econo
mică, socială şi politică 
a ţării, unele dintre ele 
generate ori susţinute 
chiar de reprezentanţi de 
marcă ai guvernului şi 
ai altor organisme een_ 
trale.

* Fiinţează şi Partidul 
Liberal Crcşt'n. Eşi
chierul politic român îşi 
extinde aria. A fost în
fiinţat Partidul Liberal 
Creştin, avându-i ca pre

şedinte şi secretar gene
ral pe eX-PNL-iştii Radu 
Ciuceanu şi, respectiv. 
Sorin Botnaru. Avem,
deci, PNI>---- Quintus,
PNL — Câmpeanu, PL 
'93, PNL (CD) şi poate 
mai vin...

* Preşedintele Ion 
Iliescu, la Isianbul. Dl
Ion Iliescu, preşedintele 
României, a efectuat o 
Vizită la Istanbul, la 
invitaţia omologului său 
turc, Suleyman Demirel. 
Au avut loc discuţii pe 
probleme regionale, şi 
internaţionale, ale per
spectivelor relaţiilor bi
laterale pe multiple 
planuri.

.Ce s-a-ntâmplat
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Si FM OPTIMIŞTI, NU AVEM CE PIERDE
Acţiunea „Cuponul cu 

milionul**, adică privatiza
rea de masă, accelerată 
merge în etapa a Il-a  a 
opţiunilor cam ca un măr
far de 40 de vagoane pe 
dealul Crivadiei, tractat 
de o locomotivă cu aburi. 
S-au eliberat populaţiei 
din judeţ îndreptăţite de 
lege 403 000 de cupoane 
nominative de privatizare. 
Până la ultima situaţie 
comunicată la Prefectura 
judeţului, subscriseseră 
pentru diferite societăţi 
comerciale din lista de 
privatizare sau pentru fon
durile proprietăţii pri
vate ceva mai mult de 
7 700 de deţinători de cu
poane. Etapa a  Il-a a 
subscrierii se află în total 
contrast cu prima — cea 
a eliberării cupoanelor, asta 
este Vizibil şi din avion 
— vorba românului.

De ce ezită hunedorenii 
să subscrie ? Mai întâi 
pentru că deţin prea pu
ţină informaţie despre so
cietăţile cuprinse pe lista 
de privatizare accelerată. 
Simpla asociere a nu- 
n&iui societăţii cu două' 
cifre reprezentând capi
talul social şi profitul la 
31 decembrie 1994 nu au 
oferit, orice s-ar spune,
0 orientare pentru optanţi. 
p in  păcate fondurile gu
vernamentale alocate pen
tru ' derularea acţiunii 
în toate detaliile ei s-au 
cheltuit cum ştim fiecare

~ HÂRTIA
j (Urmare din pag. 1)

* această catastrofă eco-
1 logică într-o cameră de
* la etajul opt al hote- 
I lului „Montana** din
* staţiunea Covasna şi i-am 
I văzut urmările dezastru- 
J oase în viguroasele pă-

I duri seculare din zonă.
; Ar fi apoi utti un im- 

I port masiv de hârtie de 
I ziar, cu reducerea sau 
J anularea taxelor vamale, 
I caro a r atenua criza 
o presei independente. Iar 
|  pe termen mediu se im- 
* pune ca fabricii de la

J Letea să i se alăture cel 
■ puţin încă un concu- 

I rent, respectiv fabrica 
I de la Buşteni, uşor de 
J readus la funcţiunile sale 
|  mai ygchi, printrj.0 in- 
• vestiţfe suportată de gu- 
I vernj.
* ' De altfel, Buştenii au 
|  fost şi au rămas o spe- 
* ranţă pe care a dat-o

dintre noi. Mass-media 
locală a alocat gratuit în 
acest scop din spaţiul său 
tipografic sau de emisie 
atât cât a putut.

Mai este reticent româ
nul, hunedoreanul - în 
speţă, şi din alt motiv. 
Milionul acela ' din cupo
nul nominativ de privati
zare şi certificatul de 
proprietate, dacă nu re
prezintă o certitudine pen- 
ru un venit suplimentar, 
o speranţă tot reprezintă 
şi omul nu.şi dă speran
ţa din mână cu uşurinţă. 
Intr-un fel bine face, 
pentru că speranţa tot 
se va transforma în certi
tudine.

In judeţul Hunedoara 
sunt supuse privatizării 
accelerate 112 societăţi 
comerciale. Ele produc 
oţefi fontă şi laminate, 
maşini şi echipamente, 
materiale de construcţii, 
bunuri alim entare'de tot 
felul, fac comerţ sau 
prestează servicii pentru 
populaţi^ ori pentru in
dustrie şi agricultură. De 
care dintre aceste acti
vităţi nu este nevoie ? 
După părerea noastră a le 
face profitabile pe fie
care dintre ele este o 
chestiune de artă mana
gerială. Noi suntem insă 
cei care am creat aceste 
societăţi comerciale, când
va Întreprinderi,; prin 
munca noastră în condi
ţii de drastice sau dra-

M  ZIAR I
ziariştilor din ţară, în * 
primăvara Nanului trecut, • 
la Conferinţa Naţiona- J 
lâ a Uniunii Ziariştilor |  
Profesionişti de la Po_ [ 
iana Braşov, dl .'Adrian | 
Năstase, de la nivelul * 
importantelor sale func- I 
ţii. Insă promisiunea sa S 
că până in octombrie |  
1995 fabrica de la Buş- * 
teni va produce hârtie > 
de ziar a rămas un vis I 
frumos, neîmplinit peru J 
tru ziarişti. |

Şi atunci in cine să * 
mai credem ? E bine că I 
Parlamentul s-a sesizat * 
zilele trecute de această I 
gravă criză a fczr'si ie  * 
ziar, in preajma de- |  
ciansă rij campaniei aî»<j. * 
torale de anul viitor. 
Poate se găseşte soluţia 
salvatoare. j

Deocamdată suntem în |  
pericol, dar nu vom j 
dispărea. Cititorii pot { ' 
avea Încredere 4n noi. » a

matice . sacrificii. Tot pol 
prin atitudinea noastră 
de acţionar trebuie să 
creăm acei manageri de 
care are nevoie societatea 
comercială la care am 
subscris ca acţionari. 
Sunt aparent mulţi agenţii 
economici caro ofertează ■ 
pentru privatizarea prin 
cupoane. Sub spectrul 
falimentului insă mulţi se 
vor uni in  viitor sub 
„umbrela" celui mai pri
ceput dintre manageri. 
Sunt pg listă foarte mul
te unităţi de transport 
îs- con sau
de marfă. Cele bine 
conduse şi profitabile le 
vor atrage neîndoielnic pe 
cefe râu conduse' şi fali
mentare căci capitalul' so
cial. cumpărat parţial sau 
total d ţ  noi prin cupoa
ne. nu se va pierde în 
cazul- unor asemenea aglu
tinări benefice, proprii 
economiei de piaţă.
' Aşadar să subscriem, 

oameni buni. Nu avem ce 
pierde, chiar dacă speran
ţele noastre intr-un venit 
suplimentar nu se vor 
împlini imediat sau în 
măsura in care ne aştep
tăm. Să privim cu opti
mism jumătatea plină a 
paharului cu convingerea 
că -ţara aceasta noi am 
adus-o la potenţialul eco
nomic pe care-1 are — şi 
nu este delde de negli
jat chiar în condiţiile 
tranziţiei — şi tot noi 
putem multiplica acest 
potenţial spre folosul 
nostru. Privatizarea este 
una din căile pe care o 
putem face.

ION CIOCLEI

(Urmare din pag. 1)

I

asumat aceste riscuri ; •  
dacă populaţia ţării con
simte şi înţelege preţul 
dur al reformei, nu mai 
este de acceptat ca unii 
să suporte austeritatea, 
iar alţii să profite de ea, 
asistând cu indiferenţă la 
, dâncirea prăpastie! 
bc bogaţi 4, săraci: #
principala forţă politică şi 

e gi vernâmânţ -« ta 
respectiv PDSR (care are 
acum aproape 200 000 de 
membri cuprinşi b, 
î 500 organizaţii) trebui® 
să se distanţeze fără ' e- - 
clîlvoc si? t e »  con. 
fundă schimbarea cu 
eşecul: •  efortul major 

©ttleefivetar 
propuse rămân® In sea
ma organ izaţiilw dfes a -

A M F IT E A T R U L  A R T E L O R
La- iniţiativa Casei de 

Cultură Deva, ţi inclus 
î n . « man f< stă *«ic c î - 
tura) .a rtistice pi il ej uite
de împlinirea a 20 de 

de exi t t ţft j » esfei 
‘-ţsi'ty .i, 4 a desfăşurat 
joi seara manifestarea 
amfiteatrul artelor. A 

o aniversară
de evocare a joî, *»• ante* 
rioare şi în acelaşi timp , 
numărul unu al noii se
rii a revistei.

Dl Radu Ciobânu sub
linia că succesul, amfi- , 
teatrului s-a datorat | 
faptului că înainte pro
gramul tv era de numai 
2 ore Şi conţinea ceea ce 
Ştim cu toţii. De ase
menea, că revista vor
bită s-a ivit din ' nepu
tinţa de a avea una 
scrisă. După un an s-a 
editat un caiet program 
— retrospectiv; realizat 
cu ajutorul artiştilor plas
tici. Multe dintre ediţii
le safe s-au bucurat de 
colaborări externei, de 
la reviste sau edituri din 
Timişoara, Cluj, Sibiu 
sau Bucureşti. Iar între 
amintirile cefe mâi dragi 
realizatorilor amfitea
trului artelor se numără 
şi faptul că ediţiile sale 
încercau şi reuşeau Să 
se strecoare printre alte 
evenimente, fără a-1 ri
dica în slăvi pe „condu
cătorul iubit*'

Apreciind iniţiativa de 
reluare a revistei, dl 
Constandin Clemente a- 
răta că realizatorii săi

att fost „un grup de oa- 
care doreau s,1 co* 

muniee şi să se comu
nice", I ? ase nenea, c& 
revista a constituit pen
tru  mulţi un veritabil a- 
telier de lucru „in care 
îşi probau talentele". 
Cu emoţie a vorbit apoi 
despre ediţia dedicată 
lui Radu Stanca, ia care 
a fost prezent şi poetul 
£ efan Augustin Doinaş.

Deosebit de optimist şi 
convins că succesul de 
odinioară al amfiteatru
lui artelor se poate re
edita şi în noua sa se. 
rie, dl Gligor Haşa a 
amintit de legătura care 
a existat între activita
tea acestuia şi cea a ce
naclului „Ritmuri hune- 
dorene". l-a evocat apoi 
pe colaboratorii trecuţi 
în lumea • celor drepţi, 
amintindu-i şi pe cei 
care au debutat in ca
drul revistei. Iar dl 
Traian Vasiu mărturi
sea câ evocărife făcute 
îi sugerează un album 
de familie cu mo
mente dragi.

Partea a doua a am
fiteatrului a fost rezer
vată artisticului, în care 
momentele literare au 
alternat cu cefe muzical*. 
Au recitat Felicia Tri- 
fan. Sorina Sora, Gigi 
Costea, Sandu Cazan şi 
Traian Vasiu. Momentul 
de proză a fost susţinut 
de loan Ceauşescu. In
vitaţi ai revistei au fost

Monia Chiriac şi Ale
xandru Creţescu, stu
denţi la Conservatorul 
din Timişoara, care au 
interpretat muzică instru
mentală (vioară şi chi
tară). ,

, i Printr-6' fericită coinci
denţă, în aceeaşi zi — 
23 noiembrfe —, poetul 
Ionel Amăriuţei a îm
plinit 69 de ani. Dl Radu 
Ciobanu, după o suc
cintă trecere in revistă 
a  volumelor apărute^ â- 
precia că opera sa se 
aflfl „la hotarul labil 
dintre romantismul târ
ziu şi simbolismul solari*, 
poetul fiind „o apariţie 
singulară" in literatura 
contemporană. Recitatori 
ai Casei de Cultură De
va au  declamat din 
creaţia poetului, prea 
emoţionat să-şi mai poa
tă rosti singur versurile.

La fel de emoţionantă 
a fost şl lansarea cărţii 
Pau linei Popa, „Nunta 
cuvintelor*. Despre a«- 1 
toaţe, dna Măria ■ Costea | 
spunea câ trăieşte în- , 
tr-o lume a sentimente- ' 
lor pure, neatinsă de i 
ură şl invidie. O lume î 
In care au fost invitaţi V 
şi cei prezenţi prin pde- 4 
ziile citite de «Ătre reci- ' 
tă tari' f i  autoare. Amfi
teatrul s-a încheiat cu Ra
cordarea de * autografe i  
de către poetă pe cartea ■ 
lansată şi pe mm de . 
colorat pentru cei mici. |

VIORICA ROMAN

ÎNSEMNĂRI de la conferinţa 
NAŢIONALA A P.D.S.R.

ritoriu, locul unde există circa 15 000 de cazuri
resursele, iniţiativa şi 
voturile; « sectorul pro
prietăţii private trebuie 
să devină preponderent 
în economie, anul 1996 
fiind anul alegerilor şi 
ai marii privatizări.

Acordând atenţie spe
cială spălării de păca
tele corupţiei, In pare sens 
s-a adoptat şi o rezoluţia, 
s-a subliniat necesitatea 
ca partidul să  fie perma. 
AMU Cfe fpţâ spre «tăţea«, 
apreciind»-» eâ subiectul 
corupţiei reprezintă o 
operaţiune de destabilizare - 

- * partidului şi că ' dacă 
puii şi-au făcut plinul, a- 
cestora nu fe mal jpasă de 
reputaţia PDSR. - Din cele

de
corupţie : descoperite, nu 
s-au luat Insă măsuri de 
corecţie > decât în puţine 
situaţii. S-a arătat Că 
in privinţa curăţeniei tre
buie să . se înceapă cu 
propria casă. Atenţie s-a 
acordat şi discutării pro
blemelor privind tineretul, 
femeife şi pensionarii.

Un loc important s-â 
acordat problemelor pri
vind aderarea României la 
structurile euro-atlantice, 
eerându-se ca toate ac. 
ţiunife întreprinse■ sâ 
tăseun A  ’ aşteptărilor ■ popu
laţiei, consolidării senti- 
atentelor de încredere 
speranţă în  prezent şi în 
viitor. »

Răspunzând propunerii 
făcute pentru ca să-şi 
prezinte candidatura lâ 
preşedinţie, dl Iliescu â 
transmis conferinţei T! că, 
atunci când se va decade, ' 
va face acest lucru nu
mai sub sigla PDSR. S-a 
exprimat voinţa şi dorin-, 
ţa ca, ,\i prin solidaritate* 
şi unitate, PDSR să câşti
ge alegerile din 1996 pen
tru a-şi continua progra
mele propuse Ia folosul 
ţării şi al oamenilor.

Conferinţa a ales . Con
siliul Naţional şi pe 
preşedintele PDSR, a ales 
Comisia de etică şi litigii 
şi Comisia pentru control 
financiar, iar consiliul a 
ales delegaţia permanentă 
şi biroul executiv ale 
PDSR.
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6,30 Ştiri şi reluări; 

9,05 Springfield Story 
(s); 10A5 Serial •  Sân
tă Barbara; 11,00 Fru
mos şi b«gât (serial}; 
11^0 Serial m Vremea 
dorinţei; 12,60 Preţui 0 
fierbinte (cs); 12,30 Due
lul familiilor (show);
13.30 Fetele de aur (sit. 
eom.); 14,00 Pasiunea ei 
e crima (s.p.); 16,00 Bo
na Cihrisicn talkshow;
18.00 ; Jeopardy ! (cs);
18.30 Intre noi (serial,
Germania, 1995); 20,10
Exploziv magazin ţ
20,40 Vremuri bune şi 
rele (s); 2145 Miza dublă 
(s.p.); 23,10 Quiney (s.
p.); 0,10 Miami Vice (s);
1.00 Ştiri; 1,30 Chccrs
(sit.com,).

CANALE 5
7,00 Ştiri ; 945 show

ul iui M. Costanzo (r);
12.30 Forum (siiow); 14,00
Ştiri; 14,25 Cotidiene
(show); 14.40 Beautiful 
(s); 15,15 Rob|nsonu (seu 
rial); 15,45 Casa Castag- 
na (show); 17,00 Desene 
animate; 19,00 O.K., pre
ţul e corect (cs); 20,00
Roata norocului (re); 
21,00 Ştiri; 21,25 Grcu- 
lă zvonul (show); 21,40 
Film; 23.30 Ştiri ; 0,00 
Show'-ul lui M. Costanzo; 
2,38 Cotidiene (show/r); 
2,45 Circulă zvonul (r);
3.30 Frontierele spiritu
lui (em. relig.); 4,30 Tar
get (magazin — reluare);
5.30 Nu doar. moda (ma
gazin — reluare).

mmm
6,30 Germania azi di

mineaţă; 10,00 Cannon 
(s.p.); 11,00 Insula .fan
teziilor (serial);- 12,00 In 
orice caz, Stephanie (s/ 
r); 13,00 Xx>ve Boat (s); 
14,00 Trapper John M.D. 
(s); 15,00 Stark Trrit (s.
SF); 16.00 Mac Gyver 
(s); 17,00 Totul sau
nimic (cs); 18,00 Familia 
Partridge (s); ;18,30 Ştiri 
regionale;... 19A0 Aşa-1 
viaţa! (s); 20,00 Ştiri
•  Sport •  Meteo; 20,30 
Roata , norocului (es)! 
21,15 Dună, doctore (t. 
a. Germania); 23,15 Hun
ter* (s. p. SUA)^ ..0,15. 
Bestia (film SUA, 1988).

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaiv; 7,00 Ştiri  ̂ şi 
reportaje ITN; 7,30 Hoţii 
şi afeceri (do); 8,00 .Azi 
-— informaţii la z i ; 10,00 
Super Sitop; 11,00 Roa
ta banilor . # Europa; 
1530 Ultimele zvonuri 
bursiere; 17,00. Roata - Ba
nilor # SUA; 18,30 Bu
letin financiar; 19.00 Ştiri, 
şi reportaje ITN; 19,30 
Ushţmia (documentar); 
20,30 Show •  Selfna 
Şcott — interviuri; 2130 
Profiluri (do); 22,00 Eu
ropa 2000 (do); 22,30
Ştiri, şi reportaje ITN ;
23.00 Show-ul serii, ’icii
Jay Leno; 0,00 Baschet

4enunin .* £NCAA F inaif
1.00 Pulsul afacerilor.

7,00 Casa Deschencs (s); 
730 Teledimineaţa (ma
gazin); 9,05 Jurnal cana
dian; 935 Bibi şi prie
tenii său (s); 10,15 Par-- 
tida vieţii (magazin); 
11,15 Fa, Si, La, a cân
ta (cs); 11.45 Thaiassa
(r); 12,45 Miza,. Punctul
(r); 13,45 Jurnal F3; 14,05 
Luminile-.. (r); 14,30 Sur
priză la priză (div./r); 
15,45 Ceva picant (div./ 
r); 1630 Casa Deschenes 
(r); 1745 Magazin culi
nar; 1730 Bibi şi prie
tenii săi (r); 18.45 Cam- 
pionul (cs); .1930 Jurna) 
TVS; 20,00 Luminile
parisului; 2130 Trimis 
special (mag. de rep.); 

î f f j ă  Moda in Canada 
23,00 Jurnal F 2.

7,00. Ştiri; 7,45 Uno_ 
mattina (magazin); 10,35 
Film; 1230 Dimineaţa 
verde (magazin); 13,25 
Ştiri; 13,35 Doamna in 
galben <ş); 1430 Ştiri ; 
15.00 Sala de jocuri (cs); 
16,40 Solletico (mag. 
copiilor); 1630 Desene 
animate; 18,30 Zorro (se
rial); 1830 Azs in Par
lament; 19,10 Seară ita
liană (mag.); 1930 Luna 
Eark (cs); 2130 Ştiri •
Sport; 21,40 Numărul 1 
(show); 1,00 Ştiri •  Zo
diac •  Meteo; 130 
Macstrlssimo (mag.); 2,15 
Film ; 340 Atâta plăcere 
varietăţii; 5,00 Doc Mu. 
sic Club.

Anul VII •  Nr. 1521

■

Marţi, 28 noiembrie 1995 i

\



4  CirVANTUL L I B E R .

SPORT SPORT SPOIT SPORT SPORT •  SPORT •  SPORT •  -SPORT •  SPORT •  SPORT ■  SPORT * SPORT

DIVIZIA NAŢIONALĂ

R e tu ru l $ -a  în c h e ia t, 

cam p ion atu l 

c o n tin u ă !
tn ultima etapă a turului Diviziei A, 

tocurile au fost dominate de gazde, .fit- 
■ registrăndu-se doar o victorie în depla- 

(Ceahlăul — Petrolul 1—2} ?i «a  
singur rezultat de egalitate (F.C. Bra
şov — F.C, Naţional 0—0). în rest pic
torii ale gazdelor. Scorul etapei a fost 
înregistrat pe medul Mirii Negre, unde 
p e studenţii din laşi i-a prins o adg- 
părută furtună de goluri (7—0), având 
acum cele mai multe goluri primite din 
DttHzia h iţiona i -si *?’ când te nan- 
ăeşti câţi portari s-ou afirmat de la 
laşi..., cu toate, că portarul nu poate 
face mare lucru când apărarea e de* 
păşită cu regularitate.

Steaua este campioană de toamnă, se? 
i candată de Rapid, ce a învins pe Dina- 

mo şi se aftă pe meritatul loc al doilea.
• în  subsol, A.S. Bacău staţionează pe 

ultimul loc.
Turul s-a încheiat, dar campionatul 

continuă cu desfăşurarea a încă 4 etape 
din returul Diviziei Naţionale, pentru 
a  se da posibilitatea pregătirii repre
zentativei noastre de fotbel pentru Cam* 
pionaiul European din anul viitor, ce 
>««■ va desfăşurc în A »< ţlia 
Rezultatele etapei: Rapid — Dinamo 

2—0; Ceahlăul — Petrolul 1—2; Oţelul 
— Univ. Craiova 3—0; U. Cluj — Spor
tul Stud. 1—0; Farul — Poli. Iaşi 7—0; 
Steaua — Inter 3—1; FC Argeş — Poli. 
Timiş. 0—0; Gi. Bistriţa — AS  Bacău 
2—0; FC Braşov — FG Naţional 0—0.

“ DIVIZIA A — SERIA A II-A

Corvinui — Jiul Petroşani 1-0 (0-0)
întâlnirea dintre cele Repriza a Il-a a fost şansele să promoveze In 

două formaţii etern ri- mult mai animată, ambele D.N.
vale a atras în tribunele . echipe construindu-şi cu De remarcat iniţiativa 
stadionului hunedorean rafinament tehnic acţiu- inimoşilor băieţi de la 
peste 4 000 de spectatori, nile de atac, în timp ce Devasat plus, Petru M«- 
dintre care un mare nu- apărările se menţineau szaroş, Mihai Moisiuc, O- 
măr ătl Venit din Valea „Ih priză1*, Din primele vidiu Dinu, editor ima- 
Jiului. începutul meciului minute după reluare, se gine Claudiu Mladin, So- 
nu a fost pe placul pu- observă schimbări de rin Blada, Marin Butar 
blteului spectator. ritm şi creşterea vitezei şi coordonatorul emisiunii

Aşa se face că până in de joc la ambele echipe. Nicolae Gavrea, care au 
minutul 34. la masa pre- Dar cei care concretizea- înregistrat cu 3 camere 

• - ■ - ■ zâ sunt hunedorenii. în întreaga desfăşurare a
min. 03, Mitrică execută partidei şi au retransmi- 
o lovitură de colţ, Păcu- s-o pe micul ecran, spre 
ra r trimite cu capul spre satisfacţia unor numeroşi 

bitri. In minutul menţio- partea dreaptă a porţii iubitori ai fotbalului, in 
nat mai sus. la un atac adverse şi COSTÂCHES- aceeaşi zi. A arbitrat 
consistent al Jiului, Ma- CD reia tot cu capul lân- George Ionescu (Buc.), 
ţinea (în primul său joc gă stâlpul porţii luj Toa- CORVINUL : Popa, Bor- 
la Jiul) 11 angajează eu d e r şi ace&ţa, deşi atinge dean, Stefean, HâîdUner, 
o minge In adâncime pe balonul cu mâinile, nu-1 Botezaţi, Chezan fOS P i- 
Movilă; dar imbatabilul poateopri şi intră în pla- curar), Costăchescu, (*71 
Popa iese mai repede la să, 1—0. Din acest mo- Petroesc), Tetilean (’81 
minge. Bunedorenii râs- ment, partida devine mai Ciorea), Bardac, Aniţa, 
pund imediat, cu un con- antrenantă, fiecare for- N. Mitrică. 
traatac pe dreapta, de un- maţie putând să înscrie, JIUL : Toader, Sedeca-
de Mitrică centrează în în 07 PoPa având  ̂ Căl^ ri^ ’ .
careu si Anita reia Peri- °  intervenţie de excepţie. Cristescu (73 Stoica), Mi- careu şt Aniţa reia peri- __. ’ , titel, Matinca, Movilă,
cules cu « p u i, însă ba- Corvinul a obţinut o vie- Cioată <*46 Ceapuata), Tu-
lonu] trece pe lângă poar- torie muncită în faţa li- dorache, Neiconi (’54 Ştir-

sei, în carnetele reporte 
rilor erau Însorise doar... 
formaţiile celor două e- 
chipe şi brigada de ar

ta luiToader. derului care are toate bulescu).

C L A S A M E N T U L
L Steaua » I? 12 3 2 42—18 39
2. Rapid , 17 10 1 6 35—18 31
3. Farul 17 9 3 6 35—20 30
4. Dinamo 17 % 2 6 20—18 29
b, Gb Bistriţa ' 17 9 1 7 22—18 28
A U. Craiova 17 8 3 6 22—15 27
1. Petrolul 17 7 3 .,7 20—20 24
8. Ceahlăul 17 7 3 7 22—26 24
9. FC Naţional 17 7 2 8 28—30 24

16. U. Cluj 17 7 2 8 21—20 23
ÎL Oţelul Gl. 17 7 1 9 20—22 22
12. Inter 17 6 3 8 20—21 21
13. FC Argeş 17 6 3 8 20—26 21
14. FC Braşov 17 5 3 7 16—27 20
15. Poli. Timiş. 17 5 4 8 27—29 19
16. Poli. Iaşi 17 6 1 10 19—42 19
17. Sportul St. 17 5 3 9 17—19 18
18. AS Bacău * 17 6 0 11 20—34 18

Btapa viitoare, mâine, miercuri: (din 
returul campionatului): Ceahlăul — U. 
Craiova; Oţetul — Dinamo; U. Cluj — 
Rapid; Sportul -— Inter; Farul — Poli, 
Timiş.; Steaua — Poli, Iaşi;. FC Argeş
— AS Bacău; Gl. Bistriţa 
nai; FC Braşov --- Petrolul.

FC Naţio-.

nul — Jiul, au airut plăcuta surpriză 
oferită tot de colegii de la Devasat, ce 
au invitat la Conferi şi de presă, ală. 

. turi de antrenorul principal al Cor vi
nului, loan Pateu şi pe dl Moron Cazma, 
să-i poată pune întrebări şi liderului 
sindical din Valea Jiului, privind nu 
numai desfăşurarea meciului,v dar şi 
mult discutatele transferuri ale unor 
făcători la Jiul. Să recunoaştem, răs
punsurile au fost pertinente, concrete, 
la obiect. Interlocutorul a- -recunoscut 
că hunedorenii au fost mai buni, s-au

măsuri împotriva celor care nu dau 
randamentul scontat.

Antrenând Neluţu Petcu şi-d mani
festat mulţumirea pentru rezultatul ob. 
ţinut în faţa liderului şi a felicitat în- 

1 treaga echipă pentru respectarea tac
ticii preconizate şi dăruirea de pe te

Reşiţa 4—1.
C I A S A M E N T U L

1. Jiul Petroş. 14 10 1 3 26— 7 31 l
2. Foresta 14 9 1 4 20—10 28 î
3. AS A Tg-M. 14 8 2 4 22—17 26 V
4- UTA 14 7 4 3 27—15 25 <
5. Un. Dej 14 8 0 6 27—16 24 {
6. CSM Reş. 14 7 2 5 24—17 23 )
7. Gaz Metan • 14 7 2 5 19—14 23 1
8. CFR Timiş, 14 6 3 5- 18—21 21 l
9. FC Bihor 14 6 2 6 16—22 20 7

10. Corvinul 14 5 4 5 23—19 19 S
11. Minaur 14 5 3 6 17—16 18 (
12. FC Maram. 14 5 2 7 15—23 17 î
13. Olimp. S.M. 14 5 1 8 19—25 16 S
14. Bucovina 14 5 1 8 22—29 16 (
15. Gl. Reşiţa 14 5 1 8 12—24 16 (
16. Min. Motru 14 4 3 7 12—19 15 ;
17. Un. A.I. 14 4 1 9 16—23 13 (
18. FC Vâlcea 14 3 1 10 13—31 10 1

Etapa viitoare 8'. Bucovina — Fores- ,

naur; AS A Tg.M. — Corvinul; Un, AX 
. . — UTA; Gl. Reşiţa — Gaz M.; FC

renul de joc, cucerind trei puncte foar. Maram, — M. Motru; CFR Timiş —- 
te preţioase pentru Corvinul. FC Bihor; FC Vâlcea — Olimp. S.Mi

REZULTATELE . 
CONCURSULUI 

F R  O N $-& P O R T  
• ■ DIN 20. u n . 1995 '

Cagliari — 
NapoU

Ccemoaese —

Florentina — 
Inter

Param —
i m m im

Rari
Sampdoria — 

U d a a e  
Veri*» —

Atalunb 
Vicenza — 

Lazio
Ceaaaza — ,

l??eela*0
Pescara —

Cezena - 
SalenVtenji —

Oenoa '
Venezîa —

Palerm o 
j Fond de câştiguri t 

173 971014 lei.

2——0 

2—1 

1—1 

1—1 - 

2—1 

1 -0  ' 

0—1 

1—0 

*-M3

g .. 0

3—2

1 -4

l —l

f

t

K

X

1 

1

2 

1 

t  

1  

1 

1 

■

I
I
I
I
I

I

!

i

i

i

i

D iv iz ia  C -  ju d e ţ
Rezultateie etapei nr. 18, din retur: A.S.A. 

Aurul Brad — Min. Bărbăteni 1—1 ; Min. Tejiuc 
— Dacia Orăştie Q—2 ; Minerul Aninoasa — Con
structorul Hunedoara 1—0 ; Favior Orăştie — Mine- 
« 1  Gheţari 3—0; Minerul ş t  Vulcan — 
Soneria 8—0 ; Jiul Petrila — Metalul Crişcior 2—1; 
Victoria *90 Călan — K î{îiţcjj 3—0 (u-ifr- 
zdnta e); E.G.CX. Călan — Minerul ÎUvs eni 0—

CLASAMENTUL
1. Min. Şt. Vulcan 16
2. Min. Anhioasa . .. m
3. Dacia Orăştie ' K
4. Victoria Ttt CAlan 16
Ş. AJS^. Aurul Brad ‘ 16
8  Jitai Petrila 16
T. Min. Bărbăteni 16
8. Favior Orăştie 16
9. Min, Livczeni <6

10. Min. Gheţari 16
ÎL Met. Crişcior «6
1 2 .  M ta .T eH ac  16
13. Constructorul Ud. 16
IL ' -IUŞ^L. Călan t6
15- Haber Haţeg 16
16 C.FR. Simeria ; 66

CAMPIONATUL DIVIZIEI C
ju d e ţ  s e  În t r e r u p e
PA N A  ÎN  PRIM ĂVARA

StO disputat a singură etapă d in |

12 2 2 43—16 ' n
B  3 3 29—18 33
16 1 8 42—21 31
9 4 3 36—12 a
9 3 4 37—1* . 30
8 3 5 40—22 27
7 S 4 35—16 36
7 S 4 21—13 26
6 4 6 23—21 22
7 1 8 16—24 22
6 3 7 20 **28 21
5 * 7 21—t* «6
6 0 10 . 27—29 l t
3 t  12 22—43 10
3 1 12 10—58 H
64) 16 7—7» 0

e întrerupe până la

data de 3 martie 1996.

upe ,C ru h  primăvară b  ,3rf*^a »_ 1 
tapă, a 17at la teluarca campionatului 1 
va avea loc tn ziua de 3 martie 1998. I  

A  căzut cortina asupra Camplonatu- ■  
lui Diviziei C — judeţ, după ce s-a dis- R 
putat şi prima etapă din retur. Vine o j  
pauză binemeritată pentru majoritatea 1 
echipate Ne referim .« echipele tV  •  
sate pâiîă Iu lectd 13, ferite sfe grijile 1  

■ in ,' etare sunt antrenate a- “ 
cum, C.F R. Simeria, Haber Haţeg şl I  
E.G.C.L. Călan, echipe, aflate într-o si- !  
tuaţie financiară grea, care m u  avut t  

sprijinul im tu i i  din faeto -î
rilor locidz, că de sponse»! nici nu poa- I  
te fi vorba! 1

Se anunţă o dispută vie, lupta pen-1 
tru primele 3' locuri In clasament se va t  
da Intre cinci echipe bane cotate In 1 
fotbalul hunedorean: Minerul Şt. Vul- |  
can, Minerul Aninoasa, Dacia Orăştie, |  
Victoria Călan şi Aurul Brad. Până la |  
reluarea campionatului, în  ziua de 3 1 
martie 1966, când se va disputa etapa f 
a 17-a, vom  mai reveni asupra desfă- * 
şurării turului şi pregătirilor ce se vor |  
efectua pentru retur.

D iviz ia  B seria  a ISI-a

r n w n îT W T X n v  p o r c  i  Rezultatele etapei: Foresta — Dnî-
b O n F b n l n f A  l iL r K b a A  rea AX 2—0; Min. Motru — CFR Ti- i

INEDITA miş. 1—1; Olimpia SH. — Unirea Dei ţ
Gazetarii prezenţi la obişnuita con- f  ţ-  Tg.M". j

ferinţă de presă de la sfârşitul derby- ^  10r — FC Vâlcea 3—0; Cor- i
ului hunedorean de Divizia A, Cor vi- vinul  ̂ Jiul Petroşani 1—0;CSM  Re- 1

şiţa — FC Bucovina 2—0; Gaz M. —• ţ 
FC Maramureş 3—P; UTA — Gloria i

t

Minerul Certej 
—Parângul Lonea

3-0 (t-0)
Din primul minut de joc, gazdele şi-au 

dovedit intenţiile ofensive spre poar
ta fostului jiulist Anton, care, în 
ciuda celor trei goluri primite, şi-a do
vedit clasat parând alte câteva goluri ea 
şi făcute. De fapt, oaspeţii alcătuiesc o 
echipă redutabilă şi numai dacă îi amin
tim pe Anton, Mircea Popa, Varga, Hen- 
zel, Dodu. ne dăm seama că victoria gaz
delor ia-scorul de 3—0 înseamnă că Mi- 
nerul' Certej constituie de acum o for
maţie omogenă, capabilă să pună în va
loare „desenul" tactic al conducerii teh
nice în frunte cu antrenorul principal 
Gheoighe Ţurlea.

Meciul a început eu atacuri pe ambele 
flancuri, dar cu preponderenţă pe partea 
dreaptă, unde Mureşan (redistribuit de 
antrenor pe acest post) se lansează cu 
eficienţă pe partea dreaptă şi nu numai 
că centrează foarte bine, dar şi şutează 
periculos, la poarta adversă. După Ocazii 
bune create de gazde în careul Parân
gului, în minutele 10, 12, 14 (Mureşăn 
bară),18, iar în min. 23 Varga de la oas- 
peţi vede cartonaşul roşu pentru lovirea 
intenţionată a lui Polvărea, fotbaliştii 
din Certej continuă dominarea şi în min. 
25 MUREŞAN şutează puternic din a- 
fara careului, mingea loveşte un apără
tor şi Anton, derutat, scoate mingea' din 
plasă, 1—0.

' In ciuda altor situaţii de gol, unele 
scoase în extremis de portarul Anton, 
gazdele reuşesc totuşi majorarea scoru
lui în minutele 58 prin BORŞA, care a 
reluat scurt, cu capul din apropierea por
ţii, şi min. 73 prin POP, ce a înscris un 
gol frumos, printr-un şut puternic, jos 
la colţul stâng al portarului Anton.

Se cuvine să menţionăm prestaţia ga
leriei Minerului Certej, ce a Încurajat cu 
ardoale, timp de 90 de minute, echipa 
gazdă, *

A arbitrat brigada: Tibor Kovacs 
(Gheorghieni), Z. Tamaş (Odorhei) şi C. 
Kszos (Sf. Gheorghe).

MINERUL CKIÎTEJ : Groza, Mureşan, 
Stroia, Ohâi, Ciotlăuş, Polvărea* (’43 La- 
vu). Pop, Achim, Sădi (’64 Zalomir), Borşa 
(*63 Matache), Ungureanu.

PARÂNGUL: Anton, Muntoiu, Popa, 
Simion (’68 Movilă), Ungureanu, Ciocan 
CG4 Rusu), Henzei, Năcrealâ, Stoian ('54 
Stanciu), Varga, Dodu. ’

Rezultatele1 etapei: FC Drobeta — Petr. 
Sfoina 3—1; Şoimii Sibiu — Petr Ţi. 
eleni 7—2; Precizia Săcele ■— Nitramo- 
nia Făg. 3—0; Min. Mătâsari — Un. A- 
lexandna 3—0; Metalurg. Sadu — Vega 
Deva 1—0; Mine-Ral Rovinari — Mm, 
Uricani 3—1; Mm. Lupeni — IC1M Bv. 
3—0; AS Paroşeni — Petr» Videle 3—0; 
Min .Certej — Parângul 3—0; Petr. Dră- 
găşarU — Cohstf. Cv 2- i,

' C L A S A M . E N T U L
i. FC; Drobeta 16 12 1 3' 37—12 ' 37
2. Precizia ‘ 18 11 3 2 35—11 36
3. Şoimii Sib. 16 10 2 4 34—18 32
4. Vega Deva 16 9 l '« 35—25 28
5. Min. Mătâsari 18 9 0 7 30—20 2t
6. Petr. Stoina. 10/ 9 a 7 22—19 27
1. Parângul L. 16 9 0 7 27—30 27
8. AS Paroşeni » 8 0 * 25—26 24
â. Petr. Vidiele 16 8 * 8 20—28 34

10. Mi». Urieani 16 7 2 7 32—18 23
11. Min. Certej -16 ■ t 2 7 21—26 23
12. Petr. Drăgăş. 16 7 1 8 28—30 22
1% Nitramonia 16 7 I 8 18—121 22
14. Min. Lupeni 16 7 0 9 27—26 ' t i
15, Mme-Kat 16 7 0 9 21—29 m
16. Constr. Cv. 16 7 9 9 22—33 21
17. Petr. Ţicleni 16 6 2 8 20—30 20
18. Met Sadu 16 5 2 9 14—27 -11
19. ICIM Bv. 16 6 ' 0 11 12—25 '*§-
20. Un. Alex. 16 1 1 M 7—39 i

I

Etapa viitoare: Nitramoma — Min. Lu
peni ; ICIM — Met; Sadu; Vega Deva — 
AS Paroşeni; Petr. Videle — Min. Cer
tej; Parângul — Mm. Mătâsari; Un. A- 
lexand. — Şoimii; Petr. Ţicleni — Petr. 
Drăgăşani; Constr. Cv. — FC Drobeia; 
Petr. Stoina — Mine-Ral; Min» Uricani 
— Precizia. ~ -
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N O T A :
C.s. = capital social în mii lei la 31.12.1994.

C.a. =  cifră de afaceri în mii lei la 31.12.1994.' 
p. =  profit în mii Ici Ia 31.12.1994.
% =  procent maxim din capitalul social pentru transfer gratuit 

de cupoane, in proprietate privată.
pe bază

1. A.C.I. VALEA JIULUI,
Cod fiscal 2135225, Petroşani, strada A.' 
lancu 12, telsx/fnx 43001, telefon 44770, 
construcţii civile şi industriale, Ca  726 700, 
Ga, 1186 563, p. 287, % 60.

2. AGROCOM PETROŞANI,
Cod fiscal 2135152, Petroşani, strada 1 De. 
cembrie, 90, telefon 42442, Comerţ cu a- 
mănuntul. Achiziţionarea şi valorificarea 
legumelor şi fructelor, C.s. 1 975 825, C.a. 
1903 971, p. 46365, % 60.

3. AGROMEC GEOAGIU,
Cod fiscal 3364804, Geoagiu, strada Calea 
Romanilor 26, telefon 168. Agricultură şi 
servicii auxiliare: Prestări servicii pen
tru agricultură, C.s. 1 020 742, C.a. 173 275,
p. 0, % 60.

4. AGROMEC BAIA DE CRIŞ,
Cod fiscal 2092833, Baia de Criş, strada 
Calea Moţilor, 11, telefon 107, prestări ser
vicii pentru agricultură, Ca  679 254, C.a.
106 881, p. 0, % 60.

5. AGROMEC CALAN,
DM fiscal 2141715, Călan, strada Tabăra 
militară 3, telefon 54, prestări servicii 
pentru, agricultură, C.s. 975 400, C.a.
mm, p. o, % eo.

6. AGROMEC DEVA,
Cod fiscal 2118135, Deva, strada Depozi
telor 10, telefon 622195, prestări servicii 
pentru agricultura. C .s /1697 896; C.a. 
174 861, p. 0, % 60.

7. AGROMEC HAŢEG,
Cod fiscal 2143210, Haţeg, strada Progre. 
sului 57, telefon 'Î0523, prestări servicii 
pentru agricultură. C.s. 1334 000, C.a. 
310 441, p. 0, %60.

8. AGROMEC HUNEDOARA,
Cod fiscal 2125027. Hunedoara, strada 
Stufit 4, telefon 11759; prestări servicii 
pentru agricultură. C.s. 628087, C.a. 
141487, p. 0, % 60.

9; AGROMEC 1UA,
Cod fiscal, 2094257. Ilia, strada Libertăţii 
141; prestări servicii pentru agricultură. 
Ca  2 209 551, C.a. 220 646, p. 0, % 60.

10. AGROMEC LUNCOIU,
Cod fiscal' 2093570. Luncoiu de Jos, strada 
V.- Lungă 1, telefon 50529; prestări servicii 
pentru agricultură. C.s. 315 133, C.a. 42 999,
P .0 ,% 60.

11. AGROMEC ORĂŞTIE,
.Cod fiscal 2671550. Orăştie, strada Lun
cii 6, telefon 41355; prestări servicii pen
tru agricultură, Ca  1893 954, C.a. 273122,
p .0 ,% 60 .

12. AGROMEC RETEZAT.
Cod fiscal 3364715. Cirneşti, strada Şoseaua 
Naţională, telefon 107; prestări servicii 
pentru agricultură. C.s. 652950, C.a. 
115524, p.472. % 60.

13. AGROMEC S1MERIA,
Cod fiscal 2150888, Simeria, strada Tra- 
ian 104, telefon 61321; prestări servicii 
pentru agricultură. Ca  1 247 826, Ga.
336 031, p. 0, % 60, 

lGROME-14. AGROMEC TELIUC,
Cod fiscal 3191363. Teliuci strada Al. 

Morii 15, telefon 738386; prestări-servicii 
pentru agricultură. C.s. 76.171,. Ga. 53 733,
p .0 ,% 6 0 . •

15. AGROTRANSPORT DEVA,
Cod fiscal 3190511. Deva, strada Portu
lui 2, telefon 614341; alte activităţi de 
servicii C.s. 2 380 202, C.a. 449 284, p. 0, 
% 60.

16. ALIMENTARA DEVA,
Cod fiscal 2113049. Deva, strada 1 Decem
brie 30, telefon 54; comerţ cu amă
nuntul prod. alimentare. C.s. 3 286 125, 
Ga. 4 550 001, p. 64 596, % 60.

17. ALPIN,
Cod fiscal 2146500. Lupeni, strada Pa
rângului, bl. D5, telefon 60761; alimenta
ţie publică. C.s. 1615 500, Cm. 329 950, p. 
10160, % 60.

18. APOLLO S.A. DEVA, '
Cod fiscal 2115104. Deva, strada 1 Decem
brie 37 A, telefon 54; industria alimen. 
tară şi a băuturilor. C.s. 4 821733. .C.a. 
529 086, p. 0, % 49.

19. a r d e a l u l  d e v a ,
Cod fiscal 2111374. Deva, Piaţa Victoriei 
3 .telefon 19540; produse alimentare, ali
mentaţie publică. C.s. 923 900, C.a. 285 328, 
p. 22 640. % 60. f.

20. ARDELEANA,
Cod fiscal 2111889. Deva, strada Piaţa 
Unirii 2, telefon 15554; comercializare 
produse agroalimenfare. CA 329 426, C.a. 
1277955, p. 4 342, % 60.

21. ASTRA LUPENI,
Cod _ fiscal 2146496. Lupeni, strada Lilia
cului 6, telefon 60710; comerţ cu amănun
tul produse alimentare. C.s. 1150 625. 
Ga. 1 856102. p. 48 229, % 60.

22. ASVIL,
Cod fiscal *̂ 146194. Lupeni, strada Visco
l i  1, telex/fax 93541511, telefon 60450; 
produse chimice. C.s. 17 612 225, Cm. 
520 878, p. 85 730, % 49.

23. ATELIERELE CENTRALE,
Cod fiscal 2093863. Crişcior, strada Uzi. 
nei 1, telex/fax 56283, telefon 56300; 
industria de maşini şi echipamente. C.s. 
3 997 100, C.a. 3 621436, p. 98182, % 60.

24. AUTOTRANSCOM,
Cod fiscal 3554906. Vulcan, strada Prepa- 
raţiei 2, telefon 570291; transport auto 
general. Ca  1594 876, C.a. 1940 641, p. 0, 
% 60.

25. AVICOLA DEVA,
Cod fiscal 2115830. Mintia, strada Princi
pală 2, telefon 616120; creşterea păsărilor 
şi valorificarea produselor avicole, Gs. 
34 867 655. C.a. 20 440 372, p. 0, % 49.

26. AVRAM IANCU,
Cod fiscal 2139405. Brad, strada Cuza Vo
dă 3—5, telefon 51826; comerţ cu amă
nuntul produse alimentare, nealimentare 
şi alimentaţie publică. Gs. 1679 275, C.a. 
1345 126, p. 32 325, % 60.

27. B.A.D.P.S.
Cod fiscal 3364103. Deva, strada Gojdu 79, 
telefon 27115; prestări servicii în princi. 
palele întreprinderi. Gs. 2 162 600, C.a. 
7 332 343, p. 0, % 60.

28. CABMKTAPLAST,
Cod fiscal 2113308. Deva, strada E. Goj
du 73, telex/fax 625386, telefon 627106; 
producţie industrială feroviară. Gs. 
12 448 450, Ga. 4 477 547, p. 135 818, % 60.

29. CASIAL S.A. DEVA,
Cod fiscal 2092256. Chişcădaga, strada 
Chişcădaga, corn. Şoirnuş, telefon 13140; 
produce ciment şi var. C.s. 79 306 041, 
C.a. 29 947 239. p. 5 386 304, % 49

30. CHIMICA,
Cod fiscal 2148292. Orăştie, strada Co
drului 24, telex/fax 422252, telefon 41250; 
mase plastice şi oxizi. C.s. 25 038 075, C.a. 
21576166, p. 1775 331, % 49.

31. CJ.F.,
Cod fiscal 2116908. Deva, strada Depozi
telor 6, telex/fax 621856, telefon 12608; 
servicii îmbunătăţiri funciare pentru a- 
gricullură. C.s. 2 774 625, Ga. 995 972, p. 
84 218, % 60.

32. COMBOR,
Cod fiscal 2146879. Orăştie, strada Lun
cii 3, telefon 42350; producerea şi valo
rificarea nutreţurilor combinate. Gs. 
5 874 518, Ca . 1009 169, p. 39861, % 60.

33. COMFRUCT DEVA,
COd fiscal 2102929. Deva, strada A. Şa- 
guna 1, telefon 15628; industrializare, co
mercializare legume-fructe. Ca  2607175, 
Ga. 592 260, p. 5 627, % 60.

34. COMIN,
Cod fiscal 2135160. Petroşani, strada E. 
minescu 22, telefon 54; Comercializare 
piese schimb industria minieră. C.s. 
382 403, CM. 60 762957, p. 754 523, •% 60.

35. COMSIM.
Cod fiscal 2150799. Simeria, strada Avram 
lancu 1, telefon 61513; mărfuri alimen
tare şi nealimentare, alimentaţie publi
că. C.s. 1 153 850, C.a. 1040 337, p. 2 766, 
% 60. -

36. CONDOR,
Cod fiscal 3364111. Deva, strada Avram 
lancu, bl. H 3, telefon 611960; construcţii. 
C.s. 10 800 000, C.a. 11 909 459, p. 200 620, 
% 49. -

37. CONPET,
Cod fiscal 2135179. Petroşani, strada 1 
Decembrie 90, telefon 41152; construcţii. 
Ca  4 788 967, C.a. 4173 764, p: 136 638,

;% ■■ ■'V V v - . - ■ ■
38. consm in ,

tre Gs. 3 868 225, C.a. 1338 441, p. 8 691,
%60.

41. CORVINUL,
Cod fiscal 2126065. Hunedoara, strada 
Moldovei 8, telefon 12316; alimentaţie pu. 
blică. C.s. 3 088 651, C.a. 589713, p. 22 130, 
% 60. /
■ ■■ 42. CRIŞBUS, ; ;■
Cod fiscal 2138876. Brad, strada Goşa 44, 
telefon 51242; transporturi terestre. Gs. 
2 457 321, Ga. 593 583, p. 0, % 60.

43. CUARŢ URICANI,
Cod fiscal 2152552. Urtcani, strada Repu
blicii 64 A, telefon 175; cuarţ. pentru sti
clă şi porţelan. C.s. 1023 473, Ga. 60 715, 
p. 0. % 49.

44. DECEBAL SA. DEVA,
Cod fiscal 2114567, Deva, strada Piaţa U- 
nîrii 8, telefon 11760;. industrializarea 
cărnii. C.s. 16 069100, C.a. 21048 673, p. 
1163 627, % 49.

45. DEVACOMB,
Cod fiscal 2117571. Mintia, strada Gării 
26, telex/fax 16625, telefon 625880; pro-
ducerea şi valorificarea nutreţurilor corn. 
bînate. Ca  3 153 008, C.a. 6 302 100. p.

Cod fiscal 2135110. .Petroşani, strada M. 
Viteazul 11, telex/fax 41984, telefon: 42670;. 
construcţii. C.s» 6 492 375, Ga, 6 053 666, 
p. 53 354,' % 60.

. 39. CORA, '
Cod fiscal 2124420. Hunedoara, strada 
Piaţă Libertăţii 13, telefon 12244; măr
furi nealimentare. Gs. 3 069 477, C.a. 
2 710 585, p. 0, % 60. ' “■ '

40. CORVINTRANS,
Cod fiscal 2125990. Hunedoara, stradă 
Stufit 2, telefon 13330; transporturi teres

403 065, % 60.
46. DEVIL,

Cod fiscal 2116576. Deva, strada Doroban
ţilor 32 A, telefon 620509; industrializarea 
iaptelui, produse lactate, unt, brânzeturi. 
C A -3 008 550, C.a. 2 052 571, p. 89 893,
% 60.

47. ELECTROCONSTRUCŢIA 
ELCO DEVA,

Cod fiscal 3817204. Deva, strada G. Enes- 
cu 37, telefon 616637; construcţii montaj 
reţele electrice. Gs. 676268, C.a. 2 070 893, 
p. 184 545, % 60.
- 48.ELIS,
Cod fiscal 3628728. Hunedoara, strada 
Ecaterina Varga 3, telefon 712933; indus
tria constr. metalice şi a produselor 
metal. C.s. 4504450, C.a. 1328959, p. 
47 327, % 60.

49. FAVIOR ORĂŞTIE,
Cod fiscal 2147092. Orăştie, slrada Gh. 
La zar 2, telefon 41560; confecţii blană. 
C.s. 15811325, Ga. 19186 048, p. 1884 287, 
% :

50. HABER, .
Cod fiscal 2143180. Haţeg, strada Progre
sului 59, telex/fax 772424, telefon 770130;

. producţia de înalţ şi bere. C.s. 2 049 000, 
Ga. 575712, pi 242 879, % 60. 'îi

51. HAŢEGANA,
Cod fiscal 2143201. Haţeg, strada Progre. 
sului 29, telefon 70550; produce conser
ve legume-fructe. Ca  2 622 726, Ca . 
1130 000, p. 72 891, % 49.

52. HAŢEGTRANS,
Cod fiscal 2143228. Haţeg, strada Horea 
87 A, telefon 770570; transport auto ge
neral. Ca  2116325, C.a, 604 477, p. 5 999, 
% 60.

53. HERBA DEVA,
COd fiscal 2118356. Deva, strada A. 
Vlaicu 25, telefon 12888; agricultură şi 
Servicii auxiliare. Ca  1772168, Cm. 
111 625, p. 0, % 60.

54. HERMES* PETROŞANI,
Cod fiscal 2135284. Petroşani, strada 1 

.Decembrie 90, telex/fax 42929, telefon 
42562; mărfuri alimentare şi nealimen- 
tare, alimentaţie publică. Ca  5294 350, 
Ga. 2344 966, p. 29 780, % 60.

55. HORTINA,
Cod fiscal 2112485. Deva, strada HOrea 2, 
telefon 13373; comercializarea produselor 
alimentare. C.s. 865943, Ga. 756 345, p. 
1140, % 60. { -i .

56. I.C.S.H.,
Cod fiscal 2126260. Hunedoara, strada Dr. 
P. Groza 8, telefon 13050; prestări con. 
strucţii. C.s. 17 085 383, C.a. 22101597, 
p. 570 347, % 49.

57. 1LVOTRANS,
Cod fiscal 2093456. Ilia, strada Şos. Na
ţională 168, telefon 201; transporturi te
restre. C.s. 560 052, Gd. 57 464, p. 0, % 60.

58. I.U.G-
Cod fiscal 3628710. Hunedoara, strada 
Principală, telefon 54; activităţi de pres
tări servicii. C.s. 5 752 375, C.a. 2 406 595, 
p. 146 628, % 60.

59. LEGUME FRUCTE BRAD,
Cod fiscal 2139715. Brad, strada Avram 
lancu 54, telefon 51530; comerţ cu amă
nuntul. Gs. 632 605, G.a. 181 290, p. 0, 
% 60. .

60. MARMOSIM ŞA, SIMERIA,
Cod fiscal 2150373. Simeria, strada Cuza 
Vodă 24', telex/fax 11270, telefon 60851} 
exploatare şi prelucrare marmură. Gs. 
8176 050, Ga. 8 954 083, p. 1965 200, % 49.

61. MATEX,
Cod fiscal 2114036. Deva, strada Doroban
ţilor 34, telex/fax 625264, telefon 621150; 
ţesături tip mătase. C.s: 12 786 814, Ga. 
5 280 754. p. 339 603, % 60.

62. MERCUR BRAD,
Cod fiscal 2138809. Brad, strada Caza

Vodă 3—5, telefon 50968; comerţ cu amă
nuntul produse alimentare, nealimentare 
şl alimentaţie publică. Ca. 954 775, C.a. 
1053 343, p. 25 175, % 60.

63. MERCUR CORVINE3S 
HUNEDOARA,

Cod fiscal 2124994. Hunedoara, strada 
Piaţa Libertăţii 16, telefon 12136; co
merţ cu amănuntul produse alimentare, 
nealimentare şi alimentaţie publică. Ga
4 418 950, Ga. 6 426 575, p. 1291. % 60.

64. MEROPA.
Cod fiscal 2124935. Hunedoara, b-dut 
Traian 9, telex/fax 713091, telefon 716592; 
tricotaje lână. Ca  3 373 025, Ca . 3 224 269, 
p. 15183, % 60.

65. METALCH1M DEVA, ~
Cod fiscal 2117172. Deva, strada 22 De
cembrie, bl. 4, telefon 23210; fcomerţ cu 
ridicata prod. mctalo.chimice, electronice, 
electrotebnice, uz casnic şi parţial corn. 
amănunt Ca  3 392 250, C.a. 5 259518, p .' 
22 100, % 60.

66. METALOTEX,
Cod fiscal 2665256. Deva, strada 22 De
cembrie, bl. 4, telefon 11854; industria 
constr. metalice şi a produselor metal. 
Gs. 3 272 000, Ca . 418 859, p. 10 257, % 60.

67. METALUL PEŞTIŞU,
Cod fiscal 2125442. Hunedoara, strada 
Peştişu Mare 363, telex/fax 15593, tele
fon 13370; desfacere laminate oţel. Ca
5 527 975, Ga  9519 010, p. 407 212. % 60.

68. MIXT,
Cod fiscal 2152730. Bata, strada 1 Mai 6, 
telefon 110; comerţ cu amănuntul prod. 
alimentare, nealimentare şi alimentaţie 
publică. C.s. 1 248 875, C.a. 1 482 785, p.
9 978, % 60.

69. NOVA.
Cod fiscal 2146518. Lupeni, strada Lilia
cului 6, telefon 60353; comerţ cn amă
nuntul prod. alimentare. C.s. 1 300 475, 
Ca . 1030 585, p. 45 966, % 60.

70. ORAŞT1ETRANS,
Cod fiscal 2147815. Orăştie, strada Unirii 
76, telefon 41495; transporturi terestre. 
C.s. 1545 858, Ca . 381907, p. 0. % 60.

71. PANICOR,
Cod fiscal 2126863. Hunedoara, strada Mi. 
hai Viteazul, telefon 713556; morărit, pa
nificaţie şi produse de panificaţie. C.s.
2 871048, C.a. 6 873810, p. 424 413, % 60.

72. PARJNGUL,
Cod fiscal 2135276. Petroşani, strada 1 De
cembrie 110, telefon 42801; prestări ser
vicii turistice. Gs. 3 547 625, C.a. 542120, 
p. 48 925, % 60.

73. PECO DEVA,
Cod fiscal 2117636. Deva, strada 22 De
cembrie, telefon 617960; desfacere produ. 
se petroliere. Ca  9 758 800, Ga, 28 265 883, 
p. 607 336, % 49. \

74. POLIDAVA,
Cţd fiscal 2115910. Deva, strada 22 De
cembrie 257, telefon 20712; tipografie. 
C.s. 1297 525, Ga. 1307 074, p. 92847, 
% « .

75. REAI.COM,
Cod fiscal 2135233. Petroşani, strada Re- . 
publici! 90, telex/fax 455Q2, telefon .42472; 
comerţ cu amănuntul prod. alimentare şi 
alimentaţie publică. C.s. 6162123, Ca.
7 815 578» p. 210 310, % 60,

76. REFRACTARA S.A. BARU MARE, 
Cod fiscal 2092884. Barn, strada Dr. Gâr- 
bea 314, telefon 43645; ind. materiale re
fractare. Ca  14 529125, C.a. 5 520 753, p. 
46 503, % 60.

77. REMAf DEVA,
.Cod fiscal 2114079. Deva, strada Griviţei 
37, telefon 14421; Colectare, preiucr, şi 
livrare produse refolosibiie. Ca  4 872 400, 
C.a. 2 005 646, p. 208 205, % 60.

78. REMEDIA,
Cod fiscal 2115198. Deva, strada Doro. 
banţilor 43, Telefon 23260; farmacie. C.s.
3 018 200, C ă. 8 640166, p. 152167, % 49.

79. -REMPES,
Cod fiscal 2119262. Deva» strada C. A. 
Rosetti 5, lelcx/fax 95626161, .telefon 
621273; construcţii metalice. C.s. 22 665 050, 
C.a. 4 637 073, p. 0, % 60.
' 80. RETEZATUL,

Cod fiscal 2114788. Deva, strada Depozi
telor 11, telefon 23630; mărfuri alimen
tare. Ca  4 939 876, C.a*. 13 060 062, p. 0,
% «o- ; ,

81. REVA,
Cod fiscal 2150217. Simeria, strada Ate
lierelor 32, telex/fax 60435, telefon 60164; 
industria altor mijloace de transport. 
CA 14518 866, Ga, 7 534 202, p. 0, %60.

82. ROMCAMION,
Cod fiscal 2118011. Deva, strada Depozi
telor 17, telefon 613013; transporturi te
restre. Gs. 4 642 451, C.A 1217 660, p. 0.
% 60.

(Continuare tn pag. a 6-a)

Anul VII •  Nr. 1521 Marţi, 28 noiembrie 1995*



din oraşul natal, unitate care acum îşi a- 
niversează un secol de existenţă. Sărbă
toare la care mama, Ica Fodor, va urca 
iar pe scenă cu cântecele sale, atât de 
îndrăgite, de public. Şl nu va lipsi din 
repertoriu nici „Căsuţa noastră", de a- 
tătea ori cerută de localnici, „căsuţă" 
încărcată Azi de simboluri.

LUCIA LICIU •*

CUVÂNTUL LIBER

w* ■  ■

99

— Spune-mi, Ica dragă, de ce nu se 
văd anii pe chipul tău, pe întreaga-ţi fi
zionomie 7

— Ştiu eu ? Poate copiii, poate nepoţii, 
poate cântecul mi-au dat ţi-mi dau pute
re, tinereţe. Mulţumesc bunului Dumne
zeu că mă ţine între ai mei, să le mai fiu 
de folos, iar pe nepoţi să-i văd impli- 
tiindv-se. Dacă m-aş lua după vârstă..,

— O facem cunoscută ?
— Nu mi-am tăinuit-o niciodată. M-am 

născut într-o zi care nu se uită. Mama 
era pe deal, după zmeură... Doi 
au adus-o acasă. Şi seara, am apărut. Era 
în ajunul grevei de la Lupeni: 5 august 
1929. Azi nu mat zice nimeni nimic de
spre acea grevă. Dar eu atunci m-dm năs. 
cut. Aşa că, iată, am 66 de ani. Sunt 
nica Danielei şi-a lui Alex. Eu i-am 
cut până la 6 ani. Acum, Daniela e 
clasa a Xt-a de liceu, iar Alex la şcoala 
generală. Vin mereu la ei. Acum, încă, 
am un motiv special: facem o fotografie. 
Trei generaţii care au absolvit şcoala din 
Aninoasa. Deci, eu, fiica mea, Clarisa, şi 
nepoata Daniela. E nevoie de poză la 
sărbătoarea centenarului şcolii. Âm fost 
invitată şi să cânt la această manifestare. 
Am nişte emoţii...

Mulţi dintre spectatorii care o vor as
culta pe Ica Fodor la sărbătoarea aniver
sară işi vor aminti de fetiţa frumoasă de

1UA I'ULIUiC

...printr-o igienă atentă completează necesarul, 
a danturii şi o alimentaţie •  Carenţa în vitami-
diversificată. Placa denta- na G poate provoca gin- 
ră — din depuneri de givite. Gingiile se umflă 
fragmente alimentare şi şi sângerează, 
bacterii — se formează •  Zahărul, de aseme-
continuu, fiind cauza nea, joacă un rol impor-
principală a cariilor. Un tant în formarea plăcii
periaj corect este unul dentare.
din elementele ce Si pot 
contracara efectele.

•  Pentru a avea dinţi 
solizi, esenţial este cal
ciul. Alimentele bogate 
în calciu sunt lactatele. 
‘Deci să nu le evităm.

•  -Fluorul este un oli- 
goelement cu rol impor-

•  Pentru a avea o den- 
tiţie sănătoasă nu tre
buie ignorat nici rolul 
mecanic al masticaţiei. 
Ea, asigură curăţarea su
perficială a dinţilor, dar 
şi irigarea mai bună. a 
gingiilor şi masajul lor. 
Pentru a face dinţii „sa

maramureşan, de pe Vale-n Sus, un ta- — N-am putut. Tata era bolnav, mama 1 
lent nunum ai în muzica populară şi u- se întreba ce şă caut eu la Bucureşti, dar ţ
şoară, ci şi in arta dramatică (cu roluri 
de neuitat în „Dr. în filozofie“, „Deschi
deţi ferestrele", „Păcaiă argat"), în gru
purile satirice, în formaţiile de dansuri 
şi corale ale şcolii şi dle clubului sindi
catelor. Iar după ce s-a căsătorit cu Vasi-

adevăratul motiv era altu l: nu aveam 
haine... Cine să fi sprijinit o copilă săra
că ? Azi sunt mulţumită că am făcut 
CEVA pentru Aninoasa, într-o vreme 
când nu era televiziune, când oamenii nu 
aveau posibilităţi de destindere, iar spec-

tant împotriva cariilor, lucreze* ni se recomandă 
El măreşte rezistenţa din- să cohsumăm legume şr 
ţilor şi opreşte dezvolta- fructe crude. Mâncând cu 
rea germenilor plăcii den- regularitate un măr înain
tare. Ceaiul şi unii peşti te 'de culcare asigurăm 
conţin fluor. Folosirea sănătate dinţilor şi gin- 
pastei de dinţi cu fluor giilor.

le Fodor — eu Laczi, cum îi spune — un tacolele însemnau mult pentru ei. Satis- 
băiat ungur, frumos, cu ochi albaştri ca facţiile mele erau aplauzele lor, reche- 
verul, care i-a stimulat harul artistic — mările lor la rampă. -  '
Ica Fodor a continuat să cânte pe scenele ş e destăinuie Ica Fodor, soţia devotată. 
Văii Jiului ca solistă de muzică populară, mama fericită, bunica adorată. Clarisa 
dur a şi îndrumat pe această cale gene- Rujoi, fiica ei, apreciat profesor de Ib. 
raţii de elevi. A condus chiar şi cercuri romănă, care in această iarnă îşi va sus- 
de artă populară, îndeosebi cele de cusut ţine examenul de gradul I, a fost mulţi 
cu motive naţionale româneşti, sau de respectat director al şcolii generale
broderie. Acum ica este prezentă în for
maţiile corale bisericeşti de la Petroşani, 
iar pricesnele pe care le interpretează ea, 
la liturghii, infioară, te înalţă sufleteşte. 

' ' — in  anii ’50, într-un turneu în Valea 
Jiului, marea noastră Maria Tănase, au- 
zindu-te cântând, te-a îndemnat să nu-ţi 
iroseşti talentul aici, în Aninoasa. Să 
mergi mai departe*.

ire ri

(Guturaiul com un,
! Rinofaringita este cea 
mai comună boală a su
garului sau copilului, iar 
dintre infecţiile respirato
rii deţine proporţia cea 
mai mare. Având în ve
dere actualul sezon rece, 
toamnă-iarnă, preponde
renţa acestei boli este foar
te mare.

Boala este provocată de 
virusuri (numiţi şi agenţi 
specifici) şi este transmisă 
de la un bolnav la altul, 
în special prin strănut, dar 
şi prin tuse sau vorbire

* î r î ]

. Se repetă mereu că noi 
femeile iubim mai mult 
decât bărbaţii, că -punem 
mai mult suflet... eu ii 
cred însă capabili şi pe

Diferenţa mai poate ve-1 
ni şi din fantezia pe ca, 5 
re o pun în joc partene- l  
rii, femeia desigur v i-!  
sând mâi mult, imbrăcân.l 

bărbaţi să iubească la fel dvt-şi iubitul în mantia! 
de puternic precum fe- strălucitoare a viselor e i |

şi bărbatul poate puţin! 
mâi realist, uneori chiar I  
mai profund însă şi e l!  
„orbit" de dragoste. Su-I 
fletul este cotropit de iu. ■  
bire atât la femeie cât I 
şi Ia bărbat pentru c ă i

t

meile. Problema este că 
iubirea este privită din 
două puncte de vedere 
diferite.

Bărbatul vede în fe
meie obiectul iubirii sa
le, pe care doreşte să-l 
stăpânească, să-i aparţi
nă în exclusivitate, să fie 
a lui. Femeia, în schimb, 
vede în bărbat pe cel 
căruia i-a dăruit dragos. 
tea, sufletul şi trupul, do
reşte să fie ocrotită şi 
iubită, femeia îşi doreş
te un i partener, uneori 
chiar un stăpân, bărbatul 
in schimb doreşte să a- 
pere şi să stăpânească.

dragostea 
mult visat,

este tărâmul I 
este acel E - |

suflet şi trup beat de f e - |  
ricire, dragostea este nae. I  
reu experienţa cea m ai!  
frumoasă pentru noi, pen-1 
t ru c ă : fără dragoste e ■  
trist să fii om, I

INA DELEANU I
„Prietenele mele"

Desen dc DIANA LOREDANA PANTEA

O  O femeie 
urâţică se adresează 
unei agenţii matri
moniale : „Aş dori 
să-mi găsiţi un tâ. 
ităr frumos, bogat si 
miop".

O — Ce e cu fine. 
dragă, mă săruţi' Ia  
miezul nopţii?

— Scuză-mă, tu e .  
rai?!

ILIE LEAHII

directă. Este mai frecven. 
tă la sugarul în vârstă de 
pest# 4—fr luni şi la copi
lul între 2 şi 6 ani.

Factorii care favorizează 
îmbolnăvirea sunt:

— vârsta mică (până Ia 
6 ani);

— distrofia (copilul slab) 
— datorită scăderii rezis
tenţei la infecţii;

-—rahitismul;
/  — condiţiile deficitare 
sau defectuoase de igienă 
individuală şi de mediu 
(îmbrăcămintea groasă pro. 
dude transpiraţie, oboseşte 
şi predispune la răceală; 
aerul din camera copilului 
nu trebuie să fie uscat, de
oarece usucă mucoasele 
căilor respiratorii superioa
re, scăzându.le rezistenţa 
la infecţii);

— anotimpul (cu unele 
excepţii, rinofaringita este 
o boală a anotimpurilor 
reci şi umede);

— regim ■ alimentar să
rac în vitamine şi oligo- 
minerale (lipsa fructelor şi 
a legumelor din raţia a- 
limentară zilnică);

— lipsa exerciţiilor fizi
ce în aer liber în anotim
pul cald sau a plimbărilor 
in anotimpul rece.

Dacă, boala nu se com
plică şi este vorba doar 
de un simplu guturai, vin
decarea se produce în 3 
—4 zile.

Rinofaringita este o boa
lă importantă prin infec
ţiile respiratorii cu care 
se complică (traheobronşite, 
pneumonii, otite, sinuzite 
etc,). De aceea orice gu
turai trebuie îngrijit de 
la început cu toată atenţia.

Precizăm câteva reguli 
elementare de îngrijire a 
copilului care s-a îmbolnă
vit de rinofaringită:

— Dacă boala a debutat 
cu. febră mare este nece
sară chemarea, în primul- 
rând, a "'medicului şi re
pausul obligatoriu la pat.

com ună)
Temperatura din ca* 

meră trebuie "să fie con* 
sfântă şi să depăşească 
22° G, iar, camera să fim 
aerisită de mai multe <P» 
pe zL Pe timp de iarrn^ 
aerisirea se va face indi* 
rect, prin deschiderea ** 
noi geam de la o camMfi 
vecină. '

— Îmbrăcămintea copil*,
lui t - - ! fîe. adecva*,
ţă. Nu -.,- vş. exagera OH 
grosimea şi numărul lor, 
mai ales pe perioada bo
lii.

— Regimul alimentar «o* 
te preponderent hidro* 
iacto-zaharat. Copilul boi* < 
nav nu tolerează aliment* j 
solide, grăsimi, proteine d*j 
origine animală (crem*, 
brânză, ouă).

Este esenţială acoperirea 
raţiei de lichide de 2—2J5 
i . l a ,  sugarvU marp .şi « 
preşcolarului şi de 2 1 pe 
zi la copilul mare. LichL 
dele pot cuprinde : ceai, 
limonadă, zeamă de com
pot. supă de zarzavat acri
tă cu borş său lămâie, 
iaurt. In următoarele 24 
ore se poate completa re. 
gimul cu pâine prăjită, bis-, 
cuiţi, fructele din compot, 
zarzavaturile din supă tre
cute prin sită, piure de 
cartofi moale, budincă. A. 
limentele concentrate (car
nea, brânza etc.) pot creş
te temperatura.

Copilul nu trebuie foir. 
ţat să mănânce; el mă
nâncă cât poate. Dacă in
sistăm, riscăm să-i accen
tuăm lipsa poftei de mân
care. |

Tratamentul medicament 
tos va fi strict condus det 
către medic. 5 I

Dr, NELLY GOŢIU, j
inspectoratul de Poliţiei { 

Sanitară şi Medicină 
Preventivă 

Hunedoara — Deva
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LISTA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE PRIVATIZĂRILE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA
(Urmare din pag. a 4-a)

83. ROMFItUCT,

Cod fiscal 2146968, Orăştie, strada Aurel 
Vlaicu 3, telefon 4X089; industrializare,

' comercializare legume-fructe» Gs. 1 432MA
m . m  a » ,  p: 5 (na, %

«4, ROTRANS ISCRONI.
Cod ' ffecâi ' 2138523. AntUbafa/ stretHf'Vf- 
8* Neagră, telefon 70991; transporturi 

, UUKK Ca. 2 840175. C.a. 2 365 307, p. 70 064,

i'; 15. RUSCA. 4
0od fiscal 2127410. Hunedoara, strada 
Ud. Dacia 10, telefon 717575; hoteluri şi 
Restaurante. Ca, 2 533 350, C.a. 30 921, p. 
4So,% 6o. ■

86. SAPRUC,
Cod fiscal 2Î13839. Deva, strada Al. Aţe* 
llerelor I, telefon 14591; servicii rep. uti
laj comercial şi ®onstr. C-s. 859 525, Ca. 
#T 5 6 ,p .2  2« ,% 60.

Jw. Ka RGETIA FOREST — din fosta 
regie exploatare lemn, ?

Cod fiscal 6146243 Deva, strada t  De. 
cembrle 30, telex/fax 61219% telefon 
«11660; industria de prelucrare a le num 
fiţi. Ca. 12617900, Ca. 26665482, P

_
88. SARMINTKX

Cod fiscal 2112973. Deva,, strada Apuseni 
% telex/fax 22087, telefon 23320; comerţ 
CU ridicata prod. textile-incălţăsr 
CecţU Şi parfial corn. amănuntul. C s. 
8251125, C,a. ?427 671, p. 13*42», %  69,

89. SARMISMOB,
Cpd fiscal 2117288. Deva, strada Timişoa. 
şa) 24, telefon 14926; industria de pre
lucrare a lemnului. C.s. 9181 695, C.a. 
1498469, p. 0, % 49.

90. SCAT SARMIS S.A. DEVA,
4̂>;-.. ■ " \ . -. ,. ■ , ' r.
Cod fiscal 2094737, Deva, strada Piaţa 
Victoriei 3, telex/fox 615873, telefon 
614738; prestări servicii turistice. . C.s. ţ 
7 922 300, CÂ, 1586 500, p. 7 012* 60. ,

9L.SIDERMET.
Cod fiscal 2141936. Călan, strada Fuma. 
tistului 17, telex/fax 30341, telefon 31)560; 
industria metalurgică. Cs. 227 242 987, 
U ^  «649 453, p,' 0, T0 49.

92. SIDERURGICA,
Cod fiscal 2126855. Hunedoara, strada Dr. : 
P. Groza 8, #elex/fax 12266, telefon 712758; 
pidustria mehdurgică, producţie, desfa
cere laminate fţel. Cs. 608137 325, C.a. 
383 656 658, p. 21 630 232, 7o 49.

93. S1LVANA, ,
Cod fiscal 2126243, Hunedoara, strada 
Rotarilor 4, telefon 13384; alimentaţie pu* 
Mkă. Cs. 381600, Ca. 182567, p. 9 «8, 
’/» 99.

94. SPICUL VALEA JIULUI,
Cod fiscal 2135241. Petroşani, strada OL 
tuiul 30, telefon 43134; morărit-panificaţie. 
Măclniş grâu, panificaţie şl produse făi
noase. CA. 6102 203, CA. 10559156, p. 0, 
% 60;

95. STAR TRANS,
Cod fiscal 2135217. Petroşani, strada M. 
Eminescu 22. telefon 44504; transporturi 
terestre, Cs. 6473 150. Ca. 3 400 416, p. 
31872, 7, 60.

m  STIL COM SA . VULCAN,
Cod fiscal 2153256. Vulcan, strada M. Vi
teazul 44, telefon 579292; comerţ cu a- 
mănuntul prad. nealimentare si alba. 
c.s. 1 979750, Ca; 912 986, p. 24 458. 7a «8.

97. STRAJA. y'--r
Cod fiscal 2153086. Vulcan, strada M. VL 
tcazul 44, telefon 70225; mărfuri ali
mentare şi nealimentare, alimentaţie pu

blică. C.s. 2 238 145, C.a. 1466204, p. 0, 
% 60. »

98. STREIUL, , /  „
Cod. fiscal 2141952. Călan, strada Aurei 
Vlaicu 3, telefon 30371; Comerţ cu aoafl- 
nuntul prod alimentare, nealimentare şi 
alimentaţie publică. C-s. 1397 625, C.a. 
762 462, p. 7 803. >/„ 60. :

99. SUINPROD OR A ŞTIE,
Cod fiscal 3187222, Orăştie, strada Lun
cii 1, telefon -641556; creşterea şt Ingrăşa. 
rea porcilor. Cs. 35 827 351, C.a. 1573 447, 
p. 6 504, % 60.

100. f  ARA HAŢEGULUI,
Cod fiscal 3198. Haţeg, strada Horia 
7, tdefoa 770430; comerţ cu amănuntul 
prod alimentare, nealtmeatare şl alimen
taţie publică. Cs. 953 600. C A  2 130 670, 
p. 65 147.®/# 60.

101. TERMOREP, j
Cod fiscal 2124234. Hunedoara, strada 
Ştefan ţel Mare, 1, telex/fax 12338, tele
fon 15942; construcţii. Ca. 1293 275, C.a. 
2 945 583, p. 156 028, % 60.

102. TESMA,
Cod fiscal 2146186. Lupeni, strada picii, 
2 bis, telefon 60809; industria textilă şl â 
produselor textile. Cs. 4 949 759. Cai. 
423 944, p. 0. % 6».

292. TRANSILVANIA DEVA,
Cod fiscal 2111463. Deva, strada 1 De. 
cembrfo 90. telefon 54; mărfuri oUaScn- 
tare şi neaUtaentare, alimentaţie publică. 
C s. 4 596 897. Ca. 507 994, p. 52509.%  60.

104. TRANSLOC,
Cod fiscal 211S9K0. Deva, strada Depozi
telor 2, telefon 23645; transporturi teres. 
tre. Cs. 1304 200, Ca. 617 609, p. 28 234, 
% 60, - -

105. TRANSPORT LOCAL 
VALEA JIULUI

Cod fiscal 2139337. Aninoasa, strada 1$.

croni 3, telefon 43622; transporturi teres* 
tre. Cjs. 2 269 442, C.a. 940 956, p. 2 591, 
% 60. ...

106. TRANSUTIL, „ '
Cod fiscal 2664307. Petroşani, strada Jiu
lui 14, telex/fax 512815, telefon 545823; 
Transporturi auto. Cs. 1220 625, Ca. 
2 58250»,.fi. 37 422,%  6&ip. : : . '

107. ULPIA,
Cdd fiscal 2113740. Deva, strada 22 De
cembrie 37, telefon 613575; comerţ cu a- 
nuntul prod. alinţentare fl nealimentare, 
şt alimentaţie publică. Ca, '3 325 650, 
C.a. 1583 464. p. 29 245, % 60.

108. UMIROM.
Cod fişeal 2135195. Petroşani, strada 1 
Decembrie 1, telex/fax 45301. telefon 
42820; Utilaj minier... C.s. 40887125, Ca. 
12 391192, p. 47 008, % 60.

. UNIC VULCAN. ■■
Cod fiscal 2153469. Vulcan, strada M. Vi
teazul 44, telefon 70674; Comerţ cu amă
nuntul prod. alimentare şi nealimentare. 
Cs, 91392% CA 1154085, p. 0. % 6Q.

110. UPSRUEEM (PIESE SCHIA»)
Cod fiscal 9135129. Petroşani, strada 
Lunca 115. telefon 54; industria constr. 
metalice şi a produselor , metal. C s. 
19972674, C.a. 11190 952, p. 0, % 60.

i u .  v in alco o l  dev a ,
Cod fiscal 2117776. Deva» strada A. Şa- 
guna X  telex/fax 26179, telefon 615561; 
vinificare, îmbuteliere vin şl băuturi al
coolice, ţuică şi rachiuri naturale. Cs. 
1535 675, CA 1939 212, p, 39 085, % 60.

112. ZARANDTRANS,
Cod fiscal 2139359. Brad. strada Moţilor 
44, telex/fax 50778, telefon 51698; trans
porturi terestre. Cs, 222551% Cs. 
676 992, p. 0, % 60.

La o distanţă de 6 km 
de control • de comună 
Uia se afiş satul Dum- 
firăvRa, aşezat Intre dea. 
l*ri, sub o  dumbravă de 
pădure. Deşi distanţa este 
mic% pe timp de vreme 
«PA se ajpnge foarte greu 
din cauză drumului ne
pietruit. Din această cau
ză, tineretul satului, care 
udată era plin de viaţă, 
cu obiceiuri străvechi, s-a

bogate. Tot aici se mai 
găseşte “şl o  biserică din 
lemn de stejar, acoperi- 
tâ cu şindrilă, care, după 
spusele celor mai bătrâni, 
pu se ştie când a fost 
construită, dar Se apre
ciata Ia Câteva sute de 
ani. La intrare este tre» 
cut anul 1822, dar şe zice 
că ja acea dată a fost 
renovată. Cei In drept ar 
putea Întreprinde doct*-

ţ

-dpg care-tncotre, rămâ
nând -doar bătrânii care, 
dneetul cu încetul, pleacă 
•pe dramul 'fibră ; Intoar. 
cer». B ar -până atunci lu- 

' cw w ă pământiul, cresc 
Vffo, «fopă *fo* Işi duc 
«pW- Până cu câţiva 
fon In wmă foci era un 
centra de colectare a lap- 
felin, dar de când ges- 
t ion arul a rămas la pen
sie s-a desfiinţat şi acela.

Deşi satul este aşezat 
Intr-o zonă pitorească şi 
nepoluată, cu linişte de- 
i nă, dte cauza, drumu- 
ffo, nimeni nu se aven
turează până aici pentru 
a  petrece un sfârşit de 
•ăptămână plăcut, la ru
de mai cu seamă, Căci 
satul are o  mulţime de 
pomi fructiferi care, în 

mănoşi, dau roade

mentări despre acest a- j 
şezâmânt de cultură, că
ruia i»am dedicat versu
rile s

JBisorienţă de pe deal/ 
Ca mutt» fofote-o'Ardeal/. 
Tu ai idartrtt prin vremi 
«Rate/ $l fo fost efolp 
pentru dreptate/ Celor ce! 
şLau Păstrai credtaţp/ 1 
Ţăranilor din Dumbrâvt- 
ţa/ Dar el, îneci, se trec 
fi Pleacă Vu rămânând 
tot mai săraci/ |li  vtetu-u 
fugă fără artă/ Iţi facă 
f o i t *  şindrilă/ Cădea* 
vor ploi şţ zăpezi grele/
Ri tu rănită grea de ele/

re/ Pentru -puţini de a- 
mintire/ Bisericuţă de pe 
doal/ Din saţul uitat dîa 
Ardeal**.

IOAN SUŞTEA,
Ilia

Foto*pa^ s t LAŞA

„Inventivitate"
In foarte multe dintre 

bţocurile de locuinţe se 
găsesc câte unul sau mai 
mulţi meseriaşi care mai 
ştiu câte ceva despre da
tele generale sau princi
piile de funcţionare a in
stalaţiilor de folosinţă co
mună. S-a stins lumina In 
bloc? Se duce electricia
nul — care de cele mai 
multe orj nu e un sala
riat al RENEL — „umblă" 
la cofretul eu siguranţe 
şi... s-a făcut lumină. Nu 
e căldură Şi nici apă cal
dă în apartamente ? Co
boară instalatorul — care 
e sau nu e salariat ai 
RAGCL — îrt subsolul teh
nic ori în căminul de va
ne şi rezolvă problema, O

rezolvă Sn afara legii bine
înţeles.

Nuipai eă isteţii aceştia 
pricepuţi la toate dau greş 
câteodată, iar durerea da 
cap o au colocatarii. Ceva 
asemănător au păţit loca
tarii din blocul 14 din car
tierul Micro 15 al Devei. 
A închis RAGCL Deva căl
dura pentru neplata taxe. 
lor In asociaţia de care 
aparţine blocul. S-a dus 
meseriaşul universal să le 
manevreze. Şi le-a mane
vrat până le-a blocat. Două 
zile locatarii n-au avut 
căldură, deşi era vorba de 
un bloc care-şi plătise da
toriile. Ai grija, meştere 
Strică, nu te mai băga unde 
nu-ţi fierbe oala! (I.C.).

Dialo g  interetnic
. Joi, 23 noiembrie a.c. a avut loc la Deva constitu

irea Asociaţiei JDialog Ipţeretpte", ce are ca obiectiv 
promovarea armanfoi, a unor rataţii eftt mai prieteneşti 
şi mai strânse între români şi naţionalităţile conlocui
toare ce trăiesc pe aceste meleaguri. Adunarea ce a avut 
loc cu acest prilej a ales Biroul executiv al asociaţiei. 
Ca preşedinte d» onoare a fost ales dl Victor Isac, In 
funcţia de preşedinte executiv a fost desemnat dl Leon 
Tomuţa, ca secretar general dl Nicolae Podeleanu, ca 
vicepreşedinţi dnii Nicolae Szegedvary, Antonie Slncso, 
Nicolae Boîoga ţi Ioan Crişan, iar ca secretar executiv 
dna Ana Marfa Mărilă. CtR. B ).

Programul de măsuri pentru combaterea
şomajului tn acţiune

Dfo datfoe puse la dis- 
poziţie da Direcţia Mun
cii şi Protecţiei Sociale 
Hanedoara-Deva, privind 
absolvenţii angajaţi tn ba
za Ordonanţei nr. 32/1994 
reiese că, incep&ad cu 
luna august a anului tre
cut (de când a filtrat in 
vigoare ordonanţa), numă
rul acestora a crescut 
continuu până la sfârşi

tul anului *94; de la 99 
la 2242 — absolvenţi ai 
Învăţământului preuniver- 
sitar — şl de la 3 la 209 
— absolvenţi al Învăţă
mântului universitar, 

tn  paralel, pentru fie
care absolvent angajat, 
Ministerul Muncii şl Pro
tecţiei Sociale, respectiv 
DMPS, plăteşte agenţilor

economici sau instituţiilor 
care-i angajează o sumă 
reprezentând 70 fo sută 
din salariul lunar minim 
brut pe ţară, indexat, 
pentru persoane cu ştu- 
dil superioare şi respec
tiv 60 la ra tă din sa}a- 

' riul lunar minim brut pe 
ţară pentru celelalte ca
tegorii de absolvenţi. Şl

aceste sume au crescut 
proporţional in aceeaşi 
perioadă, cele mai mart 
valori fiind Înregistrate 
în tena noiembrie — 
21024 000 let pentru ab
solvenţi! învăţământului 
preuhiversltar, respectiv 
4 « 7  000 lei te  cazul ce
lor ai Învăţământului u- 
niversitar. (GJ8.).

r%i
.%i
foi*
i



% P RO G RAM U L DE A P A R IŢ IE  •
A  Z IA R U L U I  

„C U V Â N TU L L IB E R “
ÎN  A C E A S T Ă  S Ă P T Ă M Â N Ă  , 

în tru câ t vineri, 1 decem brie, este săr
bătoarea naţională a  Rom âniei şi sâm bă
tă este z i nelucrătoare, ziaru l „C uvântul 
liber“ n u  apare în  aceste iile .

R ugăm  agenţii economici şi persoa
nele fiz ice  in teresate în  publicarea de  
anunţuri ş i reclam e să aibă în  vedere că 
le stau la dispoziţie doar ziarele de m ier
curi ş i  joi.

După 1 decem brie, prim ul num ăr al 
ziarului va  apărea r m r ţ t;  0  decem brie  
a.c.

EXPOZIŢIE DE ARTA
le ii (luni, 27 noiem

brie a.c.), la Clubul „Con
structorul" din Hunedoa
ra a avut loc vernisajul 
expoziţiei de artă plasti
că semnată de cunoscu
tul creator Aurel Nedel, 
din generaţi» de au r a  
picturii româneşti. Ex-

III
S . A .  i

m m m l

I  ln  topul naţional a] firmelor foarte mari i

I pe anul 1994, S.C. „AZOMUREŞ" S.A. ocupă |  
locul IX, acordat do Consiliul de Cooperare |  

1 al Camerelor de Comerţ şl Industrie din Ro— ■

» mânia, datorită rezultatelor economico-finan- |  
_ ciare deosebite. • : v ' §

S.A. este înscrisă la I

UN NUME NOU PĂTRUNDE 

TOT MAI MULT ÎN COTIDIAN

AtFREt NEDEL
poziţia se constituie în- 
tr-un adevărat eveniment 
artistic nu numai în 
plan Judeţean ei şi na- , 
ţional. Publicai va ptttea ) 
vizita expoziţia în pe
rioada 28 noiembrie <— 1 
decembrie a.c„ intre orele 
10—18 <M. B.).

C U R S U R I .
Filialele judeţene de Cruce Roşie Alba Şi Hu

nedoara, în colaborare cu Crucea Roşie a landului' 
Baden (Qtrrmania), organizează în perioada 29 
noiembrie — 3 decembrie Cursuri pentru reconsti
tuirea situaţiilor de accidente. Cursurile se vor 
desfăşura la sediul filialei judeţului nostru, din Deva, 
Aleea Viitorului, nr. 4 şi la ele Vor participa 15 
tineri din judeţele Alba şi Hunedoara. {V. R).

TEXTILES KING
ROMANIA CLUJ-NAPOCA 9400

S  C .  F R E E  E H T E R P R J S E S  

C L Î i 3 - R R P 0 C H .

importator direct Coreea, Indonezia şi Taiwan 
oferă ţesături, mătăsuri (piersică) şi stofe 
diferite sortimente, de calitate superioară la 
preturi accesibile, -
Informaţii suplimentare şi comenzi: 
Cluj-Napoca. str. Horea nr. 64. ap. 18, 
tel.: 064-131135, fax:064-166567. . /

t

Cel mai mare ÎM B R Ă C Ă M IN T E  
distribuitor en  gros B A L O T A T Ă  

din  ţară, de IM PO RT ]ţEST
Vă oferă :

•  îm brăcăm inte sortată
—  ofertă bogată în  sortim ente de

sezon; : ^  >
•  îm brăcăm inte nesortată, colectate ori

ginală în  pungi în tre  5— 15 k g
—  cantitate m in im ă  de  vânzare  

100 kg.
O ferta noastră specială !

T Â R G  E X T R A O R D IN A R  DE IA R N Ă  1
•  Pulovere la preţuri excepţionale l

PRO FITAŢI DE $ A N S A  
D 'V O A S T R Ă  U N IC A !

Adresa birourilor : C luj-N ., str. 
Iu liu  M aniu, nr. 6. T e le fo n fF a x : 
064—-194030 (lu n i-v in e r i: 8— 16). 
Orar depozit : satul Vlaha, în tre
—  sâmbătă, 8— 16.

dare deosebite.
I  , SJC. „AZOMUREŞ
I  Bursa de Valori Bucureşti printre primele 121  
|  societăţi din ţară ale căror acţiuni vor fi deja |  
|  cotate începând cu data de 20 noiembrie 1995. §

IB Realizările foarte bune obţinute de-a lan -*
gul anilor şi in spcrial in acest an: cifra de |

I afaceri, profitul şl rentabilitatea vă garantează i  
că subscrierea cuponului dumneavoastră la |  

ţ  S.C „AZOMUREŞ S.A. este o  investiţie si- § 
■  CUCS şi eficientă. |
■ Subscrierea cuponului se poate face la i. 
I  Banc Post si Ia oficiile poştale pe numele S o-1 
■  detăţii noastre. I
I S.C. „AZOMUREŞ** S  A. Tg. MUREŞ f
|  Codul fiscal: 1200499. I
i  Poziţia în lista societăţilor supuse priva- * 
I  Uzării: 2164. 1
L _  1

La originea acestei denumiri se afl# o  specie de 
palmier din deşertul Nevada, pe care indienii ame
ricani ii cunosc de mii de ani ca „Arborele vieţii".

Ce este GOLDEN YACCA ?! Un pral cristalizat, 
auriu, extras din planta Yueca Sidigera (Arborele 
Vieţii), după Cele mai sofisticate norme tehnolo
gice obligatorii în Siatete Unite ale Americii. pentru 
alimente şimedicamentc.

n

GOLDEN YACCA nu este un medicament, ci Iun 
complement alimentar, eu rol antitoxic şi de revigo
rare a organismului omenesc, atât fizic cât ti psihic.

Firma distribuitoare intenţionează sft organizeze, 
ţ  cu sprijinul unor specialişti avizaţi, o serie de iptâl- 
( niri. Jn  care medicii orădeni Vor prezenta produsul 
/  GOLDEN YACCA spre ştiinţa celor Interesaţi de 
\  menţinerea şl întărirea Sănătăţii.

5 întâlnire# are loc la Hunedoara, în data de 28 
\  noiembrie, fn sala CASEI DE CULTURA, str. George 
i  Enescu, nr. 8, ora 18.
/  Dr. NICOLETA IIEPEŞ

CIRO
C R E D IT A N S T A L T  IN V E S T  R O M A N IA

0  BANCA OCCIDENTALA ORIENTATA SPRE  

f  U R 0 P A  CENTRALA SI DE EST, SE FACI CUNOSCUTA ACUM SI IN  ROMANIA

C re d ltc m s tc d t. es te  cam m a l m a ro  b a n c ă  g u v e rn a m e n ta lă  slin  Y 

A u s tria *
■ M

C re d lta n s ta lt a  p a r t ic ip a t  l a  d o u a  îm p ru m u tu r i s in d ic a liz a ta , in  
v a lo a re  d e  TSB m ttlo a n o  d o la r i, a c o rd a ta  B ă n c ii N a ţio n a la , p e n tru  

e c h ilib ra re a  b a ta n te i d e  p lă t i i

C re d lta n s ta lt, ca  â e d M  c e n tra l la  V le n a , a r e  re p re z e n ta n te  
desch ise la  lo n d r a , N e w  Y o rk , F ra p a , V a rşo v ia , B u d a p e s ta ,

C re d lta n s ta lt a s te  tem  m a t m a re  h a n ţă  d a  h n re s tlttt d in  C u ro p a  

C e n tra lă  s l d e  Cst*

C re d lta n s ta lt In te n ţio n e a z ă  Să c o n s titu ia  s i a lt e  fo n d u r i d e  
In v e s tiţ ii, cu u n  c a p ita l In  v a lo a re  d e  p e s te  3 0 0  m ilio a n e  d o la r i*

armMs^masrnit iw i b w n ffr ir f. în  c a ttta te  d a  c o n s u lta n t a l  FPS, m  

Im p le m e n ta re a  p r ^ r a m u lu ld e  p r iv a t iz a r e  p r in  In v e s tim  s tră in a

C re d lta n s ta lt a  ad u s  s ta tu lu i ro m ă n  p e s t e  IO O  m ilio a n e  d o la r i, p r in  
v ă n tn re a  fa b r ic ii d e  d e te rg o n tl D fffO  P lo ie ş ti, c ă tre  U n lle v e r, a  

fa b r ic ii d e  d e te rg e n t! T im iş o a ra  c ă tre  P ro c te r B  G a m b le  ş l O 

p a c h e tu lu i m a jo r ita r  d e  a c ţiu n i a l  fa b r ic ii  d e  b e re  P itb e r  c ă tre  

B râ u  u n d  B ru n n e n , . ^  a & -

CREDITANSTAIT A PRELUAT A BM IN BR A R EA  R W B U tU I  ROM AN 0 1 INVESTITH \  

P R IN  (RIDrTAMSTALT IH V IST R O M A N U  ( CIRO) \

Credrtonslah, si-a asumat o marc responsabilitate preluând administrarea

dc Investiţii, a h  t i n i  disponibilităţi băneşti vor 0  astfel, gestionate profesional.

ano a încheiat Contractul da administrare ta fondul Somon de levestiHi in eoahmutate că 
legea romana, fiind aprobai de CNYH prin decizia nr. 216/ 19* 10. 1995.

O  BANCA AL CĂREI TRECUT A SIG U R A

Anul VH •  Nr. 1521
•v.Ă'NVfWuWfvnnAv

Marţi, 28 noiembrie 1995
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iJkm i L i i
•  Vând teren extravilan, 

1,78 ha la Şoseaua Na
ţională, Vând apartament 
4 camere, central, Sime- 
ria. Informaţii tel. 661626.

(2503)
•  Cumpăr garaj, .zonă 

centrală, sau teren eoni-
1 strucţig 100 mp. Telefon 
211041. (2498)

; .«LV. •«* •;.< '•

S.C. Confort Plus 
Construct S.R.L. Ttm- 
pa vinde gresie şi fa
ianţă Italia, covoare 
mecanice Belgia. In
formaţii, tel. 661066, 
661626. (2503)

*rm ~ • — • — . • r~ •» -** * ' • . *
•  Vând vie - spalieri,

acces cabană Orăştie, 
chioşc metalic. Telefon 
625530. (2527)

•  Cumpăr miere albine
cantitate nelimitată, ofer 
servicii, contabilitate. Tel. 
623391, (2512)

•  Vând taragot aba
nos, Deva, Dacia, bl. 31, 
ap. 59, fam. Bretean.

(3523)
•  Vindem parbrize şi • 

elemente de caroserie pen
tru autoturisme import, 
telefon 065/124315.

(2449)
•  Vând porumb ştiuleţi,

sfeclă furajeră, coceni po
rumb, - zahăr tos. . Tel. 
642614. (2532)

•  Vând strung SNB 
560, dotare completă, în 
stare bună de funcţionare. 
Telefon 054/770371.

(2529) ;
•  Vând garsonieră con

fort I, Orăştie, Mureşu
lui, telefon 641305, după
ora 18. ,

i;."; ' (1749) -,
•  Vând casă, anexe, gră

dină 3fi ari, corn. Hărău, 
nr 42. (2073)

•  Vând două aparta
mente 2 camere, Mineru
lui, respectiv, Crişului. 
Tel. 628633. (2077)

•  .Vând teren intravilan 
D eva,,‘zona Gării. Infor
maţii bl. 49, sc. B, eţ. I, 
ap, 13, după ora 17 (vi
zavi Brutăria Neamţ).

(2542)

•  Vindem două 
, pompe AVERSA NG
100 80 160 -60 30 cu 
motor ASA MR2, 11 
kW, 3000 ture, 380 V. 
Informaţii la tel. 058/ 
830864. 830865

«)

•  Vindem bloc mo
tor IFA Informaţii
la tei. 058/830864,
830865

m

•  Vindem din stoc 
jucării, îmbrăcăminte 
de sezon. Informaţii la 
tel. 058/830.364, 830865.

If) ,  '

•  Vând mobilă dormitor, 
Orgştie, ţel. 642733, Infor-' 
maţii după ora 15.

(1743)
•  Vând maţe import,

dimensiune, 16—18 mm
14î lei plus (TVA. Tel. 
054ţ/7?4015. Intre orele 
12—23. (7965)

•  Vând maşină spălat 
vase (Anglia), 90# 000 Iei. 
Tel. 718852 ; 717423.

(7964)

•  Pierdut, carnet de 
şomaj, pe numele Pleşa 
Daniela. Se declară nul.

(6533)
•  Pierdut legitimaţie 

serviciu, pe numele Stevie 
Ionel. Se declară nulă.

(7967)
•  Pierdut legitimaţie

fotbal r s numele Sfat 
Dor:n Se declară nulă.

- (7969) :

•  Oomr.'.il Olaru Gheor. 
gh_> este rugat să se pre
zinte în 30 noiembrie la 
Tribunal, pentru divorţ

(7966)
•  S.C. Remontin Con

strucţii Montaj SRL a_ 
nunţă practicarea unui 
adaos comercial între 0— 
400 la sută, începând cu 
data de 23 noiembrie 1995.

V.: S' V V '-  V - (7968)
•  S.C. Melda Com Impex 

SRL Hunedoara anunţă 
practicarea unui adaos 
comercial între 0 • -400 la 
sută, începând cu data de 
23 noiembrie 1995.

(7963)
•  Asociaţia familială 

Cantina Hunedoara anun
ţă majorarea adaosului 
comercial cu 100 la sută.

(2524)

•  Caut pentru închi
riere în Orăştie spaţiu 
comercial central, minim 
20 mp. Tel. 227929. /

//■v*. (2490)
•  Caut de închiriat a-

partament în Deva sau 
Hunedoara, mobilat Tel. 
618675. (2543) .

_ • Contabil autorizat 
asigur evidenţă contabilă, 
pe calculator. Telefon 
718709, ora 19.

(7970) ,
•  Societate comercială 

angajează asistent far
macie, condiţii avantajoa
se. Telefon 672171.

(2526)
•  Ş,G. Gef Kacilities

SRL Timişoara angajea
ză pentru depozitul din 
Deva şef depozit, agenţi 
comerciali. Condiţii;: stu
dii medii, stagiul militar 
satisfăcut, vârstă maximă 
30 ani, domiciliul stabil 
în Deva, Informaţii tel. 
612255, între orele 10— 
16. (2447)

•  Rom West Euro,
distribuitor Henkel, an
gajează salesman, pose
sor autoutilitară. Salariu 
atractiv plus decontarea 
tuturor cheltuielilor Tel. 
069/229060,' 069/228464.

(2521)

•  S.C. Metro Mobila 
SRL- Deva, cu sediul 
în Deva, str. Şântu- 
halm, nr. 31 A, an
gajează comis voiajor 

' pentru Iugoslavia, in
formaţii la sediul fir
mei, sau la tel. 230193, 
230194, 230195, între 
orele 9—18. zilnic.

(2554)

DECESE
•  Cu adâncă durere; 

Laura şi Gipni Mihăiescu- 
Nicoroviei anunţă înceta
rea fulgerătoare din via
ţă a scumpei lor fiice

LU1SA
la numai 17 ani.

Corpul neînsufleţit , şe 
află depus1 la Casa mor
tuară din Deva.

înmormântarea va avea 
loc în ziua de 29. Sdf. 1995, 
ora 13, la cimitirul Bejan.

•  Colectivul Teatrului 
de Estradă Deva este 
alături de Laura şl Gioni 
Mihăiescu-Nicorovîai la 
nemărginita durere p ri
cinuită de trecerea pre
matură în nefiinţă a iu
bitei lor fiice

I.U1SA
Dumnezeu Să-ţi odih

nească în pace .' sufletul 
tău neprihănit.
, •  Vei rămâne veşnic în 

amintirea mea ca cea mai 
scumpă prietenă, draga 
mea

LUISA.
Diia.

a Colectivul Su-;
. cu.-;alei ASIROM S.A. 
Hunedoara - -  Deva 
psie alături de cole
ga lor Adam Maria, 
contabil şef, şi fami
lia dânsei, la greaua 
încercare pricinuită 
de decesul mamei sale. 
Sincere/ condoleanţe. - 
Dumnezeu s-o odih
nească în pace !

(2535)

•  Familia îndoliată 
anunţă cu profundă 
durere în suflet dis- 
pariţia fulgerătoare a 
fiului, fratelui, cum
natului şi unchiului

' CORNEL FLOREA 
la numai 33 de ani. 
La crucea ta vom 
presăra/ Covor de 
lacrimi înflorit /  Ca 
semn că nu te v'om 
uita/ Şi pentru noi 
tu n_ai m urit în
mormântarea va avea 
loc azi, 28 noiem
brie ora 13, la Bi
serica Ortodoxă din 
Vărmaga.

m (2541)

•  Familiile Apdone 
şi Adam anunţă di

. profundă durere stin
gerea din ' viaţă, la 
venerabila vârstă de 
82 ani. a iubitei lor, 

MARIA ANDONE 
înmormântarea azi, 

ora 13, la Cimitirul 
Ortodox din str. Emi- 
uescu, Deva. Dum
nezeu s-o odihnească 
în ’pace! (2538)

•  Cu durere în su
flet, soţia Măria A- 
numţă trecerea în ne
fiinţă a celui care a 
fost

VASILE GROZAV
Odihnească-se , în 

pace! • (2539)

- •  Cu profundă) du_' 
rere, anunţăm, îpeeta
rea 'din viăţă a celui 
care ne-a fost tata, 
socru şi bunio 

VASILE GROZAV 
Odihnească_se ' î n  

pace I ‘(2539)

•  Un ultim oma
giu . din jparteay fiicei 
Vioara, ginerelui Pa- 
vef, nepoatei . Paula, 
'peptru cel oare.a fost,

■VASffcB GROZAV.
. Dumnezeu să-l o- 
dihnenscă !

(2539)

•  Copleşiţi de du
rere, deplângem în
cetarea din viaţă â 
cuscrului nostru drag,

VASILE GROZAV
Dumnezeu să-l o- 

dihnoască în oace ! 
Familia Popescu.

(2539)

•  PXINR Hunedoa
ra — Deva deplânge 
dispariţia fulgerătoa
re a celui care a fost 
un buh coleg şi pa
triot, ataşat ideii de 
unitate naţională a  
neamului românesc, 
avocat CONSTANTIN

PREDA
şi transmite sincere 
condoleanţe familiei 
îndurerate. Dumne
zeu să-l odihnească!

(2556)

•  Dan Vasile soţ, 
şi Mariana Catalinoiu 
fiică aduc sincere 
mulţumiri celor care 
le-au fost alături la 
marea încercare pri
cinuită, de dispariţia 
celei care a fost

FLOAREA DAN 
-Mulţumim vecini

lor din blocul 15, Băl- 
cescu şi blocul 17 Li
liacului, salariaţilor 
de la Muzeul Deva 
şi Condor Deva.

(2557)

•  Cu adâncă durere, 
familia anpnţă încetarea 
din viaţă a celui care a 
fost tată şi bunic

EUGEN CAZAN
Corpul neînsufleţit se 

află depus la Casa Mor
tuară. înhumarea va a- 
veâ loc azi, 28 noiem
brie 1995, ora 13. la Ci
mitirul Ortodox din str, 
Eminescu, Deva.

(2074)
•  Sora Maria, cumnatul 

Ion, nepoţii Petrica şi 
Traian sunt alături de 
familia îndoliată de 'pier
derea celui » care a fost 
frate şi unchi

’i EUGEN# CAZAN .
' (2075)

•  A plecat dintre noi 
bunul nostru prieten

EUGEN CAZAN
Dumnezeu să-l odih

nească. Familia Gligore 
şi Sanda Purcariu.

(2076)
* •  Familia îndoliată a- 
nuhţă dispariţia fulgeră
toare a celei care 3 fost

TRUŞCA elena
Înmormântarea va avea 

loc azi, 28 noiembrie, ora 
13. la . cimitirul Valea 
Seacă, din Hunedoara.

Fie_i ţărâna uşoară !. v 
(022671)

DE SFÂNTUL NICOLAE, DE , 
SĂRBĂTORILE CRĂCIUNULUI Ş l 

ANULUI NOU.

în orice ocazie,

UN CADOU ORIGINAL,
realizat cu o grafică 

excepţională, .

FELICITĂRI CU INSERŢIE 
MUZICALA

de producţie americană,
în chioşcurile proprii de difuzare ale 

ziarului „Cuvântul liber" din 
Deva, Hunedoara, Orăştie.

ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR ŞI MEMBRILOR 
CONDUCERII „DECEBÂL" DEVA

In baza Legii 77/1994, convoacă, la sediile 
secţiilor Deva, Haţeg şi Petroşani, pentru data 
de 30 noiembrie, ora 10, pensionarii care au 
avut ultimul loc de muncă la S.C. „Decebal“ 
Ş.A. Deva, foştii salariaţi, precum şi producă
torii agricoli care se află în relaţii contrac
tuale cu societatea, în scopul consultării 
participării lor la acţiunea de privatizare a 
Ş.C . „Dcccbal“ S. A., după Legea 77/1994.

SISTE M U L DE G O SPO D ĂRIRE  ;

A  APELO R D EVA  *

cu sediul în  str. A . Vlaicu, nr. 25
V inde la  licitaţie publică un  excava

tor cu echipam ent draglina.
In form aţii la tel. 611773, 611536.

RANKCOOP S.A., FILIALA HAŢEG

A N U N Ţ A

VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICA 
a următoarelor bunuri imobile:

•  Casă eu 5 camere/ bucătărie, baie, anexe 
gospodăreşti, curte şi grădină, situate în Strei- 
Sîngiorgiu, str. Branişte, nr. 266. Suma de 
pornire este de 25 000 000 lei.

4  Apartament cu 2 camere, în Călan, str. 
Bradului, bl, 15, ap. 21. Suma de pornire este 
de 2 200 000 lei.

Licitaţia va avea loc în data de 4 de
cembrie 1995, ora 10, la sediul băncii din 
oraşul Haţeg.

Relaţii suplimentare la filiala Haţeg, str. 
Tudor-Vladimirescu, bl. 2, Bucura — parter. 
Tel. 770030 sau 625667.
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A I  O  S A N *2 A N - O  P I E R D E  !

_ ţin erea  unui câ ştig  s ig u r  
■b v isu l f ie c ă ru ia  in tr-o  , 

Traiului:ife  ,V< t o zi la a lta p o ţi d e v e n i
jom r& yspv f  a c ţ io n a r  la  F o n d u l

1 frcZst vis l  _  n  . .
pine iiipuaie ojtn un căf,. P ro p r ie tă ţ ii P riva te

J â rc i c a  tu sâ  ti asum : nici un I "Bânat-Crişana"
K J i iS C ^

I ţ^D ilem a  ta o rg a  rezo lvam  .^ soluţia care
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