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AMESTECATE j
Este de'notorietate sta_ piaţa care i s_ar cuvenit 

rea de lucrUri la care pentru munca iui. cu ţ 
se, ajunsese în ultimii cote procentuale, de 25— i 
ani ai regimului totali- 35 la sută, în funcţie de >
tari eu pensionarea. îţi grupa de muncă, la con- ţ
făceai dosarul de pensie stituirea acestui buget, i 
şi te săturai de muncă După ce cheltuielile sa- t 
la stat aşteptând decizia lâriale âu fost astfel V 
de pensionare. Ba încă grevate, mai contribuie \ 
şi după primirea deci- cu 3 la sută din sa la ri 
zici, mai aşteptai 1—3 riul de , încadrare la J 

n pi îî rîtrarea în < -»- t&re . fbnduit de 1 
plată. Motivaţia întârzie» >ensie suplimentară, şi  ̂
rilor? Nu sunt bani: cu încă un procent, la i

/ Cum de nu erau bani îmbunătăţirea până la J
J pentru pensii în vremea 5 la sută a fondului de )
\ aceea, nu e greu de de. şomaj. Acest buget - îşi 1 
l  dus. Bugetul statului şi permite Guvernul să-l ) 
J bugetul de asigurări so. manevreze nestârijenit, I 
V ciale erau administrate în după cum ^dictează in te-  ̂

devălmăşie. Dacă pătura resele electorale ale par_ l

0  CABINET MEDI. 
CAL PENTRU PENSîO. 
NARI. Dl. ing. Aurel 
Halhoş preşedintele Ca.  
sei de Ajutor Reciproc, 
a Pensionarilor din mu. 
niciplul Brad ne-a in
format că aici funcţia, 
nează ţ i  un cabinei m e
dical pentru pensionarii, 

‘ Consultaţiile sunt . gra. 
ivite pentru menii W Ct .
- săi ţ i  sunt asigurate de 
către medici specialişti

\ din, eşjw ă Spitalului- m ii. 
■ nicipal Brad. (AU.)
, O  MULŢUMIRI s p o n . 
SORILOR- Sindicatul lu. 
apterilor de kt Oficiul 
âe Cadastru ţ i  Organiza. 

" rea Teritortului Deva — 
OCOT «r- - mulţumeşte 
sponsorilor. SlC. Octan

IsJC. Glatexim, Brutăriei
- Neamţ Import ■ Exţijirri, 

S.R.L., Metal Expres 
S.R.L., S.C. Naghi Attara

, S-R.L. Deva, dtut Vtorel 
. Mariş —, care au fost a. 

lături de ei şi l-au ajutat 
pe Moş Crăciun să.şi 

* umple sacul cu daruri 
. spre bucuria copiilor sa. 
'■f-MrrîaţMor OCpT 1 -DevH, 
<C.P.)

© AJUTOR UMANI. 
-.TAR. Asociaţia umanito* 
, r ţ  „Amiciţia'’ din - co- 
muna Baia de Crlş a 

luduş- clipe-de -fericire..
bucurii şi. emoţii intre.

, prinzând mţişuri de a_: 
jutorare a celor 4 S de 

, suflete nevoiaşf din fo l  
calitate cu prilejul Sfin
telor Sărbători ale Cră. 
piunului. Le.au oferit 
diferite alimente, lîn tă . 
rihdu.le speranţe într.o 
viaţă .mai liniştită, cu 
mai puţine griji • de săr. 

.. bători. (Praf, L.L.)

„TOTUL ESTE SUB CONTROL"
. Acum, .la sfârşit şi înce
put de an, peste tot se o- 
bişnuieşte să se facă bilan
ţuri şi (de ce nu?) planuri, 
să se ştie ce s-a mai făcut 
şi ce se v a m a ifa c e . Aşa 
cum ne-am obişnuit de a- 
tâţia amar .de ani, ni se 
ya spune cu sigurahţă că : 
„totul e sub control". Nu 
contează câtuşi de puţin că 
reforma cam bate pasul pe 
loc,' că 'şe'amplifică'mereu 
corupţia, că birocraţia’ este 
I i  $* -ne \z> săi t ,n  * pus 
stăpânire pe tot mai multe 
e<-v»  ̂ i4*W> t grosul
populaţiei Totul se dato- 

fireşte, tranziţiei şi 
crizei de care nu ne mai 
mfcm scâp^tî 

Am fost cu toţii martori 
la faptul că şi în acest an 
■f-, credem că acest lucru 
1-âr putea ctftlfirma şi sta
tisticile dacă există date şi 
in.acest sens..— s-a depă
şi* p anul Ia *. rtpo itu- 
aniversări, conferinţe, ,şe- 
dinţe ş- alte asemi no > i , - 
nifestări, care macină mă
runt din timpul productiv 
al milioanelor de oameni.

Ce ■>. i «.âştigat şi s-a p i e t  
din asta '  F.:-’ • g,.-e de spus 
.şi de calculat.

La de bilanţ, înce 
pând cu Parlamentul şi Gu
vernul, fieeai e este tentat 
să spună că : „totul a fost 
şi este sub control".; Chiar 
dacă în privinţa completă; 
rii cadrului legislativ sunt 
lacune cu duiumul iar, u- 
neori, în procedurile de ur
genţă se promovează ceea 
ce Ie poate aduce avantaje, 
dacă‘se-dau legi său ordo- 
nânţe cade se aplică sau nu, 
asta se cheamă că situaţia 
este sub7 control.

Vedhm şi *<«;< im că pri 
* atizarea eşt« - * 1 puţin „xs.- 
« i  acum; o m *»e ameţeală 
Cu cupoane -•ere nu it*î 
fopme şi do frig, „avem mi
lioane de jşUipşpri 
c «'t sşşpt debuâolaţi 
şi., o. duc f fcgţ mai greu, 
In ciuda^sţabilităţii macro
economice • creşterii zero 
şi F sporurilor 'negative de 
toate fellur Jt. n  ni *t pun 
P“ cap :«■ locuitor, cum s< 
</b. oui st calculeze
în noianul de probleme şi

I  |
I REGIONALA C.F. TIMIŞOARA COMUNICA s

S Cs urmare a ploiK abundente tn epute din 1f |  
T'. 1995 s„a u i' r1 s inundarea i un>i .■» elor porţiu <1 

;>» secţia d - rcuîaţie BRAD — SEBî j  
— - isn <> d » Criş inundare pe o pc ţiune I

|  de 600 mj ' ' ‘ ' < *
|  Hâîrnagiu — Vîrfurile inundare pe o porţiune I

i de f® km; - ’ • i 5
i. —  Vîrf urile — Aciuţa, inundare pe 6 porţiune d e l

( 1 km; ' ' !
— Staţia' Alniaş, liniile ’2 şi 3, acoperite-cu apă, §

I închise. „
A’i.t (!••* ia închiderea i circu f

i laţiei trenurilor pt distanţa Brad -  Sebiş începând X 
CU data de 27. 12. 1:)95. nrn -Q Oranrv/'lta Hp

de întrebări pe care ni le 
pun conjuncturile şi crizele 
e'.rc ne bântuie promisiu
nile de .reducere a şomaju- 
3ui de protecţie J categori. 
lloi i;c
sare de estructurare c- 
^  n nnicâ ir > d« : atâ,
fără acoperire. '
• Zbuciumul (resimţit, nţăi 
puţin pe tărâmul muncii şi 
ăl. faptei» concrete) care a 

, cuprins mai ales' viaţa po^
i '.'-â ă (>*• !<?■*?■•, şi
desfaceri de aliânţe), viată 
dominată de patimi şi eva- 
iî#r< d ' Is -x  partid la al
tul, n*i.< ales *»i ultima vre
me, datorate în ts-^ry ma- 
sură ,^>eciaUştilor" în agi- 

: tarea taberelor, s-â dovedi ! 
a fi contraprdductiv şi con- 
'.miMumr dr nitX  energik 
lupta între putere şi opozi
ţie . îmbrăcfei, uneori, a s-. 
pecte curtotul sfrăine de; in
teresele Raţionate.. ? ,:.-j . I 

Speram să'avem, punt au 
i multe: alte ţări, u n . buget 

opet "'a jpa iyPVfr cMar u  de 
austeritate a.-r să fi c*! 
noscut de pe acum, ceea ce 
în realitate nu s-a întâm
plat, d< ta adoptă: i lui sis 
şi acum a,irteertitudinsî. JJŞr 

NICOLAE TÎRCOB

(Confinutae 6s ^ag. a 2-<a)

O B  S E  R V A T O R
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. _____________________  ^

era scurtă la nevoile de tidului de guvernământ. |  
cheltuieli din bugetul de Din acest buget ar fi ’ 
stat, se băga grobian dorit parlamentarii ac. 
mâna în celălalt, că tot tualei legislaturi să se 
nu făcea nimeni opoziţie înfrupt cu pensii calcu. 
la o asemenea măsură late prin raportare " tă 
arbitrară şi abuzivă. Iată media' salariului, dini ul_ 
insă că după şase ani de timele 12 luni, înaintea 
la revoluţie, suntem pe pensionării, în vreme- ce
cale să ne întoarcem de pentru toţi salariaţii ra. 
unde âm plecat. portarea se face la media

Nu demult, Guvernul salariului din ultimii 
a adoptat .hotărâri în 10 ani, din care se aleg 
pi blema moduh cum r’ grupaţi. noi flţ*
va fi folosit bugetul (de vorba, asta dovedeşte şi 
asigurări sociale în  1996. ce parlament , „tânăr** a . 
Intre altele, el .*5tc deşii vein; căruia i„au scăpat 
nat « î îc'.k'<$.■* ridicaren mereu di t probi 
cu circa 25000 de lei a problemele grave .ale . 
nivelului medii tineretul lin România.

Izul electoral «< mă In e condi i supt po. 
‘.*1, i preco i.- »c> se ved f ‘î s < asemenea ingerinţş 
de la o poştă Execuţi- x>> bugetul dt asigurări 
vul îşi permite -această sociale, nu-i greu de eX_ 
generozitate" planifi. plioat. în lipsa altui ’or_ 
când cum să se cheltui ganism, el este adminis. 
Iască până la detailiu un trat de guvern, prin mi_ 
buget In care n-ar tre.. nisterul de resort.

................ Pentru menţinerea tn
permanentă stare., activă , 
a bugetului de asigurări 
sociale, Administratorul a . 
cestuia -ar -trebui -să-, aibă : 
la îndemână > pârghiile 

f IGJ< OQCLEI

but să aibă nici un a_ 
mestec. .

m»getul de asigurări 
sociale, se ştie, este consti
tuit pe baza mutualităţii.
La fel este constituit 
fondul de şomaj. Fie
care salariat cu contract ţ '-v
de muncă contribuie din (Contbtuare tn PSS-.a 2-a) %t

o

Cu data de 27, 12. 1995, ora -9,50.- Orgariele de spbcia--

*■* w'.to, .t ■< Regie ii le O >' Timişoara depui toate 
forturile pentru redeschiderea circulâţiei trenurilor I  

jj pe această distanţă. - - . • - -> ■? ; J j

UH& p e  z a

— Doctore, când .mă bag în păt capul îmî 
arde, iar picioarele îmi sunt precum gheaţa,.

— Culcaţi.vă invers...’

•  * •  • •  •

RÂURILE JUDEŢULUI LA COTA DE INUNDAŢII 

Starea la zi a inundaţiilor
Prin bunăvoinţa condu

cerii Prefecturii am in_ 
trăt în posesia câtorva date 
generale referitoare : la î- 
nundaţiile ce au avut loc 
în ultimele zile în judeţ. 
tată_le:

' •  Au ieşit din albii 
Criş Alt Mu - Cei 
şi,-Râul Galbena; •  Au 
fost afectate 447 gospodă
rii, 2195 ha teren .agricol, 
39 km de drum, au fost 
avariate 19 poduri şi două 
diguri, calea fera.ă a fost 
afectată pe o lungime de 
8 km; •  24 de sate au 
rămas fără energie elec_ 
trică. iar 9 comune fără 
telefonie; •  In prezent a. 
bele sunt retrase în matca

lor şi se lucrează la în . 
lătura rea strifcâciuniior. Se 
acţionează pentru degaja, 
rea de aluviuni a drumu_ 
rilor Blăjeni — Grosuri, 
Buceş. -r- Dupăpiatră, Brad 
— Gurabarza etc. » Au 
fost refăcute cele 2 poduri 
stricate din comuna Criş- 
cior. •  Se lucrează intens la 
repunerea în funcţiune a 
reţelei electrice şi a celei 
telefonice. •  La înlătura
rea stricăciuniloracţionează, 
la chemarea primăriilor, 
un marc număr de cetă
ţeni, precum şi militari de

(Continuare în pag. a 2-a)

*—«—*—* ■

« H i mm.
Mureşul-’ la cota de inundaţie.

m

Foio: PA VEL LAZ A

**•»

bjiafc-.i'ifyiii âiMH

29 decembrie

•  Sf. 14 000 de prunci 
ucişi de Irod; Cuv. Mar; 
c 'l  (Harţi);

‘ Onomattieă': ,M ar
cei;

•  S-au născut: în
1865, poetul, engle? Rtl_ 
DYAD* KIPLING (m. 
1936); in 1873, lingvis
tul şi filologul O VID
DENSUSIANU (m. 1938), 
în 1917, prof. VICTOR 
ISAC, om politic şi pu_ 
blieist hunedorean;

•  • 1919. . Parlamentul 
voteafă legile de rati
ficare a unirii cu RoL 
mânia a Transilvaniei, 
Bucovinei şi Basarabiei;

, •  1933. Primul mi
nistru I.G. DUCA este 
asasinat de legionari pe 
peronul gării Sinaia;,'

•  Soarele răsare la ■ î
oră 7,51 şi apune la 3j 
16,43: • J

$' •  Au trecut 362 de «J 
zile din an ; âu rămas !• 
doar... 3. ■[

W A w m - . v w w A v
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C U V Â N T U L  L ÎB E R

I
I
I
I

NOTE •  MOŢE •  NOTE •  NOTE
BARACA „UITATA**

I
I
I

U n  M o ş  s i r a e

II De câteva luni de zile, pe un trotuar al străzii B„ .  
mineseu din Deva, în d rep te  fostului atelier al Sar- I

i mismob, a fost „uitată" o barară metalică. Aici s-au , 
.efectuat ceva lucrări la reţeaua de termoficare. care I

| s_au terminat. In baracă s-au ţinut materialele şi ■  
echipamentul salariaţilor, dar ea a  rămas până acum I

I pe acelaşi loc, deşi nu are altă utilitate decât aceea a 
de a îmbogăţi" peisajul. Nu lipseşte oare acest „o- |

I biect" la inventar? Sau aşa se procedează peste tot •  
unde se fac lucrări, pentru a  mai schimba peisajul |

|  oraşului?

I
LIPSEŞTE CURAJUL I

I Intr-o scrisoare semnată de Ion Roată, din Brad, f  
sunt incriminate o serie de aşa_zise nereguli ce se I

|  petrec pe şantierul barajului de acumulare de la I  
f  Mihăileni. In esenţă, ar fi vorba despre sustrageri de |

vând la particulari, despre unii I  
pensionari ţinuţi pe posturl.dar care trag sforile şi "

I  materiale, care 
l  pensionari ţinuţi
I  mâţa de coadă, in vreme ce mulţi tineri nu au locuri I  
I  de muncă. ' . •
1  Pentru, a putea verifica veridicitatea celor ară- |

I' ''«Pi notn-âd tlâ An Ta» T3r>ojo /rinr>5 mşmriln f

Pentru unii ş t acest Mie# - 
Crăciun a fost sărac. In plus 
şi baba iarnă a fost capri
cioasă. Pentru că anul a- 
cesta Moş Crăciun a venit 
cu ploaie. Şi aşa o ploaie, 
la sfârşit de decembrie, par
că n-am văzut Pe lăngă 
alte 'supărări — cele mai 
mari cauzate de inundaţiile 
care-au afectat şi localităţi 
hunedorene — ploaia i-a o- 
bligat pe copii UI stea in 
CaSfe

Şi cât s-au mai bucurat 
când a  nins şi părea că ză
pada le va însoţi vacanţa. 
Dar it-a fost să fie de Moş. 
Ar fl fost frumos pentru e i  
le-ar fi dat copiilor prilejul 
să se joace. Ar mai fi fo it 
frumos şi pentru că ar mai 
fi acoperit sărăcia. I,a inau
gurarea orăşelului copiilor 
din Deva, o doamnă profe
soară, ce-i însoţea pe micii 
colindători, în treba; „Scena

State, era nevoie de curaj, ca Ion Roată (dacă numele
Sa

e aici, dar orăşelul unde-i 
focT*.

fote real) să-şi dea © adresă unde poate fi contactat | 
pentru a primi mai multe relaţii In legătură cu cele j 
reclamate. Sperăm, să primim şi alte detalif 
de «dbiectul adus In discuţie.

Orăşelul era tot a- 
colo, adică in faţa Casei de 
Cultură Deva. Numai că nu

se praa vedea. Doar Moş 
Crăciun ce era mai răsărit. 
«Dtn cauza sărăciei" — r«_ 
marca wmft dintre eggani-' 
retori. Aceştia — inspecto
ratul Şcolar, Clubul Elevi
lor, Administraţia Tabere
lor Şcolare şi Primăria De
va — aa făcut cc-au putut. 
Aa bătut chiar la mai mul
te porţi pentru a putea o- 
feri dulciuri şi eolăcei eo- 
Undătorilor, care şi-au pre
zentat programele de co
linzi şţ «feieeitu'i de iarnă 
In costume populare sau a- 
decvate sărbătorilor (irozii). 
Ar fi fost chiar mai mulţi
«CTr flcTCTff m  inHUgUfom
dar organizatorii au fost 

ft nevoiţldU e refuze-aferteie 
dltl cauza aceleiaşi săracii.

Şi cât de bogate sunt su
fletele acestor copii, cu câtă 
dăruire au cftritaf b una  ta 
Naşterii Domnului cu gla
surile lor limpezi. Dar câtă 
amărăciune le podte lăsa 
un Moş Crăciun care nu le 

oferi măre lucra (V.

Şansei* unui «sandal da 
proporţii la Ulpia Dava

Ultima decizie a F.P.S. 
Pocăieşti — Încheierea 
contractului de vânzare 
ar. 674/83 noiembrie 1998,
prin care S-a desprins de
la  S.C. -Ulpia** &A. Deva 
«  vândut S.C. ^Sanexcon»** 
SJt.L. Deva spaţiul cou. 
mercial de la  terni -a* 
nexei magazinului univer
sal „Ulpia" {denumită 
fcWpâţa"L~-v a  creat mari 
nemulţumiri In rândul saţ. 
lariaţilor societăţii, mai 
ales a! celor din raionul 
de produse chimice aflat 
la nivelul superior, ra
ion care In orice moment, 
datorită accesului ce se 
face prin magazinul de 
la parter poate fi pus In 
imposibilitatea de a mai 
funcţ iona.

Referitor ta situaţia d i.

ptif. im ultima perioadă 
multe de.

poate ofer 
ROMAN)

BOALA COŞURILOR DE HARŢII»

Se pare că ufoi eoncitadinl au o  adevărată plâ_ I

(cere să răstoarne coşurile cu hârtii, fie că acestea I  
sunt amplasate în zona centrală, In zona gării sau I  

■  In altă parte a municipiului Deva. Această eondam. I  
I  na bilă boală i-a apucat pe „meseriaşi" chiar şi In I
■  jrifvnfîTo în {*piipiJiÂ«îiii flln «pmnfl rTf» *| nopţile din preajma Crăciunului, ale căror semne de 

âmpăr şi de „Vitejie" se puteau vedea dimi; 
lisa răi nană oare permanent anonimi aceşti 
tort? I

T. NICOLAU

I

\

Ziar editat de
CASA m  PRESĂ Şt EDITURA 

„ CUVÂNTUL LIBER* DEVA 
societate pe acţiuni cu capital privat

înmatriculată Ia Registrul Comerţului Deva. 
nr. J/26/61B/19M. Cont: 4072613U0 jRC.R
Cod fiscal : 2116827,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
DUMITRU GHEONEA, preşedinte (redactor şef): I 
TIBERIU ISTRATE, vicepreşedinte (redactor şe f '  

gdfoaeţ); SABIN CERBU. MINEL BODEA, NlCOLAE j

(Urmare din
prin care să 
genţii economiei — regii 
autonome şi societăţi co
merciale — Să-şi piă_ 
tească la timp cota parte 
din fondul de salarii io 
bugetul de asigurări şi 
la  fondul de şomaj. Nu 
se depun Insă in contul 
acestui buget, cu lunile, 
nici măcar acel 3 la 
sută 'pentru -- pensie . su
plimentară şi i  la sută 
pentru şomaj, pe «are 
salariatul le plăteşte In 
numerar pe statul de
plată din salariul de tn_ 

Ciite suncadra re. sunt marii

datornici cu aceste 
la bugetul de asigurări? 
In primul (And marile 
regii ale statului, de c ă »  
Guvernul este direct ră i. 
punzător. S4 se ostiti* 
Guvernai pe rine? Perie 
f cetei Dacă ar exista ta 
România o casă a asigu
rărilor sociale şi penii, 
itor, Independentă de Gu
vern, dar care eă func
ţioneze sub control s tă . 
tal, altfel «r sta lucru
rile. Aceasta este, deo. 
camdată. doar o aspiră, 
ţie a celor peste 5 mili
oane de persoane care 
au Închis cartea de mun
că. _ . \ •

m  «V părţile implicate tn 
divizare la nivelul Prefec. 
tarii judeţului — F P P . 
conducerea societăţii, rin- 
dleat etc. —, dar fără nici 
«n rezultat.

Dacă FPB._ul îşi men
ţine hotărârea luată Ut 
ham mal soarta comple
xului comercial „Ulpia — 
Ulplţa" este pusă sub Un 
mare semn de întrebare, 
existând şansele unul con
flict de proporţii.

Ieri, 28 decembrie. a.a,; 
-ast fost convocaţi la Bucu. 
ceşti, la F.P.S., reprezen
tanţii conducerii S.C. „UI., 
pia" S.A. pentru o discu. 
ţie referitoare la divizare.;

Să mai ahuntim că in. 
anexa Legii 55, care con-,

' ţine societăţile ce urmează! 
a fi privatizate, S.C. „UI. 
pla“ S.A Deva apare cu 
întreg caţătolţd social, 
inclusiv spaţiul care s_« 
vândut tn această perioadă1 
de către F.P.S. prtn con.: 
traptal nr. 674/’9S, «vanta. 
jând doar t»n.g dintre acui 
cietâţiie care au cerut! 
divizarea anterior,

întrebarea se puse dacă 
omul oare fo te  Invitat p rin ; 
apeluri tentante să-şl de-: 
pună cuponul ştie cu a d e .! 
vârât pentefe ce Subscrie i 
şi pe ce subscrie,' d u d ! 
pa trimoniul societăţilor este i 
ciopârţit după fontei placi 
at cuiva . ■"  : v i;

Ne tndoinţ «#: feptte că] 
ceea ce s-a în tâ rz ia t lai 
,rUlpia“ ar putea constitui;

.cam' ^« * « 1***̂ hs 
nla iar dării se ia tik m  *»- { 
cilltăţi Uhri societăţi ln-j 
plin proces dp planare a |  
cupoanelor, pe ce bază şi 
pe ce motive se creează] 
totuşi acestea, rămâne o 
altă întrebare al cărei I 
răspuns 11 va da poate] 
tlmpuL I

CORNEL POENAR

la U.M.
lucrători de la

S la K a  Ia z i  ţ  Inundaţiilo r
1) Barza, Amenajarea hidro. J

- — s— - tehnică Mihăileni, Direcţia]
şi U.M. De. judeţeană de drumuri ş l ' 

E.M. poduri şn. (Tr.B.)
Alb S-a potolit

cu I

I
este

- tehA-gLa.' «a jfo
sud control
(Urmare din pag, 1)

Adresa redacţiei < 2 700 — Deva, str. 1 Decern, 
J brie, nr. 39. Judeţul Hunedoara. Telefoane: «11275 

612157; 611269; 625904 (corectură). Fax: 618061.
n

,uI vi*6vP|virtiuux |vui cbăuiajt , * «a  •.. uauuus» • • ■
Întreaga răspundere pentru conţinuta] articole-} 

lor o poartă autorii acestora. •
Redacţia nu răspunde material sau moral pen-1 

t n  articolele necontractate, trimise ziarului din pro* « 
pria iniţiativă a colaboratorilor. I

Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoia*» ; 
autorilor.

Tiparnl executat la S.C. JPolidava" SJl. Deva. *

câte nu avem de pus la 
punct în sfera finanţelor, 
unde moneda naţioală se 
fot depreciază şi inflaţia 
'sporeşte, dându-ne mare 
bătaie de cap ? ^

Cu toate că au existat 
unele intenţii, dar nu şi su
ficientă voinţă Să ne alini
em la cerinţele şi structu
rile euroatiantice, inclusiv 
Ift domeniul legislaţiei, să

intrăm In rândul ţărilor ci
vilizate, suntem mereu mo- 
nitorizaţi şi ţinuţi la dis
tanţă, având o  imagine şi
fonată In fonte,
- Dincolo de neimplinirile 
situaţiei „ţinute sub con
trol", ne putem aştepta ca 
fo anul electoral 1996. când 
toţi işi croifesc şî aşâză 
platforme şi programe stu
foase, să fie tot mai multe 
convulsii şi poliţe de plătit, 
important este Insă să nu 
ne pierdem răbdarea şi 
cumpătul, să ne încălzim la 
flacăra speranţei şi nădejdii 
că odată şi odată se va fa
ce curăţenie şi lumină şi in 
casa noastră.

Ploaia ce «  căzut vreme 
de câteva zile s .a  potolit 
miercuri in jurul amiezii, 
iar spre soare, tn u n a  
Bradului, a Început să 
ningă uşor .Ieri; stratul 
de zăpadă a ajuns de mai 
mulţi centimetri. Timpul 
s-a răcit brusc şi simţitori 
începând cu ninsoarea de 
miercuri, apele Crişului 
Alb au  Început să se re. 
tragă în matca tor. acţi. 
uae care s-a Încheiat in 
cursul zilei de ieri. SLa 
retras apa din curţile oaJ 
menilor şi de pe şosele 
astfel că transportul auto 
se desfăşoară aproape no r.

In privinţa liniei ferate 
Brad — Arad echipe «pe
dale lucrează la remedfe. 
rea stricăciunilor provocate 
de ape şi la controlarea

liniei. In aceste zile se t 
lucrează, in prindpal, la j 

: repararea benzii drepte a 
şoselei naţionale nr. 76, I n ; 
dreptul staţiei de autobuz | 
din Gurabarza. remedierea j 
defecţiunilor la tronscajnls 
de linie electrică de işaltă 
tensiune dintre Brad şi 
Crişcior pentru repunerea 
ei in fuiteţito» şl relua
rea alimentării c« d ec tri. 
citate a localităţilor din 
partea de vest a Judeţului, 
repunerea1 in funcţiune a 
liniei telefonice in Crişetovl 
pentru ireeoneetarea la j 
sistemul telefonic naţional I 
a aparatelor ce n_au func- ; 
ţionat de mal multe zUeş 
din cauza inundaţi»».

Al. JUBCA, 
colaborator 

TRAÎAN SONDOR

6,30 Ştiri, seriale, dau; 10,05 
Santa Barbara (s); 11,00 
Frumos şi bogat (s); 11.36 
Divorţuri (s); 12,00 Pre- 
ţul e fierbinte (show); 
12^0 Duelul familiilor 
fes); 13,30 Fetele de am* 
fsiteom); 14,00 Pasiunea 
ei e  crima (s.p.); 15,00
Sârbei Schafer talkshow; 
16,00 nona Chrisţen talk
show: 17,Q0 Hans Meiser 
talkshow; 18,00 Jeopardy! 
fes); 18,30 Intre noi (s); 
19,00 Bună seara (mag. 
landurilor); 20,40 Vre
muri bune — şi — rele 
(s); 21,15 Hercule (s.a.); 
22,15 Cadavrul din Ame- 
lung (f.p., p. III); 23,45 
Robocop (s. SF); 1,30 
Lugger (La.); 3,00 24 ore 
de groază (La.).

U 0  Germania azi di- 
mincaţă U0PO 
(s.p.); 1L06
teziilor (s); I2j00
Gyver (s/r); 13,00 Lave
Boat m  1 
John MD (S); 1546 
Trek (s. SF); 16.00 Mac 
Gyver (s); 17 Totul 

sau nimic (cs); IBJBO XKO  
fes); 18,30 Ştiri regionale; 
19,00 Aşn-i viaţa! (*); 
19^0 Ştiri « Sport o Me
teo; 20.00 Roata norocu
lui (cs); 2L00 SQverado 
(w); 2330 ÎDie * Barald 
Schmidt Show; 1,06 Pa
latul plăcerilor (L er.); 
2,25 Glitz (f.p).

630 Ştiri NBC; 7J30 
şi reportaje IU I »

7.30 Hoţii şl
informaţii

zl; 19j 
1L00 Roata banilor •  Eu- 

15A0 Ultimfeie zvo- 
17JW Roa

ta banilor o SUA; 11L36 
bursier; ltJS  

Ştiri ITNj 16^0 Secolul 
lui Prost (do); 20,30 Show 
Setiaa Scott; 21,30 Mari 
caae ale tamŞ(d»)X2JB0 

•Executive 
22,30 Ştiri şi 
Z$M Show-ui serii, ca 
J . Leno; <SflQ Gillette 
World. Spart Spe. 
cfol; 0,30 Rugby. Hali of 
Fame; 1,30 Buletin bor., 
sier; 1,30 Ştirile nopţii.

I M  Femei Inimoase 
(s); 130 Teledhnlneaţa 
(mag.): *fi5 Jurnal cana
dian; *35 Bibi... (sb 10,15 
Mag, ştiinţific; 11,35 SS 
nu visăm «3; 12,30 Heb
domadar fel; 13^5 Jurnal 
F3; 14,00 Luminile Pari. 
soiul (r>; 14-30 Afacerea 
Dreyfns (r); 16,15 Scurt- 
metraje; 16A0 Femei in i. 
moaşe (r); 17J»  Jurnal; 
17^0 «bL _ (r); 16.15 Stu
dio Ga briei (dlv.): 18,45 
Campionul fes); 19,30 Jur. 
nai TV5; 28J» lamunile 
Parisului; 26^6 Jurnal 
belgian; 21.00 Fortul Bo- 
yned («); 22^0 Ntegazin 
turistic; 23,40 Taratata 
(div,); 0,50 Alice (mag.

7̂ 00 Ş tiri; 9,45 
Bl liti M. Costanzo fe); 
1230 Forum (show); 1436 
Ş tiri; 14,25 Cotidiene 
(show); 14.40 Beautifui 
(s): 15.15 Robinsonii (s);
15,45 Casa Casfogna 
(show); 17.00 Desene a- 
nimate; 193)0 OK. preţul 
e corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
2L25 Circulă zvonul 
21,40 Glumele la o parte 
(^ow ); 23,45 Ştiri; 0,15 
Show-ul lui M. Costanzo; 
2^6 Cotidiene (show); 2,45 
Circulă zvonul (sbew/r); 
3,00 Revista presei; 3,30 
fia du ’ ţfe * 1

7J00 Ştiri ; 7,45 
mattina (moţ.); WJ5 
Film ; 12.05 Biutineaţa 
verde (magazin); f e t i  
Ş tiri; 13,35 Doamna in 
galben (s); 14^0 Ş tiri;
15,05 Sala de jocuri fes); 
16,45 SoIIetico (mag. co
piilor); 16,50 Deseue a- 
nimate; 18,30 Z or»  (s); 
IBJX) Azi In Parlam ent; 
19,10 Italia seara (ma
gazin); 19,50 Lima Fark 
(cs); 21JH) Ştiri, sport; 
21,40 Film; 23,30 Varie- 
tăţi; IJB0 Ştiri, zorBac. 
meteo; 1,30 A şti (mag.); 
ZfiO In şoaptă (rar.).

K
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CEI MAIBUNI SPO RTIVI HUNEDORENI

A l A N U LU I 1995

k

1. LAVINIA MILOSOVICI
CLUBUL ŞCOLAR SPORTIV DEVA

Marea, gimnastă <X 
României de ■ azi La
vinia Miloşovici a con
tinuat să-şi confirme 
valoarea ei de înaltă 
clasă, având ţi in a- 

' cest an o comportare 
' de excepţie. Etalăndu- 
şi calităţile sale~ teh
nice, in exerciţiile li, 
bere şt impuse, a evo
luat în competiţiile 
internaţionale la un 
înalt nivel, cucerind 
in 1995 titlul de Cam
pioană Mondială de 
senioare cu echipă fe- 

’ minină a României şi 
a fost medaliată şi cu. 
bronz la individual 
compus, ocupând ?i 
locul V  la paralele.

A participat ta nu, 
meroase alte concur
suri şi turnee inter
naţionale, unde s-a si. 
tuat pe primele locuri.

Antrenori: prof. OC- 
TAVIAN BEIJJ, MA
RIANA BITANG.

Lavinia Miloşovici, 
stea de primă mărime 
în constelaţia gimnas
ticii feminine, cu nu
meroase titluri mon
diale şi europene.

* 
V ** 4;'Y f K

.* '  |  te preţioase echi)

2. ANDREEA CACOVEAN
CLUBUL ŞCOLAR SPORTIV DEVA

Situată mereu pe lo
curi de frunte în ie
rarhia gimnasticii fe
minine internaţionale, 
Andreea Cacovcan a 
făcut şi ea parte •din 
echipa României ce 
s-a clasat pe primul 
loc la Campionatele 
Mondiale din acest an, 

. intrând in- posesia Me
daliei de Aur. Alături 
de Lavinia, Nadia şi 
Gina Gogeau, colege
le ei apropiate de la 
Clubul Şcolar Sportiv 
Deva, sub îndrumarea 
atentă, competentă a 
antrenorilor, Andreea 
a făcut paşi repezi pe 
drumul greu- al con
sacrării.

A  strălucit la ţoale 
concursurile şi tume.
ele organizate în di
ferite ţări ale lurtiii.

3. NADIA HĂTĂGAN
CLUBUL ŞCOLAR SPORTIV DEVA

■ Componentă de, ba
gă de multe ori în 
prima reprezentativă a 
ţării,' Andreea Caco- 
vean evoluează cu si

guranţă, aducând pune, 
te preţioase echipei.

i !

i  ^

Ca şi celelalte co
lege ale ei, Nadia Ha. 
ţăgan este o talenta
tă gimnastă a C.S.S. 
Deva, cu numeroase 
prezenţe in naţionala 
României.

Nadia face parte dc 
mai mulţi ani din „to
pul“ primelor gimnas
te ale României, fiind 
una dintre componen
tele de bază ale lo, 
tului naţional şi for- . 
mafiei României lă se
nioare. De nenumăra
te ori şi-a adus contri
buţia la frumoasele 
reuşite ale reprezenta
tivei noastre în întâi- ■ 
nirile din cadrul Cam
pionatelor Mondiale 
şi Europene.

Şi in acest ăn, Nadia? 
Hăţăgan, la Campiona- 
tul Mondial. de seni
oare a cucerit, împreu
nă cu echipa Româ
niei, titlu l suprem.- Ca- 
şi colegele de echipă, 
a participat ia .câteva\  
importante turnee şţ 
concursuri, în diferite 
ţâri, unde şum atras 
simpătia publicului 
spectator.

Antrenori: OCT.
BhLU şi M. BITANG.

4. ROBERT HANDRACHI
AJS. CONSTRUCTORUL HUNEDOARA

Asociaţia sportivă Constructorul Hu
nedoara a devenit una dintre asociaţiile cu 
pondere mare în dezvoltarea unui sport 
mai puţin cunoscut în judeţul nostru : ca- 
iac-canoe, locul de ia Barajul Cinciş deve
nind un minunat „teren“ de antrenament. 
Aici s-a pregătit cu conştiinciozitate şi am
biţie, nenumărate ore, Robert Handrachi, 
care a ţinut să mulţumească conducerii a- 
sociaţiei şi I.C.S.H.-lui printr-o comportare 
frumoasă la regatele de la Linz şi Bratis
lava, obţinând titlul de campion mondial 
de juniori şi locul IV la C.M.-de juniori 
din Japonia.

x Antrenor : GAVRIL DRÂGOI

5. DENISA COSTESCU
C.S.S. CETATE DEVA

Clubul Şcolar Sportiv „Getate“ din 
Deva este cunoscut nu numai în judeţul 
nostru pentru preocuparea sa în pregăti
rea viitorilor atleţi de frunte în atletismul 
hunedorean. Deseori pe pista stadionului 
„Cetate11 din Deva, în alte locuri din oraş 
şi in împrejurimi, tinerii sportivi. în frun
te cu antrenorii lor se pregătesc de zor 
pentru participarea la diferite concursuri.

Denisa Costescu este una dintre spor
tivele cu bune rezultate ale acestui an, în 
care, a cucerit titlul de Campioană Euro
peană şi campioană balcanică la junioare.

Antrenor: MARIANA MLADIN

6. CĂTĂLIN PRUTEANU
A.S. CONSTRUCTORUL HUNEDOARA

Karatele şi boxul sunt alte . sporturi 
mult încurajate şi dezvoltate de către con
ducerea Asociaţiei Sportive Constructorul. 
Hunedoara, sprijinită de S.C. I.C.S.H. S.A. 
Cu o bază materială bună, cu antrenori 
competenţi, sportivii îşi desăvârşesc în Sa
la sporturilor măiestria sportivă.

Cătălin Prutcanu este unul dintre ka- 
•ratiştii ce s-au remarcat -în acest an pe 
plan internaţional, . devenind multiplu 
Campion Mondial şi European de juniori 
la karate-do tradiţional. EI este unul din
tre tinerii karatişti de valoare ce promite 
foarte mult şi în viitor.

Antrenor: IANOS SIMO

7. MARETA ILpU
A.S. SIDERURGICA HD.

Cea mai mare atletă ce a a- 
vut-o judeţul nostru până acum 
multiplă campioană mondială şi 
europeană Îşi continuă cu per
severenţă şi dăruire activitatea 
şub atenta şi calificata suprave
ghere a cunoscutului său antre
nor, Şt. Beregszasy.

Condiţiile bune de pregătire 
asigurate de conducerea clubu
lui şi a S.C. Siderurgica S.A. au 
făcut ca şi in anul 1995 Marie- 
ta să ocupe locul I la Campiona
tele internaţionale ale României 
şi să participe şi să câştige con
cursuri internaţionale. Antre
nor : ŞTEFAN BEREGSZASY. I I

8. ION GRIGORESCU

AJS. MINERUL VULCAN

De mulţi ani, Vulcanul este 
cunoscut în sportul românesc 
pentru disciplina ce era in vogă 
în anii trecuţi în cehtreîe mine
reşti : popicele. Asociaţia Spor
tivă Minerul Vulcan are o pu
ternică echipă de popice, mereu 
între primele formaţii din ţară 
ce continuă să dea reprezenta
tivei noastre numeroşi sportivi.

Ion Grigorescu a intrat, în a- 
cest an, în posesia Medaliei de 
bronz cu echipa sa, la Cupa 
-Mondială. Antrenor : VALERIU 
PIŞCOI. 1

9. EMIL MIHAI

AJS. JIUL PETRILA

în localităţile Văii Jiului pe 
lângă sportul rege —- fotbalul 
— au cunoscut de-a lungul ani
lor o frumoasă dezvoltare şi al
te sporturi. La Asociaţia sporti
vă Jiul Petrila putem remarca 
preocuparea ce există pentru 
promovarea în rândurile tineri
lor a bărbătescului sport — lup
tele.

Dintre aceştia, în acest an, s-a 
evidenţiat Eniil Mihai care a o- 
cupat locul IV la Campionatele 
Mondiale de cădeţi şi a câştigat 
titlul de campion naţional al 
României. Antrenor: C-TIN 
MARMELIUC.
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10. VIOREL HABIAN 
. GIGI PUŞCA - *

A.S. MINERUL ANINOASA '

Cea maţ puternică formaţie 
din ţară la tir cu arcul se află 
tvi uj \  a ea Jiului, î i Oraşul Â • 
ninoasa Aici, eu sprijinul EM. 
Aninoasa, A.S. Minerul şi-a ridi
cat o bază unică în ţară pentru 
practicarea tirului eu arcul.

în fiecare an arcaşii din Ani
noasa obţin rezultate de presti
giu. în acest an , Vlorel Habian 
şi Gigi Puşcă au obţinut Meda
lia de bronz la Campionatul Bal
canic ce a avut Ioc în Turcia şi 
frumoase rezultate pe plan na
ţional. Antrenor : VASILE TA- 
MAS.

Acestor sportivi de excepţie le adresam călduroase felicitări .şi 
urări de noi succese şi... recorduri I

Clasamentul a fost întocmit de Direcţia judeţeană pentru tine
ret şi sport, pe baza rezultatelor obţinute în întrecerile internaţionale 
de sportivii hunedoreni şi la competiţiile oficiale alo acestui an, cu
prinse în calendarele Federaţiilor de specialitate. Ministerului Tine

retului şi Sportului şi Comitetului Olimpic Român.
La realizarea acestor frumoase succese ale ce'or mai buni spor

tivi hunedoreni, subliniem contribuţia deosebită şi activitatea lăuda
bilă ale Clubului Şcolar Sportiv Deva, A.S. Constructorul Hunedoara, 
A.S. „Minerul" Vulcan, C.S. „Siderurgica" Hunedoara, A.S. Minerul 
Aninodsq, A.S. Jiul Petroşani şi alteie.
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Cu mai bine de 2 ani 
în urmă, în numărul 904 
din 1 iulie 1993 al Co
tidianului „Cuvântul li
ber'1 am scris articolul 
„Instituţii juridice noi 
pentru Ţara Haţegului, 
preocupări şi probleme'*.

Dacă locuitorii din Ţa
ra Haţegului âr dori sa 
mai iectureze articolul 
apărut atunci, ar afla cu 
amărăciune că din spe
ranţele lor nu s-a rezolvat 
mare lucru; din contră, 
unele probleme s-au în
curcat şi mâi mult în 
defavoarea mai multor 
categorii sociale din oraş.

Pe scurt o relatare din 
acest articol: .

în şedinţa Consiliului 
judeţean din 31 mai 1993 
s-a solicitat să se rezol
ve cât măi urgent pro
blema înfiinţării la Ha
ţeg a judecătoriei şi par. 
chetului. Aşa se face că 
o comisie reprezentând 
factori de răspundere de 
la nivelul judeţului — 
Preşedintele Tribunalului 
Hunedoara, prim-procu- 
rorul Parchetului de pe 
lângă tribunal, directo
rul Direcţiei sanitare, in
spectorul general de în
văţământ, precum şi sub
prefectul de atunci — 
s-au deplasat Ia Haţeg şi 
împreună cu .primarul o- 
raşului au discutat amă
nuntele legate de prelua
rea unor clădiri care ur
mau să devină sedii ale 
noilor instituţii ale pu
terii judecătoreşti. Ajun- 
gându-se la o înţelegere, 
urma să se întocmească 
formele legale eliberării 
spaţiilor. Astfel s-a con
venit ca Direcţia sanita
ră judeţeană să accepte 
eliberarea clădirii unde 
se afla creşa oraşului, 
pentru a- începe amena
jările necesare".

In Urma . protocolului 
încheiat întrd Tribunalul 
Hunedoara, Direcţia sa
nitară, inspectoratul şco
lar şl Primăria Haţeg,

creşa cu cei 7 copii şi 
personalul care o deser
vea  ̂Urma să se transfe
re la Căminul nr. 1 din 
Haţeg, dar acest transfer 
n-a mai avut loc, deoarece 
între timp Căminul nr. 
1 şi-a schimbat destina
ţia, prin înfiinţarea casei 
familiale „Da Violette", 
din iniţiativa unei socie
tăţi de binefacere din 
Franţa şi prin bunăvoin
ţa dlui Georgel Răican, 
pe atunci prefect, aici 
fiind aduşi 30 de copii 
de la alte instituţii de 
profil din judeţ. Cele 
două grupe ale Căminu-

ducând cu trei încăperi 
spaţiul acestei instituţii. 
Acum, o grupă funcţio
nează într-o terasă care 
a fost închisă cu încă 
doi pereţi, cu mozaic .pe 
jos, iar eei aproximativ 
30 de copii de la aceas
tă grădiniţă folosesc ~un 
singur grup social cu o 
chiuvetă şi un WC. De
spre condiţiile vitrege 
de funcţionare ale aces
tei grădiniţe s-a mai 
scris în presă, au fost 
sesizate Prefectura, Con
siliul judeţean şi cel lo
cal, în şedinţe publice. 
Dar nu s-a sensibilizat

lui nr. 1 s-au desfiinţat. 
Multă lume, şi în special '  
părinţii- copiilor s-au fn- 
trebat de ce S-a desfiin
ţat acest cămin şi de ce 
consilierii oraşului Haţeg 
au aprobat această mă
sură. Trebuie să ştie ce
tăţenii oraşului că nimeni 
n-a pus în discuţia Con
siliului local Haţeg aceas
tă iniţiativă. Hotărârea a 
luat-o dl Georgel Răican, _ 
pe atunci prefect.

Dacă totuşi casa fami
lială „Da Violette" s-a 
înfiinţat şi fără aproba
rea Consiliului local Ha
ţeg, să-i ajute Dumnezeu 
să supravieţuiască şi să 

‘ funcţioneze în., bună stare 
deşi asemenea instituţii 
mai avem în jurul ora
şului Haţeg la Peşteana, 
Săcel, Bretea, Păclişai 
. Deci dresa care trebu. 

ia transferată de la Că
minul. nr. 1 a fost mu
tată in grădiniţa din str. 
Mihai Viteazul, dar... re-

nimeni. Noroc cu înţe
legerea omenească a doc
torului Mircea Marian — 
noul direcţor al Spitalu
lui din Haţeg, care a ce
dat o încăpere de la cre- 
şă pentru a funcţiona 
aici o Clasă a grădiniţei, 
tţa să nu mai stea copiii 
în condiţiile în care stă
teau, Pentru aceasta, con
ducerea grădiniţei, îm. 
preună cu părinţii co
piilor, îi mulţumesc.

Am făcut această in
cursiune asupra eveni
mentelor petrecute în ul. 
timii doi ani la Haţeg, 
pentru ca locuitorii ora
şului — părinţi de copii 
preşcolari — să cunoas
că de unde şi de ce le 
este afectată educaţia 
preşcolară a copiilor.

întrebarea cea mare se 
pune de ce nu au luat 
fiinţă până acum insti
tuţiile atât de necesare 
locuitorilor din Ţara Ha
ţegului — Judecătoria şi

Parchetul. Cu atât mai 
m-ult cu cât potrivit le
gii de organizare jude
cătorească, de aceste 
probleme trebuia să se 
ocupe direct prefectul, ca 
reprezentant al guvernu
lui în judeţ, Dacă cel 
vechi nu a făcut-o, ră
mâne în sarcina celui 
de curând instalat în a- 
ceasta funcţie să rezol
ve situaţia.

Tot într-o şedinţă a 
Consiliului judeţean din 
anul 1995 am cerut dlui 
prefect, cât şi dlui pre
şedinte al Consiliului ju
deţean, să soluţioneze 
problema fostului dispen
sar medical urban al o- 
raşului, care a fost pre. 
luat înainte de 1989 de 

' industria mică, aceasta 
folosindu-1 ca magazii, 
birouri, ca acum o altă 
societate, „Metalotex“, 
să-l liciteze pentru nu 
ştiu ce interese. Părerea 
locuitorilor Haţegului es
te că această clădire tre
buie înapoiată Spitalului 
orăşenesc Haţeg, să fie 
folosită în scopuri nobi
le (creşe sau dispensar), 
nu să ajungă şi aceasta 
birt sau cine ştie ce. i 
Mai ales că a fost con- 
struitâ din banii Minis- * 
terului Sănătăţii.
- Pentru că cele dotiă in

stituţii ale puterii jude
cătoreşti de la Brad şi 
Orăştie funcţionează de 
mai miiltă vreme; spe
răm ca ele să funcţione
ze în curând şi la Ha. 
ţeg. în acest scop ape
lăm în încheiere la fac
torii de răspundere — 
Tribunalul Hunedoara, 
Prefectura, pentru a ac
ţiona în scopul amena. 
jării spaţiilor puse la 
dispoziţie de doi ani. 
Sperăm ca măcar în de
butul anului 1996 pro- 

. blema să .fie rezolvată, 
înainte să vină alţi gu
vernanţi cu noi promi- 

' siuni. . v.v
AUREL ANCA. 

consilier judeţean

Pensionarii in casă nouă
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Sime- 

lila, care, până mal zilele trecute, funcţiona într-o sală 
| supraaglomerată a  Primăriei/prin grija dlui primar 
Fetru Păun jura. s-a mutat în casă nouă. Noul sediu 

’ este situat în centrul oraşului, blocul 2, parter.

După amenajările-necesare, noul sediu al pensionari-, 
lor a fost inaugurat printr-o slujbă de sfinţire, oficiată 
de preoţii Marius Draia şi Daurean Tomotaş, inaugura, 
re la care au participat oficialităţile oraşului, precum şi 
reprezentanţii unor firme care, alături de primarul ora. 
şului, au ajutat efectiv la finisarea localului, aducându- 
li-se cu acest prilej mulţumiri. -

In aceste împrejurări, pensionarii C.A.RJP. Simeria 
s-au mutat în casă nouă. (IOSÎP MERCEA).

D Ă R U IE ŞT E , C A  S A  F II  D Ă R U IT  *

Când, în numele locui
torilor din strada Liber- ză bine cu salariaţii, iar

Cum spunea, colaborea-1

taţii, Simeria, ne-a sunat armonia din familie, iu-1 
la redacţie dna A.M., spre birea este cheia reuşitei. I 
a ne solicita să ne de- -Şuf  ?m 0 »  I
plasăm şi să scriem de- S°tul meu mă aJuta' flmd |  

spre deschiderea aici a unui "administrator la firmă, iar |

I punct alimentar foarte bine socru mei sunt nl?te oa’ ■ 
aprovizionat, inclusiv c«
lactate, spre mulţumirea ««=ut fetele, le-au în -| 
celor din zonă, am notat da ^  limbile ger- I
informaţia, cu promisiunea manŞ maghiarai la u- I
5 vom merge. Am fă- *ca vom merge. ia- • * - . —  ” T” I

cut-o ceva mai târziu *dcuf' de mlocuit o pri- |
In oraş, numele dnei zL .,sau . alte /ep a ra ţil j o -

I 

I 

I
'I in oraş# uumcic uu« , „ ... ■
■  Sztrharszky Violeta Cor- crul meu mă aJu,ă' fllnd I

I nelia, patron la S.C. „Su- priceput la lucruri prac- B
percom Diana" S.R.L., este «ce, c-a fost electrician |  

I bine cunoscut. întâi da- Ia combinat şi având o j  
|  torită activităţii comerciale constituţie sportivă. I 
I pe care a extins-o în — Dar copiii dv ? I

I Piaţa Unirii şi în cartie- — Cea mare, Diana ■  
rul amintit, dar şi nu- Cristina, este studentă înj 

I meroaselor acte decarita- Bucureşti la „Spiru Haret",. 
! te şi sponsorizărilor făcute având înclinaţie spre limbi |  
|  pentru şcoli. Crucea Roşie, străine. In' 93 a fost timp I

I pentru familii cu copii, de şase luni in Statele I 
nevoiaşe. „Dăruieşte ca să Unite, unde a primit şi I 

5 fii dăruit" este învăţătura o diplomă de merit. Este ■  
după care se ghidează. efortul ei dar şi meritul |  

în pofida faptului că bunicilor. Face in para-1 
societatea pe care o con- fel un. curs de ghizi tu-f 
duce a „mers" pe un drum ristici. Adina Violeta este

I

I

Iascendent, dna Violeta este în clasa a IX-a la Diceut 
o femeie modestă şi co- de Artă din Deva. Sunt I 
municativă. Ne-a spus că fete cuminţi care ne-au î 
„am început să ne di- ascultat. |
versificăm, pentru că s-au — In timpul liber, dacă a 
Înmulţit alimentarele. In îl mai av«ţi, ce vă atrage? J  
Piaţa Unirii, lângă maga- — Dectura. Citesc lite-l 
zinul alimentar, pregătim ratură, dar şi cărţi re- I 
deschiderea unui cafe-bar ligioase, de filozofie. Sun-1 
intim, unde vom servi tem credincioşi şi chiar J 
sucuri, cafea, îngheţată, dacă in. aceeaşi familie I 
Precizez ci pe strada suntem de, religii diferi- ■  
Libertăţii avem două te, ne înţelegem perfect. |  
puncte de desfacere : la Trăim {n credinţă ş} am I 
nr. 8, cu profil alimentar, în suflet convingerea că I 
iar la 49, pe lângă pro- pentru tot ceea ce faci I 
duse alimentare, am des- rău se plăteşte. ■
chis şi un restaurant cu
terasă şi bar", , ESTERA SÎNA I

I

]#! T A  M U L Ţ I A N I I

! „Am luat cunoştinţă cu 
Interes de cele consemna
te In cotidianul indepen? 
dent „Cuvântul liber" din 
15 decembrie 1995, de" că
tre dl Petru Butaş, cu 

i privire la . crearea de noi 
, partide politice. Sunt punc- 
te de vedere Ia care şi eu 
ader în- totalitate..

Crearea unui partid po
litic al pensionarilor pre
zintă pericolul de denatu
rare a cerinţelor acestora. 
Iniţiative şi programe cum 
sunt cele pe care şi le 
propune acest partid le 
au în atenţie şi în preo
cupări, le desfăşoară chiar 
de multă vreine casele 
de ajutor reciproc ale pen
sionarilor, " —

Părerea, mea este că qel 
care au iniţiat acest , par
tid sunt dintre aceia ca
re nu prea au tras din 
greu înainte de pensiona
re şi care în loc să se roa
ge bunului Dumnezeu, fac 
parteneriat cu Diavolul.

Da „Actualităţi" am vă
zut că a mai luat fiinţă 
un partid, al automobiliş-

tilor. Succes în alegeri!
Folosec prilejul rugân- 

du-vă să primiţi din par
tea mea cele mai bune u- 
rări de sănătate şi de suc
cese şi să continuaţi dru
mul spinos pe care-1 are 
de străbătut presa scrisă 
liberă. îmi place ziarul 
„Cuvântul liber" tot mai 
mult şi mă bucură sucr 
cesele dv. Sărbători feri
cite şi „La mulţi ani!“ 
(Emanoil Şiara — Orăştie, 
str. Mureşului nr, 4).

Mulţumim pentru cuvin
tele frumoase şi- pentru u- 
rări, dle Şiara şi vă rugăm

să primiţi din partea noas
tră aceleaşi călduroase u- 
rări de sănătate şi Anul 
Nou fericit.

REPARAŢI-LE
DRUMUL!

„In vâra acestui an, prin 
luna iulie, s-a lăsat asupra 
saţului Lăsău o ploaie a- 
t&t de mare încât apele 
care au venit dinspre pă
dure au stricat drumul pe 
o distanţă de 30—49 de 
metri, adâncindu-1 de nu 
Se mai poate circula pe el 
cu carul. Dacă aţi scrie 
câteva rânduri în ziar, 
poate ar auzi cine trebuie

de la Consiliul local Lă- 
pugiu de Jos şi va mobi
liza oamenii din satul Lă. 
său la repararea drumului** 
(losif Bujoran, Lăsău) 
N.R. Dle Bujoran, nu 

putem decât să reprodu
cem ceea ce ni s-a spus 
la Consiliul local Lăpugiu 
de Jos despre drumurile 
de acces în satele comu
nei, atunci când am docu. 
mentat articolul „Nu ale
gătorii sunt de vină", la 
rubrica noastră destinată 
consiliilor locale. „Reţeaua 
de drumuri săteşti a fost 
şi este menţinută în bună 
stare de circulaţie, în toa
te satele". Să nu ştie dl

viceprimar Pogarr despre 
necazul dv. de la Lăsău? 
Afe prilejul să ia cunoş- 

, tinţâ de el pe această câ. 
le şi să acţioneze cu e- 
nergia care îl, caracteri- 

■ zează. ■ ■ ...

POŞTA RUBRICII
■  NIGOLAE UNGU- 

REANU — Zam: Dle Un. 
gureanu, în afară dc răs
punsul pe care vi L-am 
dat în nr. 1511 al ziaru
lui, alt răspuns în con. 
fermitate cu legea nu e- 
xistă. Reproducem pentru 
corecta dv informare art. 
I din Hotărârea nr. 414/

1993 a Guvernului Româ
niei, care reglementează 
gratuităţile la călătorii pe 
calea ferată pentru pen
sionari: „Pentru anul 1993, 
până la aprobarea unui 
program de protecţie so
cială, se acordă pensiona
rilor 6 călătorii simple, cu 
reducere de 50 la sută din 
tariful trenurilor de per
soane, clasa a Il-a".

Prin Hotărârea de Gu
vern nr. 800/5 oct. 1995, 
pentru prelungirea în a- 
nul 1995 a aplicării Ho
tărârii Guvernului nr. 814/ 
1993, privind acordarea u- 
nor facilităţi la călătoria 
pe calea ferată pentru pen. 
sionari se specifică la art. 
unic „‘Prevederile Hotărâ
rii Guvernului nr. 414/ 
1993 se aplică în continua
re şi în anul 1995“.-

Dacă alte publicaţii in
ventează drepturi în. afa
ra legii, este o chestiune 
care le priveşte. Dacă le 
inventează, atunci să le şi 
asigure aplicarea. Cu a- 
ceasta considerăm încheia
tă orice corespondenţă pe 
această temă cu dv, până 
la apariţia altor reglemen
tări legale în domeniu.
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NEVOIA DE IUBIRE
Mila, virtute dintre cele 

mai înalte- ale omeniei 
noastre, a fost şi este, în 
sufletul meu, egală cu iu
birea. Mărturisesc că în
tâia rază de iubire in sens 
platonic, aşa cum nu s-a 
mai repetat niciodată prin 
puritate şi intensitate, 
mi-a aprins fiinţa în anii. 
şcolii primare, să fi avut 
vreo 12—13 ani. Una din 
colegele mele, o fată oa 
cheşă, smeadă, cu ochi 
căprui şi iscoditori, sărac 
îmbrăcată în fuste de 
stambă-nflorată, şi care 
deseori venea desculţă la 
şcoală, mi-a umplut inima 
de acea compătimire în
cât nu mai aveam altceva 

• în minte decât cum să fac, 
să o ajut... Eram la rân- 
du-mi primul din cei pa
tru ai familiei mele săra
ce, dar biata mama îmi 
punea Zilnic în ghiozdan 
cele două feliuţe de pâine

„cu ceva"... Astfel că, des. 
coperind jindul cu .pare, 
pă furiş, colega de clasă 
înghiţea în sec, am îmbi
at-o şi pe ea cu o parte 
din pacheţel. A clătinat 
iute din cap şi a zbu
ghit-o afâră. Am reluat 
gestul, mai ferit, crezând

M ărturisiri

că se sfieşte să fie văzută 
de ceilalţi. în fine, după 
repetate îndemnuri, a pri
mit. De atunci, multă vre
me, am împărţit pacheţe
lul tăinuitei noastre „ali
anţe". Am reţinut zâmbe
tul ei schiţat, straniu, de 
o tristeţe şi bueuriă indi
cibilă, laolaltă, nu de re
cunoştinţă, ci de dragos
te... .s : Y.-'H.i.: ■ ’ ■

Este dificil să descriem .* 
astfel de impresii:.. Eu nu \ 
consider că au în ele ceva i 
ridicol, dimpotrivă. Ori de } 
câte ori, prin ani,,am scris 1 
lirică evocatoare a iubiri- l 
lor, imaginea ■ primei iu- i 
biri, aşa cum a scânteiat 
ea, atunci, neprihănite şi ( 
unice, s-a suprapus peste 1 
altă chipuri. /

Căci nu “milă a fost, nici ) , 
nălucire pasageră a comu- 4 
niunii con-fraterne. urna- i. 
ne, ci iubire. Mă tulbură J 
gândul că viaţa, aşa cum ţ 
a urmat, j-a înflorit ace- 1 ’ 
lei fiinţe şi un dram de / ! 
iubire matură, aşa cum j ' 
mie însumi îmi mai pun 4 
întrebarea : ai iubit cu a- i 
devărat ? Ai fost iubif cu 1 
adevărat ? ' ţ

Cert este că scriu şi voi 4 
scrie poezie dintr-o imen- / 
să nevoie de iubire. 1

EUGEN EVU \

Imaginarele ghetuţe 
Date cu cremă,

strălucesc.
Eu m-am culcat azi 

î mai devreme
Nu vreau cumva să

m-amăgcsc.

* Şi am visat era i
I i . iarnă, |
L Că fulgii mari frumos v 

' - dansau 1
prin ninsoare o • ,

fetiţa şi-un băiat |  
Ţinându.se de mână J 

- i ' . • alergau, j

PENTRU CUNOAŞTEREA ADEVĂRULUI
Cel mai de dorit lucru in 

această viaţă este înţelep
ciunea şi cel mâi de folos 
pentru om este cunoaşterea 
Adevărului. Dumnezeu este 
Adevărul. Cel ce a ajuns la 
cunoştinţa Adevărului, do
reşte, -mai mult decât ori

ce, mântuirea sufletului său. 
Acela crede, că mântuirea 
sufletului: său este mai de 
folos pentru el decât a do
bândi toată lumea.

Pentru aceasta trebuie să 
fii. stăpân asupra timpului 
tău, trebuie să supui minţii, 
voinţa şi simţurile taie. Iar 
mintea să o faci roabă as
cultării de Hristos.

Numai prin înnoirea min
ţii vei fi lin om nou, născut 
în Duh. Căci naşterea ade
vărată este cea în Duh şi

nu cea în specie. Toţi do
rim să câştigăm bunătăţile 
cereşti, dar puţini sunt cei 
care au curajul să înfrunte 
necazurile şi greutăţile de 
care au avut şi au parte, 
cei ce doresc să fie priete
nii lui Dumnezeu, în împă
răţia lui Dumnezeu se intră 
prin multe necazuri şi sufe
rinţe căci Dumnezeu mus
tră pe acela pe care-1 iu
beşte, îl trece prin focul 
încercărilor pentru a se a- 
loge cel mai curat aur, pen
tru a dobândi cele mai ale
se virtuţi şi pentru ca omul 
să fie desăvârşit şi destoi
nic pentru orice lucrare bu
nă.

Cei mai mulţi însă se le
nevesc ori se tem să por

nească pe cărarea cea strâm
tă pentru că niî âu pe cine
va care să-i înveţe.

Dacă ai stăpâni toată lu
mea, dacă ai avea toate bo
găţiile, daeă ai avea toate 
darurile trupeşti, ori toată 
înţelepciunea, la ce ţi-ar 
folosi, omule, dacă sufletul 
tău II vei pierde ? Că viaţa 
trece ca un vis şi tu treci 
ca floarea câmpului. Iar 
când vei muri, vei cunoaşte 
Adevărul şi vei şti că ai iu
bit viaţa vremelnică mal 
mult decât pe cea veşnică. 
Dar atunci va fi prea târ
ziu. Răscumpără,- dar, vre
mea pierdută, osteneşte-te, 
dorind mântuirea sufletului 

■' tău.

VICTORIA PLITEA

Când au ajuns lângă-o 
vitrină,.

Fetiţa s-a oprit zicând: 
„ — Vezi ce frumoasă 

' :V e păpuşa, 
Aş vrea în braţe să o 

strângi"

Privind o clipă în
vitrină,

Băiatul spuse întristat: 
Vezi, uite aia-i

maşinuţa 
Cu care-n vis eu m-am 
v jucat!"

Şi după-o 

Desculţi 

Cei 

Se

clipă de 
zăbavă,

în puful alb t 
de nea J 

Cei doi ca bulgări de | 
zăpadă

pierd încet în 
I noaptea grea,

|  Şi visul astfel mă
* îngheaţă 
t Mă ghemuiesc v uşor
* ' în

IFăsă să văd în jur 
■ nimica

1'  Nu vreau să şti» ce
s-a-ntâmpiat 

J GEORGIANA
I BALDEA

V/

0  LUME M A I BUNA
- „Nostalgia paradisului es
te una dintre puternicele 
nostalgii ce vor să obsede
ze fiinţâ  umană, Poate este 
chiar cea mai puternică şi 
cea mai persistentă dintre 
toate. O anumită: aspiraţie 
spre paradis este prezentă 
la orice nivel", se spune în 
„The Encyclopedia Of Re- 
ligion". Dacă am pierdui 
paradisul acum facem tot 
posibilul pentru a-1 aduce 
înapoi. Azi, luptăm pentru

pace, căci ea înseamnă ca- 
: lea spre e l ; aruncăm ar
mele şi-l numim pe toţi 
ceilalţi fraţii noştri. Vrem 
să făurim o lume mai bună, 
diferită de cea in care tră
im astăzi. Vom reuşi oare ? 
Dacă încercăm împreună, 
răspunsul va fi afirmativ. 

" 1 Postul preşedinte ameri
can, George Bush, spunea 
odată: „în această lume 
nouă pe care o zămislim 
nu există hărţi care să pe

arate încotro mergem. în 
timp ce lumea priveşte re
trospectiv la cele nouă de
cenii de războaie, certuri şi 
suspiciune, haideţi să pri
vim şi înainte spre un nou 
secol şi un nou mileniu de 
pace, libertate şi prosperi
tate".
> Ce-at—ffi isă-i urmăm jn 
demnul şi să privim cu în
credere. spre un viitor lu 
minos, spre o lume mai bu
nă !

Haideţi, : oameni "buni, să 
încercăm să realizăm o lu
me .mai bună, o lume mai 
sigură pentru nepoţii noş
tri ! De ce să lăsăm nostal
gia paradisului să ne ră
nească sufletele când avem 
puterea să facem ceea ce 
ne dorim cu toţii : „O lume 
mai bună !'*

MIIIAELÂ GLIGOR,
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I N  L I B R A R I I
Din volumele recent apă

rute la Editura „Daciâ“ re
ţinem :

•  Ioan Ţepelea „1919 — o 
campanie pentru liniştea 
Europei" (Ce s-ar fi întâm
plat. dacă republica bolşe
vică a lui Kun Bela ar fi 
reuşit joncţiunea cu bolşe
vismul rus ?), 300 pagini, 
3250 lei-

•  Ioan LUpaş „Istoria bi
sericească a românilor ar
deleni" ediţia a doua. In
troducere, îngrijirea ediţi
ei, note şi comentarii de 
Doru Radosav, 250 pagini, 
3800 lei. ' .........

•  D. D. Roşea „Existenţa 
tragică" (încercare de sin
teză filozofică). Prefaţa de 
Achim Mihu, 200 pagini, 
4300 lei. ^

•  Valeriu Anania „Din 
spumele mării" (pagini de
spre religie şi cultură). Edi
ţie îngrijită şi postfaţă de 
Sandu Frunză, 250 pagini, 
4998 lei.

•  Mihai Gribincea „Ba
sarabia în primii ani de o- 
cupaţie sovietică" (1944 — 
1950). Prefaţă de prof, univ. 
Dinu C. Giurescu, 200 pa
gini, 2800 lei.

•  D. Vatamaniuc „Emi- 
neseu şi Transilvania", 240 
pagini, 2550 lei.

•  Grigore Zanc "„Cădere 
liberă", roman, ediţie non- 
varietur cu o postfaţă de 
Petru Poantă, 320 pagini, 
3264 lei.

•  La Editura „Humani- 
tas“ a apărut „Palimpsest"

teologia negativă a triun 
ghiului, text stabilit, pre
zentat şi ilustrat eu 21 co
laje de Imre Toth, în ro
mâneşte, de Petru Creţia.

•  0> captivantă lectură 
despre decepţie şi speranţă 
ne oferă cartea lui Mario 
Vargas Llosa intitulată 
„Peştele în apă“ tipărită de 
„Editura Universal Dalsi".

•  Deosebit de atractive 
sunt cărţile pentru copii a- 
părute recent la Editura 
Miron din care menţionăm 
„Albă ca Zăpada", carte de 
colorat, 26 pagini, 1400 lei, 
şi „Motanul încălţat", carte 
de colorat, 20 pagini, 1200 
lei. .

VLADIMIR POP 
MARCANU

O posibilă viitoare stea a muzicii populare.

Foto : PA VEL LAZA

,.>J

.Conexiuni". (Salonul judeţean'

Mircea Bâtcă — „Vegetal 1“. (Salonul judeţean de arta).
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18.00 D.a.; 10,30 Aventurile lui Skippy 
(s); 11,00 Lumină din lumină: ediţie spe
cială de Sf. Vasile cel 'Mare; 12,00 Să 

Iii gazdă sănătoasă ! Melodii populare (X);
13.15 Concertul de Anul Nou al Filar
monicii din Viena; 14,35 Popasuri cuba
neze; 14,45 Videomagazin. De la egal la 
egal; 17,00 Emisiune in limba maghiară;
17,40 Anul sportiv ld95, Retrospectivă: 
gimnastică; 18,30 Dacă doriţi să revc. 
dcţi...; 19,30 Fata ţi  băieţii <s); 20,00 Ac
tualităţi, meteo; 20,30 Dacă doriţi să 
revedeţi...; 21,30 Minciuni nevinovate (î. 
SUA 1987) cu Joanna Pakula; 23,05 Pe- 
trcceţi cu noi. Cântece de voie bună (I); 
0.05 Actualităţi; 020 Telc-discoteca *98; 
120 Dacă doriţi s i  revedeţi...

I v k i
1020 Magazinul performanţeior; 10,50 

D.a.; 1120 Milionul lui Brewster {£. SUA 
1985); 13,00 MTV Greatest Hits; 14,00 
Drumul spre AvOnlea ts/r); 14,50 Reci
tai Sheryl Crow; 15,15 Perla Neagră (s/r);
16.00 D.a.; 1625 Inimă sălbatica <s>; 17,19 
Vedete in recital; 17,45 Iubiri araăgitoa. 
re (s); 18,30 „Vă place opera?* (concert);
20.15 Santa Barbara _(S); 21,00 TVM Me
sager; 2120 Jocuri bune— anu’ areJ; 22,00 
JuJio lglesias în concert; 2225 Repriza 
a treia (cm. sportivă).

MARTI. 2 IANUARIE
I V H |

9.00 Santa Barbara (s/r); 9,45 Aventu
rile tui Skippy (s); 1040 Tip-top, mini- 
top. Gala laureaţilor; 11,35 Moş Crăciun 
(f. SUA 1982); 13;03 Să fii gazdă sănă
toasă (Ii); 14,00 Actualităţi; 14,10 Khar
toum — capitala Sudanului; 14,15 Dacă 
doriţi să revedeţi...; 15,45 Fotbal 1995;
16,30 Convieţuiri; 17,00 Dacă doriţi să 
revedeţi...; 17,50 Extragerile Loto spe
cial 8/49 şi Noroc ale Revelionului; 18,00 
Cazuri şi necazuri în‘ dragoste; 1920 D.a.; 
19.36 Fata şi băieţii (s); 20,00 Actualităţi, 
meteo, sport; 2028 Râsete în Paradis (L 
Anglia 1951); 22,30 Vrem să ciocnim cu 
o .

viaţa un pahar! Melodii de neuitat, ro. 
manţe; 2320 Actualităţi; 2320 Dacă do
riţi să revedeţi.-

7"V R 2
9.00 Microrecital V. Şeicara; 9,15 Scar- 

let Pimpernel (£. SUA ’82); 11,35 D.a.;
12.00 Meridianele dansului; 1325 Johnny
Ilalliday şi invitaţii săi (concert); 14,00 
Actualităţi: 14,10 Video-satelit (div.); 15,50 
D.a,; 16,15 Inimă sălbatică (s)j 17,00 Fes
tivalul de păpuşi şi marionete „Gulli- 
ver" *95; 17,40 Iubiri amăgitoare (s); 
1825 Ecouri la un festival: „Crizantema 
de Ailr* '95; 20,00 Bal la Operă; 21,00 
Amintiri în paşi de dans; 22,05 Credo; 
2320 „Visul, unei nopţi de iarnă" (teatru 
TV) de T. Muşatescu. - -

MIERCURI, 3 IANUARIE
î V «  J

7.00 TVM Tclematina); 8,3b La prima
oră; 920 Santa Barba'ra (s/r); 10,05 Re- 
velion-carnaval pentru părinţi şi copii 
(r); J025 Videolexicon; 11,55 Iubiri amă
gitoare (s/r); 12,45 D.a.; 13,10 Muzica ;
pentru toţi; 14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj-- 
N.; 16,10 Anu) sportiv 1995. Retrospecti- 
vă: sparturile eu motor; 17,00 Microre- 
cital: Elena Cârstea; 17,15 Ecleziast *96; ■
18.00 De la lume adunate...; 1820 D.a.;
19.00 Poarta sărutului; 19,30 Fată şi bă
ieţii (s); 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 
2020 Middlemarch (s); 2120 Universuri 
paralele; 22,40 Totul despre muzică; 23,10 
Confluenţe; 020 Întâlnirea de Ia miezul 
nopţii; 1,00 La cererea publicului. Bi- 
suri oferite de cântăreţi români şi străini.

I V R 2
7.00 La prima oră; 9,20 Ora de muzi

că; 10,05 Mag. satelit; 11,30 D.a.;, 12,00 
Insulele Mauricius; 12,30 Bijuterii mu. 
zicale; 13.0Q Ala-Bala-Portocalai; 14,00 
Vremuri întunecate (f); 15,30 Trei zile 
pentru a câştiga (s); 16,00 D.a.; 10,30 Ini
mă sălbatică (s); 17,05 Mini-eco; 17,45 
Iubiri amăgitoare (s): 18,30 Era. în 1b. 
maghiară; 20,00 Pro Memoria; 20,30 Tu. 
rist-CIub; 21,00 TVM Mesager; 2120 Co
rul, de cameră „Preludiu"; 22,00 Santa 
Barbara (s); 22,45 Un secol dc cinema.

JOI, 4 IANUARIE
r v  «  i

7.00 TVM Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 E- 
cran de vacanţă (s): „Ca prin farmec — 
Remania", „Rău de mare — Spania";
11,05 Iubiri amăgitoare (s/r); 12,40 Da ; 
13,18 1001 audiţii; 14.00 Actualităţi; 14,10 
TVR Iaşi şi TVR Cluj-Napoca; 16,00 Ac

tualităţi; 1640 Tradiţii; 16,40 Magazin 
social; 17,40 Cuvinte potrivite; 18,05 Da .; 
1820 Ritmuri muzicale; 18,40 Milenium. 
19,39 Fata şi băieţii (s); 20,00 Actuali
tăţi, meteo, sport; 2020 Valea păpuşilor 
(s); 21,35 Reflecţii rutiere; 2120 Studioul 
economic; 22,30 Datini şi obiceiuri peri
culoase; 22,50 Simpozion (rev. de literatu
ră şi arte); 123,40 Actualităţi; 0,00 pol- 
dark (s). '

TVR 2
7.00 La prima oră; 9,20 Muzica pt. toţi;

10,05 Do. satelit; 1120 D.a,; 12,00 Varie, 
tăţî internaţionale; 12,45 Curcubeu; 13,45 
Ritmuri muzicale; 14,10 Reportaj '96;

. 15,00 Ecran de vacanţă (s): „Deşteptarea 
Minotaurului”; „Afacerea St. Baumann";
16,00 Du.; 16,15 Inimă sălbatică (s); 17,00 
Ceaiul de la ora 5; 19,00 Emisiune în 
limba germană; 20,00 Cultura îu lume 
(r)r 2020 .Enigma (cs); 21,00 TVM Me
sager; 2120 Şlagărd argentlnlene; 22,00 
2 x 20 de ani (f. Italia 1995):

VINERI, 5 IANUARIE
■ ^ B l c -  ■ ■ v r  i ; : / / J y ' v / ¥ ¥ ¥

7.00 TVM Telematinal; 828 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,50 E- 
cran de vacanţă. Trei zile pentru a câş
tiga: Blestemul regal — Polonia; 11.20 
MTV Greatest Hits; 11,50 Iubiri amăgi
toare (s/r); 12,40 Confluenţe; 13,10 1001 
audiţii: Placido Domingo (I); 14,00 Ac
tualităţi; 14,10 TVR laşi şi TVR Cluj- 
Napoca; 15,45 Din lumea afacerilor; 16,05 
Actualităţi; 16,15 Pompierii vă informea
ză.'; .1620 Emisîutae în limba germană;
17.30 Pro Patria; 18,30 Anul politic in
tern (IID; 19,00 Edera (s); 20,00 Aetua. 
lităţi, meteo, teiesport; 20,50 Tezaur 
folcloric; 22,15 Femeia urmărită (f. SUA 
1992, p.I); 23,00 Actualităţi; 23,2(1 MTV 
Euro TOp 20; 020 Valentino (f. SUA 87).

I V k 2
7.00 La prima oră; 9,2o Muzica pentru 

toţi; 10,05 Caleidoscop; 11,30 D.a.; 12,00 
Divertisment internaţional; 1220 Da ,
13.30 Divertisment muzical; 14,00 Cafe
neaua literară; 15,20 Convieţuiri; 16,20 
Inimă sălbatică (ş); 17,05 Bursa inven
ţiilor; 17,40 Oameni care au fost...; 18,10 
Iubiri amăgitoare (s); 19,00 Concertul 
Orchestrei Naţionale Radio; 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 Ilyperion (revistă litera
ră); 23,00 Din viaţa romilor; 23,30 Santa 
Barbara (s); 0,15 Bucuriile muzicii.

SAMBATA, 6 IANUARIE 
7 V R 1

7.00 Bună dimineaţa de la._ Iaşi; 8,50

Ba da, ba nul; 920 Drumul spre Avon. 
1*0 (s); 10,40 Matineu muzical; 11,30 Lu
mină din lumini. Ediţie specială de Bo
botează; 12,30 Vârstele peliculei; 13,05 
Pleiade. Repere istorice; 14,00 Actuali
tăţi; 14,10 Turnul Babei : Cristofor Co. 
lumb (dA); Ce vrăji a  mai făcut nevas- 
tă-mea Samantha? (s); Liceeni îndrăgos
tiţi (s); 18,45 Mapamond; 19,15 Teleen. 
eiclopedia: 20,00 Actualităţi, meteo, te.
lesport; 20,50 Şantajul (s); 22,20 A fost 
odată un Revelion !; 23,25 Actualităţi; 23,40 
Perla Neagră (s); 0,30 Petreceţi cu noii 
(II); 1,05 Vedete în recital: Frank Sinatra.

T V R , ;
7,00 întâlnirea de sâmbătă de la Cluj- 

Napoca; 12,00 MTV Disco Dance; 13,00 
TVR Timişoara; 1320 Est Meridian de 
sfârşit de săptămână — Program al TVR 
Iaşi; 15,55 D.a.; 16,20 Inimă sălbatică (ş);
17,05 Spectacolul lumii — văzut de scrii
torul Ioan Grigorescu: Africa de Sud;
17.30 Serata muzicală TV; 20,30 Pariaţi 
pe campioni (cs); 21,00 TVM Mesager;
21.30 Planeta Cinema — 100; 22,00 Săp
tămâna sportivă; 22,30 Santa Barbara (s).

DUMINICA, 7 IANUARIE
T V R I

8.00 Bună dimineaţa; 9,00 Pip, copilul
stelelor... cu formaţia Clubului European 
Timişoara; 10,00 Aventurile lui Skippy 
(s); 10,30 Lumină din lumină; 1120 Din 
albumul celor mai frumoase melodii
populare; 12,00 Viaţă satului; 13,30 Atlas 
Anul internaţional 1995 (III); 14,00 Ac
tualităţi; 14,10 Poşta TV; 1420 Video
magazin. De' la egal Ia «gal. Muzică şi 
poezie; Umor; D.a,; 17,30 Star Trek (s. 
SF): „Unificare” (II); 18,45 A doua Ro
mânie; 19,15 Robingo (cs); 20,00 Actua. 
lităţi, meteo; 20,45 Femeia ; urmărită 
(f. SUA *92, p.U); 2229 Tragerea extra
ordinară Loto 5/40; 22,35 Cântecel de dor 
şi of,„; 23,30 Actualităţi; 23.45 Anasta

sia (s), 0,45 Nocturnă lirică.
1 V R 2

8.00 5 x 2. Magazin duminical al Stu. 
dioului TVR Iaşi; 13,00 MTV Greatest 
Hits; 14,00 Actualităţi; 14,10 Telegrame 
(f. România 1959); 15,35 Grădina ascunsă 
(d.a.); 16,00 Recitai Patricia Kaas; I6,2u: 
Inimă sălbatică (s); > 1725 Magazin spor
tiv internaţional; 20,Oo Telerecital Vasile 
Cosma; 21,00 TViyi Mesager ; 21 30 Desco
perirea planetei: Israel; 22,00 Ritmuri 
muzicale; 22,25 La puterea a doua; 23,00 
Santa Barbara (s).

t â iV ^V » *
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■Seriale şi d.a.; 
920 Team Disney (dA- 
rep.); 11.40 Da ; 1220 
Eerie, Indiana (s); 13,15 
Casa plină ţs); 13,40 Ci. 
ne-i şeful aici (s); 1423 
O familie puternică (*R 
14,25 Prinţul, din Bel 
Air (s); 1420 L-A. Ma- 
Chine (s> .* „Inimă rece"; 
1525 T şi T <s): „Cam
pionul"

coperire ; 
Plac* <S)

16,00 A-Team 
(*);■' 17,45 Beveriy Ilills, 
99210 (s): „O nouă des- 

18,45 Melrose 
1925 Ştiri, 

sport, meteo; 29,10 Ex
ploziv — Weefcend; 21,15 
Soundmix (show); 2329 
Cum aţi zis (show); 0.90 
Sâmbătă noaptea Ia RTL;
1,00 Karate Tiger IV (fn. 
SUA 1989).

CANALE 5
7.00 Ştiri; 10,00 Film; 

1120 Opt sub un acope
riş (s); 12,00 Avanpremie
ră; 12120 _ Forăm (show) 
cu Rita Dalia Chiesa;
14,00 Ştiri; 14,25 Cotldie. 
ne (show) .cu Vitforio 
Sgarbi; 14,40 Prieteni 
(show); 1620 Simpsonii 
(s); 17,00 D.a.; 19,00 OK, 
preţul e corect (cs) cu 
Iva Zanlechi; 20,00 Roa
ta norocului (cs) cu Mike 
Bongiorno; 21.00 Ştiri; 
21,25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Corida 
(show, finala) cu Corra- 
do, Miriana * Trevisan; 
0,00 Ştiri; 0,30 FUm; 220 
Cotidiene (r); 2,45 Cir
culă zvonul (rR

SAT 1

6,40 John Ross (s); 
7,10 Seriale şi d.a; 9,50 
Psihanalistul preşedin
telui (co. SUĂ 1967) cu 
James Cobura, John De- 
laney; ÎL40 Silverrado 
(f/r); 14,00 Star Trek (s. 
SF SUA 1966): „Unde ni
meni n.a ntai fost nici
odată"; 15,00 Star Trek 
(s. SF SUA 1994): „Dax“ ;
16,00 . Time Trax (s.SF): 
„Preţui onearei"; 17,00 
MacGyver (s.a); „Joc ris
cant"; 18,00 Totul sau 
nimic (cs); 19,00 Sat 1. 
Fotbal; 19,35 Gladiatori 
internaţionali (cs); 20,30 

Bun fun Sport —comedy; 
2120 Noi nu suntem În
geri (co. SUA 1989) cu 
Robert d e  Niro.

N.B.C.

6,30 Ştiri NBC; 7,00 
învingătorii (dO); 8,30
Hello Austria, Hello Vie
na; 9,00 Ştiri ITN; 10,00 
Şcoala ciberneticii (do);
11.00 Ushuaia (do); 13,00 
Maeştri ai frumuseţii; 
1320 Mari case ale lu
mii (do); 14,00 Vldeomo. 
da; 1420 Talkin'Blues;
15.00 Hochei pe gheaţă 
NHL; 16,00 Golf. Johnnie 
U’alker World Cham- 
pionship; 17,00 Triatlon. 
Iron Man Şeries; 18,00 
Schi. Regele Munţilor;
19.00 Ştiri şi rep, ITN;
19,30 Air Combat; 20,30 
Selina Scott Show; 21,30
Datetine International;
23,00 Show-ui serii; 0,00 
NBC Super Şports.

RAI UNO
7,00 Ştiri; 8,00 Banda 

lui Zecchino (d.a); 1020 
Copacul albastru (s);
10.30 Fantastica Iun» a 
lui Richard Scarry (s);
11.00 D.a; - 11,50 Babar 
(d.a. Franţa/Canada *90); 
13,20 Check-Up' (mag. 
medical); 14,30 Ştiri; 15,00 
Mai sănătoşi, mai fru
moşi (show); 1620 Da -:
19.00 Ştiri; 19,15 Ziua a 
şaptea (em. religioasă);
19.30 Luna Park (show, 
p j) ; 21,00 Ştiri, sport, 
meteo; 21,35 Luna Park 
(Show, pai); 21,50 Pa- 
riem că;,.? (show); 0,15 
Ştiri; 020 Ediţie specia
lă; 1,45 Ciclul de filme 
„Obsesia magnifică".

TV 5
8,00 Vise in Africa;

9,05 Jurnal canadian; 
925 Bibi.» (s); 10,30 Mi
ză (mag, cC.); 11,00 In 
obiectiv Europa (rep.); 
1125 Sport; 1220 Sport 
african; 13,15 Mag. SOIA: 
13.35 Juram F3; 14,00
Orizonturi 0ns£-H 1420 
Fortul Boyard (r); 1620 
Carnetele unui aventu
rier (r); 16,39 Alpinism;
17,15 Evadarea (cs); 17,43 
Genii in iarbă (cs); 18,15 
Luna Park (mag.); lf,45 
Campionul (cs); 19J3 Rev. 
presei; 19,39 Jurnal; 20,00 
Asta nu merge (mag.);
21,00 Afacerea Dreyfus (f. 
TV Fr, p.II): 22,45 Scurt- 
metraje; 23,00 Jurnal';
23,40 Divertisment.
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6,30 Da ; 920 Team 
Disney (da., rep.): „Dis. 
tracţia de duminică"; 
11,00 Gargoyles (RAR 
11,20 Comoara din San 
Bosco (f.a. SUA *68); 12,50 
tn căutarea cristalului 
vieţi* (f.a. SUA ’89) cu 
D. Rambo; 1420 Eroul 
familiei (f.SF SUA 86); 
16,10 Parada filmelor 
Disney: Aventuri în Ma- 
laysia (f a  SUA 1990) eu 
Cristopher Daniel Barnes; 
17,40 Don Camillo (co. 
Italia 1983) cu Terenee 
Hiit Colin Blakeiy; 20,10 
Retrospectiva anului *95: 
(rep,); 21,15 Show cu 
Klauş-Peter Grap; 22,50 
Povestea pernei (co. SUA 
1959) cu Rock Iiudson, 
Doris Day; 0,35 Box.

7,00 Ştiri;, 10,00 Fron
tierele spiritului (em. 
rellg.) cu GianfrancQ Ra. 
vasi, Maria Cecilia San- 
giorgi; 10,45 Tata (s); 
11,15 Film; 13,10 Nou
tăţi cinematografice; 13,15 

- Superclasament (show) 
cu Gerry Scotti, Martina 
Colombari; 14,00 Ştiri; 
1420 Duminică» plăcută 
(show) cu Lorella Cucca- 
ririi; 19,10 Norma şi Fe- 
lice (s) cu Gino Brâmie. 
ri, Franca Valeri; 21,00 
TG5 — ştiri; 21,30 O ştii 
pc ultitna? (show), cu 
Gerry Scotti, Paola Ba
rai e; 0.00 Film; 2,30 Film; 
3,50 Film; 5,00 Film; 6,50 
Revista presei.

7,45 Aşa-i viaţa (r); 
8,10 John Ross (r); 8,35 
Star Trek (s. SUA '66/
r); (925 Star Trek (s.
"JASUA 1993/r); 10,15 Max 
Dugan se întoarce (co. 
SUA 1982) cu Marsha 
Mason; 1125 Şeriful din 
Fractured Jaw (w. An
glia 1955) cu Kenneth 
More; 13,40 Spiegel TV 
— reportaje; 15,15 La 
Bamba (f. muzical *86) 
cu Lou Diamond Phillips, 
R. de Şoto; 17,10 Ei iţi 
văd moartea (w. Italia/ 
Franţa/Spania/Ger. *73); 
18,40 Desideria (J. SF 
Italia 1994. p.I); 20,30
Numai dragostea contea
ză (cs); 22,00 Magia lui 
Steiner (em. muzicală).

720 Ştiri NBC; 8.00 
Săptămâna în afaceri;
9.00 Ştiri Şi rep. ITN;
10.00 Air Combat (do/rj;
11.00 Secolul lui Frosl 
(do); 12,00 Super Shop;
13.00 Grupul McLaughlin; 
13,30 Europa 2000 (do);
14.00 Executive Ufestyles
(do); 14,30 Talkin’Jazz;
15.00 NBC Super Sports
(do); 16,00 Moto. Pro 
Super bikes; 17,00 Bas
chet NCAA; 18,00 întâl
nirea cu presa; 19,00 Ştiri 
şi rep. ITN; 19,30 Video- 
moda; 20,00 Maeştrii fru
museţii; 20,30 Selina 
Scott Show; 21,3o Mag,, 
ştirilor NBC; 22,30 Ştiri 
ITN; 23,00 Show-ul serii; 
0,00 Golf. Aaderson Con
sulting, *

7,00 Ştiri; 7,45 Lumea 
Iui Quark (do); 8,30, DA;
9.00 Copacul albastru (s); 
9,30 Banda Iui 'y^ecchino 
(d.a.) cu Alessandra Be
ll ini, Marco Di BuOno;
11.00 Linia verde (rep.); 
11,45 Sfânta Liturghie 
(d); 12,45 Ziua a şaptea 
(em, relig.); 13,20 Linia 
verde (rep.); 14,30 Ştiri;
15.00 Duminica împreună 
cu.» (show). Conduce 
Mara Venier, Andrea 
Roncato; 21,00 Ştiri, me
teo, sport; 21,40 Fantas
tica (show) cu P. Bono. 
lis; 0,15 Ştiri, meteo, zb- 
dtec; 1,30 Film; 320 Anna 
Moffo Show; 4,45 Film;
6.00 Concert.

8,Oo Spaţiu francofon 
(mag.); 9,05 Jurnal; 925 
Bibi... (s); 1020 Em.
muz.; 11,35 Lumea e a 
voastră (cs); 13,05 Refe
rinţă (interviu); 13,35 Jur- 
nal F3; 14,05 Am văzut 
totul (mag.); 14,30 Fiice. 
Io lui Caleb (s); 15,15 C. 
Lamarche; 16,Oo Fran-
cofonii (cm. muz.); 1620 
Dincolo de mări (mag.); 
17,15 Ceva picant (div.);
18.00 Şcoala fânilor (div.); 
18,45 Week-end plăcut 
(div.); 19,30 Jurnal TV5;
20.00 30 mii. de prieteni
(mag.); 20,30 Jurnal bel
gian; 21,00 Interglâco 
(cs); 23,00 jurnal F2; 
23,40 Tintin şi misterul 
lui „Toison d’Or* (f/r).
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I ABONAMENTUL 
LA ZIARUL

I „CUVÂNTUL LIBER"
|  Abonamentul este calea cea m a i sim t 
|  r& ţ i  m a i avan ta jo asă de p ro c u ra re  a  Zia-1

(" ru la i nostru. C o s t u l  abonamentului~ 
pe luna tanuarie 1996 este de 2 500 de le i,. 

I piue taxele poetule. Fată de cumpăra- j 
|  rea zllnieâ a ticn itu l de la chioşc, care uri

I !

I 
I
I I

i RUGĂMINTE

\ Dispensarul medical 
l uman din Veţel are an 
l  rol de seamă in asigu- 
i rarea sănătăţii' oameni. 
\  lor comunei. Aici Iu.

V ' "care
, cu grijă de cei 
ţ tMză la serviciile

t v c u t u t v  m  |  . Dispensarul — ce va
e& 0R S1t«e*fliihlf| |  Intra in curând în re-

« f AA laal ■ ' MVarp —o (ticmtfUi «I A*

1 costa 4000— 4200 de tei, prin abonamentl 
economisesc lunar aproximativ 1 500jw .y « w n o w v  »ur«ui «piUiAflfpHV * IHW

dO tei, tn funcţie de numărul zilelor fie

Ziarul apare zilnic In 8 paginiii

1
■  Abonamentele se pot face la oficiile |

paftale şi la fac to ri poştali Pentru luna ■  
piattaarte puteţi face abonamente în  tot* 
|  cursul lun ii decembrie.

j

j  J 7 1 ‘

TOMBOLA
ABONAŢILOR

, emtbrte a.c.. la preţul de mmm ( 2  5 0 0  d e j  

>1 lei pe lună), fără a mai percepe — J~

I

I

1
:'! 1996 ;

; l  • I PREMIU I I I  — 100 000 LEI u r n i i  
! |  cititor ebonaţ pe primele 3 lun i din 

1996. I

Se vor avea în vedere la traoerea la|
\ |  sorţi realizarea a minimum de 100 de a-I 
i a bonamente pe un an, 500 pe 6 luni şi o I 
■  mie pe trei luni.
I

&

FILIALA DE BEŢELE ELECTRICE DEVA
Scoate Ia .

o suprafaţă de 21,6 mp la punctul numit „Var- 
niţa“, str. Dărăneşti, nr.. 43, Petroşani, ia ve- 
derea înfiinţării unul „Punct alimentar**.

Eventualii solicitanţi îşi vot anunţa par
ticiparea la SDEE Petroşani sau la sediul FEE 
Deva, Comp. Patrimoniu, telefon 615750/364, 
până în data de 10. I. 1996, când va avea loc 
licitaţia propriu-zisă. (356440)

aovare — dispune Şi de 
1 cabinet dentar. Din pă- 
l cate, aceste nu este fo. 
i losit deoarece nu are . 
J medic stomatolog. Rn. |  
ţ găminte» primăriei şi 1 
1 comdltaM loote. in au- j 
l soeie oamenilor wg—u  ?

nei către Direcţia soni. ) 
\ tară judeţeană este de i 

a repartiza şi la Veţel J 
l un cadra medical dv J 
l specialitate. '

I 
I 
I 
I
I
I
I

Pentru, c itito rii care se abonează pe oj 
perioadă mai îndelungată (3 luni, 6* 

um an), redacţia oferă posiMMta|

V
I i -
jj «81

ÎNTREBARE1

ţ
8 Dispensarul tncdi_ 4 
din comuna TopUţa i
,crit su  s  )

a- l

La înc

.  tea efectuării abonamentelor tn luna d€-J

I
;| rări (eventuale) de preţ în cursul anului1.

tn a jo -j

I 
I

jj 1996.

i |  C ititorii care se abonează tn această*. 
: |  lună vor participa la o tombolă, la eare,| 
I. prin tragere la sorţi, se vor atribui : |

•  1 PREMIU 1 — 300 000 LEI <tntd|
| cititor abonat pe întregul an 1996; |

•  I PREMIU î l  — 200 000 LEI unut\

CL.I& mm̂ , . . mmmr*.r rw. -
i lungă scris»».- 4 p  ne.a j 
/. spus şi verbal dl. Tra- } 
ţ ian Gherman — lu_

I
crează două cadre mc. 
dicale cu studii supe. . 
rioare. Cei doi aK & i 1 

) insă lac naveta la USU 
I reuoara şi se deplasea_
? *ă la Topii ţa numai din 
l când in când. iar, când 
ţ se duc totuşi, stau pu. 
i ţin in  comună. .Cu 
J câtăva vreme in urmă.
1 dispensarul avea fi?  o 
I asistentă. Postul respe 
I tiv a  test transferat la 
) Spitalul din Hunedoara.
\  Dl. Tr. Gherman se in_ 

treabă cum de Primă, 
ria din Tepliţa admite 
această stare de in . 
cruri, (Tr. Ba

DE SĂRBĂTORILE ANULUI NOU 
In orice ocazie 

UN CADOU ORIGINAL, 
iţ cu o grafică 

excepţională, • - •

in v e s t i t o r i lo r  
FONDULUI ROMÂN DE

cadouri de excepţie: 
500 milioane de lei 

I r i

In păHoada 13-29.12.1®®». »a o depunere ae 
minimum 309.000 le*

fiecărui al HMea depunător un premiu de 100.000 fel 
fiecărui al lO O -laa depunător i *  premiu de i

T.0 0 0 J6 6 0  fel
fiecărui al 1 .OOO-loa depunător un premiu de 

5.000.000 lei

De Crăciun, celui mai fidel teweadlw un premiu de
2 5 .O O O .0 0 4 l la i

Utui iun» februarie, ss tragere la eorfi pentru 
rii programului A, care ia 31.O1.1®90nu în 

. sold minimum 300.000 fpL 
1 premiu • de 26.000.000 fad 
8 premii - de 5.000.000#!
2» premii - de lOO.OOOlM 

2.000 premii - de 50.000 lei

îs Naşi As 1 
Ls Mulţi Ani î

cititor abonat pe primele 6 luni din antil j

I
- Tragerea la sorţi va avea loc joi, ÎS |  

1 1 ianuarie, iar câştigătorii vor f i  anunţaţi I 
1 1 prin ziar. j

I I

FELICITĂRI CU INSERŢII 
MUZICALA
de prodtieftj» americană,

fn chioşcurile proprii de difuzare ale 
ziarului „Cuvântul liber" din 

Deva, Hunedoara. Orăştie

UZINA MECANICA ORĂŞTIE 
Str. N. Titulescu, nr. 60, încadrează 
O REVIZOR TEHNIC AUTO,
Condiţii:
— studii medii tn specialitate auto;
— şofer profesionist;
— vechime minim 3 ani.
Relaţii suplimentare la Serviciul Resurse 

Umane, tel . 641040, ini. 233. (6420)

r - Z f c p i l S r

Hor-* * .•
Telefon: 0 4 /3 »  1915 
TelSton: 017322 1850

întotdeauna sănătatea

Alegeţi c a l i ta te a !!!
Cumpăraţi televizoarele

N O K IA
Prin magazinele QUASAR din: 
Deva Tel.6ll261 614983 
Hi/nedooroTeî.723139 
Orăştie Teî.642397

S.C. OSIRIS S.R.L.
Reprezentanţă a S.C. ULCOM INTERNA. 

TIONAL S.A. SLOBOZIA

im

! I
! t
i'V
\

.  •  Ulei floarea soarelui dublu rafinat sti-
|  ele 1/2: 1199 Iei (inclusiv TVA).

Depozit: str. Apuseni, nr. 1 (I.C.R.T.I.). 
Telefon: 054/623320, interior 46.
Fax: 054/622087.

I
Program:
Luni — vineri 
Sâmbătă

9—161 
9—13 ii

li
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ANIVERSĂRI

•  -Salariaţii S.C. P a . 
nicor S.A. Hunedoara 
adresează calde feliei, 
ţări dlui manager e .  
conomist Emil Bucur» 
la aniversarea zilei 
sale de naştere. (2742)

F i r m a  M O D E X

iubită

m Ab ia

Cel nu i mare distribuitor «o gro» am ţara de
î m b r ă c ă m i n t e  s a b o t a t a  i m p o r t  v ev e s t

vâ urează

A N NOU F E R I C I T t

ţ ZEPTER International Remania „ 

urează tuturor partenerifoj/ săi 

şi membrilor Marii Familii ZlPTER

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de iarnă şi 
a Anului Nou, Adunarea Generală a Acţio
narilor, Comitetul 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 !“.

S.C' AGROMEC LUNCOIU S.A.

|  Localitatea Luncoiu, str. V. Lungă, nr. 1. |
5 A nunţă  in ten ţia  de m ajorare a ta rife lo r la j
1 lucrările  p resta te  începând cu 1. 02. 1996. (6438) I

î  S i  ______________

„Brad“ S.R.L. Se declară 
«ml. (843»)

, 9 Ofer spre Închiriere 
‘apartament cu ' două ca_ 
mere, central, cu telefon, 
informaţii tel. 629474.

VANZARI —  
CUMPARÂRI

două camere parter, zona 
Mioriţa, preferat sediu so
cietate, tel. 623146. (3841)

•  închiriez sau vând
mese . biliard noi, tel. 
211041/628347. . (3839)

LICITAŢII

•  Vând casă în Deva,
apă, gaz, relaţii la tel. 
623221. (3172)

•  Vând chioşc metalic
( 5 x 3  m), pentru priva, 
tizare, sau garaj, tel. 
660959. (3173)

9 Vând Renault 21 in
jecţie, Renault 19 Diesel, 
Opel Kadett, tel. 218128, 
613398. • , (3840)
- •  Vând sau schimb 
casă şi grădină, com.; Do_ 
bra, cu garsonieră. Infor. 
maţii Al. Crişului, bl. 52, 
ap. 62, Deva. (7154)

•  Vând urgent Peugeot 
405, benzină, 6 ani, 8500 
mărci, negociabil. Tel. 
721188, după ora i8. (2741)

^  .

DIVERSE

PIERDERI

•  Pierdut “  autorizaţie 
funcţionare „Tinizo“ nr. 
6077, eliberată dc Primă
ria Hunedoara- O declar 
nulă. . (3743)

•  Pierdut certificat de 
înmatriculare S-.<3. Horti. 
cola Nichy S.R.L. LupCni. 
Se declară nul. (3167)

9  Pierdut certificat de 
înmatriculare J/20/78/1993 
aparţinând S.C. F'ortis 
Prest SJR.L, Hunedoara. 
Se declara nul, (3168)

•  Pierdut permis con
ducere categoria B, pe 
numele Achim Niculai. Se 
declară nul. ,(3175)

1 •  Pierdut legătufâ de 
chei cu două ' ehei, Joo 
poker, tel. 625777, găsito., 
rului recompensă. (7155)

■  Pierdut certificat in- 
nţatricplare nr. J/20/378/ 
1991, pentru Restaurantul

_# Cu adâncă durere 
fit suflet anunţăm că 
In 31 decembrie se 
împlinesc şase săptă_ 
mâni de la trecerea 
în nefiinţă a iubitului, 
nostru soţ, tată şi 
fiu »
ARSENIE TURCIN

Dumnezeu să-i odih_ 
nească în pace su_ 
fletul lui bun. Familia.

(3165)

cneorr TACT

FONDULKOM AM DE
INVESTIŢII

administrai d» CltO 
(Cretfftamtalt Imrect Roma mu) 

anunţa urihtrt oalele porformanti 
P R O G R A M U L Av

VALOAREA NOMINALA

10 .0$  l$

A)TITLULUlRDE*f?AttţlQ(PARf

36 300

dtE5Ti*EA FATA H  I  IANUARIE 1995 
CORESPUNDE UNEI D O M N » BANCARg 

ANUALE DE CCA 90 %

P R O G R A M U L  B

VALOAREA’NOMINALA DE fifFERJNTĂ 
AiLITLULUJ DE PARTICIPARE 

100.000 (îl.

106 500

mmm

m Cu adâncă durere 
In * sufleS, soţul Lazăr 
Cerbeleu anunţă împli
nirea unui an, la 30 de . 
cembrie» ora 3. de când 
m.ai nărăsit. soţia mea

Incluriez apartament

* ' Mdlţuînun conduce, 
rii întreprinderii Meca
nice Orăştie, colegilor, ru_ 
delpr, prietenilor şi veci
nilor care au fost alături 
de noi în marea pierdere 

.suferită prin plecarea 
'dintre noi a dragului nos_ 
‘tril ,

CZETENI ERNEST
Suflet bun şi nobil. Dum
nezeu să_!'.odihnească în 
pace. Familia. (1784)

9  Administraţia Pieţe, 
lor Deva organizează in 
15 ianuarie.: 1996, ora 10, 
licitaţie publică pentru 
Închirierea unei parcele 
în piaţa centrală (supra. 
faţă 6 mp), pentru ampla, 
sarea unei rulote (desfa. 
cerea mărfuri, alimentare). 
Preţul de începere a lici. 
taţiei chirie/lună 180 000 
lei, în piaţa agroalimen. 
tară cartier Kogălniceanu, 
suprafaţă de 65 mp. Preţ 
începere, licitaţie chirie/ 
lună 200 00# lei.

lăsându_mă cu inima 
frântă de durerp. Nu te 
voi uita niciodată. Dum
nezeu să te ierte. (3176)
' 9 . Pios omagiu şi n e . . 
ştearsă amintire regre
tatului nostru

NICOLAE PASCU 
la 7 ani de la deces. Soţia 
Elena şi rudele apropiate.'

(3153)

DECESE

- •  Ş.C. Imexom Orizont 
S.R.L. Simeria comunică 
modificarea adaosului co. 
niercial nelimitat. (3171)

c o m e m o r ă r i

Se împlinesc şase 
: ahi âe~ fe&rvd ne-ai părăsit, 
copil scump şi drag,
? VALERIU MEZE1 

PEŞTIŞOR
lâsându_ne cu inimile 
zdrobite de durere. Fomi. 
lia Mezei Xstvan. (3169)

•  Suntem alături de ' 
familia Mardare în m o. 
mentele grele ale despăr
ţirii - de draga lor fiică.

SANDA
şi.i transmitem sincere 
condoleanţe; Familia Tar. 
novschi. ţ

9  Cu durere şi compa. 
siune suntem alături de 
familia Mardafe la dis. 
pariţia fulgerătoare a dra
gei lor fiice

. SANDA
Familiile Budnic, Grosu 

şi Luca. ,1 iS (8396013)
•  Colectivul Spitalului 

G.F.R. Simeria, este ' ală. 
turl de ' farmaciste d in . 
gintă la greaua pierdere 
suferită prin : decesul ta . 
tălui său,

ROBIXSON PARAU
'Sincere condoleanţe. (3177)
; •  Mulţumim dlui dr. 
Nistorescu Silviu şi ca . 
drelor medicale de la 
Spitalul municipal Ojâş- 
tie, pentru dăruirea cu 
care au luptat la salvarea 
vieţii pelui ce a fost 

CZETENI ERNEST 
din Orăştie. Familia. (1784)

•  Familia * Lăsconi 
Claudia, soţie, - fiii 
Claudiu şi Alin de- 

> plâng trecerea prea 
repede în eternitate a 
celui care a fost un 
soţ minunat şi- un pâ_ J 
rinte deosebit 

VIOBEL LASCCWI 
Dumnezeu să-l . odih. 
nească în pdbe. în .  

mormântarea sâmbătă, 
30 decembrie, ora 14, 
în Peşteâna. (3179/88)

•  Colectivul S.C. 
Mbndb ■- Delfi Com 
S.R.L. Călan aduce un 
ultim omagiu celui 
care a fost patronul 
firmei

VIQREL LASCONI
şi transmite sincere 
condoleanţe familiei 
Îndurerată. Dumne
zeu să .l iefte. (3179)

•  Un ultim pios 
omagia din partea 
familiei Popescu Nicu, 
din Ancele, pentru 

■prietenul nostru drag 
VIOREL IASCONI 

(3180)

•  Un ultim omag|u 
din partea colegilor 
de la Compania de > 
îmbuteliat Coca Cola 
Timiş pentru cea care 
a fost • -

SANDA CSEO 
Transmitem sincere ; 
condoleanţe familiei 
Îndoliate.

I Cremonese — Torino - t—1. su
/  Florentina — Milşn 2—2 te,
J Inter — Cagliari 4 -0 . t
l  Juventus — Roma / - - -V- 2
I Lazio — Atalania i 5 -1 K. i.
1 Padova — Piacenza 1—1 iii
» Parma —' Vicenza 0—1 : 2
l Sampdoria — Napoli (nocturnă) 2—2 st
l  Udinese — Rari 1—2 2
i Ancona Reggiana :i—O-:-'" .1
ţ Bologna — Palermo . 0—0 se
I F. Andria —* Pescara ţtS t W t
j  Verona — Lucchese 0—0 X

SOCIETATEA COMERCIALA 
REMPES S.A. DEVA

Cu sediul In Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 
SCOATE LA

LICITAŢIE 
spre vânzare, în data de 15. 01. 1996 

- mijloace fixe cu durata normată expi
rată şi neexpirată.

In cazul când mijloacele fixe nu se adju
decă la această dată, se vor organiza licitaţii 
în fiecare a treia zi de luni, în fiecare luna, 
până Ia sfârşitul anului.

Lista mijloacelor fixe şi caietul de sarcini 
se află la sediul S.C. Rcmpes S.A. •— Serv. 
mecano-energetic.
' Informaţii suplimentare la telefon 621273/ 
170; 116. ' {64192)
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