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CÂLUŞERUL T R A N S IL V Ă N E A N

Aspect de
Organizat de Ministe

rul Culturii împreună eu 
Inspectoratul pentru Cul
tură şi Centrul de Crea
ţie Populară ale judeţu
lui,, cu concursul primă
riilor municipiului Orăş- 
tie şi comunei- Beriu, 
Festivalul — concurs inter- 
judeţean aCăluşerul tran
silvănean" i a urmărit sti
mularea şi valorificarea 
scenică a străvechiului şi 
valorosului joc bărbătesc. 
Actuala ediţie a XXVII-n 
susţinută pe scenele Că
minului Cultural Căstău şî 
Casei de Cultură Orăştie, 
in zilele de 16—17 de
cembrie, a reunit alături 
de formaţii de gen cu lun
gă tradiţie şi altele mai 
puţin cunoscute până a. 
cum
. Numeroase au fost pre

zenţele hunedorene la 
festivalul-concurs: Orăş-
tioara de dos, din Cucuiş, 
Căstău (corn. Beriu), a Li- , 
ceului de Chimie Orăştie, 
din Sibişel, Vîicelele Bune, 
Vîicelele Rele, Gînţaga 
(Bretea Română), Pricaz 
(Turdaş), formaţiile co
munelor Balşa şi Boşorod, 
din Geoagiu. Mărţineşti, 
Romoşel şi Vaidei (Ro- 
mos), Orăştioara de Sus,

a „Căluşcrului transilvănean". Foto : I’AVEL LAZA
Au participat şi formaţii 
căluşereşti din alte jude
ţe : Recea şi Grupul Şco. 
Iar Tractorul II (Braşov), 
Şieul Odorhsi (Bistriţa- 
Năsăud). Clinic __ (Caraş. 
Severin). Poboru (Olt), Cib,. 
Almaşu Mare (Alba).
" Oaspeţii prezenţi în ju
riu au apreciat cursivita
tea şi diversitatea jocu
lui, seriozitatea cu care 
fiecare căluser a luat în 
seamă festivalul, respectul 
dovedit • pentru propria e- 
voluţie dar şi între trupe 
căluşereşti, interesul * cn 
care s-a urmărit întreaga 
desfăşurare a concursului. 
O ! impresie deosebită le-a 
lâŞat organizatorilor fap
tul că alături de forma
ţiile consacrate şi celelalte 
au fost prezente în for- : 
muie serioase, cru o evolu
ţie de ridicat nivel artis
tic, remareându-se prin 

‘ autenticitate şi dinamism. 
Este vorba mai ales de
spre formaţiile căluşereşti 
din Căstău, Sibişel. Oraş. 
tioara do Jos, Gînţaga şi 
Pricaz. O notă aparte me
rită şi formaţia de obicei 
căluşeresc din Romoşel.

Impresia de ansamblu a 
fost că actuala ediţie a 
festivalului a înregistrat o

creştere valorică faţă de 
precedenta. Foarte multe 
formaţii au intrat în scenă 
cu . câte 5 generaţii de 
căluşeri, tineretul fUnd 
foarte bine reprezentat. 
De aici şi dinamismul care 
a caracterizat Festivalul- 
concurs „Căluşerul tran
silvănean". Şi - in acelaşi 
timp optimismul justificat 
al specialiştilor pentru vii
torul acestui, popular şi 
valoros joc bărbătesc. To
tuşi o undă de regret a 
existat în rândul acesto
ra datorită absenţei 
vârstnicilor din formaţii
le prezente, altădată , a- 
fceştia dovedind o virtuo
zitate şi o vitalitate de.a 
dreptul uimitoare.

Valoarea ridicată şi 
deosebita seriozitate do
vedite de toate formaţii
le au. făcut, după cum 
mărturisea dl Mirceâ 
Ocoş, maestru de dans al 
Centrului de Creaţie Popu
lară al judeţului Hune
doara, foarte dificilă mi
siunea juriului în depar-. 
tajarea acestora. Pupă de
liberări „la sânge11 şi cu 
intenţia vădită de a nu 

VIORICA ROMAN
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•  Emoţionant gest

creŞfinesc. La chema
rea părintelui Petru
Ştef, duminică la S. O. 
foricon S.A. Deva (preo
tul nea vând biserică)
credincioşii ortodocşi din 
zonă au oferit micuţilor 
lor invitaţi de la Casa de 
Copii Nr. î Deva nume
roase daruri. A fost im
presionantă generozitatea 
Credincioşilor şi disponi
bilitatea şoferului ; Pri 
măriei Deva care i-a

transportat cu autobu
zul instituţiei pe copii şi 
darurile lor. Aceşti co
pii cât şi cei de la cea
laltă instituţie deveanâ 
de ocrotire a minorilor 
vor colinda In duminica 
din ajunul Crăciunului în 
Orăşelul copiilor din 
municipiu. (y.R.).

•  Salonul judeţean de 
artă plastică. Miercuri 
Ia Ora 17, la Galeriile de 
Artă „Forma" din De
va, bulevardul Decebal, 
bloc 8 (parter), are loc 
deschiderea Salonului 
judeţean de artă plasti
că; Iubitorii, de frumos

au posibilitatea întâlni
rii cu arta autentică. 
(V.R.)

•  Program de colinde. 
Ia întâmpinarea sărbă
torilor de iarnă, ne scrie 
dna prof. Valeria Blaj, 
de la Şcoala Gen eraiiT 
CerteJ, elevii de aici au 
prezentat un program de 
colinde de înaltă ţinută 
artistică. Ei âu fost in
struiţi de dna pnofj 
Teodora Varga, împre
ună eu alte cadre di
dactice şi cu doi buni 
instrumentişti din sat. 
dnil Joan Neagu şi Emil 

(V. R.).

După semnarea la Pa
ris a acordului de pace 
în Bosnia, şi după ce 
Congresul american a a- 
cordat sprijin preşedin
telui Clinton de a tri
mite cei, 20 000 de mili
tari care vor forma gro
sul forţei de implemen
tare a păcii, a fost rân
dul Consiliului de Secu
ritate să ia hotărârea ca 
forţa de pace în Bosnia 
să fie asigurată de NATO, 
cu un număr de circa 
60 000 de militari, in
clusiv trupe combatante, 
care au fost împuterni
cite să facă chiar şi uz 
de arme pentru aplica
rea prevederilor acor
dului. Cu alte cuvinte, 
tot ce a depins de marile 
puteri ale lumii şi Euro-

Pentru că, * până la ur
mă. , Cei ce pot cu ade
vărat instaura pacea în 
Boşnia 'sunt locuitorii ei 
şi conducătorii etniilor 
dacă vor deveni mai în
ţelepţi. ONU sau NATO 
jfct trimite în Bosnia 
oricâţi militari doresc, 
dar .pacea nu va putea 
fi restabilită decât , de 
popoarele bosniace însele. 
Iar'pentru înfăptuirea 
acestui deziderat, folo
sind şansa oferită de 
semnarea acordului, tre
buie rezolvate încă mul
te probleme. Statutul 
sârbilor din Saraievo (de 
peste o sută de mii de 
oameni) nu este stabilit, 
iar populaţia din acest 
sector al capitalei bos
niace a şi început un

I
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•  înainte prăznuirea Naş
terii după trup a Domnu
lui; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie 
Tcoforul (Ignatul);

•  1915. Are loc prima 
audiţie la Ateneul Român 
din Bucureşti, sub baghe
ta lui Dimitrie' Dinicu, a 
primului poem simfonic 
românesc „Alteon“ de Al- 
fred Alessandrescu;

•  S-au născut: în 1903. 
scriitorul SERGIU DAN 
(m. 1976); în 1929, scriito
rul ALEXANDRU CA- 
PRARIU (m. 1986);

• A murit, în 1966, dra
maturgul MIHAIL SOR
BUL (n. 1885);

•  Soarele răsare la ora 
7,48 şi apune la 16,38 ;

•  Au trecut 353 de zile 
din an ; au rămas doar 
12. -

— Soţia ta e cre
dincioasă ?

— Da. De patru ani 
are acelaşi amant...

pei, îndeosebi de S.U.A., 
care s-a implicat cu 
toată hotărârea în obţi
nerea păcii bosniace, s-a 
făcut. Urmează ca tru
pele multinaţionale, aţe 
NATO să-şi ocupe pozi
ţiile stabilite în Bosnia 
şi să acţioneze, împreu
nă cu forţele în con
flict din această ex- 
republică Iugoslavă, pen
tru ca pacea să fie re
pusă în drepturile ei.

Lucrurile păr simple 
privite de la distanţă: In 
realitate ele sunt mult 
mai complicate. După un 
război sângeros, care a- 
făcut sute de mii de 
Victime şi a ' promovat 
exodul a peste două mi
lioane de oameni, dez
rădăcinaţi din pămân
tul şi rosturile lor şi 
porniţi pe calea bejeniei, 
după ură care s-a acu-, 
mulât hî cei patrm ani 
de conflicte- interetnice, 
va fi foarte" greu ca păr
ţile bosniace ce s-au 
confruntat să-şi recapete 
încrederea între ele şi 
să-şi dea mâna la reclă
direa ţării şi a păcii.

nou exod spre teritorii- . 
le care vor rămâne Rc- | 
publicii Sârbe. Trebuie, '  
apoi, ca armata musul- | 
manilor să renunţe la * 
sprijinul Ce l-a primit I 
în luptă de Ia voluntarii ! 
mujahedini ' afgani şi de I 
la- iranieni, acordul pre- J 
văzând ca toate forţele | 
străine, cu excepţia tru- " 
pelor O.N.U., să fie re- '  
trase în decurs de o lu- , 
nă. Vor voi voluntarii | 
mujahedini afgani şi cei J 
iranieni, care şi-au făcut • 
din război o profesie, să { 
se supună acestei clauze j 
din acord şi să pără- |  
sească Bosnia ? !

Probleme grele va ri- |  
dica convieţuirea din- << 
tre cele trei etnii, care, I 
deşi Vor rămâne înţr-O , 
singură ţară, în fapt vor | ’ 
îi în două: Federaţia } 
musulmano-croată (51 la |  
stită din teritoriu) şi J 
Republica Sârbă (49 lâ > 
.sută), cu administraţii 1 
proprii, independente u. j 
nele de altele. Doar la |  
nivel central va exista* o J :■ 

GH. PA VEL |
..... ...... ....... . «
(Continuare in pag. a 2-a) |

Salonul cărţii hunedorene

P AU LINA POPA

Ediţia a 23-a a acestei 
_ manifestări de prestigiu 

pentru viaţa culturală 
şi-a schimbat anul acesta 
denumirea în „Salonul 
cărţii hunedorene" (faţă 
de „Salonul hunedorean 
al cărţii" cum se numea 
anterior). Dl Horia Gri- 
şan, managerul S.G. Bi- 
bliofor S.A. Deva, pre
ciza în deschiderea sa
lonului, organizat la Casa 
Cărţii Deva, că modi
ficarea se justifică prin 
aceea că actuala ediţie

şi-a propus o retrospec
tivă a producţiei edito
riale hunedorene.

Retrospectiva a fost 
făcută de dna Valeria 
Stoian, directoarea Bi-_ 
blioteeii Judeţene De-' 
va, care a prezentat vo
lumele scriitorilor hune- 
doreni 'apărute în ultimii 
şase ani. Prezentarea a 
î n c e p u t  cu cărţile 
de poezie semnate 
de Neculai Chirica, Eu
gen Evu, Valeriu Bârgău, 
Valeriu Butulescu, Miron 
Ţie, Ioan Vasiu, Dumi
tru Hurubă. Mariana 
Pândaru. Paulina Popa. 
Au debutat cu volume 
de versuri Ciprian Ni- 
ckel, Traian Filimon, 
Claudiu Târnăveanu, Mâ- 
rius Petruţa. Tot la a- 
cest capitol se înscrie şi 
culegerea de versuri 
„Ecouri zărăndene din 
Baia de Criş‘Y

Proza este reprezen
tată în aceeaşi perioadă 
de scriitori ' consacraţi 
sau pe punctul de a o 
face : Radu Ciobanu, Du
mitru Susan, Gheorghe 
Truţă, Dumitru Dem 
Ionaşcu, Dumitru Rum
bă, Petrişor Ciorobea şi 
Horia Crişan, unele din
tre titlurile apărute fiind

HORIA CRIŞAN

la a doua ediţie. Teatru 
a scris în ultimii ani 
doar Dumitru Veiea, au- 

1 tor şi a două volume de 
versuri.

Bine reprezentată a 
fost* -literatura pentru 
copii, un întreg panou 
cuprinzând doar cărţile 
Paulinei Popa, cel mai 
prolific scriitor ai anu
lui 199(j în care i s-au 
tipărit nu măi puţin de

VIORICA ROMAN
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Despre «foreri şl eu numai-.
val am Înregistrat 72 de 
decese, excedentul na
tural fiind minus 32.
'  — Ce afecţiuni sunt 
'mai răspândite7

— Pe primul pian sunt 
cele cardiovasculare, ur
mate de tumorile malig
ne, apoi afecţiunile apa
ratului respirator, iar pe 
locul 4 cele digestive.

— Dacă n-aveţi nimfe 
împotrivă, câteva „destăi
nuiri** privind viaţa dv.7

— De ee aş avea? ‘ '
început meseria la 
jeni şi am
crat 7 ani, apoi timp de 
un deceniu la dispensarul 
de întreprindere Barza şi 
alţi 5 ani la laboratorul 
cţe paeumoconifsze Criş- 
cior. In Brad sunt de 13 
ani. Soţia mea este învă
ţătoare gr. 1 la Şcqala 
generală 2 şi coordonează 
activitatea pe oraş a în
văţătorilor. Avem două 
fete — una medic la 
Alba, iar cealaltă studen-

t la medicină în Cluj-N. 
Simt căsătorit amândouă 
In acelaşi an. Suntem şi 
bunici; avem un nepoţel 
de trei luni, de care ţie 
bucurăm.

— Un gând, o dorinţa, 
acum, aproape de sfârşit 
de aii pentru pacienţii 
dv. 7

— Sănătate şi prospe
ritate pentru toţi şi un ah 
mai bon, ci de lipsuri şi de 
greutăţi ne-am izbit frec
vent. Numai că de la do
rinţă la împlinire este o 
calc cam lungă.

ESTERA ŞINA

— Stimate dlc dr. loan 
Şendroitţ, ca medic *pe. 
cialist de iMdkdăft ge
nerală la Dispensarul î  
Urban din municipiul Brad, 
v_am ruga să vă reieşiţi 
pe scurt la munca dv. 
propriu-zisă.

— Zilnic, înregistrăm 24 
—25 de consultaşi, Intre 
care ţi cele profilactice -- 
gravide, controale medi
cale periodice, angajări 
Ca şi cuprindere geogra
fică. avem repartizată 
populaţia din oraşul vechi, 
plus localităţile suburbane 
Valea Brad şi hfesteaeăn, 
în total 84&Q de persoane.

Avantajul nostru este că 
avem sediul aici. in Poli
clinică, deci foarte aproa
pe de specialişti eu care 
colaborăm bine. Serviciul 
dă urgenţă este de ase
menea aproape de noi (ia 
poarta spitalului — nji.), 
ceea ce este de asemenea 
un avantaj.

— Se „scrie** şi acum, 
ca întotdeauna, mult la 
dv. Eliberaţi şi certifica
tele pentru ajutorai de 
şomaj, pe lângă prescrie
rea reţetelor, completarea 
fişelor şi a carnetelor de 
sănătate şi. în plus, câte 
o reţetă neeompensată când 
este razul. Din observa
ţiile dv., de-a lungul anu
lui, care credeţi eă-i mai 
interesantă 7

— Nu atât interesant, 
cât îngrijorător este fap
tul că .avem O populaţie 
îmbătrânită. De la înce
putul anului, spre exem
plu, s-au născut 40 de 
copii şi în acelaşi inter-
o « o ® o e o o *o o o o o o o o o o o o © o o o ® o o o c ® ® o « o « o « *o

jCĂLUŞERUL TRANSILVĂNEAN
(Urmare di» pag. 1)

nedreptăţi pe nimeni 
au fost acordate mai mul
ta premii pentru cele trei 
secţiuni ale festivalului.

; Premiile pentru cei Hiai 
buni vălafi au fost ob 
nute în exclusivitate ‘ de 
către dansatori hunedo. 
reni, pe categorii de vârstă, 
după cum urmează : sub 
jl2 ani — Bogdan. Bonta 
(Pricaz. com. TUrdaş); în
tre 12 şi 18 ani — Mircea 
Herta (Geoagiu), Ovicbu 
Gridan (Orăstioara de 
Sus), Daniel Mălina fBo- 
şorod);- intre 18 si B  de 
am — I i  viu Rimbetea
(Boşorod); peste 40 de 
ani — Trsian Gridan
(Orăstioara de Sus). .

La % secţiunea obicei 
căluşerc$c s-au clasat pe 
locul 1 căluşerii din Ro- 
moşel (com. Romos) şi pe 
locul 111 —• Tractorul II 
Braşov; locul II nu S-a 
acordat, . —

Formaţiile de dans că* 
luşcresc S-au clasat astfel: 
locul I, Ia egalitate, cele 
ale comunelor Boşorod şi 
Orăstioara de Sus ; locul II 
— Geoagiu ; locul Hi — 
Şîeu Odorhei (Bistriţa- 
Năsăud). Premii speciale 
au primit căluşerii din 
Mărtirieşti, Recea (Bra
şov), Almaşu Mare (Alba), 
Pricaz (Turdaş), Orăştioa. 
ra de Jos (Beriu), Gin. 
ţaga (Bretea Română), 
Căstău (Beriu), PobOru 
(Olt):

la doi ani de la
Se împlinesc doi ani de 

la crearea Blocului Uni
tăţii Naţionale, act ce a 
avut loc în judeţul nostru, 
la Sarmizegetusa. Pentru 
a marca acest eveniment, 
conducerile filialelor ju
deţene ale partidelor po
litice ce alcătuiesc B.U.N. 
— Fartidul Unităţii Na
ţionale Române, Partidul 
Democrat Agrar din Ro
mânia şi — din toamna 
cestui an ■ — Partidul 

Mişcării Keologiste din 
România s.au întâlnit re
cent la Deva, manifes
tare la care au invitat 
şi ziarişti.

în cadru! întâlnirii, dl 
Petru Şteetea» preşedin
tele filialei P.U.N.R. şi 
deputat în Parlamentai 
României, dl Gheorghe 
Dreghici, preşedintele fi
lialei P.D.A.K. şi pre
şedintele Consiliului ju
deţean şi dl loan Cristea 
vicepreşedinte ai filialei 
PAl.E.R. au- subliniat, in 
principal, următoarele 
idvi: « Comisia perma
nentă a mialei B.UN. 
este alcătuită trei
reprezentanţi ai celor trei 
filiale, iar preşedinţia a- 
cestuia est# ocupată priit 
rotaţie ; •  actualul pre
şedinte al filialei B.UN. 
este dl loan Dărâbanţ, 
vicepreşedinte al filialei 
P.D.A.R; o  B.U.N. este 
deschis tuturor formaţiu
nilor politice, care susţin 
suveranitatea, indepen
denţa şi propăşirea ţării;
•  alianţele pe plan local 
sunt hotărâte la acest ni
vel;-» în campania elec-

| ,*u înşelaţi
I (Urmare din pag. 1)

| preşedinţie colectivă, un
• parlament compus din 
| două camere, un Tribu

nal Suprem şi o bancă 
centrală, iar guvernul 
central va avea compe
tenţă doar în politica ex
ternă, comerţul exterior, 
politica nionetară. activi
tăţile vamale etc. După 
cum se vede armatele 
răftân separate, ceia ce

• sporeşte pericolul reiz.
I bucnirit ostilităţilor, mai 
! ales după perioada de i  
|  an, când trupele NATO
• vor fi retrase.
I Şi câte alte probleme
• mm • mm m mm - mmm m mm - mm -

torală viitoare, fiecare din 
formaţiile ce compun 
B.UN, iţi va susţine pro
gramul propriu, dar v« fi

Partidul Pensionarilor se mtăreţte
în ziua de 1® decern, 

brie a.c. a avut loc Adu-

sîaţlei mwSpale* Deva^a 
P.P.R. Ca acest prilej 
au fost înmânate carne, 
tele de membru, s-au ales

i

I

elaborat un program elec
toral şt B.U.N. va avea o 
siglă proprie; •  alianţa
celor trei formaţii se re
feră la sprijinirea fin or
ganizarea de acţiuni şi 
neatacare reciprocă; * 
Intrarea ... in B.U.N. a 
P.M.E.R. a lărgit «mskte- 
rabii baza acestuia şi a 
întărit alianţa- 

Profitând de faptul că 
au fost invitaţi, ziariştii de 
la ..Cuvântul liberi* |t  
„Oglinda4* au pus amfi
trionilor următoarele în
trebări : Cine poate intra 
In B.U.N. 7 Orice for
maţie ai cărei program *® 
apropie, in punctele 
ţiale, cu scopul şi 
gramul blocului. I» 
pani» electorală cel» 
formaţii vor merge cu 
listă de candidaţi comu
nă ? Da, şi vom propu
ne, ia toate nivelele, oa
meni de valoare, cu pres
tigiu în v rândul electo
ratului. Cu ce slogan veţi 
merge In alegerile vilii», 
re? încă nu l-ara sta
bilit, dar va fi unuţ ce 
va atrage oamenii, credi
bil şi posibil de înfăptuit 
Care este esenţa B.U.N.7 
Aceea de a fi a treia 
şansă pentru România.

TKAÎAN SONDOR

I

grele nu sunt de rezol. I 
Vat 1 U, ' ; j

Bine ar fi ca părţile I 
aflate până mi demult în * 
război să-şi dea sincer | 
mâna şi să urmeze in- • 
demnul preşedintelui | 
S.U.A., Bill Clintop, care, . 
la ceremonia de la Paris i 
a semnării acordului de ; 
pace, a spus cu înţeiep- j 
ciune : „Profitaţi de a. » 
ceastâ şansă şi transfer- ? 
mâţl-o în realitate. Nu | 
putem face nimic pen- • 
tru a şterge trecutul, dat* | 
putem face totul pentru. 
a construi viitorul. Nn I 
înşelaţi speranţele co. ; 
piiîdri*. :i;. ' ' '  »

comisiile de specialitate şi 
s-a semnat tabelul în ve
derea strângerii de sem
nături pentru Introduce
rea ia Parlament. a unui 
proiect de lege privind 
actualizarea pensiilor de 
asigurări sociale elaborat 
de, partidul pensionarilor.;.

In cadrul dezbaterilor 
s-a adoptat, prin vot, un 

minimal de o-
printre care: se. 
unul spaţiu pen-

teu sediul ©rgantoaţiei mii- i 
nicipale, unde să fie ame- j 
najat un cabinet medical 
şi o farmacie, organiza
rea unei pensiuni, asigu
rarea a cel puţin două 
meniuri dietetice la uni
tăţile comerciale, demer
suri pentru reducerea CU - 
50 ta sută â biletelor du 
transport pe mijloacele 
transportului In comun 
pentru pensionari, desfa
cerea către asumări a 
alimentelor de strictă ne
cesitate cu adaos col 
mercial mmit» şa.

Cel ce w r să intre I». 
P.P.R., pot obţine relaţii 
suplimentare de la dl 
Sîrbu Titus, la telefonul 
612056.

Ing. IO AN AVRAM, : 
preşedintele ,

' Organizaţiei Deva -
a PJP.lt. j

toR» âjiMtoi.teir .tetetateftoi

SALONUL
(Urmare din •)

7 titluri. Dar literatu
ră destinată celor mici 
au mai scris şi Mariana 
Pândaru şi Vladimir Pop 
Mărcanu.

La festivitatea deschi
derii salonului s-a a- 
mintit că sunt, 8 edituri' 
htmedorene ce se re. 
marcă prin activitatea 
desfăşurată in aceşti ani. 
Au fost prezenţi şi re
prezentanţi ai editurilor 
la care s-au tipărit cele 
două cărţi lansate în . 
prima zi a salonului, 
respectiv una hunedo- 
reană — „Corvin" — şi 
„Helicon** Timişoara.

Prima carte lansată a 
fost „Rezervaţia de zâ. 
păciti" scrisă de Dumi
tru ffurubă. Despre au
tor. dl Radu Ciobanu 
spunea ca acest debut 
„puţin bizar, totuşi e a- 
devăratul său debut". De 
fapt este al treilea după 
ce publicistic debutase în 
Revista „Vatra" dîh Tg. 
Mureş In 1977, iar lai 
1986 într-un volum co
lectiv apărat la Editura 
„Cartea Românească", «j- 
Poca de tristă amintire 
neîngăduind decât astfel 
de „soluţii de compro
mis" pentru afirmarea 
ţineritdi4 scriitori, Despre

proza semnată de Dumi
tru Hurubă afirma că n» 
e „proză scurtă pur Şi 
simplu", ci sunt 
in tradiţia lui 
autorul „Rezervaţiei 
zăpăciţi" dovedind „pri
ză la realitate, atenţie ia 
amănuntul semnificativ**, 
fiind „un moralist disi
mulat14, un om cu bun 
simţ şi simţul umorului.

Volumul de poeme 
„Nunta cuvintelor" ăl-, 
Paulinei Popa a fost pre
zentat de dl Gligor Haşa, 
care îl consideră „un' f 
strigăt născut din dra- •' 
goste". Aflat sub sem- • 
nul „nuntirii4* cuvintelor, 
volumul e scris cu' un: 
spirit pur, feciorelnic. In 
„NUnta cuvintelor44 ima
ginile poetice au o „mâf®! 
forţă de plasticizare", ‘ t 
„motivele dragi revin 
obsedant14 ca şi întrebă;, 
rile despre iubire. Mite • 
si rău iar „ecourile fclfr? 
giene sunt recepţionate 
original". în timpul lan
sării s-a mai pfebtoÎK 
că volumul apărut K 
„Helicon" prima date 
â fost lansat la Iaşi, 
unde autoarea s-a bucu
rat de aprecieri , deose
bite. iar cartea se află 
între cele cumpărate de 
guvern pentru amba
sade. ’

6,30 Seriale, dA,; 9,05 
Springfield Story (s); 
10,05 Santa Barbara (s);
11.00 Frnmos şi bogat 
(s); 11,30 Divorţnri (s);
12.00 Preţul e fierbinte 
(cs); 12,30 Duelul famili
ilor (cs); 13,00 Mag. a. 
miezii; 13,3Q Fetele de 
aur (siteom); 14,00 Pa. 
siunea ei e crima (s p.);
15.00 Barbel Schafer talk. 
show; 16,00 Dona Christen 
talkshow; 17,00 Hans 
Meiser talkshow; 18,00 
Jeopardy! (cs); 18,30 In
tre noi (s); 19,00 Bună 
seara (mag. landurilor); 
19,45 Ştiri, meteo, sport; 
20,35 Vremuri bune şi 
rele (s); 21,15 Cu ochii 
legaţi (thriller Germania, 
1995, p. I.II);

CANALE 5
7.00 Ştiri; 9,45 Show-u] 

Iui M. Costanzo (r); 12,30 
Forum (show); 14,00 Ştiri
14.25 Cotidiene (show); 
14,40 Beautiful (s); 15,15 
Rebinsenii (s); 15.45'tasa 
Castagna fshow) cu Al- 
berto Castagna; HM -Diuj 
19,00 OK, preţul e co
rect (cs); 20,00 Roata no. 
recului (cs); 21,00 Ştiri;
21.25 Circulă zvonul 
(show); 21,45 Film; 23,45 
Ştiri; 0,15 Show-Ul _ lut 
M. Costanzo; 2,30 Coti
diene (shew/r); 3,00 Re
vista presei; 3,30 Cin 
cin (s); 4AQ Frontierele 
spiritului (em. reiig.)

m S A T L 1

030 Germania azi di
mineaţă; 1030 Cannon 
(s.p.); 11,00 Insula fante, 
zlilor (s); 12,00 Comisa, 
rul - Rex (seriale — re
luare); 13,00 Lave Boat 
(sH 14,00 Trapper John, 
M.D. ($); 15,00- Star Trek 
(s. SF); 18,00 RfaeGyver 
(s); 17,00 Totul sau ni
mic (cs); 18,00 XXO (es); 
18,30 Ştiri raionale; 19,00 
Aşa-i viaţa (s); ! |R  
Ştiri, sport, meteo; 20,00 
Roata norocului (cs); 21,00 
La ce e nevoie de pă. 
rinţi ? (f.a. Germania,
199& p. II); 23,30 Side- 
gel TV (reportaje); 1,00 
48 de ore (Lp„ SUA, 
— Mexic 1966).

6,30 Ştiri, cu Tom Rro- 
kaw; 7,15 Secretele pie
ţei <f); 1M> Hoţii şi a- 
faceri; 8,00 Azi — infor
maţii la zi; 10,00 Super 
Shop; 11,00 Roata bani. 
lor; Europa; 15.10 Ulti
mele zvonuri bursiere; 
17,00 Roata banilor: SUA;
18.30 Buletin bursier;
19.30 pcstlnaţii de va
canţă « Bahamas; 20.OO 
Istoricul bicicletei (do
cumentar); 20,30 Selina 
Seott Show; . 21^9 
fine intern
Ştiri •  Reporfirie JPTN; 
OA0 Gotf : 0
Consulting s ■ Ijto _____
bnrsicr; 1,30 Ştirile nop- 
ţii; 2,00 Real Persoato t 
2«3Q Sbow-ul serii (re
luare).

7JOO Femei Inimoase 
(s); 7,30 Telediirtiiteaţa;
9.05 Jurnal; 9,35 Bibi şi 
prietenii săi (s); 10.15
Mâgellan (mag.); 10^0
Vreau să ştiu (magazin); 
11,45 Trimis special (r); 
13.15 Moda în Canada 
(r); 14,05 Luminile... (r); 
14.30 Dincolo da viaţă 
(s/r); 1640 Femei ini
moase (r); 17,30 Bibi şi
prietenii săi (r); 18,15 Stu. 
dio Gabriel (div.); 18A5 
Campionul (es); 1945
Perspective asupra Ame. 
rkil (magazin); 19,30 
Jurnal TV 5; 20A0 Lu
minile Parisului; 20,30 
Jurnal elveţian; 21,00
Să mi visăm (rcp.); 22,00 
Maraxin (aridic • 23A0
Jurnal;

[  a A iU h o

7,00 Ştiri; 7.45 Une- 
mattina (magazin); 10i35 
Spaţiul liber to»g.); 1045 
Fihn ; 1245 Dimineaţa
verde (mag.); 13,25 Ştiri; 
13,35 Doamba In gal
ben (s); 14,30 Ştiri; 15J»5 
Sala de jocuri (es); 1M5 
Solletico (magazinul co
piilor); 16,50 Desene a- 
nimate; 18# Zorro toi 
18,50 Azi in parlament ; 
19,10 Seară italiană (na. 
gazin); 1940 Luna Parii 
(cs); 21.00 Ştiri •  Sport; 
21,40 Film; 0,00 După 
„bip“ lăsaţi mesajul 
(show); 1,60 Şttrl •  Zo
diac •  Meteo; L30 Mto 
gtc şi negru (mag.); 2j»  
Film,
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Cu puţin timp in urmă, 
s-a desfăşurat în munici
piul Brad o amplă acţiu
ne sportivă, organiztă de 
Clubul Copiilor Brad 
constând intr-un concurs 
de aeromodele desfăşurat 
pe dealul „Lia“ la care au 
participat 151 de copii în
tre clasele I—X şi nume
roşi spectatori.

Concursul aeromodelis- 
tic şcolar a cuprins patru 
categorii de vârstă (cls. I, 
cls. II, ds. IH-IV, cls. V- 
X) şi a Iod sponsorizat 
de: SC MACON SA. De
va. METALEXPRES Brad, 
SC. CRISTY ANDY COM 
SRL Brad, S.C. AVRAM 
IAN CU Brad. MERCUR 
S i  Brad, &G MARA & 
DORA SRL Brad şl S.C 
COMIMPEX KARMA 
SRL Brad acordându-se 
20 premi| individuale şi

C o n cu rs  ş c o la r  d e  a e ro m o d e le
câte uh premiu tuturor 
copiilor participanţi. La 
„pupitrul . tehnic-coordo* 
nare'* s-a aflat din nou 
neobositul modeîist Adrf- 
an Maxim de la Clubul 
Copiilor Brad având un 
grijii» deosebit la organi
zare, cronometraj şi men
ţinerea disciplinei din par
tea prof. tea Nicolae de ta 
CCf BradL Nicolae Befce- 
şi — arbitru F.R. Md.,. 
Manciu Nicolae, Hriscu 
Marin şi nu în ultimul 
rând a geologului Grigore 
Verdeş — preşedinte al 
A.S.A. Aurul Brad.

După o luptă dârză şi 
efort fizic; câştigători au 
fost elevii: Manciu Ale
xandru loc, I, Bekesi Că
lin Ioc. ÎI, Mitrol Andrei 
III, Roman Alexandru toc. 
L Faur Ştefan toc. II. Tir- 
cus Cristian III, Simon Iu
lian loc. L Alba Florin 
loc. n, Costina Mihai IO, 
Mihăiesc Cristian loc. I, 
Manciu Paul II, Vectorii , 
Cristian III. S-au mai a- 
cordat premii pentru «el 
mai tehnic soncurent, ceI 
mai artistic zbor realizat,

cel mai tânăr concurent, 
cel mai bun timp realizat, 
elevilor : Măduţa Dan, Mi
hăiesc Ana Maria, Roman 
Alexandru, Bortaş Adrian 
şi alţii.

Activitatea aeromode- 
listică din judeţul nostru 
se află la ora actuală pe 
cele mai ridicate cote atât 
la copii (locul II pe ţară), 
cât şi ia nivel de cluburi 
afiliate la Federaţia Ro
mână de Modelism Unde 
după terminarea şcolii co
piii au continuitate ca ju
niori.

«AAA. Aurul Brad es
te singurul duh perfor
mant care în fiecare an 
competiţkmal aduce jude
ţului puncte preţioase, 
prin titlurile de campioni 
naţionali şi medaliile ob
ţinute la concursuri interi 
naţionale.

■

-ere*

I

I

Azi,

R o m â n ie i la  f i t b a l
Dintre meciurile din „optimi" de azi, cele 

mM .-disputate se anunţă a fi cele de la Braşov 
(F.C, Naţional — ABA. §g. Mureş) şi (Dinamo
— Get Metan M odioşi. la Brăila (Petrolul — 
Foresta Fălticeni), la Bucureşti (Farul — Oţelul 
Galaţi) şi la Tîrg» Mureş (Sportul Studenţesc
— Inter Sibiu). Steaua este favorită tn întâlni
rea sa de la Piteşti cu Petrolul Stoina, oa de 
altfel şi Gtoria Bistriţa (Ia Bej) şî 1LC. Argeş 
fiă Tlrgavişte), Iii meciurile tor cu Armătura 
Zalău şi respectiv Danubiana Bucureşti. Me
ciurile QU «unt dinainte câştigate, în Cupă sur
prizele -simt inevitabile.

In caz de egalitate, .după 98 de minute de 
joc» se dispută două reprize de prelungiri, a 
câte 1J» minute .şi se joacă până când una din. 
tre echipe marchează „golul de aur". In caz că 
egalitatea se menţine şi după prelungiri de- 
partajarea se va tam tn urma -eaecutifii 
terilor de la U metri. Toate partidele 
ta era IM».

!  ■ ,

trofeelor

1» World Trade Center din Capitală a 
avut loc la sfârşitul săptămânii trecute „Gala 
trofeelor", organizată de Asociaţia Prese! Spor. 
tive, In colaborare ou Ministerul Tinere
tului şî Sportului, Comitetul' Ol i mp i e  
Român şi Televiziunea Română, Jn pre
zenţa a numeroase vedete din lumea 
sportului — campioane şî campioni, antre- 

- nari* tehnicieni cond ri de a- laţii şi mari 
-«ştaburi sportivă, persftnalstăţb sponsori, ziarişti, 
s-au decernat de către Asociaţia Presei Spor- , 
tive şi Ministerul Tineretului şi Sportului nu-
mentage 
mâl 
bună

premii, dintre care amintim;..» Cel 
sportiv: Pruncise Vaştag; » Cea mai 
;ivă; Gina Gogea» p £ea mat bună 
eprezentatlva feminină de gimnasti. 

_ emiul fair-play: „Gazeta sporturilor" 
0  ,*Şpor*ul românesc" şl Premiul ăAurel Nea- 
gu” pentru longevitate publicistică, pentru de
but şi fotografie şi altele •  Au mai fost înmâ- 
nai» pneos«a naţioui peniru sport, antrenori, 
medici, federaţii, cluburi, premii speriate, tro
fee pentru fair-play.

CAMPIONATUL JUDEŢEAN 
SERIA VALEA MUREŞULUI

PERFORMERA TURULUI,
CASINO IUA

Liderul actual al clasamentului Campionatului 
judeţean de fotbal — Valea Mureşului — Casino 
Itta, este un adevărat performer, eu t  victorii din 
tot atâtea jocuri şi cu un golaveraj impresionant: 
38—5/ Casino este o bună echipă, in a cărei com
ponenţă sunt câţiva jucători experimentaţi, dar şi 
tineri cc promit foarte mult. Şl dacă ne pândim la come 

' potenţa conducerii clubului — oameni adevăraţi de 
fotbal, foşti fotbalişti şi arbitri, credem e& din uiito. 
rul campionat Casino llia să joace în Divizia C -r 
judeţ. Suporterii acestei formaţii aşteaptă cu încre
dere sfârşitul returului, (S.C,).

CLASAMENTUL TURULUI 
1. CASINO Ifia 9 9 0 1  3 8 - 5
8. Gloria Bretesi R. 9 7 1 1  49—12
3. Victoria Dobra 9 4 3 2 39—16
4. Fotbal Start Seva 9 4 1 4 16—81

27

5. MureşuI Brănişca
6. Mec. Sîntandrel
7. Recolta Bâcia
8. Santos Boa
9. Avântul Zdrapţt 

10. Avântul Bobilnîf

9 4 1 4 20—29 
9 4 0 5 17—23 
9 4 0 4 25—35 
9 3 1 5  18—27 
9 1 1  7 15—26 
9 1 6 6  4—29

15
i a ’
13
12
12
10
4
3

CAMPIONATUL REPUBLICAN, 
ETAPA JUDEŢEANĂ — JUNIORI B 

CLASAMENTUL TURULUI
1. Corvinul Hunedoara
2. Mia. Lupeni
3. F.C. Stan' Deva
4. C.F, Aliman Brad
5. A.S. Paroşeni
6. Parîagul Lonea
7. Min, Şt. Vulcan 

. ‘6, Min,’ Serte|: ■
9. C.S.S. Hd,

10. Aurul Brad
11. Voga Deva
12. Liceul Nr. 1 Ud.
13. Mia Uricani •••
Î4. Victoria Călan 
15. Jiul Petroşani
- - CAMPIONATUL!

ETAPA JU1MSŢKANA — JUNIORI B 1
CLASAMENTUL TURULUI

14 14 0 0 ®4— 3 42
14 12 8 2 57—19 364
14 10 1 3 71—12 31?
14 9 2 3 64—34 29 |
14 9 2 3 44—23 2» i
14 6 4 4 27—20 22 {
14 j » 7 39—36 21 )
14 8 i 7 34—42 19 J
14 5 X- -f:. te—oi 184
14 5 0 0 29—47 15?
14 5 0 9 18—49 15 ]
14 4 2 8 22—29 14 l
14 3 1 10 17—41 10 i
14 â 2 11 13—78 5 ?
14 © 2 12 5—47 2 I

- REPUBLICAN, 
f â  — JUNI

L Corvinul Hunedoara
2. Jiul Petroşan;
3. Liceul Nr. 1 Hd.
4. Min. Şt. Vulpii
5. Deva ,

wm- s ţm  Deva ;
■ f . ParŞngul Lunea

8. CiŞfi. Hunedoara .
9. Min, Lupeni 

19. Msn. Cretei .
| | ,  Paroşeni 
11 Au»d Brad 
13.
ÎL $». M '  Brad

lâ
14
14
14
»
14

«mo
Mi n, Uricspj 

JUntan Br 
Victoria &SHm

14
.14
14
14
14

13 
13 
12 
10 
9 

; 7 
7 
5 
5 
4 
4 
3 
3

î! \

8 
3 
1 
2
%
a
6
'!■

2 
2 
2 
2
« a
8 13 
8 24

57— 6 
94—8 
68—5 
47—12 
64—17 
2*—34
9NMf
34—33 
1«—32 
31—42 
24—4Ş 
15—44
« N 6 -
5-88
4—79

39
38
37
321
W
23
2i.i 
19. 
17 
14? 
14* 
iii 
9 ’ 
3* 
8

Trebuie t i  
că ană a cp s-a . 
tuat as#ra Âiţ jyftap  e- 
chipei de handbal fe* 
«rima REMIN De
va in tund campţo* 
hatului *99—■74 a în
trecut aşteptările noastre: 
îd prezenţa unor membri 
al clubului, întregului lot 
de jucătoare, a antreno
rului, sponsorilor echipei, 
s-a prezentat un raport 
aprofundat, fundamentat 
cu data concrete, cu 9 
analiză individuală asupra 
evoluţiei fiecărei jucătoa
re în parte, şi de ansam- 
Wtt, s-a prezentat o ra
diografie exactă â corn- 
portării acestei fortnaţQ 
în tur, cele mai multe 
componente ale echipei 
participând activ In dez. 
'bateri, la elucidarea ii- 
nor sincope din tur, con
firmând sau infirmând 
ratele propuneri ale clu
bului, atrenorului şi spon
sorului privind obiective
le pentru retur, dorinţa 
tuturor celor prezenţi pen
tru a ajuta pexRemîn să 
depăşească condiţia de 
Divizie „B“, să-şl propu
nă închegarea unei for
maţii redutabile, capabilă 
să bată la poarta consa
crării, promovarea cât 
mai curând în Divizia A

- h a n d b a l  f* m m m

lim  fleva-ÎR t?«ciraţi iar

4+ jf — m, «m # ,

.., ce «utrenorul
ion m m ta  * âe- 

tare stas 
desfăşurat perioadele de 
pregătire, eforturile ce 
s-au făcut, în Ciuda unor 
mari greutăţi materiale 
şţ financiare ce dăinuie 
de timp îndelungat la a- 
cest club, ceea ce a fă
cut ca pregătirile pre- 
conlpetiţioBale, să Şe des
făşoare numai lâ Deva, 
căutând să se respecte 
, perioadele de acumulări 
fizice, ozonificare şi o- 
mogenizare şi apoi pre
gătirea specifică şi des
făşurarea unor meciuri 
de verificare, O „cotitu
ră" In viaţa şi activita
tea acestui club a fost, 
odată sprijinul ce a În
ceput să-1 acorde E_ML 
Veţel, ceea ce s-a şi vă
zut în evoluţia superi
oară, în creşterea de la 
o etapă la alta a echipei, 
fapt relevat şi de clasa
mentul turului, Remin 
Deva aflându-se pe locui 
3, la egalitate de puncte 
cu Textila Sebeş şl doar 
la un punct de Artcgo

BTT Tg. Jiu — liderul 
seriei a IlI-a a Diviziei
B. ?}•

In intervenţ^e tor, ing. 
Ioan Trosan -r directo. 
rul K.M. Veţel şi Ingine
rul şef Gheorghe Crişan 
au insistat asupra nece
sităţii ca echipa să do
rească mai mult - âetM 
supravieţuirea în Divizia 
B, să ţintească mai sus, 
în condiţiile Io care te 
vor asigura şi cete nece

sare unor pregătiji adec
vate pentru retur. De a- 
ceeaşi părerf # fost şi 
unul dintre Invazii ta
această an^Bză, di Vîrgil 
Boca, viceprimar să mu
nicipiului Deva, fost spor
tiv, ce a ajutat şi până 
acum eu ta »-a putut pe

jurul obiectivului ..... 
ntflui pentru retur s-au 
cantonat minute fn şir 
de discuţii, la care au

luat . parţe atât antreno
rul şi sponsorul, cât şi 
em tm m im *  echipei, pă
rerile fiind Idin partea 
echipei) eă participarea 
la calificarea pentru Di
vizia A ar fi benefică, 
pentru câştigarea expe
rienţei necesare şi ft» 
viitorul campionat echi- 

să atace promovarea, 
la urtnâ s-a căzut 

de acord ca pregătirea 
din această iarnă să se

desfăşoare cooform pro- 
gramării riguroîee. creân- 
du-se coqdiŞfi corespun
zătoare după calendarul 
tatocroit p i  timp: pre
gătirile, acomodarea echi- i 
pei la efort Intre 8—14 
ianuarie la Deva. între 

ianuarie o pregă
tire ri antrenamente cen
tralizate şi apoi între 
2t Itsnuarie — 14 februa
rie pregătirea specifică

I L ?

J-
\r.j ' 1'

m m m
m m m M r n m

Handbalul feminin a trage deseori mulţi specta teri. Fază dintr.un joc 
disputat de Remin Deva în Sala Sporturilor. Foto PAVEL LAZA

în care se va urmări crieş. 
tarea formei sportive, cu 
jocuri amicale, de verifi
care în vederea turneului i 
de la Piteşti şl a retu
rului care va începe la 
30 martie *08.

Să nu omitem în să că 
se mai cer eforturi de 
îmbunătăţire a bazei ma
teriale, tricouri, şorţuri, 
treninguri, mingi, tenişi, 
adidaşi, rezolvarea unor 
probleme sociale ale spor
tivelor .încheierea contrac
telor de către jucătoare 
şi altele. Sperăm ca atât 
conducerea clubului, cât 
şi sponsorii să poată re
zolva aceste probleme, 
pentru ca, la rândul lor, 
să pretindă rezultatele 
cuvenite din partea Re- 
minului Deva.

Pagină realizată de 
SABIN CERBU
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Sărbătoarea sfântă a Naşterii Mântuitoru
lui lisus Hristos şi a Anului Nou 1996 Îmi 
prilejuieşte marea bucurie ele a vă felicita 
din toată inima pe dumneavoastră, dragi sluj
başi ai Firmei „Coratrans" — Deva, pe toţi 
cei care de-a lungul anului aji pus puterile, 
smletul şi inima pentru ca firma noastră să 
fie mereu în prima linie :

Felicit cu toată dragostea, cu bucurie şi 
respect pe toţi cei care au călătorit cu auto
buzele noastre, au fost serviţi, de 'maşinile cu 
emblema „CoratransPe toţi îi asigur de bună 
colaborare şi în anul care vine, în anii care 
vin.

CRĂCIUN FERICIT ! AN NOU FERICIT 1 
Pentru dumneavoastră, buni lucrători ai 

firmei „Coratrans", pentru familiile dumnea
voastră, pentru toţi cei dragi vouă 

„LA MULŢI ANI!"

Irig. MIRCEA BÂGĂIANU, 
director general 

„Coratrans" Deva

CONDUCEREA FILIALEI 
JUDEŢENE HUNEDOARA 

A PARTIDULUI DEMOCRAT
Agrar din rom ânia

Foloseşte prilejul marilor sărbători ale 
Naşterii Domnului nostru lisus Hristos şi ale 
Anului Nou pentru a ura membrilor şi sim
patizanţilor acestei iormaţiuni politice sânâ- 
tate, bucurii şi împlinirea tuturor dorinţelor’ 
Să fie pace în ţară, în lume şi în sufletele 
ndastre ! GHEORGHE DREGHICI,

preşedintele Filialei 
Hunedoara a P.D.A.R.

SPITALUL ORĂŞENESC 
B R A D

Celor peste 300 de salariaţi din secţiile 
spitalului şi membrilor de familie, dar şi co
laboratorilor — Qirecţia Sanitară a judeţului, 
Inspectoratul de Poliţie Sanitară şi Medicină 
Preventivă, B.R.D., Trezoreria, Filiala B.C.R., 
Depozitul PECO — Brad, precum şi I.P.H., 
S.C. „Compact" şi S.C. „Bentix" Deva — con
ducerea Spitalului Brad le adresează felicitări, 
dorindu-le ca Sfintele Sărbători ale acestui 
sfârşit de an să-i găsească sănătoşi şi cu ca
sele îmbelşugate. Un An Nou mai prosper!

PRIMARUL $1 CONSILIUL 
LOCAL BOŞOROD

Sfintele Sărbători de Crăciun şi Anul Nou 
ne oferă fericitul prilej de a vă ura, mult sti
maţi consăteni, să aveţi parte de sănătate, 
împliniri, fericire şi numai bucurii.

„LA MULŢI ANI!"
IONEL CACUCI, 

primar

S.C. „GHIOCEL" S.N.C. 
SIMERIA

Fie ca bucuria Naşterii lui lisus Hristos, 
cea mai mare sărbătoare a lumii creştine, să 
ne găsească mai buni, cu sufletele deschise 
şi inimile calde. Este un prilej deosebit spre 
a adresa tuturor colaboratorilor — S.C. Haber 
International, Primăria Simeria, S.C. Marmo- 
sim S.A. —, ca şi salariaţilor firmei, clientelei 
noastre, Sărbători frumoase şi fericite, un An 
Nou plin de speranţe şi împliniri.

CONDUCEREA SOCIETĂŢII

chimica s avU orastie
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de iarnă şi 

a Anului Nou, Adunarea Generală a Acţio
narilor, Comiţetul Director şi Sindicatul Liber 
al S.C. „CHIMICA" S.A. — Orăştie urează 
salariaţilor şi colaboratorilor multă sănătate, 
putere de muncă şi un sincer

„LA MULŢI ANI 1"

PRIMARUL COMUNEI 
ROMOS, CONSILIUL LOCAL 

Şl TOŢI SALARIAŢII 
PRIMĂRIEI

Urează locuitorilor comunei Sărbători feri
cite, sănătate, bunăstare şi 

„LA MULŢI ANI!"
Prot. NICOLAE CATANICIU, 

primar

S.C. SUPERCOM 
.DIANA" S.R.L. SIMERIA

Sfânta Sărbătoare de Crăciun, precum şi 
Noul An '96 îmi oferă prilejul de a transmite 
furnizorilor noştri principali — S.C. „Reteza
tul" S.A., S.C. , „Cetate" S.A., S.C. „Adept" 
S.R.L., S.C. Sava Exim S.R.L., S.C. Cip Multi- 
prodex S.R.L. ■.— din Deva, ca şi S.C. Com 
Pani din Rapoltu Mare — cele mai curate şi 
sincere urări de sănătate şi belşug.

Aceleaşi gânduri bune de prosperitate şi 
succes tuturor salariatelor de la magazinele 
firmei, precum şi familiilor lor. Dumnezeu să 
ne ajute.

SZTRHARSZKY VIOLETA 
CORNELIA — patron

S.C. BADPS S.A. DEVA

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a Cră
ciunului şi a Anului Nou 1996, conducerea 
S.C. BADPS S.A. Deva adresează salariaţilor, 
familiilor acestora, multă sănătate, prosperi
tate şi îndeplinirea tuturor dorinţelor.

Deasemenea, adresează urări de bine RAC 
Deva, unităţilor subordonate acesteia şi co
laboratorilor societăţii.

„LA MULŢI ANI 1"
Conducerea S.C. BADPS S.A.

Deva

S.C. SIMPREST S.A. SIMERIA

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, al Cră
ciunului şi al Anului Nou 1996, adresăm fe
licitările noastre, însoţite de tradiţionalele 
urări „Sărbători fericite", „La mulţi ani 1" — 
agenţilor economici cu care colaborăm, aso
ciaţiilor de locatari, locuitorilor oraşului Si
meria, precum şi salariaţilor societăţii noas
tre şi familiilor acestora.

Tuturor le dorim multă sănătate, fericire, 
prosperitate şi numai împliniri în anul 1996.

Conducerea societăţii

CONSILlXJL 
LOCAL RIBIŢA

Naşterea Domnului şi Amil Nou dorim 
să aducă locuitorilor comunei noastre fericire, 
împlinirea tuturor aspiraţiilor. Le dorim,, de 
asemenea, să se bucure de aceste zile de săr
bătoare, pâstrându-şi cu sfinţenie tradiţiile şi 
datinile care ne-au îmbogăţit istoria şi ne-au 
păstrat specificitatea.

Consiliul local al 
comunei Ribiţa,

Prof. IULIAN COMŞA, 
primar

S.C. „DOBRE" S.N.C. 
HUNEDOARA-SIMERIA

Lăsându-ne pătrunşi de lumina curată 
a urării de „Sărbători fericite", ce ne-a fost 
adresată, la rândul nostru o transmitem tutu
ror colaboratorilor noştri, celor care ne-au 
sprijinit, respectiv Primăriei oraşului Simeria, 
dar şi clientelei noastre.

Adresăm, totodată, cu sufletul deschis, 
tuturor salariaţilor şi familiilor lor să aibă 
parte de colinde şi daruri, de bucurii şi zâm
bete senine. LA MULŢI ANI!

MARGARETA DOBRE, 
patron
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rie fizică şi unul de geo
grafie. S-a realizat, de a- 
semenea, o lucrare de

ţară. Reuşitele se măsoa
ră în nivelul de pregăti, 
re, în răspunsurile la in-

lor mintale în ideea rea
lizării unor mecanisme

E'-hîpa de baschet al lice ului — locul I pe judeţ.

pentru
____ ___________ de azi

Produsul activităţii. de 
învăţământ este definit de 
finalitatea acestuia şi a- 
nume formarea persona
lităţii umane. Piaţa in a- 
cest sens este nevoia fa. 
miliei şi a societăţii de 
înzestrare a tinerilor pu 
cunoştinţe ştiinţifice, cU 
valorile culturii naţiona
le şi universale, forma
rea şi dezvoltarea capa
cităţilor intelectuale, a 
disponibilităţilor afective 
şi a abilităţilor practice, ' 
necesitatea instruirii şi 
autoinstruirii • pe durata 
întregii vieţi, educarea in 
spiritul respectării drep.
turilor şi libertăţilor fun
damentale ale omului, cul
tivarea sensibilităţii faţă 
de valorile moral-civice, a 
respectului pentru natu.
ră şi mediul înconjurător, 
profesionalizarea: acestora 
în vederea desfăşurării u- 
nor activităţi utile, pro
ducătoare de bunuri ma
teriale şi spirituale.

Pentru ca producătorul 
de învăţământ să iden.
tifice nevoile pe care tre
buie să le satisfacă şi pen
tru ca să cunoască reac
ţiile pieţei faţă de efor. 
tu file lui, sunt necesare o 
serie 'de' cercetări de mar
keting. Astfel de cerce
tări, de ' pildă, privesc 
studierea modului. în ca.
re produsul şcolii satisface 
ftecare/ din segmentele 
majore ale pieţei. Inevita
bil apare aici şi problema 
adecvării diferenţiate a 
programelor de învăţă
mânt la diferite categorii
de elevi. Alte cercetări se

Liceul Teoretic ,,Avram 
Iancu" din Brad a săr
bătorit anul trecut 125 
de ani de existenţă. O 
vârstă onorabilă, dubla
tă de o carte de vizită 
de. invidiat în ceea ce 
priveşte calitatea proce
sului instnictiv-educativ 
asigurat de cadre didac
tice dăruite profesiunii 
pe care şi-au ales-o.- In 
«dtiipii ani, odată eu re
venirea la profilul de li
ceu teoretic. în măsura
posibilităţilor, baza di- 
dactico-materială a fost 
adaptată cerinţelor noi
lor planuri de învăţă
mânt şi- programelor 
şcolare. Aici s-a amena
jat un cabinet de infor
matică, un nou cabinet
de fizică şi unul de;

vor referi la nivelul ele 
informare a familiilor de
spre calităţile produsului 
unei şcoli, tot aşa cum 
studiile de piaţă urmă. 
rese gradul.: de informare 
a consumatorilor despre 
un produs, o marcă, un 
nume etc. :

în acest sens preocupă
rile noastre pentru mar
ca „Avram Iancu“ au fost,

cijicul activităţii din învă
ţământ. Prin mass-media 
au fost prezentate re. 
zultate, condi ţ i i  de 
pregătire ale elevilor 
etc. începând din 1990, 
prin revista şcolii am fă
cut cunoscute profilurile 
şi tipurile de clase, pla
nurile de învăţământ şi 
programele şcolare, posi. 
bilităţile oferite la absol-

credem, împletite armo
nios cu ceea ce a însem
nat această şcoală de-a 
lungul a 125 de ani de e- 
xistenţă, unde au făcut 
carieră strălucită dascăli 
de mare valoare, o insti
tuţie absolvită de viitoare 
personalităţi ale vieţii 
cvllural-ştiinţifice româ
neşti. Pentru actualiza
rea informaţiilor, ’ pentru 
o eficientă mediatizăre ă 
locului şcolii in învăţă
mântul hunedorean şi nu 
numai, a fost întocmit un 
amănunţit , program în 
care s-au utilizat tehnici 
ale marketingului adap. 
tate, bineînţeles, la spe-

vire. Un accent deosebit 
s-a pus pe sublinierea reu
şitelor, . insistându-sc pe 
admiterea în învăţământul 
superior, pe participarea 
la olimpiadele şcolare, .con
cursurile sportive şi între
cerile cultural-şiiinţifice şi 
artistice (ţeaniuni cultu. 
role, reviste, formaţii ar
tistice şi sportive). , 

Colaborarea şcolii cu
familia ,este reliefată prin 
prezentarea obiectivelor 
comune, a structurii co. 
mitetiilui de părinţi pe
şcoală şi a biroului aces
tuia. In relaţiile şcolii cu 
părinţii am ţinut1 seama 
de diferitele segmente ale

UN CREZ, 0  STARE DE SPIRIT
anvergură — reparaţia ca
pitală a faţadei clădirii. 
Au fost reparate sala de 
sport, terenurile sporti
ve, internatul şi cantina. , 

Existând astfel de con
diţii de bază materială, o 
încadrare corespunzătoa
re cu personal didactic,.. 
precum şi o stare de spi
rit generatoare de rezul
tate, instituţia şi-a axat 
activitatea, In principal, 
pe însuşirea de către i* 
levi a unor temeinice 
cunoştinţe ştiinţifice, a 
valorilor culturii naţio
nale şi universale, culti
varea dragostei faţă de

tervenţiile în pianul for
mării personalităţii, prin 
rezultatele la examenul 
deî bacalaureat, în numă
rul de admişi în învăţă
mântul superior, partici
parea la olimpiadele şco
lare.

In actualul an , şcolar, 
liceul este frecventat de 
peste 600 elevi la zi şi 27 
elevi ia serai, repartizaţi 
în 24 clase. In activitatea 
ia clasa se aplică* proce
dee moderne de' instruire, 
de creştere a ponderii ac
tivităţilor de învăţare in
dependentă de dezvoltare 
â flexibilităţii -procese- 

ideea rea-

populaţiei. Părinţii nu 
constituie un grup omo
gen, aceştia diferind ca 
atitudini, percepţii şi in.
tereşe in ■ legătură c

- la, care variază cu
pregătirea, venitul, ocu
paţia, mărimea . familiei. 
Prezentăm examenul ; de

- bacalaureat (grafic, pro-
V be pe profiluri şi tipuri de

clase) ,iadmiterea în clasa 
a IX.a (cu număr de ab- 
solpenţi din zona Brad şi 
localităţi limitrofe din
judeţele învecinate 

\Fiind evidentă intrarea 
rapidă în lumea' calcula
toarelor,. am organizat un 
cerc de informatică şi teh
nică de calcul pentru ele
vii din clasele UI—Vili, 
Structurat pe patru grupe 
ţa cape participă 70 de 
elevi din şcolile generale 
din oraş şi comunele in. 
vecinaţe, liceul dispunând 
de 10 calculatoare. • > De 
ţoale aceste considerente, 
precum şi de altele, ne
amintite, am ţinut seama 
in acţiunile de prezenta
re „în direct" a şcolii. Pe 
măsura dobândirii mai 
multor cunoştinţe de mar
keting şcolar, a sporirii 
instrumentelor - analitice 
Specifice acestei discipli. 
ne, a practicii indişpen- 

. sabile etapei in care me
reu pomenim de i strategia 
„de. piaţă",mm fţ.in mă
sură sd dăm mat multă 
strălucire măr oii „Avram 
Iancu“ Brad:

Prof. STELIAN CIRCO, 
directorul 

Liceului Teoretic
„Avram Iancu" Brad.

capabile să uşureze pre
luarea noilor informaţii, 
câştigarea statutului. coti- 
dian permanent al moti
vării, a sublinierii» impor
tanţei şi necesităţii fie
cărui pas pe drumul cu
noaşterii. Procentul de 
promovabMsta te la exa
menul de bacalaureat din. 
vară a fost de sută la 
sută (curs de zi) şi, 76 la 
suţă (curs seral). Dintre 
absolvenţi, 41 de candi
daţi au reuşit în învăţă
mântul superior, 'bineîn
ţeles dintre cei care- au 
dorit continuarea pregă
tirii lor în învăţământul 
superior de stat şi parti- 

. cular. Participarea la eta
pa judeţeană a olimpia
delor şcolare a condus ţa 
obţinerea a 33 premii şi 
menţiuni, iar la etapa re
publicană — o menţiune 
la biologie.

Activitatea educativă 
s-a desfăşurat cu precă
dere în cadrul lecţiilor 
şi orelor de dirigenţie, dar 
şi prin vizite la locuri 
istorice, simpozioane şi 
sesiuni de comunicări ale 
elevilor etc. în funcţie 
de specificul şi posibilită
ţile oferite, în cadrul fie
cărei discipline de învă
ţământ s-a încercat şi reu
şit putierea în valoare a po
tenţialului educativ oferit 
de conţinut, momentul 
creat sau perioada de pre
dare. In funcţie de pro
fil, specific, colectivul 
profesoral a urmărit for
marea şi dezvoltarea per
sonalităţii elevilor, con
turarea trăsăturilor de ca
racter. S-a pus accent pe 
educaţia mora.l-civică şi 
sanitară. ~

lare.
Participanţi la na {ionaiâ. a -olimpiadelor fem

Seria nouă a revistei Li
ceului Teoretic „Avram 
Iancu" Brad, apărută după 
’89, cuprinde numere cu 
periodicitate anuală (an 
şcolar). Un număr intere
sant îl constituie cel apă
rut în anul 1992—1993. ce 
reuneşte, în bună parte, 
articole semnate de foşti 
profesori şi elevi ai li
ceului, prezentate eu oca
zia rewriunn > „Interferen
ţe culturale", întregite cu 
contribuţii ale actualilor 
profesori şi elevi. Sunt; 
abordate aspecte privind: 
„Progrese în. cunoaşterea 
Terrei şi implicaţii în 
geologie" (prof. dr. doc. 
Grâţian Gioflica), „Taine 
din corola de minuni a 
lumii" (prof. univ. dr. 
Nestor Lupei), „Omul şi 
construcţiile" (prof. dr. ing. 
Valentin Bota), „Educaţia 
şi învăţământul in preaj
ma anului 2000“ (prof. 
Mihai Petrescu), „Profe
sor universitar doctor me
dic veterinar Avram Ha- 
neş, fost elev al Liceului 
Ortodox Român Avrâm 
Iancu din Brad" (medic, 
dr. Ion Groza), „Istoria se 
destăinuic" (geolog Mihai 
Bodea), „Relaţii cultura
le ale poporuluj român 
în Europa de vest, oglin
dite în semantică. Activi
tatea marelui umanist Ni- 
colae Olahus" (prof. Dorin

Crişan), „Eminescu şi 
moţii" (prof. Minei Sbââ- 
cea). „Aurul — scurtă mau 
nografie" (prof. Otilia Ateu 
cea), „Gânduri şi nu mi» 
mai" (prof. loan Novăces- 
cu) ş.a.

Şi numărul pe anal 
1994—1995 cuprinde lucrări 
ale profesorilor şi elevi
lor. Dintre: profesorimen
ţionăm pe dnii Henmlus 
Neag, Minei Sbârcea, tio-' 
rin Crişan, Stefiarr Circo, 
loan Novăcescu, Otilia 
Mecea- Li se alături! ele
vii Ovidiu Ban, Bariu Vâj- 
dea, Sorina Golcea. Sunt 
inserate, de asemenea, 
creaţii poetice ale oelor 
mai talentaţi elevi. In rest 
— date privitoare la ac
tivitatea şi facilităţile ofe
rite de liceul brădean. Cei 
interesaţi, precum şi cei 
care se încearcă a fi inte
resaţi, găsesc în paginile 
revistei aspecte privind ac
tivitatea metodico-ştiinţifi- 
că â şcolii, condiţiile de 
pregătire, cu prezentarea 
laboratoarelor, cabinetelor 
(mai cu seamă a celor de 
informatică — tehnică de 
calcul şi limbi străine, de 
mare căutare acum), a 
bibliotecii şi bazelor spor
tive (săli de sport, tere
nuri etc.), a căminului şl 
cantinei, a clubului şl 
punctului alimentar.

•  Formaţii artistice: cor, 
orchestră de cameră, an
samblu folcloric;

• Echipe .sportive: atle

tism. baschet (băieţi), 
chet (fete),. fotbal.

Pagină realizată de 
MINEL BODEA
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REFOR
Chiar dacă ea nu se  vede Tncâ,

Cunoştinţele necesare economiei 
de piaţă prind eon tur

l  Stârcitul săptămânii tre- 
? tate a marcat, in somp- 
»fkRMMt cadra oferit de du . 
i 4*U| Oamenilor de Afaceri 
1 fite Deva, punctul fihal ai 
ttmti «urs de marketing 

i industrial. Aecst curs, prin 
i «mnM  de n*ga«î*3re ■ şi 
«teteparare a purtat, pen-

V tn» fcunedareni, marca Ine- .1 ditului. Având ca «I or»
. I) ganirator Centrai pentru 

Implementarea Manage- 
meatului FVr-formanţ 
fC8*P) Bucureşti, in co
laborare cu Alta Consult 

. SRL Kwweşa, Avantages 
: -• : et difference Franţa. 
ţ- J leuMtute dor managementV J 'PitlMllîiiii ' îninmaatinMPi; ..W;I. * M*«.1 iiavlvficti
( > OaoiinUMPca şi beneficiind 
f • if^feeecaaui sprijin al

i a »«* «ferit de coda. 
ţ dezvoltare ma-

deruiat prin^^wwla-

n

(iz internaţională de

l

BMCtil-

Onglnaiitatea instruirii 
a constat Şa faptul că, ire* 

-,'Câad dincolo de prezenta. 
;«*» abstractă a unor no- 
iţlunî pur teoretice, acti
vitatea a fost canalizată, 

[preponderent, spre latura 
] pragmatică, menita a A, 
i prioritar, ceia care dă so- 
ţ Iuţii. Pe parcursul a 10 
j zile, cei 21 de cursanţi 

au învăţat M  puţin 10 
„porunci*1 'cane le-au creai" 
abilitatea de a analiza pia
ţa şt capacitatea unei a- 

firtoe, de a dez- 
de marke-

' Mg. fevăţăndu-i totodată. 
''«MW Să. obţină avantaje 
icmupetitnre te condiţii de 
i*mm  wteunnvţă. toterac- 
! tt»ţ participanţii, jnipaţi 
:#e «Chipe, s-au eMafrum 
ÎM  *B numeroase studii

S
-Uda fi au beneficiat de 
i #minan> de simulare 
-f» computer. Acest pro- 
'.m m , steufited activitate» 

î# m  de
Hferkettog â | unei intre- 

4 pfiretori . pnaduchue,. a; 
•met posibilitatea . ctesan. 
■m *- «A K» fondul «oh* 
dMMBCionCI existent tetr« 
•chip*. sâ «t decizii nete, 

ts politica de preţ.

promovarea şi distribuţia 
produselor precum şi a- 
supra posibilităţi de a 
lansa un număr limitat de 
produse pe piaţă.

Vorbind despre impactul 
pe -care acest curs ' l-a 
avut asupra participanţi-

TA& r% a& m̂ .
doara — Seva. a precizat 
ci, deşi destul de leat, 
totuşi mas» a început sâ 
îşi dea semna da faptul 
că, In lipsa unor cunoştin
ţe minimale de marketing, 
succesul de piaţă este fo. 
accesibil. Cursanţi. In

** k^
ting Ia diverse firme bu- 
nedorene, au învăţat, în 
primul rând, sânşi pună 
întrebări dta ce în t» mai 
pertinente referitoare ia ea 
se produce, cum sa pro
duce şi mai ales pentru 
cine se produce, Dând po. 
sibihtatea de a răspunde, 
cursul a pus la Îndemână 
metode de anafiză, da c*P 
cui ara prospective, fiind 
«  ocazie bană pentru an
trenarea la luarea t»*or de. 
ci zii în funcţie de anumite 
situaţii 'existente. „Dorind 
să aflăm mai multe de
talii referitoare la nive
lul perceperii, în IftedijUl 
economic românesc, a nţo. 
dermelor principii adtise 

|d e  aţJtfef tăţile de mana. 
fiehşraţ.fi marketing, am 
purtat o scurtă discuţie eu 
dnii Stelian Pănescu îşi 
Radu Crăciun, din partea 
C.LMP, precum şl cu dna 
Graţiei» Zabareseu, din 
partea Alta Consult 3R|>, 
toţi trei specialişti, foc* 
teri al cornutul da marke
ting industrial. Dialogul a 
relevat faptul că, I* «ra 
actuAA te România, ma

cat şi în ceea ce priveşte 
calitatea celor care recep
tează informaţia. Sunt vi
zate, in primul rând, ca
drele de decizie din so» 
Vietăţile comerciala româ
neşti. Un mijloc de a rea
liza acest deziderat a fost 
şi acest curs de marke
ting industrial cofinanţat - 
în proporţie de 90 la sută 
din fonduri Phare. . Cei 
prezenţi la semiaariî au 
fost, conform propriilor 
declaraţii, deosebit de in
teresaţi de subiectele pre
zentate, de prestaţiile lec. 
tocilor francezi şi români 
şi de modul in care s-a 
făcut aplicarea In practică 
a cunoştinţelor teoretice. 
Chiar dacă economia de 
piaţă mal „cochetează» în
că cu românii şi nu se 
face văzută deocamdată, 
est* dar că cei car* se 
pregătesc de acum pentru 
marea concurenţă vor a- 
vea câştig de, cauză. Şi 
având In vedere marke
tingul încheiem cu citatul 
unuia dintre interlocutor» 
„întreprinderile nu fac 

marketing pentru că au bani, 
ci au bald pentru că fia: 
marketing". Orice comen
tariu ar fi, cred, de pri. J 
sos pentru a desăvârşi 
ffodaaria făt 
nea acestor două „stări 
de spirit*1 care sunt mar
ketingul şl managementul.

Greutăţi ale tranziţiei la 
.Atelierele Centrale" S.A.

SEP.: Dle director, în 
contextul actual în care 
întregul sector al mineritţf- 
lui românesc se zbate sub 
greutăţi insolvabile, aştep
tând restructurarea pe prin.

Din fericire, anul acesta 
a fost ceva mal bun. Chiar 
dacă producţia efectivă a 
rămas la cote reduse, vo
lumul activităţilor de repa
raţie a crescut Acest lu-

Dialog cu di ing. NICOLAE ANDRONE, 
director tehnic — producţie

AORîAN SALAGEAN

cipii economice, care a fost 
evoluţia firmei dvoastră, ţi- 
nând cotit că activitatea 
vă este complementară ce
lei din minerit ?

N A : Da, este comple
mentară. Suntem speciali
zaţi, In principal, pe pro
ducţia de utilaj minier şi 
de preparare, pe repararea 
acestora şi pe fabricarea 
diverselor piese de schimb 
destinate acestui gen de 
Utilaje. Până în 1990 pro- 
ducţia a reprezentat peste 
60 la sută din totalul acti- 
vi taţii. In prezent acest 
procent a scăzut la 10—15 
la sută. Anii 1993 şi 1994 
au fost deosebit de grei 

tn favoa- < pentru noi. Am avut un 
nivel scăzut al activităţii, 
generat de o lipsă acută 
de comenzi. S-au impus 

i de personal

Ntewe »  poHteca de preţ.
*M * .* *  m ■«. % *  m * p

Ahwrd&nd problema pri* 
vawzării Sn discuţia P> î- ca* 
j»  a*u purtat-o -cu

«za etmoştlnţeâe pe care 
managementul şi nwrieotin- 
guî le aduc acum. fiole
principii trebuie m  #îbă 
o aflmeaţă forga «t&t din 
punct «te vedere cantitativ

* * * * *  * * * * * * * *

lQAIi PRO m m  nv Haţeg.

V . - a  -:y -, •
cru ne-a permis să reche- 

la lucru, din şomaj, 
ste 100 de oameni.

Cum vă descur
caţi cu încasarea banilor 
pentru serviciile prestate?

MĂ. î După cum proba
bil bănuiţi, Sunt deosebit 
de dificile încasările re
prezentând contravaloarea - 
muncii meseriaşilor noştri. 
Situaţia economică ne-a o- 
bllgat să devenim „specia
lişti* ei plăţilor prin com
pensare. Reuşim să mai 
reducem din datoriile pe 
care beneficiarii le au la 
noi, printr-un veritabil 
„lanţ ăl slăbiciunilor*, fă
când de multe ori trocul 
cu cel care sute la rândul 
lor datori beneficiarilor 
noştri Oricum acest aşa- 
zis barter nu poate satis
face necesităţile societăţii. 
Este nevoie de bani; pen
tru reluarea ciclului da 
fabricaţie, pentru plate sa. 
lariilor etc. Cei care, ia 
primirea şubvenţiei de la 
bugetul de stat, ne-aa plă
tit cât de «ât la timp mun-

S
fost exploatările mi- 
tn» cadrai RJU3. 
s Cum vedeţi teiitqu 
:. Atelierele Centra- 

teSA. ?
ŞLA’i Sunt foarte mul

te-de făcut pentru a ere» 
m  cadru optim de desfă. 
şurare « activim »  te fir- 
«na noastră. Mă refer în 

rând la retehnolo- 
Utilajele sute în- 

vectete. Prin intermediul 
tino* eredite tete* de te 
FPA  am mai retett binele

tete şi manager general 
aîĂC Agremec Orăştie, di 
«tete Bic şî a -exprimat. o 
a«*e de -gânduri şî păreri 
te lesăturâ cu soarta pre- 

şi viitoare a aces- 
unităţi care au avut 

ai vor mm avea încă un 
cuvânt de spus în privin- 
ţa mecanizării agriculturii. 
Deşi s-a dus o politică a- 
gresivă pentru decapitarea 
acestor unităţi, încurcân- 
du-lg sistematic întreaga’ 
activitate, fără a pune alt
ceva în loc, acum, în cea- 
su. al 12-lea, se caută sal
varea a ceea ce a mai ră
mas dinr'ele.

Şansa respectivă ar pu
tea-o oferi trecerea' la pri
vatizare, in listă fiind cu. 
prinse toate unităţile de 
tipul Agromecurilor, care 
sunt considerate presta
toare de servicii pentru a- 
grieulturâ. Cblea de ur
mat nu este însă tocmai 
netedă cum s-ar putea ere-' 
de, efectele birocraţiei şi

# ,#  # .# > *  *.* * *  * * , * * * *  * * * * * * * * * *  * 0  * *  * *  *  * *  *  b #  *;W*
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mai ales ale lipsei de voin. 
ţă de a acţiona la nive
lele «tai de sus, de teama 
d* a »u pierde scaunele, 
lăsând amprente vizibile 
asupra multor societăţi co
merciale -şi, implicit, a 
multor oameni care se văd 
fără o direcţie clară de 
mers. Dacă demersurile an. 
terioare pentru -privatiza- 
re, prin metoda MEBO, au 
eşuat, problema a revenit 
pe tapet, societatea fiind 
cuprinsă pe lista privati
zării in masă, care, la rân
dul ei, dă bătaie de cap 
şi creează derută şi Con
fuzii în rândul potenţiali
lor acţionari, posesori ai 
cupoanelor nominative de 
privatizare şi/sau ai car
netelor cu certificate de 
proprietate: într-o aseme
nea situaţie sunt, fără îndo
ială, şi cei 72 de salariaţi 
ai SC Agromec Orăştie, ca
re au mai rămas să gos

podărească un patrimoniu 
învechit, majoritatea Utila, 
jelor — tractoare şi ma
şini agricole — fiind in 
prag de casare. Cu toate 
acestea, oamenii «are şi-au 
legat viaţa de agricultură 
şi au lucrat numai cu a- 
ceste fiare, acum vechi

patru asociaţii agricole, res
pectiv de la Beriu, Pri
caz, Orâşti* şi Mârtineşti. 
Dacă s-ar lua Iii discuţie 
privatizarea, astfel ca sa* 
Jariaţii firmei sâ devină 
singurii proprietari ai a. 
cesteia, există foarte pu
ţine speranţe pentru o a-

Discuţie cu dl ing. EMIL BlC, manager general 
al S.C. Agromec S.A. Orăştie

de 8—10 sau chiar mai 
mulţi ani, mai au îh funo- 
ţiune 30 de tractoare, 18 
combine şi alte utilaje. 

Referitor la privatizare, 
interlocutorul îmi spunea 
că, pe lângă opţiunea .u- 
nor salariaţi şi a altor vii
tori acţionari care au sub
scris până acum, probabil, 
prin centrele speciale, s-au 
făcut şi oferte din partea a

semenea variantă, având 
în vedere că, în condiţiile 
specifice prevăzute de le
ge pentru aceste unităţi, 
fiecare salariat va trebui 
să plăteăscă, timp dg zece 
ani, câte un milion de lei 
pe an, fiind astfel cu mult 
depăşite condiţiile lor mai 
teriaie.

Pe de altă’ parte însă, 
nici situaţia de a se com

place tot in situaţia de 
slugi, deoarece ei nu dis
pun şi de pământ, nu pa
ta a fi o soluţie de teapă, 
care pentru mecanizatori.

întrucât o apreciabilă 
pondere in capitalul so- 
cial o deţine valoarea te
renului, s-a făcut docu. 
mentaţie pentru a renunţa 
la circa 6 ha, ceea ce în
seamnă o diminuare cu 
peste 50o milioane lei a 
acestuia. Chiar şi in ase
menea condiţii însă, me. 
canizatorii nu se pot con
sidera că sunt prea mult 
ajutaţi sau avantajaţi. Ba, 
din ; contră, ei simt greul 
agriculturii pe umeri, fă. 
eă a beneficia, pe măsura 
eforturilor făcute, de roa
dele muncii ce o preş tea. 
ză. Dacă unitatea a acu
mulat unele datorii ante
rioare, n-a mai avut vo
caţie la creditare, descur. 
cându-se cum a dat D<*n-

noi dotări, utilaje de aş* 
ehiere, o maşină de exe
cutat filete prin rulare, o 
maşină de rectificat inte
rior şi un autobuz pentru 
navetiştii noştri. Toate a* 
cestea sunt» din păcate, 
doar o picătură Tn oceanul 
necesităţilor. Pe urmă, a. 
vând te vddera involuţiile 
di» sectorul mineritului, în 
ultimii 3 ani am mers p* 
ideea diversificării produc
ţiei. Am înfiinţat un ate
lier de confecţii metalice, 
unul de tâmpi arie, o mică 
turnătorie de oţel şi fontă, 
încercam, «teri este deose
bit de difiefi, să evoluăm 
şi te alte rateuri industria
le. *' i ;

KEP. t Anul acesta a fost, 
deci. un an mai bun pen
tru dumneavoastră. Ce re
zultate economice aţi 
ţinut ? ;

NA j La î l  temi cifre 
de afaceri a fost de 5,â~ 
miliarde de lei. In timp 
ee beneficiul brut a de
păşit 409 milioane foi. Si
gur; aceste rezultate sunt 
estompate de blocajul fi- 
nanciar, atât creanţele fir. 
mei cat ş» datoriile ei e- c* 
galizându-se undeva - i* 
peste un miliard de Iei.

« H . :  Societatea tete .V": 
nominalizate pe lista marii 
privatizări. Ce aşteptaţi «te 
la schimbul de proprieta
te?

N-A. i Ştiu an singur lu
cru cu certiftJdteel Toiul 
va fi bine dştâ var exis. 
te  bani. Din sondajele p* 
care je-am făcut printra 
salariaţii noştri, atât a* 
ceştia câţ *  4> parte din 
rudele for sunt decişi să-şi 
subscrie cupoanele la noi.
Ne gândim *  ta a c to iţ to .^  
pate» ador te  pteedn.^ , 
te de la îuen» i
«  .şpteSte *» ac va aducă-''. 
fonduri în finnâ. Oricum, 
eMta şi privatizaţi fiind, 
vere continua să «e dtver* 
Stficăm adtivltette- căutând 
căile cele mai bune spre 
afacerea rentebas

A081AX SAIĂGEAN

* * * * * • *  + * • * * ■ ■ *
nai. Rlind In goi de re
surse financiare, acum o»* :■'* 
menii sunt îtt şantaj, spe. 
rând sa pete fiina februa
rie a anului viitor să-şi 
poată reîncepe activitate» 
la repararea tractoarelor 
şi maşinilor «grfrele. ope
raţiune ce se realizează 
eu mari greutăţi deoarece 
procurarea pieselor de 
schimb şi a materialelor 
necesită fonduri băneşti e. , 
xagerate, în vreme ce nu 
există şi resurse de veni. 
tari pe măsură.

Ţinând seama de aces- V 
te considerente, rezultă eu 
claritate că mal există în
că unele semne de între
bare privind privatizarea 
unor societăţi comerciale * 
cu rol vital pentru econo
mie. dar care au fost sis
tematic duse spre faliment, 
încrederea este că, totuşi, 
oamenii sunt cei cate vot 
reuşi, cu muncă şi bani, 1 
să salveze Agromec-urile 
de la pieire. •

NICOLAE TÎRCOB !
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Do «urând. Preşedin

tele României a semnat 
decretul prin care o serie 
de judecători ai tribunale
lor «u fost declaraţi ina
movibili iar unor procu
rori aî parchetelor de pe 
lângă aceste instanţe fi 
s-a atribuit stabilitate. Pe 
tema inamovibilităţii ju
decătorului am purtat cu 
«11 tea» Ardelean, pre
şedintele Tribunalului Hu- 
nedoara, discuţia care 
urmează.

— Dl* preşedinte* vă
rugăm să precizaţi Pentru
cititorii noştri noţiunea

— Potrivit explicaţiei 
date de dicţionar, inamo
vibilitatea constituie o ca
litate. un drept prin care 
Un funcţionar de stat nu 
poate fi '"mutat, înlocuit 
sau destituit din funcţie.

In art. 75 din legea de 
organizare judecătorească 
se prevede că judecătorii 
numiţi de Preşedintele 
României sunt inamovibili 
iar judecătorii stagiari şi 
procurorii se bucură de 
stabilitate.

Conţinutul inamovibili
tăţii. de calitate dobân
dită de magistraţi, este 
redat în ari. 76 dîn legea 
menţionată, care prevede 
că magistraţii nu pot fi 
eliberaţi din funcţia pe 
care o deţin, decât în ur
mătoarele cazuri:

— De demisie,
•— De pensionare pentru, 

limită de vârstă Sau in
capacitate de muncă, po
trivit legii,

— Dacă instanţa şi par
chetul se desfiinţează ori

se schimbă localitatea de 
Iar magistratul 

postul oferit,
— Atunci - când împo

triva magistratului s-a 
luat măsura îndepărtării 
din magistratarâ, fie pen
tru Incapacitate 
sională, fie ca

In lege se «sal prevede 
că magistraţii nu pot fi 
cercetaţi, reţinuţi sau a. 
restaţb fâră avizul Mi
nistrului Justiţiei, tar Mi
nisterul de Interne are o- 
bligaţia ca. la cerere, 8* 
acorde protecţie magistra
ţilor şî familiilor lor, în

Cu piesetele
i l t t w i t i i m i r  0t

4W:M • i

5»

disciplinară, ori ea boală 
psihică,

— Dacă magistratul a 
fost condamnat printr-o 
sentinţă, rămasă definiti
vă, pentru o faptă prevă
zută de legea penală.
■ v" De ce drepturi se 

bucură judecătorul inamo
vibil ? f

— De cele prevăzute de 
art. 76, din legea de or
ganizare judecătorească

cazul In care viaţa, inte
gritatea corporală sau a. 
vutul acestora sunt supus* 
unor ameninţări.

— Prin inamovibilita
tea judecătorilor va creş
te şi calitatea actului de

— Pentru a se ajunge la 
stabilirea inamovibilităţii 
unui magistrat, Consiliul 
Superior al Magistraturii a 
Iniţiat o procedură de C-

valuare a activităţii jude
cătorilor. A iest discutai 
fiecare caz în parte, iar 
In arma acestei «reluări 
s-au făcut propuneri cu 
judecătorii cărora să fise 
confere inamovibilitate de 
către Preşedintele Româ
niei. Prin decretul 374/ 
W98. au fost numiţi 16 
judecători la Tribunalul 
Hunedoara. Deei. toţi ju
decătorii ta exerciţiu la 
Tribunalul Hunedoara 
sunt. inamovibili. ' . Unii 
dintre dânşii, «are au fost 
transferaţi de la Curtea 
do Apel la Tribunal se 
bucurau de Inamovibilita
te încă de pe vremea când 
funcţionau la această in
stanţă.

Acum urmează proce. 
dura de evaluare a acti
vităţii judecătorilor de la 
cete cinci judecătorii din 
judeţ, respectiv Deva, Hu
nedoara, Petroşani, Brad şl 
Orăştie. Evaluarea va tre
bui definitivată până la 
30b iunie 1996.

Sigur, Consiliul Supe. 
rior al Magistraturii are 
In obiectiv crearea unui 
corp de magistraţi oneşti, 
imparţiali, temeinic pre
gătit! profesional

— Deci, din calităţile 
morale şi profesionale ale 
magistratului derivă In 
mod logic o calitate supe
rioară pentru, actul de 
jostitle ?
■ —. Calitatea acestuia 

este un deziderat care 
avem convingerea că se 
va înfăptui

A consemnat 
ION CIOCLEI
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REZULTATE ALE CERCETĂRII SOCIOLOGICE CARE OFERĂ

SOLIDE ELEMENTE DE SPRIJIN FACTORILOR DE DECIZIE (VII)

n
tru produse şl tarifelor 
pentru servicii. $i aici 
Insă judecarea obiectivă a 
situaţiei impune câteva 
precizări.

La dat» când s-a efec
tuat sondajul şi cerceta
rea sociologică, pensia mi* 
nlrnă pentru vechime in. 
tejirulă eră de 114 464 lei; 
pentru vechime incom
pletă şi invaliditate de

Care sunt veniturile 
realizate prin oficiul de 
pensii ale pensionarilor 
din judeţul nostru ?
: întrebările la care au 
răspuns subiecţii intervie
vaţi au test despre : cuan* 
tumul total al drepturi
lor, aprecierea situaţiei 
materiale din punctul de 
vedere al sumei totale 
încasate de pensionari prin 
Oficiul de pensii, aprecie
rea cuantumului dreptu
rilor da pensie.

Se cuvin câteva preci
zări. Sintagmele „cuan
tum totaJ al drepturilor1* 
sau „supte totală încasată 
prin Glieinl de pensii** . 
au cuprins drepturi ca:
pensia de stat, indemni
zaţia de veteran de răz
boi, indemnizaţia pentru 
decoraţie de război, in
demnizaţii prevăzute de
decretul.tege 118/1990 (a-
oordată persoanelor perse
cutate-în timpul regimu
lui totalitar), pensia 
JOVR, pensia de agricul
tor şi altele, în diferite 
combinaţii, aceeaşi per
soană putând fi benefi
ciară a unuia sau mai

multora din aceste drep
turi.- ,

Din eşantionul de 669 
deţ pensionari chestionaţi, 
4 la sdtă realizează veni
turi sub 60 000 de lei pe 
lună: 7,8 la sută —=• între 
69 000 şi 80000; 
sută — 80 000—10CH 
13.4 la sută — între 
IOOGOO şi 130 008; 34,5
la sută intre 138 888 —

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU 
„CUVÂNTUL LIBER*4

150 000; 17.8 la sută de 
la 170 000—190600; 1.6 la 
sută — între 198000 
220 000, iar 0,7 la şută. 
realizează peste 220800 
tei.

Rezultă din răspunsuri 
că 82.3 la sută din pen
sionarii judeţului benefi
ciază din drepturi de 
pensie de venituri intre 
88 000 şi 170 000 de lei. 
Denartp de o stare de bine- 
dacă avem în vedere nive
lul real al preţurilor pen-

gradul II — de 82 140 tel, 
pentru invaliditate de 
gradul I — 96173 lei; iar 
pentru invaliditate de gra
dul III — 61418 lei.

Fată de pensia minimă 
arătată mai sus, cele 
patru procente de pensio. 
nari cu venituri sub 60 000 
pe lună nu reprezintă 
pensionari pentru activi
tate proprie, ei pensionari 
de urmaşi. Tot la fel stau 
lu rurile si în cazul celor 
7.8 la sută pensionari cu

ii

venituri intre 60 000 —
80 000 de lei. Încasate 
prin oficiul de pensii

Să revenim puţin la 
acea parte a pensionarilor 
care reprezintă 82,3 la 
sută, cu pensii scalate 
de la 80 la 170 009 de lei.

Dacă avem in vedere că 
salariul minim pe ţară 
este stabilit ta 75 000 de 
tei pe lună, aceştia au 
pensii peste nivelul sala
riului minim. Sunt ei mai 
bogaţi sau o duc mai 
bine ? Sunt an fel de 
chiori în ţara orbilor Si 
nimic mai mult, chiar dac3 
judeţul nostru se situează 
pe primul loc între ju
deţele ţârii din punct de 
vedere al pensiei medii 
pentru munca depusă şi 
limită de vârstă. Acestea 
sunt festele pe care me
diile le joacă factorilor de 
decizie. Sperăm să nu se 
întâmple la fel şt cu 
„mediile" pus* în eviden
ţă de cercetarea de care 
ne ocupăm.

ION LUPŞA, 
economist,

ION CIOCLEI
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Abonamentul este calea cea mai sfera» 
ră şi mai avantajoasă de procurare a zia
rului nostru. Cos t ul  abonamentului 
pe fam ianuarie 1996 este de 2 500 de lei, 

taxele poştale. Faţă de cumpăra- 
zilnică a ziarului de ta chioşc, care ar 

co$ţa 4000—4200 de lei, prin abonament 
se economisesc lunar -aproximativ" 1500 
de tei. în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare zilnic în fi oao/rr? !
Abonamentele se pot f ac- la -> fie iile 

poştale şi la factorii poştali p ^ -  i tuna 
ianuarie puteţi face abonament in tot 
cursul lunii decembrie.

TOMBOLA

Pentru cititorii care se abonează pe a 
perioadă mai îndelungată (3 luni, 6 
fani, 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, 
prin tragere la sorti, se vor atribui :.

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

• 1 PREMIU 11 — 200 000 LEI unui 
cititor abonat pe primele 6 luni din anul 
1996 ;

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

Se vor avea în vedere la traaerea la 
sorţi realizarea a minimum de 100 de a- 
bonamente pe un an, 500 pe 6 Juni şi o 
mie pe trei luni.

Tragerea ta sorţi va avea. lo.c joi, 18
ianuarie, iar câştigătorii vor fi anunţaţi 
prin ziar. • ’

S Ă R B Ă T O R 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 in 
preajma Crăciunului.

ştie , „DEVA PETROL" S.R.L.
prin Staţia (distribuţie) carburanţi, dispu

să pe D.N. 7, Ia ieşirea din Deva spre Sime- 
ria, oferă in perioada sărbătorilor . de iarnă 
produse petroliere şi servicii de calitate su
perioară, Ia preţurile cele mai avantajoase:

• benzină Premium 735 foi /li tru;
• motorină de iarnă 495 lei/litru.

<350417)

I!
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•  Vând Peugeot 205, 
1987, Ford Escort 1989, în
matriculate. Tel. 627927.

(3108)1

•  S.C. MARMOSIM 
S.A., cu sediul în 
Simeria, ştr. Cuza- 
Vodă, nr. 24, organi
zează licitaţie publi
că pentru proiect de 
execuţie cu tema — 
Captarea, alimentarea, 
stocarea, distribuire3 
apei industriale ne
cesare prelucrării ro
cilor ornamentale şi 
evacuarea apei uzate. 
Datele ‘necesare vor 
fi puse la disooziţie 
de biroul mecano- 
energetic. Licitaţia1 va 
avea loc în data de 23. 
I. 1996. f  ::

(3090) 1

; • Vând caroserie Da
cia 1 310, avariată, preţ 
convenabil, tel. 641167.

(1780)
• Vând porc gras. Jo-

sani. 43. (2732)
• Vând apartament 4 

camere, zona auto-moto. 
Telefon 721708,

(27310)
•  Vând VW Golf GT1 

16 V, 1988, noiembrie, 
şist ABS, motor raliu 160 
CP (alergat o cursă asalt), 
8800 mărci. Tel. 715579.

(2730)
«> Vând chioşc alumi

niu, tip Slatina, preţ a. 
yantajos. Te). 717748, zil
nic, orele 10—22. (2729)

•  Vând pompă spălăto
rie auto (nouă), Italiană, 
90 atm., 1000 DM. Infor
maţii chioşc staţia auto
buz Orizont, Deva.

'(7153) ?
•  Vând urgent casă

cu garaj în Deva. str. 
Petru Maior, nr.. 27. Tel. 
611074. (3106)

• Vând pui câine Collie 
(Lassie), cu pedigree. Tel. 
627756, după ora 14,

(3111)
•  Brutăria „Cristal**, 

Str. O. Goga, nr. 2 (lângă 
poliţia municipiului) vă 
oferă cea mai bună pâinet

(3107)
•  Vând Dacia TLX 1988, 

cinci viteze, înmatricula
tă, 3 600 DJM. Tel. 627876.

(3838)
•  Vând casă cu gaz. 

grădină, în Deva. Traian 
Vuia, telefon 618367.

(3829)
•  Cumpăr autoturism 

marca Audi, VW, Opel 
sau Ford, an fabricaţie 
1983—1986, în stare proastă 
se)u avariat, înmatriculat. 
Informaţii tel. 065/470705.

(3114)
•  Brad. Vând aparta

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

•  Vând garsonieră De

va, ţeran intravilan Uroi, 
posibilităţi gaze. Telefon 
660102.

(022700)

Petru Nicolae. Se decla
ră nulă x * * (3600)*

•  S.C. INFOMIN 
S. A., cu sediul în 
Deva, str. 22 Decem
brie 37/A, angajează 
şofer cu domiciliul 
stabil în Deva,, pose
sor al categoriilor B 
şi D. Relaţii se pot 
obţine la tel. 613915 
şi 614718, sau la se
diul societăţii.

(3112)

; # închiriez apartament 2 
'.camere,, parter, centrat 
Tel. 616420. (3827)

Decese

•  Suntem alături. de 
dl Ticu Ionescu în mo
mentele tristei despărţiri 
de soţia sa . J.

ALEXANDRINA 
şi îi transmitem sincere 
condoleanţe. Familia Ro
man.

•  S.C. Brutăria Neamţ 
Import-Export S.R.L. De
va angajează vânzătoare, 
ospătari, bucătari califi
caţi în meserie. Informa
ţii Ta sediul societăţii, în 
str. M. Viteazul, .nr. 32.

(023831)

•  S.C. Alcom Service 
SRL Orăştie declară nule 
certificatul de înmatri
culare al societăţii şi codul 
fiscal, fiind pierdute.

(3113)
•  Pierdut cod fiscal a- 

parţinând societăţii S.G. 
Prodsim SRL Simeria. Se 
declară nul.

(3103)
•  Pierdut cod fiscal a- 

parţinând S. C. Bip Met 
Investicom SRL. Simeria. 
Se declară nul.

(3104)
.• Pierdut legitimaţie 

serviciu, eliberată de F.E. 
Mintia, pe numele Puiţi

•  Cu tristeţe şi 
profundă durere anun
ţăm încetarea ful
gerătoare din viaţă a 
dragului nostru i

GEORGEBUTARI 
(78 ani). înmormân
tarea va avea loc azi, 
20 decembrie 1995, în 
comuna Şoimuş. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace I, Nu te vom 
Uita* niciodată. Soţia, 
fiicele, ginerii, nepo
ţii şi strănepoţii. .

(3116)

Cu prilejul sărbătorilor 
CRĂCIUNULUI ŞI
ANULUI NOU 1M& 

conducerea
SUCURSALEI MINIERE BRAD 

Transmite pe această cale tuturor sala
riaţilor din subunităţile sucursalei, iamiliilor 
acestora, precum şi colaboratorilor, cele mai 
sincere felicitări, împreună cu urările de ani 
mulţi, o viaţă mai prosperă şi fericită, multă 
sănătate şi putere de muncă, însoţită de tra
diţionalul salut mineresc NOROC BUN i 

LA MULŢI ANI!
CONDUCEREA SUCURSALEI 

MINIERE BRAD

•  Cu multă durere, a- 
nunţăm pe cei care l-au 
cunoscut şi preţuit că a 
încetat din viaţă bunul 
nostru nepot şi unchi 

REMUS FUSA 
din Sîrbi. ,

Nu te vom uita nici
odată ! Mătuşa, Ionică, 
Laura şi Ioana.

(396002)

S.C. PĂLĂRII 

„CRÎSTINA“ 

S.R.L. DEVA 

ANGAJEAZÂ 

ŞOFERI

PROFESIONIŞTI

(pre-
• Vârsta maximă 40 ani
• Cunoscători ai unei limbi străine 

ferabil germana)
• Vechimea în muncă 5 ani.
Informaţii suplimentare la sediul firmei,

str. A. Vlaicu, nr. 19—21.

V
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l

SOCIETATEA

APOLLO S.A. DEVA

A N U N Ţ A

1. REVELIONUL ’96 organi
zat în salonul mare al HOTE
LULUI „DECEBAL" mai are 
disponibile numai 50 de locuri.

Vă aşteptăm, nu veţi regreta!
Informaţii: direct la sediul 

hotelului, din str. 1 Decem
brie, nr. 37 A, sau la telefoa
nele 214296, 212413, 616948 şi 
612187.

2. Livrările de apă minerală 
pentru CRĂCIUN se fac până 
in ziua de 23 decembrie 1995, 
ora 14, respectiv, 20 decem
brie 1995, ora 15. pentru RE
VELION.

Societatea APOLLO S.A.; De
va urează tuturor angajaţilor 
şi colaboratorilor- SĂRBĂ
TORI FlfrUCITE si un căldu
ros LA MULŢI ANI!

S.C. AGERCOM-IMPEX 

S.R.L. DEVA

Str. împăratul Traian, nr. 34 

MAGAZIN ABC 

(In spatele spitalului) 

VINDE EN GROS

• Portocale calitatea Extra, 
import Grecia. Preţ 2 100 kg.

• Zahăr — Preţ 1 620 kg. 
Preţurile includ T.V.A. 
Relaţii:
Telefax 054/625063; 
Telefon 054/219300.
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LA ANIVERSAREA UNUI AN ÎN ROMÂNIA, 
SCHERING-PLOUGH A LANSAT 

PRIMA CEFALOSPORINĂ ORALĂ, MONODOZĂ
DIN TARA NOASTRA

J 1 apuil ca o firma americana a împlinii un an de cînd a intrat 
pe piaia românească, nu este in general, un eveniment de 
senzaţie în ciuda legislaţiei confuze si a' unei birocraţii pe 
măsură, multe companii reuşesc sa dezvolte < aici afaceri 
prpflabile //-
’ Insa, m cazul fimieloi ce aduc in iară noastră rezultatele 
tehnologiilor de ultima ora si ale cercetării de*vîrf, aşa ca 
Schering-Plough, beneficiul aparţine in egală măsură şi 
utilizatorilor.

Cum medicamente foloseşte toata lumea, iar firma Schering- 
Plough este un nume de referinţă in industria farmaceutică, 
simpozionul organizai de aceasta după primele 12 luni de 
activitate în România s-a transformat intr-un moment de interes 
vşi pentru public. Cu acest prilej s-a lansai in ţara noastra prima 
cefalosporinâ de generaţia a IlI-a, administrabilâ oral; monodozâ 
'denumită Cedax /
^înregistrarea acestui antibiotic extrem de modem ş-a făcut la 
noi de puţin timp. după ce in italia. Germania, Franţaşi Spania â 
obţinut o recunoaştere unanimă atât din par,ea institutelor de 
profil cât şi prin studiile clinice obţinute in urjna tratamentelor. 
-Lansarea aproape simultană in diferite ţâri a medicamentelor 
descoperite de Schering-Plough" a declarat di. Dario Ronco. 

.'directorul reprezentantei din România la conferinţa de presă, 
‘"firmele de medicamente urmeaza o strategie prin care se 
încearcă a se acorda bolnavilor aceeaşi atenţie, indiferent de zona 

> geografică căreia ii aparţine ţara respectivă. -
D6resc sa remarc sprijinul acordat-de Institutul de Control al 

Medicamentelor.pentru că acest nou produs să se gaseasca ntai 
reprede în farmacii şi de către Ministerul Sănătăţii, care a decis 
admiterea Cedaxuluîin regim de urgenaţ pe lista compensărilor, 
tocmai datorităImportanţei sale in tratamentul infecţiilor acute si 
cronice.

După: Conferinţa de presa de ia World Trade Center, a început 
simpozionul propnu-zts. In Sala de Conferinţe â Complexului 
Romexpo. ■ -

Peste 300 de medici din toata ţara au putut afla noutăţi despre 
metodele modeme de antibioterapie: totodată experienţa 
personala a participanţilor s-a materializai in fructuoase discuţii 
fn cadrul simpozionului profilâindti-se noua conduita 
terapeutica in multiple infecţii ale tractului respirator superior şi 
sferei ORL. Cedax-u! apărând de exemplu ca o alternativa 
excelentă, prin comoditate* şi calităţi superioare, faţă de

penicilina in tratamentul, profilaxia primara şi secundară a RAA, 
Schering-Plough a ţinut să-şi onoreze ziua aniversara prin 

participarea ̂ unui invitat de mare prestigiu Prof Ronaîd E. 
Grossman de la spitalul Mount Sinai din Toronto. Canada.

Prof. Grossman specialist in medicina interna şi bolţ, 
respiratorii este o personalitate bine cunoscuta pe plan 
internaţional, membru a numeroase spcietaţr medicale de 
prestigiu. . ;■ pv'.;.:-: ■.■■■>.■ . /y jC f

Dacâ terapiile modeme si studiile clinice efectuate şi in ţara 
noastra se adresează mai mult specialiştilor, atenţia presei a fost 

-capiaiă şi de istoricul corporaiieiSchering-Plough-.
înfiinţata in 1928. ca s u b s id ia r  al firmei germane Schenng 

AG, naţionalizata la începutul războiului de guvernul SUA şi, 
apoi privatizata, devenind corporaţie publica si având printre 
principalii acţionari concernele Merrill Lşncli. Pierce. Fenner &.1 
Beane. compania Schering-Plough - a axai in ultimele două’ 
decenii pe cercetarea bio-tehnologica 

S ch e rin g -P lo u g h  este  lider m o n d ia l pe p ia ţa ’ 
antihisîaminicetor prin Claritine (un antialergic non-sedattv) şi! 
in biotchnologie pnn Intron A (interferon alta 2b). Leucomax' 
(un factor de creştere pentru granulocnemaciolage). FUicinom 
(un antiartdrogen administrat incancerul de ptostata) şi altelei. * 

Concernul Schering-Plough deţine centre de> producţie in 
peste 40 de ţări şi laboratoare, de cercetare cu cea mai modernă 
tehnologie in peste 20 de ţari. în 1995 Schering-Plough a investit 
peste 650 milioane USD doar in cercetare, dov'edindu-şi astfel 
angajarea fermă in căutarea şi gasirea de soluţii terapeutice 
pentru cele mai sofisticate boli care macina sanatatea omenirii.

Antibioticul - Cedax. lansat pe 15 decembrie si in România, 
repezinta o realizare notabila in cadrul eforturilor de design a 
unui medicament. Cedax este un nou antibiotic oral. cu o singură 
administrare pe zi. Se pare ca suspensia de Cedax cu gust de 
cireşe va fi bucuria copiilor care suferă de otite acute, infecţii 
respiratorii variate; gastroenterite. pentru ca este foarte eficient.

A
v .

putândtraia boala in 5 zile cu doar o singura administrare pe zi!|
e fi»dar au numai a copiilor ci şi a celor mari. căci Cedax poate 

administrat şi in capsule, tot o singura data pe zi. având ô  
eficienta extraordinara. în concluzie intr-un moment in care* 
destule produse de slaba calitate inundă piaţa medicamentelor, 
astfel de simpozioane, ca cel organizat de Schering-Plough^ 
menţin specialiştii din ţara noastra in contact cu realizările^ 
stiiintificede virf. singurelecare asigura progresul in domeniul, 
de care depinde, practic, viaţa noaşţrâ a tuturor, — * ( ^ - 1 4 .
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