
anunţ
•  Domn singur, siare materială excepţio

nală, fără probleme de sănătate, doresc să 
rămân aşa. Telefon după ora 22,00.BRAD, 16 decembrie 1995. Aspect de la momentul festiv de declarare 

apropiato a municipiului.

mar fost publice, care stabileşte
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ORAŞUL BRAD A  DEVENIT MUNICIPIU

Sâmbătă, 16 decembrie 
1995, a fost o zi de iarnă 
calmă la Brad. Nu ză
padă, nu ger, nu vânt A 
fost Insă zi de muncă, a. 
vând în vedere multele, 
prea multele zile de re* 
paus în aceasta lună, deşi, 
după 1989, ne-am dezobiş* 
nuit să mai lucrăm sâm
băta. Mai presus de toate, 
însă, ziua de sâmbătă, 
16 decembrie 1995, a fost 
una de sărbătoare, de a. 
dâncă emoţie şi trăire 
sufletească pentru locuito
rii Bradului. ‘ Localitatea 
a împlinit 550 de ani de 
la prima .atestare docu
mentară, iar în baza unei 
legi adoptate de parlamen
tul (României, oraşului 
Brad 1 s-a conferit statu
tul de municipiu. Acestor 
două momente i-au fost 
dedicate manifestările de 
sâmbătă.

Atribuirea statutului de 
municipiu oraşului Brad 
este o recunoaştere fi. 
rească a documentelor 
istorice, a tradiţiilor cul
turale şi a evoluţiei eco
nomice ale acestui bine
cuvântat colţ de ţară, lo
cuit de români, adevăraţi, 
de oameni harnici şl pri
cepuţi în meşteşuguri, de 
moţi ai căror înaintaşi — 
Horea, Cloşca, Crişan, A- 
vram Iancu — au luptat 
până la sacrificiu pentru 
neatârnare şi dreptate so
cială. Relicvele arheolo
gice descoperi te In peri
metrul Bradului, mărturi
ile în!"piatră şi în lemn, 
toponimia sunt elemente 
grăitoare ale vechimif mi
lenare a locurilor, după 
cum alte obiecte şi do
cumente atestă exploata
rea minereurilor în zona. 
Bradului, de 
ani.

Vremurile mai

de noi au dat Bradului şi 
împrejurimilor sale noi 
dimensiuni edilitare, eco-; 
nomice şi sociale, l.au 
îmbogăţit spiritual, le-âu 
întărit îndreptăţirea de a 
aspira la statutul de mu
nicipiu pentru oraşul lor. 
De altminteri, In lungul, 
expozeu prezentat sâm
bătă asistenţei la eveni
mentul sărbătoresc orga
nizat în centrul oraşului, 
expozeu apărut şi în pu
blicaţia locală „Zarandul", 
profesorul Romulus Neag 
a parcurs In amănunţime 
existenţa Bradului, ,,a 
cărui origine se pierde în 
preistorie”, La accentuat 
principalele evenimente pe 
care le.a traversat, i-a 
preamărit înaintaşii şi fap
tele lor glorioase şi, <ţpro~ 
lâr peste timp, i-a zugră-. 
vit chipul nou de astăzi. 
,-,Acum, de la înălţimea U- 
nei jumătăţi de mileniu'_

de mărturie scrisă a e- 
xistenţei lor, brădenii re
memorează cu mândrie şi 
cu durere, cu bucurie şi 
cu tristeţe, durata prin 
istorie, scrutează cu încre
deri şi cu strângere de 
inimă perspectiva sfârşi
tului şi începutului de mi
leniu” — sublinia vorbi- ; 
torul..' ■_ •

Cei 550 de aini de ates
tare documentară a Bra
dului, sărbătoriţi în acest 
decembrie 1995, vor vorbi 
peste vreme urmaşilor d# 
pe placa de marmură albă 
aplicată pe clădirea Con
siliului local. Un sobor de 
preoţi, în frunte cu Prea
sfinţia Sa Timotei Sevi- 
ciu, Episcopul Aradului şi 
Hunedoarei, a sfiuţU placa
comemorativă, v
un Te Deum, a intonat co
linde tradiţionale prile
juite de apropiatele săr
bători ale Crăciunului.
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Pe. scena ridicată în faţa 
Consiliului municipal Brad, 
au urcat oficialităţi lo
cale, primari din comu
nele Ţării Zarandului, ai 
municipiului Orăştie şi 
oraşului Simeria, repre
zentanţi ai Prefecturii ju
deţene şi Consiliului ju. 
deţean, ai unor întreprin
deri şi instituţii locale 
şi judeţene, ai câtorva for
maţiuni politice şi aso
ciaţii neguvernamentale, 
parlamentari. Au fost 
prezenţi dl. Costel Alic, 
prefectul judeţului Hune
doara şi Gheorghe Dre. 
ghici, preşedintele Con. 
•siliului judeţean. Au fost 
de asemenea prezenţi dnii

DUMITRU GlIEONEA,
■ ■■** -  ION CIQCLEI,

cornel poenar.
Fotografii PA VEL LAZ A 

(Continuare în pag. a 2-a)

0  Dotare proprie.* 
In vederea extinderii, ac
tivităţii proprii în dome
niul exploatării masei 
lemnoase. Filiala Silvică 
din Deva şi-a procurat 
4 TAF-uri noi, ceea ce-i 
va asigura şi sporirea 
•surselor sale de Venituri. 
(N.T.)

© Muntele. Acesta 
este titlul buletinului in
formaţional editat de A. 
genţia Naţională a Zonei 
Montane, în care sunt 
cuprinse o Jserie de ma
teriale privind locul şi 
rolul gospodăriilor mon
tane în dezvoltarea ţării 
noastre, având în vedere 
şi perspectiva aderării 
ia Uniunea Europeană. 
(N.T.)

O Prins în pod. Deşi 
se eliberase din peniten
ciar în aceeaşi zi — 4 
octombrie 1995 — şi era 
aşteptat acasă de familie, 
Mircea Danciu din Uri- 
cani, fără ocupaţie, re
cidivist, va face cale în
toarsă dincolo de gratii, 
fiind arestat preventiv. 
A fost prins în noaptea 
de 4/5 octombrie în fla
grant în podul locuinţei 
lui C.S. din Brad, de 
unde intenţiona să sus» 
tragă bunuri. (Al.J.)

O Concesionare. Con
siliul local Orăştie a 
scos ia licitaţie 14 par
cele de teren pentru con
strucţie de garaje indi
viduale înşiruite. Licita
ţia a pornit de la tariful 
de 1500 de lei pe mp/an. 
S-a licitat şi adjudecat 
la valori între 1505 şi 
25 500 lei/mp pe an. (I.C).

© In cosă nou*. în
cepând. ' de săptămâna 
trecută, S.G. ATL Info- 
service S.R.L. Deva, re
prezentant autorizat al 
SAFI, s-a mutat la noul 
sediu, în strada; Emanoil 
Gojdu, bloc 50. ap. 11. 
De asemenea, pe lângă 
punctele, de : lucru din 
Hunedoara şi Petroşani, 
s-au . mai deschis., alte 
puncte în Brad (sţr. A. 
Iancu, nr. 21, bloc 43), 
Simeria (str. A. Iancu, 
bloo 6, parter) şi Orăş
tie (magazinul Palia, etaj' 
1). (N.T.)

O Creşte dotarea teh
nică. Pentru a face faţă 
volumului de lucrări care 
a sporit considerabil tn 
sectorul vegetal, la SC. 
Suinpfod S.A. Orăştie 
s-au procurat 4 tractoare 
şi o benă, având în ve- ( 
dere că..din toamna tre- i 
cută s-au mai adăugat 1 
încă 90 de ha la supra- V 
faţă pe care se fac presta. V 
ţii agricole. (N.T:) Iţ

© Atenţie la gurile J
de canal! Duminică di y 
mineaţa, 17 decembrie t 
a.c:. pe strada. Carpaţi, / 
la aproximativ 50—60 * 
metri de intersecţia cu (j 
bdul 22 Decembrie, ca- \  
pacul unul canal din » 
mijlocul benzilor de cir.. J 
culaţîe a fost smuls de \ 
la loc şi aruncat ia câţiva l 
metri depărtare. „Hăul" } 
creat în mijlocul străzii J 
a reprezentat nu numai ţ 
un pericol pentru trafi- j 
cui rutier, ci şi pentru 
viaţa celor aflaţi în tre
cere pe la locul cu -prii 
cina. Gestul făptaşului 
est'e . greu de calificat, 
ceea Ce ne reţffte ’de Ia 
alte comentarii! (CP.)
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CURSUL VALUTAR
19 DECEMBRIE

ft ' 1 dolar SUA 
V :; ' 1 marcă germană -
• 100 yeni japonezi
• i liră sterlină
• 1 franc elveţian
• 1 franc francez
• 100, lire italiene }ri

Cursuri de referinţă

cc:c'.- ,;:yî,-_.2565 lei
— 1777 lei
— 251? lei

c'.- '* 3951 lei'
— 2204 lei
— 516 lei
— 1G0 lei

ale Băncii Naţionale

mm-mmm.-mm m %
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•  TIMIŞOARA: re

voluţionara. Prea. 
plinul durerii înăbuşite, 
al’dictaturii şi terorii a 
scos în stradă populaţia 
Timişoarei, în 16 decem
brie 1989, declanşând ceea 
ce'avea să devină Re
voluţia Română. Sâmbătă 
şi; duminică, timişorenii 
au aniversat şase ani ae 
la*, căderea regimului co. 
munist, al cărei act l-au 
semnat primii din ţară, 
şi-au plâns martirii, le- 
au aşezat flori şi lumâ
nări aprinse la căpătâi.1 
Duminică, 17 decembrie, 
a fost declarată zi de 
doliu pe raza municipiu
lui Timişoara.

... ’ •  CATASTROFA A- 
VI ATICA. In Ziua ' de

13 decembrie a.c., la ora 
21, în apropiere  ̂oraşului 
Verorui, din Italia, un 
ayion Antonov 24, apar
ţinând Companiei româ
neşti „Romavia”, care 
făcea cursa Verona — 
Timişoara, şi care dcco, 
lase de pa aeroportul o- 
raşului în urmă cu nu
mai cinci minute, s.a 
prăbuşit şi s-a distrus 
în totalitate, provocând , 
moartea celor 49 de pa
sageri aflaţi la bord. 14 
eratî români; şase pasa
geri şi opt membri ai 
echipajului. • :

•  LEGEA FINANŢE. 
LOR PUBLICE. Deputa
ţii au dezbătut şl l apr<M 
baţ în cursul săptămânii 
trecute, Legea finanţelor

normele privind consti
tuirea fondurilor de re
surse financiare la dts-' 
poziţia statului şi a al
tor entităţi publice, re
partizarea şi utilizarea a- 
cestora. . ' ■: -
•  PREŞEDINTELE ion 

ILIESCU, LA MADRID. 
Sâmbătă, 16 decembrie, 
cei 15 şefi de stat şi de 
guvern ai Uniunii Euro
pene s-au întâlnit, la 
Madrid, In Spania, cu 
reprezentanţii altor 10 
sîate europenb (Ia nivel 
de preşedinţi şi miniştri 
de externe), între ■ care 
şi România (Ion 'Iliescu 
şi Teodor Meleşcanu), 
propuse să devină mem
bre ale UE. S-au discu
tat o serie de elemente, 
precum şfodăta de înce-ţ

pere a negocierilor în 
vederea aderării celor 10 
Iâ UE. Se pare că data 
este destul de îndepăr
tată.

•  PRIVATIZAREA SE 
MAI AMÂNĂ. Guvernul 
şi Parlamentul au botă. 
rât prelungirea datei de 
depunere a cupoanelor 
nominative de privatizare 
cu trei luni, respectiv 
până la 31 martie 1996 
—■ Ia cele aproâpe 4000 
de unităţi din lista pen
tru privatizare şi până 
la 30 aprilie la FPP.

#  CONFERINŢE, CON
GRESE, ...DISCUŢII. La 
Bucureşti a avut / loc 
Conferinţa Naţională a 
ParlidUIiţi Socialist, care

a stabilit data de 17—18 
februarie 1996 pentru des
făşurarea ■ Cpngresului 
partidului, când se va 
lansa şi propunerea unui 
candidat  ̂ la, preşedinţia 
României. Partidul' Na
ţional al Âutomobiliştl- 
lor, întrunit - sâmbătă, la 
Hotelul „Parc” din Ca
pitală, în primul său Con. 
greş, . a' adoptat statutul, 
platforma — program, şi-a 
ales organele de condu
cere şi aşteaptă pătrun
derea în parlament cu._ 
autovehiculele. Toţ un 
COngres (al IV-lea) a 
organizat, la Iaşi, Aso
ciaţia Foştilor Deţinuţi 
Politici din România. 
(AFDPR) ’
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...Ce s-a-ntâmplat |

■ 19 decembrie -

• Si. Bonifatie; Cuv. 
Griohentic; Sf. Aglaia;

•  1921. Se emite Le
gea pentru alegerea mi- 
tropbliţiior şi episcopi- 
lor jn România; -

•  S-a născut, în 1920, 
scriitorul huhedorean 
NECULAI CHIR1CA. La 
mulţi ani '

•  - Soarele răsare la 
ora 7,47' şi apnne t la 
16,38;

•  Au trecut -352 de 
zile din an; au rămas 
13.
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APEL
Parohia Ortodoxă Română „jSfântuî Va- 

sile" Deva 10 face un apel călduros către 
agenţii economici câte, cu ajutorul 
nezeu, au realizat beneficii la sfârşit de an, şă 
sponsorizeze lucrările de extindere a fostei ca
pele situate iu cimitirul ortodox din strada 
Eminesco, lucrări care tur începe în primăvara 
anului 1996.

Consiliul Parohial doreşte tuturor sărbă
tori fericite, iar pentru ajutorul acordat, bunul 
Dumnezeu să vă răsplătească. Cont CJE.C. De
va: 45110864. (EJS)

LA ŞIMBttIA

Presiune scăzută 
a gazului metan

fn ultimele io zile, ta implicaţii directe în pre- 
CT * ii CV 1 A, din $1- gătirea agentului termic* 
meri a, centrale termice acesta înregistrând doar 
mre asigură căldura şi o temperatură de 39 de 
«I» caWă pentru 900 de gradc Pe tur (în dimi- 
dparţamente. presiunea neaţa zilei de 14 decern- 
8W«i metan la cazane brie a.c. Ia ora 8) în loc 
iu  * depăşit 100 de mili- de 70 de grade, cât ar 
Mari, ajungând in perina, g norma|> jar pe retur
î-f*®. 5— doar 31 de grade, fapt 
T J^T"a8 «,lhbaM- ce a determinat multipleDeşj, conform contrac- nemuiţumiri din partea 
Udai nr. 5/*95, încheiat asociaţiilor de locatari 
între Siroprcst S.A. Si- . .  . . . .
meria şi Regia Autonomă ?* locuitorilor oraşului, 
de Gaz Metan Tg. Mu. Conducerea Simprest
reş, s-a cerut expres ca a *acuţ, mai ?nu’tf ,B- 
presiunea minimă la u. tervenţii la Primăria lo-
vrarea gazului să fie de cală, Prefectura judeţului 

; 800 de milibari, în rea- şi la Regia de Gaz Me- 
litatc lutrurile stau alt. tan Tg. Mureş şi Deva, 
gel. avându.se în vedere pre_

Inexistcnţa unei pre. siunea necorespunzătoarc, 
tăuni corespunzătoare a dar pe moment situaţia 
avut, 1n ultimele zile, a rămas aceeaşi. (C.P.)
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' (Urmare I)

tban Rus, prefeqtul jude
ţului Alba, şi profesor Ioan 
Teodor Stan, preşedintele 
Societăţii Naţionale „A- 
Vram Iancu".

In faţa asistenţei, pri- 
tnaiul noului municipiu 
Brcd, dl.” Nicolae Moga, 
a făcut o succintă prezen
tare a localităţii, brodată 
pe documente arheologice, 
date istorice şi cifre sta
tistice, concluzionând cu 
motivaţia demersului Con
siliului local, sprijinit in
sistent de parlamentarii 
hunedoreni, pentru a I se 
atribui oraşului Brad sta. 
tutui de municipiu, „Şă 
ne ajute Dumnezeu să 
fim la înălţimea înainta
şilor noştri şl să cinstim 
titlul de municipiu acor
dat" —■* a conchis vorbi
torul. ■

Cei trei parlamentari al 
P.D.S.R. prezenţi la eve
nimente — pentru că alţii, 
din alte zone politice, nu 
au fost — au avut sarcini 
precise. Senatorul Octa- 
vian Muntean a expus Le
gea privind declararea o- 
rcşului Brad ca municipiu, 
senatorul Ioan Diniş a pre
zentat mesajul Senatului 
adresat cu acest prilej 
tânărului municipiu Brad
şi locuitorilor săi, Iar de
putatul Gheorghe Ana a 
dat citire mesajului Ca
merei Deputaţilor.

In' mesajul său, prezen
tat de către consilierul 
Victor Opaschi, dl. Ion 
Iliescu, preşedintele Ro
mâniei, a relevat impor
tanţa momentului sâî-bă.- 
torit, a evidenţiat eveni
mentele istorice ale loca
lităţii şi evoluţia sa eco- 
nomico-socială în timp, 
a consemnat faptele- de 
luptă şi de jertfă ale
moţilor zărăndeni Ho
rea, Cloşca, Crişan, A.
vram Iancu —, ca şi tră
săturile morale, destoini
cia şi dinamismul de azi 
ale trăitorilor pe 
meleaguri — argumente 
certe ale ridicării celui 
mai activ centru al Ţării 
Moţilor la rang de mu
nicipiu. Mesajul Preşe
dintelui ţării a cuprins. In 
Încheiere, tradiţionala U- 
rare „La mulţi ani!“, pri
lejuită de sărbătorile Cră
ciunului şi ale Anului 
Nou 1996.

Un vibrant mesaj de 
felicitare, de prosperitate 
şi bunăstare a adresat Bra-

şi brâtenijor primul 
ministru al României, dl. 
Nicolae Văcăroiu, mesaj 
căruia ka dat citire dl 
Dan Matei Agaton, mi. 
nistrul turismului.

O formaţie de şcolari, 
una de colindători şi alta 
de' dansatori, bl frumoase 
costume populare, au pre
zentat câteva dansuri şi 
au cântat colinzi de Cră
ciun, care au bucurat su
fletele şi au Încălzit at
mosfera sărbătorească. A- 
poi, garda de onoare a 
Garnizoanei de vânători 
de munte din municipiu 
a prezentat onorul, iar 
fanfara aceleiaşi unităţi 
militare a defilat prin 
fete tribunei a intonat 
Imnul naţional, cântece pa
triotice şi îndrăgitul Marş

*LMna tuni fast şi amplitudi
ne.

PwuBranwd manifestări, 
lor ocazionate de aniver
sarea a 558 de ani de 
ateste» documentară a 
Bradului şi de ridicarea 
sa la rang da municipiu 
a tma cuprins vigfeparea 
unei expoziţii documentare 
deschise ia Casa de Gui
ţară din localitate, un 

: agreabil spectacol de dans 
şi cântec popular, presărat 
cu accente patriotice, în 
care au evoluat copiii cş 

- alcătuiesc grupul de co
lindători ai clasei a H-a 
C, de lg Şcoala generală 

j br 1 Brad, conduşi de 
învăţătoarea lor Elena Co. 
za, dubapi din Almaş Să* 
Mşte, comuna Zam şi

i din
Mare, comun* Vălfeoara,
soliştii vocali Lenuţa Ev- 
sel Ana Banciu, Drăgan 
Muntean, Maria Dan, Li- 
dia Bcnea, Ciprian Ro
man- Şi totul susţinut de[ 
taraful şi formaţiile An- \ 
samhlului „Doina Crişului" ,• 
al Casei de cultură din ; 
Brad, avându-i la pupi. 
trul de comandă pe dirf- j 
jorul Ionel Cosa şi pe «o»; 
regraful Nicolae Grigoraş.

După «ele amiezii bră. 
denii au fost delectaţi de 
acordurile fanfarelor re
unite ale' Sucursalei mi
niere Brad —- Barza,

Când s-a lăsat Inserarea, 
peste oraş a  plouat cu 
focuri de artificii, aşa 
cum, de regulă, Se in. 
cheie marile sărbători.

Vizită la expoziţia organizată cu prilejul ridi carii oraşului Brad la ran
gul dc municipia • ,

noului municipiu.

640 Seriale, da; 9,05 
Springfield Story (s); 
10.05 Santa Barbara <s);
11.00 Frumos şi bogat 
(s); 11,30 Divorţuri (s);
12.00 Preţui e fierbinte 
(cs); 12,30 Duelul famili
ilor (cs); 13,00 Mag, a_ 
mlezii; 1340 Fetele de 
aur (siteom); 14,00 Pa. 
siunea ei e crima (s.p.);
15.00 Barbet Schafer talh. 
show; 16,00 Ilona Christen 
tatkshow; 17,00 Bans 
Meiser talkshow;. 18,00 
Jeopardyl (cs); 18,30 In
tre noi (s); 19,00 Bună 
seara (mag. landurilor); 
19,45 Ştiri meteo, sport; 
20,10 Exploziv — maga
zin; 20,40 Vremuri bune 
şi rele; 21,15 Miza du. 
blă (s).

r a m
7,00 Ştiri; 9.45 Show-ul 

lui M. Costanzo (r)5 1240 
Forum (show); 14,00 Ştiri;
14.25 Cotidiene (show); 
14,40 Beautiful (s); 15,15 
Robinsonii (s); 15,45 Casa 
Castagna (show) cu Al- 
berto Castagna; 17,00 D.a.; 
19,00 OK, preţul e co
rect (cs); 20,00 Roata no. 
recului (cs); 21,00 Ştiri;
21.25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Film; 23,45 
Ştiri; 0,15 ShoW-Ul lui 
M. Costanzo; 2,30 Coti 
diene (show/r); 2,45 Cir. 
culă zvonul (show/r); 3,00 
Revista presei; 3,30 Fron
tierele spiritului (cm. re- 
lig).

6,30 Germania azi di
mineaţă; 10,00 Cannon 
(s.p.); 11,00 Insula fante
ziilor (s); 12,00 Anna Ma
ria (s/r); 13,00 Love Boat 
(s); 14,00 Trapper John, 
MJX (s); 15,00 Star Trek 
(s. SF); 16,00 MacGyver 
(s); 17,00 Totul sau ni
mic (cs); 18,00 XXO (cs); 
18,30 Ştiri regionale;* 19,00 
Aşa-i viaţă (s); 19,30 
Ştiri sport, meteo; 20,00 
Roata norocului (cs); 21,00 
La ce e nevoie de pă
rinţi? (f.a.); 23,30 TV 
(rep.); 0,00 Harald
Schmidt talkshow; 1,00 
Cei mai buni prieteni 
(co); 34)0 Star Trek
(s/r).

6,30 Ştiri, cu Tom Bro- 
kaw; 7,15 Secretele pie
ţei (r); 7.30 Hoţii şi a- 
faceri; 8,00 Azi — infor
maţii la zi; 10,00 Super 
Shop; 11,00 Roata bani- 
iar: Europa; 15,30 Ulti
mele zvonuri bursiere;
17.00 Roata banilor: SUA; 
1840 Buletin bursier;
19.00 Stui şi reportaje 
TTN; 19,30 Ushuaia cu 
M. Dickinson (do); 20,30 
Selina Scott Show; 21,30 
Profiluri: Brigitte Bar- 
dot; 22,00 Europa 2000, 
(do); 2240 Ştiri şi repor
taje ITN; 23jOO Show-ul 
serii; 0,00 Hochei pe 
gheaţă NHL; 1,00 Bule- 
tin financiar; 140 Ştirile 
nopţii; 2,00 Beai Perso
nal (talkshow).

7-00 Femei 
(s); 7,30 Teledimineaţa;
9.05 Jurnal; 9,35 Bibi şi
prietenii săi (s); 10,15
Meciul vieţii (actualii); 
11,15 Fa, SI La, a cânta 
(cs); 11,45 Thalassa (r);
12.45 Miza. Punctul (r);
14.05 Luminile... (r); 14,30 
Fa, SI La, a cânta (r);
15.46 Ceva picant (r);
HUO Femei inimoase (r); 
17-30 Bibi şi prietenii 
săi (r); 18,15 Studio Ga. 
briei (div.); 18,45 Cam
pionul (cs); 19.30 Jurnal 
TV5; 20,00 Luminile.»; 
20,30 Jurnal elveţian; 
21,00 Trimis special (rep.); 
2246 Moda fn Canada; 
23te» Jurnal F2; 23.40
Bouillon do culture
(mag.).

7,00 Ştiri; 7,45 Uno- 
mattina (mag.); 10,33 Film; 
1245 Dimineaţa verde 
(mag.); 13,25 Ştiri; 1345 
Doamna in galben (s);
14.30 Ştiri; 15,05 Sala 
de jocuri (cs); 16,45 Sol- 
letico (mag. copiilor); 
16,50 Desene animate;
18.30 Zorro (s); 1840 Azi 
iii Parlament; 19,10 Seară 
italiană (mag.); 1940 Luna 
Park (cs); 21,00 Ştiri, 
spori; 21,40 Numărul 1 
(show); 0,20 După „bip“ 
lăsaţi mesajul (shom); 
1,00 Ştiri, zodiac,
140 A şti; 245 Film,
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DIVIZIA NAŢIONALA

Tragerea la sorţi a 
turneului final al 
European ie M M Amrfia

1 Duminică după amiază, la Bir* Caizii de serii au fost: AngliaI 
I ntlngham. la „Internaţional Con* (fiind ţara gaadă), Danemarca ţeste« 
! vention Centre*, In prezenţa unor deţinătoarea titlului europeanj, Ger-1 
;| numeroase oficialităţi şi cunoscuţi mania şiSpania (după ierarhiairi-n 
I  oameni din lumea fotbalului, a re- tocmiţii to ^rma rezultatelor obţi-J 
3 prezentanţikw federaţiilor de spe- ™“t o S» AI 
I cialitateşi a antrenorilor reprezen- JeT*.

I «wamfcMril, « »vut isc tragerea „distribuie tntr-o qrnâj
•  la sorţi a celor patru grupe jâ  ceieialte 12 echipe calificate in a 
|  turneului final al Campionatului altă urnă, din care s-a efectuat! 
|  European de fotbal ce. se va dea*
I făşura în Anglia, intre 8—30 iunie 
|  1088.

în sfârşiţ, miercurea tre
cută au încheiat campiona
tul şi echipele din Divizia 
Naţională. Au pus punct 
campionatului, dar calvarul, 
(pentru echipe, bineînţeles) 
continuă! Fiindcă F.R.F. 
pe Ungă campionat, a com
primat -şi «tapele di» Cupa 
Românie! |n aşa fel ca ia 27 
aprilie "98 să aibă loc şi fi
nala Capei. Deci, după ,«ai- 
spro»eciaăle'‘ de sâmbăta 
trecută, mâine au ioc me
ciurile din „optimi". Noroc 
că deja 5 echipe din D M. 
au putut intra in vacanţă 
fiind eliptinate din Cupă.

Intimul act în D.N. (de 
miercurea trecută) s-a fă
cut remarcat de înfrângerea 
Stelei de către F.C. Naţio-

- m
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I
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GRUPA A

1. ANGLIA
2. ELVEŢIA
3. OLANDA
4. SCOŢIA

GRUPA »

1. SPANIA
2. BULGARIA
3. ROMANIA
4. FRANŢA

r ina extragere şi apoi s-au traşi 
sorţi ,,c#pii“ pentru cele 4 gru-j 

pe. lată care au fost sorţii : ' |

GRUPAC GRUPA D f
1, GERMANIA
2, CEHIA
3. ITALIA
4. RUSIA

% danem arca  J
2. PORTUGALIA I
3. TURCIA f
4. CROAŢIA *

La o privire destui de fugară ne te 4 echipele vizând.., primele 2 | 
putem da seama că de data aceas- locuri, care ar aduce calificarea!

noi, românii, nu am mai avut mai departe, spre marea finală. I 
bafta de la Paris. Era prea de tot Primul meci «1 turneului, la 8 | 
să cădem de data aceasta in gru- iunie, Afilia — Elveţia, pe vesti-1 
paD—< considerată ca cea mai «şea* tul stadion Wembleŷ  iledariie din 1 
tâ 1 Suntem alături de Spania şi Grupa B se vor disputa pe stadioa- * 
de Bulgaria şi Franţa. Ultimele «ele din oraşele NewcasUe şi Leeds. |  
două reprezentative ne-au fost ad- România va întâlni In primul meci, 2 
versare — Bulgaria la EurO ’92, la Newcasţle, in ziua de 10 iunie ’96, ■  
iw Franţa, recent, in preliminariile pe... Franţa! Apoi la 13 Iunie pe! 
Euro ’96. Nu ne va veni uşor, tea* Bulgaria şi la 1$ iunie pe Spania. |

Rezultai de etapei din 13 decembrie: FC Na
ţional —. Steaua 1—0; Dinamo ■— Gloria Bistriţa 
2—1; Rapid — FC Braşov 3—0; AS Bacău -t~ Spor
tul Stud. 0—1; Oţelul Galaţi — Ceahlăul P.N. 2—0: 
Univ. Craiova — FC Argeş 2—1; Petrolul — Farul 
2—0; Poli. Timişoara — Inter Sibiu-5—1; Poli. Iaşi 
— U. Cluj N. 0-0.

C L A S A M E N T U L
1. Steaua
2 . Rapid
3. Univ. Craiova
4. Dinamo
5. Gloria Bistriţa
6. FC Naţional
7.

10 Poli, Timişoara
11 Sportul Stud.
12. Inter Sibiu
13. FC Argeş Piteşti
14. FC Braşov
15. Oţelul Galaţi
lă  Ceahlăul PN.
17. Pali. Iaşi
18. AS Bacău

21 14 3
21 13 1 
21 11 
21 11 
21 11 
21 10 
21 9 
21 9 
21 9
21 8

4
7
7
7 
9
8 
9 
9 
9 
9

52—21 45 
41—20 40 
29—20 36
25— 21 36 
29—23 34 
33—34 34 
36—31 30
26— 23 
26—23 
38—33

21 8 3 10 20—20
21 8 3 18 23—27.

30
30
28
27
27

21 8 3 10 26—33 27
21 7 5 9 20—34 26
21 8 1 12 24—29 25
21 7 4 10 22—31 25
21 7 2 12 20—47 23
21 7 0 14 23—42 21

Etapa a 22-a a Diviziei Naţionale va avea loc 
ta 28 februarie 1996.

• ■*mm* mm• mm-».mm*<§.:
i*

începutul promiţător al hand
balistelor noastre la Campiona
tul Mondial ne-a dat multe 
speranţe că România se va în
toarce cu o medalie de la a- 
ceastă prestigioasă competiţie şi 
în acest fel va „prinde" un 
loc al calificării la Olimpiadă. 
Nu a fost să fie, pentru că 
in meciul cu Norvegia — de 
ce ne era frică n-am scăpat — 
fetele noastre au suferit pri
ma lor înfrângere in faţa Nor
vegiei cu 19—21. Un măi în
ceput foarte bine (la un mo. 
ment dat conduceam cu 13—7) 
a fost pierdut la. 2 goluri di
ferenţă. A urmat întâlnirea cu 
Rusia pentru locurile 5—8 şi 
am suferit o nouă înfrângere 
cu 28—29 şi nici dreptul la

*

Ir
I

• A.

I
Olimpiadă. în meciul pentru |  
locurile 7—8 România a ob- *

locurile 7—8 România a ob
ţinut victoria cu 28—27 în par
tida sa cu Austria şi ocupă

I
locui 7 în clasament.

Duminică seara, în finala 
Coreea de Sud — Ungaria, vio. J 
toria a revenit pe merit Co- » 
reei cili’ 25—20, asiaticele do- - • | 
vedindu-se superioare tehnio * 
şi tactic.

In partida pentru locurile 3 •
•—4 s-au întâlnit formaţiile Da- j 
nemarcei şi Norvegiei. Victoi >, 
ria a revenit Danemarcei cu J 
scorul de 25—24, .j-. i i'f

Primele patru clasate, Coreea | 
de Sud, Ungaria, Danemarca I 
şi Norvegia au câştigat şi drep
tul de a participa la Olimpia- , 
da ce are îoo în Atlanta. |

I
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Sâmbătă s-au desfăşuirat 16 
meciuri in şaisptezecimile in 
Cupa României la -fotbal din 
care şu făcut parte şi cele 18
formaţii din Divizia Naţională. 
Au fost Câteva meciuri foarte 
interesante, inedite, unele, for- 

J maţii nemaiîntâlnindu-se ' de 
* ani de zile, altele necesitând 
[ şi prelungiri. Iată rezultatele 

complete: Gloria Corneşti — 
Gloria Bistriţa 0—1; Dunărea 
Călăraşi — FC Naţional 1—3; 
Sportul Municip. Vaslui — F.C. 
Argeş 1—3; Foresta Fălticeni — 
Rapid 3—4; Armătura Zalău — 
Univ. Craiova 5—3; CSM Re
şiţa — Dinamo 0—1; Gaz M. 
Mediaş — (Ceahlăul P.N. 4—3; 
Petrolistul Boldeşti — Steaua 
0—3; CFR Timişoara — Sp. 
Studenţesc 2—3; Danubiana 
Buc. — Poli.'Timişoara 5—1; 
Petrolul Stoina — AS Bacău 
6—-5; Tractorul Bv. — Inter 
Sibiu 1—2; Petrolul Drăgăneşti

— Oţelul Galaţi 1—3; AS A
Tg.M. — Poli. Iaşi 2—0; FG 
Braşov — Farul C-ţa 0—1; 
Petrolul Ploieşti — U. Cluj 
N. 4—1.. c

Şi de această dată surprize
le n.au lipsit! Rapid (finalista 
de anul trecut), Univ. Craio
va, Ceahlăul P.N,, U. Cluj, 
Poli Timişoara, Poli. Iaşi şi 
AS Bacău din Divizia Naţio
nală au părăsit competiţia cu 
privirile in pământ! Rapidul, 
Univ. Craiova, Ceahlăul şi 
A.S. Bacău au fost învinse du
pă prelungiri.

Optimile de finală se dispu
tă m â i n e, după urmă
torul program : Steaua — Pe
trolul. Stoina, FC Naţional — 
ASA Tg. Mureş; Gloria Bistri
ţa — Armătura Z.; FC Argeş
— Danubiana; Dinamo — Gaz 
Metan; Petrolul — Foresta Făl
ticeni; Farul — Oţelul Galaţi; 
Sportul Stud. — Inter Sibiu

îrf

nai, iar Sportul Studenţesc 
a mai servit trei puncte 
mari de lâ AŞ. Bacău ţi 
studenţii din Cluj au ple
cat şi el de la Iaşi, cu un 
punct preţios pentru un ioc 
de mijloc in clasament. In 
multe locuri meciurile au 
fost anoste, fără vlagă, fot
baliştii aşteptând cu sufle
tul ia gură vacanţa de care 
(Uliii) au parte abia dă joi.

Steaua conduce cu numai 
5 puncte in faţa Rapidului 
V» devii» mai interesant 
duetul dintre aceste 2 for
maţii. bi subsol Ceahlăul a 
ajuns pe un loc ce nu îl 
prevestea nimeni în toam
nă 1 Pentru nemţenl, băcfi- 
oanf ţi ieşeni va fi o va
canţă neliniştitoare.

KARATE

ROMANIA 
LOCUL II LA 

CE. — SENIORI
Intre 9 şi I I ___ _

brie in Republica Ca 
hă. Ia Fraga, au avut 
loc Campionatele Eu
ropene de Karate Fu- 
dokan tradiţional, te» 
trecerile fiind patro
nate de Senate* Dr. 01» 
ja larga ? dan. Au 
participat 250 de spoe» ; i 
tivi din 16 ţâri. Ro
mânia ocupând te fi

tul Ii în -nai locul _  __
mentei pe naţiuni, te

-

lot de 60 karatdta. E» 
chipa reprezentativ* 
a ţării noastre «bite* 
şi la aceste campion*, 
te un rezultat bun pite 
cele » medalii câşti
gate: 4 de aur, 3 de 
argint şi 2 de braos.

Dă» lotul de 15 spor
tivi deplasat la Fra
ga de Sensei Dan Stu» 
păru 3 dan, au făcut 
parte şi 2 karateka de ‘ 
la AS Constructorul i 
Hunedoara, Ianos ăl- 1 
mp 2 dan şl Cătălin 
Pruteanu 1 dan. Cel 
doi sportivi hurtedo- 
reni au contribuit la 
„zestrea" de medal» a 
reprezentative» Ro
mâniei, astfel : meda.. 
lip de bronz cu echi» ( 
pa de katas mascu
lin : Ianos Simo, Că
tălin Pruteanu şi Mar 
Mihai, medalie de 
bronz cu echipa de 
kumite în componen
ţa Şimo Ianos, Muşat 
Cornel, Vancea Pa. 
vel ţi Mar Mihai, şi 
medalie ' de argint la 
fuku-go individual OU 
tălin Pruteanu.

Astfel, sportivii de 
la ASC Hunedoara în
cheie cu ta» nou suc
ces acest an compe. 
tiţional In care au o- 
cupat locuri fruntaşă 
fn competiţiile naţio
nale şi internaţionala 
la care au parti 
(Mircca Steavu, 
nedoara).

REZULTATELE 
CONCURSULUI ’ 

PRONOSPORT DIN 
17 DECEMBRIE "95 

L A talan ta — Fiorentina 
1—8 2

2. Bar] — Parma

3. Juventus — Inter
1—0 1

1. Lazio — Sampdoria
6—-3 ■ 1

5. Milan — Torino -
1—1 ■ /■■'

6. Napoli — Roma
0—2 2

7. Piaconza — Cremoneso
2— 1 l

8. Udinese — Padova
3— 1 i

9. Vicenza — Cagliari
0— 1 2

10. Cesena — Foggia
1—0 1

11. Chievo — Venezia
0— 0 XI

12. Lucchese — Bologna
2—1 1 

12. Pistoiese — Salernitana
1— 1 x 

FOND DE CÂŞTIGURI :
284 840 887 LEI,

_igţm '
Pagină realizată de 

SABIN CERBU
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Primăria are bani, dar n-are 
autonomie în întrebuinţarea lor

Primarul comunei Te- 
liucul Inferior, dl Silviu 
Herban, consideră că în 
localitatea în fruntea că
reia l-au investit came* 
nii a început, cea mai 
marp campanie de inves. 
tîţii din istoria localită
ţii. L-am întrebat într-o 
discuţie ce am avut-o cu 
domnia sa recent:

— De ce faceţi aceas
tă afirmaţie, dle primar?

— Să ştiţi că nu este 
deloc gratuită.

•— .Vă rugăm ' să o ar
gumentaţi.

— In curând, cred că 
chiar în aceasta săptă
mână (11—18 decembrie) 
văr începe lucrările de 
introducere a gazului me
tan în Teliueul Inferior, 
Teliueul Superior şi în 
Cinciş.. Finanţarea este 
deschisă, constructorul 
l.âm licitat. In confor
mitate cu proiectul de 
execuţie, un număr de 
630 de case vor benefi
cia de gaz metan.

— Cunoaştem — „Cu
vântul liber“ a scris de
spre aceasta — că v-aţi 
străduit mult pentru in
troducerea gazului metan 
în comună1.

— Aşa este şi ne bucu
răm că am reuşit. In 
perspectivă acţionăm pen
tru introducerea gazului 
metan şi în satul Izvoa* 
rele.

Discuţie cu dl SILVIU HERBAN, 
primarul comunei Teliucu Inferior

• — Introducerea gazu
lui metan presupune şi 
contribuţia bănească a 
cetăţmiilor; Se realizează 
aşa ceva? '

— Da .S-au constituit. 
comisii în fiecare sat ce 
se ocupă de adunarea 
contribuţiei cetăţenilor la 
această lucrare. Uh alt 
obiectiv al campaniei de 
investiţii", este alimenta
rea cu apă a satului de 
reşedinţă a comunei. Prin 
Teliueul Inferior ‘ trece 
conducta de apă ce vi
ne de' la Râu Bărbat şi 
se duce - la Hunedoara. 
Am obţinut aprobările 
necesâre pentru a lua 
apă din: conductă. -în 
acest scop se va construi, 
în prima etapă,' o s'taţie 
de tratare,- iar în etapa 
a 11-a se va realiza re
ţeaua de conducte. In 
Satul ’Ciiiciş se află în 
stadiul- de finalizare:- o 
staţie de tratare a-apei, 
după care va urma rea
lizarea reţelei de distri- : 
buţie. In. acest . sens se 
pregăteşte, studiul • de 
fezabilitate. Ne gândim, 
de asemenea, la' introdu-., 
cerea unui' post' telefonic 
în satul Izvoarele*. "

— Intr-adevăr,'. . dle

Herban, Campania de in. 
vestiţii este bogată în 
Teliueul Inferior: De un.' 
de bani, căci toţi. prima
rii .din judeţ, sau cea mai 
mare parte dintre ei, se 
plâng că n-au fonduri?

— De la bugetul. sta- - 
tului. Pentru introducerea 
gazului metan,' a apei in 
satul Cinciş, avem .apro
bate fondurile necesare. 
Primăria şi consiliul lo
cal Teliueul Inferior be
neficiază de impozitele si 
taxele locale ce le plă-' 
tesc exploatarea minieră 
din localitate şi transpor
tul rutier. Numai' că' în 
utilizarea acestora se în- 
tâmplă nişte aberaţii.

— Ce anume?
— Cei ce plătesc im.

pozite şi taxe depun ba
nii, firesc, la o bancă. 
Deşi sunt banii noştri, a- 
dică ai primăriei, pen
tru a-i putea folosi tre
buie să depunem—cerere 
la trezoreria judeţului, 
care, la rândul ei, cere 
banii de la bancă. Este 
un timp lung. . _ , - ;

— Ne spunea un primar 
? că şi Jientrp a cumpăra
un scaun este nevoie de 

\ nprobsrc. - ■
— Da. • ..

— în cazul acesta Un
de este autonomia?

Nu prea este. Eu 
-Consider că cei ce au 
bani — cum este cazul 
nostru — trebtlie lăsaţi 
să-i folosească aşa cum 

. consideră , ei — sigur în 
spiritul legilor şi al in
tereselor localităţii.

— Clădirea primăriei 
se află în modernizare, 
cum am constatat.

, — Da. Este o clădire
veche şi necesita aşa ce
va; Dar patrimoniul pri
măriei s-a îmbogăţit cu 
Un tractor-cu remorcă, 
cu un xerox şi o maşi
nă de scris. Treburile ar 
îi în regulă, dacă n-ar 
fi blocajul financiar.
" — Ce are primăria din 
Teliuc cu blocajul?

«r- Are. Mina Teliuc 
trebuie să ne plătească 
taxe pentru terenul -ce-1 
ocupă pe raza comunei. 
Dacă plata o face abia 
în 20—25 decembrie ce 
mal putem face cu ba
nii ? .. '

Nu cine ştie ce. 
i De aceea ar fi bine
ca bugetul să fie votat 
în Parlament. înainte de 
începerea anului, ca să 
ştim pe ce bani contăm 
şi ce anume putem face 
CU ei.

' TRAIAN BONDOR 
— ^  ■

Cuantumul datoriilor a- 
sociaţiiior de locatari din 

-oraşul Suneria, ia 30 
octombrie . a.C., >.fără co
tele de încălzire şi apă 
caldă, pe luna noiembrie, 
către S.C. Simprest S.A. 
(fost R.A.G.C.L.), însu
mează 60 567 914 de lei.

fntre asociaţiile cu de
bitele cele mai mari se 
numără: nr. 15 (12 627 786 
lei); nr. 16 (10 410151 
lei), nr. 22 (5 354 315 lei), 
nr. 17 (4 .708 755 iei), nr. 
12 (5 565 533 iei), nr. 10 
(4 554 437 l*îi şi nr. 2 
(4 203 994 lei).
1--------- ----- -------- v—

Dintre agenţii economici 
cu debite mari am mal 
reţinut: S.C, Comsim SA. 
Simeria —• 1 787 175 de 
leii, , S.G. Farmacom 
Speaaiiţ-i S.K.L. 

1 570 416 de Iei, I.L.C.O M. 
S.R.L. — 335 754 de lei; 
RE VA Simeria — 6 406 682 
de Iei; Siderurgic* Hu
nedoara — 3103 334 de 
lei; S.C. Omicrom Pro- 
dex S.R.L. Deva 
357 711 de lei şi S.C. O- 
nîx Total Prodex S.R.L. 
n«-» a - 472 000 de lei 
(CP.)

Iarăşi iarnă 
fără

i

I

I

r ba

Cititorii noştri din Băi(a Ştiu că in fiecare înce. 
put de sezon friguros am tras semnale de alarmă 
pentru ca dumnealor să aibă căldură, apă caldă, apă 
potabilă. Ne referim, se înţelege, Ia cei conectaţi la 
reţeaua de termoficare. Nu spunem că semnalele 
noastre nu au fost receptate. Dimpotrivă. S-au fă
cut lucruri bune în această direcţie: înlocuiri de 
conducte, reparaţii la une le instalaţii interioare etc. 
Dar... fn numele multor cetăţeni din Bălţa, dl Ioan 
Bexa ne spunea că „nu avem apă potabilă, nici rece, 
nici caldă, conductele sunt sparte, apa se pierde, 
nu ajunge în casele oamenilor, dar de plătit o plă
tim..."

L-am întrebat Pe di Bexa dacă a sesizat trebu
rile acestea la autorităţile locale. „Da, de mai multe 
ori! Fără nici un folos" — ne-a răspuns.

■  O doamnă, care nu a dorit să-şi spună -nume
le, ne-a rugat cu multă insistenţă să intervenim la 
Consiliul local Simeria pentru că „la blocurile din 
zona gării Simeria nu-i apă, nu-i căldură, cele mai 
multe instalaţii din interiorul apartamentelor sunt 
într-o stare jalnică.,." •

Stimată doamnă, noi am fost receptivi la sesiza, 
rea dv. Am transmis-o tot operativ la cei răspunză
tori. Vă aşteptăm să ne spuneţi ce şi cum vi s-au 
rezolyat necazurile. •

-• G. IGNAT''

l
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Şezătoare literară
CLUBUL COPIILOR 

Şl ELEVILOR HUNE
DOARA (director prof. 
IOAN VLAD) a organi
zat o inedită şezătoare li
terară cu tema „IN LU
MEA EPIGRAMEI* la 
realizarea căreia şi-au a- 
dus contribuţia epigra- 
miştii clujeni ec. MA
RIAN POPESCU şi prof. 
IOAN POP de la Ceha. 
dul „SATIRICON", ca şi 
prof, SILVIA POPESCU, 
cunoscuta poetă MARIA
NA PANDARU, Solista 
de muzică populară ANA 
BANCIU şi FRANCISC 
NAGY — viceprimarui 
Hunedoarei. Tot cu aceas
tă ocazie, am notat desfă
şurarea unui concurs în
tre epigramiştii din' şco. 
Iile generale ale muni
cipiului ai cărui ■ câştigă
tori au fost: GEANINA 
BORDEANU, 1ULIANA 
POP de la Şcoala Gene
rală Nr. 9, VASILE COS- 
TEA, ROBERT CALOTA 
de la Şcoala Generală 
Nr, 7 si MIHAI GHEOR. 
GHIŢEANU, de la Şcoa

la Generală Nr. 5. Pre
miile în ̂ cărţi au fost 
oferite de către săptămâ
nalul „CĂLĂUZĂ" Şi; ce
naclul epigramiştilor clu
jeni „SATIRICON*. AU 
încântat auditoriul şi e- 
pigramiştii hunedoreni: 
prof. N. BOBOŞA si tâ
năra ILEANA DINCU.

Momentul artistic sem
nat de formaţiile de tea
tru şi dans modern de 
la Clubul Copiilor şi E. 
levilor Hunedoara, cât 
şi vernisajul expoziţiei de 
artă populară, au între
git reuşita manifestare la 
care au participat elevi, 
părinţi şi cadre didac
tice. De notat faptul că J 
această şezătoare litera- ! 
ră a prilejuit înfiinţarea • 
la Hunedoara a cenaclu- [ 
lui epigramiştiîor.elevi, a- 
filiat la cenaclul „SATI- : 
RICON" Cluj-Napoca, ! 
preşedinte de onoare'; 
fiind numit ec. MARIAN i 
POPESCU, director la U- 
niversitatea Tehnică Cluj- ] 
Napoca. (M.B.)

Produse UNICEF 
Ia Hunedoara

Intr-un cadru sărbă
toresc, în prezenţa unor 
elevi, cadre didactice şi 
părinţi, la SC „GIjm/IPUS 
SPORT COM“ SRL HU
NEDOARÂ  a avut loc 
deschiderea unui raion' 
de vânzare en-gros şi 
en-detail a unor pro
duse UNICEF pentru co. 
pii şi nu numai. Prezent 
la festivitate, manage
rul general al Comitetu

lui Naţional Român J
UNICEF — MIRCEA i 
HAIDUC, a ţransmis me-! 
sajul către copiii din o- ; 
rasul de j>e Cerna adre- 1  
sat de către prof. dr. \ 
VIRGIL RADULIAN, pre
şedinte al C:N,R. UNI-! 
CEF. S-a bucurat de suc-[ 
ces tombola cu premii J 
în obiecte câştigate de'i 
către elevi ai Şcolii Ge. J 
nerale Nr. 3. (MB.)

.VA* 'A*. VW ,

DI Octavian Tămaş, pri
marul comunei Tomeşti, în 
urmă eu câteva zile; ne-a 
relatat că şi aici în anul 
care se va încheia curând 
s-au realizat lucruri fru
moase. Printre acestea ar 
f i:

■  LEGEA FONDULUI 
FUNCIAR SE FINALI. 
ZEAZA. S-a realizat în 
proporţie de 95 la sută pu
nerea în posesie a cetăţe
nilor cU terenuri vegeta
ţie forestieră, conform Le. 
gii fondului funciar. Au 
fost 'înmânate 290 titluri 
de proprietate, urinând ca 
până lâ finelfe anului să 
mai fie date cetăţenilor în

Veşti din Tomeşti
că lOo titluri in satul Şte- 
ia.

■  IN SPRIJIN. Sau
adus îngrăşăminte agrico
le pentru cetăţenii din co
mună într-o cantitâte te- 
cord: 320 saci a, 50 kg fie
care, deci 16000 kg. Srâu. 
preocupat de această pro,, 
blemă domnii ingineri - de 
la centrul agricol:'’Moise 
A. şi Mihuţ' C.; '

■  MODERNIZĂRI de 
ŞOSELE. S-a modernizat 
încă un km de dnim, tur- 
nându-se covor asfaltic pe

şoseaua Leaoţ — Dobroţ 
— Obărşa. A fost pregă
tit pentru a fi turnat co
vorul asfaltic şi pe.porţiu
nea de 250 m .pe şoseaua 
Tomfeşti . — Tiuleşti. Re
ceptivitate şi aport-au ma
nifestat D.J.D.P. Hunedoara ■ 
—' Deva şi .Secţia Brad..

■ .  REPARAŢII. ' Conşi- 
. liul local a -alocat o sumă 
irrţportantă de .la bugetul 
comunei pentru reparaţii şi 
dotări la sediul şi anexe
le Consiliului local Tomeşti. 
Lucrările urmează a fi fi

Foto : ANTON SOCACIU
W - -*+-*-

nalizate până la finele a- 
cestui ari. Tot de Ia bu
getul, comunei au fost e- 
xecutate lucrări de.-zugră
vit şi vopsit la şcolile şi 
căminele culturale de pe 
raza comunei.

■  GEST FRUMOS. La 
ultima şedinţă de consiliu 
din’ luna noiembrie, con
silierii au hotărât ca in. 
demrtizaţia de şedinţă de 
pe luna decembrie şă fie 

. folosită cumpărării de ca
douri pentru popiii .din,fa
milii cu posibilităţi finan
ciare reduse.

. alexandru jurca, .
corespondent
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NOPŢI DE DECEMBRIE
Fiecare anotimp îşi 

are farmecul lui. Ier. 
nii îi dă o notă dis. 
tinetă zăpada care trans
formă peisajul într-o 
imensitate albă. Şuierul 
viscolului ori lumina în
cremenită a lunii într.un , 
peisaj parcă desprins 
din basme îţi dau sen
zaţii stranii. Aţi ascul
tat vreodată poveşti 
despre eroi şi întâm
plări fantastice, având 
ca fundal sonor zgomotul 
viscolului care se iz
beşte furios de feres
tre ? V-aţi plimbat sub 
clar de lună, într-o 
noapte geroasă de de- 

, cembrie, când scrâşne
tul zăpezii îngheţate 
sub tălpi îţi dă fiori?

Dacă da, cu siguran
ţă senzaţiile trăite în
tr-o asemenea noapte,

chiar dacă ea a fost 
cândva demult, în anii 
copilăriei, ele (senza
ţiile) vă vor însoţi toa
tă viaţă. Chiar dacă nu 
mai au aceeaşi intensi
tate. Nu pentru că nop
ţile de ; iarnă ori poveş
tile şi-ar fi pierdpt în 
timp farmecul, ci pen
tru că sufletele hoastre 
odată cu vârsta " sunt 
mai puţin apte să-l re
cepteze. Din păcate 
oricât ne-am strădui, 
oricât am încerca să ne 
apărăm puritatea sufle
tească, nimic nu mai 
putem vedea cu ochi de 
copil. Doar lor, copiilor, 
le este îngăduit Să se 
bucure pe deplin de tot 
ce e frumos în jurul 
lor, ori în lumea fan
tastică a basmelor.

...E din nou decem
brie. Şi uneori, seara, 
mă năpădesc amintirile. 
Mi-e dor de nopţile cu 
lună,' de altădată, cu 
zăpada scânteietoare şi 
copaci parcă daţi. de 
o mână nevăzută, prin 
zahăr pudră. Mi-e dor 
de o noapte în care să 
răsune colinzi şi paşi 
de copii pe zăpada''în
gheţată, în locul -muzi
cilor de ultimă oră, în 
care abundă ritmul dar 
aproape lipseşte melo
dia. Aş schimba bucu
roasă vizionarea unui 
film, în care iubirea se 
rădu.ce la... amor . iar 
locul decenţei e luat de 
obscen, cu puritatea u- 
nei nopţi geroase de 
iarnă. -

VIORICA ROMAN

*
Politeţea la... volan !

SA CONSUMAM 
SUCURI NATURALE...

•  Dv., cel de la volan, 
salutaţi primul cunoştinţa 
zărită pe stradă.
■ •  Dacă aveţi o partene

ră în maşină, deschideţi-i 
dv. portiera, la Urcare şi 
la coborâre.

•  locul de onoare ar fi 
cel din dreapta, spate. Dar 
dacă invitatul dv. este un 
prieten apropiat, oferiţi-i 
locul de lângă dv.

•  Când aveţi doi 'invi
taţi în maşihă, oferiţi-le 
ambilor locurile. ; din 
spate.

•  Când surit trei invi
taţi, oaspetele cel mai im
portant va, ocupa locul de 
lângă conducătorul auto.

• Nu fumaţi în maşină
până când nu cereţi con
simţământul celorlalţi com
panioni. ~

• Nu deschideţi fereas
tra şi nu daţi drumul mu
zicii, până ce nu vă con
sultaţi cu ceilalţi.

, » Când sunteţi invitat 
de un prieten să faceţi o 
excursie ou maşina lui,

oferiţi-vă să-i plătiţi dv. 
benzina; dacă refuză, re- 
vanşaţi-vă plătind masa 
la restaurant Sau oferim 
du-i un cadou, - -

•  Nu-1 cppleşiţi pe cel
de la volan cu sfaturi 
„binevoitoare"; sunt foar
te iritante. , -

•  Nu jx>vestiţi, în maşi
nă, despre cele mai groaz
nice accidente de cată. aţi 
auzit sau pe care le-aţi 
văzut; creaţi - şoferului o 
indispoziţie.

•  Când ieşiţi,- tiu trân
tiţi portiera cu putere.

•  Nu lăsaţi în maşină 
scrum de ţigară, urme de 
noroi, hârtii, dacă vreţi 
să mai fiţi invitat.

•  încercaţi, stimaţi şo
feri; să vedeţi în celălalt 
conducător auto un prie
ten şi rru un inamic, un 
rival de raliu. încercaţi să 
vedeţi în pieton un amic, 
nu un adversar. Nu înju
raţi 1 Stăpânirea de sine - 
vă face bine în - primul 
rând dv.

J Sucul de sfeclă roşie 
I este un excelent stimu- 
« lator în formarea lie- 
I matiilor. Combinat cu 
* suc de morcovi (1—4
1 pahare pe zi), sucul de 

Sfeclă se recomandă fier 
j deosebi femeilor pen-
Itru efectul regenerator 

al sângelui.

■  mm w ™ •  mm mm mm mm m mm •  m mmm mm m

FIE CA SFINTELE 
SĂRBĂTORI DE CRĂCIUN,

stimaţi şi fideli cititori ai paginii 
„Femina“, să vă găsească sănătoşi, cu 
sufletele curate şi casele îmbelşugate.

S-aveţi parte numai de bucurii, s-a- 
veţi inima deschisă şi iubitoare !

O femeie frumoasă r şi p mareinterpretă — Maria 
Dragomiroiu. Foto : PA VEL LAZA

După ce a absolvit 
Şcoală, tehnică sanitară 
—* secţia cosmetică, din 
Bucureşti, dna Victoria 
Simonoyicţ şi-a luat în 
serios meseria de cosme
tician, angajându-se la 
o cooperativă meşteşu- - 
gărească din Hunedoa
ra..-,, Au trecut de atunci 
29 de ani şi, cu toate că 

; hu a mers întotdeauna 
„foarte bine", am ră
mas fidelă meseriei, lo
cului de muncă". Cum 
aprecia o colegă din coo
perativă, dna Simono- 
vici este „cea mai bună 
din punct' de vedere 

. profesional, cea mai ’se-

S ta to rn ic ie
.

rioasă, dar şi eu vechi
mea cea .mai mare. O ; 
femeie de nădejde".
- Tot mai puţine per
soane apelează la servi
ciile laboratoarelor- de 
frumuseţe şi, în ziua în » 
care • am stat de ivorbă 
la secţia situată la eta- t 
jul I al Complexului f 
din strada Revoluţiei, > 
chiar , nimeni nu solicita- l 
se nici cel mai. mic ser
viciu. Dna Simonovici ’ 
este obişnuită cil perioa. j 
dele acestea de relache

dar, cu toate acestea, 
este pregătită tot timpul 
cu materialele dă care 
are nevoie, ceea ce este 
şi o dovadă a bunei co
laborări cu conducerea 
de la „Igiena". îşi aş
teaptă cu răbdare clien
tele, mereu aceleaşî  dar 
şi pe altele, într-o am
bianţă plăcută, ' căci tiu 
de mult aici s-au făcut 
zugrăveli şi, amenajări 
corespunzătoare. Ar dori ’
să le transmită să ' fie
mai - consecvente, să se 
ocupe mai mult de pro
pria înfăţişare, nu doar 
de treburile gospodă
reşti. (E.S.)

Grădiniţa cu program prelungit Nr. 7 Deva. Copiii, numai ochi şi urechi, 
îndrumaţi de educatoarea Elena Vinulcscu, disting culori, mărimi, forme geo
metrice. Foto : PAVEL LAZA

REŢETE:
Cantităţi necesare:. 1 kg 

făină; 600 g osânză (un
tură); 5 gălbenuşe; 5 lin- 
guri oţet; puţină sare, apă 
minerală sau sifon.

Aluatul nr. 1: Se ames
tecă bine 800 grame de 
făină cu gălbenUşele, sa
rea, oţetul şi apa mine
rală.

Aluatul nr. 2: Osânza 
se curăţă de pieliţe, se 
trece prin maşina de to
cat, astfel ca să rămână 
600 grame curată. Se a- 
mestecă cu 200 grame de 
.făină şi se împarte îii trei 
părţi egale.

Se întinde primul aluat 
astfel încât să aibă 0,5 cm 
grosime. Se unge cu o 
parte din aluatul gras, re- 
partizându-1 uniform pe 
toată suprafaţa. Se îm
pachetează'-sub formă de 
dreptunghi, petrecând par
tea din faţă,' apoi cea o- 
pusă, de la stânga la

dreapta şi de la dreapta 
la stânga; se lasă la rece 
cam 15—20 de minute. 
Operaţia se repetă încă 
de două ori, având grijă 
să se împacheteze tot în 
aceeaşi direcţie şi de fie
care dată se păstrează la 
rece acelaşi număr de mi
nute.
-Se poate lucra seara şi 

coace dimineaţa.
După ultima împache

tare şi stat la rece, se-în
tinde foaia de 0,5 cm, se 
taie cu cuţitul înfierbân
tat "pe flacără (alegeţi un 
cuţit mai vechi), sub for
mă de dreptunghiuri, ca
re se îndoiesc uşor. Se a- 
şază în tavă în aceeaşi 
direcţie şi se introduc în 
cuptor cu deschizătura 
înăuntru. Se umplu cu 
gem numai după ce sunt 
coapte (magiun sau gem 
de caise);

DARUL DIN VIS
Am fost întrebată ce 

mî-aş dori să primeso 
de Grăciun... Răspunsul’ 
•meu însă a produs în
tâi 'mirare şi apoi un 
surâs îngăduitor. Vreţi 
să ştiţi poate ce îmi 
doresc eu în dar?... e 
un vis ce-1 port in mi
ne cred de la vârsta de 
4 ani când Intr-o libră
rie am văzut un ursuleţ 
mare de pluş, galben.

Mama îmi povesteşte 
că eram ua copil foar
te înţelegător şi nicio
dată nu plângeam să-mi 
cumpere ceva, atunci 
pe loc am înţeles că 
nu aveam bani destui 
pentru ursuleţul auriu, 
dar zile în şir reveneam

h% r%D
la acel subiect* şi o tot 
întrebam dacă .atunci 
când vom avea bani 
destui o să-mi primesc 
ursuleţul... Mai târziu, 
ca orice copil unic la 
părinţi, am primit mut 
te jucării, chiar maţi 
mulţi ursuleţi, între ei 
şi unul galben de care 
nu m-am putut despăr-s 
ţi, dar undeva în adân
cul sufletului nici unui 
nu semăna cu acela vă
zut atunci la librăria 
din centrul oraşului. \ 

Nu ştiu de ce îmi do
resc acum acel ursuleţ 
ce a dominat visele co
pilăriei, poate pentru 
că văd aşa multe jiieă̂  
rii minunate, parcă tm 
au foşţ niciodată' aşa 
multe pe la noi şi mă 
gândesc câţi'Copil*' tră
iesc acum ceea ce şi 
eu am trăit, câţi copii 
tot scriu lui Moş Cră
ciun ce să le adupâ 
în dar. Mii de vise ce 
se aştern pe hârtie, vi
se ce se dezvăluie păi 
rinţilor în speranţa că 
Moşul cel Bun va a- 
duce darul din vis. A- 
tâţia ochişori luminoşi 
ce privesc cu uimire vi
trinele încărcate de ju
cării, atâţia ochişori ce 
vor vedea darurile mult 
aşteptate doar ”%n vis.;.

ina" DELEANU

I Femeia ; î
Capricorn j
I Sunteţi inteligentă şi » 

hotărâtă, ambiţioasă şi I 
generoasă, dar şi ava- * 
ră. Dură, capricioasă,

* pesimistă, egoistă, în- %
| căpăţânată şi meschină. |  
s Activitatea neobosită şi I 
. spiritul de economie, de * 
I cumpătare.vă aduc reu- 1 
» şite materiale. J
I . Sunteţi totuşi slngu- |
J ratică, aveţi o fire în- |

tchisa, rezervată şi di- S 
ficilă. Puteţi fi o prie. f  

J tenă deosebită,- dar şi % 
I un duşman neîmpăcata |
* pentru că suspectaţi pe J 
I toată lumea şi nu ui- I 
* taţi niciodată ofensele *
I care vi se aduc. Puneţi |! 
J mare preţ pe micile a- J’
Itenţii. |
 ̂ Vă plac onorurile pe J-

Icare ie trăiţi pentru |  
mica dv. plăcere. Nu | : 
J suportaţi comanda ai- î 

|  tuia. Preţuiţi poziţia so- |  
* cială şi averea. *
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Schering-Plough

in ouna irHna  cdmparwa iam>acewttca 

Scbenng-Rijough v a  pune ia d ispoz iţie  cea mai 

ta p o a  fezo iva re  a in fecţiilo r dopandue in 

co 'P ct'v* ta te

i.-oer m ond ia l in cerce ta rea  $i descoperirea  de 

m oi p roduse  fa rm aceutice , firm a am ericana 

Schering-Plough an ive rsează  pe 15 decem brie  

ia P a 'a iu f Eiisabeta. un an de la intrarea pe piaţa 

dm România .Evenimentul ya fi marcat de 

lansarea unui antibiotic de mare eficienţa, o 

ceiaiosponnâ orală, monodoză. de generaţia a 

tn-a denumita Cedax Produsul este util în 

tratamentul infecţiilor dm sfera ORL şi ale 

tractu tu i respirator superior {în special otita 

medie sm uzita  acuta, faringo-amigdatita), câ t şt 

în tra tam en tu l bronşitelor acute $i al infecţilor 

unnare  ia adult şi copil 

Adus *n tara noastrâ  a scud  

»ansafea in SU A ita lia  s< G erm an ia . I 

ne va atuta sa trecem  şi aceâstâ  tarnâ 

friguroasă. 9
S im pozionu l de lansare are loc în aceeaş i zi ia 

Sala de C onfenn te  R om expo. cu partic iparea 

Profesorului Ronald Grossman dm C anada 

Amănuntele de ia acest s im pozion vor fi 

furnizate cititorilor noştri pnn bunăvo in ţă  firm ei 

organizatoare. de către  Val V îicu redactor la 

ziarul Adevărul

mm*m’**m*mmwm* m m €
|  s *
1 SOttBTATEACmHSBClALA j 

„ROMEUR“ S.R.L.
cu sediul In Oradea,

Pţa Independenţei, nr. 47-49
Vinde prin depozitul său en 

gros următoarele sortimente de 
| . conserve* din legumeţ uu-i-v--

I* • Fasole verde tăiată
BOA. 1000 ml. 1700 lei

* Tocană de 
BOB. 420

I BOA. 826
I • Salată sfeclă roşie 
j  BTWP. 720
* •  Ardei iuţi In oţet 
t BOB. 420 ;■pi.;: - v .. ...... • ■
î  « Suc de roşii 
! B. '000 ml
|  •  Bulion 18*
| BOA. 820
I • Compot pere
* BOA. 820
I « Compot vişine 
I BTWP. 720
î • Compot cireşe 
I BTWP. 720

• Fasole verde Udată
BOA, 840 1500 lei

•  Mazăre verde boabe
BOB; 420 800 lei

1175 lei
•  Ard~i umpluţi cu varză 

BOA. 820 1 000 iei
Castraveţi tăiaţi In oţet

600 le i 

686 lei

1 566 lei 

966 lei

2 867 lei 

2 300 lei 

1600 lei

lei
• Pastă piersici '

BOGex. 340 2 000 lei |
Preţurile nu includ TVA-ul j 

şi ambalajul. J
Informaţii Ia telefon 059/ j 

163768 ; 163767, sau la sediu, » 
zilnic între orele 8,00 — 16,00. f

IMr -
I

\: -6.. ••
1

I
i
I

fte• * -• •
I■ ■§-
I

I

D

S.C. OSIB1S S.B.L.

irezcntanţă a S.C. ULCOM INTERNA* 
TIONAL S.A. SLOBOZIA

•  Ulei floarea soarelui dublu rafinat sti
cle i/8: 1199 lei (inclusiv TVA).

Depozit; str. Apuseni, nr. I (I.C.R.TJ.). 
Telefon: 054/623320, interior 46.
Fax: 054/622087.

Program:
Lua! — vineri 
Sâmbătă

BEROL
Tradiţie şi Experienţă Internaţională

GmbH

^ u t e ^ c .  p v i n  c a L U M t e .

Cluj-Napcca, B-dul 21 Decembrie Tel: 064/1S5J86 î Fax: 064/414.019

Ş S.A.

In topul naţional al firmelor foarte olari 
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 cconomico-finan- 
ciare deosebite.

S.C, „AZOMUREŞ“ S.A. este înscrisă la 
Bursa de Valori Bucureşti printre primele 12 
societăţi din ţară ale căror acţiuni vor fi dejă

cotate începând cu data de 20 noiembrie 1995. )
Realizările foarte bune obţinute de-a Iun* J 

gul anilor şi în special în. acest an: cifra de \ 
afaceri, profitul şi rentabilitatea vă garantează 1 
că subscrierea cuponului dumneavoastră la ţ 
S.C. „AZOMUREŞ" S.A. este o investiţie si
gură şi eficientă.

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

S.C. „AZOMUREŞ" S A. Tg. MUREŞ
Codul fiscal: 1200490.
Poziţia în lista societăţilor supuse priva- 

•tizării: 2164.

ÎX..
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER”
Abonamentul este calea cea mai siau- 

râ şi mai avantajoasă de procurare a zia
rului nostru. Cos 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 ;

P.R.M. ţi sloganul politicii scrfe • b u n ăstare, 
b o g ă ţie  fi doi ani d e  regim  autoritar

ţ

li

\
Abonamentele se pot face la oficiile l 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
ianuarie puteţi face abonamente în tot

;.ţ cursul lunii decembrie

TOMBOLA

ABONAŢILOR

Conducerea Filialei ju
deţene a Partidului Româ
nia Mare a organizat, sâm
băta trecută la Deva, o 
conferinţă de presă ta ca'.e 
3- luat parte şl dl luan 
Hortoj m, preşedintele !>■ 
Halei, deputat P.R.M. de 
Hunedoara In Parlamentul 
României, Din ta- cuţiunea 
domniei .sale am reţinut 
pentru cititorii „Cuvântu
lui liber"1; •  încă doi par
lamentari P.D.S.R. au tre
cut. la P.R.M.; •  in Ro
mânia s-a conturat un 
sistem de legi numai că 
acestea sunt încălcate chiar 
de domnii din conducerea 
partidului de guvernământ, 
de demnitarii de la cel mai 
Înalt nivel; •  Corupţia a 
devenit un flagel naţional 
şi în vreme ce unii se 
îmbogăţesc pe căi ilicite, 
marea majoritate a popu
laţiei se cufundă tot mai 

^mult în sărăcie şi dez
nădejde; •  P.R.M. pune 
la baza traiului îmbelşu
gat munca, acţionând pen
tru crearea unei clase de 
mijloc; • Guvernul Vă- 
căroiu este tras de sfori, 
precum o marionetă, de 
către P.D.S.R.; * P.R.M. 
şi-a elaborat un program 
politic, alcătuit din cinci 
capitole, ce cuprinde toate

domeniile ** dn vr?-J„ 
co-soeiale. culturale, apli
care s strictă % legii, n i  
rarea ţării ş..a; •  Sloga. 
nul partidului cu care 
va participa la viitoarele 
alegeri — este „Bunăstare, 
bogăţie şi doi ani de re
gim autoritar”; •  Dlui Cor- 
neliu Vădim Tudor i s-a 
Încercat să i se ridice i. 
mu nit stea pai lamentară

pentru; ţară. Ce poziţie 
are P.R.M. faţă de Gu
vernul Văcărotu? tl va 
ajuta te redresarea eco
nomică 3  ţârii aplicarea 
reformei ş a. Dl. Văcăroiu 
este un om cinstit, dar 
mulţi demnitari ngisi 
n pţi până in măduva oa
selor. Cel mai recent *- 
xemplu -~ ministrul co
merţului care este pa-

CONFERINŢÂ DE PRESĂ

deoarece şi-a anunţat can. 
didatura Iâ preşedinţia Ro
mâniei. Tentativa nu va 
avea succes.

După alocuţiunea . dlui 
deputat au urmat între
bările ziariştilor. Repre
zentantul cotidianului rips. 
tru a avut câteva între
bări pe care le redăm în 
continuare, împreurtă cu 
răspunsurile primite. Pac
tul dintre P.D.S.R. şi 
P.R.M. s-a rupt. Faptul 
acesta înseamnă schim
barea locului pe eşichierul 
politic? Nu. Partidul ră
mâne de centru-stânga, ca 
şi până acum. Va vota 
în Parlament acele legi 
care asigură propăşirea 
ţării, va sprijini toate 
acţiunile ce sunt benefice

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 
1996.

Cititorii care se abonează în această 
\ lună vor 'participa la o tombolă, la care, 
ţ prin tragere la sorţi, se vor atribui :
( • 1 PREMIU 1 — 300 000 LEI unuiţ
\ cititor abonat pe întregul an 1996; ţ 
' • 1 PREMIU II — 200 000 LEI unui \

| DE sărbătorile crăciunului şi jj ANULUI nou J
ţ în orice ocazie, ţ

UN CADOU ORIGINAL. ţ
realizat cu o grafică \

excepţională, \

FELICITĂRI CU INSERŢIE) 
M U Z IC A L A  I
de producţie americană, . . j

în chioşcurile proprii de difuzare ale ^
ziarului „Cuvântul liber“ din .

Deva, Hunedoara, Orăştie '

 ̂cititor abonat pe primele 6 luni din anul i 
-  1996 ; j

S

\

1 PREMIU III — 100 000 LEI unui S
Scititor abonat pe primele 3 luni din anul I 

1996. î
Se vor avea în vedere la traaerea la \ ) MINOLTA 

sorţi realizarea a minimum de 100 de a-\ 
bonamente pe un an, 500 pe 6 luni şi o 
mie pe trei luni.

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

OFERTA SPECIALĂ
I m p r i m a n t ă  L A S E R

5 9 9  uşi*
’V

CADOU DE 

SĂRBĂTORI

i

De Sfintele sărbători ale Crăciunu
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 
preajma Crăciunului.

memorii service s.r.l.
Hunedoara, Bd. Libertăţii nr.2 

tel./fax 713045, 716501 "
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TAXIURILE 
GALBENE

CU CELE MAI MICI TARIFE
24 de ore din 24,

la dispoziţia dumneavoastră !

RAPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului

TOTUL LA 
TELEFON

9 5 3

DEVA. str. 
MEminescu,nr.2 

Telefon: 616663

tron sau acţionar la o 
mulţime de firme. Nu 
credeţi că în jurul dlui 
Corneliu Vădim Tudor, 
in legătură cir imunitatea 
sa, se face pred multă 
zarvă? Poate. Dânsul, in 
revistele sale. a demascat 
matrapazlâcurile celor 
ce conduc P.D.S.R. şi ţara.
Faptul a deranjat foarte 
mult. Credeţi că dl. C-V.T., 
candidând la preşedinţie; 
alături de dl Iliescu, are 
şanse să câştige? Dl. 1- 
liescu, conform Constitu
ţiei, nu are drept la un alt 
mandat. Dar dacă va can
didă, cei doi vor ajunge ■ 
în al doilea tur de scru
tin şi atunci şansele dlui 
C.V.T. sunt mari. Unii 
lideri politici susţin Că
VZA’AVAW.WAWAVWWVVW.VMV.'.V.YOSV

mineritul fiu România . a* k 
trebui să Bit mai fie sub. 
venţionat, ia apoeia} cal'' 

..din. cărbune, căci putem l 
cutupl*® mmît sui feilîs 
“irbiwiw am aferlk O  ©f, 
rere aveţi de astfel dş op*®!©? ©mir*. ţvn*.
culoasâ, aplicarea ei n  
însemna infeudarea ţării 
celor ce au cărbune f i,1 
totodată, afectează soarta 
a foarte mulţi oameni $
■a lan iliilar ier, Susţineai 
în. continuare subvenţie» ; 
narea lui. Daeă se va toţ 
traduce o moţiune de cea» ' 
zură pe tema nivelului de 
trai P.R.M. o va susţine?
:> . fiindcă ta a şi oame
nii ei. în majoritatea zdro
bitoare a acestora, tră-j 
iese din ce în ce mai. 
greu, nu mai au speranţe jj 
în redresarea economică . 
a ţării şi a vieţii lor sub ţ 
aspect material. I

In cadrul conferinţei de ; 
presă s:a dat citire unui 
protest faţă de hotărâre®:;' 
guvernului de a opri a. 
provizionarea eu energici 
a marilor unităţi siderur
gice de la Hunedoara şi 
Călan.

A consemnat ;
TRAIAN BONDOR

Alegeţi calitatea!!!
C um păraţi te le v izo a re le

NOKIA
Prin magazinele QUASAR din: 
Deva Tel.6»11261 614983 
Hunedoara Tel .723139 
Orăstie Tel.642397

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 

‘ „CUVÂNTUL LIBER“

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

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului judeţean); — la chioşcul din 
CENTRUL MUNiCIPlULUl. lănoă maga
zinul „Comtim" ; — la chioşcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (stafia de autobuz 
, Orizont").

•  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel 
716926).

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

•  ORASTIE, la chioşcul de iăngă ma- 
|  gazinul „Palia".

• HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 
rîn spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367, 
770735.

! Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
[taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
; prorrtptitudine q. tuturor anunţurilor de 
mică fi mare publicitate.
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între 11 şi 17 decem
brie 1995 s-a desfăşurat 
Săptămâna Crucii Roşii, 
prilej de'a organiza un 
număr sporit de acţiuni 
specifice Societăţii Naţio
nale de Cruce Roşie din 
România. Filiala jude
ţului nostru a realizat" în 
aceste zile expuneri cu 
tema ,,Istoria Crucii Roşii 
şl Semilunii Roşii" la 
sediile subfilialelor din 
Deva, Hunedoara, Petro
şani, Brad, Simeria, Ha
ţeg, Vulcan.. Orăştie. De 
asemenea, la Deva, Hu
nedoara şi Vulcan, la 
cursurile de surori s.au 
prezentat tipurile de ac
cidente, aşa cum au fost 
ele simulate în timpul 
cursului realizat pentru 
tineri din judeţul nostru

wwyvusww- -

Săptămâna Crueii Roşii
■ şi din Alba de către Cru
cea Roşie din _ Germania.

Dar preponderente în 
această perioadă au fost 
acţiunile de acordare de 
ajutoare materiale per
soanelor cu venituri mici 
şi de pachete cu dulciuri 
pentru copii defavorizaţi. 
Astfel au fost distribuite 
aproape 200 de pachete 
cu alimente la cantinele 
sociale din Deva, Călan 
şi Hunedoara (aici be
neficiari fiind 50 de co
pii, iar banii necesari 
provenind dintr-o expo
ziţie cu vânzare). Colett- 
cu haine, ori haine şi 
alimente au primit 40 de 
familii nevoiaşe din Vul

can,- alte 20 din Simeria, 
unde ,s-au distribuit şi 
50 de pachete cu dul
ciuri, cumpărate din ba
nii încasaţi de la REVA
şi Marmura. Haine au 
fost date şi altor per
soane, de la sediul filia
lei judeţene. Prosoape 
şi lenjerie s„a donat Ca
sei de Copii nr. 2 Deva. 
Pentru alţi copii s-au 
oferit dulciuri: 20 de 
pachete la Asociaţia Han
dicapaţilor Artemis Vul
can, 60 la Creşa nr. 1 
Deva, 20 la Centrul de 
Primire Minori Deva, 
52 la Casa de Copii 
Brad. ..

La' cabinetul medical

de ecografic din incinta 
sediului persoanele cu 
dificultăţi materiale au 
beneficiat de consultaţii 
gratuite. De asemenea, 
au fost organizate expo
ziţii cu vânzare la 
R.A.G.C.L. Deva şi Mina 
Deva — Muncel, prilej cu 
care au fost înscrişi câ
teva sute de noi membri 
ai Crucii Roşii şi s-a 
distribuit revista „Sănă
tatea",

Valoarea ajutoarelor şi 
darurilor pentru cei mici 
este însemnată. După 
cum remarcabil este şi 
efortul voluntarilor din 
sistemul Crucii Roşii de 
a obţine fondurile ne
cesare a realiza şi dis
tribui un asemenea vo
lum de pachete. (Viorica 
Roman)

«VAW.V. iVe,V.".WiV>VV.VVVt AV^VVVVWAVAVt-M'AWVVUWVAWVVVVVMm

Sfinţirea noului sediu  ai C .A .R .P . D e v a
Aşa cum i-am infor

mat pe cititorii noştri de 
vârsta a treia, membri ai 
Casei de Ajutor Reciproc 
a Pensionarilor Deva, se
diul acesteia s-â mutat în 
spatele R.A.G.C.L. şi Bi
juteriei „Mica". Actualul 
sediu fiind la parterul u- 
nui bloc. pensionarilor le 
este facilitat accesul, mai 
ales celor suferinzi.

Buni creştini, membrii 
consiliului de conducere 
al CARP au considerat că

•  Vând convenabil con.
gelaioare, şi lăzi frigorifice, 
cu garanţie. Informaţii tel. 
712339. ’ ((2724)

0  Vând casă, 12 ha te
ren, arabil, fânaţ, pădure, 
pomi, păşunat pentru cres
cut animale. Almaşu Mic,* 
nr. 19. Relaţii Orăstie, 
642205. ' (1779)
frw**— » — • ~

• Vând Skoda 100 
S cu motor 120 L, 
stare perfectă, preţ 
convenabil şi două 
huse Cielo. Telefon 
'622654. dppă ora 16.

' - (6406)
*—*• ■ • • • • • • •

•  Vând aparat foto Auto
matic, receiver satelit ste
reo, televizor color Sie
mens. tel. 620924. (3097)

p. Vând Dacia 1310 sau 
Ford Escort.'an fabricaţie 
I9$8, la preţul de 30Q0 
sau 7000 DM. Tel. 642589.

(3826) I

activitatea desfăşurată va 
fi mai bună dacă sediul 
este sfinţit. Slujba de 
sfinţire a fost oficiată *de 
părintele protopop Ale
xandru Hotăran.

La sfinţire nu fost pre
zenţi pe lângă cei care 
lucrează aici şi persoane 
invitate. Este vorba despre 
o parte dintre cei 60 de 
pensionari care au pri
mit cu acest prilej, ca 
daruri pentru sărbători, pa
chete cuprinzând fiecare

• Vând 'Opel Vectra,
fabricaţie 1989 (tamponat), 
ţel. 617189. (3105)

• Brad. Vând aparta
ment 2 camere, confort 
I, bloc din cărămidă, po
ziţie centrală, 6 000 DM, 
haină din blană dungă 
vulpe neagră cu spic, pro
dusă şi cumpărată din 
Franţa, nouă. 10 milioane. 
Tel. 651142. (3115)

• Conform art. 5 din
Legea 55/1995, Asociaţia 
PAS Agroserv I Deva 
convoacă adunarea gene- 
rală în data de 20 decem
brie 1995, ora 9, la sediul 
societăţii. (3110)

• Caut garsonieră ne
mobilată, de închiriat pe 
timp îndelungat. Tel. 
615470, orele 13—17.

(3109)
• Ofer garsonieră con

fort I, etaj I, Simeria. 
plus diferenţă, pentru a- 
partament 2—3 camere,
tel. 660412, 660132. (3098)

• Ofer apartament două 
camere, mobilat, pentru

câte 3 kg zahăr şi 2 litri 
ulei. Valoarea unui pa
chet a fost de 12 mii de 
lei, întrucât alimentele fu" 
seseră achiziţionate înainte 
de a se fi scumpit 

Drept răspuns la între
barea „pe ce criterii s-au 
dat ajutoarele" mi-au fost 
arătate câteva cupoane de 
pensii ale unora dintre be
neficiari. Sumele înscrise 
erau de 35 000 de lei, 
cel mult 40—44 de mii de 
lei. Te apucă ameţeala

Închiriere. Tel. 618174, du
pă ora 17. (3093)

• S.C. Cip Audio Video
Film S.IÎ.L. Deva anunţă 
intenţia de majorare a 
tarifului de la data de 
15. 01. 1996. - (3096)

• S.C. Patisalimprod
SRL anunţă adaos comer
cial zero — 300 la sută, 
începârd cu 15 decembrie 
’95. (2725)

• Şurean Vasile, in
structor auto independent, 
anunţa începerea activită
ţii, în baza autorizaţiei 
10138/17 martie 1995, cu 
sediul în Deva. GojdV, 
bloc A 5, ap. 47. (022699)

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU 
TINERET „HYPERION“ 

Organizează
REVELIONUL TINERETULUI 1996 

Ia Liceul „Sabin Drăgoi“ Deva.
Costul unui Ioc: 50 000 Iei.
Informaţii la sediul Fundaţiei Judeţene a 

Tineretului, str. Eminescu, nr. 2, et. 1, zilnic 
între orele 10—17. (6410)

JUDECĂTORIA DEVA 
în baza sentinţei civile nr. 3471/1995, 

scoate Ia licitaţie următoarele mijloace fixe ale 
S.C. MELKART — BIBICU S.C.S. DEVA:

•  Vitrină frigorifică
•  Congelator GTS 530 1 — 2 buc.
•  Congelator GTS 300 1 — 1 buc.
Licitaţia va avea loc în 22. 12. 1995, ora

10, la magazinul „Konya“ din Deva, bdul 
Decebal, bl. C, parter. Informaţii Ia Judecăto
ria Deva, Biroul executor judecătoresc.

• închiriez spaţiu 
r.enlja? pentru depozit 
en-gr.'s (21 mp) şi 
vând sc bă Vesta. Tel. 
712165. (2726)

—

• Caut garsonieră ne
mobilată de închiriat pe 
timp îndelungat. Tel. 

__ 615470, orele 13—17. (3109)
. 9 Caut de închiriat gar-
I sonieră sau apartament.
I Tel. 714017. (*728)
• •  S.C. Agromec S.A.
I Orăstie organizează îp da-
I ta de 29. .12. 1995, ora 10, 

licitaţie publică pentru

I vânzarea de maşini şi u.
tilaje. Licitaţia se va re-

I peta în fiecare zi de. vi
neri, ora 10. până la vân- 

I zarea integrală a utijaje-
|  lor cuprinse în listă. In-
I formaţii la sediul tiniţăţii

I

clin Orăştie, str. Luncii, Părinţii şi
nr, (5. (1777)

% TRAGEREA LOTO SPECIAL
1%
1A

Din 17 . 12. 1995. 
5, 14, 10, 9, 3, 15. -

TRAGEREA NOROC
[ Din 17'. 12. 1995.
% 4, 7, 7, 3, 9, 4, 9.

• S.C. Mercur S.A. 
Brad, cu sediul in 
Brad, str. Republicii, 
bloc 6 parter, orga
nizează în data de 5. 
I. 1996, ora 1.0, lici
taţie publică pentru 
închirierea următo
rului spaţiu : alimen
tara nr. 3, autogară, 
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 so
cietăţii. Informaţii tel. 
054/650958.

COMEMORĂRI
• Cu aceeaşi durere în 

suflet Olivia şi Ioana a- 
nunţă împlinirea a şase 
luni de la trecerea în 
veşnicie a dragului lor

IOAN DEAG
Comemorarea în ziua 

de 21 decembrie, ora 15. 
la mormânt. Dumnezeu 
să-l odihnească în pacel 

(3101)
DECESE

• Mulţumim din inimă 
şi Dumnezeu să răsplă
tească conducerea şi sala
riaţii de la ROMPIRO 
R.A. Orăştie şi S
coloana auto Orăştie, pe 
toţi cei care ne-au ajutat 
şl au fost alături de noi 
în clipele grele ale des
părţirii de fiul şî fratele 
drag

BENIAMIN SAVU 
17 ani

La revedere Beni dragă, 
ii.

(1778)

„6/49"

L U X T E N
liqtiTiNq S A

FABRICA LUXTEN 

S.A. BUCUREŞTI 

(fost ELECTROFAR)

numai gândindu-te că e- 
xistă persoane obligate să 
trăiască o lună întreagă 
din atâţia bani, în unele 
cazuri chiar mai puţin.
Dar asta e crunta reali
tate: O realitate pe care 
CARP Deva a încercat 
s-o mai îndulcească pen
tru membrii săi, în prag 
de sărbători, ca şi peste l
an când a mai acordat /
câte 20 mii de leî celor 1
cu pensii foarte mici. ţ
(Viorica Roman). ţ

!

Prin FILIALA HUNEDOARA — ALBA 
din DEVA.

Tel./fax 054 — 221757.
VA OFERĂ la PREŢURI DE FABRICA

ŢIE, inclusiv transportul la destinaţie;
— tuburi fluorescente (14 w, 20 w, 40 w, 

65 w)
— startere 20—40 w
— lămpi cu vapori de mercur (80 w, 125 

w, 250 w, 400 w)
— lămpi cu vapori de sodiu
— lămpi cu lumină mixtă (nu necesită 

balast) 160 w, 250 w şi NOUTATE cele de 
500 w !!!

— balasturi 
;— ignitere
— becuri cu incandescenţă
Suntem singura ̂ societate de producţie cu 

profil electric şi electronic care a obţinut cer
tificarea internaţională KEMA — OLANDA, 
a sistemului de asigurare a calităţii ISO 9061, 
prin importul de linii de fabricaţie modernă la 
nivelul anilor ’90.

Aşteptăm comenzile dvs, precum şî în
cheierea contractelor pe anul 1996. (356413)

TOMBOLA CRĂCIUN 95
Societatea QUASAR oferă 
tuturor clienţilor carecumpara. 
produse cu o val.oare'mai mare 
de 300 000 ieî fn perioada 11195 
24 12 95 următoarele premii

Prem iul 1. Te levizor co lor 51 cm

Prem iul 2̂  V ideo p laye f

Prem iul 3, Te levizor co lo r 37 cm

M enţiun i 1 0 C a fe tie re

Prin m agazinele din:

Deva Tel.611261 614983
Hunedoara rel.723139 
Orăştie Tel.642397

I ***** r*r. i IH iM IH IM M W iM Iin B  * f . '

7 G (
!•«:Ui*.a: AlA N S A

Telefon: 01/322 1915 
Telefon: 01/322 1850

întotdeauna sănătatea
.hu»

- devine realitate cu
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