
Persoanele handicapate 
sau dependente social se 
bucură în ţara noastră de 
protecţia unor legi în ge« 
neral bine corelate eu 
puterea economică, cu 
bugetul de austeritate al 
ţării. Că legile respecti
ve nu sunt însă în per
fectă corelare sau chiar 
foarte aproape de trebu
inţele reale ale persoane

l o r  în cauză, este a», alt 
adevăr.

Atunţi când se întâm
plă ca persoanele handi
capate sâ fie copii, ele se 
bucură şi de efectele unor 
legi internaţionale şi . de 
compasiunea general ;■***• 
umană. Ba, uneori, din 
prea multă „compasiune",

' s-a. ajuns ca imaginea 
ţării să se suprapună 
peste aceea a unui teri
toriu populat cu subnu

triţi şi handicapaţi. A 
contesta vehement această 
imagine strâmbă, nu în
seamnă că elemente ale 
ei nu există în viaţa 
noastră. Pentru că aşa 
este viaţa peste tot în

psihiatrie infantilă de la 
Păclişa.
. Trebuie spus, din capul 

locului, că pentru ca via
ţa şi procesul de recupe
rare ale celor peste 300 de 

^internaţi aici, ca şi mun-

lume. Cu lumini şl um
bre. Existenţa in judeţul 
nostru a mai multor insti
tuţii de protecţie socială a 
copiilor, normali sau han
dicapaţi, orfani sau cu 
părinţi - în viaţă, repre
zintă asemenea elemente.

O astfel de instituţie, 
cu state vechi de serviciu 
în judeţul Hunedoara, este 
şi Spitalul de neuro.

ca personalului medical 
de înaltă specializare şi a 
celorlalţi angajaţi desti
nată acestui scop să de
curgă cât mai bine po* 
sibil, instituţia s-a bucu
rat şi în anii trecuţi şi în 
anul acesta de sprijin sub
stanţial din partea'M inis
terului Sănătăţii — prin 
Direcţia Sanitară Jude
ţeană —, din partea insti
tuţiilor judeţene ale pu

torii şi administraţiei de 
stat. de bunăvoinţa şi spri
jinul material al unor 
sponsori români sau stră
ini. înseamnă aceasta că 
problemele spitalului au 
fost în întregime rezol
vate, că celor care, plini 
de omenie şi înţelegere 
creştinească, doresc să 
întindă in continuare a. 
cestor copii, celor ce se 
ocupă de ei o mână de a- 
jutor vori fi refuzaţi ? Nici
decum. deşi în optica u- 
nora dintre cadrele de 
specialitate şi cu munci de 
răspundere de aici, păreri
le sunt Împărţite. Pe de 
o parte se apreciază că 
este nedemn ca instituţia, 
în ansamblul ei, să fie 

DUMITRU GHEONEA, 
ION CIOCLEI

(Continuare în pag., a 2-a)

LA SFÂRŞIT DE SĂPTĂMÂNĂ-
FESTIV ALUIi-CONCURS 

INTER JUDEŢEAN 
„CALUŞERUL 

TRANSILVĂNEAN"
Viaţa cultural-artis- 

' tică. hunedoreană este 
marcată la acest sfârşit 
de săptămână de desfă
şurarea ediţiei a iXXVII-a 
a Festivalului — concurs 
interjudeţean „Căluşerul 
transilvănean". Sâmbă
tă, 16 decembrie, ora 17, 
la Căminul cultural din 
Căstău au loc primele 
întreceri, care continuă 
duminică, 17 decembrie, 
ora 1Q, la Casa de cul
tură din Orăştie, după o 
paradă a portului popu
lar. ^Manifestarea, or
ganizată de Ministerul 

•Culturii, Inspectoratul 
Judeţean pentru Cultură, 
Centrul Judeţean Hune
doara al Creaţiei Popu
lare, primăriile Orăştie şi 
Beriu, reuneşte, apreciate 
formaţii căluşereşti din 
judeţele Alba, Arad, 
Bistriţa-Năsâud, Braşov, 
Garaş-Severin, Sibiu, Olt, 
Hunedoara (Geoagiu, Ro. 
mos, Mărtineşti. Orăş-

tioara de Sus, Beriu, Tur- 
daş, Boşorod, Balşa, 
Bretea Română, Rapolt). 
(MB).

CONCERT DE 
- COLINDE

Catedrala Ortodoxă din 
Brad va găzdui sâmbătă, 
16 decembrie a.e., înce
pând cu ora 15, un ine
dit concert de colinde 
germane, în interpreta
rea- corului „Brooser 
Liedertafel", fondat în 
anul 1863, cu acompa
niament de instrumente 
muzicale. (G. B.>.

FARMACII DESCHISE
•  In Deva, reţetele vor 

fi onorate de farmacia 
„Nirvana" SRL, situată 
în strada D, ’ Zamfirescu, 
nr. 9.

•  Farmacia „Alfa" din 
Hunedoara (vizavi de 
poştă, lângă restauran
tul Gambrinus) va fi 
deschisă în cele două 
zile de sfârşit de săp
tămână pentru cei care 
vor fi nevoiţi să apeleze 
la asemenea servicii.4 
(E. S.).

S A F I
FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 

DE AFACERI
Valoarea certificatelor de Investitor în 

săptămâna 16 decembrie — 22 decembrie 1995 
Tip A — 640 000 lei; Tip B — 160 000 

le i; Tip C — 80 000 lei.
Creşterea faţă de 1 .1. 1995 —■. 115,4 Ja sută. 

FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 
ŞI PENSII

Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine! 
DEVA, tel -fax 230558; HUNEDOARA —  
711430; PETROŞANI — 545302.

[

: PREMIILE CONCURSULUI 
'PENTRU DIRIGINTI ŞI FACTORI 

POŞTALI
Consecvent în dorinţa ca ziarul nostru să ajungă 

operativ la cât mai mulţi cititori din mediile urban 
şi .rural, şi la preţuri avantajoase acestora, S.C, 
Casa de presă şi editură „Cuvântul liber" S. A, 
Deva, împreună cu Direcţia de poştă Hunedoara— 
Deva, â organizat, în perioada lunilor august — 
septembrie — octombrie 1995, un concurs pentru 
diriginţii şi factorii poştali din judeţ.

Principalul criteriu a fost •  numarul de abona
mente contractele lunar, în funcţie de numărul lo. 
cuitorilor din fiecare' localitate şi de dispersia lor 
în teritoriu.

în  urma analizării situaţiilor statistice din peri
oada concursului, a fost întocmit următorul clasa
ment, în baza căuria redacţia noastră acordă pre
miile anunţate la declanşarea concursului.

FACTORI POŞTALI (mediul rural): locul I 
(100 000) — Dumitru Iovănescu, Oficiul poştal Sarmi- 
zegetusa ; locul II (80 000 lei) — Florica Buta, Ofi
ciul poştal B ăiţa; locul III (60 0.00 lei) — Ioan 
Gurban, Oficiul postai Vaţa.

FACTORI POŞTALI (mediul urban): locul I 
(100 000 lei) — Rodica Ştef, Oficiul poştal Simeria ; 
locul II (80 000 lei) — Lucreţia Ignat, Oficiul poştal 
Hunedoara I; locul III (60 jQ00 lei) — Fica Cugerean, 
Oficiul poştal Qrăştie.

DIRlG*NŢI (rural şi urban, premii de aceeaşi 
valoare): locul I — Florin Gostian, Oficiul poştal 
Simeria ; locul XI —• Florin Cheţe, Oficiul poştal Hu“ 
nedoara 1! locul III — Mârioara Gordoş, Oficiul 
poştal Sarmizegetusa.

Se acordă, de asemenea, trei menţiuni, în sumă 
de câte 30DOO lei, dlor Marin Tisu diriginte Oficiul 
poştal Vaţa, Elena Şerban, diriginte, Oficiul poştal 
Băiţa Eugen Tordeki, diriginte, Oficiul poştal Orăş
tie.

îi felicităm călduros pe câştigătorii concursului şi 
îi invităm la sediul redacţiei noastre din Deva, 
pentru a.şi ridica premiile în ziua de joi, 21 de
cembrie a.c., ora 11.

Totodată, le mulţumim şi Celorlalţi diriginţi şi 
factori poştali din cadrul Direcţiei judeţene do poştă 
Hunedoara — Deva, colaboratori apropiaţi şi prie
teni adevăraţi al ziariştilor, care duc zi de zl, în 
orice anotimp şi pe orice vreme, ziarul „Cuvântul 
liber" la  domiciliul cititorilor, alimentându-i spi
ritual, sufleteşte, cu tot ce este nou, interesant, ne- 
cesar în perimetrul, vieţii diurne a judeţului Hune
doara.şl a ţăriL, •

Vă simţim şi vă dorim mereu alături' de noi, 
prieteni.

I
I

B R A  & B L i
l

IN SÂRBATARE i
artistic şi un concert a l j  
fanfarelor. La lăsarea I 
serii peste proaspătul 
municipiu, va „ploua" cu i 
focuri bengalice. (I.C.). â

I
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Astăzi citadela moţi
lor crişenl — Brad se 
află . în sărbătoare. Ani
versarea a 550 de ani de 
atestare documentară a 
adus locuitorilor săi bu
curia de a fi fost decla
rat municipiu.
- Seria manifestărilor 
care vor cinsti evenimen
tul începe cu dezvelirea 
unei plăci comemorative, 
Urmată de un Te-Deum. 
Va fi prezentată legea în 
care Bradul a fost decla
rat municipiu. Vor fi 
prezentate, de aseme
nea, mesajul Preşedin
telui României, un cu
vânt din partea Parla
mentului, un altul din 
partea Guvernului Ro
mâniei.

O paradă a portului 
popular şi a formaţiilor 
artistice vor bucura su
fletul celor prezenţi la 
manifestări. Pe parcur
sul zilei sărbătorii, bră- 
clenii vor putea vizio
na o expoziţie comemo
rativă, vor putea gusta 
un spectacol cultural-

tNNOIRI |

—' Anul acesta — ne*, 
spunea dl ing. Nicolâe |  
Moca. .primarul muni- |  
cioiului Brad — străbu. |  
na aşezare română din I 
inima Munţilor Apuseni I  
e-a statornicit cu multe |
lucruri bune pentru via
ta de fiecare zi a bră- 
denilor. Noul punct ter,
mic din Oraşul Nou asi- I 
gură căldură, apă caldă, ■  

-confort în peste 700 deJ 
apartamente. Am dat în ■  
funcţiune’si o nouă gră-1 
dinită, cu peste 50 ,de ! 
locuri, în care sunt bine, I  , 
aş zice, foarte bine, gâz- > 
duiţi copiii familiilor ne- |  
voiase. - a

Vreau să-i asigur pe |  
locuitorii Bradului că |  
noi vom rămâne me- |  
reu oamenii lui. Buni, g 
drepţi. (G. Ignat). I
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REZULTATELE CONCURSURILOR \ 
PUBLICISTICE CU PREMII 
ORGANIZATE DE ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“

In urma desfăşurării timp de peste trei luni a 
concursurilor publicistice cu premii organizate de 
ziarul nostru, consiliul’ de administraţie a analizat 
lucrările (publicate şi nepublicate încă) şi a stabilit 
următoarele premii :

CONCURSUL DE FOTOGRAFII
PREMIUL I — nu s-a acordat;

- 'PREMIUL II — 80 000 lei — Leczcy Zoiten, De
va ; '■

.PREMIUL III —
Deva ; : • ••■w

MENŢIUNE — 30 000 Iei — Simo Cteza, Simeria.

60 000 lei — Anton Şocactu,

CONCURSUL DE DESENE
PREMIUL X — 100 000 lei — Szas? Agnes (l)on- 

na), Hunedoara;
PREMIUL II — 8*000 lei — Victoria Plitea,

Vărmaga ;
PREMIUL III — 60 000 lei — nu s-a acordat. 
MENŢIUNE — 30 000 lei — Bi^tescu Lavinia,

Deva.

CONCURSUL DE CARICATURI
PREMIUL I — nu s-a acordat.
PREMIUL II — 80 000 lei — PădurCanu Florin, 

Aron, Deva.
PREMIUL III — 60 000 lei — Coţa Cteudjtt, Deva. 
MENŢIUNE — 30 000 lei — Prodan Ioan, Haţeg. 
Redacţia îi felicită pe câştigătorii concursului şl 

îi invită în ziua de miercuri, 20 decembrie, ora 11, 
la sediul ziarului, din strada 1 Decembrie, nr,. 35, 
Deva, pentru â.şi ridica premiile, v
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Un brad impunător, îm 
podobit eu lumini mulţi, 
eolore, măsuţe încărcate 
cş mere, covrigi -şi nuci, 
şi cu lumânări arzând, iar 
de jur-împrejur sugestive 
icoane pe sticlă, în vreme 
ce de-afară răzbate tu- 
rainos albul zăpezii proas
păt aşternute peşte. oraş. 
ÎJitr-o astfel de ambian
ţ i  şr-a primit VfcHtato- 
tj$ secţia de artă a Mu. 
sasului Civilizaţiei ©acipe 
şl Române din Deva, care, 
alături de Inspectoratul 
pentru Cultură al judeţu
lui. a organizat marţi, 
12 decembrie a.c., verni
sajul expoziţiei- intitulate 
simbolic JLumioâ în săr
bători". Având ca tenja- 
tipă principală „Naşterea 
Domnul ui" (precum şi alte 
scene din viaţa Sfinţilor 
ş l a Maicii Domnului) a» 
« astă  expoziţie „doreşte 
să transmită un mesaj de 
lumină şi deschidere spre

clipe de neuitat* acum, 
In pragul sărbătorilor de 
lamă.

în deschiderea verni
sajului dna Adriana Rubu* 
directoare a Muzeului Ci
vilizaţiei Dariee şi Ro
mane şi apoi dnul Ioan 

. Sîeoe, consilier şef al 
Inspectoratului pentru 
Cultură, apreciau caracte. 
n it aoarte al acestei ex
poziţii, ca şi numărul 

i 'mare al- «1% '' care au 
dorit să parţictpe la ver» 
nisai (dintre care n-au 
lipsit renrezentanţii auto. 
ritătii localei mulţumiri 
fiind aduse şi Protopopia
tului Ortodox Deva pen
tru importanta contestaţie
pe care a avutoa fiv rea
lizarea expoziţiei. De 
altfel, părintele protopop 
Alexandru Hotăra» a  vor» 
tot In frumoase cuvinte 
despre Sărbătoarea Cră
ciunului, încheind cu u- 
rareat .F ie  ca Domnul

Iisus să coboare şi anul 
acesta în sufletele noastre’ 
ca să aducă mai multă 
dragoste, pace şi iertare". 
Momente după care Cora- ■ 
la Catedralei Ortodoxe a 
interpretat câteva dintre 
cele mai cunoscute co
linde ale noastre, spre 
desfătarea sufletească a 
celor prezenţi.

Alături de icoanele pe 
sticlă datând «fin see.

. XIX . şi prima jumătate « 
secolului XX, expoziţia 
a mai cuprins şl alte o. 
bîecte de cult — cruci, 
sfeşnice, potire şi valo
roase cărţi «ăft&ase pre
curm Noul Testament de ia 
Bălgrsd, din 1848, Cazania 
lui Varlaam (Iaşi, 1643), 
Psaltirea luf Coresi b u 
cureşti, 1894) şi alte ma
nuscrise religioase.

A consemnat 
GEORGETA BIELA

De Io Poliţia
Se apropie sfintele săr

bători ale Crăciunului şi 
Anului Nou, o perioadă ta  
care te  cer şi se cumpără 
cele mai diversificate 
produse de dulciuri. Pen
tru a se stopa punerea ta 
vânzare a unor sortimen
te de , dulciuri şi în spe
cial de‘ ciocolată, depre
ciate, cu termenul de ga
ranţie depăşit, Inspecto
ratul de Poliţie Sanitară şi 
Medicină Preventivă con
tinuă controalele prin tu  
nltăţile comerciale. Deşi 
în marea majoritate a ca
zurilor nu am găsit situa
ţii! deosebite, totuşi la 
S.C. Mercur Corvinex S.A. 
Hunedoara s-au scos dm 
consum 17 kg diverse dul- 
eiari — ciocolată, biscuiţi, 
— de la magazinul*Auto_ 
aervire nr. 126 aparţinând 
firmei amintite mai sus.

Deci, atenţie, stimaţi vân
zători şi cumpărători la ce 
punem ta  vânzare şi pe 
ce cheltuim banii. Tot la 
acest magazin nu a fost 
asigurată depozitarea şi' 
păstrarea corespunzătoare 
a unor produse * alimen
tare printre care şi bis
cuiţi, pentru care s-âu 
aplicat amenzile prevăzu
te de lege.

Şi la SC. Comtur SRL 
Hunedoara*, depozitul en- 
gros, complexul Păltiniş, 
administratorul a fost 
sancţionat cu b  amendă de: 
50 000 lei, conform Legii 
68/1994, art. V ' . litera 
C, pentru funcţionarea în 
alte condiţii decât cele 
prevăzute în autorizaţia 
sanitară de funcţionare.

Poliţia Sanitară.
Deva

Ziar editat de —
CASA DE PRESĂ ŞI EDITURĂ 

„CUVÂNTUL LIBER“ DEVA 
societate pe acţiuni cu capital privat

|  înmatriculată Ia Registrul Comerţului Deva;
; nr. J/20/618/1WL Cont: 4072613U0 B.C.R. Deva. 
J Cod fiscal: 2116827.
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Din determinările ana
litice privind calitatea 
factorilor de mediu In ’
deţul Hunedoara, în  pe
rioada 4—-10 decembrie 
a.c., efectuate în punctele 
de control pentru supra
vegherea calităţii aerului, 
au rezultat următoarele :

•  Valorile. medii pentru 
concentraţiile poluanţilor 
gazoşi (bioxid de azot, 
bioxid- de sulf, amoniac, 
fenoli şi aciditate), s-au 
menţinut în limitele im
puse de. STAS. Valoarea 
maximă înregistrată pen
tru bioxidul de azot ta  
data de 8 decembrie în 
zona Mintia—Deva a  fost 
doar de 0,046 rog/mc aer/ 
24 ore, faţă de valoarea 
limită de 0,1 mg/mc aer/ 
24 ore.

•  f lo r i le  medii pentru 
pulberi te  suspensie s-au 
înscris' în valoarea limită 
pentru toate zonele din 
judeţ. Valorile maxime în
registrate în această pe
rioadă au fost de 0,66 mg/ 
mc aer/24 h, In data de 
10 decembrie te  zona Min
tia—Deva, de 0,13 mg/mc 
aer/24 h în zona .Ghişcâ- 
daga şi 0,157 mg/mc aer/ 
24 h în zona Căian în data 
de 8 decembrie. Men
ţionăm că pentru acest 
indicator valoarea limită 
este de 0,15 mg/mc aer / 
24 h.

•  Pulberile sedinienta- 
bifc au înregistrat depă
şiri ale valorii limită în 
zona Chişcidaga de 5^ 
ori şj de 1,4 ori ta tona 
Teliuc.

. m Valorile radioactivită
ţi» BETA globale pentru 
factorii de mediu aer 
(aerosoli filtraţi şi depu
neri ' atmosferice) ape de 
suprafaţă şi potabile, şti 
şi vegetaţie s-au încadrat 
în limitele de variaţie ale 
fondului natural.

•  Indicatorii de calita
te pentru apele curgătoa
re de suprafaţă au tost. 
In general, îh limitele 
impuse.' .

Agenţia de Protecţie 
•  Mediatei

(Urmare din pag, EI

prezentată In postura W*ui 
neputincios, care ' tattade 
m âna .. Pe de alta — 
că ea se riiate ta lăsări, 
greu de depăşit în condi
ţiile tranziţiei şi deci că 
este nevoie să fie ajutată 
..pe toate Căite. Ca ade
vărul nu se află cantonat 
pe nici una din extreme. • 
avea să nş-o demonstre
ze . ancheta întreprinsă, zi
lele trecute in această 
unitate, care este in a- 
oriaşi- timp spital, iasli- 
toţie d e  ocrotire şi şcoa
lă. .

— Dte dr. loar» Ban, tai 
calitate de director ai spi
talului, vă rugăm să apre
ciaţi la dimensiuni cât mai 
exacte problemele ea care 
se confruntă el ta- pre
zent.

— Cu baza materială şi 
umană de care dispunem, 
spitalul are condiţii pen
tru o  funcţionalitate nor
mală. . Cred că a încerca 
acum, ta  condiţiile date, 
să presăm ministerul eu 
problemele noastre, a r fi 
o greşeală care a r putea 
genera efecte nedorite de 
noi. Asta nu înseamnă 
că nu avem probleme şi 
nevoi.

Bolile neurologice şl 
psihice se recuperează 
foarte greu, ■ necesită ua 
volum mare i de muncă 
şi de timp. Dar, spre 
deosebire de bolite de a . 
cest fel ale adulţilor, noi 
beneficiem de an teren 
mai bun, căci personalita
tea copilului încă nu e 
formată. Recuperarea lui 
se realizează însă ta a- 
numite condiţii. Bolnavii 
au nevoie de hrană con
sistentă, cu atât mai; mult 
cu cât acestora nu le 
mai completează nimeni 
hrâna, aşa cum se în
tâmplă cu bolnavii din 
alte spitale. în, compa
raţie cu aceştia, bolnavii 
noştri sunt foarte activi. 
Ei au nevoie de îmbrăcă» 
minte, pe care o şi uzează 
sau o distrug mai repede 
decât copii» normali. Noi 
avem 1900 de iei pe zi a- 
locaţie de hrană pentru un 
copil, ceea ce este destul 
de puţin, dar pentru îm
brăcăminte nu avem ni
mic.

In scopul îmbunătăţirii 
toanei, • dispunem de te 
gospodărie anexă, prin 
care ne procurăm o  parte 
din legume, cereale, car
ne. .. . ,

Penjm  a mm. ambianţa 
în- c a re ţi dwe traiul zil
nic — televizor. jucării, 
rechizite —, ne-am folo
sit destul de mult de spri
jinul pe care ni l-au dat 
diferite persoane sap iasti-

avarie poate să Însemne 
întreruperea căldurii pe 
timp de iarnă pentru o 
noapte Întreagă. Ce stane 
psihică poate să le cre
eze o astfel ■ de situaţie 
copiilor internaţi, se în
ţelege.

Ce vreau să «pun cu a- 
oeasta 7 Că deşi am pri
mit mult sprijin, nu pu
tem afirma că nu ne mai 
este necesar ; inlusiv în 
ceea -ce priveşte dedarea 
cu mobilier şi ' apacatu-: 
*ă“.

Dr, tean Mareu — tne- 
dic primar- neuropslhia - 
tete- infantilă, fost direc
tor al instituţiei: Jta ca
drul reformei, sanitare,. ta 
problemele de care ne o. 
cupăm noi se preconizea
ză trei tipuri' de unităţi. 
Cu cazuistica pe care e  
avem, noi a r trebui să ne 
încadrăm îa  categoria „U- 
nităţi de cură medie"*. 
Aste înseamnă că trebuie 
să fim degrevaţi de pa- 
ctenţii irecuperabili, attal- 
tizati. La no» la Păelişa 
avem mulţi bolnavi do 
acest fel. tasă numărul lor 
este totuşi mult mai mic 
decât al copiilor handica
pa!# care sunt recuperabili.

Psiholog Dota» Vcnvea: 
„Problemele noastre de 
ordin - administrativ — 
gospodăresc le-am rezol
vat eu posibilităţile care 
ne-au stat la îndemână 
într-o oarecare •; măsură. 
Asta nu înseamnă că ara 
găsit o rezolvare temei
nică. Instalaţiile noastre 
de încălzire (pentru întreg 
campusul tun.) sunt vechi, 
0  centrală de termofica- 
re cu cărbune a fost 
abandonată ca fiind ine
ficientă. Am fost sprijimţă 
cu dotare pentru a  trece 
la Încălzirea prin cazane 
cu combustibil lichid. Dat 
intervin «varii, datorită 
ver-himij. instalaţiilor. Q

Oricum, va veni o echi
pă a ministerului, indi
ferent că ministrul se va 
numi Mincu, Ionescu sau 
Ropescu, şi va face a»
ceastă c a te r is ir e . .

— Ce argumente cre
deţi, dle doctor, că ar în
dreptăţi încadrarea spita
lului de Ia Păelişa îp ca
tegoria „Unităţi ’ de cură 
medie" ?

— Baza materială de care 
dispunem, chiar dacă ea 
mai are nevoie de îmbu
nătăţiri. Apei există un 
nucleu de specialişti pe 
care eu. cât am fost di- 
rector, l_am încurajat să 
rămână. Acum unii var 
să părăsească spitalul. 
Există si uit număr apre- 
ciabil de personal mediu 
şl auxiliar, deşi a r tre
bui să crească. Spitalele 
ou asemenea cazuistică 
au nevoie de un număr 
mal mare de personal, 
raportat la  numărul de 
bolnavi, faţă de spitalele 
obişnuite de pediatrie.

— Aţi vorbit de recu
perare, dle doctop. Cam 
ee grad dş eftciâtţă re- 
cuperatorie are spitalul 
de la Păelişa ?

— Gradul de recupera
re la cei care, din start 
au acest potenţial, este de 
90 la sută. Chiar şi in 
cazul celor care, din naş
tere, nu au nici o şansă
— şi care devin cro
nicii adulţi de mai târziu
— noi tot mai încercăm,

Dr. Redka Bâta. me
dic specialist, şeful secţiei 
IV : «Secţia a IV-a este 
foarte grea. Avem 31 de 
copii. Cazuistica noastră 
o constituie copiii cu ence
falopatie infantilă, parali
zie cerebrală, întârzieri în 
dezvoltară. Unii dintre ei 
sunt copii abandonaţi, 
care, dacă s-ar fi dez
voltai Intr-un mediu fa. 
Butţai, a r  fi fost copii 
normali. In secţie avem 
15 copii şcolari. Dotarea, 
«tapă cum vedeţi, e tao- 
destă, dar mai dificilă

este încadrarea secţiei cu 
educatoare. Două educa
toare la 30 de. copi» este 
mult prea puţin. Ideile 
mele despre posibilităţile 
de recuperare a copiilor, 
despre programul de ur
mat în acest scop, sunt 
-puţta mai rădicate, N-aş 
putea să spa» «& prride- 
mele cu cane ne eenfrun- 
tăm noi ţi»  doar «fo «trac. 
tura spitaiuiui, de tran
ziţie sau de patolcqjia 
cazuisticii. Cert este *§■ 
pentru a desfăşura Sn a- 
ceastă secţie o ■'fetivitate 
bună, mai av an  nevoie de 
multe şi, repet, ta  primul 
rând de educatoare. Ga 
dotare matertelă a  şecfteh 
aş vrea să da» un exem
plu : pentru a completa 
ceea ee avem «erate, mm 
strâns bani «te ta perse»' 

.naiul, secţiei. C& să nu  te 
dan drumul copiilor cu 
picioarele goale ta  ghete 
la şcoală, ara rugai im  
racile dia secţie să- îm
pletească ciorapi. Banii 
sunt puţini, este adevărat, 
dar pentru a fi rreuperaţi 
copiii aceştia au nevoie rte
condiţii cât mai nor
mal ev aşa cum  aiţi copii 
favorizaţi de soartă, le au 
în familie. Părerea mea 
este că noi trebuie să ne 
deschidem mai mult către
societate, iacă  m m  bi
nele acestor copii*.

Am vivut curiozitatea sâ 
vedem în ce se concreti
zează efortariie persona
lului de la Spitalul PăqH- 
şa, pentru a face mai 
îndestulătoare viaţa ma
terială a copiilor internaţi 
aici. Am rămaş plăcut 
impresionaţi de 'roadele 
acestor eforturi. Nu vom 
face un inventar a  ceea 
ce am văzut, dar iată ce 
ne spunea di Virgîl Bernat, 
directorul economic al u- 

. n i t â ţ i i '
„Probleme deatebite nu 

avem. însă aici că totul 
este bine nu putem spune. 
Bugetul pe acest an, care 

-ne-a fost suplimentat, 
l-anj împărţit pe nevoile 
ccmcrete ale spitalului. Noi 
ne străduim să-i dăm b 
cât mai bună folosinţă. 
De câte oej cumpărăm 
ceva, alegem di» cri pu
ţin trei oferte pe cea 
mai avantajoasă- Gă m» ni 
s-a acordat sprijin de 
către cei care pot şi tre 
buie să n i4  dea, nu ne 
putem plânge. Dm bu
getul care ni se alocă, 
no» suportăm toate chel
tuielile, inetasiv pentru 
şcoală, deşi ea aparţine 
Ministerului învăţămân
tului. Dacă acesta a r  pu
tea prelua cheltuielile a- 
ferente ca încălzirea, apa 
menajeră, apa caldă, ener
gia eleetrică necesare şco
lii, ar fi un ajutor mare 
pentru noi**.

+
Iată-ne la sfârşitul an

chetei. Am căutat să pu
nem, faţă în  faţă, puncte 
de vedere nu întotdeauna 
convergente, spre a da o 
dimensiune cât mai exac
tă adevăratelor probleme 
cu care se confruntă. »- 
eeastâ unitate care este în 
acelaşi timp spital, insti
tuţie de ocrotire socială 
şi nucleu de învăţământ 
special. Daeă am reuşit 
să le impunem ta ade
vărata lor lumină aten
ţiei Ministerului Sănătăţii, 
Ministerului învăţămân
tului, ca şi opiniei publi
ce, asta o vor spune 
cititorii,
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S.C. SIDERURGICA 

S.A. HUNEDOARA

După un an de muncă spornică, 
în preajma sărbătorilor Sfântului 
Crăciun şi a Anului Nou ’96, Corni- 
teiul director are deosebita plăcere 
de a felicita pe toţi siderurgicii hu- 
nedoreni, pe toţi cei ce contribuie la 
producerea metalului, a produselor 
finite pentru beneficiarii din ţară şi 
de peste hotare, pe beneficiari, par
teneri de afaceri si coinhorat&ii, u- 
răndu-le ani mulţi, fericiţi I 

Coimtetid director 
Dr. ing, SILVIU SAMOILESCU 

director general

S.C. I.C.S.H. S.A, 

HUNEDQAMA -
I C \H

încheind un an de activitate rod
nică la toate obiectivele de construc
ţii, Comitetul director, mulţumindu- 
le tuturor' angajaţilor, partenerilor 
de afaceri şi colaboratorilor, le adre
sează din toată inima, în aceste zile 
premergătoare sărbătorilor Crăciunu
lui şi Noului An 1996, multă sănătate 
şi putere de muncă, noi împliniri în 
viaţă, un An Nou îmbelşugat şi feri
cit.!..

'■j& a m lm iâ  M re e t& r  
ing. DORU GAIŢA, 

director general

FILIALA

ELECTROCENTRALE 

MINTIA — DEVA

Bucurându-ne de apropierea Cră
ciunului şi a Anului Nou 1996, ne 
face o deosebită plăcere să transmâ* 
tem salariaţilor noştri, colegilor de 
la Paroseni si Gurabarza, minerilor 
din Valea Jiului, R.A.G.C.L. De
va, t  u t  u r o r partenerilor 
şi colaboratorilor, cele mai calde fe
licitări pentru împlinirile acestui an, 
urări de sănătate şi putere de muncă 
pentru anul care vine, noi satisfacţii 
şi bucurii! Comitetul, director 7‘X 

ing. VICTOR VAIDA, 
director general

FOTBAL CLUB 

CORVINUL

70e s&fŞfâtorfic Cră. 
ciurmhti st de : Anul 
Nou 1996. avem feri. 
cita ocazie de a ura 
tuturor suporterilor şi 
si m.pntizant.ilnr echi
pei Corvirml Hune, 
doara, inimoasei tor 
gaterH şi sponsorului 
—• S.C. Siderurgica 
S.A. s  călduroase fe
licitări, urări de bina 
şi sănătate. „La rwtilţt

Preşedintele clubului, 
sing. DOHIN NICŞA

•  ' 
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DIRECŢIA SANITARĂ
A JUDEŢULUI 
HUNEDOARA

■7.7 Aflaţi în  p fa ^ d  sărbăto
ri1 or Crăciunului S fân t si a'* 
Anului Nou '96, adresăm cu 
multă căldură întregului corp 
medical, personalului din spi
tale şi policlinici, din staţi
ile de salvare, tuturor cetă
ţenilor din judeţ, ttti An Nou 
mai bun şi rodnic, ca sffliă- 
tate şi satisfacţii în viaţă. 
„La mulţi

Dr. ALEXANDRU POPA, 
director
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* INSPECTORATUL 
DE POLITIE SANITARĂ 

ŞI MEDICINĂ 
PREVENTIVĂ

Acum, la sfârşit de an, cu 
puţin înaintea sărbătorilor 
Crăciunului şi ale Noului An 
1996, ne este deosebit de 
plăcut să adresăm tuturor 
angajaţilor noştri,' colabora
torilor şi colegilor din do
meniul sănătăţii, «ducere ieii- 
ci ţări, însoţite de Urări de 
bine, sănătate şă bucurii In 
anul care vine!

Dr. MIRCEA CÂLCGARU, 
d ttedlW
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S.C. REMAT S.A. 

DEVA

in  preajma sărbătorii Crăciunului 
şi Anului Nou '96, Comitetul direc
tor al REMAT Deva. felicită întregul 
personal din Deva, Hunedoara, Pe
troşani, Brad, Orăştie, Haţeg şi Că- 
lan, colaboratorii de la alte firme şi 
beneficiarii, dorindu-le totodată un 
An Nou fericit, cu sănătate şî feri- : 
cir el

Comitetul director 
ec. IOAN VASILE 

manager
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EXPLOATAREA MINIERĂ
d e v a

; Comitetul director adresează acum  
in pragul Sărbătorilor Crăciunului şi 
ale Amilul Nou ’96, tuturor angaja* 
ţilor de la mină şi de la prepafaţiâ 
Deva, colegilor de la Muncelu Mic, 
Bolcana şi BripAuri, de la Regia Auto
nomă a Cuprului Deva, ani mulţi şi 
fertciţi, cu sănătate, împliniri şi bu
curii! La mulţi ani!

Comitetul director 
ing. NICOLAE STANCA, 

director
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EXPLOATAREA MINIERĂ 
CORANDA — CERTEI

Mulţumind angajaţilor noştri pen
tru eforturile depuse în acest an şi 
rezultatele ofeţfauţf, culaborşrtoriior 
şi colegilor noştri din minerit şi de 
la  Regia Autonomă a Cuprului Deva, 
le adresăm cu toată căldura suflete
lor noastre cele mai sincere felicitări, 
urări de sănătate şi fericire, însoţite 
de salutul mineresc „Noroc bun“ şi 

ani *“
Comitetul director 

ing. NICOLAE MOGOŞ, 
director

mm o » *  mm •  mmmmmmmmwmmw mm m

1 î EXPLOATAREA MINIERĂ 
j  } V E Ţ E L  -
* ) Folosim plăcutul prilej al apropia

telor sărbători sfinte ale Crăciunului 
şi ale aşteptatului An Nou 1996, pen
tru a ura, cit bucurie şi speranţă de  
mai bine, angajaţilor minelor Veţel, 
Troiţa, Vorţa, preparatorilor de la 
Mintia, colaboratorilor şi beneficiari
lor, colegilor de la celelalte mine şi 
Regia Autonomă a Cuprului Dem, 
urări fierbinţi de sănătate, fericire şi 
noi bucurii!

Comitetul director 
ing. IOAN TROSAN, 

director
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, SUCURSALA 
HUNEDOARA-DEVA , 
LOTO-PRONOSPORT
Adresândtt-le tuturor angajaţi, 

lor noştri şi participanţilor Ia 
sistemele de joc Loto — Prono
sport felicitările noastre căldu- 
roase pentru reuşitele anului ce 
) l  încheiem, ie urăm celor '  • co 
trec pragul agenţiilor noastre în 
Noul Ap 1996 inspiraţie, mult 
noroc şi câştiguri cât mal mari} 
La mulţi ani, eu sănătate fi 
sărbători fericite!

Jurist IOAN STANILA, 
director
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sTANILA, |  
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S.C. SARMIS S.A.
\  DEVA:

în  prag de sărbători — Sfân
tul Crăciun şi Anul Nou 1996 
—> ne face max-e plăcere să a- 
dresăm, din partea conducerii 
societăţii, sincere felicitări anga
jaţilor noştri, colaboratorilor, 
clienţilor;5 turiştilor, dorindu-le 
din toata inima urări de bine, 
multă sănătate şi bucurii. Tu
turor celor ‘de ne calcă pragul, 
bun venit, „La mulţi a n i !“
■ ' VIOBEL CERN AU,

77v77 7 v ; .v '; director
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v AUTOMOBIL 
CLUBUL ROMÂN 

FILIALA
HUNEDOARA — DEVA

-Ne mal despart puţine zile 
până la marile sărbători ale 
sfârşitului de an — Crăciunul 
şi Anul Nou ’96. Un minunat 
prilej de a felicita călduros pe 
toţi angajaţii noştri. membrii 
A.C.R. din judeţul Hunedoara, 
pe colaboratori şi parteneri de 
afaceri. Tuturor, un Ari Nou 
fericit, cu sănătate şi voie 
bună! ■
P ro i NICOLAE HAŢEGAN, 

director
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S.C. COM ALEXANDRA 
S.R.L. BRAD

întâmpinăm Crăciunul Sfânt, 
Naşterea I r  lisus şi Anul Nou - 
1996 cu satisfacţia muncii îm
plinite şi să păşim în Noul An 
cu speranţe şî încredere mai 
mare pentru mai bine şi pros
peritate. Tuturor celor de lângă 
noi. clienţilor, colaboratorilor şi 
celor care ne ajută în activitatea 
noastră ani mulţi şi fericiţi, îm
belşugaţi!

VTOREL DAN PLIC, 
patronul firmei
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Dezvăluiri privind lovitura de stat 
de la Moscova din 1991

Cu două luni înainte de 
lovitura de stat de lâ 
Moscova, din august 1991, 
preşedintele american 
George Buşh îl avertizase 
pe Mihail Gorbaciov eu 
supra complotului pus 
la cale de ierarhii sovie
tici, care voiau să-l răs
toarne de la putere. Li
derul de la Kremlin a 
răspuns însă şefului de lâ 
Casa Albă „să nu se în- 
grijoreze" deoarece a- 
vea: „situaţia sub, con- 
trol“. E ceea ee dez

văluie astăzi Jack Mat- 
lock, pe atunci ambasa
dor al SUA la Moscova, 
a .cărui carte „Autopsia 
unui imperiu" a apărut 
de curând.

în  iunie 1991, primarul 
Moscovei îl informase de 
tentativa de ■ lovitură de 
stat pe Matlock, care 
trimisese imediat- un me
saj cifrat la Washington. 
Bush i_a ordonat să-l a_ 
vertizeze imediat pe li
derul de la Kremlin .Mai 
mult, l-a rugat şi pe se

cretarul de stat Baker 
să intre în legătură cu 
ministrul de externe so
vietic, Besmertnîh, iar 
el însuşi i_a telefonat 
lui Gorbaciov, citându-il 
chiar pe Popov ca sursă 
a informaţiei.

După părerea lui Mat
lock, această convorbire 
telefonică a fost intercep- 

, tată de KGB, dovedindu- 
se o imprudenţă de ne
iertat pentru un fost di
rector al CIA, ca Bush. 
Intr-adevăr, după fali

mentul loviturii de stat, 
a fost găsită o listă pre
gătită de complotişti cu 
„trădătorii" ce trebuiau să 
fie eliminaţi şi Popov 
figura printre primii zece.

Nici Gorbaciov nU s-a 
arătat prea recunoscător 
cu primarul Moscovei. In- 
tâlnindu-1 la un banchet 
cu puţin timp înainte de 
lovitura de stat i-a .re
proşat chiar: „De ce îi 

; sperii pe prietenii ame
ricani cu halucinaţiile 
tale?", ; ’ ■

Priebke în Italia
Fostul căpitan S.S. Erich 

Priebke, escortat de po
liţia italiană, a sosit . la 
Roma, venind din Argen
tina, în dimineaţa de 21 
noiembrie. -O sosire „aş_ 
teptatăţ* ; pe aeroportul 
Ciâmpîno, cu o impor
tantă desfăşurare de for
ţe de siguranţă echipa
te în costume antitero şi 
cu elicoptere militare care 
ap survolat continuu zona 
aeroportului.

Ordinul de extrădare, 
aprobat de Curtea Su
premă argentiniană, a fost 
adus astfel la îndepli
nire la o dată simbolică 
— aniversarea a 50 de ani 
de Ia deschiderea' Proce
sului de la Nurnberg, în 

- oare au fost judecaţi 
21 «Htvtre reprezentanţii 
de prim plan ai regimului 
nazist.

Priebke, 82 ani, era îm
brăcat într_un imperme
abil bej şi purta pe 
cap o pălărie în stil tiro
lez. Alături de el !n 
avion (Un Falcon D-90)

s_au aflat zece agenţi 
italieni ai Interpol şi un 
medic militar. La coborâ
re fostul S.S. a declarat: 
„Am ’ încredere în justiţia 
italiană. Voi reveni la 
Bariloche (Argentina — 
n.n.) peste un an".

La sfârşitul celui de al 
doilea război mondial, 
Priebke reuşise să fugă 
dintr-un lagăr de prizo
nieri britanic şi în 1948 

-a ajuns în America 1 de 
Sud. După doi ani petre
cuţi la Buenos Aires, s-a 
mutat ţa Barilache, unde
a trăit fără să-şi, schimbe 
numele, netul burat de ni
meni, până în 1993. Loca
lizarea sa a devenit po
sibilă datorită lui Prieb
ke însuşi, care a acor
dat un interviu reţelei 
TV nord americane ABC. 
In acel interviu, Priebke 
a admis că responsabili
tatea în masacrul de la 
Fosele Ardeatine, de care 
este acuzat, e  aceea de a 
fi completat lista celor 335 
de civili italieni care au 
fost ucişiv de germani.

Copacul care face 
apa aproape potabilă

Natura e plină de re
surse. Oamenii de ştiinţă 
britanici au început ex
ploatarea virtuţilor unui 
copac originar din India: 
septentrională — Moriri- 
ga oleifera — pentru e- 
purarea apei. Seminţele 
acestei plante, sfărâmate 
într-o pulbere fină şi a_ 
mestecate cu apă, pun în 
libertate proteine încăr
cate pozitiv care atrag 
particulele electric ne
gative ale poluanţilor 
biologici, precum bacterii
le şi viruşii. O primă tra
tare care trebuie evident 
să fie completată prin 
altele — filtrarea lentă prin 
nisip sau clorurarea — 
pentru a face apa Intr-a
devăr potabilă. Acest pro
cedeu original şi puţin 
costisitor a fost aplicat 
pentru prima pară de cer
cetătorii britanici John 
Sutherland şi Geoff Fol- 

•kard în Mâlawl, unde a 
fost instalată o mică u- 

* nitate de epurare ca

pabilă să trateze 50 mc 
de apă zilnic.

Mâi recent, aceeaşi e_ 
cHipă s-a dedicat' cură
ţirii unui lac din Zim- 
babwe. „Suntem . încă în 
fază experimentală" — 
recunoaşte John Suther
land. Dar acest depo- 
luant natural ar putea fi 
folosit pe scară mare, 
ţinând seama că 100 mi- 
ligrame 3e pulbere de 
Moringa sunt suficiente 
pentru a epura un litru 
de apă. Or, cu o creşte
re rapidă, Moringa olei
fera poate produce din 
abundenţă seminţe . vrenţe 
de 50 de ani, chiar pe 
solurile sărace. Este o 
soluţie alternativă foarte 
avantajoasă faţă de me
toda tradiţională, bazată 
pe folosirea sulfatului de 
aluminiu. CdHfor»» . Or
ganizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii, mai mult de un . 
miliard de persoane, pe 
întreaga planetă, consu
mă o apă netratată.

Veste antiglonţ pentru VIP
Sute şi sut« de veste 

antiglonţ au fost ordona
te cu maximă urgenţă 
de serviciile de securitate 
israeliene producătorilor 
americani şi au început 
deja să sosească pe calea 
aerului în Israel. Ordinul, 
notează cotidianul „Maa- 
riv", facte paf ţe din noile - 
măsuri de Siguranţă adop
tate de Shin Bet (poliţia 
secretă, care are ca mi
siune şi protejarea per
sonalităţilor oficiale); după 
asasinarea lui Yitzak Ra
bin.

Vestele antiglonţ, ce 
vor fi plătite din .credi
tele guvernului american

• * i  * • * •  *.• *

pentru furnituri militare, 
sunt destinate atât per
sonalului din serviciile de 
securitate cât şi celor mai 
importanţi exponenţi ai 
vieţii politice. In special 
noul prim ministru, Shi- 
mon Perez, va trebui să 
poarte una cu ocazia fie
cărei apariţii în public.

Noile măsuri şi noile 
controale au fo$t deja puse 
în aplicare cu ocazia şe
dinţei comitetului cen
tral al partidului labu
rist care a confirmat, la 
Tel Avivj numirea lui 
Perez. Agenţii au izolat 
complet zona reuniunii şi 
au interzis accesul tu-

• Rătăciţi în peşteră
Un bărbat de 22 ani, 

împreună cu nepoţii săi 
de 12 şi respectiv 10 ani, 
s-a ■ rătăcit în peştera 
unei cariere de calcar din 
provincia Guizhou din 
China.

Cei trei pătrunseseră în 
peşteră cu o singură lu
mânare, după consumarea 
acesteia nemaireuşind să 
găsească ieşirea. Deşi lip
siţi de hrană, ei au reuşit

totuşi să supravieţuiască, 
fiind găsiţi întâmplător 
după 13 zile d e , un grup 
de ţărani care pescuind 
într-un pârâu din peşteră 
au auzit glasurile slăbite 
ale celor trei rătăciţi. 
Foarte slăbiţi, dar cu să
nătatea neafectată, eroii 
întâmplării au povestit că 
în timpul odiseii lor au 
putut să bea apă dintr_un 
râu subteran al peşterii.

turor celor care nu au 
putut dovedi, pe bază de 
document, că locuiesc eu 
colo. Au funcţionat trei 
diverse nivele de con
troale, inclusiv cu detec
toare de metal. Chiar şi 
câţiva membri de marcă 
ai partidului au fost su
puşi aceluiaşi tratament, 
supunârtdu-se, nu cu plă
cere, percheziţionării cor
porale. „Oare ce.am a- 
juns, o republică bană- 
nieră? Un stat poliţie-

Foarte probabil să fi 
fost generalul Colin Po_ 
well, cu a sa candidatură 
la Casa Albă, presupusă 
şi apoi retrasă, care l-a 
inspirat pe vechiul „O* 
Rey“ al fotbalului mon
dial. Cert este că dacă 
SUA nu va avea în 1996 
un preşedinte negru, eu 
cest lucru devine din ce 
în ce mai probabil în 
Brazilia, gigantica ţară din 
America de Sud. „Dacă 
vrem să îmbunătăţim si
tuaţia ţării noastre, op 
negru trebuie să voteze 
pentru un negru", a de
clarat recent Edson A- 
rantes do Naseimento,
binecunoscut sub numele

nesc din America L ati
nă ?“, s-a lamentat zia
riştilor deputatul laburist 
Iosi Katz. Şi secretarul 
general al grupării labu
riste, Nissim Zvilli, l-a dat 
dreptate când lg intrarea 
în clădirea Parlamentu
lui a trecut prin acelaşi 
ritu a l: „Aşa nu se poate 
trăi, e o problemă deo
sebit de grea Serviciile 
de securitate trebuie să 
găsească o cale de mij» 
loc".

FLASH ST0RY
„MORŢI

INEVITABILE"

„îmi pare rău pentru 
atâţia adversari politici 
care au murit, dar cel 
mai bun război e acela 
care nu se face". Acesta 
este pasajul cel mai im
portant al discursului 
pronunţat de Augusto 
Pinochet, "->stul ' pre
şedinte al Chile, cu 0- 
cazia sărbătoririi Îm
plinirii a 80 de ani.

Pinochet a mai afir
mat că lovitura de stat 
de la l l  septemhrie 1973 
pe care a condus-o a 
fost inevitabilă pentru 
a împiedica triumful co
munismului. „Odată înce
pute ostilităţile — a con
tinuat ~  nu a mai fost 
posibil să controlăm toa
te evenimentele".

Cu această ocazie în 
faţa catedralei din San
tiago a avut loc o de
monstraţie de protest, sub 
sloganul „Pinochet, mor
ţii nu petrec".

SUMMIT MAFIOT: 
CINCI MORŢI ŞI UN 

RĂNIT

Un măcel mafiot, Reg- 
gio Calebria, într-un 
bar, în care avea loc o 
întâlnire „la nivel înalt" 
a opt dintre şefii unor 
grupări criminale din 
zonă, reuniţi pentru a 
pune la punct „afaceri
le locale". Un comando 
ucigaş al unei grupări 
adverse, formaţi din trei 
kilîeri mascaţi, a pă
truns în local şi, cu 
arme de foc, a pus capăt 
„şedinţei" cu o inima
ginabilă precizie, reu
şind să nu rănească, în 
afara celor vizaţi, pe 
nici-unul dintre altele 
zeci de consumatori a-

flaţi în acel moment în 
restaurant.

BILL GATES 
NE ÎNVĂŢĂ

Gum să năvigăm în 
spaţiile insondabile ale 
viitorului? - Prestigioa
sele publicaţii „News
week" şl „New York 
Times" încearcă să ne 
dea o mână de ajutor 
apelând la un ghid, care 
merită să fie ascultat. 
Căci, atunci când cineva 
a câştigat 15 miliarde de 
dolari pornind practic 
de la zero, numai dato
rită geniului său în • a 
revoluţiona universul ? 
computerelor personale, 
merită un „oarecare" 
credit. Şi acest „cineva", 
este Bill Gates, creato
rul lui Microsoft, auto-1 
strada informatică ce a r /  
putea să .schimbe multe 1 
din destinele lumii. Or, \  
Gates ne asigură c ă i  
infrastructura digitală ’ 
globală va fi realizată 
în cel mult două de
cenii. Şi, în acest sens, 
ne prezintă o listă a di
feritelor aplicaţii -ale 
autostrăzii cibernetice 
— de la jocuri minunate 
(imăginaţi-vă să aveţi 
*,Pe aripile vântului" 
cu chipul vostru pro
nunţând replicile lui 
Scarlett sau Rhett) la ţ 
modalităţi foarte. practi- i 
ce de a deveni bogaţi. }

Este desigur greu să ţ 
ne pronunţăm acum, d ă r i  
ideea că Internet va 7 
permite „un capitalism 1. 
lipsit de fricţiuni" pare ţ 
suficient de atrăgătoare l : 
penttu o investiţie de / 
încredere. Obiectivul ţ 
fiind după Gates pe i  
deplin posibil de atins, 7 
o populaţie mai bogată, J ţ 
mai educată, mai puter- \ 
nică". |

Corabia fantomă 
pe râu la vale

Intr-o sâmbătă locui
torii portului Bremen care- 
şi făceau plimbarea de 
seară pe esplanadele de-a 
lungul râului Weser au 
observat, uluiţi, o navă 
dusă de curent,, de-a 
latul, în josul râului.

POlîţia fluvială alertată 
a abordat motonava de 
65 metri lungime, care 
plutea în voie, fără cârmă, 
reuşind redresarea aces
teia şi ancorarea ei in 
siguranţă la mal.

S-a constatat apoi că 
echipajul, format din co_

Pele for presldent?!
său de sportiv, Pele, marele 
magician al fotbalului, a- 
cum ministru extraordi
nar pentru Sport al Bra
ziliei. A foşt o declaraţie 
percepută ca un semnal, 
căci imediat, din neant 
parcă, s-a ivit o mişcare 
sub sloganul „Pele — 
preşedinte!". Ar fi, In 
orice caz, o surpriză, căci 
de-a lungul strălucitoa
rei sale cariere,’ Pele a 
evitat cu grijă să se ocu
pe de politică, s-a abţi
nut să denunţe in faţa 
lumii existenţa in Brazi.

lia a unei autentice dic
taturi militare, care a 
guvernat ţara cel puţin 
între 1963 şi 1985. Iar 
când a abandonat gazonul, 
Pele a ales calea aface
rilor, implicarea sa în 
politică începând cu anul 
trecut, făcându-se la ce
rerea expresă a preşedin
telui Femando Henrl- 
que Cardoso. Or, acum, 
propunându-se ca apă
rător al drepturilor po
porului negru, exclus prin 
tradiţie de Ia conduce
rea Braziliei, Pele face o 
mîşoore cu atre mal fn-

mandant, 51 ani şi soţia 
sa, 60 ani, dormea dus la 
propriu şi la figurat, in- 
tr-una din cabinele con
fortabile de la pupa. S-a 
relevat c |  în cursul zilei 
navă ipsese legată ţa 
cheu, în aval de acluză, 
la apă joasă. în timpul 
fluxului care a urmat, pa_ 
râmele s-au desprins de 
pe pilonii de fixare, mo
ment în care echipajul era 
deja adormit. Şi vasul 
a pornit_o nestingherit la 
vale.

drăzneaţă cu cât, parado
xal, deşi populaţia do 
culoare este importantă 
numeric, brazilienii n-au 
trimis în Congresul de la 
Brasilia decât 3—4 de
putaţi negri. Iar un oraş 
ca Salvador de Bahia, eu 
majoritatea locuitorilor 
negri, nu a avut până 
acum decât guvernatori 
albi. Explicaţia ? Poate 
f i _ şi faptul că Brazilia 
a fost ultima ţară din 
America de Sud care a 
abolit sclavia, fapt petrecut 
abia în 1888. ’ ^
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B Q n r a E T C H L

REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII j
•  „Trebuie să compensăm absenţa prin »- 

J amintire. Memoria este oglinda în care îi { 
| privim pe cei absenţi". J
i J. JONBEKT |

DESPRE AMINTIRE
•  „Lucrurile îşi ocupă adevăratul loc în a. 

mintire cu zece ani mai târziu1*. J ^ n  Anouilh
•  „O fire blândă va lăsa o amintire fericită

în lume“. Ptahhotep
•  „Toate lucrurile care sunt pline d e 1 amin. 

tiri degajă o visare care te îmbată şi ca re te  
face să mergi rătăcind mult timp**. Victor HUgo

•  „Amintirile — e muzică ce ne vine de un_ 
'deva de dincolo de orizont". G. Ibrăileanu

•  „Ne fac înţelepţi nu amintirile trecutului 
nostru, ci responsabilităţile viitorului".

George Bernard Shaw
•  „Amintirea zilelor bune e de multe ori o 

mângâiere în ceasuri triste". M. Sadoveanu
Selecţie de ILIE LEAHU

TARHONUL Ş I  VIRTUŢILE SALE 
TERAPEUTICE

I 
I 
I 
I
I

ii

— Gigele. ce scrii tu 
acolo pe tablă e o catas
trofă — spune profeso
rul. Unul din noi tre
buie să fie idiot.

A doua zi profesorul 
primeşte un'plic.

— Ce este înăuntru. 
Gigele ?

— Un certificat me
dical care atestă că sunt 
normal

O

— Câinele meu de vâ
nătoare mă scoală la 
ora şase în fiecare di
mineaţă.

I
cu voal, iar el nu vrea | 
să se căsătorească deloc!... ■

Un miliardar american I 
debarcă intr-un mare I 
hotel din Egipt, urmat I 
de servitorii care.i trans- I 
portă echipamentul d e j 
schi. I

Dar. domnule — I 
ii spune, cu tot respec- ! 
tul, recepţionerul —. cred |  
că vă înşelaţi. La noi ■  
nu ninge niciodată. |  

— Ştiu.— i-o tăie mi
liardarul —, zăpada mi 
se aduce cu restul 
gajelor... " ■

leaşi cantităţi (unul sau 
două din plantele respec
tive putând lipsi), la 
care se adaugă două

Tarhonul, datorită com
poziţiei ' uleiului volatil 
care-i conferă aroma 
caracteristică, a  vitamine
lor B 1 şi C, sărurilor cepe * zdrobite care se Ş
minerale şi altor substan
ţe, este recomandat 
în regimul. desodat al

pune la maserat timp 
de trei săptămâni in
tr-un litru de oţet. Se

cardiacilor, bolnavilor re- foloseşte pentru salatele
nali, în colite; este un 
bun expectorant, jar prin 
mărirea diurezei, alături 
de afecţiuni ale aparatu
lui urinar, este folositor 
în hidropizie şi reumatism. 
Este şi antispastic (In su-

cţe crudităţi, precum şi 
ia acritul unor ciorbe, 
fn uz extern se poate fo
losi un oţet mai simplu 
(50 gr tarhon macerat, 
timp de 10 zile, intr-un 
sfert de litru de oţet)

l

gil’ţul persistent est© su- • pentru frecţii în dureri 
ficient mestecarea câtor- reumatice şi în migrene,
va frunze). Sub formă de infuzie (o

în regimul desodat al linguriţă la cană) ca anti-
cardiacilor, bolnavilor re- colitie, stimulent digestiv,
nali- şi al altor afecţiuni, se coleretic (stimulează se- 
f jloseşte un oţet de tar- creţiile celulei hepatice şi
hon preparat din 50 gr. prin aceasta volumul de
tarhon, în amestec cu bilă); diuretic; bându-se
mărar; maghiran, busuioc, câte o cană după mesele
chimion, cimbru în ace- principale. (N. Z.).
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DACA VI SE SPUNE...

I
I
I
I
I
I
I
I
I

A
— Câinele meu e şi 

mai grozav: în fiecare 
seară, când mă întorc 
târziu acasă, ascunde 
mătura şi făeăieţui r

— Soţul tău e în con
tinuare gelos fără motiv?

— Nu!
— Nu mai e  gelos?
— Ba da. Dar acum 

are m otiv-

— Ce se aude cu a- 
propiata ta căsătorie ?

— Totul e bine, dar 
mai am unele mici dis
cuţii cu logodnicul meul

— Adică?
— Eu vreau să mă că

sătoresc cu rochie albă

I
ba-1

I
La o maternitate, patru !  

copilaşi de curând năs-1 
cuţi stăteau la o parolă. |  
Trei erau fetiţe şi nu |  
l-au crezut pe al p a -1  
trulea când le-a spus că 5 
este băiat. |

----- Bine, am . să vă 1 
dovedesc, le_a spus el, ■  
dănd la o parte păturica » 
cu care era învelit -  I  ■ 
Poftim... am  ciorăpei |

o l
La o petrecere în fa- |  

milie, tatăl spune cu 
mândrie:

— Aţi observat cât de I  
bine seamănă băiatul |  
meu cel măre cu mine? ■
- Nu_l nimici Bine |  
măcar că-i sănătos I 
li răspunde mătuşa.

albaştri !

„Şi totuşi ţi-am scris acum douăzeci de zile o 
scrisoare lungă... Sunt sigur, cum să nu fiu ? 
Am pus-o cu mâna mea la cutie... Şi, zici, n-ai 
primit nimic? Ciudat ...**;

„Ferm hotărât să reprime toate abuzurile, de 
orice natură şi ori de unde ar veni, guvernul nu 
va şovăi să lovească-n vinovaţi, indiferent de 
funcţie ...**; ■

„Sunt, intr-adevăr, cam strâmţi, dar se lărgesc 
la - purtat..." ; •

„Nu mă consider mai deştept ca altul, dar„.“;
„Sunt dezolat că trebuie să plec atât de re

pede, e o sărbătoare să stau de vorbă cu dum
neavoastră ..." ;

„Tocmai mă pregăteam să te su n ! .„**;
„Dacă moare câinele ăsta, mor şi eu - ." ;
„O să pledez pentru dumneata, ca şi cum ar 

fi vorba de mine...".

SA NU CREDEŢI! 

Prelucrare după Pierre Danlnos de Uie Leahu
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Să ne bucurăm
Eu cred că Dumnezeu 

a făcut Omul pe acest 
Pământ să se bucure de 
tot ceea ce există, să ia 
Pământul în stăpânirea 
sa, dar să-l şi îngri
jească, să-l folosească cu 
bucurie I Din păcate, tot 
mai des e necesară sta
bilirea unor graniţe pen
tru a constitui rezer

vaţii naturale, tot mai 
multe specii, care, de 
mii de ani convieţuiau 
alături de om, sunt pe 
cale de dispariţie din 
cauza poluării, nori de 
praf acoperă marile o- 
raşe, ca o, ceaţă per
manentă şi rar mai întâl
neşti un sat ca în po
veşti, tradiţia se mo
dernizează şi ea. în goa
na zilnică între serviciu

şi casă, ajungem „să 
vedem minunile naturii 
doar la' televizor şi parcă 
nu ne vine a crede că 
ceea ce vedem există 
cu adevărat... Bucuriile 
noastre au loc doar a- 
tunci când primim ceva, 
când câştigăm ceva, 
încet, încet vom uita 
bucuria de a călca des
culţ pe iarba înroura
tă, de a privi cerul se
nin şi zborul unui şoim. 
cântecul păsărilor din 
pădure când se mijeşte 
de ziuă' şi apa rece de 
izvor băută cu pumnul, 
urechea nu va mai şti 
să asculte liniştea serii 
pe malul unui lac, sus, 
în creştetul munţilor...

Bucuriile noastre ur
bane supt de alt gen, si 
încet vom uita să ne 
bucurăm că trăim pe a- 
cest Pământ.

INA DELEANU

II

Culese şi prelucrate de I  
fLIE LEAHU |

1.

2.
3.

4.

5.

6 .

10.

CUM SA OMORI O ACŢIUNE ;

c u r a jo a sa  ,

Să nu te duci la şedinţe.

Dacă te duci, să întârzii. j

Să critici munca organizatorilor şi a membrilor, j
Să te enervezi dacă nu eşti membru al corni- j 
tetului dar dacă eşti să nu faci nici o sugestie. |

Dacă şeful iţi cere părerea intr-o problemă, |  
spui că nu ai nici una. După şedinţă spui tu- j  
turor ce ar fi trebuit să se întâmple. I

Să nu faci ceea ce trebuie să faci tu însuţi, d a t 
când colegii îşi suflecă mânecile şi fac tot ce 
pot, plânge-te că colectivul este condus de nişte 
egoişti. ,

Plăteşte-ţi cotizaţia cât mai târziu posibil.

Nit te gândi niciodată să introduci noi membri.

Plânge-te că nu se publică niciodată nimic Care » 
să te intereseze, dar nu te oferi să scrii vreun-J 
articol, să teci vreo sugestie sau să aduci un i 
colaborator. |

Dacă întreprinderea moare, spune că ai prc- j  
văzut asta cu mult inainte.

Selecţie de ILIE LEAHU \

AMPRENTE

1 2 3 L 5. 6 . ,7 8 9 10

2 ■
5 ■
i  ■ ■ ■ □ B

■ _

s ■
8 ■ i
9 /, ■o>

ORIZONTAL s i) Articol de bază la 
un tra ta t; 2) Specie acvatică în esenţă 
— Recunoscut specialist în proba de bob; 
3) Execuţie la înălţime pentru un an
samblu de cameră — Case luminoase cu

grădină; 4). Şef de livrări la cherhana 
— Unitate model dată de exem plu; 5) 
Făcut de râsul lumii Se ţin de brâu 
la h o ră ; 6) Fulg de nea dintr-un nor 
de vată — Semn tras pe m argini! ;  7) 
Model de cravată perfid înnodată — 
Lucrătoare angajată la salvamar ; 8) Ia 
viaţa în serios — Pronunţat în numele 
legii ; 9) Nedreptăţit de sorţi la împăr
ţirea plusvalorii — Sunt greu de dove
dit ; 10) Scânteia binefăcătoare a focu
lui sacru.

VERTICAL: 1) Exponenţi ai gran
domaniei dizgraţioase; 2) Rezolvarea
unor partide apărute în culegeri 
Pune în . eyidenţă o greutate netă ; 3) 
înconjurată de admiratori — Grăbeşte 
ajungerea la uscat; 4) Eroul unui teatru 
de operaţiuni — Ieşit după o săpuneală 
zdravănă ; 5) Loc obişnuit de tragere — 
Cei ce stau intr-un pictor! ;  6) Con
centrate servite înainte de prânz — Pă
mânt udat de lacrimile cerului; 7) Ple
cat de multă vreme — Luată In urma 
unei acţiuni captivante; 8) Se dau în 
vânt după poieuţe — Material pentru

perdele verzi; 9) Limite obişnuite de 
sinus. — Date . extrase din buletin ; ÎS) 
Operaţie efectuată cu bătăi de cap.

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului 
„DIADEMĂ**, 

apărut în ziarul nostru 
de săptămâna trecută:

1) CELIBATARI ; 2) ERATA —
UMĂR ; 3) NE — ALIG — IE ; 4) UŞAR 
— LIOTA ; 5) S — MICI — ŢAL ; 6) 
ANI — ACTE — I ;  7) RECUL — 
OLUŢ; 8) EG — GEMĂ — R A ; 9) 
SOLE — OSPĂŢ; 10) ETERNITATE.

SOLUŢIA PROBLEMEI 
DIN NR. TRECUT:

1. Ncll
2. Dh 3 mat

‘ t .............Rh 5
2. Cf 3 mat
I .............Rg 5
2. Df 4 mat

MAT m  2 MUTĂRI

Controlul poziţiei: -

ALB; Rbl, Dd3, Tc4, Nbâ 

NEGRU: Ra3, Nb3, p ; b4.
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1 1 0  q n i d e  m in e r it
Minerii de la Aninoasa 

au sărbătorit de curând 
110 ani de atestare docu
mentară a minei lor. S-a 
muncit mult, s.au făcut 
eforturi ca, la aniversare, 
bucuria să poarte în ea 
Si trăinicia faptelor de azi. 
Şî nu-i puţin lucru să 
constaţi că, ^după ’89, în 
■condiţiile grele, binecu
noscute, producţia de căr
bune a crescut de la an 
la an (în 1992 la mină s-a 
realizat o producţie netă 
de 193 000 tone cărbune, 
in anul următor 261000 
tone, iar în 1994 s-aii ex
tras 296 000 tone). Prin lu
crările complexe de tre
cere a transportului de la 
orizontul IX la orizon
tul XII cu flux continuu, 
pe benzi, din prima ju
mătate a  anului, produc, 
fia minei a scăzut, dar, în 
prezent, se realizează în
semnate creşteri^ estimân- 

• du-se extragerea în acest 
an a 270 900 tone căr
bune.

De la dl ing. Ioan Lă- 
ban. care a deţinut până 
zilele trecute funcţia de 
respectat director al mi
nei, am aflat că linia de 
front activ in cărbune a 
fost menţinută ţ i  chiar 
dezvoltată prin efectua
rea unui însemnat vo
lum de lucrări de deschi
deri (2950 m.l.) şi de pre
gătire (7680 m.l.), iar con
ţinutul de cenuşă din căr
bune a fost redus (tot în 
ultimii patru ani) de la 
49.6 la..38 Ia sută.

Aminteam mai sus de
spre eforturi. Şi ele sunt 
meritorii. Deoarece, com
plexul de lucrări şi mon
te le  de la orizontul XII* 
pus în funcţiune în acest 
Sn (devenit orizont prin
cipal de transport), s-a 

.realizat cu eforturile deo
sebite ale formaţiilor de 
lucru si cadrelor tehnice 
■din conducerile sectoarelor 

*  minei. Astfel, în a .  
n td  aniversar* mina ar» 
«n transport mai bun şl 
filai sigur. Iar la lucră
rile miniere de la puţul 
principal Sud s-a aplicat

o nouă tehnologie de be_ 
tonare. Si tot în anul 110 
al minei s-a reous în 
funcţiune funicularul de 
transDort Dentru steril din 
incinta Sud (acum, steri
lul provenit de la lucră, 
rile de investiţii este se
parat de cărbune, reali- 
zându-se astfel o îmbună
tăţire vizibilă a calităţii 
cărbunelui extras),

— Am avut satisfacţia 
ca în zilele sărbătorii! să 
tăiem şi panglica inaugu
rală a  noului dispensar al 
minei — ne spune dl 
Constantin Ghergftinoiu, li
derul Sindicatului M.T.I. 
de la Mina Aninoasa. 
Dispensarul — realizat cu 
efortul comun al sindi
catului şi al R.A.H. Pe
troşani — este dotat cu

tot necesarul urtei acti
vităţi- medicale la zi. Şi' 
tot acum, tot pentru mi
nerii noştri, a fost inau
gurată, eu aportul minei, 
secţia de culturism şi re
cuperare medicală, dotată 
cu aparatura necesară. 
Sala „Arcaşul** de la com
plexul sportiv „Anena* a 
fost complet renovată, şi 
redată sportului. Acum, 
aici se pot organiza con
cursuri de sală Ia tir cu 
arcul (sport care a adus 
minei şi Aninoasei zeci 
şi zeci de medalii de aur 
în întreceri pe multe din 
meridianele lumii), de fot
bal—tenis, handbal şi vo
lei. In  această sală şi_au 
depănat amintirile, acum, 
la aniversare, foşti şi ac
tuali angajaţi ai minei, 
petrecând momente de 
reală emoţie şi bucurie.

Bucurie Şi emoţie au 
încercat, credem, fiecare 
miner. Pentru că la săr
bătoare, angajaţii pre
zenţi la serviciu au fost 
invitaţi, la Ieşirea din cele 
patru schimburi, la can

tina minei, şi mulţi din
tre ei au fost părtaşi la 
cerenr cnia de dezvelire a 
plăcii comemorative, de 
pe frontispiciul sediului 
minei, la Te-Deum-ul de 
la {Troiţă, unde cu pioşe
nie au fost depuse co
roane de flori din partea 
Consiliului de adminis
traţie al minei. Consiliu
lui de coordonare a sindi
catului MTl, Consiliului 
local şl Administraţiei pu 
blice locale a oraşului 
Aninoasa, Scolii gene
rale şi Poliţiei.

Vizitarea expoziţiei —» 
concurs pe ţară d« Ex- 
libris. cu lucrări ale ge
nului dedicate aniversării 
a 110 ard <je atestare do
cumentară a mineritului şl 
a  100 de ani . de învăţă 
rnânt aninosean. a dat 
sărbătorii o notă aparte, 
iar întâlnirea de ia Clu
bul sindicatelor a purtat 
încărcătura de emoţie şi 
frumuseţe aduse de vor
bele calde ale ing. Ioan 
Lăban. ex-directorul mi 
nei. minerilor veterani Ilie 
Nicolae si I. Cbdrea. ing. 
Emiiian Neagoe, director 
tehnic ca investiţiile ia 
RAH Petroşani, ing. Cornel 
Burlec, vicepreşedinte al 
Consiliului judeţean, Ilie 
Botgros. primarul oraşu
lui Aninoasa. şi mai cu 
seamă a  bucuriei dăruite 
da seeetacolul omagial. 
Deschis de grupul coregra
fic al elevilor şcolii, cu 
dansul minerilor dedicat 
părinţilor, spectacolul a 
dat apoi frâu liber bu
curiei cântecului — de la 
muzica uşoară a forma
ţiei „Ergoton" presărată 
cu „Voci de copii*1. la 
muzica populară a solişti 
lor. acompaniaţi de for
maţia „Aneta". In final, 
întreaga reprezentaţie „a 
curs** în  ritmul aplauze
lor, pentru că recitalul 
Anei Bafteitf şi_a pus Si
giliul pe folclorul româ 
nese curat şî îtţăîţâtor, ce 
a adunat tn  ef frumuse
ţea fără margini a dra
gostei Şi a .dorului.

T E I U  —  î n  a j u n u l  s â r b â t o r f l o r

REPLICI... LA VÂRF
în Urma scrisorii deschise publicate în 

ziarul nostru din data de 7. 12. 1995. prin 
care dl. ing. Victor Vaida, directorul Fi
lialei Electrocentraie Deva — Mintia, fă
cea apel Ia R.A.G.C.L. Deva, la agenţii 
economiei şi la populaţia din municipiul 
Deva de a-şi achita datoriile pentru 
furnizarea energiei termice de la înce
putul acestui an, încât Termocentrala de 
la Mintia să poată asigura în continuare, 
la parametri optî...i, agentul termic. Con
siliul local Deva face câteva precizări. 
Le consemnăm întocmai cum au fost sem
nalate de primarul ing. Ovidiir Hagea;

„De la intrarea în vigoare a Legii 69/ 
1991 instituţia Primăriei nu mai există, 
fiind înlocuită de Consiliul local.

R.A.G.C.L. Deva este în subordinea 
Consiliului judeţean Hunedoara.

Ca autoritate locală ne-am implicat şi 
o vom face în legătură cu diminuarea şi 
lichidarea debitelor R.A.G.C.L. Deva 
faţă de F_E. Mintia

Acţiunile ca sistarea utilităţilor la cei 
cu debite o cunoaştem, ia prezent fiind 
25 de blocuri din municipiul DeVa unde 
încălzirea şi apa caldă sunt sistate.

Ne preocupă şi sistarea pentru resurse 
financiare, pentru unităţile bugetare şl 
pentru obţinerea la timp a subvenţiei.

Suntem de acord şi sprijininv acţiunile 
R.A.G.C.L. pentru recuperarea debitelor 
de la persoanele cu probleme şi de la 
privaţi.

Referitor la debitele societăţilor eco
nomice cu capital de stat, această ac
ţiune trebuia să o desfăşoare Consiliul 
judeţean, deoarece din 1993 Consiliul lo
cal Deva nu mai are în subordine nici ' 
o societate comercială. acestea fiind 
preluate de F.P.S, şi F.P.P.“.

N.R. Scrisorile deschise şi replicile nu 
diminuează sumele imense pe care agenţi 
economici organisme ale puterii sau 
persoane individuale le datorează RAGCL 
Deva şi, prin aceasta, Pe  Deva —* Mintia. 
P«- de o parte. Pe de alta, este clar că 
orice consum, indiferent de ce Pătură, 
trebuie plătit, orice datorie achitată. De 
înţeles, deci, eă Termocentrala Mintia nu 
va mai avea, bani pentru procurarea re
surselor ca care să producă energie e- 
lectrică. apa caldă şi agent termic geptru 
casele noastre, dacă na plătim ce consu
măm. Că partidul acela unic care ne 
ierta de toate nu mai este. fe r partidul 
acesta unic nu poate face mal nimic.

ţumi orice categorie de cetăţeni cititori 
de aceea vă urez numai satisfacţii şi suc
cese. ' c

Iar dacă în această lume de astăzi de- 
busolată, buimacă de tot ceea ce se în
tâmplă in jurul nostru — războaie, vio
lenţă, terorism, pierderea valorilor mo
rale, fanatisme de toate nuanţele — mai 
este loc pentru poezie atunci vă încre
dinţez şi eu modestele mele încercări li
terare.- '■

Cu mulţumiri
VAStLE ClUNGANU 

Deva

Teia —■■ sat aparţinător 
comunei Lăpugiu de R* 
— este o aşezare mică, 
liniştită, cu case foarte 
frumoase, temeinic rostu
ite, cu acareturi multe în 
jarul ipr, semn al bună
stării şi traiului cât dg 
cât suficient. Scăpând de 
agricultura cooperatistă, 
fostul C.A.P. dându_şi ob
ştescul — cum se zice — 
sfârşit, oamenii şi-au luat 
Înapoi pământul ce le a .

' p •* in"i - i.i ’v se.
rios pe treabă. Dragostea 
de pământ s-a reîntors în 
®ufle*ele oamenilor ca un 
sentiment foarte puternic, 
lîste adevărat că in sat 
s.au distribuit puţine ti
tluri de proprietate. dar 
ţăranii din Teiu îşi lu
crează pământul fără să 
lase nici o palmă în pa
ragină, In acelaşi timp, 
cresc animale multe. Nu 
e  casă care să nu aibă 
— aeoloi unde locuiesc oa
meni în putere — cel pu
ţin o vacă şi mai multe 
O; sau capre, păsări ne
numărate de toate felurile 
şi categoriile de greutate 
pe care le cresc şi le în
grijesc cu dragoste.

t-  ziua când am fost 
în sat era mare târg mare 
la Dobra, iar mulţi oa
meni s.au îndreptat intr- 
acolo să vândă, să cum
pere sau, pur şi simplu, 
şă ■ vad A cum mai merge

economia de piaţă liberă. 
Un sătean Insă, dL Vrrgil 
Deheiean, a  rămas a®să. 
Il^ ştiam de multă Vrei 
me, de pe când ; se l«pta 
cu morcovii şi castraveţii 
ce, în anii buni, nu vo
iau în ruptul capului să 
se încadreze îft nom ei» 
standardelor stabilite de 
regimul comunist, la cen-,1 
trul de preluare al legu
melor şi fructelor din I- 
lia. Acum se află în pen
sie, ocupându.se cu serio
zitate de gospodăria. L-am 
întrebat: ■

— Cum este Teiul, dle 
Deheiean?

— Sat ardelenesc, ca 
toate S tele din această 
parte a ţării. Oamenii sunt 
de treabă, îşi văd de ale 
lor. nu fac blăstămăţil. ,

împreună cu dl • Dehe
iean era şi un om mic de 
statură, cunoscut nu nu
mai în sat, ci în toate lo
calităţile din împrejurimi, 
dl. Vasile Moldovan. De 
ce-1 cunoaşte lumea? Fi
indcă este un foarte ta
lentat şi apreciaţ cântăreţ 
Ia acordeon în această 
postură a iscat şi a ţinut 
petrecerea ia nunţi, bo
tezuri şi alte evenimente 
fericite ale oamenilor de 
pe aceste meleaguri.

— Vorbind de nunţi 
cari la câte aţi cântat 
dle Moldovan ? — l-am 
întrebat.

— Nu le-am numărat, 
dar oar fi vreo câteva 
sute. Acum însă mă cam 
dor spatele şi nu mal 
cânt la nunţi. Ia r  copiii 
— ce cânta şî -el la in
strumente muzicale —sunt 
plecaţi.
, Tetei sat ardelean

de deal are drum asfaltat 
până la- şoseaua ce leagă 
Dobra de Lugoj, o biserică 
foarte sobră şi an  cimitir 
bine îngrijit. Văzând a- 
oeste aspecte ne-am a- 
mintit de acea afirmaţie 
conform căreia O locali
tate ce-şi respectă cum 
se euvine lăcaşul de cult 
şi înaintaşii, este demnă 
de toată lauda şi merită 
toată cinstea.

Satul — o oază de pace 
şi linişte în această parte 
a  ţării — se pregăteşte să 
intre în iarnă — nu în 
cea calendaristică ce, de 
fapt, a început — Ci în 

.iarna adevărată. Are lemn. 
de foc, hambarele oame
nilor sunt pline, anima
lele sunt asigurate cu 
furaje — în case şi fa
milii este lipişte şi pace. 
Aşa că satul este pregă
tit să păşească în sfin
tele sărbători ale iernii — 
Crăciunul şi Anul' Nou — 
cu îndestulare şi gânduri 
curate. 'C '

TRATAN BONDOR,
ION CIOCLEI

P on tei U redacţie
DOMNILOR REDACTORI 

Deşi vă citesc de la apariţie, n-am în_ 
drâznjt să v ă  scriu până acum, cu toate 
că imbolduri lăuntrice am» avut pentru 
varii motive. ,

îndrăznesc acum să vă felicit pentru 
ţinuta ziarului dv. şi vă doresc să ajun
geţi şi la nr. 15600; să fiţi sănătoşi, *t» 
putere de muncă şi cu acelaşi entuziasm 
să fiţi .utili oamenilor care şi-au pUa ne
cazurile şi speranţele în mâinile dv.

Ca o părere personală vreau să vă 
mărturisesc că îmi place la ziarul „Cu
vântul liber** echidistanţa politică, — pe 
care o păstraţi spre lauda dv. şi satis
facţia cititorilor — faţă de oricare partid 
politic.

Sunteţi implicaţi cu- înţelegere şi Con
vingere în toate problemele judeţului şi 
ale populaţiei lui.

Aproape în fiecare număr al ziarului 
este prezentă yiaţa satelor hunedorene, 
fie ele bine sau mai puţin bine gospo
dărite. Şi nu în ultimul rând, vă apre
ciez strădania generoasă de a-i ajuta pe 
cei umili şi sărmani.

Vă urez să nu trăiţi niciodată amără
ciunea sentimentului că misiunea dv nu 
a fost îndeplinită. Ziarul' dv. poate mul-

PARANORMAL 
Timpul c unica moară tăcută 
Ce macină anii — grăunţele ei *
Uium sunt vieţile noastre 
Eternul transformării temei.
Ce mai rămâne pe o plută 
De-a Styx-tilai ape purtată 
E carnea inertă şi rece 
In care. trăirăm odată. .
Trupul se-ngroapă, spiritul Suie 
In alte temi, paralele se spune. 
Împlinit în viaţă sau greu de păcate 
Poate atras de tărâmul genune.
Are încă dorinţe nespuse 
Şi greu se desprinde din noi 
Liniştea ce-1 poartă spre sine 
l l  lasă să se aite-napai.
Ne naştem odată c-un semen ce pleacă 
Un ţipăt c semnul noului venit 
Cel care pleacă încheie 

.Un film peste care scrie „sfârşit**.
Va fi în străfunduri de Univers 
Şi o altă lume pe care n-o desluşim? 
Planete şi sori şi alte trăiri 
Lângă un demon sau heruvim?
Dar nici nu ştim dacă moartea-i aievea 
Ştim că viaţa.i ceva trecător 
Un mod în care conştiinţa existenţei e vie 
E şi atunci când plecările dor.
Spunem adio, cuvânt de ne-ntors 
Pelerinului pe drumuri stelare.
Şi credem tăcuţi în vaga dorinţă 
Că va mai f i  cândva o reîncarnare. 
Paate-aie viitorului unde 
Suftetm nostru le-asetinde 
Aşteptând să coboare din nou 
In alt trup.al vieţii de astăzi ecou.

VAStLE ClUNGANU 
POŞTA RUBRICII

VIOREL GHJXEAN — Crişctor; Muş-
trulutela pe care ne-o faceţi pentru e i  nu 
aţi reuşit sâ Vă procuraţi arpagic nu are 
nici o bază şi nu  a  putem accepta. Era 
la mintea oricui .că scriind pe adresa 
.Asociaţia Familială Bilan Timiş**, 
aşa cum aţi făcut dv., epistola nu putea 
ajuage la destinaţia dorită. Şi asta de
oarece nu aţi copiat exact adresa pe «are 
am publicat-o- noi în anunţul de teică 
publicitate din. data de 21 septembrie 
1995, respectiv, „Asociaţia familială BiMn 
din comuna Cenad. judeţul Timiş* tel. 
42*V. Deci nu din vina noastră ntt a 
ajuns scrisoarea dv la familia Bilan* din 
Cenad. ci din graba şi neatenţia dv. De 
altfel, în cererea din plic solicitaţi să vă 
trimită şi usturoi de Cenad, însă p e  plic 
aţi uitat să treceţi şi localitatea Cenad 
şi ne acuzaţi pe noi de eroare şi de— 
lipsa dvs. -de arpagic. Poate revedeţi a- 
nunţul din ziar şi vă . faceţi „mea culpa**.

LIZA — DEVA : Dedicaţia dv în ver
suri, altminteri reuşite, cu care biciuiţi 
colectivul redacţional de la „Destin Ex
pres" şi recomandarea vitriolantă pe care 
i-o faceţi directorului acestei publicaţii 
tţebuie trimise... adrisanţîîor. Deontolo
gia profesională nu ne îngăduie să pu
blicăm în Ziarul nostru asemenea incri
minări, deşi mulţi ne-'au bălăcărit şi pe 
noi, apoi au venit cu mâna întinsă. Şi 
nu le.am respins-o. O fi bine, o fi rău?!-.

CINEMA

•  „PATRIA" DEVA i 
Nouă luni (15—18); Fu- . 
ria (19—21); » „FLA- 
CARA“ HUNEDOARA) 
Liceenele din Beverly 
Hills (13—18); Apollo 13 
119—21);. * •  „PARING** 
PETROŞANI: Jonny Mne
monic (15—18); » „CUL

TURAL" LUPENI: Atât 
de aproape de cer (15— 
18); Războiul este me
seria mea (19—21); •
„ZARAND" BRAD: A- 
pollo 13 (15—18); Şi soar

ta poate fi învinsă (19— 
21); •  „PATRIA" O-

' RAŞTIE: Şi soarta- poate 
fi învinsă <15—18); A. 

polio 13 (19—21); •  ^LU
CEAFĂRUL" VULCAN: 
Războiul este meseria 
mea (15—18); Jonny Mne-

A n ul VII m Nr. 1533

monic (19—21); » „DA
CIA" HAŢEG: Lumea

apelor (15—17); Batman 
forever (18—21); •  „MO
DERN" HUNEDOARA: 
Don Juan de Marco (15— 
17); * CASA DE CUL
TURA CAL AN: Răzbu
narea tatălui (15—17); •  
„LUMINA" ILIA: O
cauză dreaptă (15.-17); 
•  „MUREŞUL" SIMB
RIA: Apollo 13 (15—17).
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ABONAMENTUL
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER"
Abonamentul este calea cea mai siau- 

vâ fi mei avantajoasă de procurare a zia*l 
rului nostru. C o s tu  l abonamentului 
pe luna ianuarie 1996 este de 2 500 de lei, 
phm taxele postate. Faţă de cumpăra- • 
rea zilnică a ziarului de la chioşc, oare ar 
costa 4000—4200 de lei, prin abonament 
se economisesc tunar aproximativ 1 500 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.. ? f

Ziarul apare zilnic în 8 pagini i

Abonamentele se pot face la oficUlel 
poştale şi la factorii poştali. Pentru luna l 
ianuarie puteţi face abonamente în to t ' 
cursul lunii decembrie.
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Sâmbătă,
U  decenărie

•  S I Prooroc Agheu ; 
S .  Me. M arin; S t. Xeo. 
lana împărăteasa;

m Onomastică: Marina;
•  S-a născut, in 1770, 

genialul compozitor ger
man U în m G  VAN 
EEETHOVEN ţro. *827);

•  A murit» in *891, 
ION IONESCU DE LA 
BRAD {a. 18181. agro
nom, economist şi statis- 
ticlan român ;

•  Soarele răsare la ora 
şi apune la ®L37;

•  Au trecut 349 de 
zile din a n ; au rămas 
doar 16.

Duminică, î
1? decembrie I

-■ •  St. Prooroc Danii! s i l  
Sf. trei tineri: Aaania, ■  
Azaria şi Misa i i ; - |

•  S-au născut: în 1830, ■  
scriitanA francez JULES |  
GONCOURT (m. 1870); |  
Jn S m . ZflSM rmV  BAG. I  
DASAR (nt 1946). crea- |
torul şcolii româneşti de 
neurologie; in 1903, scrii 
torul şi publicistul ILA
E1E VOHONCA <m. 1946); V

•  Onomastică: Augus- ■
t in a ; I

Luni. 1$ decembrie |

«  Sf. Cuv. Daniil Si. I  
bastru l; SI- Mc. Sebas-!  
tîan şi Zoe; Cuv. Modest; *

ş  1903. Se înfiinţează I  
.Societatea Numismaţi- ■■ J  
că Română"; I

•  S-a născut, in 1874, !
scriitorul RADtJ D. RO- I  
SETXI (m. 1964). '
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SC. SEINCOM Ş.R.L. ZALĂU 
importator direct

VINDE DIN STOC
f anvelope GOODYEAR.

De asemenea, vinde din stoc anvelope 
VICTORIA Floreşti şi >
DANUBIANA Bucureşti.
Informaţii la tel. 060/611086, pix  

i 060/632551. V -
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V
S C  IMPRIMtX S*R L

Execută la comandă:

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

Cititorii care se abonează în această 
lună vor participa la o tombolă, ta care, 

\ prin tragere la sorţi, se vor atribui :
S • 1 PREMIU 1 — 300 000 LEI unui 
‘i eititdr abonat pe întregul an 1996;

•  1 PREMIU II — 200 Of» IM  unui
Cititor abonat pe primele 6 luni din amtl 
1996; ;

' • 1 PREMIU 111 — 100 000 LEI urmi 
cititor abonat pe primele 3 luni din anul 
1996.

Tragerea la sorţi va m ea loc joi, 
ianuarie, iar câştigătorii vor fi anunţa# 
prin ziar*. - ̂

De Sfintele sărbători ale Crăciunfir 
îui şi Anului Nou 1996, redacţia oferă 
cadou tuturor abonaţilor ziarului un |

CALENDAR 1994
tipărit color, pe hârtie fină, care va fi 

dus la domiciliul abonaţilor de către fac
torii poştali, împreună cu ziarul la

r-

j S.C. SUPER STAR 
{ cu sediul în DEVA

\
■.%

1 Complex Kogălniceanu, Aleea Păcii, nr. 10 j 
! VINDE EN GROS, LA PREŢURI \ 
|  . FĂRĂ CONCURENŢĂ
j •  Portocale :; v !
î •  Mandarine |
|  •  Grepfruturi j
j •  Lămâi !
J •  Banane \  J
\ * Margarina Wiesăna (distribui* j
; tor unic) !

1700 lei/kg (pre- \

m  I

1 •  firme # red â m a i
|  •  reclame şi sigle pe autocolant;

•  reclame stradale;
•  panouri propagandă vizuală şi a 

vertizoare pentru protecţia muncii;
•  imprimerie textilă.

, Informaşi la sediul firmei din Deva, 
\  strada Calugâreni, nr. 2.

Tel. 0541615062.

O FER TĂ  S P E C IA L A  
f  Imprimantă LASER

J - •  Zahăr vrae
|  ful este eu TVA)

Ulei „Horiaaa 1 l 
\ (preţul este cu TVA). J
I Relaţii vă oferim Ui sediul firmei sau j 
5 Io telefon 616322. '***' 1

l
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V '
memorii s«rvi<« s.r.l.

Hunedoara, Bd. Libertăţii nr.2 
^  taljfax 713045, 716501

FONDUL MUTUAL ARDAF (F.M .A .) j
Având autorizaţia prealabilă nr. 180/15. 09. 1995 şi autorizaţia definitivă nr. 242/8. 11. 1995 I 
acordate de C.N.V.M, creat pentru a asigura prosperitatea oamenilor inteligenţi, realişti şi |  
cu simţ practic. *■ ?;av I

Sediul; CLUJ-NAPOCA, str. Samuil Mieu,nr. 7; telefon: 064 — 194261; fax: 064 — 198269.

Administrat de . ..

S.C. SPOR S.A.
Autorizat de C.N.V.M. prin Decizia D nr. 158/15. 09. 1995.

Sediul: CLUJ-NAPOCA, str. Samuil Micu, nr. 7; telefon : 964 —- 414581; fax : 064 — 
«4571. •

le i
Şi-a început activitatea în SEPTEMBRIE 1995; valoarea nominală a unui T.I.A.: 10900

Rentabilitatea pe perioada septembrie —• noiembrie 1995 este de 18 ia sută. Rentabil 
tatea la zi faţă de 4 septembrie corespunde unei dobânzi anuale simple de 78 la sută.

VALOAREA UNUI TITLU DE INVESTIŢIE 
ARDAF (T.I.A.) în 15 decembrie 1995 

este da 12200 lei.
Participarea la Fondul Mutual ARDAF (F.M.A) este deschisă potenţialilor investitori 

prin subunităţile ARDAF şi ale BĂNCII DACIA FELIX din toată ţara.

' NU UITAŢI: ,

Beneficiază de o reducere de 10 la sută ia încheierea Poliţei de Asigurare de Viaţă 
„Felix“ acei membri ai F.M.A. care deţin cel puţin 300 T.LA.

« ARDAF DEVA, str. Dragos Vodă, tel. 054 — 222299, BDF DEVA, str. N. Bălcescu, nr. 4,
1 ARDAF HUNEDOARA, bdul Corvin, nr. 2, teL 054 — 712906.

I
I
I
I
I
I

Anul VII •  Nr. 1533 Sâmbătă, 16 — Duminică, 17 decembrie 1995



^4. CUVÂNTUL LIBER J
<x>!xxx OOOJOt'XXX>AXAA>>.«- « 'KXMXXX>o o o *Xv 6

•ÎK

VANZARI — 
c u m pă r ă r i

•  Vând Skoda 100 
S cu motor 120 Ii, 
stare perfectă, preţ 
convenabil. Telefon
622654, după ora 16.

■ (6406)

•  Vând casă Sinieria, 
apă, gaz, grădină, vad co
mercial. Tel. 620110. (3819)

•  Vând casă şi grădină, 
teren arabii, pădure. Dineu 
Mic, 76.

(1776)

•  Cumpăr societate co
mercială, cu activitate de 
producţie, înfiinţată în 
1994. Tel. 711144, între 
orele 16—20.

(2723)

•  Marţi, 19 decembrie,
reducere preţuri la „Bobi“
— Romanilor, 53, Hune
doara. ■

(3722)

•  Vând casă, apă, gaz. 
Telefon 623221.

ţ * ' (3082)

•  Vând televizor alb-
' negru Sirius, perfect. Tel. 
.625840, orele . 16—20. *

(3084)

•  Vând casă, anexe,
grădină, Şoimuş, str. Bo. 
hoitului, nr. 169, preţ ne
gociabil.

'.(3821) . iî

•  Vând apartament 2 
camere, • parter, central. 
Informaţii tel. 616864.

(3063)
•  Vând VW Golf ’82, 

stare perfectă de func
ţionare, 4800 DM (nego
ciabil). Tel. 612876.

(3825)
- •  Vând două vaci. Tel.
629309. (3095)

•  Vând apartament —
8 500 000 lei, negociabil. 
(Telefon C229if9.

> 4 4  '4  4  - (3092)

# —•O—. <r—•*—* —*—** ■
•  Doriţi să vă vin- 

deţi 'apartamentul? 
Societatea Garant 
Consulting vă ajută. 
Telefon ,615800.

(2548)
>•;*-»#*->• — —♦— *— * — *-»•. ■

■
SOCIETATE . 

COMERCIALA

Oferă spaţii în- 
mtttzite, pretabile 
pentru depozitare 
sau comercializa
re mărfuri.

De asemenea, o- 
feră spre vânzare 
rafturi metalice 

* pentru dotări de
pozite.

Informaţii su
plimentare la tel. 
$23320, int. 10, 
orele 9—15, fax  
622087.

(6407)
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LICITAŢII

S.C. Mercur S.A. 
Brad, eu sediul In 
Brad, str. Republicii, 
bloc 6 parter, orga
nizează în data de 5. 
Ii 1996, ora 10, lici
taţie publică pentru 
închirierea următo
rului spaţiu : alimen
tara nr. 3, aufogară, 
în suprafaţă de 177,8 
mp ; preţ pornire — 
8000 lei/mp, garanţie 
1 500 000, taxă de par
ticipare — 100 000. 
Sumele vor fi depu
se la casieria -r so
cietăţii. Informaţii tel. 
054/650058.

DIVERSE

•  S.C. SUPER DRINKS 
SRL Orăştie anunţă In
tenţia de majorare a pre
ţurilor, începând cu data 
de 25 decembrie 1995.

^ (1774)

•  S.C. MARCU QUALI- 
TA S.N.C. Deva-- anunţă. 
intenţia de majorare a 
adaosului comercial până 
la 100 la şută, Începând 
cu data de 1 ianuarie 1996.

(3088)

OFERTE 

DE SERVICII

> •  S.C. Fresh Allm- 
carn SRL Deva an
gajează urgent un 
fochist autorizat, me
die presiune. Informa
ţii, tel. 2175Jl, 226987.

(3091)

PIERDERI
/  ' •  Pierdut cupon de' pri

vatizare şi 11 certificate de 
proprietate, pe numele Ra
mai. Ioan, Le declar nule. 
Rog găsitorul să se adre
seze la Peştişu Mare, nr. 
59, recompensă deosebită.

(2721)
Închirieri

•  Dau spre închiriere 
un apartament cu 4 ca
mere, 'central. Telefon 
620375, după ora 16.

(022696)

COMEMORĂRI
•" A trecut un aii trist 

de la trecerea în eternita
te a dragului nostru

AUREL OCTAVIAN 
MIRZA

Nu te vom uita nici
odată t Fiul Sorin,; nora 
Luminiţa, nepoţii Răzvân 
şi Alex şi cuscra Mino- 
dora. (3073)

•  Se împlineşte un an 
de când ne-a părăsit’ pen
tru totdeauna scumpul 
nostru tată

AUREL OCTAVIAN 
MIRZA

Nu te vom -uita nici
odată. Fiica Simona, gi
nerele Dan şi nepoata Dia- 
na. (3073)

•  Copiii Carmen, Aurel 
şi Liviu anunţă împlini, 
rea a şase luni de la du
reroasa despărţire de iu
bita şi scumpa lor mamă

FLOAREA RUSNAG
căreia îi vor păstra fi 

vie şi frumoasă amintire. 
Dumnezeu să-ţi dea o- 
dihnă veşnică, alături de 
soţul tău Ioan.

(3818)
•  Familia Cârstea anun

ţă cu durere împlinirea 
unui an de la despărţi
rea de iubitul nostru

CARSTEA SPIREA 
un minunat soţ şi tată.

Dumnezeu sA-1 odih-

I 
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DIRECŢIA JUDEŢEANĂ 
DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA—DEVA

Organizează cursuri de calificare pen
tru terţi în meseriile : ■■■>;

— telefonist urban — 60 locuri

— telegrafist urban — 20 locuri

în perioada ianuarie—-mai 1996.

înscrierile se fac la sediul D.J.P.Tc. 
Hunedoăra-Deva, până ' în 20 ianuarie 
1996. Relaţii suplimentare la telefon
23 02 80. 44/V';-:

S.C. ARĂDEANCA S.A.

I
str. Pădurii, nr. 2-4, telefon 280469 
' Execută .\şţanţe pentru prelucrarea 

- tablelor subţiri, matriţe pentru prelu- 
I crarea maselor plastice — infecţie, extru- 
| d e re — suflare etc. ' ' .f

I
I
I

FABRICA DE LICHIOR 
ALCOTECH

m .
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localitatea Cristesti, str. Gării, nr. 509,
|  ' judeţul Mureş, tel. 065/121498
| Pune la dispoziţia angrosiştilor, şi tutu- 
Jror comercianţilor o gamă foarte variată de 
Jllchior. Căutăm diş||t>uItori. j

nească în pace l * « 
(022691) 

DECESE
•  Suntem alături de fa

miliile Rof şi Cercelaru Ia 
greaua şi neaşteptata 
pierdere a mamei lor

'STOICA VALERIA
Sincere condoleanţe şi 

toată compasiunea' noas. 
.tră. Naşii familia Petresc 
Sevastian.

(022698)
•  Familia adresează alese

mulţumiri, rudelor,, cole
gilor, vecinilor, prieteni
lor şi tuturor eelor care 
i-au fost aproape şi l-au 
condus pe ultimul drum 
pe iubitul şi nepreţuitul 
lor .C . '
JOS AN ADRIAN-PETRU 

• >'• (Ţânţarul)
(3094)

•  'Colectivul firmei 
Novello & SRL Hu
nedoara anunţă cu 
adâncă durere şi 
tristeţe dispariţia ful
gerătoare a celui care 
a fost, fondatorul a- 
cestei firme, : • 

GAZZINI 
ROMANO

Vei rămâne veşnic 
în amintirea noastră.

(022727)

•  Gu tristeţe şi a . 
dâncă, durere în  su
flet regretăm trecerea 
în nefiinţă â celui, 
care a fost

IOAN BE3CA 
Sincere condolean

ţe şi toată compasiu
nea noastră. Fâini- 
liile Rovinari Emil şi 
Tenzica ş i ' , Furdea 
Ioan şl Mariaqa.

(3999)

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DIN 
JUDEŢUL HUNEDOARA

Comisia electorală judeţeană consti
tuită Conform Legii nr. 74f1995 anunţă 
că în perioada 19. XH , — 21. XIL 1995 
se vor desfăşura alegerile pentru consti
tuirea ■. , ' __ . %i:5:

, CONSILIULUI JUDEŢEAN
şi alegerile delegaţilor pentru Aduna

rea generală a
COLEGIULUI MEDICILOR 

Sediul secţiei de votare este organi
zat în holul Spitalului judeţean Deva, 
fiind deschis între orele 8—19. Vă in
vităm să vă exercitaţi dreptul de a alege 
delegatul preferat. i

S.C. BANC POST S.A. 
SUCURSALA HUNEDOARA—DEVA

Scoate la licitaţie publică următoa
rele r

. 9  autoturism Renault Esprace RN ■
„ • microbuz;

.• autoturism Renault 25 VGF 
2849 ;

ambele proprietatea S.C. MIR AM AR 
S.R.L. Deva.

Licitaţia va avea loc la sediul Judecă
toriei Deva, în data de 20 decembrie 
1995, ora 9. 1

Informaţii la telefoanele 211904 — 
int. 26 ; 212680 şi la executorul jude
cătoresc — 614332.

CIRO
R O M A N  

IN V ESTIŢII
cadouri de excepţie: 

500 milioane de l e i ' 
InPftElVlil

In perioada 13-29.12.1995. la o depunere O» 
minimum 306.000 lei

fiecărui al lO-leadepUnâtorun premiu de lOO.OOQ’Iel 
fiecărui al 1OO-lea depunător un premiu de

1.000. 000 lei
fiecărui al 1 .OOO-lea depunător un premiu de

5.000. 000 lei

O e C ră c iu n , c e lu i  m a i f id e l  in v e s t i to r  u n  p r e m iu  d e  
2 5 .0 0 0 .0 0 0  le i

L e începutul lunii februarie, o tragere la sorti pentru 
Investitorii programului A, oare la 31.01 „1096 au te 

- eold minimum 300.000 leK V / 
ţ 4 premiu - de 26-000.000 lef 

5 premii -  de 5 . 0 0 0 . 0 0 0  top ■
29 premii - de 100.000 lei 

2.000 premii - de 50.000 lei

CIR0* W s-rstri sini'tite si fro*|»rîfif*
ta N.tirl A» I 

: Li M»1H A«4 I
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