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S.U.T. Deva-umdr de nâdejde 
al constructorilor

•  Cine nu construieşte- nu progresează;
m Producţia lui 1995 la nivelul celei din 1989;
•  Se primesc -cupoane de privatizare.

Interviu cu dl ing. IOAN GALEA, 
directorul S.U.T. Deva

— Lumea ştie că Staţia 
de utilaje şi transport De
va este una dintre' uni
tăţile de bază ale S. C. 
„Condor" S.A. . La ce ni
vel se situează la , această 
oră firma pe care o con
duceţi "
. Noi, zicem că la un 
nivel bun, în continuă 
dezvoltare şi modernizare 
a' activităţii; Mai exact 
spus, în anul 1995, pro
ducţia fizică, exceptând-o 
pe cea de prefabricata — 
urmare a reducerii drasti
ce a construcţiei de lo
cuinţe —v este la nivelul 
celei din 1989. Dar cu 
câteva precizări şi anume 
că acum lucrăm cu un 
efectiv redus, faţă de '89, 
cu .circa 30 la sută.

Pe co temelie le-aţi 
clădit, dle director ?

— Tometia cea mai re
zistentă este creşterea 
productivităţii muncii, care, 
la rândul său, a fost de
terminată de buna orga
nizare a activităţii pe

secţii şi ateliere, stabili
tatea oamenilor, de după 
reorganizarea din anul 
1990, perfecţionarea lor 
profesională şi angaja
mentul in muncă, res
ponsabilitatea faţă de în
treţinerea şi exploatarea 
dotării tehnioe, in pofida 
parametrilor săi scăzuţi. 
Oamenii, pregătirea- şi hăr
nicia lor au fost ş i ' ră
mân elementul definito
riu al activităţii noastre.

—- Ce produse fizico se 
mai realizează la S.U.T. 
Sfeyn ? -

--t«~ « 'nj'U ,*/' si
necesare, adică: betoane, 
mortare, agregate sortate, 
confecţii metalice şi, mai 
nou, dar deosebit , de so
licitate şi rentabile — 
confecţiile de plase sudate 
Tot o activitate mai 
nouă,' însă deja cu 
pondere şi eficienţă, o 
consituie reparaţiile auto 

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 2-«)

CONFERINŢA DE PRESA 
A FILIALEI JUDEŢENE A C.D.R.

Vinerea trecută, a avut 
loc la Deva prima confe
rinţă de presă organizată 
de conducerea Filialei ju
deţene a Convenţiei De
mocratice din România. 
In deschiderea evenimen
tului, dl Copstantin Bie- 
jan, preşedintele filialei şi 
preşedinte ăl Filialei Ju
deţene a Partidului Naţio
nal Liberal (Quintus), a 
rostit o scurtă, dar bogată 
alocuţiune din care spi
cuim : •  C.D.R. este cea 
mai puternică forţă a o. 
poziţiei; p la ora actuală, 
C.D.R. cuprinde patru 
formaţiuni politice (P.N.L., 
P.N.Ţ.C.D., P.NJi.S.D.- şi 
U.C.D.) şi două asocia
ţii (Alianţa Civică şi Aso- 

ia I *}*■*'■ leţinuţl po. 
litici); m conducerea C.DJ3 
jtt. a filiale-,-.* din tei o» 
riu se sIxg db i şam- tâ şgwt, 
luni; •  C.D.R, vrea să 
cucerească puterea , pentru 
a face altfel decât cei a. 
fiaţi in prezent la condu- - 
cerea ţării; •  liberalii vor 
libertate pe toate planu- 
’ rile, promovează privati
zarea, libera iniţiativă şi 
crearea unei clase mijlo
cii, Întrucât, dacă oame
nii sunt bogaţi şi ţara este 
bogată; <i la baza doctri
nei C.D.R. stau liberalis

mul, creştin-democraţia şl 
ecologismul.

Care este situaţia actuală 
ia C.D.R., după ce Unele 
formaţiuni politice au pă- 
răsit-o ? Din punct de 
vedere numeric, ea a scă
zut, dar a crescut din 
punct de vedere calitativ. 
Prin plecarea unor parti
de, C.DJR. a avut de 
câştigat deoarece o sea
mă de personalităţi. i-au 
făcut mult rău. Au rămas 
formaţiunile politice se
rioase, stâlpii convenţiei 
fiind P.N.L. şi P.N.Ţ.C.D. 
Sigur, mai există disen
siuni în C.D.R, dar sun
tem hotărâţi să pâstrăaf 
şl să întărim unitatea a- 
cesteia, chiar cu riscul 
pierderilor unor oameni. 
In ce relaţii se află Con
venţia — -

opozL
ţi» — şi m  K tk. m  $i 
F.A.C. — andrele plecate 
d*rt CJJ.R. ? Există o 
înţelegere între noi şl 
Partidul Democrat să nu 
ne atacăm, să ne sprlji. 
nim reciproc în acţiuni şi 
în alegerile viitoare. Dar

A consemnat 
TRAI AN SONDOR

(Continuare tn pag. • 2-a)

Ce-a mai fost...
•  Dureri de cap pentru 

falşH revolttţionari. Co
misia juridică a Senatu
lui a adoptat un amen
dament la Legea nr. 42, 
care prevede posibilita
tea reverificării dosare
lor celor care au primit 
titlul şi drepturile mate
riale pentru calitatea de 
participant la Revolu
ţia din decembrie 1989. 
Pentru falşii revoluţionari 
se prevede răspundere 
civilă şi penală. Corect. 
Prea s_au Înmulţit.

•  Codul rutier, in Par- 
lament. f Deputaţii au

. dat undă verde noului 
Cod rutier, care pre
vede. între altele, limi
tarea vitezei * maxime a 
autovehiculelor1 în loca. 
lităţi la 50 km/oră, în 
afara localităţilor la 90 
km/oră, iar pe auto
străzi la 122 km/oră. De 
asemenea, folosirea giro 
târârilor este permisă 
doar- poliţiei şi numai In 
cazul intervenţiilor ope
rative. Deci, parlamenta
rilor, nu.

•  Iarnă grea In ţară. 
In unele ̂ one din. ţară, 
îndeosebi din sud şl sud-, 
est, a' mai fost o săp
tămână de iarnă grea, 
care a periclitat starea 
drumurilor, căilor ferate,

aeroporturilor, comunica
ţiilor, aprovizionării cu 
gaze naturale şi energie 
electrică. Noi, pe aici, 
nu ne-am confruntat cu 
asemenea situaţii. Nu 
înseamnă că o ducem 
bine.
. # Conferinţa balcanică 

a managerilor. World 
ţTradg Center din Bucu
reşti a găzduit cea de a 
doua Conferinţă balcani-

chiar aşa. Şi oficialii 
germani şi presa din a- 
cê jkă ţară mai dau 
„gherle". Ai noştri, nu.»

•  Cohgresul Naţional 
U.N.O.K.D. In zilele de 
9—10 • decembrie s-au 
3esfăşurat, la Braşov,,lu
crările Congresului Na
ţional al Uniunii Naţio
nale a Organizaţiilor Re
voluţionare Democratice 
din România, cu sediul 
în oraşul de sub Tîmpa. 
Congresul a fost deschis 
de preşedintele României,

că a managerilor — ma
nifestare economică ţi 
ştiinţifică de mare inte
res. Au participat re
prezentanţi ai guverne
lor din ţările perimetrtu 
lui din Balcani.

•  Stafful M.I. în Ger- 
mania. Ministrul de in
terne Doru Ioan'\ Tără- 
cilă şi alte cadre din 
conducerea M.I. s.au ar 
Gat In Germania pentru 
a discutajeu omologii lor 
şl a lămuri problema 
existenţei sau nu a unor 
bande de răufăcători ro
mâni, bine Instruite ta 
România, care. gcţienea- 
ză pe teritoriul Germa
niei Se para că emJt

dl Ion Uiescu,' el însuşi 
revoluţionar.

•  Partidul Democrat şi 
presa. Capii Partidului 
Democrat şi deputaţi în 
parlamentul - ţării au de
pus la organul legisla
tiv un proiect de lege 
„privind unele măsuri de 
asigurare a condiţiilor 
normale de apariţie şi 
difuzare a presei". Pro
iectul cuprinde propuneri 
clare; necesare şi utile 
care ar asigura, Inţr- 
adevăr, condiţii norma
le d« existenţă a presei 
independente, de facili

tare a muncii ziarişti
lor. Oare va rezista pro
iectul la îndârjirea unor 
parlamentari împotriva 
presei ?!

•  Legea privind sala
rizarea parlamentarilor, 
remisă la Parlament.
Preşedintele Ion Uiescu 
a remis parlamentului, 
spre reexaminare, Legea 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 53/ 
1991 privind indemniza
ţiile şi celelalte drepturi 
ale senatorilor şi depu
taţilor, precum şi salari
zarea personalului din 
aparatul parlamentului. 
Preşedintelui ţării i s-au 
părut prea gogonate a- 
ceste drepturi. Au cu
vântul „sărmanii" aleşi 
ai naţiunii.

•  „Ziua Constituţiei 
României“. Iniţiativa Ca
merei Deputaţilor ca data 
de 8 decembrie să fie 
proclamată „Ziua Con
stituţiei României" a fost 
aprobată şi de Senat şl, 
ca urmare; vinerea tre
cută s-a sărbătorit pen
tru prima dată acest e- 
veniment. Referendumul 
naţional asupra Consti
tuţiei României a avut 
loc în 8 decembrie 1991.

.Ce s-a-ntâmplat

ABONAMENTUL
LA ZIARUL

99CUVÂNTUL LIBERU

Abonamentul este calea cea mai siau- 
ră şi mai avantajoasă de procurare a zia
rului nostru. C o s t u l  abonamentului 
pe luna ianuarie 1996 este de 2 500 de lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 4000-—4200 de lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1 500 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 pagini!

Abonamentele se^pot face la oficiile 
poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
ianuarie puteţi face abonamente în tot 
cursul lunii decembrie.

TOMBOLA
ABONAŢILOR

Pentru cititorii care se abonează pe o 
perioadă mai îndelungată (3 luni, 6 
luni, un an), redacţia oferă posibilita
tea efectuării abonamentelor în luna de
cembrie a.c.. la preţul de acum (2 500 de 
lei pe lună), fără a mai percepe majo
rări (eventuale) de preţ în cursul anului 
19957 *

Cititorii care se abonează în această 
lună vor participa la o tombolă, la care, 
prin tragere ta sorţi, se vor atribui:

•~1 PREMIU I — 300 000 LEI unui 
cititor abonat pe întregul an 1996;

• 1 PREMIU II — 200 000 LEI unui 
cititor abonat pe primele 6 luni din anul 
1996;

• 1 PREMIU III — 100 000 LEI unui 
cititor abonat pe primele 3 luni din anul 
1996.

Tragerea la sorţi va avea loc joi, 18 
ianuarie, iar câştigătorii vor fi anunţaţi 
prin ziar.

CADOU DE 
SĂRBĂTORI • / /

(I

De Sfintele sărbători ale CŢăciunu 
lui şi Anului Nou 1996, redacţia oferă \ 
cadou tuturor abonaţilor ziarului un

CALENDAR 1996
tipărit color, pe hârtie fină, care va fi 

dus la domiciliul abonaţilor de către fac- / 
torii poştali, împreună cu ziarul în i 
preajma Crăciunului. ţ

,  „CĂLĂUZ A“ —  300
La apariţia nr. 300 al publicaţiei „Călăuza”, 

urăm colectivului redacţional noi izbânzi pe tă
râmul activităţii publicistice.

n r m m r r r r m r m r m r r m m r r n



S.U.T. Davcp-umdr de nddejd* 
al constructorilor

(Urmare dta pag. 1}

— Sigur, fiind imitate 
aparţinătoare S.C. „Con
dei-** S.A. Deva, ponde
rea producţiei şi a servi- 
/}»S t ®,îî orient.’ 'â ii so
cietatea — mamă.

— Activitatea de con
strucţii în generai s-a 
redus, deci şi a societăţii 
..Condor", apoi au aDărut 
şi alt» firme de con- 
st * :* -fit ticulare ia 
rnulţ "etăten -s* m-n-m 
iese diferite ytilităţi — 
porţi, garaje, balcoane, 
gprduri etc. Ca urmare, 
doar circa 40 la sută din 
activitatea noastră este 
destinată acum &C. „Con
dor" S A Deva, ponderea 
fiind " la alţii, ca să mă 
exprim asa. De exemplu. 
Betoane si mortare li
vrăm la o serie de fir
me din Brad. din Ghelari. 
care ne preferă pe noi 
pentru calitatea produselor 
şi operativitatea fin ono
rarea comenzilor

\ - iarna este— ca noi 
şi \' cu siguranţă că activi
tatea ’ în comtrBcţU Se vă 
diminua ia maximum. t a  
S.U.T. Deva ce se va în
tâmpla ?

— Tot asa. Adică vom 
da concedii salariaţilor, 
vom efectua revizii si re
paraţii ta maşini ţi utila
je, la liniile tehnologice, 
iacât imediat ce se va 
putea lucra pe şantierele

de constricţii să inirăţn şi- 
noi în plin. Dar nici pe 
timpul iernii la noi nu va 
jngheţa** totul. Vom mai 
lucra. A v e m  ca- 
jw Hr, ea tehnică jr» tijS1. 
mzator , să aaer )« ‘ «s- 
re o nenzi si ?ar«u iţ

— Bar SUI .Cwâdor*' 
S.A. se privatizează—

— Si noi co. ea. De
fapt, aproape 90 la sut# 
din sala riaţii de hs S.U.T, 
au depus de twrii « s ta 
tele cu certificate de pro
prietate pentru , privaţi- 
zai iar acum U aştep
tăm |*» cei care ac avut 
dreptul la cupoane. să le 
depună la S.C. „CoiidOr** 
i ii E te o si
gură de viitor. Activita
tea de construcţii se va

 ̂ revigora*- se . va dezvolta. 
Cine nu construieşte 1x4 
progresează.

— Vă dorim ssccst, 
Sărbători fericite .şi- La 
mulţi ani!

—' Mulţumesc, ' aseme
nea ziariştilor ‘ de lâ „Cu
vântul liber*1 şi ducă-mi 
permiteţi aş mai adăuga 
ceva. >

— Ca plăcere* •
— Mulţumesc -Şî felicit 

întregul colectiv de la 
S.U.T. Deva pentru mun
ca depusă şt rezultatele 
obţinute in anul 1985, ca 
şl pe clienţii fi colabo
ratorii noştri, şi le do
resc tuturor, cu prilejul 
(Irâcii n at;ii şi Anoitsi m& 
1996, „La mulţi ani!“.

CONFERINŢA DE PRESA 
A FILIALEI JUDEŢENE A C.D.N.
■■ (Urmare/din pag: 1)

supt. şi la noi şi la ei, 
unele persoane care umblă 
cu dedesubturi. Cu P.L. 
'93 şansele de a încheia 
o înţelegere nu mai exis
tă* deoarece acest partid 
joacă necinstii. A fost re- 

.cent în judeţ un. lider al 
P,D. care, pur şi simplu, 
ne_a cumpărat câţiva 
oameni.' Cu P.A.C. am în
cercat la Brad să facem o 
apropiere. Am vrea _ să 
realizăm aşa ceva lâ ni
vel de judeţ. La confe
rinţa judeţeană a filialei 
P.N.L. unii n-au fost de 
acord cu alianţa cu 
P.N.Ţ.C.D. fiindcă acesta 
— au zis ei — nu este un 
partener sincer. Cum a_ 
preeiaţi această atitudine ?

Este adevărat că unii li
berali ău aeeastă poziţie. 
Dl Umil Constantin esc ti a 
devenit m e m b r u  al 
P.N.ŢC.D» Cum calificaţi 
acest fapt ? Gestul dlui 
E. C. a surprins pe foar
te multă lume,, dar acest 
fapt nu deranjează. Oare 
dl E.C. vizează preşedin
ţia P*K.ŢjC.D. i Asta este 
treaba partidului ..respec- 
tiv. Dacă va candida în 
continuare la preşedinţia 
C.D.R. şi la cea a Româ
niei, noi îl voal sprijini. 
Ar avea şansă candidând 
la preşedinţia ţării 1 Da, 
dacă nu ar mai candida 
r« lons Iliescu 0>î « jtu -  
o dovedesc wUune.-** mm- 
daje' — influenţa sa în 
rândul electoratului creş
te continuu.

Intre problemele abor
date la Conferinţa Na
ţională- * PBSB (nu însă 
în profunzime şi cU mă
suri ferme de «Mtăcatt — 
n.n.), un loc important 
l-au ocupat cele referi
toare la corupţie. După 
cum sublinia dl Adrian 
Năstase, chiar şi Biroul 
Executiv Central al PDSR 
s_a sesizat că ; „trebuie 
atrasă atenţia asupra fap
tului , că PDSR este în 
pericol să piardă de sub 
control a problemă cu 
mar® fnspsst moţional 
(problem® -«'/vpWefi cure 
se poate transforma in
tr-o arm ă de luptă fin. 
potriva partid toeî. f <* 
deja uiilizată, In anumite 
proporţii, şi dc opoziţie 
dar şi' de.f«riidfeie: . din 
coaliţia majoritară; peri
colul major ar surveni a_ 
tunci când in pregăti- 
rfA campaniei electorale, 
problema corupţiei ar de
veni un instrurrient poli
tic în mâna grupurilor 
pariamentareţ, interesate 
îp continuitatea membri
lor lori*. Fără a nega e- 
xistenţa cazurilor de co*. 
rupţie, chiar şi în partid, 
s-a adus ca argument 
„obiectiv", în acest sens, 
numărul ridicat — circa 
200 000 >— al membrilor 
săi' (!), fp completare 
dar ceva mai concret a 
tosf raportul dîui Dorn 
Toan Tărăcilă, care a ară
tat că din 15 000 cazuri 
«ic xî, descoperite l<c
ţară, nici 2 000 nu s-au 
sancţionat conform , legii.

12 DECEMBRIE

•  -f Sf. Ierarh Spiri- 
doa, făcătoriii de minuni; 
Sf. Ierarh Alexandra;

•  1642. Navigatorul o- 
landez Abel Tasmap des
coperă Noua Zeelandă;

•  S.au născut . în 1843 
oir >* — rul GHEORGHE

STEPHANESC U (m 19 4); 
în * •2- ' loricul ;e ar 
MARIN BUCUR;

•  A murit, în 1962, scrii
torul şi publicistul FEL1X 
ADERCA fn. 1893);

•  Soarele răsare Ia ora 
7,42 şi apune la 16,36;

•  Au trecut 345 de zile 
din an; au rămas 1 numai 
20.

Ceva laud „ofensiv", dl 
Şah Marţian n-a ocolii 
laptul efi fenomen# de 
errupţi# S-au manifestai 
chiar şl Iu vârf, amintind  ̂
in acest sens, cazul a doi 
prefecţi* ouw au feri l« ă  - 

:m : io*t- să ■■pţ'- 
sSBCtionaţi pentru

ca
SubliniindU-sc că ine- 

îkim ţ* um Sâ şi ilpa» Sa

cri m  «sSfcheteazâ feept 
*0ÎM$ţie* şi faţa* care 
80 mcacrlltij. $tm  tetr-o 
ftiwaenea pfiniţia tnsă

regapM e* Im Ca
mera Deputaţilor a fost 
re« iO ţ şm tm  »  doşa 
mim. fagfi pen-

maififtcjuv* ţl com
pletarea Codului de Pro
cedară penală şt a Legii 
19/1391 pttotru aancţio-

Corupţia $1 
corupătorii

acţiune sunt la fel de 
Mi oătoare 0 -i partMI 
ca şi corupţia propriu- 
zisă, s-a arătat că te a- 
sehKnea condiţii se ereu 
«azi ca K' jjropsce a»f ţ >'_ 
fio rii. fenomenului ■ res- 
pectiv. Abia atunci când 
se reacţionează in teţa 
situaţiilor de corupţie Se 
poate spune că suntem ea 
adevărat democraţi şl 
principiali şi nu se trans
formă o problemă de ma
ximă importanţă în pre
text pentru reglări de 
conturi sau aranjare pe 
cariere. în cont.ext, s_a 
invocat şi făptui că wak-

narea faptelor de încăl
care a unor norme ce vi
zează atentatul la sigu
ranţa cetăţeanului, a- 
cesta văzându-se acum 
apărat doar de lege, c-x- 
•drul ei fiind însă cu mul
te goluri Răul >es rmm 
constă fn aceea că prin. 
c iv 'i ' ut pen
tru lupta împotriva co- 
* pţîel, respectiv cadrul 
legislativ adecvat, a *îe- 
venit obiectul unor jocuri 
politicianiste, ele ne-
putându-Se Justifica, fi, 
toate situaţiile, prin tri
mitere la celebrul articol 
200.

sa***» mereu «MMI şl 
incifite^ chestiuftă» eO-;

A'to intens g||âia-i 
tizat| 4 |r, din plefte, de 
Orie CBSi neaitg m  fucrii- 
me se opresc loar la a. 
eest nivel. Departe de a 
putea fi insă percepută 
«umai ca o operaţiune 
destabilizatoare, venită di»;

grtea unor partide po- j 
ice, corupţia nu se 

cembate -..eficient dec&t 
dacă se face ordine în pro
pria casă, cum s-a cerut 
îr, «mfrrfeiîă, m  mm «%- 
ţk% pm-rnvimsâ ritori ti *k 

m i
tto mrupitori Aceştia f-m 
ca flagciul să se suo&r 

1.1 sctvto
să aducS sub şoimul fl». 
trebăril chiar şi mmuî 
reformei. Le-sL*.»,'»*-,*# 
litoS i  venriurilor £& 
către demnitari ar consti
tui, evident, o măsură: 
binevenită în lupta im- | 
pt cortipţfeî.

Reprimarea corupţiei şi 
a abuzului de putere nu i 
se poate face, aşadar; 
doar cu a. rezoluţie «dop- I 
tată în acest sens de că-1 
tre conferinţă, ci, se ceri 
a fi conjugate eforturile 
î voinţa'tuturor iau' ii,  

ter fntehesaţf şi împtMSp, 
In elaborarea srÂ
cificO, în stoparea fendL 
menelor de îmbogăţire 
peste noapte mpij-
câ .a oricăror, „tofreprfâzâ- . 
torr* <*"re specbteuZă M 
stil marc conjun ţopş 
tranziţiei spre, . ebonoihia 
de piaţă." .

■ ■ v r. .. *. '■
nicolAe  tîrcob

Mai nalt respect pentru persoanele cu problene
7 Foarte necăjită, o doam

nă din Deva ne-a sunat îa 
redacţie pentru a ne re
lata cum înţeleg unele 
persoane să-i trateze pe 
semenii lor care au avut 
neşansa şă se îmbolnă
vească. Dna, al cărei nu
me nu-1 vom divulga, de
oarece ne_a cerut acest 
lucru, este pensionată de 
boală. Cu un 'timp în ur
mă şi-a pierdut ~ vederea 
la ochiul stâng.

Interesăndu-se la Asocia- 
ţia Nevăzătorilor din Alba 
Tulia, i s-a răspuns y ă  
după data de 4 decem- 
i rie îşi poate d pune 
sariil la filiala din Hune
doara. In data de 6 de-w* 
cembrie, însoţită de fiica

dumneaei, s-a prezentat la 
sediul filialei din Hune
doara, strada Cerbului. 
Dar a găsit un afiş pe uşă, 
care-i anunţa pe solici
tanţi că funcţionara care 
ar fi trebuit să lg stea Ia 
dispoziţie se află la... Alba 
luiia. „Deşi . r— precizează 
dna în cauză —- mi s-a 
spus clas că după co în 
noiembrie a lucrat Ia Alba 
Iulia. persoana pleacă în 
concediu şi din 4 decem
brie poate fi găsită la 
Hunedoara. Dacă atunci 
când voi reuşi s-O găsesc, 
îmi va spune că n-am 
depus dosarul kt timp ? 
Ca să nu mai vorbin de 
banii dacţl degeaba pe 
autobuz, bani mulţi pen

tru Un pensionari*. Met 
mai putea adăuga acestoaj 
inconveniente şi altoi, | 
despre care dna n-a a*, 
mintit : greutatea depla
sării pentru cineva su
ferind. cu probleme se
rioase de vedere 

Am scris despre acest 
incident pentru eă dna 
care, ne^a ■ . sunat ave»- 
dreptate să rie ihdignşWâ 
p, ntru, * t>„ * ,-a irt-
tâmplat. Şl in acelaşi
timp ca o invitaţie pe 
adresa celor ce-şi neso
cotesc obligaţiile, de a-şl 
trata cu mai multă con
sideraţie şi respect şe
ii vf i», ’t *,> ales < c în  pe 
care şi aşa soarta i-a 
marcât cu un -handicap. 
(V. novim»
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6*30 Ştiri •  Reluări; 
9,05 Springficld Story • 
(s); 10,05 Serial •  Santa' 
Barbara ; 11.00 Frumos şi 
bogat (s); 11,30 Divor
ţuri (S); 12.00 Preţul e 
fierbinte (cs); 12,30 Due
lul familiilor (show); 
13>30 Fetele de aur (sit. 
corn.); 14,00 Pasiunea ei 
e ; crima (s.p.); 15,00 Bar
bet Schafer talkshew;
17,00 Hans Meiser talk. 
show; 18,00 Jeopardy i 
(cs); 18.30 între noi (s„
Germania, 1995); 20,10
Exploziv •  Magazin; 20,40
Judecată (s.p.); 21.15
Banditul cu mâna uşoa
ră (thriller, Germania, 
1995, p. I); 0,10 Mianti 
Vice (s); 1,00 Ştiri.

CANALE S
7,00 şth-i; ft,45 Show

ul lui M. Costanzo fi);
12.30 Ferma (show); 14,00
Ştiri; 14,25 Cotidiene
(show); 14,40. Beautiful 
(s); 13,15 Robinsonii (s); 
15 45 . Casa Castagna
(show); 17)00 Desene a* 
nimate; 10,00 O.K., pre
ţul e corect (cs); 20,00
Roata norocului (cs);
21,00 Ştiri; 21,25 Marea 
lovitură (s.p.); 21,40 Film;
23.30 Ştiri ; 2,30 Cotidic- 

.ne (show/r); 3,00 Revista 
prese!; 3,30 Frontierele 
spiritului (şmisittne re
ligioasă); 4,30 Target 
(magazin reluare); 5,30 
Nu doar modă (magazin 
-- reluare).

i *

6^0 Germania azi cB. 
mineaţă; 10,00 Cannen 
(s.p.); 11,00 Insula taa*
teziilor (s); 12A0 Ansa
Maria (s/r); 13,00 Love
Boat (s); 14JI0 Trapper
John MD (s>; 15X10 Star
Trefc (s- SF); 16,0Q Mac 
Gyver (s); 17,00 Totul
sau nimic (cs); 18JM)
XXO (cs); IMd Ştiri 
regionale; 19,00 Aşa_i 
viaţai (s); 1930 Ştiri •
Meteo e  Sport ; 20,00
Roata norocului (cs); 21,60 
Scariett tfA, SUA, 1994, 
p. U); 23^0 Spiegel TV 
(reportaje); 1,00 Dus 
dracului (La. Australia, 
1986, p, D; 2,55 Star 
Trek (s/r).

6,30 Ştiri NBC. cu Tom 
Brekaw; ’TfiO Ştiri- şi re
portaje ITN; 7^0 Boţii
şi afaceri (do); 8,00 Azi 
— Informaţii la zi ;, 10,00 
Super Shop; 11,00 Roata 
banilor •  Europa; 15.30 
Ultimele zvonuri bursie
re; 17,00 Roata banilor 0 
SUA ; 18X10 Boieria 6-* 
uanciar; 19,00 Ştiri şi re
portaje ITN; 19,30 Us_ 
buaia (do); 20,30 Show
•  Selina Scott — teter- 
viari ; 21,30 Profiluri (de);
22,00 Europa 2000 (do);
22X10 Ştiri şi reportaje 
ITN; 23,00 Shew-ul se
rii o Jay Leno; 0,00 no- 
elbci pe gheaţă NFL; 1,00 
Pulsul afacerilor.

7,00 Femei inimoase 
(serial); 7,30 Teledimi- 
aeaţa (magazin); 9J15
Jurnal canadian; 9X15
Bibi iş prietenii săi fiii 
10-15 Mechd vieţii (ac
tualitatea canadiană); 
11,15 Fa, Si, La, a cân
ta (cs); 11,45 Thalassa
(r); 13,45 Jurnal F 3;
14JKS Luminile-, (r); 14,30 
Surpriză la priză ; U&r4 
_rel»are); 15,35 Ceva pi
cant fi); 16,30 Femei ini
moase (r>; 1745 Magazin 
culinar; 17X30 "Bibi şi 
prietenii săi te); 10.15 
Studio Gabriel (div.); 
■MM Campionul (con. 
a n d :  19JO Jurnal TV 
*; 2040 Luminile Pa- 
risalui; 20,30 Jurnal el
veţian; 23,00 Jurnal F3.

7,00 Ştiri; 7,45 Uncma_ 
ttina (magazin); 1045 
Film : 12,10 Dimineaţa
verde (mag.); 13,25 Ştiri; 
13,35 Doamna fn galben 
(s); 1440 Ştiri; 1540
Sala de jocnri (cs): 1645 
Solletico (m^. copiilor); 
26.50 Desene animate;
18.30 Zorro (s); 18.50
Azi in Parlament; 1940 
Seară italiană (magazin); 
1940 Luna Park (cs):
21,00 Ştiri •  Sport; 21.40 
Numărul 1 (showh 0.20 
Dujâ Jbip** tisaţi mesa
jul (show); 1,60 Ştiri * 
Zodiac •  Meteo; 140
Green (mag.); 2.15 Film; 
345 Atâta piăecre (va
rietăţi).

:>

J
Anul VII •  Nr. 1529 Marţi, 12 decembrie 1995 \



5' r » . l î U A f i T T T » .  r . î t t I P O

1
I
I
I
1
I

I

I
I
I
»

I
i

I
I
f
I
1
1

DIVIZIA NAŢIONALA

Doar frigul şi oboseala 
„nasc" „surprizele"?

#  Poli iaşi „perfor
mera “ etapei T •  Spor
tul Studenţesc între
rupe seria Politehnicii 
Timişoara •  F.C. Na
ţional a adunat ulti
mele cioburi rămase 
din Farul Constanţa... oboseala fotbaliştilor sau de ta 20 m. plecând cu 
•  Gloria Bistriţa rea- Jocul* din culise care 3 pun^e preţjMis& Sib.e.

mâhnirea în n- poate adormi vigilenţa nil au presat mereu, dar 
®u.Ce m ®* unor conducători sau fc*. niciodată n*au nimerit
Chipa toi cirţu . fcklişti ? ' " '  plasa porţii...

Una- dintre surprizele PoliţehnicU Timişoara, 
Sâmbătă (şi vineri ® etapei a 20-a din Divizia până la Tg. Jiu i-a fest. 

partidă, la Piteşti) s-a Naţională s-a înregistrat întâlnind pe Sportul Stu- 
Şesfăşuraf a treia etapă la Sibiu. Aici, ambiţîoa- denţesc, timişorenii şi-au 
din „prelungirile" cam- sa echipă Inter, cu recu- întrerupt seria victoriilor 
piottMWbM, in majori**- născutul antrenor Ţălnar ţ i  a  meciurilor egale (de 
tea locurilor pe frig pâ- la timonă, n-a reuşit în 6 etape), fâcândn-1 mare 
trunzătar, zăpadă şi vânt nici. un fel să înscrie un pe portarul Răzvan Lu- 
reee. Şi idei nu mai ştii gol iii poarta studenţilor cescu. Dovadă că au a- 
ec să crezi, ce anume im- din Iaşi, cane au încasat taeat mereu, dar demar- 
pieteazâ asupra desfăşu- până acum nu mai puţin cat a marcat Şumţsdieă in 
ţârii unor meciuri de de 47 de goluri 1 Şi daci mim 19 - dintr-o... lovitură 
fdtmd — anotimpul j>rea gazdele nu au Ubuţh „per, de la 11 m. 
friguros şi pentru acest formanţa", oaspeţii au 
bărbătesc sport, fotbalul, marcat dintr-o lovitură

Ce s-a întâmplat cu Fa- 
rul) nu ştiu bipe decât 
cei din conducerea clubu
lui. E al treilea meci pier
dut pe teren propriu de

___   .. __ . _ Farul, care până mai a-
— Ţţoii. Timişoara 1—0; Inter Sibiu — cup» ocupa locui 3 la 

' poli, iaşi o—1; Sţeiua — AS Bacău 4—0; Tand clasament 1 
— FC Naţional 0—2; U. Cluj N. — Oţelul 

Gafeţi 3-3. '
A M : E N T U t

. . Rezultatele etapei: FC Argeş — Petrolul 2—1; 
jdi&rja. Jîfctriţa —* Univ. Craiova 3*—0; FC Braşov 

Dinamo 3—1; Ceahlăul PJN. — Rapid 0—1; Spor- 
tişoăn

I
I
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1
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Cor vinul, rezultat de egalitate la Vâlcea
A căzut cortina Şi asu- şi un punct, Corvinul a- valoare. Recentul „iocor- 

pra turului campionatului vând acum —1 la adevăr. porat“ în echipă — Matin 
Diviziei A, rămânând ca mai uşor de recuperat în ca — s-a remarcat şi în uit

' .  -.V ~ . . .. i- ‘ • ** L - . 1  ̂ A  I n  -1  a .restanţele din penultima retur, 
etapă (de miercuri. 6 de
cembrie) să se dispute 

mâine, 13 decembrie. Sâm
bătă, Corvinul a evoluat 
la F.G. Vâlcea, ultima cla
sată, ce în penultima e- Ji«i *B$oşanl, liderul orizont a apărut şi Fo- 
tapă luase o bătaie zdra- incmtestaW aţ senei a resta Fălticeni. Echipă
vănă la Minaur, cu 7—0 i ,a r^ L LH, f*a. A\ ş‘-a ambiţioasă, dar şi ca tm
Curo era de aşteptai, pe adjudecat victoria (cum iot bun, Foresta a învins 
teren propriu, F.C. Vâl- e â 3Î normal) în Intai- ţn penultima etapă tă
cea a opus o dârză re- rHrcaMsapopS1 tere" casă) pe Jiul cu 1-0 şi
zistenţă pentru a mai spă. £HU ^  ^  sâmbăta trecută i-a făcut
la din ruşinea scorului de -«gura“ şi la A.S.A. Tg.
la ZlatnaT E drept că şi lloc, t̂ fl. acestui campio- Mureş, fn deplasare, ca a- 
himedarenii au ratai de Rat- celaşi scor 1—0. Şl aşa
câteva ori înscrierea ga- ora act«ală ca o echipă a ajUns pe locul d #  doar
Iul ui care le ar fi adus redutabilă, ce numără la trei puncte de Jiul
toate trei punctele. E bun câţiva jucători de reală Petroşani I

Rezultatele etapei de miercuri, « decembrie : Sft recwnoaSt«» ^  Ia
Foresta — Jiul 1—0; Bucovina — Unirea A.I. 0—0;
M. Motru — GL Reşiţa, mi s-a disputat; Olimpia 
S.M. — CFR Timiş. 1—0; FC Bihor — FC Maram.
8—0; Minaur — FC Vâlcea 7—0; Corvinul — Un.
Dej 3—0; CSM Reşiţa — ASA Tg.M. 1—0; Gaz
ş t  — uta o—o. V ;

Rezultatele etapei de sâmbătă, le decembrie:
Jiul — Bucovina 2—0; Un. Dej — CŞM Reşiţa 2—0;
ASA — Foresta 0—1; Unirea Al. — Gaz M. 3—2;
Gl. Reşiţa — FC Bihor 1—0; UTA — M. Metru 

i 3-0; FC Maramureş — Olitnp. S.M. 3—0; CFR 
i  Timiş. — Minaur 2—0; FC Vâlcea — Corvinul Hd.
{ .■'■ffe®;- :■■■'■: :.:Lv. ■■■■■■■■' - “y "
J C L A S A M E N T U L

Urna etapă, fiind cei mai 
bun de pe teren. Dacă 
până acum se credea că 
Jiul are de luptat pentru 
promovare doar cu AŞ.A. 

îrgu Mureş, iată că la

î i

y c  L A
fc. Steaua 20 14
2. Rapid yvyyy .. 20 12
3. Gloria Bistriţa 20 11
4. Univ. Craiova 20 10
5. Dinamo 20 10
& Farul C-ţa. 20 9
7. FC Naţional 20 9
8. U. Cluj N. 20 9 2
9. Petrolul 20 8 3

19, Inter Sibiu 20 8
ÎL FC Argeş 20 8
12. FC Braşov 20 .7
13. Poli. Timişoara 20 7
14. Ceahlăul 20 7
15. Sportul Stud. 20 7
16. Oţelul Galaţi 20 • 7
17. Poli. Iaşi 20 7
18. AS Bacău 20 7

St la Constanţa* scorul 
a fost dteschis, tot prin- 
tr-o lovitură de pedeap- 

3 52—28 45 să t»  ffl) acordat* — se
7 38—20 37 pare — eu mare uşurin-
8 28—21 34 jă de arbitnd C- Toma. 
7 27—19 33 Şi Farul ciobit, stins, tot
7 23_20 33 coboară in clasament».
8 36—29 30 Cu mici oscilaţii (spr*
8 32—34 38 bine) Univ. Craiova e teF
9 26_23 29 tuşi departe de ceea ce
9 23—23 27 era altădată. Gloria Bis.

3 9 22—22 27 triţa, care şi ea a început
3 10 25—31 27 să pălească, i-a adminis-
5 8 20—31 26 trat Un 3—0 Craiovei, fă-
4 9 33—32 25 ră să ridice tribunele în
4 9 22—29 25 picioare. Şi când ne gân- 
3 1# 19—20. 24 dina ce jocuri făcea Uni- 
1 12 22—29 22 versiţatea în deplasare, 
1 Jj 20—47 22 realizăm mai bine cum 
0 13 23—41 21 scade valoarea campiona

tului nostru. E greu să 
acoperi lipsa unor jucă
tori cum sunt Craiovea-

Etapa viitoare: poli. Timişoara — Inter; Oţe- 
lul GL — Ceahlăul; Poli. Iaşi — U. Cluj; AS Ba
cău — Sportul; Petrolul — Farul; FC Naţional —
Steaua; Univ. (Jraiom — FC Argeş; Dinamo — Gl. nu, Stîragă şi a altor va- 
Bistriţa; Rapid — FC Braşov. lori.

I
I
I
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1. Jiul Petroşani 17 42
' J. Foresta Fălticeni - ■ 17. 9

3. UT Arad 17 8 5
H. ASA Tg. Mureş ■: 17 9 2
5. Unirea Dej 17 9 1
6. CSM Reşiţa 17 8 3
7. Gaz Metan 17 7 4
8. Corvinul Hd. 17 6
9. FC Bihor 17 -7

10. FC Maramureş 17 7
11. Minaur Zlatna 17 6
12. CFR Timişoara* 17 8
13. Unirea AX 17 6
14. Bucovina Suceava ■' 17 6
15. Gloria Reşiţa 17 #
16. Olimpia S.M. - 17 6
17. Minerul Motru 16 4
18. FC Vâlcea _ l i  4

* Echipă penalizată cu 6 puncte.
Restanţa din 6 decembrie. Minerul Motru

Gloria Reşiţa se dispută mâine, miercuri.

1 4 29— 8 37
2 6 26-19 34 

4 32—18 29 
# 26—19 3  
7 30—20 28
7 25—20 26 
6 23—19 25
6 26—23 23
8 24—26 23
8 22—28 23
7 25—19 22 
6 23—22 21 .
9 22—26 20 
9 23—81" 20 
9 15—30 20

1 10 21—30 19
3 9 17—26 18
2 11 15—39 14

jumătatea campionatului 
există un anumit echili
bru în prima parte a da. 
samentalui şi apoi de la 
locul 8 până la 15—16 
este o foarte mică dife
renţă de puncte, intre"*»' f 
chipeie clasate. O singu
ră înfrângere pe teren 
propriu, a unei formaţii 
de la mijloc al clasamen
tului o poate cobori până 
la subsol î Doar F.C. Vâl
cea ar putea fi resemna
tă. Cu numai 14 puncte 
şi un golaveraj de 15—39, 
e greu de crezut că îşi 
va putea reveni In con- 
diţiile in eare. cu spon. 
sorizarea Au stă deloc pe 
roze.: v. -V 

Dacă în prima parte a 
clasamentului se află si
tuate echipe cu tradiţie 
t— Jiul şi A.S.A., să nu 
neglijăm nici „prezenţa" 
pe ultimele locuri a unor 
echipe divizionare bine 
cunoscute, F.C. Vfleea, O- 
limpia Satu Mare şi Glo
ria Reşiţa. Va fi oare 
pauza compctiţională va 
sfetnic bun şi pentru a- 
ceste fartnaţii.

M#1 Ml*"' Miiw Mi»

DIN
U  OECa^SBBlE 1995 .

t. Cagtîari — Atalanta 
! - 2—8 1 
2. Cremonese — Barl

7—1 1
i. FinrenSna — Utlinese 

3—0 >
i. M l»  — NapoM

0— 0 SB
5. F tdan — Inter

2— i  i
8. Farm» — Lazio - 

1 2—t... t
f . Mama — Vleenza

1— 1 SB
8. Sampderia — Juventus

2— 0 1
8. Avelliao — Geaoa -

3— 3 SG
88. Chieve — Ancona

11. V. Andria

13, Reggina

8
— Lucchese

0—0 3B
' Verona

1—B 8
• Palermo

4-8 1

PUf*A UN JOC FRGMQŞ, SPIXTrACULOS

Vega Deva-Minerul Mâtâsari 3-1

fe.
Pagină realizată de 

S ABIN CE&BU

Inimoşii suporteri de
veni, care au învins bu 
stoicism timpul geros, 
n-au - regretat' prea mult 
că au venit ia stadion: 
lâeciul dintre Vega — 
Minerul Mâţăsar! a fost 
spectaculos, eu faze gus
tate de public, îndeosebi 
la poarta oaspeţilor. In 
ciuda unor mari absenţe 
notabile — sâ-i amintim 
doar pe Rădos» Elek. 
Danciu, Neagu, Popa, 
Ciobano, echipa aliniată 
de Ionel Stanca şl Nlcn 
Alexiuc a evoluat cu mul
tă dăruire şi ambiţie, reu. 
şind, în final, să culeagă 
aplauzele minunatului pu
blic spectator devean, a 
cărui deplină sportivitate 
ce s-a manifestat de-a 
lungul timpului o remar
căm cu mare plăcere pen
tru locuitorii municipiu
lui Deva.

Deşi oaspeţii aveau în 
componenţa echipei câte
va nume sonore In fot
balul divizionar, eu o 
bună experienţă compe- 
tiţională, mal tinerii ju
cători de la Vega au luat 
jocul pe cont proprju şl

cu Luca, căpitan de e- 
chipă — la 19 ani! att 
început .^saltul" porţii 
adverse- Şi in minf 3 şu
tăm prima ocazie bună 
de a înserie în pioarta lui 
Tîpefea; „metronoinul" *. 
chipe» de pe partea dreap
tă a Deitei, Fartnşnic,

DIVIZIA B

execută o lovitură liberă 
de la !8—19 m de poar: 
tă, sub transversală, dar 
portarul semite. în min. 
7 Luca, prezent în inte
riorul careului, reia însă, 
portarul a fost din nou 
lâ post. După ce în min. 
15, 20 şi. 23 Fartuşnic, 
Oachiş şi Matei ratează 
deschiderea scorului, în 
min. 28 acelaşi Fartuşnic 
centrează în faţa careu
lui mie şi LUCA înscrie 
plasat, cu capul, 1—0. In 
min. 42 se petrece o fa
ză identică cu cea de Ia 
înscrierea primului gol: 
Fartuşnic, cursă pe dreap
ta, centrează şl VOINEA
înscrie tot cU o lovitură 
de cap: 2—0. |

După pauză, oaspeţii 
neavând ce pierde, ies la 
atae şi îşi pun de câteva 
ori m  valoare precizia 
paselor, construcţia unor 
contraatacuri rapide. Du
pă ce in mia- 75, Boldor 
primeşte o Atinge la mar
ginea careului şl înscrie 
plasat (3-0), ION VASILE 
de la oaspeţi in min. 77 
reduce din handicap 3-1.

Un meci disputat în li
mitele sportivităţii, fără 
probleme pentru briga
da de Arbitri condusă de 
FERENC2 TUNYAGV 
(Zalău).

Vega ; Rahoyeanu, Far
tuşnic, Buîgaru, Răducă- 
nescu, Macavei, Voinea, 
Luca, Tănasă, Davidoni, 
Matei (67 Boldor), Oacheş 
(57 Bauman). Bauman şi 
Boldor —foşti juniori ai 
antrenorului Ionel Stanca, 
au revenit Ia Deva.' .

Min. Mătăsan: Ţâpe- 
leâ, Opriţa, Răducanu, 
David, Călugăru, Alecu, 
Cuţltoiu, Andronache, I, 
Vasile. I. Valentin, Paicu. 
Au mai jucat; Tihoc, 

-Mîrea şi Filip. x

D i v i z i a  B .s s e r i a  a

Rezultatefe etapei: VEGA DEVA — Min. Mă- 
tăsari 3—1; Petrolul Ţieleni — Mine-Raî Rovinari
2— 0; Unirea Alexandria — FC Drobetâ 1—8; Pe
trolul Videle — Şoimii Sibiu 1—0; Nitramoma Fă
găraş — Metalurgistul Sadu 2—0; Petrolul Steiuş 
— Minerul Urina ni l—0; ICIM Braşov — Minerul 
Certej 2—8; Constructorul Craiova — Precizia Să. 
cele 0—4; parângul Lonea — Petrcâul Drăgăşani
3— 2; Minerul Lupenj — AS paroşeni 3—2.

■  Meciurile restante din etapa a 18-a se vor 
disputa miercuri, 13 decembrie, de la ora 11 : Pe
trolul Drăgâşani — Unirea Alexandria; Minerul 
Mătăsari — Petrolul Videle; Precizia Săcele — Pe
trolul Stoina. V

\ A S.A M «  N.T UL ~7
1. FC Drobeta 19 15 I 3 47—17 m  . .!
2. Precizia Săcele 18 12 3 3 37—15
3. Şoimii Sibiu 19 12 2 5 40—20 38'-"'"':
4. Vega Deva 19 ii 1 7 41—29 '34
5. Petrolul Stoina 18 ii 0 ■ 7 27—20 33
6. Parlngul Lonea 19 11 « 8 32—34 m  ...
7. Petrolul Videle 18 10 0 S 24—29 30
8. Minerul Urieani 19 9 2 8 39—20 29 1
9. Nitramonia Făgăraş 19 9 1 9 21—24 .28."'.

10. Minerul Mătăsari 18 9 0 9 31—25 27V''.::
11. AS Paroşeni ' 19 9 0 10 32—34 27 i
12. Minerul Certej 19 8 2 9 25—25 26
13. Petrolul Vicleni 19 3 2 9 26—36 26
14. Minerul Lupeni 19 8 0 11 30—30
15. Mine-RaL Rovinari 19 8 0 11 23—35 24 . i
16. Petrolul Drăgăşani 18 7 1 10 .30—-34 22
17. îCIM Braşov ‘ 19 7 0 12'- 17—20
18. Constr. Craiova 19 7 0 12 22—3§ u  1
19: Metalurgistul Sadu 19 6 2 11 15—30 20 ■ j
20. Unirea Alexandria 18 1 1 m 9—46

— —- — —■***' ■■ -««y şf*);

Anul VII •  JŞti

/.- / / /  / / / / / / / . ' / / ,  V / / . .............

a  Marii, 12 decembrie 1995



S A T U L
• • ■ • •

VIATA LA TARA
CALMUL UNEI 

DIMINEŢI

Ocişor — sat pe drumul 
spre Oradea. E frig, iar pe 
pârâul Valea Poenarului 
s-a făcut pod cte- gheaţă, 
semn că dincolo de Criş 
s-a instalat iarna. Poate 
de aceea oamenii se dedau 
odihnei până mai' târziu.

Omul cu care ne între
ţinem câteva minute în 
faţa casei sale, dl Trifan 
Pascu, ştie multe despre
SatUl SăU.

•:,Ocişorul este satul fără 
„vinituri", adică o popula
ţie cu un grad ridicat de 
stabilitate ;

•  Ultimii veniţi în rân
dul cetăţenilor satului sunt 
gemenii Mihuţ, bucuria fa
miliei lui Valentin Mihuţ ; 

“ •  Aproape că nu este 
casă în care să nu intre 
fie o pensie, fie un sala
riu, sau şi una şi aita , f 

.; ‘ •  Satul numără 87 de 
case şi 320 de locuitori, 
număr pe care dl Trifan 
Pascu . îl ştie „de pe vre
mea când le eliberam ule
iul şi zahărul la porţie".

BEZNĂ

Una dintre măsurile a- 
berante aplicate pe timpul 
regimului totalitar în ca
drul programului de eco
nomisire a energiei a fost 
diminuarea drastică a ilu
minatului public în oraşe

şi renunţarea totală la el' 
în sate. între timp, reţe
lele s-au deteriorat, cor
purile de iluminat au .dis
părut. Repunerea lui în 
drepturi cade, firesc, în 
sarcina bugetelor -locale, 
posturile — având în vede
re preţul kilowattului egal 
cu cel practicat pentru a- 
genţii economici, ca şi cel 
al corpurilor de iluminat, 
ca să nu mai vorbim de în
locuirea stâlpilor sau con
ductorilor deterioraţi — în
carcă destul de serios ca
pitolul cheltuieli â  acestor 
bugete. Şi totuşi, cele mai 
multe consilii locale, ca- 
re-şi respectă alegătorii, au 
alocat din bugetul acela 
sărac banii necesari ilu
minatului public.

Cine a trecut călător 
noaptea prin satele înşira
te de-a lungul şoselei De
va—Arad, aparţinând co
munelor Burjuc, GUrasada 
si parţial Uia, au putut să 
constate că singura sursă 
de lumină pe timp de noap
te sunt farurile automobi
lelor în mişcare. S-o fi în
tâmplând şi cu iluminatul 
public în localităţi, pe dru
murile naţionale şi jude
ţene, ce se întâmplă cu 
întreţinerea acestora în lo
calităţile urbane ?

SĂ NU FURI !

— Ce mai e nou prin 
satul dv ? — l-am întrebat 
pe dl Ilie Toşca din Tîr- 
nava de Criş.

— Cea mai proaspătă 
noutate este că s-au înmul
ţit hoţiile în comună şi 
ăsta nu-i motiv de li
nişte. Anul ăsta a fost 
spart de două ori bufetul 
şi o -dată magazinul. Din 
curţile sătenilor hoţii pre- 
feră’ motoarele electrice. 
Mie mi-au furat o moară 
pentru lutruială.

— Aţi reclamat la Poli
ţie, aveţi vreo bănuială în 
legătură cu autorpl ?

— I-a Poliţie nu am re
clamat. Am o bănuială şi 
vşeau să discut cu omul 
mai întâi. / ’

Cum se' vede, domnul 
Toşca mai crede că hoţul, 
gândindu-se la porunca bi
blică „să nu furi“ se va 
pocăi măcar acum de săr
bătoarea Naşterii Domnu
lui. Bine ar fi dar slabe 
şanse. înmulţirea număru
lui hoţilor în lumea sate
lor însă e un motiv de ne
linişte.' Oarnepii di la ţara 
aveau o morală de la care 
orăşenii aveam de învăţat.

uşi în c h ise

Dacă un magazin sătesc 
— ne referirq la cele din 
reţeaua cooperatistă — nu 
respectă intr-o zi progra
mul afişat pe uşă pentru 
informarea cumpărătorilor, 
nu se face chiar gaură în 
pătura de ozon, deşi, aşa 
cum rezultă din fotogra
fia care însoţeşte aceste

rânduri, nu-i frumos să 
lâşi oamenii să aştepte. La 
Tirnava de Criş, unde a 
fost făcută fotografia, sunt 
alte „semne** măi îngrijo
rătoare. In magazin se gă
seşte de vânzare sare la 
sac, cu 9 500 lei sacul, a- 
dică 190 de lei kilogramul. 
E mult ? Pentru punga -să
teanului e mult, dar dată 
stai să te gândeşti că ser
viciul de a aduce în sat 
sare şi gaz nu-1 face decât 
cooperaţia de consum, par
că le-ai da dreptate.

Cei care şi-au deschis 
la sate magazine cu capi
tal privat nu se încurcă 
cu asemenea „mărunţişuri" 
— volum mare şi valoare 
mică. Ce.aţi zice de un 
sortiment minimal obliga
toriu şi pentru dumnealor ? 
Cine-1 poate impune ? Sunt 
organisme plătite de la 
bugşt pentru aceasta.

Pe uşa aceluiaşi maga
zin un anunţ îi infor
mează pe sătfeni: „Achi
ziţionez acasă seminţe de 
dovleac <1200 lei/kg)“. Ur
mează numele ofertantului 
de achiziţie. Nu-i rău că 
cineva vrea să mai scoa
tă up ban dintr-o resursă 
a agriculturii. -f Dar servi
ciul acesta îl făceau, când
va, magazinele săteşti cu 
folos pentrtr economia ţării. 
Să fi renunţat la el ?

A consemnat 
ION CIOCLEI

O veni, n-o veni ? Conform programului afişat, 
trebuia să fie aici la 8. Este 9,40, dar uşa magazinului 
sătesc din Tirnava de Criş e tot zăvorâtă. Spre ştiinţa 
celor interesaţi — se întâmpla în 28 noiembrie a.c.

Baci Sabin Voica din Brotuna mai are de arat un 
capăt de ogor şi profită de o fereastră de timp bun 
s-o facă şi pe aceea, chiar dacă apa pârâului a în
gheţat.

Ar fi arat ej la timp, dar cu un ,,tractor” de două 
văci-putere •••

Foto : PAVEL LAZA

Gu domnul Petre Popa, 
primarul comunei Veţel, se 
poate discuta pe o tema
tică foarte diversă, iar spu
sele şale sunt autentic sin
cere, fără nici un fel de 
ocolişuri.

--- Aţi mai fost primar
la Veţel, dle Popa ?

— Da, timp de opt ani,- 
în vremea totalitarismului.’ 
Şi vă spun, fără falsă mo-

novarea sediului consiliu
lui local Dar cea mai ma
re mulţumire a mea este 
introducerea gazului metan 
în Mintia, Veţel, Leşnic şi 
Herepeia. Ne-am zbătut 
foarte tare pentru asta şi, 
cu ajutorul dlill deputat 
Petru Şteolea, am obţinut 
cota de gaz, s-au întocmit 
documentaţiile necesare şi 
au început lucrările ce le

Să laşi loc de
99 z iu a . . . 44

destie, că in perioada res-. 
pectivă m-am străduit să 
fac ceva, cât s-a putut în 
acele vremuri, pentru co
mună şi oamenii ei.

— Aţi avut curajul să 
candidaţi şi după eveni
mentele din decembrie 
1989.

Oamenii din comună 
mi-au cerut, ceea ce în
seamnă că, în vremea când 
am mai fost primar, am 
lăsat loc de „Bună ziua".

— Adică ?
— Mie mi-a plăcut şi-mi 

place să vorbesc frumos 
cu oamenii, să-i ascult, să 
mă sfătuiesc cu ei. N-am 
program de audienţe, îi 
primesc oricând. Vin oa
meni şi cu necazuri, pe 
care încerc să le rezolv 
atât cât se poate, dar vin 
pur şi simplu să se sfătu
iască cu mine, să-mi po
vestească cine ştie ce

— Ce politică faceţi, dle 
primar?
. — Sunt membrii al Par
tidului Unităţii Naţionale 
Române. Pe -lista acestei 
formaţiuni politice am can
didat şi am fost ales 
cu un an şi jumătate 
în urmă. Dar in primărie 
nu fac nici un fel de po
litică. De altfel, aşa cred, 
oamenii nu m-au ales pen
tru că sunt peunerist, ci 
fiindcă mă cunosc şi, so
cotesc eu, mă apreciază, 
au încredere în mine.

-  — Să vedem ce a reali
zat un primar intr-un ari 
şi jumătate.

Am pus la punct cămi
nul cultural şi şcoala din 
satul Mintia, am turnat as
falt pe şosele în lungime 
de mai mult de 3 km şi 
beton pe 70 m, am pus 
piatră pe mai multe dru
muri de interes comunal. 
Se află în desfăşurare re-

efectuează, repede şi de 
bună calitate, o societate 
din Bistriţa.

— Când se va aprinde 
prima flacără ?

— Sperăm că în a doua 
parte a anului viitor.

— Cum se împacă pri
măria cu consilierii?
- — Avem consilieri ce a- 
parţin diferitelor formaţi
uni politice, dar, atât eu, 
cât şi dl viceprimar Iustin 
Sonoc, ce este tot peune
rist, colaborăm foarte bine, 
există unanimitate chiar 
de păreri şi poziţii atunci 
când luăm hotărâri în in
teresul localităţii şi al oa
menilor. Avem consilieri
— cum ar fi Viorel Josan, 
Aurel Crîznic, Andrei Buş- 
tea, loan Nistor ş»a. — ca
re pun mult suflet în re
zolvarea diferitelor proble
me cu care ne confruntăm.

— Dle Popa, Consiliul 
local Veţel se -autofinan- 
ţează, ca şi alte câteva din 
judeţ. In acest caz putem 
vorbi de autonomie?;

— Da, dar nu avem’ ci
ne ştie ce autonomie. Pen
tru . orice cheltuială tre
buie să obţinem aprobări.

— Un alt primar spunea 
că şi pentru două scaune 
trebuie aprobare.

— Aşa este. "Se manifes
tă incă birocraţia, se dau 
indicaţii. Or, consiliile lo
cale ar trebui să fie lă
sate să hotărască singure, 
în raza lor de activitate, 
evident in spiritul legilor 
ţării.

— în exercitarea func
ţiei dp primar postrevolu
ţionar lăsaţi loc de „Bună 
ziua1* ?

Cred că da. In orice 
caz mă străduiesc în acest 
sens şi să las ceva în urma 

■ mea.

TRA1AN; SONDOR

Primarul comunei Baia 
de Criş, dl Horea Romeo 
Farcaş, desemnat la ale
gerile din 1992, • a intenţio
nat la un moment dat 
(„Cuvântul liber" a • scris 
despre aceste evenimente) 
să demisioneze. Apoi s-a 
răzgândit şi a rămas în 
fruntea localităţii. Intre 
timp, am aflat recent, pri
marul Băii de Criş, după 
ce a cochetat cu liberalii, 
a intrat -în partidul de gu
vernământ, participând la 
recenta conferinţă judeţea
nă a acestuia. Cele de mai 
sus ţin, ‘ evident, de ale 
Vieţii (politice) valuri.

— Eu cred, ne-a spus dl 
H.R.F., că nu contează cu
loarea politică a unui om, 
ci ceea ce vrea să facă îşi, 
practic, ce face pentru cei

ce l-au ales în fruntea lor, 
onorându-le încrederea ce 
i-a fost acordată.

— Dv ce v-aţirpropus să 
faceţi in Baia de Criş, dle 
primar ?

— Să pun la punct dru
murile comunei şi cele 
dintre sate, să sporesc re
ţeaua de drumuri asfaltate. ,

— Şi ce-aţi făcut ?
r— Am asfaltat trei dru

muri în satul de reşedin
ţă ■-■ cel ce duce spre ga
ră, unul în centrul satului 
şi unul în partea lui de 
sus. Am transportat mari 
cantităţi de piatră pe dru
murile din satele Lunca 
Moţilor, Ţebea etc. Am 
plombat şoseaua de inte
res naţional ce trece prin 
comună.

Ca să ne convingă, pri

marul ne-a plimbat pe 
străzile recent asfaltate. 
Drumul spre gară trece 
prin faţa locuinţei sale. Ca
sa primarului este una din
tre cele mai frumoase din 
localitate şi a fost ridica
tă de mâna sa, dumnealui 
fiind şi zidar, şi tâmplar 
şi zugrav şi de toate. Pe 
strada din susul satului se 
află o fântână foarte ve
che, de pe vremea moşilor 
şi strămoşilor actualilor

trăitori. Primarul şi oame
nii de pe stradă au hotă
rât, întrucât fântâna are 
cea mai bună apă potabi
lă din sat şi de aici iau 
apă foarte mulţi oameni, 
să n-o distrugă, ci s-o păs
treze. Fântâna avea însă 
coş de lemn, în mare pan
te putred. Primarul i-a 
mobilizat pe oamenii de pe 
stradă şi, într-o singură 
seară, i-au turnat coş de

beton, urmând să i se ri
dice acoperiş şi şă' se mon
teze roata.

Primarul Băii de Criş a 
pus la punct centrul loca
lităţii de reşedinţă, care 
este în permanenţă foarte 
curat, bine întreţinut. Dl 
Horea Romeo Farcaş nu 
s-a mulţumit doar să-i mo
bilizeze şi să-i organizeze 
pe oameni, ci a pus efec
tiv mâna la desfăşurarea 
lucrărilor. Bolţani .de pe 
strada din partea de sus 
a localităţii au fost puşi 
îp bordură chiar de pri
mar, pe toată lungimea as
faltată. In cursul discuţiei 
noastre, dl H.R.F. ne-a 
spus:

— Vă rugăm Să (consem
naţi în articolul ce-1 veţi 
serie două lucruri ; aju

torul deosebit al Minei de 
la Ţebea, ce a constat în 
mijloace de transport şi 
alte utilaje. Al doilea : spri
jinul deosebit de care se 
bucură Baia de Criş din 
partea Consiliului judeţean 
şi a Prefecturii. La cele 
două ’ instituţii avem ori
când uşa deschisă şi mare. 
parte din solicitările noas
tre sunt împlinite.

Am avut şi noi o între
bare pentru primarul Băii 
de Criş : ,

— Mandatul actual se 
va încheia în curând. Veţi 
candida la alegerile viitoa. 
re şi pe ce listă ?

— Dacă voi Tace treaba 
asta, încă nu mă pronunţ. 
Dar dacă voi candida, voi 
merge pe lista partidului 
din care fac parte.

TRAIAN BONDOR
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unei cârpe' ude, puse 
peste ele şi apoi dat 
cu fierul.

Familia în prag 
de mileniu

Dintotdeâuna, familia 
a reprezentat leagănul 
naturii umane, cadrul 
transmiterii moştenirii' 
culturale, izvorul morali
tăţii unui popor.

Tranziţia spre economia 
de piaţă a antrenat schim
bări negative la nivelul 
relaţiilor conjugale, al 
celor parentale. Se re
simt în viaţa de -zi CU 
zi a familiei efectele şo
majului şi costului ridi
cat al vieţii, scăderii ni-

cesară revigorarea fami
liei, ascensiunea şi eman
ciparea tineretului, o re
descoperire a sensului 
căsniciei, o revenire la 
tradiţia ei. Pentru că fa
milia transmite de la o 
generaţie la alta moşte
nirea culturală, valorile 
şi modelele de conduită.

Educaţia a devenit în 
ariii din Urmă atât de li. 
berâ încât, prin modul 
de receptare a ei, tinerii 
se distanţează între ei

• ••

Femela 
Săgetător
. Este sinceră, voioa. 
să, sportivă, orientată 
către, ideal. Stăpânită 
de un puternic spirit 
filozofic, este leală, ge
neroasa, spontană şi si
gură de sine. Ii plac 
călătoriile. -. \

Are un caracter op- - 
timist, iubesc riscul, 
sunt amice fidele. Ne
mişcarea " le torturea
ză, Viaţa le este pli- 
pă de greutăţi pe ca
re temperamentul le 
va învinge. Dificultă
ţile se, micşorează trep
tat cu vârsta. Sunt 
predispuse la sciatică 
şi fracturi ale femu- i 
rului. : "

' V* ■** WMHI ■ ■  HHB mswm HH W  t
velului de trai. Cheltuie
lile familiale . sunt con
centrate pentru satisfa
cerea nevoilor primare, 
prin frustrarea familiei 
de o seamă de bunuri şi 
servicii mai cu seamă din 
sfera culturală, recreati
vă. Nemulţumirile se re
simt şi în relaţiile^ din
tre membrii familieC Pă
rinţii fac eforturi mari 
pentru protecţia materia
lă a copiilor şi orienta
rea lor profesională spre 
a le asigura un loc în 
societate.

Asistăm însă şi la si
tuaţii dramatice. Datori
tă sărăciei, multe cu
pluri se destramă, îşi 
abandonează responsabi
lităţile, cad în patima al
coolului. Astfel, familia, 
căsătoria legitimă se de
valorizează, ceea ce are 
efecte negative şi asupra 
indicelui demografic.

Numeroase studii socio
logice au demonstrat că 
familia are capacitatea de 
a învinge greutăţile, că 
ea are un rol moral mo
delator a l, societăţii. Dar 
pentru aceasta este ne-

Cei ce'nu se pot adapta 
societăţii reuşesc să ab
soarbă şi să domine e- 
lemCnte pozitive intr-un 
mare procent. Situaţia es
te determinată de lipsa 
de educaţie la nivelul u- 
nor familii dezmembra
te ori nearmonizate, li
bertatea -prost înţeleasă, 
starea materială precară 
a acestora. Au asemenea 
tineri perspectiva formă
rii unor familii ? Însuşi 
cursul firesc al vieţii îi 
determină la întemeierea 
uţiei căsnicii, iar apari
ţia unui popii creează su
portul moral care-i aju
tă pe soţi să treacă pes
te mQmentele grele 

In pofida • bulversării 
actuale, familia româneas
că va evolua în sensul ei 
pozitiv. Ea simbolizează 
pentru societate armonie, 
stabilitate, echilibru, tra
diţie, afectivitate, sigu
ranţă. Familia este şi va 
fi o instituţie fundamen
tală a societăţii, româ
neşti, care-şi are rădă
cinile în fondul sănătos 
ale acestui popor.

ESTERA SÎNA
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„Eu sunt fată de la moţi şi vă cânt cu drag la toţi../
Foto PAVEL LAZA
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nute, apoi la foc po<-1 
trivit până este coap. « 
tă. {
‘ ■ y ■;v ■ ‘Va - •;

r :M':mmmy»: mmm."*\mmm\ tii smmmmmmar. '

! I
i I

© -— Draga mea, acum 
că suntem în pragul îm
plinirii a zece ani de că
sătorie, spune-mi ai mai 
iubit pe cineva, înainte

de a mă cunoaşte?
— Nul Înainte de a 

te cunoaşte, nul

O Soţul vcgtre soţie,

după ce consultă un dic
ţionar enciclopedic’:

— Ştii, dragă, câţi băr
baţi deosebiţi trăiesc în 
momentul de faţă în Eu
ropa?

— Numărul lor exact 
nu-1 ştiu, dar în orice 
caz este Cu unul mai pu
ţin decât crezi tu !

1LIE LEAHU

Coriza (guturaiul), ri- 
nofaringita, adenoidita,. 
traheobronşita, bronho- 
-pneumonia şi pneumonia 
interştiţială sunt datora
te infecţiei Căilor respi. 
retorii cu bacterii şi vi
rusuri. Ele sunt boii mo
lipsitoare în toată pute
rea cuvântului, aşa cum 
ştim că sunt pojarul, tu
şea convulsivă şi celelal
te.

Din păcate, persistă1 pă
rerea greşită potrivit că
reia în special guturaiul 
şi bronşita ar fi datoră, 
te „răcelii11 şi nu infec
tării copilului.

Cum am arătat mai 
înainte, sursa infecţiei 
este o persoană bolnavă 
adult sau copil — care 
strănută, tuşeşte, expec
torează, având sau nu 
febră, şi , care vine în 
contact cu copilul.

Se înţelege aproape de! 
la sine că pentru a pre
veni guturaiul, rinofarin- 
gita — şi toate celelal
te infecţii ale aparatului 
respirator — prima mă
sură este să-l ferim pe

Prevenirea infecţiilor
respirator la copil

copil de contactul cu 
persoanele bolnave.

Dacă mama suferă de 
guturai, dacă este „răci- 
tă“ şi nu există altcineva 
care să îngrijească copi
lul, atunci mâma este da
toare să ia următoarele 
măsuri :

— să stea-cât mai pu
ţin- în, apropierea copilu
lui;

— tot timpul cât stă 
în cameră cu copilul să 
poarte la nas şi la gură 
o mască — o batistă îm
păturită în 3—4 straturi 
— prin care să nu poată 
trece spre copil secreţii
le din nas şi din gură; 
masca să fie schimbată 
de mai multe, cri pe zi, 
fiartă şl călcată cu fie
rul încins; .

— să nu tuşească, să 
nu strănute şi 'să nu vor
bească spre Copil; s

să se spele pe mâini 
după ce şi-a şters nasul 
(cu un şerveţel de hâr
tie pare apoi trebuie a- 
runeat);

— Să se spele bine 
îs pe mâini cu apă caldă şi

cu săpun înainte de a 
prepara mâncarea pentru 
copil şi înainte de a-1 
hrăni (la sân, cu bibe
ronul sau cu linguriţa);

— dacă este posibil, să 
nu doarmă cu copilul în

■ aceeaşi cameră, cât timp 
este bolnavă.

Se interzice vizitarea 
copilului de persoane 
străine bolnave. Membrii 
familiei, dacă sunt bol
navi, nu vor intra în 
camera copilului. Dacă 
aceasta nu se poate res
pecta, ei vor purta câ
te o mască la nâs şi Ia 
gură tot timpul cât stau

în aceeaşi camera cu co
pilul.

în caz de epidemie de 
gripă şi în general pe 
timpul sezonului rece se 
interzice eontactul copi
lului chiar cu persoane 
aparent sănătoase, deoa
rece acestea pot fi pur
tătoare de virusuri pe 
pare să le transmită co
pilului.

O altă măsură de ba- 
' ză pentru prevenirea îm
bolnăvirilor- acute ale 
aparatului respirator es
te călireaV organismului, 

- prin scoaterea lui siste
matică la aer proaspăt. 
Fireşte, călirea trebuie 
începută încă din sezo
nul mai cald şi conti
nuată şi în anotimpul re
ce.
■ Nu este justificată tea
ma multor mame de „ră
ceala" copilului, motiv

care le îndeamnă să 
nu-i scoată la aer în a. 
notimpul rece.

Bineînţeles, un nou- 
născut va. fi scos pentru 
prima oară la plimba
re abia de lă vârsta de 4 
—5 săptămâni. Pentru 
a-1 obişnui cu aerul re
ce, prima dată va fi ţi
nut afară 5—10 minute, 
prelungindu-se apoi trep
tat durata şederii în aer 
curat.

Ora cea mai potrivită 
se situează către amia
ză, când este mai cald, 
pe timp uscat, lără vânt, 
fără ploaie. Desigur, co
pilul va fi îmbrăcat co
respunzător cu tempera
tura de afară. îmbrăcat 
prea gros, înfofolit, el 
va transpira mult, ceea 
ce va favoriza o even. 
tuală îmbolnăvire.

Printre factorii care 
favorizează infecţiile a- 
paratuluî respirator, am 
enumerat alimentaţia ar
tificială, distrofiâ, rahi
tismul şi carenţa unor 
vitamine (C şi A), Se în
ţelege că alimentaţia la 
sân, profilaxia, şi tra
tamentul distrofiei, pro
filaxia şi .tratamentul ra
hitismului, administra
rea unor doze corespun
zătoare de vitamina A şi 
G cu rol antiinfecţios re- 
prezintă tot atâtea mă
suri care vor contribui 
din plin la prevenirea 
îmbolnăvirilor acute ale 
aparatului respirator.

Reiese, aşadar, că prin 
măsuri relativ simple 
putem să obţinem rezul
tate dintre cele mai bu-

Să nu uităm: este mai 
uşor să previi boala de
cât să o tratezi!

Dr. GOŢlU NELLY, 
Inspectoratul de 

Poliţie Sanitară şi 
Medicină Preventivă 
Hunedoara — Deva
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e marţi, sunt
Parafrazând titlul unui 

jfi|*i, Radiodifuziunea ro
mână, în cadrul emisiunii 
J+: zi în viaţa partidelor", 
a difuzat intervenţia, în 
Spaţiul acordat P.U.N.R., 
a dlui loan Gavra, vice. 
preşedinte âl amintitei for
maţiuni politice şi parla
mentar, care s-a referit ia 
recent încheiata Convenţie 
ft fUNR.

Intr-o exprimare înregis
trată» «fir i© voce caldă şi' 
ua ritm ardelenesc, dnul 
Gavra lax»ca să explice 
neînţelegerile şi disensiu
nile pe t i-’e ă vrut să le 

: creeze te cadrul PUNR a- 
(cest adevărat „mâr al dis- 
' cordiel*. membru în pe
rioada postdeeembristâ al 
«Mii multor formaţiuni po- 
Utfce, dani senator Viorel 
Sftiăgean.

Şi toate acestea pentru 
a «c convin {je pe noi, foş- 
tii şi posibilii alegători, de 
twitatea fi coeziunea de 

din sânul a- 
formaţiuni politice, 

«tee -«Wt pe departe nu 
era ft «u este pe punctul 
de a se dezbina. aşa cran 
an vrot sau au ermit anii. 
FPnonjenul era să se pro.

lăgean, mergând până ta. 
ddeea excluderii sale_ din 
partid.

Veţi spatie i f i  ce-l cu 
asta? Că doar e partidul 
lor şi nu ne Interesează pe
Bdjfc

Da, este adevărat, no ne 
priveşte cât de nomencla- 
turist sau ziarist aservit 
puterii comuniste a fost 
cel in cauză (afirmaţii fă. 
aparţin tot dlui Gavra), 
dar acuzaţia ţ f f .....
ment deviant fa ce4 pri- 

' Săiăgean «r

priit apariţia unui ai 
doilea candidat ia preşe
dinţia partidului, situaţie 
de aeimaginat în cadrul 
acestei formaţiuni pontice. 
»ar, cum totul e bine câud 
Se sfârşeşte cu bine, a câş
tigat cine trebuia.

De aici înainte domnul 
Gavra îşi exprimă, în nu
mele formaţiunii politice 
«* care o reprezintă, dez
acordul şi dezamăgirea 
«SCală Mă d* persoana 
şi comportamental dlui Să-

vcşte pe 
trebui să ne îngrijoreze.

Oaie aceştia să fie unii 
dintre cei pe care i-am a- 
lej şi ne reprezintă In fo> 
rurile legiuitoare aie ţării ? 
Şi paiet asemenea e$<t 
tulburi au mai străbătut 
şi alto. partide şi alianţe 
politii».

Dintre - posibilele explica
ţii ale gravei afirmaţii aş 
aminti doar două: s-a ex
primat aşa pentru a fi mal 
convingător cu noi, ascul
tătorii, na cunoaştem sen
sul ş| gravitatea celor spu
se.

Oricare este adevărul şi 
oncum s-a terminat ^di
vorţul". noi. alegătorii — 
că tot a-nceput neoficial 
campania electorală — ar 
trebui să-nvăţăm câte ce* 
va din alegerile trecute, 
ca măcar te cele viitoare 

. deviza sâ nu fie „cine s-a 
fript cu supa sufli şi-n 
iaurt".

Este numai un semnal, 
cai» nu vizează doctrine 
politice şi care nu vrea să 
vă influenţeze In nici un’ 
fel convingerile dumnea
voastră politic».

MIIIAELA TARNOVSCill

prin
Prin statutul său, o in

stituţie publică trebuie sâ 
rămână fidelă, mai pre
cis să fie deschisă pentru 
public a perioadă cât mal 
mar» din *L la această 
situaţie fe află biblioteca 
Clubului minerilor din Lu- 
peni O bibliotecă cochetă, 
cu un fond însemnat da 
carte, Îngrijită, cu o sa
lă de lectură case este în
săşi «ala mare fi unică a 
bibliotecii, ce adăposteşte 
Şi fondul de carte.' Aid 
Sunt puse la îndemâna pu
blicului colecţii de publi- 
caţii-cotidiene, dar mal a* 
les periodice, ce pot fi 
consultate aşezat comod la 
0 mas#. Păcat de tempera
tura din sală care nu te 
îndeamnă Sâ zăboveşti prea 
mult înăuntru.

La intrarea noastră te 
bibliotecă, dna Eteţmora 
Sav, aflată in slujba căr
ţii de peste % de ani, în
cerca sâ „desluşească- ne- 
returnarea -la timp a căr
ţilor de către un cititor. 
Şi uneori na numai la 
timp, ci deloc, ceea ce o* 
duce prejudicii fondului de 
carte al bibliotecii» ta ul
timă distanţi tuturor ce. 
lor care îi trec pragul, lip» 
sindu-i de posibilitatea ci
tirii aceloraşi cărţi. Pen
tru că este dificil acu» 
sâ mal achîzi|ieBO*î » car* 
te bună la preţuri!» ac
tuale.
. — Există mulţi cititori 
care nu retumează cărţile 
Ia timp, dnă bibliotecar?

— Mai există dar am 
găsit şi modalităţi de de
pistare a multora dintre 
ei. Pe unei» este însă im
posibil să le recuperăm.

-=■» Cum reuşiţi sâ faceţi 
cunoşfcutâ cartea nou in
trată în bibliotecă?

— In primul rând prin 
accesul liber la raft, apoi

r- j- a rj ‘ I fi * |f A
|l! 0 jJU!i“l 6

Poate nimeni nu-şi iriia- 
gina un Crăciun tără să 
Ofeă fh casă ua brad îm
podobit. Mirosul tui um-

P Casa şi Inima noastră 
dă o strălucire aparte 

acestei sărbători tradiţio
nale. Acest» este prilejul 
ca fiecare să-şi pună ca
doul, uneori mai preţios, 
sâteori mal sărăcuţ, dar 
Simit (fin suflet, pentru 
toţi cei dragi, ia poalele 
pomului de Grâciun.
* Dacă acest frumos obi

cei instaurat cu secole în 
armă constituia în acelaşi 
timp şi un prilej de a cu- 
«fiţi pădurea de brăduţii 
bicisnici, având astfel un 
«dl major de protecţie a 
pădurii, astăzi situaţia este 
alta.

România nu mai este o 
ţară măruntă, cu câteva 
milioane de locuitori, ei un 
«tat important, cu ceste 23 
milioane de oameni. Dacă 
ţinem cont ide faptul că 
In medie laţ fiecare 5-6 
persoane este necesar câte 
sm brad (sau molid, după 
punga fiecăruia), rezultă că 
anual se masacrează între 
â şi 6 milioane de răşi- 
noase 1 Or, acest număr 
depăşeşte cu mult capaci

tatea de regenerare a pă
durilor noastre, precum şi 
necesităţile de curăţire a
ţ i  v- j-;-;

Astăzi toaţâ temea vor
beşte de ecologie, dar 
foarte puţini depăşesc stă
ri iul sforăiturilor dema
gogice şi sunt de acord să 
treacă la fapte. Acum pr 
fi posibil ca, în fine, cine
va sâ rezolve o problemă 
care sâ fie profitabilă tu
turor, respectiv o soluţie 
ecologică şi ieftină îft a- 
celaşi timp—

Se poate Imagina ca 
ROMSILVA (sau alţOJ sâ 
planteze puieţii de brad 
în ciubăraşe din lemn, ca
re să fie închiriate pentru 
Crăciun de către oricine 
doreşte. La o simplă soli
citare telefonică, brăduţul 
viu . este adus acasă la  be
neficiarul serviciului, care 
achită o sumă pentru în
chiriere, împreună cu o 
garanţie. După Bobotează, 
furnizorul trimite din nou 
maşina care strângă bra
zii şi restituie garanţia, 
(Suina de garanţie s» de
pune pentru a acoperi riscul 
unei 'distrugeri accidenta
le a pomului). Pe măsură 
ce cresc, brazii vor fi trans

plantaţi în vas» mai mari, 
astfel ca în momentul când 
bradul a devenit prea ma
re pentru a mai fi utilizat 
ca Pom de Crăekm et să 
fie plantat în pădure. Prtn 
această metodă ar fi cru
ţate câteva milioane de 
brazi; dar fi buzunarele 
noastre, deoarece chiria 
pentru brad va fî mult mai 
mică decât preţul , unui pom 
tăiat dte patere,

Oricât aş fi de naiv şl 
idealist» până şi eu înţe
leg că această metodă nu 
se poate aplica de azi pe 
mâine...Dar cu (foarte) pu
ţină bunăvoinţă se poate 
măcar încerca şi sa ni sa 
dea speranţa că peste câţi
va ani metoda aceasta 
(sau altă idee sanitară) să 
prindă rădăcini, iar noi, 
cei mulţi, sâ încetăm ca 
în numele unei splendide 
tradiţii să ne mai batem 
joc de această comoară pe 
care (încă) o mai avem şi 
nu o ştim preţul.

Dacă nu vom face as
tăzi ceva concret pentru 
salvarea brazilor, atunci 
mâine, poate, nu vom mal 
avea deloc Pomi de Cră
ciun... şi ar ti păcat t 

GfffiORGHS GRON, 
Deva

prin recomandările noas. 
tre, dar şi prin interme
diul cataloagelor pe care 
le aven, aie expoziţiilor 
de carte organizate şi al 
unui stand intitulat -Ani
versări culturale", unde 
sunt expuse la această o- 
ră lucrări de Lucian Bla- 
ga, Vasile Alecsandri, Al. 
Odobescu etc. '

— Ca ne puteţi spune 
despre numărul de citi
tori înregistraţi, despre 
fondurile alocate pentru 
procurarea de carte?

— în comparaţie cu car
tea existentă pe piaţă, mai 
precis în bibliotecă, putem 
afirma că numărul citito
rilor este bun, acesta ti. 
dicându-se la peste 800. 
Până la această oră. prin 
grija sindicatului au fost 
investiţi 1JB milioane fii 
în procurarea de carte, ştt. 
ma totală alocată pe acest 
an fiind de 2 milioane lei. 
Pot să spun că până a- 
cum bibliotecile sindicale 
au fost oarecum favoriza
te din acest punct de ve
dere faţă de restul biblio
tecilor publice,

— La un fond de 45 000 
volume cât numără biblio
teca, nu este puţin doar un 
singur post de bibliotecar?

- t t

— E puţin, dar ne des
curcăm. In momentul de 
faţă încercăm să, obţinem 
o filială a bibliotecii noas
tre şi atunci, probabil, vega 
primi o jumătate de nor
mă In plus.

— Apropo, spuneţi-ne 
câteva lucruri despre 
structură fondului de car
te.

— Ne pare rău că nu 
ne intră intotdeaun» carte 
bună şi aceasta din cau
ză că noi o . achiziţionam 
de la librăria din localita
te şi nu de la colectura 
bibliotecilor, de la Centrul 
de librării undă mai’ de 
mult ne era pusă deo
parte fiecare nouă apari
ţia Şi aş mai adăuga că 
în ultirria vreme apar pu
ţine cărţi bune, grosul 
alcătuindu-1 cărţile „van
dabile". Or educaţie nu 
se poate face prin carte 
proastă. Aş mai adăuga că 
osie deficitară cartea pen
tru copil, precum şi cea 
de specialitate. Şi un caz 
aparte în oraşul nostru 
există populaţie maghia
ră pentru care există pu
ţină carte d» literatură 
beletristică.

MINEL BODEA

De la o zii la alta, lo
calitatea Crişcior arată tot 
mai urât, îndeosebi în 
zona dintre puntea de la 
'fătăţel şi podul de la Li
ceul Industrial.. Ploile că
zute âu transformat pra
ful şt molozul adus de an
velopele . m;jţjralor la no
roi care ţin» încălţămin
tea lipită de sol» creând- 
un adevărat calvin In mers. 
Locuitorii comunei au se
sizat la timp această sta
re de fapt şi alte neîm- 
pliniri, dar nu i-a auzit 
nimeni din edilii Urbei. Şi 
acestea sunt multe. Piaţa 
de alimente nu a  fost re
parată ca să fi» dată în 
folosinţă; podul peste râul 
Crişul Alte din centrul co
munei, este împrâefieâbil, 
abia se trece pe el cu pi. 
ciorul; acoperişurile coper
tinelor din staţiile de au
tobuz sunt distruse; albia 
Crişului este un adevărat 
coş de gunoi; parcul din 
Gurabarza este plin cu 
fiărtii şi deşeuri, iar ani
malele şi păsările au păs
cut în voia ilor fără ca ci* 
neva să întrebe stăpânii 
acestora dară an aprobare 
etc. etc. ........

Şi au trecilt aproape 4 
ani de când s-au făcut tot 
felul de promisiuni ih cam
pania electorală' Dar din, 
toate acestea nu s-a rea
lizat mai nimie. Oâfe Criş- 
cioru! cunoscut eu temeni 
harnici şl Întreprinzători 
nu va găsi o soluţie pen
tru aceste stări de JUCruri? 
(AU.)
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|  ' COMPANIA DE ÎMBUTELIAT |  
|  : COCA-COLA TIMIŞ S A .  |

* Anunţă intenţia de majorate a pre* î 
I  ţului la produsele pe care le comerciali-1 
|  zează, după cum urmează: 
jS • CAPPY TEMPO ORANGE 24 a? |  
I 250 ml =* 13000 Minaveta ; |
I  •  CAPPY TEMPO GREPFRUT 24 j 
I  x  250 ml — 13 000 lei/naveta; î
|  • CAPPY TEMPO ANANAS 24 x  I

250 ml =  13 000 lei!naveta. j 
Aceste preţuri nu includ T .VA . Mar * 

 ̂ forarea este necesară ea urmate a modi-1 
ficării cursului de schimB, a preţurilor la g 

|  materiile prime, materialelor, combus- !

itibilului, prestări servicii etc. j
• Preţurile efective pot diferi în funcţiei 

de condiţiile de livrare. s  *

ROMÂNIA CLUJ-NAPOCA 3400

C. FREE ERTERPR3SES 
C U B 3 - H f f P 0 C n .

importator direct Coreea, Indonezia şi Taivvan 
oferă ţesători mătăsuri (piersică) şt stofe 
cWente sorttmente, de calitate superioară la 
preţuri accesibile.
Informaţii suplimentare şi comenzi:
Cluj-Napoca, str. Horea nr. 64, ap. 18, 
teJ : 064-131136, fax: 064-166667. .

—-—•a

1
BANCA „DACIA FEUX* S  A. 

CLUJ-NAPOCA 

SUCURSALA DEVA 
ANUNŢA VÂNZAREA PRIN
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A URMĂTOARELOR BUNURI: 
Casă, curte, grădină şi anexe gospodă
reşti, situate în llia, str. Unirii, nr. 11. 
Preţ de pornire : 13 000 000 lei. 

Casă, curte şi grădină situate în 
Orăştie, str. 9 Mai, nt: 78. Preţ de 
pornire : 25 000 000 lei.

Casă, curie, anexe gospodăreşti, situa
te în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr, 186. 
Preţ de pornire : 9 500 000 bei.

Casa, anexe gospodăreşti, curte şi gra
dină, situate în com. Buceş, saţ Stăm- 
ja, nr, 178. Preţ de pornire: 16 0 0  000 
lei.

Casă, anexe gospodăreşti, curte şi gră- 
y diriă, situate în com. Qeoagiu, sat 

Gelmar, nr. 37. Preţ de pornire: 
21 000 000 lei.

•  Casă, anexe gospodăreşti, curte şi gră
dină, situate în Certeju de Sus, nr. 
229. Preţ de pornire : 23 000 0 0  lei.

•  Casă, anexe gospodăreşti, curte, situa- 
te în Bîrsău, nr. 205. Preţ de por
nire : 21 000 000 lei.

•  Apartament 2 camere, situai în De
va, Al. Moţilor, bl. P 4, ap. 64. Preţ de 
pornire : 6 000 000 lei.

•  Apartament 2 camere, şituat în De
va, str. G. Enescu, bl. 33, ap. 6. Preţ 
de pornire : 10 000 000 lei.

•  Apartament 2 camere, situat în De
va, str. Scărişoara, bl. 16, ap. 40. 
Preţ de pornire : 10 000000 lei.

•  ARO 320 D, an fabricaţie 1985. Preţ 
de pornire : 10 000 000 lei,

■■ Ldeitaţia va avea loc în ziua de 15 de
cembrie 1995, ora 10,, la Judecătoria 
Deva, biroul executorilor judecătoreşti.

Informaţii suplimentare la sediul băn
cii din Deva, bdul N. Bălcescu, bl. 34, 
telefon 620796, sau biroul executorilor 
judecătoreşti, tel. 614332.

A S.C. CQRVINTRANS S.A. 
eu sediul în Hunedoara, str. Stufit, nr. 2 

Anunţă intenţia demajorare a tarife
lor de transport marfă şi călători.

I%
iV
I*
!
i

I*
I1fc
I*
I
I
f c -

I
*  ' 

Ifc
Ifc
I
fc-'-

I* .

1
'% ■ ■

\
/ f c . .:

I%
1
W -\ -

I
f c \ -

Ifc
I

f c -

i
ifc' •
1fc
I

I
. f c  "
I
fc  -

Ifc' '
Ifc
r%.

ifc
\4' ■
*fc :
l
f c -

Ifc
\*
i

1%  AGENŢIILE DE PUBLICITATE j
„CUVÂNTUL LIBER" I

I  Pentru a economisi timp şi bani, ţm* |  
I feţi publica anunţuri de mică şf mare p u -| 
I blicitate în ziarul nostru, apelând la agen-i 
■  ţiile de publicitate din : . .. IJ •  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI I 
I din str. î  Decembrie, nr. 35 (în clădirea |  
|  Tribunalului judeţean) ;  — ta chioşcul din

DE SĂRBĂTORILE CRĂCIUNULUI ŞI 

ANULUI NOU 

in Mice ocazie*
UN CADOU ORIGINAL,

3 ' ^  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

S.C OSIRIS S.R.L.

Reprezentanţă a S.C. ULCOM INTERNA
TIONAL S.A. SLOBOZIA

|  CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- 
I  zinul „Comtim" ; — la chioşcul din CAR- 
ÎTIERVL MICRO 15 (staţia de autobuz 
I „Orizont").
i  •  HUNEDOARA, pe bdul Dada (tel 
1 716926).
1 •  BRAD, strada Republicii (tel
1650968), la sediul S.C. „MERCUR".

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

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 
{în spaţiul secţiei.foto). Telefoane : 770367,

I Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
I taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
|  promptitudine a tuturor anunţurilor de 
|  mica şi mare publicitate.

! SINDICALIŞTI I |

2 Aveţi probleme cu fondurile pentru • 
I pomul de Crăciun ? *
g Achiziţionăm orice cantitate de hâr- g 
j Ue. Plata. pe loc1 »
I Informaţii • tel jfax 054 — 226149. |

I I

fc Ulei floarea soarelui dubhi rafinat ştir, 
d e  1/2: 1199 Iei {inclusiv TVA).

Depozit: str. Apuseni, nr. 1 (I.C.R.T.I.). 
Telefon: 054/623320, inteHor 46.
Fax: 054/622087,
Program: .
Luni — vineri 9—16
Sâmbătă i 9—13

AZOMURES S .A ,
■

j

în  topul naţional al firmelor foarte mari 
pe anul 1994, S.C. „AZOMUREŞ" S.A. ocupă 
locul IX, acordat de Consiliul de Cooperare 
al Camerelor de Comerţ şi Industrie din Ro-- 
mânia, datorită rezultatelor econoniico-finăn- 
ciare deosebite.

. S.C. „AZOMUREŞ" S.A. este înscrisă Ia 
Bursa de Valori Bucureşti printre primele f2 
societăţi din ţară ale căror acţiuni Var fi deja 
cotate începând cu data de 20 noiembrie 1995.

Realizările foarte bune obţinute de-a lun
gul anilor şi în special în acest an: dfra de 
afaceri, profitul şl rentabilitatea. vă garantează, 
că subscrierea cuponului dumneavoastră Ia 
S.C. „AZOMUREŞ“ S.A. este o investiţie si. 
guţră şl eficientă.

Subscrierea cuponului se poate face Ia 
Bane Post şi la oficiile poştale pe numele so
cietăţii noastre.

S C. „AZOMUREŞ" S A. Tg. MUREŞ 
Codul fiscal: 1206490.
Poziţia în lista societăţilor supuse priva

tizării: 2164.

1;

htA I
BEPUN^ACUM

CUPONUL NOMINATIV DE PRIVATIZARE Sl<

-Lista centrelor, de subscriere ale 
FTP'I"BANAT-CRI$ANA"injudeţul HUNEDOARA

Foodnl Proprietate Private I 
"Banat - Crisana” !

Hotarâti-va sa câştigat! si mai ales 
EVÎTATI RISCUL

2900 Arad Calea Victoriei 3 3-35 
^  Tel: 057-234724 Fax 057-250165

Localitatea Nr. centra Strada Nr.
Baia de Cris 190 Plopilor 5
Baits iPrincŞwla 102
Bfnd 91 Timişoara Bl. * 2
Brad 192 Libertăţii *
Cala» 193' Independentei ap Si »*.
EUva- ÎS Oecebal Bl S
Geoaaju 194 Runtando, Bl. 1
Haţeg .  92 T Vladimn escu BL. 2

, Hunedoara 93 Stoca 81 17 G
llia 195 ijbertatn 6
Orastre - 94 Aurel Vlaicu 2
CVaitia 196 N Bălcescu 23

- POrosam f «97 1 Decembrie 1918 
«  76P -

Pctrosara 95 Republicii x 122 bit
Ptt. 19* RepuUicii 29
Samuzegatusa 199 -Principala 1
Sdnena 96 1 Decembrie Bl. Al ,  K -
Vata 97 P-ta Moţilor Bl 12
Vulcan 200 Romanilor 6
Zatn. 201 RepuMicu 180
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Anunţată pentru luni, 

t i  decembrie a.c., între 
orele 7—9, greva de a- 
vertisment CFR s-a a- 
mânat în ultimul mo
ment, întrucât au avut 
loc dezbateri între sin
dicate şi administraţie, pe

■p» • • '* • • •  •  •  •  •

•  Restaurantul „Cu
pola” vă invită să 
petreceţi Revelionul 
1995-—1996. Informa
ţii la tel. 627666. Vă 
informăm că în seara 
de Crăciun unitatea 
noastră vă stă la dis- 

f*. poziţie. (3023)
0  Vând talon Fiat 125 

A, cu piese de schimb, 
informaţii Baia de Criş, 
telefon 141.

(6537)
•  S.C. Atelierele Cen

trale S.A. Crişcior, cu
jiwdiul în Crişcior, str.
; Uzinei, nr. 1, judeţul Hu
nedoara, vinde la licitaţie 

|la  data de 18. XII. 1995,
: Ura 10, la sediul firmei,
! obiecte de inventar casate, 
i Informaţii la tel, 651407, 
int. 1?3. (6536)

•  Vând apartament 3
camere, decomandate,
parter. Informaţii Hune* 
doara, str. Zambilelor, bloc 
18/29. (2708)

•  Vând mobilă, bucătă-.
rie, cu recamier la ' fel. * 
închiriez gara}. Telefon 
715442. (2707)

Vând casă, gaz, ga
raj, grădină. Hunedoara, 
Suituri, nr. 61.

(2206)
•  Vând apartament cen

tral, confort I, gtaj IV, ga- 
|raj şi rulotă comerţ., Hu
nedoara, tel. 722881.

(2702)
•  Vând Ford Tranzit 

(1986) şi piese de schimb,
(înmatriculat, stare de func
ţionare. Tel. 629848.

(3017)
•  Vând Volvo 740 Tur- 

i bo Diesel, an 1987, înma- 
■triculat, motor schimbat, 
ţtrapă, geamuri Electrice,
caaetofon. Tel. 065/411178.

(3012)
•  Cumpăr acţiuni _ la

societăţi care se privatizea- 
!*Si preţuri fără concuren- 
jU. Informaţii Deva, str. 
Kîfirăşti, nr. 11, telefon 
$21331. (2613)

•  Vând apartament 3 
iamerc, ultracentral, Si. 
«neria, bl. 104. TeL 601185.

(3030)
•  Vând autocar RDT

112,. an fabricaţie 1984, 
ţ t  locuri, în stare de 
funcţionare Relaţii tel. 
858/823830. ■

(3019JT
'• Vând tahometru. 

Opel Kadett Combl (1987). 
Tel. 618395, după ora 16.
. (3036) ^

; # Vând casă, apă, gaz, 
Peva, telefon 623221.

! . (3026)
; •  Vând anvelope auto-
! turism — 22000 lei/buc. 
Tel. 624033.

(3814)
•  Cumpăr casă de bani. 

(Tel. 611668 sau 615351, 
'după ora 18.

|c • (3043)

„It Schimb combină re
coltat păioasg cu Bus 
.ftransportert. Informaţii 
telefon 712339.

(2701)
,p. Pierdut servietă cu 

diverse acte. contracte, pe

Anul VII •  Nr. 1529

tema punctelor conflic- 
tuale. Dacă nu se va 
ajunge la o înţelegere 
între administraţie şi 
sindicate, grevă va fi 
reprogramaţă în perioa
da următoare. (C. P,). 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

numele Igreţ şi Bărbu. 
lescu, găsitorului re
compensă. Tel. 633168.

(3028)
•  înehinem. două a_ 

partamente mobilate în 
Timişoara. Informaţii De
va telefon 212012.

/  (3014)
•  A luat fiinţă Asocia

ţia familială Ş.M. eu auto
rizaţia nr. 10225. din, 17 
martie 1995) eliberată de 
Consiliul Judeţean Hu-

. nedoara, având ca obiect 
de activitate comercializa
rea produselor ■ alimentare 
şi neatimentare. Sediul 
se află în Hunedoara, str. 
Vânătorului, nr. 2.
- ' (2705)

•  S.C. Panicor S. A. 
Hunedoara, - strada Mihai 
Viteazul, nr. 1.: anunţă in
tenţia, 'le majorare a pre
ţurilor, la . produsele de 
panificaţie, începând cu 
lună ianuarie 1996;

(2703)

•  Manuela fiieă cu su
fletul pustiit de durere şi 
singurătate pentru tot 
restul Vieţii, readuce pen
tru1- o clipă în memoria 
celor care l-au cunoscut 
şi apreciat că pe 11 de
cembrie s-au împlinit 7 
ard de lă" decesul ne„ 
aşteptat al tatălui naşn, 

BtIJENitA DUMITRU 
Cât â trăit l-am iubit, 

cât voi trăi îl voi plânge, 
(022687)

Expoziţie „Lumină in sărbători"
Azi, marţi, 12 decern- Nou, publicul- va putea 

brie a.c., la Secţia de admira icoane pe sticlă 
Artă' a Muzeului Civi- din colecţia muzeului 
lizaţiei Dşfiice Şi Ro_ care oglindesc Naşterea 
mane din Deva se deschi- Domnului, obiecte de 
de expoziţia .Lumină în cult, carte, veche, artă 
sărbători”. Acum, In decorativă.. Participă co- 
preajma Sfintei sărbători rul Catedralei ortodoxe 
a Crăciunului şi Anului ,JSf. Nicolae”. (M. B).
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OFERTA SPECIALA' 
im prim antă LASER

MINOLTA 599

GENERAL STAR WEST COMPANY 
IMPORTATOR DIRECT

I

VA OFERĂ |
•  UTILAJE PENTRU CONSTRUCŢII ] 

Buldoexcavatoare BOREX cu ciocanI 
hidraulic — Ucraina. |

Buldoexcavatoare săpătoare de şan- J

cu braţ telescopic I

I 
I 
I
|  ţuriEŢC — Ucraina 
|  Autoexcavatoare
■  UDS — Slovacia |
* încărcătoare universale tip UNO I
iPETV A — Slovacia i
I Compactoare cu ' cilindri vibratori ■
|  STAVOSTROJ — Cehia I
J Maşină de desfundat canale CAK &*I LIAZ — Slovacia I
|  Orice alt tip de utilaj la comandă,!
|  inclusiv SECOND HAND. j
! •  PIESE DE SCHIMB ŞI ACCESORIII
* PENTRU ALTE UTILAJE I
| «  APOMETRE — contoare de apă rece(  
I şi caldă. I
■  ORADEA, str. Atelierelor, nr. 8.1
I Tel. 059/425224, Fax 0591425225. ■

DECESE

Cu adâncă . du
rere în suflet anun
ţăm încetarea din 
viaţă a -scumpului 
nbstru ţaţă şi buni», 

IOAN GUGA 
în vârstă de 76 de: 
ani. înmormântarea' 
va avea loc In dată 
de 12 decembrie 1995, 
la Căinelu de Sus. Nd 
te vom uita nici- 
odatăl (3232)

•  Cu adâncă du
rere în suflet, fami
lia Josan Nicolae *— 
tată, Georgeta — 
mamă. Lucian. —- fra
te, anunţă înceta
rea fulgerătoare din 
viaţă, la numai 20 de 
ani, a dragului lor 
fiu şi frate

JOSAN ADRIAN 
PETRU

înmormântarea va 
avea loc în data de 
13. XII. 1995, ora 13. 
la Cimitirul ortodox 
din Orăştie. Dumne
zeu să-l odihnească 
în pace ! (3045)

•  Cu adâncă dure
re în inimi, familiile 
Achim, Cioară, Mol. 
dovan şi, Nasta aduc 
un ultim omagiu 
scumpului lor nepot 
şi verişor '

JOSAN ADRIAN 
PETRU

Dumnezeu să_l odih
nească! (3045)

I
1

,1

S.C. SARMISMOB S.A. 
. D E V A

Organizează licitaţie publică pentrui 
vânzarea unui 1FR€/$J 204 D, aflat tni 
perfectă stare de funcţionare. Utilajulţ 
poate fi văzut la S.C. ,)UTEPS“ S. A. ■  
Alba lulia, str. Clujului, nr. 26, judeţul |  
Alba. I

Licitaţia se va desfăşura la sediul S.C. ■  
SARMISMOB S.A. Deva, str. C. A. Ro- ■  
setti, nr. 8, judeţul Hunedoara^ în data |  
de 19. XII. 1995, oră l i ,  şi se va |  
repeta în fiecare zi de marţi, până la ■ 
adjudecare. . I

Taxa de participare în sumă de I 
50 Q00 lei şi. garanţia de participare de 10 |  
la sută din valoarea de pornire se vor I 
achita la casieria societăţii, cu cel pu-1 
ţin 3 zile înainte de data Ucitaţiei. *

Informaţii suplimentare ia telefon |  
0541627886, int. 114 sau 118. j

(693) j
I  S.C. SUPER STAREX1M COMPANY" |  
|  S.R.L; |
I cm sediul în Deva, complex Kogâlniceanu, I 
! Aleea Păcii, nr. 10

memorii service
.Hunedoara, Bd. Libertăţii nr.2 

tel./fax 713045, 716501 
___ , . ’ __________ \

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE DEVA j 
Str. George Enescu, nr. 39.

Organizează procedura cererii de o- 
\ ferte de preţ pentru investiţia:
\ - „SPAŢII PENTRU PLATA ENER-
j GIE1 ELECTRICE ÎN DEVA".
\ Organizatorul este: Filiala de Reţele 
S Electrice Deva, str. George Enescu, nr. 
j 39, telefon 054/615750, fax 054v216648^
|  Caietul de sarcini şi proiectul teh- 
’ nic poate fi procurat de la sediuJF.R.E. 
Deva, str. G. Enescunr. 39, Biromlnves' 
tiţii, etaj 3, camera 307, telefon 054/ 
614636.

Costul documentaţiei de licitaţie este 
de 121 000 lei.

Termenul limită de depunere a ofer* 
tei este data de 20. 12. 1995, ora 10, tk 
registratura F.R.E. Deva, str. George E~ 
nescu, nr, 39.

'Deschiderea procedurii cererii de o- 
fertă de preţ va avea loc în ziua de 20. 
12. 1995, ora 11, la sediul F.R.E. Deva, 
str. George Enescu, fir. 39.

Garanţia1 de participare la licitaţie 
este de 5 milioane lei.

Pentru relaţii suplimentare contac
taţi Biroul de Investiţii, telefon 054/ 
614636, între orele 7—15. (585)
----- ------------------------------------------- —

Cel mai mare ÎMBRĂCĂMINTE 
; distribuitor en gros BALOTATĂ 

din ţară, de IMPORT VEST

i

•  Banane
•  Portocale
•  Mandarine
•  Grepfruturi
•  Lămâi

( •  Margarina Wiesana 
tar autorizat): j

I Relaţii la sediul firmei şi lţt 
1 616322. -

I

Vă oferă :

îmbrăcăminte sortată ţ
r— ofertă bogată în sortimente de ţ 

sezon;

îmbrăcăminte nesortată, colectare ori
ginală în pungi între 5— 15 Jeg 
—  cantitate minimă de vânzare 

1 0 0  kg .

Oferta noastră specială!

TÂRG EXTRAORDINAR DE IARNĂ 1 

•  Pulovere la preţuri excepţionalei 

PROFITAŢI DE ŞANSĂ

J5-VOÂSTRĂ UNICĂ î -i
... ... '1

J& d resa  b iro u rilo r  i O luJ-N .? s tt:  
h d iu  M a n iu j n r . 6: T e le fo n /F a x » 
p 6 4 — 194030 (lu n i-v in e r i i 8 —16). 

ir  d e p o zit j  s a tu l V la h a ; in tr a  lu n i 
sâm bă tă ; 8 r r l&
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