
S-Â IWCHftMUN AN. 
A ÎNCEPUT AlT AN
Aşa cum se obişnuieşte la sfârşit şi înce

put de an, oamenii fac bilanţuri asupra anului 
dus, îşi croiesc speranţe pentru anul care în
cepe. '■!

Nu vom face acum un bilanţ propriu-zis 
pentru 1995. A fost aşa cum ştim. Şi cu bune 
şi cu rele. In industrie s-a înregistrat cel mai 
înalt dinamism de după 1989. în agricultură s-a 
obţinut cea mai mare recoltă din aceşti şase 
ani In domeniul exportului s-au făcut paşi 
promiţători, în investiţii s.au lansat programe 
importante în construcţia de drumuri şi în tele
comunicaţii, tot mai mulţi investitori străini ,au 
început â ne caute

De bună seamă, şirul realizărilor este mai 
lung. Ne plac sau nu, guvernul şi guvernanţii, 
parlamentul şi parlamentarii, trebuie să recu
noaştem ceea ce s-a făcut bun în ţară în 1995. 
Dar nu vom zăbovi asupra acestui drum. După 
cum nu vom parcurge integral nici celălalt 
drum — al neîmpliniţilor, al durerilor întâm- 
ptntfe $  Indurate.

1995 a-fost anul negru *i aviaţiei «>îp?- 
rieftt» «i 5,1elfi două catastrofe In care şi-au pier* 
dut viaţa peste 100 de oameni. A fost anul a- 
dâncirii şi extinderii corupţiei până' ia nivelul 
guvernanţilor şi. parlamentarilor, nici unul 
sancţionat pe măsura faptelor. A fost anul 
temporizării privatizării, a metodei originale a 
guvernului Vâcăroiu „Cuponul şi milionul". 
1995 a fost anul escaladării fără precedent a 
preţurilor şi al scăderii nivelului de trai al 
populaţiei, al revoltelor studenţeşti şi al exce. 
selor turistice „la nivel înalt" pe banii contri
buabililor, anul dezastrelor iernii în noiembrie 
şi al inundaţiilor în decembrie, anul în care 
s-au făcut şi desfăcut partide, s-au dat legi 
pentru punga aleşilor naţiunii Şi în, defavoarea 
celor mulţi şi săraci, anul în care... Dar ajunge.

Nici pentru 1996 un putem nutri mari spe
ranţe. Privatizarea s-a prelungit, iar mecanis* 
mele ei rămân neclare. Guvernul, F.P;S., A.N.P, 
nu se obosesc să grăbească şi să uşureze pro
cesul tranziţiei la economia de piaţă. Iar cei 
ajunşi aici sunt sugrumaţi de impozite şi taxe, 
că abia îşi mai trag răsuflarea.

1996 va fi anul alegerilor — locale, parla
mentare şi prezidenţiale. Ce speranţe îşi poate 
pune simplul cetăţean în aceste evenimente ? ţ 
Vagi, confuze. Iată. partidul de guvernământ 1 
face racolări masive pentru a-şi consolida po- I 
ziţia şi a-şi asigura succesul în alegeri, cu pro- i 
misiuni deşarte ca şi în urmă cu patru ani. Şi } 
găseşte mulţi adepţi care si-au urcat sacii în 
căruţă slujind,alte partide, iar acum sar în 
barca de la putere. în barca unde un pumn ’ 
zdravăn de învârtiţi cheamă laolaltă alţi tova
răşi de aceeaşi speţă. Ştie omul -de rând toate 
acestea ? I le spune cineva? Poate în acest an 
va înţelege din ce parte bate vântul liniştii sale. 
Linişte şi speranţă născute din vrerea şi pu
terea fiecăruia dintre noi.

Dă Doamne mai bine în 1996. Ar fi tim
pul. Este al şaptelea an de la revoluţia română...

DUMITRU GHEONEA
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AJUTOARE PENTRU CEI INUNDAŢI I

Pentru cei care au avut de suferit in  urma inun. I

I daliilor din zona U ta 3. Filiala judeţe*«| de l» a -e  ra» 9 
fie din Deva a  cumpărat medicamente de primă ur„ I  

|  g en ţi (antibiotice, pentru digestie) în valoare de ft 
!  1 204 000 lei. Din depozitul filialei au fost trimise ■  
I  sinistraţilor din aceeaşi zonă 10 cutii cu îm brăcă. I  
_ minte, 50 seturi de lenjerie, veselă de unică fol®. § 
I  Sinţă, p itu r i , . dune mari şi miei, perini.' De la depo- I  
-  adtui de intervenţie al Crucii Roşii de la Alba Iulia !  
|  -‘-"îK adus rt(i perechi de cizme a  <>S de pături ear< I  
|  vor fi distribuite acolo unde. sunt solicitate. (V.R.) |

a /ţa  z /L _

Un pul de cioară, zburând lângă cioroiu) 
bătrân:

— Bunicule, matale a i cutie ncagră?J

LIBER
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< i V '.ircv  stării râurilor 
şi pâraielor de pe terito
riul judeţului Hunedoara, 
inclusiv a râului Mureş, 
făcută pe 1 ianuarie 1996, 
arată că apele s.au  retras 
de pe aproape toate suu 
prefeţele peste care -a-i 
năvălit. Nivelul râurilor 
a  scăzut sub cota de a- 
tenţie, ceea ce h.t îepvC. 
ţeşt»  întreruperea stttrfj; 
d« urgenţă in legătură «4

• num ai cei direct -M piicili 
o ştiu, la  măsura exactă. 
Şi au fost foarte m ulţi 
aceştia. Iar Prefectura 
fuifcţHlui nostru a  coordo. . 
nat eforturile lo t.

Potr rit afirmaţiilor diui 
subprefect Mihaii Rudea- 
cu. ethc tel® iwtndsţiii sr m  
fost diminuate tocmai da
torită măsurilor generale 
de prevenire adoptat®. Tu.

L a  s i t u a ţ i i  d a  a r g a n ţ â  —  

m â s u r i  d a  a x e a p ^ a
fire acestea: supraveghe_ 
rea permanentă a niveiu_ 
lui apelor, recunoaşterea 
din timp a zonelor pâri. 
clitate. a gospodăriilor a . 
meninţate. alertarea In 
timp util a toeuitoril'T. 
identificarea IocarUor de 
retragere a  oamenilor şi 
anim alelor şi evacuarea 
acestora, protejarea li
niilor de transport al e .  
nergiei electrice şi a pos
turilor d® transformare, 
supraveglierea f i  i maneată 
a podurilor peste ape şi 
organizarea măsurilor de 
ntervenţie rapidă in r a i  

de pericol. Datorită acestor 
mâsuri:

•  Au fost evacuate In 
ordine persoanele şi ani.

matele ameninţate, au fost 
cazate şi s_au asigurat a -  
limentele, apa şi cazar. 
mamentUl necesare; la  a .  
ceastă oră toate drumurile 
afectate sunt In stare de: 
circulaţie: Alimentarea cu 
energie electrică a loca- 
litâţiior afectate a tf st 
restabilită prin provizorate 
şi ♦* lucreazi la consoli
dări. Alimentarea cu apă 
a localităţilor In care sis. 
temele centralizate au fost 
inundate nu a Încetat nici 
un moment, iar in p re . 
zent e lucrează igie. 
nizarea sau repunerea In 
funcţie a sistemelor.' S -a  
trecut urgent la evacua
rea apelor din subsolurile 
clădirilor, -~i organizat

In  parcul din Deva. Foto: - PA VEI. LAZA

într-o succintă 
cu dL ing. Nicolae Pîrvu 
—d * jftc.’-'i: S C. . S im .
prest“ S.A. Simeria (t a H 
RAGCL), domnia sa ne 
spunea:

—• Suntem in mare în 
curcătură cu asigurarea 
temperaturii nece a re  5— 
gen tulul termic pentru 
1 icCi. !r, t  locuinţelor din 
cauza presiunii foarte scă
zute a gazului metan.

— Bine, domnule direc
tor — am obiectat — dar 
ce ‘măsuri s-au luat pen
tru ca randamentul de 
ardere în focar şi schim
bul de căldură să fie 
optime? v

După ce s-a mai gân
dit puţin, a răspuns:

— Mijloacele fixe prin 
care dăm căldură oraşului 
na sunt proprietatea noas
tră. Sunt ale Primăriei. 
Aceasta o ; datoria î t  su
porte financiar lucrările 
de modernizare a  centra- 
îeior trjrritc'.

Cu aceasta dl. director 
â pus degetul pe o  rană.

In septembrie 1994, Gu
vernul a  organizat o în
tâ ln ire  cu reprezentanţii

Treburi „agăţate"
Asociaţiei patronale şi 
prr fe „ » tale <’> G ssp< d  rie 
Comunală şi Locativă din 
România, Federaţia '; '  Sin
dicatelor u i .  Serviciile 
Publice şi cea a i'.bvk'** 
telor -''f» Gospodăria Co
munală «1 reprezentanţi 
ai Departamentului pentru . 
administraţia I ublică 1.3 
cală şi ai Ministerului F i- 
nanţe >r Tema întâlnirii 
Modul de aplicare a Or
donanţei nr. 69/1994 a Gu* 

- f i ,  României.
Este' bine de ştiut că 

prin ordonanţa respectivă 
Guverpul statua, între al. 
tele, regimul juridic al 
regiilor autonome de gos
podărie comunală şi loca
tivă, la  adea oră, neunitâr 
pe ţară.

După această întâlnire 
s-au emis în proiect o 
serie de precizări legate 
de siru< tvra organizatorică 
teritorială a activităţilot 
de gosp darie comunală şi 
locativă. Potrivit acestora, 
activ ită ţilerespective se 
pot organiza In: regi! auto

nome. subordonate consi
liilor judeţene ‘ Sau celor 
1 scale societăţi ia
sau servicii de specialitate 
ute consiliilor Iveai-». Ea 
Simeria ea şi >1 alte o - 
i-işc mai mici a® judeţu. 
lui, s-a optat pentru orga. 
nizarea în societăţi comer
ciale.
■ * în  comunicatul întâlni, 
rii la care ne_am referit, 
se mai specifica:. „Proble. 
mele privind asigurarea 
condiţiilor tehnice şi fi_ 
nanciare necesare derulării 
corespunzătoare a activi, 
taţii un tătiioi da gosp dă_ 
rie comunală vor face 
subis rtul une alte ov.l-^c 
cu factori de răspundere 
din Ministerul Industriilor 
şi Ministerul Finanţelor". 
Şi aici â rămas „agăţată" 
cea mai spinoasă problemă 
a- bunei funcţionalităţi a 
formelor de organizare a 
a : vităţild le gos se iu.t- 
comunală şi locativă.

Prin protocolul de în
fiinţare a S .C .: „Simprest"

reîntoarcerea ordonată a 
oamenilor şi animalelor 
în gospodării şi 1 tvtec sil*, 
tele, pe care nu le putem 
reproduce, din lipsă d« 
spaţiu.

•  Au fost mobilizate ta  
acţiuni motopompe şi ma
şini' dţt pompieri, 62 de 

||id,cj1sassalant4,': 12',, mito* 
Camioane, 20 de autodube, 

10 autobuze şj utila je  te . 
rasiere câte au  fo it n e - 
veie. Pe judeţ s  ja u  cheli. 
tUlt cu: t i  TFM-ţtl*
camentelor, alimentelor, 
echipamentului ş i ImferiL 
căminţii, combustibilului 
pentru utilaje ţi  eîp!~4^9 
de trai spori, 402 nuiţeane 
de lei. Despre cel cărora 
tr eb 2 ie să * Ie mu 1 ţum s® 
pentru modul cum au ac
ţionai —- în tr-un  număr 
viitor.

IOV CIOCLEI

p r e ţ u r il e  in  p i a ţ a  
c e n t r a l a  d in  d e v a

MierciU'i, 3 ianuarie! 
1596, l -t îb . I 
din Deva iprâu -tlMai-J 
foarele ba«»»e — 
y&ikg, portocale . 
lăm âi 3969 ieujqţ.ci*ipe*; 
Im it ttm n m ti
de albine 6000 lri, 
de nucă 7500, cartofii; 
1209, fapte I n t r e 600— 1 
-#şea iş^iitru , «wânM» {
aă  ( can de 400 j 
1500 lei, brânză 

-v»tca 150^ bncată, ie le ..! 
v a 'j d e ,o i  6000 lei/kg,J 
o,sâ 400 lei bucata.) 
ceapă 800 lei/kg, po. 
rumb boabe '25® lei li—J 
tru l şi la feţ grâul; < 
boia de ardei 20009! 
lel/kg, usturoi tu  j \  
kg', t'it.rm dulce 400, j 
iar cea tvut&iâ 1 200 ‘c-V, 
kg, morcovii 800,

S m« r a aceas a ? prehia^ 
activităţile, mai p;u|îft; p t*  
'• ,* 1 . ■ constând din 
centralele şi reţelele »***•« 
mice, rezervoarele d»* b- 
cumulare şl reţelele ,d•  
dis r  buţie a  apei, reţete te 
ie canalizare V® r& ies- 

ffişdare activitate, propria, 
friosindu-sd - toate a- 
cestea,' societatea -iă^şte 
chirie t  - -iliului 1«, si* 
iă r acesta, «4 fatopt#ta*k 
plăteşte, evident," amortis
mentul: pe mij. 'îeele fixe 
respective, Firesc a r  îi 
ca din su rsa-de  venit pe 
care o constituie 
mijloace fixe, sâ se creeze 
posibilităţile fir 
pentru modernizarea şi 
extinderea lor. Slabe spe
ranţe.

O altfel de optică ţts*. 
pra proprietăţii I* 
ca mijloacele fixe r^spee.' 

. tive>să treacă -în proprie
tatea unităţilor, care - des 
făşc ră activ â ,, n rii-, 
nu se. întrevede până la 
apariţia unei legi •} p d - u  
moniuîui Şi aceea — când 
ta  f i votată -i a«>' uigatS 
— im stto u i '"  va arăta

ION CIOCLEI
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Şi ani se lot trec..
Poate că secundele um_ 

pului unora dintre noi 
n u  sunt la fel de pline 
cu ale celorlalţi. Adesea 
am vrea ca minutele să 
pară mai lungi, cople- 
şindu-ne cu generozitatea 
lor, sau chiar să se o- 
prească în loc. Şi poate 
uneori reuşim măcar să 
ne imaginăm asta. p a r  
implatgdâim . - ireversibi
litate a  timpului nu în 
găduie să se lase astfel 
păcălită, ■ pentru ea nu 
cumva omul să devină 
«toi puternic decât ţim- 

. pui. Ş i atunci nu ne mai 
rămâne decât să accep_ 

'tă r ii  Că, cu fiecare clipă

oe trece, prezentul se 
Sransformâ am eninţător 
tn  trecut, poate Smpeu 
triva voinţei noastră, dar 
fc d o l in ă  concof#M»ţă . 
cu legile universului şi 
kt buni râ aiuiaJi eu 
toate celelalte a le  Dimii.'

Şi «M ei »*-„ m«it de
cât oricând are dori e* 
secundele sâ ne elibe- 

din stră iscarea ier» 
pentru a  putea privi te  
urmă aşa cum se e u . 
vine în  ut ma acestui an 
în care. toţi cei eare .i 
aşteptăm deplina trecere, 

s tră b ă tu  netedele 
ori întortocheatele-i căi, 
ci bucurii «  o w ^ n ii i  cu

I

I
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knpiiniri sau neajunsuri, 
cu binecuvântate linişti 
m i zlm tm m  

Am pierdut sau am 
mai câştigat im an?-. f t  
totuşi, ajungând până 

1 aici, am spune că su n . 
tem cu toţii învingători 
Că putem lupta mai 
departe • a tâmpul t i  
viaţa. Căci. oricum ar 
arăta, ea e şansa fiecă.

' ruia dintre no id ţ /. a 
CUNOAŞTE lume i* mu 
poate lumile

Pregâtindu-ne deci 
pentru ceea ce- va - ur- 
ma ni nu ac, fie teamă 
să privim înapoi, amîn_ 
tişd u .n e  cuvintele lui 
A tV w  Fr:ype* rSa « i 
uităm nimic din trecut.- 
Cu trecutul se clădeşte 
Viitorul".

GEORGETA b ie l a
t
Jk

t

!  LABORATOR

 ̂ In incinta localului cen
tral din cadrul S.C. „A- 
vram Iancu" din Brad 
funcţionează un laborator 
Je  produse d r  cofetărie şi 
patiserie, care oferă atâ t 
1 ‘̂rttr-» ţ»? ifc
cât şi pentru acasă; o g a . 
mă' variată de produsă, 
care in  această perioadă, 
a  sărbătorilor- d e : iarnă, 
«unt mult solicitate - , ide 
gO$fiOcllrfaS. (AL X)
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836 Seriale, ă & ; Wfi 
Şpringfield StorT (s); 
jKţJBŞ •' Santa; B ir if ir#  fs); 
*1,00 Frumos fi bogat 
-fs); 113® Divorţuri (s); 
12,00 f t ţ ţ n i  e  fierbinte 
fes): 1230 Duelul fa«il- 

Tfllor (cs); 1330 W agiA  
■ t d  amiezii; 1330 Petele 
Ide *ur DifconB; 14,00 
.‘IfaaBmea ei e crima &-P); 
JSJII Barbel Schafer ta lk . 
şbow; ’ 16.00 Dona Chris- 
fentalkshoW ţ 17,00 Dans 
M eisri talfcshow; 16.00 
Jeepardy! (cs); 18,30 ta .

- m -  noi » ;  8*00 Bană •
Şl GeriărJKSKP® :: JiilAMIII IIMI #•
19,45Ş44rt, sport, meteo; 
*MD Exploziv (magazin); 
20Î4® Vremuri bime fi 
geto (s). r

H  Mi
.. U t  G e rn ţa n fe a z l 4 »  
m iseaţă; 19.09 
(s.pXi 11^0 Insula 
ie'M m  U t  
naltango ţs/r); 19M  
Boat M l I4jae T iaRpi r 
Jobn. M B  ţsRî 
Trefc D SF); « 4 »  M»e 
Gyver (s.p.); 17A0 Tlrtitt 
sap nimic (cs);
(cs|; 19,60 A ţa-i 
(s); 1W0 ŞBrl. 
sport; 20,00 —  
cuini. (cs)*. 214» Comisa
rul Rex (S); 22.00 Sd»rei_ 
nemackers iive — la b e .  
bări incomode; IDO Ha- 
rald ^chRBdt tallabmRT 
2,00 Iliroshima — ieşită 
de sub cenuşă ( l a i ;  I M  
Stor Trek ,(s/r); 4^5 B u  
Gyvcr (s/r).

m
m

m  w *  m a  u »
m S T m?
Mea* A Qm* :  im  As* 
^  bi «U fO^Obop; 1L00 Roata 

B u to K  ■ MM 
svoouri bursiem; 

ITDOlMt» banilor: SUA; 
I*B0 BuleBn burVen 
J»4» $«M' fi re*, m iî  
1E30 Ik^naia ideO; 2fJ» 
Seiina Scott Sbow; « .»

 ̂t&M  ;  Şfirt.' şi r« w>rta}e 
ITN; 23,00 8h0w_nl scaii, 
cu 1. Leno; 04» Baschet 
NGAA — Seton Hali de 
la FrovideucC; 14» Bu_ 
letki bRrsder; 1^0 Ştirile 
nopţii cu T. Brokaw; 2410 
Beat Personal — tofit* 
« h m , .

■ A""** '.ng

- IjOO Fbmei iMnmasc
(sjf' ti28 Teiedianneaţa;

' 9v60 1um al canadian; tş35 
m  libHs (mag. Ut); 1(130 
Beftăeţii (rfţ 1135 Fiicele 
lu i Caleb , (r); 1230
BouBlon de cuRure (mag. 
e u « i :1 3 ? »  Ju rn a l F3; 
14,Q0 Luminile Parisului 
«•); 14,38 Jos măştile;
15,45' ViVa (r); 1630 Fe
m ei inimoase (r); 1730
jBibi şi prietenii săi (r); 
17,50 Fa, Si, La a  cânta 

ie s ); 18,15 Studio G a . 
brici (div.); 18,45 Cam . 
ţiinoul (cs>; 1935. Pers. 
pective asupra Amerfeii; 
204» Luminiţe Parisului; 
20,30 Jurrial > elveţian;
21.00 D m u l, vieţii mele
m. ~  . ^ ' ; -

74» Ştiri; 9M  Sbodf- 
« i lui M. Costonsm 
1230 Forum fehow); 14j00 
Ştiri; 1435 Cotidiene 
(shawR 14,40 Beautifnl 
(s); 15,15 RoUnsonfi Oi; 
15.fi ~ Casa C ad tg in  
(show); 17,00 Da .;  BM# 
OK, preţul e corect (cs); 
204» Roata norocuto» 
(cs); 21,00 Ştiri; 2135
Circulă zvonul (show); 
21,49 F ilm ; 23,45 Ştiri; 
0.15 Show.nl iu i M. 
Costanzo; 230 Cotidiene 
(show/r); 2,45 Circulă 
zvonul (shovv/r); 3,00 R e. 
vista presei; 3,30' Gin 
cin (s); 430 Frontierele 
spiritului (etn. r d l f j  ,

7,06 Ştiri; 7,45 URO- 
m attina  (magd; 10,35 R ito l 
12,îa  Dimineaţa verde 

-(mag.); 1335 Ştirii 1335 
Doamna în  galben Cs); 
14,36 Ştiri; 15,05 Std» de 
jocuri (c$); 16,45 SoBe- 
tico (mag. copiilor)? IS B . 
Desene anim ate; , î i ,36 
Xorro (s); 19,10 Seară i_ 
tottană (mag.); l930 .Luna 
Park (show, p. IJ; 2130 
Ştiri, spori; 2135 Luna 

r P ark  (show; p. H); 2138 
Spectacol muricât; 23,50 
Concert; 1,00 Ştiri. zo_ 
diac, meteo; 135 Varie, 
toţi; 235 tn  «oapti (varj; 
2,20 Film; 430 Varietăţi; 
630 Concert.
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Im eump&m dintre «nt
GHEORGHE TURDA ALĂTURI DE HUNEDOREm I

Cunoscutul solist de  mei de acasă, de aici de să fim mai un iţi Şl 2048 
muzică populară. G heor. la  Geoagiu Băi, spre a buni. Dacă bunul D at* , 
ghe Turda, — însoţit de demonstra, tnefi o  dată, nezeu va fi a fitu ri de 
soţia sa ' Elisabeta şi. d e - .f i i  aebte-ţtfiâe apele 'Muv n<R, speranţa flORstră vr 
familia Aurel şi Mariana reşukii *  Tîmavelor fi mai împlinită pentru 
Gavriş — a fost alături n e .au  încercat Ia cum . anul 1996. dar pentru 
de hunedoreni, la cum- până dintre ani, noi, cel aceasta trebuie şf M i 
până dintre ani. în sta . câte  suntem hărăziţi sâ_i să fim mai buni. mol 

la alinăm pe eatnehi, -măi drepţi, m ai sinceri t»  
_«x RB#' ha. -Reeaz,. să  " fim to ţa  iui“. x:

S JtL ., nu numai cu cân . «lături de ei nu numai Să mai notăm» ca  o 
« '.r i t  «  eu eu  cântecul, rîr» m  domiuanţă a ţe»itomlar

In  exclusivitate pen_ fiinţa noastră. De aceea, doamnelor. Ia ctW S*m  
tru  ziarul JCuvânhil li- am  renunţat la  orice ten- dintre ani, culosreR -ne- 
bPr‘* Gheorghe Turda taţie  de dolari ca să fiu gru, iar atmosfera '— 
ne-a declarat: „Aia r e .  alături de sufletul nea. ambientul şi antrenul « t  
nunţat la Montreal, D e. m u lu l aici în  cetatea de excepţie, . ' ™
trolt şl'N ew  ’York pentru Hunedoarei. _ , Cântecul
a  fi alături de prietenii n e .a  făcut întotdeauna CORNEL P O B M R '

« a  »~ e  # v - #  , ,  sr

ţiunea Geoagiu Băi, la 
«sJsnplexuI Btwza Impex

După ancheta „Gazeta sporturilor 
şi .a : Revistei „Fotbal'*:

i
• .

t
. jfe a
i 

i  
I

T O P U L  G E N E R A L A L  JU C Ă T O R IL O R CONDUCATOIH DE ,

1. Gh. POPESCU 4 +  5 +  5 +  5 =  19 p. CLUBURI
2. Gh. Hagî 5 -1 -4  +  3 +  4 = 1 6
? Iî. Prodan 3 +  3 +  4 +  2 =  12 1. Jean Păduream» 974 p.
4,'D . Munteanu 2 +  2 +  2 +  3 =  9 2. C. Oţelea 884 ,
5. m. lăcă tuş % "4“ 0 r\r 0 ,+  l  ===- •' 2 3. I. Alexandrescu 688
6- FI. Răducîoiu . - i ' +  i  +  0 +  0 =  2 4. C. Dinu 138

Punctele au fost acordate de antrenori, croni- 5. C. Dănilescu 42
eari, conducători A  cluburi, cititori. 6. J. Gabaret 24
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•  GICA POPESCU

Născut :■ Ia. 1 dctorşbrie 
: 1987. A U . -  

Steam. psv
Eindţioven, Tottenham,
F.C jBarcfĂonâ. 60 de se. 
lecţii kt primă ’ripMSen.

b a g i

totjvă
0-

păscut la  î  februarie 
A m m im t ’ţj Părul, 

Lueeafărul. Spcriuj Stud., 
Steaua, Real Madrid,- 
Brescia, PJB. Barcelona, 
«  de stoecţB A

•  DANIEL PRODAN '

•  DORINEL MVNTEANU

Născut la 25 iunie 1968, 
A evoluat la C.S.M. R e . 
şiţa. F.C. Olt, Inter Si
biu, . Dinamo, C. Bruges. 
F.C. Koln. 43 selecţii 'A ;

•  MABIUS LĂCĂTUŞ

Născut la 5 aprilie 1964. 
A evoluat la F.C. Bra

şov, Steaua, Fiorentina, 
Ovîedo, Steaua. 73 se
lecţii A.

ANTRENORI

ARBITRI

1>Î: Crăeiunescu ,2396 p.
2. Ad. Porumboiu 260
3. A. Huza 76
4. Gh. Constantini 26 
5.6. D. Crăciun,

C. Soreseu 22

GOI.GETERH DIVIZIEI 

NAŢIONALE. DOPA 

21 DE ETAPE

goluri.

I .  A. Iordânescu 2252 p.
2.. D. Dumitriu 268

Născut la  23 martie 3, M. Rădulescu .120 .
1972. A evoluat la Olim- 4. FI. Halagian 54.
pip S.M., Steaua,. 29 se- 5. fon Marin : 16
lecţii A. 6- FL Mariii 12

1. VLADOIU, 16 
(4 din 11 m); '

2. Butoiu şi Dună, 12 g a . 
luri;

3. Adrian Iile, 10 goluri;
4. Băban, 9 goluri;
5. Târţău şi Matcuţ, 8 go. 
'. luri. ' '

Concursul din 7 
ianuarie 1990

1. ATALANŢA — JUVENTUS x, 2

Deşi Atalanta esfe revelaţia campio- 
natalul credem că Juventos nu va pă_ 
răsi terenul cp înftângera

2. BARI INTER x, 2 .

Gazdele aflate în subsolul clasaracn. 
talul pot fi vulnerabile şi m acest meci.

3. CAGL1ARI —  PA DO VA I

Slabe speranţe pentru oaspeţi care, 
n-au scos nici m  jsn cl 4bi ,

4  MILAN — SAMPDORIA 1, x

Un meci deschis oricărui rezultat, dar 
Milan, acasă, e greu de îngenunchea

5. NAPOLI — LAZIO 1, x  -

Se anunţă o partidă disputată, între 
două formaţii puternice.

6. PIACBNZA —. UD1NESE I .

7. ROMA — FIORENTINA 1. 2 

O altă partidă demnă de o tripto.

*. TORINO — PARMA x 

Un egal ni se p a re . verosimil.

9. VICENZA — CREMONESB 1

După analiza rezultatelor de până 
acum. victoria a r  reveni Vicenzel

10. CHIEVO — BOLOGNA 1 !

Chievo se zbate Ia periferia 
mentalul In ttanp ce Bologna 
să mai Urce în clasamentul seriei

11. COSENZA — FOGGIA t  
Calculele hârtiei ne conduc Ia victo

ria  gazdelor.

12. GENOA — VENEZIA I, x 
Şansele sunt de partea gazdelor, dar

pentru o anumită siguranţă...

13. REGGIANA — VERONA t ,  x, 2 ] 
„Vecine" in  prima parte a clasamen_ , 

Befl Udinme ’ poats produce surprize, tulul cam egale în forţe, se pohte merge j 
credem în  victoria Piacenzeî. cn e  triplă.
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Dna Margareta Tod de 
la Centrul agricol al mu* 
hicipiului Brad ne-a in
form at că aici, până a. 
gum, s-au prim it de ia  
OCOT Deva un num ăr de 
8îo titluri de proprietate. 
Da Brad cele trei subco
misii constituite tn baza 

fondului funciar au 
Încheiat efectiv punerea 
In posesie a  persoanelor 
îndreptăţite la  redobândi, 
rea pământului, iar alte

fişe cu punerea In pgec. 
sie au t o t  Înaintate in* 
stituţiel abilitate c u ro m -  
pietarea altor titluri.

Din cele 81 q titluri p ri
mite, 396 zac de o  bună 
bucată de vreme, te  ciu
d a  apelurilor făcute, ’ In 
sertarele birourilor Cen
trului agricol, pentru că 
titularii acestora nu vin 
să te  ridice, crezând că 
vor scăpa de plata' impo
zitului agricol (A l I ,  C»- 

V;.W

. -
" tc

sunt de făcut în satele noastre..
. S a u  împlinit şase ani 
de i»  Revoluţia noastră 
ou adevărat eliberatoare, 
din decembrie 1939. Şi 
tn  satele comunei T o p i
ta, opt te  număr, s-au 
schimbat m ulte treburi 
tei această scurtă vreme. 
IA  turele am să mă o- 
presc. Aprovizionarea să
tenilor cu p r o d u s ă  de 
bază se desfăşoară Mite 
adică găsim ceea a#  ne 
trebuie. «Cal bine te  «te 
rulează f i  ta m p a n a l cu 
autobusele. - Ată» pentru 
cei-: care « B atere  /  pe 
schimburi U  minele de 
la Teiiuc f i Ghelari, m  
şl pentru elevii cate în
vaţă la  şcolile din Ru

t ă

nedoara, in  general pen
tru  toţi cei care aproape 
zilnic au trebuinţe de 
transport D ar multe tre 
buri mal smalţ de rezol
vat pentru «S viata să. 
te n ii»  noştri *ă fie t i*  
de cât mal bună. Mai 
Înainte de *Mto aş « te  
să' te  aibă mal « * »  t e  
vedere « tija  tetă da t e  
«fttatea oam enii». t e r i  
m ulţi pensionari, mal rit 
seamă foşti mineri, d a r  
şl temei în vârstă, copii, 
t a  dispensarul medica! 
te  poate -spate oA 
o activitate bună. 
cu unele «bfciri. .#* 
aşa- Medicii sunt

tişU. De la Hunedoara, 
te  înţelege; Dar oame
nii cer, pe bună drepta
te, ca la  dispensarul me
dical să se asigure o per
m anenţă In acordarea
sprijinului ^  de ur
genţă. Cum să ajungă uti 
bolnav fon Hâşdăy, de 
pildă, noaptea, la  ur- 
re n ţâ . la  Spitalul din 
Hunedoara, când la dis
pensării! nostru din To- 
pliţa există posibilitatea 
de a i  se oferi primele 
Intervenţii? Alte neca
zuri avem cu telefoanele- 
Măcar Câte un telefon 
jtr trebui instalat in fie. 
care sat. Ca la caz de

trebuinţă să se poată a- 
pela la urgenţă, la pom
pieri, la...

Eu am scris ce gân
desc sătenii şi în nu» 
mele lor. NU sun* cerin
ţe care să nu poată fi 
îndeplinite. Dar consiliul 
local dnii primar, vice» 
primar.. secretar etc sâ 
se ocupe mal m ult pen- 
tru  *  le rezolva. Im preu. 
nă cu Ari teţi sătenii de 
bună cred in ţi «are vrem 
să facem din  ‘Topii ţa  cea 
m al ‘ '
din «eoă.

penslenar

mai 
şi mai firii

t n  vreme ce până nu cu

r ţi ani in urmă liceul 
profil m inier din Gu»

'«barza  se confrunta mal 
iţin  cu lipsa unor re- 

e materiale, m eon
ii  actual, Grupul Şco

la r  Industrial Barza-Criş- 
Cior (cuprinzând liceul,
0 şcoală profesională şi o 
şcoală complementară) re- 
rim te mai acut insuficien. 
fo acestora, inclusiv in 
circumstanţele în care nu
mărul elevilor care frec
ventează această şcoală a 
scăzut intre timp.

Una din consecinţele a- 
Oestui aspect o constituie 
şi actuala situaţie a câ- 
tninului-mtemat al liceu
lui, care -începând din- a- 
ceastă toamnă este Închis 
(împreună cu cantina), da
torită numărului foarte 
mic de solicitări, aşa cum 
pe spuaea dna Letiţia 
Filip, directoarea p u p u 
lui şcolar. Iar In condiţii- 

' le in care acest cămin re- 
, prezlnţă, practic, o elâ- 

dire părăsită (pentru câ 
n u  există), ea riscă 

cu timpul ne- 
, având In ve- 

pertcolul d iverse i»
„agreshad" ce a r  putea 
dUCe la accentuarea dete
riorării acesteia. O pro. 
blemâ ce  aşteaptă să fie 
rezolvată in  mod cores
punzător de către cei în 

i măsură să o facă. t
Tot spre „rezolvare" ră

mâne şi achitarea celor 
97 milioane de lei, cât re
prezintă îa această oră

] Pierdere de timp şi de baaij
Greu se mal sting durerile legate de pământ. Un « 

|  caz elocvent în acest sens ne-a fost adus fit atenţie I 
» din comuna Crişcior. Este vorba despre cel in care ,  
I sunt implicaţi dl, Constantin Rusaftda şi dna Floarfe » 
* Buşe care, în calitate de reclamantă, a deschis mai «

(multe procese împotriva pârâtului mai sus amintit, ! 
De la început trebuie să precizăm că i s-a .dat câştig |

I* de cauză pârâtului, care deţine acte legale şi face * 
dovada că pământul în cauză — 2459 mp, unde are J 

* construită şi casa — îi aparţine, inclusiv cu titlul de » 
I proprietate nr. 5977/41, precum şi C.F. nr. 19/1 de 1 
* la Notariatul de Stat al judeţului Hunedoara. *
I Chiar şi îrţ răspunsul dat driei Buşe de către E*re- t 
* fectură, se arată că prin cererea nr. 873 din 20 mar- '  
|  tie 1991, dl Rusanda a cerut suprafaţa de 2459 mp, ! 
I care a fost aprobată de comisia locală, validată de |  
I comisia judeţeană şi inclusă-în suprafaţa) de 0,61 ha j 
I trecută în adeverinţa nr. 113/11 septembrie 1991. Ca f 
* urmare, constatarea este că actele pentru punerea în . 
I  posesie sunt întocmite corect şi legal. 1

Cu toate acestea, .dna Buşe vrea să meargă până J

datoria
I .......

veşt«
patru clădiri ale Grupului 
şcolar din Gura barza
(şcoala Şi atelierele-şcoa- 
lă). O sumă nu tocmai ne
glijabilă nici chiar pen
tru bugetul Primărie! lo
cale, şi-aşa destul de te» 
strâns, şi care în aseme
nea condiţii nu poate â- 
juta prea m ult această u- 
nitate de învăţământ (c«l 
puţin deocamdată). „Ca să 
nu mai amintim că prin
cipala clădire a şcolii, pre
ciza interlocutoarea noas
tră, a r necesita o repara
ţie capitală, având în ve
dere câ de ani buni de 
Zile nu s-au realizat lu
crări mai de amploare în 
acest sens".

Desigur, aspectele. întâl
nite la Grupul Şcolar In
dustrial Barza-Crişcior 
nu sunt singulare în rân
dul şcolilor hunedorene 
(ne gândim mai ales Ia 
cele aflate în mediul ra 
rei), dar ele răm ân ca a* 
tare şi e evident că nu se 
vor rezolva de ia sine. Pe 
de altă parte, acestea nu 
sunt de natură să împie
dice pe cei care doresc cu 
adevărat să-nveţe o me
serie, să o fa tă  aşa cum 
trebuie, valorificând cât 
mai m ult dia resursele «- 
m ane şi materiale pe ca
re şcoala se străduieşte, 
totuşi, să. le pună la dis
poziţia tinerilor, a elevi
lor.

OEOBGETA BlRi/A

|  în pânzele albe, cum fac şi alţii care se mai cred |
J nedreptăţiţi la împărţirea pământului, Toate aceştia, * 
j  desigur, cu cheltuială de timp, bani şi, nu în ultimul j ' 
I  rând, de nervi. (N.T.). , - j- |

Un cetăţean venit la 
redacţie ne.a  adus ia cu
noştinţă câ în satul Sub. 
cetate comuna Sîntămâ. 
ria-Orlea, cca. 100 de fa. 
milii nu pot recepţiona, 
pe micile ecrane, progra
mul TVR 1. Din cele de. 
d ara ţe  de interlocutor a 
« ieşit că, deşi la nivelul 
Centrului zonal Transla, 
« a re  — Televiziune. ~e 

din cadrul Di* 
Radio Televiziune 

Timişoara, pro* 
biema este cunoscută, lip . 
sa unei decizi! dfi ta  TI* 
mlşoara fare ca iroposi.

rîi . să

pe «H Lu- 
şef centru te* 

ttal T rtndS tM iv  — Tel*» 
v iz to te  ara aflat e i  Pte* 
Mrma tiu eete chiar insul, 
vabttă dar reuşita presu
pune două iniţiative d »  
partea primăriei din co
muna Sântâmâria-Orlea. 
In primul (And întocmirea 
unei sesizări scrise eătra 
Centrul zonal. în care SS 
sie prezinte situaţia « tis . 
tentă «I sâ s« ceară ex
plicit crearea posibilităţii 
de recepţtonare a pro. 
gramului postului naţio
nal de televiziune pentru 
cele 100 de familii. Apoi, 
conform declaraţiei dluî 
•Timar, primăria ar trebui 
s i  asigure un, cadru spe
cific în  care s i  funcţio

neze translatorul de re 
transmitere a semnalu
lui* Se impune existenţa 
unei surse de energie, a  
unei incinte şi a unul 
pilon

Investiţia ar costa ceva 
mai mult de 10 
ne lei.
consideră că, ţinând font 
«te configuraţia existentă 
la Subcetate, configuraţie 
t e  permite o  « in ten tare  
facilă cu ^ t e g î e .  costu
rile « r putea fi sensibil 
mai « t o t  Dacă în  Mfi» 
crearea acestui cadru f ie -  
ci fie - c&dea fu  sAffiitia . 
DRTV, f o t c d a t M r i  
mat «neutri ale» •  teu 
«rare d*  investiţii «  
to i i  crestei direcţii. ‘ 
« fo tei m art Stei* şi 
foe« «g priva;*» aatdş*  
meraut da- t m a n i f o  - • * 
mucnstidut fii' 
f o . : m m izoru t 
at acestor Utilaje 
întreprindere de

fi .r__
montelor f o  ttilztetefoî 
caţie) produc* sporadici 
deoarece m are pairi* d ia  
componentele ac te* » " e .
ebiparaente sunt din im
port Totuşi- «fio fote 
declarate de Interlocutor a  
reieşit câ in cazul de ţa 
Subtetate, printr-un pro
ces de redistribuire, exis
tă o soluţie tehnică.

Ş'-fiL;.' SAtAGBAfif

Singurătatea parcului. F o to : A tW  BURLACII « « • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • « t e t e
‘w r e r e o z r e w M t o M w o a m m u o i H n t o M t o ş i m i t e u m ş i m M M t o t o m o o z i i t e M t o

PITICII. Foto : ANTON SOCACIU
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I Punct şi de la capăt...
Voi, ce încă mai aveţi 

„privilegiul" de a face 
parte din mai vechile ori 
mai noile „generaţii de 
sacrificiu", a sosit vre
mea să vă faceţi rost de 
niscaiva entuziasm şi ce
va mai m ult avăpt (post
revoluţionar) şi astfel 

. înarmaţi să porniţi din 
nou la  treabă. Gata cu 
colindele şi colindatul (de 
toate felurile),, gata cu 
petrecerile şi distracţiile, 
gata acuşi şi vacanţa I 
V-®şteaptă şcolile (era să 

. zi^^ic grădiniţele), liceele, 
facultăţile, fabricile, bu- 
m m * , : zilele negre, 

albe şi ce v-o 
’HatSj&f1 aşteptând...

SfŞi pentru mai binele 
^generaţiei recomandăm 
cu câbiură — de Ia calo
rifer ori de la alte surse 
— să renunţaţi de bună 
voie la orice tentative de 
a  vă mai face planuri 
trimestriale, , anuale sau 

• cincinale, întrucât, dragi 
tineri, s-a dovedit cum

ele, planurile (maL exact 
neîmplinirea lor), sunt 
aducătoare de cătrăniri şi 
frustrări de tot felul. 
Mai cu. seamă că a- 
cea aproape fatală lip
să de experienţă (una 
din lipsurile importante 
ale tinerilor !) nu vă per
mite să puteţi prevedea, 
intui şi aprecia toate con
diţiile socio - economico - 
educativ - cultural - peda
gogice - etc., conform că
rora m ăreţul viitor îşi va 
desfăşura irepetabilele-i 
clipe.

In concluzie, fiţi «pregă
tiţi pentru o rice! Visaţi 
in continuare, dar să nu 
ştie nimeni şi să nu afle 
decât/ oei care ' trebuie. 
Şi nu uitaţi ca, din când 
în când, să-i trageţi de 
mânecă ori de urechi (cum 
vă vine la îndemână) pe 
cei care cu prea multă 
osârdie îşi joacă rolul de 
dirijori în viaţa noastră...

G. BÎRLA

î M ulţum i Pi I
t )
\ Copiii de la grădini- \
i ţa  şi şcoala din Lăptiş- 
/ nic mulţumesc 
I care

[

I

celor
l-au aju tat pe 

î Moş Crăciun să ajungă 
i Aa «ei încărcat cu da- 
1 ruri —. Administraţiei 
ţ Permanente a Tabcre- 
l lor Şcolare Deva, Aso- 
/ ciaţiei Agricole Fami. 
1 liale Iuga Nlcolae, SC 
\ METOX SRL — patron 
l.Nicuşor Iuga, SC COS- 
ivTA SRL — patron Do- 
J ru Costa - -  sponsori cu 
T câte 100 00o de lei Ile- 
\  care —, Asociaţiei Fa. 
i miliale Victoria — 5 000 
{ de lei, ia r ziariştilor de 
I la „Cuvântul liber" Ie 
\ doresc „La mulţi ani”. 
I Aceleaşi gânduri bu- 
i ne şi din partea Zia- 
1 rului „Cuvântul liber”. 
\ Le dorim copiilor să 
r crească mari, să fie cu- 
? minţi şi mult. m ult 
1 succes in anal 1906.
S (c.p.)

Mica gospodină. Desen de VICTORIA PLITEA, 1995,

Sala de" lectură a Lice ului pedagogic Deva. N Foto : PAVEL LAZA

TABĂRA
ŞCOLARA

In perioada 23—30 
decembrie a.c., Fun
daţia Judeţeană a 
Tineretului Hune
doara şi Direcţia Ju
deţeană pentru Ti
neret şi Sport au 
organizat la Geoagiu- 
Băi. o tabără de iar
nă pentru copiii pre
mianţi, proveniţi din 
casele de c’opii.

Numărul copiilor 
prezenţi la Geoagiu- 
Băi s-a ridicat la 20 
şi reprezintă o recu
noaştere a rezultate
lor la învăţătură a 
celor dare sunt lip- 
-siţi .de căldura su
fletească a părinţi
lor.

în ajunul zilei de 
Crăciun, Firmă Coca- 
Cola şi Fundaţia Ju
deţeană au oferit ce
lor prezenţi daruri. 
Pentru acţiunea, de 
la Geoagiu-Băi, din 
acest an Ministerul 
Tineretului şi Spor
turilor — Departa
mentul Tineret a alo
cat suma de 3,2 mi
lioane de lei. (C.P.)

Considerat de mulţi 
specialişti drept unul 
dm tre reprezentanţii de 
m arcă ai curentului 
NWOBHM (NEW WAVE 
OF BRITISH HEAVY 
METAL), Def Leppard 
s-a format în anul 1977 
la  Sheffield, un orăşel 
muncitoresc din Anglia, 
fără renume muzical. Ini
ţial s-au numit Atomic 
Mass şi cântau prelucrări 
după T. Rex, Thin Lizzy 
şi Led Zeppelin, fiind 
influenţaţi de curentele 
muzicale la modă: punk, 
giâm şi heavy metal.

Nucleul de bază al gru
pului era format din Pete 
Willis (chit., voce) şi 
Rick Savage (bass), la 
aceştia adăUgându-se 
treptat Tony Kenning 
(bat.) şi Joe Ellîott (vo
ce). Willis era proiectant 
la British Oxygpn Com- 
pany şi în timpul liber 
un bun chitarist, activând 
în diferite combouri din 
Sheffield. Savage (născut

MUSIC BOX
DEF LEPPARD (I)

la 2 XII ’60) a  jucat ca 
şi junior în echipa de 
fotbal Sheffield UTD FC 
şi apoi tehnician la Bri
tish Rail; încă din liceu 
îşi fascina colegii eu ver
siunea la chitară a pie
sei American Pie, din 
repertoriul Iui Don Mc 
Le an. Joe Elliott (născut 
la 1 august 1960) a fost 
magaziner la Osboume 
— Mushet Tools; încă din 
copilărie visa să cânte 
într-o trupă de rock, 
pentru a intra în for
maţie la probă, el a in
terpretat celebra, piesă 
StairWay To Heaven 
(Led Zeppelin).

La sugestia lui .Elliott 
numele formaţiei devine 
Def Leppard. Alegerea 
numelui este explicată de

Joe intr-un interviu: „In 
1978 eu şi cu Pete ne 
întorceam pe jos de la 
o repetiţie, neavând bani 
destui de autobuz. Ajun
gând lângă Sheffield City 
Hali am scris pe pere
te: Def Leppard o să 
cânte aici în 1980 şi, în. 
tr-adevăr, în acel an, am 
concertat în’ faţa unei 
săli arhipline. Def Le
ppard este o maimuţă
reală a lui Deaf Leopard 

(Leopardul surd), nume pe 
care l-am scris în 1975, 
pe banca şcolii unde în
văţam eu“. Prima repe
tiţie a grupului are loc 
în noiembrie 1977, într-o 
sală a fabricii de linguri 
Bramall-Lane. în  forma
ţie intră în ianuarie ’78 
şi chitaristul Steve Clark

(născut la 23 aprilie ’60), 
strungar la GEC TRAC- 
TION. La 18 iulie 1978, 
Def Leppard susţine pri
mul -show lâ- Westfield 
School din Sheffield în 
faţa a .150 de spectatori. 
Atunci au câştigat 5 lire 
de ' care au cumpărat be
re pentru toţi spectato
rii. Cu un nou baterist, 
Frank Noon, Def .Le
ppard (realizează prime
le compoziţii proprii. în 
noiembrie ’78, in forma
ţie intră bateristul Rick 
Allen (născut la 1 no
iembrie 1963) încă elev, 
dar în timpul liber un 
profesionist, activând în 
diferite cover band-uri 
din Sheffield. De altfel, 
Rick este cel mai pre
coce din trupă, el acor
dând primul interviu la 
12 ani ziarului The She
ffield Telegraph. (va 
urma)

HORLA SEBEŞAN

C â n d  p ă ţ i  î n a i n t e  a u t u l
Greutatea aurului căzut din cuvinte 

| Striveşte urma sărutului,
i Lovind in oglinda speranţei. 1

1 In spatele tăcerii ochiul caută 
Refuzând prăpastiei alunecarea in neant. I

Atunci, ca o ultimă respiraţie 
| Mâinile noastre s-au unit,
Şi-au construit.

Şi-au construit ■—
Uitând înverşunarea ispitei,
Lăsând aurului paloarea indiferenţei 
Sub puritatea sentimentului unic : 
iubire.

LAURA MEDA STROE, 
Cenaclul deliteratură şiartă 
„Ion Bu d ai-Deleanu“ Simeria
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Mihai G. —
mese pentru invitaţie, 
dar nu crezi că ar tre
bui să-mi dai adresa 
ta, să-ţi pot răspunde 
mai pe larg ?

Stela L. — Aştept în 
continuare scrisorile 
tale, mă bucur să ci
tesc tot ce-mi scrii, in
diferent de subiect.

Mihaela —  îmi - spui 
că te simţi foarte sin
gură, că nu ai nici un 
prieten şi nu ai nici 
ocazii unde să te întâl
neşti cu băieţii, ai ter
minat liceul şi eşti şo
meră... Da, este o pro
blemă într-adeVăr acest 
şomaj la tinerii absol
venţi, pe lângă nefolo-

| Ştiaţi care sunt ceia nouă muze?
•  CALIOPE — muza poeziei epice şi â

elocinţei „
•  CLIO — muza istoriei
•  ERATO —- muza poeziei erotice
•  EUTERPE — muza poeziei lirice şi a 

muzicii
•  MELPOMENE — muza tragediei
•  POLIMNIA — muza imnurilor
•  THALIA — miţza teatrului
•  TERPSIHORA — muza dansului ;
•  URANIA — muza astronomiei

si rea forţei de muncă 
tinere este şi o margi- 
nalizare a tinerilor. U- 
neori prea mult timp 
liber te duce la dispe
rare, şi-ţi dă sentimen
tul de singurătate. Ce 
sfat să-ţi dau ?... în
cearcă să urmezi un 
curs de limbi străine, 
de croitorie, depanare 
TV sau dans, sigur te 
vei simţi mai bine, va 
■fi o prelungire a ani
lor de şcoală, va fi şi 
folositor şi vei întâlni 
şi băieţi; oricum sigur 
vei face noi cunoştinţe 
şi asta va aduce un aer 
nou în viaţa ta cotidia
nă. Curaj !J I

INA DELEANU
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C U V Â N T U L  L I B E R

„Fiecare cu trofeul lui".

Otrăvirile şi intoxicaţiile 
accidentale, cu medicamen
te, substanţe caustice, ciu
perci otrăvitoare, alcool şi 
altele, constituie un dome
niu căruia trebuie să i se 
acorde o atenţie deosebită.

Acest fenomen Îşi găseş
te explicaţia în : utilizarea 
tot mai largă în sectorul 
alimentar şi pentru nevo
ile casnice a substanţelor 
tox ice ; neglijenţa părin
ţilor sau supraveghetorilor ; 
tendinţa pe care o mani
festă copilul mic de a duce 
totul la gură sau nevoia 
de satisfacere a curiozităţii 
la copilul mai mare ; păs
trarea în vase sau sticle 
obişnuite sau la îndetnâna 
copilului a substanţelor to
xice (sodă caustică, petrol, 
benzină, detergenţi, alcool, 
clor lichid etc.) ; depozi
tarea alimentelor în apro
pierea toxicelor ; arderea 
incompletă a unor 'com
bustibili, ceea ce duce Ia 
emanarea în încăpere a 
monoxidului de carbon.

Căile de pătrundere a 
toxicelor în organism pot.

f i : digestivă ; respiratorie 
(oxidul de carbon, derivaţi 
ai petrolului); cu tana tă ; 
în mod excepţional ocu
lară, rectală sau prin in
jecţii. Dar, de cele mai 
multe ori, toxicul este irţ-

cale digestivă, de obicei, 
imediat după înghiţirea 
substanţei apar vărsături, 
senzaţie de arsură şi dure
re la nivelul stomacului, 
apoi diaree. De obicei co
pilul ţipă după ce a inge-

ciza substanţa toxică. Re
cunoaşterea toxicului pre
zintă o mare importanţă 
deoarece de cele mai multe 
ori salvarea copilului de
pinde de „antidotul" ad
ministrat care poate, în

dăm primul ajutor de ur
genţă, dar şi cu competen
ţă, oricărui copil care pre
zintă simptomeîe unei in
toxicaţii acute.

Toxicul ingerat se poate 
neutraliza p rin  administra-

E ACUTE SI
ii .nimenea

trodus pe cale digestivă: 
copilul bea sau mănâncă 
din substanţa respectivă 
(medicamente, substanţe 
chimice sau comestibile, 
cum sunt apa de fântână, 
ciupercile).

Ce se întâmplă cu toxi
cul pătruns in organism 7 
Acesta determină fie le
ziuni la nivelul căii de 
pătrundere (gură, esofag şi 
stomac, produse , de sodă 
caustică, amoniac şi acizi 
concentraţi), fie tulburări 
î n ' funcţiile diferitelor or
gane, aparate şi sisteme. 
Dacă toxicul pătrunde pe

ra t un medicament sau o 
substanţă neplăcută la gust, 
atrăgând astfel atenţia ce
lor din jur. De multe ori 
însă părinţii îl găsesc, la 
întoarcerea acasă „leşinat" 
(în colaps), dormind pro
fund, fiind somnolent, în 
comă (inconştient) sau în 
convulsii lângă flaconul, 
sticla sau cutia din care 
a înghiţit substanţa toxi
că.

Aceste substanţe, ca şi 
vărsăturile, fecalele, u ri
na, trebuie duse neapărat 
la spital, odată cu copilul, 
pentru ca să se poată pre

multe cazuri, şă fie speci
fic. De(, aceea este necesar 
ca în caz de intoxicaţie 
acută familia să cerceteze 
rapid, dar cu multă aten
ţie, dacă nu se află vreo 
sticlă sau cutie deschisă 
cu medicamente sau alte 
substanţe (posibil toxice) 
din care copilul să fi luat, 
să aprecieze rapid ce este 
în „neregulă" în casă şi 
ce ar putea explica starea 
copilului. -
' Indiferent dacă s-a găsit 

sau nu şi dacă s-a recu
noscut sau nu substanţa 
toxică, trebuie să ştim să

rea de substanţe care să 
neutralizeze efectul '(antido
turi). După ingerarea de 
substanţe toxice (sodă de 
rufe, sodă caustică, var 
stins) se dă copilului să 
bea multe lichide cu oţet 
sau zeamă de lămâie : în 
cazul substanţelor acide (a. 
cid acetic, acid sulfuric, 
acid clorhidric) copilul va 
ingera lichide cu bicarbo
nat 20—40 la sută sau lap
te ; după ingestia de barbi- 
tyrice (fenobarbital, ciclo- 
barbital, amital) trebuie să 
bea apă şi să se facă spă- 
lătură gastrică cu cărbune

Desen de CLAUDiU COŢA

anim ai La fel se procedea
ză şi în  intoxicaţia cu al
cool, pesticide şi ciuperci 
Pentru a fi eficientă, spă- 
lâtura gastrică trebuie să 
se efectueze cu apă din a- 
bundenţâ (200—300 ml) re
petată de câteva ori prin 
vărsături.

ATENŢIE : spălătura gas
trică e contraindicată în 
starea corhatoasă sau in
gestia de substanţe causti
ce. în  intoxicaţiile cu Oxid 
de carbon (gaze de sobă, 
aragaz, gaze de eşapament) 
se scoate copilul din at
mosfera toxică la  aer cu
ra t şi i se face respiraţie 
artificială.
, De primul gest depinde 

de cele mai multe ori 
soarta unui copil, dar în 
continuare medicul este a- 
cela care îi va salva viaţa, 
şi de aebea trebuie chemat 
cât mai repede.

Dr. NELLY GOŢIU,
Inspectoratul ’ de Poliţie 

Sanitară şi Medicină 
Preventivă Hunedoara- 

Deva :

*51

Sfârşitul anului ne o- 
bligă să privim în urmă, 
ca să vedem cum l-am 
încheiat. începutul urmă
torului an ne determină 
să facem proiecte. Aceas
tă trecere este un mo
ment pe care de obicei' 
îl sărbătorim eu bucu
rie şi speranţă. <

Să revenim asupra anu
lui trecut la ce şi cui 
i-ar mai folosi? Despre 
ceea ce s-a petrecut sau 
nu s-a scris. Bilanţuri de 
tot felul s-au făcut şi 
poate se vor mai face. 
Dar ele nu-i încălzesc 
prea m ult pe -oameni. 
Căci nu ţine nimănui nici. 
de cald şi nici de foame 
o situaţie oficială din ca
re  rezultă că am dus-o 
mai bine, când realitatea, 
o contrazice. E drept că 
sunt şi persoane care o 
duc din ce în ce mai 

7 bine. , Pentru acestea 
şi anul in care abia am 
intrat şi cei ce vor veni 
se * conturează în culori. , 
luminoase. Dar pentru 
cei Care abia au supra
vieţuit Şi nici măcar de 

, sărbători casa lor n-a cu
noscut bunăstarea ?

Dincolo de felul perso
nal în care fiecare din

tre  noi trăieşte tranzi
ţia, există evenimente 
sau fenomene, anunţate 
ori ivite pe neaşteptate; 
care vor marca viaţa tu
turor. 1996 pentru ro
mâni este un an electoral, 
bogat cu siguranţă în 
promisiuni ale celor care 
vor să ne câştige votu
rile. Care promisiuni în
să nu  ne umplu sacoşe
le. Iar după scurta, dar 
elocventa noastră expe
rienţă din u ltim ii'an i, 
democratici, ne temem să 
includem aceste promi
siuni chiar între speran
ţele noastre de viitor. 

Există numeroase1 eve
nimente planificate pen
tru  arest an şi pe plan 
mondial. Apoi anul este 
destinat ocrotirii copiilor, 
ceea ce va însemna o 
preocupare deosebită pen
tru  minori, mai ales pen
tru  cei cu probleme deo
sebite de sănătate *sau 
sociale, datorate conflic
telor, catastrofelor ori să
răciei, E de aşteptat ca, 
celor mai nefericiţi copii 
arest an să le aducă un 
licăr de speranţă. Şi cu 
cât vor fi mai puţine la
crimile lor, cu atât mai 
puţin apăsătoare va fi

povara responsabilităii 
noastre ca ~ adulţi.

Vor ii. desigur şi mul
te neprevăzute. Unele 

.bune, altele dimpotrivă. 
„De-o fi una, de-o fi al
ta", vorba poetului, „bu
curoşi le-om duce toate". 
Tot n u  avem de ales. 
Rămâne de văzut dacă 
în arest an vom fi sau nu 
bucuroşi. . De un lucru 

‘însă trebuie să fim si- 
g u r i: dacă pornim la

; drum cu speranţă şi şan
sele de reuşită sunt mai 
mari. Deci să nu ne pier
dem optimismul, chiar 
dacă Întâlnim în calea 
noastră obstacole. Eşte 
un lucru valabil pentru 
toată lumea, indiferent 
de sex ori de vârstă. Dar, 
parcă, mal ales pentru 
femei. Este cunoscut fap
tul că ele surit cele care 
asigură climatul familiilor 
lor, aducându-le prin în
ţelepciune şi dragoste e- 
chilibru şi pace, ori dim
potrivă, atunci când a- 
ceste calităţi lipsesc. Deci 
să înfruntăm cu încre
dere şi speranţă anul în 
care am p ăşit Succes!

VIORICA ROMAN

Obiceiuri pe alte meridiane
în  Gpmbia, o nuntă cos

tă  foarte scump. Femeia 
este „cumpărată" de părinţi 
pentru soţul său. Cu multe 
luni înainte, mamă viito
rului mire încearcă să-i gă
sească o nevastă ascultă
toare, bună gospodină şi 
cu înfăţişare -plăcută. Când 
i-o găseşte, bunicul duce 

mai departe tratativele pen
tru  nuntă ; viitorul soţ. va 
plăti 509 de dalaşi, un ceas 
de aur şi alte bijuterii, 4

costume de haine, o capră 
şi *un sac cu orez. Pentru 

• ceremonia religioasă, băr
baţii celor două familii se 
reunesc lă moschee. Viito
rii soţi nu sunt prezenţi. 
Tatăl mirelui cere mâna 
fetei tatălui ei şi o simplă 
strângere de mână pecetlu
ieşte unirea. Apoi, cu toţii, 
se roagă împreună cu ima
mul pentru  fericirea fami
lia*. Noaptea, încep să surte 
tobele şi mireasa este adu
să la casa soţului de către

mătuşa sa. Când ajung la 
uşă, bătrâna îngenunchează, 
începe să se roage şi, încet, 
se îndreaptă către camera 
nupţială. Mireasa îi urmea
ză exemplul dar nu intră 
ci îşi aşteaptă soţul în prag. 
Acesta o ia in braţe şi o 
conduce în pat. în  ziua ur
mătoare, bătrânii tribului 
trebuie să confirme că ac
tul nupţial s-a consumat, 
începe atunci adevărata 
sărbătoare a nunţii, care 

x dureiză trei Zile.

GÂNDURI DE RINE
Ne pregătim şă in . 

tâmpinăm Bobotează, 
şi Sântionul,, caice în
cheie $irul sărbătorilor 
de iarnă. D ar să nu 
uităm că ne aflăm iri- 
tr-o perioadă de graţie, 
când cerurile sunt des. 
chise. Să profităm pen
tru  a înălţa gânduri de 
bine, de sănătate, de 
pace In suflete şi intre 
oameni bunăvoire, de 
succes şi prosperitate.

Dorim, de asemenea, 
cititoarelor noastre cu 
numele Ioana, Ionela 
sau Ionica, tuturor ce
lor ce-şi sărbătoresc în 
aceâstă lună a  începu, 
tulul-de an ziua de naş
tere ori onomastica 
mulţi ani fericiţi ală
turi de cei dragi.

SA CONSUMAM 
SUCURI NATURALE 
Sucul de varză con. 

stituie pentru mucoasa 
interioară a  stomacului 
un veritabil pansament. 
Combinat cu suc de 
morcovi, în părţi ega
le, tratează infecţiile 
gingiei, combate consti- 
paţia şi regenerează te
nul.

©  „Soţia 
filozof".

Soerate

te face fericit, soţia rea te face 

SOCRATE

©  In cursul unei conferinţe în care vorbise de 
rău femeile, Mark Twaîn a fost întrerupt de o audi
toare indignată:

— Puteţi să-mi spuneţi, domnule zeflemist, ce 
a r deveni bărbaţii într-o lume fără fem ei?

Acesta replică surâzând : •
— Mai întâi fericiţi, doamnă, apoi rari, foarte 

rari, din ce în ce mai r a r i i

©  — Aş vrea să mâ >înscrieţi, pe mine şi pe so
ţia mea, pentru o croazieră pe Mediterariă. -■

—  Cu plăcere! Doriţi paturi separate sau cabine 
diferite ?

— Vapoare diferite ! -
"elevi

©  „Nu poţi avea prea mult dintr-un lucru bun, 
dar poţi suporta greutăţile mult mai mult decât ai 
putea suporta Raiul. Dragostea este ca şT muţlci* 
Muzica este foarte frumoasă, dar o femeie cane cântă 
la pian toată ziua este un blestem".

GEORGE BERNA&D ŞHAW
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S.C. S P 1NPROP &A. OftAŞTIE

0 posibilă opţiune pentru privatizare
potrivit căruia

pe deplin verificat ş t te  
cazul S C. Suinprod S  A. 
O iş t i i .  Cu «n manage. 
ment competent şi cu sa. 
lariaU cape-si cunosc & 

fel fee M ae ternari*. eu 
fetee că «pteMfete  aeU»
«Mfit «traume . t e  r a  fe te
v ieze  inclusiv sâmbăta ţi  
duminica, firma a  reuşit 
m  fe a t e i  *995 să fo

că întregului efepfiv pen
tru *  perioadă de U> luni 
de acum încolo. Conco
mitent s-a  urm ărit şi per.

în sensul că la 
e ra ţi  sporul tnediu 

zifoic de creştere fo greu
ta te  $ depăşit BOO grame, 
fo «rataşi t t e p  resdi- 
tenfei.se  u t  ctnsuffl Oe 
4 5  unită ţi nutritive pe 
ua fef de spor. rezultatul

tehnologizarea *.« reuşit 
să fie procurate «i puse 
fo funcţiune utila ie noi. 
de fabricaţie indigenă, 1» 
abatorul anltăţu. unde se 
intenţionează să fie  m- 
dusă şt *  linie din fot. 
pnst pentru fabricarea 
preparatefer. O»

tehnfas*. mai alai
«ai» Mtcttiwti

pri-

mmm

Discuţie cu dl. fOAH m
spre exeu.,— ,

statas-M
anul 1964, pentru 1985 se 
efetfoeara e» jarafitte te
fie undeva ta  Jur de 
100 milioane lei.

Dnul manager general 
apreciază că rezultatul 
este urmarea firească a  
măsurilor luate pentru 
bena organizare şi desfâ. 
şlira re a activităţii din 
ferma zootehnică şi fo 
celelalte sectoare pro - 

; duetive ale societăţii co
merciale. Cum cheia suc
cesului In creşterea ani
malelor porneşte de Ia 
asigurarea furajelor, ac
centul s-a pus p a  consti- 
ftârea stocului de mate
rie. primă, inclusiv de 
nutreţuri proteice. te 
prezent unitatea ayând 
fa depozit hrana neeesa-

O râş tfe

tectiv de muncă s-au o .  
norat Conform, prevede
rilor. ,

Dincolo de rezultatele 
pozitiva, există gânduri 
4fo amplificare a  « e s t* ,  
ra. In context.. regăsi n- 
du.se preocuparea pentru
* f e e  •  fuziune cu fa . 
ferica vecină de nutreţuri 
combinate, precum «I

unor soatil 
4b comercializară * pe*» 
duselor proprii — la 
©Mtaie şl la  Brad. unda
#  « « an a le  .feude, s u a t . 
fote receptive la astfel 
de acţiuni oe oferă s i O 
protecţie mal bună a  con
sumatorilor, p rin  practi
carea unor adaosuri te» 
foerciale «tai reduse.

Din discuţia cu dl

Industrializarea laptelui 
la S.C. Mitk Prod S.R.L. 

Slmeria

fiind comparata^ CU cel 
obţinut de cele mal bune 

fie profil, 
ind despre anul 

po rn in iţ. de \la 
pregătite, dl 

Ju la  spunea câ intenţia 
raţe să  sporească efec
tivul cu focă 6000 de 
pomît ajungândU-Se fe 
28 000 capete, cea ce ă -  
steură obţinerea a  circa 
2000 tone carne. Cnnca- 
nfiteot sfe « m ăreş te  şl 
îmbunătăţirea fluxului la 
creşterea bovinelor, unde 
se Vor forma şi loturi 
de vaci pentru lapte.

In ceea ce priveşte ra

rilor în sectorul vegetal, 
unde suprafaţa d« teren 
se va dubla.

Eforturile depuse şi-au 
arătat roadele, acestea 
oorieretizându-se în men
ţinerea unor ţe la ţa  bune 
cu furnizorii de materie 
pritriă (furâieţ." că Cola
boratorii s i cu banca, 
singura problemă de re
zolvat fiind stingerea u- 
nor datorii acumulate 
din anii anteriori faţă de 
RENlft„ De menţionat că 
ţi  drepturile băneşti cu
venite salariaţilor, pre
cum si stimulentele cu- 
prinse In contractul co.

prins că f im »  repre
zintă o posibilă opţiune
favorabilă. pentru pri
vatizare, având te  veder* 
relansarea vizibilă a acti. 
vită ţii societăţii comer
ciale. Pe lângă salaria
ţii , societăţii comercia
le respective, s-au â- 
răfat a fl interesaţi de 
stihscripţie şi alţi pose
sori de cupoane şi car
pete cu certificate de 
proprietate, încrederea 
lor fiind aceea că S. C. 
Suinprod este o alegere 
bună. având un viitor 
sigur. - r _  

NICOLAE TÎRCOB

Practic Miîk Prad Sftu 
beneficiază de locaţia de 
« M l  a  secţiei do la

0  coraercî '̂,%evil 
S A  Deva. Din discuţia 
purtată c»  dl Marote L u. 
«ateu. c a re  este unul d in . 
tre  adm inistrat orii flonei. 
au  reieşit o  scrie de d is - . 
funcţionalităţi Pe «are 
fodretteaUzarea laptehu fo 
a re  în prezent Avănd ca 
partener  .fie; afacere sta
tul, necazurile firnwter ce 
prelucrează laptele tecep
atunci când trebufo să 
pUWresc* materia primă 
Turmxori iot. »**> lo trte  cu* 
(toii u  lucrezi eu «tatul 
aş* cura se lucrează a- 
cum. precizează fii teaca, 
ciu. După cum ştiţi lup
tate este produs- subven - 
ţionat. Or, această sub
venţie, ce repnzstmâ mai 
miilt de jum ătate din p re 
ţu l litrului la lapte care 
trebuie plătit furnizorului, 
vine cu întârziere.' Am a- 
vu t In acest an întârzieri 
şi de 65 de zile faţă de 
prootair. la încasarea sub
venţiei. Această stare de 
lucruri conchide interlo
cutorul se pune împotriva 
creşterii producţiei de 
lapte în gospodăriile par
ticulare. Vă dau ca e- 
xemnlu comuna Balsa. de 
unde colectăm un lapte 
foarte bun. Necazul este că 
nivelul producţiei nu creş

te deloc. Animalefo au 
nevoie dă hrană fo fie
care zi. Ele nu aşteaptă 
până ce soseşte subvenţia. 
Cu alte cuvinte, ţăranul 
«u este încurajat deloc în 
»wi « t e i  şnpfeiui şi, 
tenpUeit. producţia fin lap. 
te» preferând «ă sacrifice

La o firmă — după 6 luni de la privatizare
Vorbind despre priva

tizarea’ prin  M.EJB.O. a 
Societăţii crwnerciale. X r i-  
•u T  din  Brad... dl fog. 
f e u  Manşei iteeoi» direc
torul trăieşte sa
tisfacţia «nul om  care a  
reuşit să fe ţe i la  bun sfâ r
şit o Ulcrâre grea şi 
complicată. Punctul final 
a l privatizării s-a consu
m at la 12 iulie 1995, prin 
rafiUrarea contractului cu 
FJP.S. 'după ce fo 31 « a i  
a  fost Încheiat protocolar 
cu F.P.P. întregul proces, 
cuprHto&ad tergiversări, 
d ru m u ri, , peste d o ta te i ,  
^naelaroâ** cu hotărâri de : 
guvern antiprivâtizare, toa
te  învelite intr-un stufos 
cadru birocratic, a durat 
u n  an de zile. Acum, la 
ieşirea din labirint, dl 
Secol răsuflă uşurat. Dân
sul consideră că a avut 
si puţin noroc tn ' reali» 
sarea Schimbului de pro
p rie ta te  So pâre că acest 
sistem ai privatizării prin 
M.E.B.O. nu a exclus in 
fluenţa aleatoare şi ne- 
planificabilă a norocului 
din retetarul reuşitei.

tn  prezent salariaţii 
Societăţii comerciale Cri- 
şul deţin 90 de procente 
d in ’ acţiunile societăţii. 
Firma are în patrimoniu 7. 
«păţii comerciale 'cu  un 
vad  deosebit de bun, si
tuate în plin centrul mu* 
hicioiului Brad. Activi
tatea fo Crişul se află, 
practic, fo plină tranzi
ţie. Asociaţia P.A.S. şi.a  

propunerile pen

tru  alegerea Consiliului 
de administraţie» Cu 
toalâ această tranziţie, a- 
fa cerea trebuit să mear
gă şl merge Inajnte. Fiind 
*  firm ă specializată pe 
comerţ, un factor Impor
tant a l bunului mers fi 
constiţuie calitatea apro. 
vizionării. Din cele spuse 
de d l Socal a reieşit că 
tendinţa este ca marfa 
să se aducă - direct de 
la producători. Este destul 
«te tre tf  de realizat arest 
lucru având în vedere că 
pe acerată filieră de apro
vizionare evoluează şi 
marii angrosişti. Ce îl ne
mulţumeşte pe d l’ director 
est« faptul că Sistemul ac
tual perm ite coexistenţa 
atât a firmelor «are lu . 
crează corect şi legal cât şi 
a celor care practică eva
ziunea fiscală cu regularita
te. „Âteastâ stare de Iu. 
cruri ne dezavantajează 
foarte mult. Clientul, îna
inte de toate, se uită la 
preţ. Or, cum aş putea 
eu să am un preţ compe
titiv ta  comparaţie cu 
firma care vinde fără 
acte ? Eu, de exemplu, 
dacă aduc de 5 milioane lei 
marfă, de cinci milioane 
ani şi chitanţe sau facturi. 
Cred că a r trebui un mai 
bun control şi o mai mare 
pedeapsă pentru cei, care 
nu „joacă" cinstit", a decla. 
rat dl Socol. i y ’-}

Ca 11 luni din anul 1995, 
firma Crişul a realizat o 
cifră de afaceri de 450 
milioane lei la un bene

ficiu brut de 15 milioane. 
Semnificativ este faptul că 
grosul beneficiului reali
zat, adică 13,1 milioane, 
s-a realizat du p ! priva
tizarea societăţii. Salaria
ţ i i  — acţionari «unt mai 
cooperanţi, se lucreate mai 
bine şi «O are grijă şi de 
ultim ul feu spre a nu fi

S.C . CRIŞUL S A  

BRAD

risip it Odată cu privati
zarea au apărut Insă ş i °  
serie de probleme n o i.. 
ne exemplu unii dintre 
lariaţii — acţionari nu 
Înţeleg încă corect ce în
deamnă a fi acţionar şi 
ce înseamnă a fi salariat. 
După' cum spunea dl Socol, 
este greşit să se creadă 
că dacă cineva este acţio
nar acest lucru il scuteşte 
de a mai răspunde de o- 
bligaţiile pe care le are 
ca salariat. Din contră, 
salariatul care este şi ac
ţionar ar trebui sâ lucre
ze şi să-şi dea interesul 
cu mai mult elan decât 
simplul salariat. „Celor 
care nu înţeleg acest lu
cru trebuie să le fie adus 
la cunoştinţă faptul că sta
tutul de acţionar riu-1 im
plică In nici un fel pe 
cel de salaria t Ar fi gre, 
şit să se creadă aşa“,

precizează interlocutorul.
Odată cu privatizarea 

cei de ia  Crişul dispun 
de pârghiile prin care sunt 
in măsură să dezvolte, li
ber, firma şi, Implicit, 
activitate» acestei societăţi 
p e  acţiuni. Ca planuri de 
viitor cei de la  Crişul au

intenţia de a da magazi
nelor şi modului de ser. 
vire în acestea o tentă oc- 
cidentală. Fiind de profe
sie Inginer, dl Soeol tn . 
tenţionează, cu hă taie 
lungă, înfiinţarea şi *  
unor spaţii de producţie.

ADRIAN SALAGEAN

Cât r a  mai dura ş i  tranziţia asta 7
Foto : LtfCSEI ZOLTAN

- .  M  « f i  „ .........

«fefete m  « a tra fo  primă; 
PWdru fi P«te* fi «usţi- 
«ută f pnifiwcţia. Di* cele 
«i«G|Arat0 4* 4t lA&aciu 
m  fiara că eai “de  fo Miile 
n t e  «« «foit ■ surea. A lt
fel, «brai trtem i lap
tele rara  w  p«d«creeaă la 
Sfcneria provine d* la 
fostul I.A S. Petreşti, Jttd, 
Alba. „Aeeastă firmă, la  
motnented In care am în
ceput colaborarea cu ea, 
e ra  în pragul falimentu
lu i  Se punea problema 
sacrificării animalelor. Co
laborarea a  dus, Insă. la 
un veritabil reviriment In 
activitatea firmei de la 
Petreşti. Âtn făcut aproa
pe imposibilul să le plă
tim oamenilor de acolo 
banii pe lapte f o  timp u- 
til. Da aceasta s-a adău
gat şi deosebită seriozi
tate care caracterizează 
Conducerea şi pe saiaria- 
ţii de .acolo. Aşa se face 
că dacă anul trecut pri
meam cca 1700 litri Lapte 
pe zi. in prezent recep
ţionăm 3900 de litri zil
nic. Este un lapte deo
sebit de bun, având 6 
concentraţie de grăsune de 
35 la  sută” — a precizat 
di Luqaclu. Că m aterie 
prună «fostă se  vede u- 
şor atâta tim p cât pro
dusele firmei — smântâ- 
nă, ia u r t  telemea de 
vacă. lapte bătut şa . : — 
chiar şl ib  plină ia rn ă  
aprovizionează galantare* 
ie magazinelor alimen
tare, ffo lângă calitate, a- 
ceste produse beneficia
ză «i d e  un aspect deo
sebit de plăcut al araba * 
iajuiui. Milk Prod a  reu
şit achiziţionarea în  anul 
trecut â  unei linii de fa
bricare a paharelor din 
plastic Si de ambalare in 
acestea a derivatelor din 
lapte, care dincolo de 
aspectul plăcut asigură 
si păstrarea calităţii pro
duselor pe traseul comer
cial.

Sigur, fo  contextul în 
care preţul: laptelui este 
impus, Câştigurile nu sunt 
foarte tnari. Aşa se face 
că cei 54 de salariaţi ai 
firmei câştigă' în medie 

200 000 lei brut. Un salt 
spre vremuri mai bune s-ar 
putea face. In opinia dlui 
Duoaetu. dacă statul .şi-ar 
ridica mâna“ de pe in
dustria laptelui. „Atunci' 
s-ar rezolva două disfunc- 
ţionalităţi majore care e- 
xistă fo prezent. Plata pe 
loc a laptelui, la preţul 
pieţei, a r fstimula creşterea 
animalelor In gospodăriile 
populaţiei. iar vânzarea 
laptelui a r deven! O a fa 
cere pentru crescătorul de 
animale".

ADRIAN SALAGEAN
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CUltflPARARI

• Vând oi gestante.
Sin tandri, nf. 77, tel. 
673im  v  v-::;.

•  Vând apartament două
camere, bl. 2, sc. C, ap. 8, 
Caragiale, Simeria sau 
schimb cu gaisonierft. In_ 
formaţii ap. 1*. (31901
. •  Vând mese biliard, 
dozator suc, combină mu. 
zicală, tel. 624864, 828074.

(31931
•  Cumpăr apartament 

2—3 camere iH Deva sau 
Simerte. tel. 627339. 43183)

•  Cumpăr apartament 2

camere, ofer 7 000 000 Iei. 
f fe t« » 1 6 0 . , (6449)

•  Cumpăr apartament 
3—3 camere, cu telefon, 
preferabil zonă centrală, 
toi. 74*862.

•  Vând autocamion Fiat 
650. cu motor Saviem, auto
car Ikarus 211, 34 locuri. 
informaţii , tel. 651873.

(6545)

PIBRDEB8

•  Pierdut cert&lcat cod 
fiscal sşsarţmând &C. 
Prestcora Retezat S.R.L. 
Haţeg- Se declari nul.

(3168)
a  Pierdut certificat de 

înmatriculare Societatea 
Atlsţntis Press SJt.L. De_

, va. nr. J  20/330/1903. Se 
declară nul. . (3W2)

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“

ii

i
Abonamentul este calea cea mai siau~ \ 

». ră şi mai avantajoasă ie procurare « zia- j 
| rulai nostru, C o stu  l abonamentului * 
j pe luna februarie 1996 este de 2 500 de lei, | 
! plus taxele poştale. Fală de cumpăto-' 
I rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar * 
| costa 4000—4200 de lei, prin abonament j 
! se economisesc lunar aproximativ l 500 : 
I de lei. in funcţie de numărul zilel& de; 
î apariţie. „ .. j

j Abonamentele se pot face la oficiile J 
j oOstale si t& factorii poştali Pentru luna j 
j februarie puteţi face abonamente In tot *
J cursul luniiianuarie. 1

S.C. „ALIMENTARA  ̂ S.A. DEVA

Cu sediul in Deva, bdul Decebal, blocul \ 
F, parter, organizează, in conformitate cu Le- I 
get* nr. 58/1901, H G. nr. 634/1991, H O. nr. i 
758/1992, H.G. 545/1992 şi Legea nr. 55/1995,

ii
;i
I

I»
.

I
{
I

CD STRIGARE, pentru vânzarea următoarelor 
active: i

- •  Spaţiu comercial, str. Horea, tec. U3, t 
Deva, 86 mp. Preţ de pornire fără TVA 
26 653 000 lei; ••••- -  - -

•  Spaţiu comercial (magazinul nr. 70),
stă. Sîntuhalm, Deva, 45 mp. Preţ pornite fără 
TVA 20 783 000 lei. 11 282 000 val. patrimo
nială activ, 9 501 060 aâtenajBri efectuate de 
locatari/. vV.

•  Spaţiu comercial, bloc 31 A,
M, Eminescu, Deva. 55 mp. Preţ de 
far* TVA 49 093 000 lei. 25 579 000 #*1. pa. 
trttinoniâlă activ, 23 514 (900 amenajări efec
tuate de chiriaş.

Contravaloarea terenurilor se; va stabili cu 
ocazia încheierii contractului de vânzare — 
cumpărare. -v.;/..

Licitaţia vâ avea loc la sediid societăţii în 
data de 6, 02. 1996, ora 10.

In caz de neadjudecare, se va organiza faza 
a doua in data de 21. 02. 1996, ora 10, iar faza 
a treia în data de 27. 02. 1996.

Solicitanţii vor depune la sediul societăţii 
documentele cerute de H.G. nr. 758/1992 până 
la data de 31. 01. 1996» precum şi o garanţie 
de participare de 10 la sută din preţul de por
nire şi taxa dc participare în valoare de 900 000 
lei, la easieria societăţii . sau tn coiitul nr. 
303020101 deschis la B.CJR. Deva.

Asferaţapi la tei.' 616406. ^

•  Pierdut certificat de
inmatzioflare aparţinând 
SJC. M itacâ Dumitru. 
S.CA Vulcan. Se declara 
nul. (3 m )

•  Pierdut1 certificat tn. 
matriculare nr. 20/1301/91 
aparţinând S.C. Murgoi 
SAi.C. Pui. Se declară nul.

(3187)

DIVERSE

.• Societate cu spaţiu
comercial caută partener 
căruia sâ-i distribuie 
marfa, executăm lucrări
zidărie, tencuieli, faianţat,
tel. «8413. ■ (3845)

' «  S.C. Val Optodia Prcst
S.R.L/ Hunedoara anunţă 
practicarea unui adăos
comercial, cuprins între 
0—100 la sută. (2747)

Închirieri

•  închiriez apartament 
confortabil (2 ' camere) în 
Deva, centrai. Tel.- 613897.

-  • (0396014)

COMEMORĂRI

•  Cu adâncă durere a_ 
nunţăm că se împlineşte 
un an de când ne_a pă
răsit dragul nostru

VICtOR TtKEA
Iţi vom păstra veşnic

amintirea In sufletele noas
tre  îndoliata.

Itoţia, fiicele, mama, 
socrii, surorile, cumnaţii ţi 
fadele. ,“ / ■ k$

(396012)

•  Timpul a mai aşter
nut u n  an de tristeţe peste 
plecarea ta drâgtîî nostru.

SZABO ANDREI 
Inimile noastre vor plânge 
Htoreu lacrimi de dor 
pentru tine. Famttia. (3199)

D E C E S E / /

*  Cu adâncă durere în
suflet vă anunţăm  trece_ 
«ea în nefiinţă a celui 
atee a fpft '

PETRU ŢOLCA 
dto Petreni. Nu -te vom 
uita niciodată. Fierţi ţă
râna uşoară. Copiii şi ne
po ţii."  , (3200)

o  Cu adâncă durere 
familia anunţă dece
su l celui care a fost 
coL (r) ,

JOAN PUŞCAŞU
tn vârstă de 75 nni. 
înmormântarea va 
avea loc vineţi. 5 ia 
nuarie' 1906, ora 13, 
de la Capela Ortodoxă 
din str. Eminescu De_ 
va. (3203)

BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
BOWANESC“ S.A.

CREDIT BANK
Cu sediul tn DeVh bdul DecebaL wr. 8, 

la

cc va avea loc la data de 8. 01. 1996, ore 9, 
la Judecătoria Deva, Birou executor judecă* 
toresc:

•  Autoizotermă 3,5 ţo, an fabricaţie 1992.
, Preţ «I* pornire: 25 060 000 Iei.

•  Autoizotermă 16,0 to, a» fabricaţie 1993.
Preţ de poriiire: 45 000 000 lei.
•  Jocuri mecanice, 10 hişeăţi» r ' l
Preţ de pornire: 1 500 000 leş,
•  CaML curte, grădină, situată înQrăştie, 

st*. Vînătorilor, nr. 9.
Preţ i p  pornire: 35 000 000 lei.
•  DisiHerie Orăştle, str. Unirii, nr.. jl,
Preţ de pornire: 10 000 000 toi. ■■1
•  Bază turistică şi de agrement Şofenuş.
Preţ de pornire: 200 000 000 lei. *
•  Casă, curte, grădină in Turdas, nf. 78.
Preţ de pornire: 00 00© 000 fel.
•  Spaţiu comercial (parter +  etaj) Deva,/ 

Aleea Cri şui ui, nr. 5.
Preţ de pornire: 200 000 000 leL
•  Maşină de şlefuit
Preţ de pornire: 20 702 000 leLp o rn ire :
•  Maşină frezat circulară. 
Preţ de pornire: 5 500 000

i
l

*
■
■

• • • • • * • #  s a * e b e s s e e e e e e ş e t »  y

*

\  nr. 27.

lei. v^v,:;
Muşină găurit verticală. - 

Preţ dp p e g 0 Şp$ft 0S4 000• |eL 
•  Casă şi anexe, Deva, str. 1 Decembrie,

4 IANUARIE

•  1  dolar SUA
•  .1 marcă gernianS
•  I0G y«ni Japonezi
•  1 M  sterlina
•  i  franc elveţian
•  1 Crape francez
•  IM  lire italiene

— 2580 tei
— *800 lei
— 2500 Iei 

9995 lei
— 2241 lei
— 527 tei
— 163 lei

. Cmrtitri de referinţă ale BăncU Naţional* 
a Romăniet

0 v * • • %

TRAGEREA LOTO SPECIAL „6/49“ 
Din 2. 01.\ 1996.
28, 14. 24, Za. 37i  33.
Fond de câştiguri: 4 98? 358 527 lei.

t r a g e r e a  n o r o c  „
Din 2. 01. 1998.
5. 2, 6, 3, 8, 8, 1.
Fond de câştiguri: 982 623 629 leL

s

t
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NOUL MAGÂZIN 
v DEVASAT

str. Avram Iancu, bl. H 1, parter,

va

| INŞTALATII RECEPŢIE SATELIT 
j $1 COMPONENTE, CÂT SI GAMA 
! COMPLETA a PRODUSELOR NEI r
r Televizoare Color, diagonala 37-63 cm 

Combine muzicale 
Cajsetofoane cu si fără CD 
Combine frigorifice 
Maşini de spălat 
Aspiratoare
CASETE VIDEO Şl AUDIO.
Aceste produse le puteţi găsi şi la ma- | gazinele dm :

j BRAD, str. Republicii, bl. 19, parter 
î — HAŢEG, str. Timişoara, nC. 16.
|  NEI VĂ COLOREAZĂ VIAŢA 1

1 #
m
iî
i
Id

Ih
I% '■
Ih .
I

■ to . \

I
-i. ■ •

i

Preţ de pornire: 60 000 000 lei. . .i . :iJ
•  Apartament 2 camere, Deva, Aleea Stre.. 

iuluL bl. 06, ap. 75, eţ. T.
Preţ i|8 pornire: 5 500 000 lei. ' i . j
•  Apartament 3 camere, Deva, Aleea Gri' 

şuiul, bl. 45, apt, 34, et. 3.
Preţ A e  pornire: 5 000 000 leL ‘ .
•  Aparat preparat ş l  gazeificat sibcuri. ,
Preţ de pornire: 2 500 OM lei. >
•  Autoutilitară Dada 1004, an fabricaţie

1082. •' ....'•*" vZ X K  ■ m  * ■■■ / ţ
Preţ de pornire: 5 916 750 lei. ' )

i #  Autoturism Mercedes 280 c, an fabrica-; 
? ţie 1984. '
{ Preţ de pornire: 15 606 600 leL 1
} : O Bloc de locuinţe,, spaţii comerciale la S 
) parter, la subsol boxe şf garaje. — construcţie^ 
i nefinalizatâ. v
I  Preţ «le pornire: 900 000 00© lei. .
ţ •  Apartament 2 camere, Deva, str. Mine-
( rului, nr. 48, bl. 40, sc. B, etaj 1, ap. 3.
I Preţ de pornire: 9 500 000 lei. . 
ţ •  Autoturism Volkswagen Passat 22 B,
J an fabricaţie 1984. . /  ;

Preţ de pornire: 10 900 000 lei. ■
•  Hali producţie «ost sediu CAP**- Ge.

. oagiu Sat.
I Preţ de pornire: 30 000 000 lei. 
i  •  U tila je  tâm p lă rie .
yr * Preţ 4le pornire: 25 200 000 Iei. / ,
4 . •  Autoturism Vplkswagen kombi 3103, an
t fabricaţie |92ft. # •
t Preţ de pornire: 5 990 25© Iei. 
î •  Autoturism Aro 10/4, a» fabricaţie 1988.
J Preţ de pornire: 5 313 000 lei.
) •  Autoutilitară IFA —t L 60, an fabricaţie

1988. ; / / ; / :
V / Preţ de pornire: 30 600 000 lei. >
1 •  Autoturism Mazda 626 Lx, an toblieaţie
y.1985.

Preţ de pornire; 14 392 600 Iei.
•  A u to fu rg o n  Ford 130, an fabricaţie 1986. s 
Preţ de pornire: 24 276 600 lei.
•  Autoutilitară IFA —■ W 50 L/A, an fa.

bricaţie 1966, - '
• •  Ph^ de pornire: 17 >742 200 Iei. . '

•  Bijuterii de aur diverse, 226 grame. i 
Preţ de pornire: 35 000 Iei/gr am.

Condiţia de participare la licitaţie este depunerea 
la executorul Judecătoresc a sumei de 10 la  sută din 

[ preţul de pornire de «tal sus reprezentând garanţia de 
participare la licitaţie $1 care va in tra în preţul ca 
care se adjudecă vânzarea.

Relaţii suplimentare se pot Oferi Ia sediul băncii 
d n  Deva. bdul Decebal» bl. 8, teL 611853 sau Executor 
judecătoresc. -  - *v
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I

L 1 8 15 22 29
M ST. 9 16 23 30
M 3 10 17 24 31
J 4 11 18 25
V 5 12 19 26
S 6 13 20 27
D 7 14 21 28

Ce ştiau bătrânii:

— în ziua de Anul Nou, 
de se va roşi cerul spre ră
sărit’ va fi an ploios.

— Dacă noaptea de A- 
nul Nou vg fi liniştită şi 
senină, va fi an bun.

— Dacă Ianuarie, va fi 
moale, se prevesteşte pri
măvară friguroasă.

Ce ştiau bătrânii :

— Toamnă caldă, iarnă 
lungă.

— De cade ghinda îna
inte de Sf. Mihaiu, iama 
se pune curând.

— Tunetul din Septem
brie vesteşte zăpadă multă 
în Faur şi an mănos.

— După Sf. Mărie, să 
să nu porţi pălărie.

FLORAR

L 6 13 20 27
M 7 14 21 28
M 1 8 15 22 29
J 2  9 16 23 30
V 3 10 17 24 31
$ 4 11 18 25
D 5 12 19 26

Ce ştiau bătrânii : ■

*“• Rouă de seara şi ră- *
coarea din Maiu aduce fân

şi yin mult.

— Gândacii mulţi ves-
tesc an mănos; '

— Când sunt greieri
mulţi, va fi fân puţin

r

RAPCIUNE

t  2 9 16 23 30
M 3 10 17 24
M 4 11 18 25
J 5 12 19 26
V 6 13 20 27
S 7 14 21 28
D 1 8 15 22 29

L 5 12 19 26
M 6 13 20 27
M 7 14 21 28
J 1 8 15 22 29
V 2 9 16 23
S 3 10 17 24
D 4 11 18 25

Ce ştiau bătrânii:

— Zăpada din Faur în
tăreşte sămănăturile.

— Faur urât şi Maiu 
frumos e an mănos.

— Viforele ce nu vin în 
Faur se răzbună la Paşti.

— ta  Stretenie iese ur
sul din bârlog şi, de-şi va 
vedea umbra, intră 'iarăşi 
în culcuş, că va fi ger.

ÎL 4 11 18 25
M 5 12- 19 26
M 6 13 20 27
J 7 14 21 28
V 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
D 3 10 17 24 31

Ce ştiau bătrânii

— Dacă . în noaptea de 
Blagoveştenie (25 martie) 
va fi senin, plugarul va 
scăpa de multe griji.

— Martie răcoros n-adu
ce an mănos.

— Martie uscat aduce A- 
prilie umed.

— Tunete în Martie ara
tă an mănos.

L 1- 8 15 22 29
M 2  9 16 23 30
M 3 10 17 24
J , 4  11 18 25
V 5 12 19 26
S 6 13 20 27
O 7 14 21 28

Ce ştiau bătrânii:

— Prier frumos, Maiu 
viforos.

— Prier umed aduce bi
necuvântare.

— De vor fi flori multe 
de vişine şi bune, trage 
nădejde la vii.

— De tună în Aprilie, 
nu te mai teme de ger.

CIREŞAR CUPTOR

L 3 10 17 24 1 1 8 15 22 29
M 4 i f  18 25 M 2 9 16 23 30
M 5 12 19 26 M 3 10 .17 24 31
J 6 ' 13 20 27 J 4 11 18 25
V 7 14* 21 28 V 5 12 19 26
S 1 8 15 22 29 S 6  13 20 27
D 2 9 16. 23 30 D 7 .14  21 28

Ce ştiau bătrânii: Ce ştiau bătrânii:

— Oamenii şi vântul de - — Căldura mare din Iu-
Iunie curând se schimbă. ’ lie aduce ah bun.

— Iunie umed şi rece
. . . . . . . . — Când păianjenul îşi

strică fot a n u l • '
... . . . .  - rupe pânza în două, va 

ploua.
-r- Rusalii umede, Cră- . — Muşuroaiele de fur-

ciun gras. nici, dacă sunt mai ridicate
— Călătoria furnicilor ca de obiceiu, vestesc iar-

vesteşte timp bun.

. 1

nă grea.

BRUMĂREfc

L 7 14 21 28
M 1 8 15 22 29
M 2 9 16 23 30
J 3 10 .1 7  24 31
V 4 11 fâ ~~25'
S 5 12 19 26
D 6 13 20 27

Ce ştiau bătrânii:

— Brumărel şi Mărţişor 
sunt luni surori.

— Gerul şi frigul din 
Octomvrie îmblânzeşte pe 
Ianuarie şi Faur.

— Cu cât frunzele arbo
rilor cad mai curând, cu 
atât mai roditor va fi anul 
următor. ... v

BRUMAR UNDREA

L 4 11 18 25 
M 5 12 19 26

. .. 1 2 9 16 23 30 
M 3 10 17 24 31

M 6 13 20 27 M 4 11 18 25
J 7  14 21 28 J 5 12 19 26
V I 8 15 22 29 
S 2 9 16 23 30 
D 3 10 17 24

V 6 13 20 27 
S 7 14 21 28 
O 1 8 15 22 , 29

Ce ştiau bătrânii;
-----Dacă plouă la înce
putul lui Brumar, săptă
mâna Crăciunului va fi ge
roasă.

Ce ştiau bătrânii:
— Gerul şi neaua din 

Decemvrie promit mult 
grâu.

— Crăciunul verde adu-
— Şoarecii de câmp de 

se arată, iarna e departe.
ce Paşte albe.

-— Decemvrie ud nu
— Neaua multă de pe promite multe.

pomi arată muguri puţini — De s-arâtâ gâşte săi-
de cu primăvară. batice multe şi iepurii se

— Brumar se potriveşte 
cu Mărţişor.

apropie de sat, sunt semne 
de iarnă înfricoşătoare.

MASĂLAR • . .,) • ■

L 5 12 19 26
M 6 13 20 27
M 7 14 21 28
V  1 8 15 22 29
V 2 ' 9 16 23 30
S 3 10 17 24 31
D 4 11 18 25

Ce ştiau bătrânii •

— Ploaia din August
subţie vinul.

—- Dacă timpul in ziua
de Fotie — 12 —va fi fru-
mos, şi toamna va.fi fru-
moaşă, VJM: Z

— Când sunt alune mul-
te, va fi iarnă grea. ■
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