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ni, 8 ianuarie a.c., s-a început distribuirea ajutoarelor şosite pentru si. 
din partea Federaţiei Naţionale a Revoluţionarilor din România.
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Oaspeţi francezi !a Şcoala Normala 
„Sabin Drâgoi"

începând de duminică 
.seara (7 ianuarie a.c.),
■ Şcoala Normală „Sabin 
Drăgoi** din Deva este

; ■— timp de aproape trei 
săptămâni — gazda, unui 
grup de zece tineri fran
cezi, studenţi in ultimul 
an ai Institutului Peda
gogic (I.U.F.M.) din Ar
ras, Franţa. După două 
Zile petrecute în Bucu

reşti, în cursul dimineţii 
'de luni (8 ianuarie) stu. 
cjenţii francezi au fost 

^primiţi atât la Prefec- 
‘ţura judeţului — de că- 
;tre dl. prefect Costel 
Alic — câ şi fa Primăria 
municipiului — de către 
dl. primar Ovidiu Ha,

■ gea, oficialităţile locale

întreţi nându-se ’ Intr-o 
atmosferă destinsă cu ti
nerii viitori învăţători.

Concepută de conduce, 
rile celor două sedii ca 
o serie de acţiuni profe-' 
sionale cu caracter di
dactic, după cum ne spu
nea dl. Pavel Mîrza, di
rectorul Şcolii Normale 
devene, această colabo
rare începe să se con
cretizeze in aceste zile 
prin efectuarea de către 
studenţii din Arras a 
unei practici pedagogice; 
practică ce va consta în 
asistarea apoi în pregă
tirea şi susţinerea unor 
lecţii şi a altor activi
tăţi, toate desfăşurate la 
clasele cu studiu inten

siv de limba franceză, 
în cadrul Şcolii Normale 
şi al Şcolii Generale nr. 
1 din Deva.

Programul studenţilor 
francezi va fi completat 
cu vizitarea principalelor 
localităţi şi puncte de 
interes turistic ale jude
ţului, pentru ca în data 
de 25 ianuarie a.c. aceştia 
să se întoarcă la Bucu
reşti Iar la sfârşitul a- 
oestui trimestru acţiunea 
se va desfăşura în sens 
invers, elevi a i ,. Şcolii 
Normale din Deva, ur
mând să realizeze acelaşi 
gen. de practică la Insti
tutul din Arras.

GEORGETA u îr la

Studenţii francezi de la Institutul Pedagogic din Arras la Şcoala Normală 
„Sabin Drăgoi" din Deva. Foto: PAVEL LAZA

zii nu se grăbesc să amorseze
afaceri în judeţul Hunedoara

După cum se ştie, în 
cadrul Adunării Regiuni
lor Europei — ARE —, 
la care a aderat, printre 
primele din ţară,, judeţul 
nostru a stabilit contacte 
cu multe alte asemenea 
regiuni ale Europei. Intre 
acesfea, cele cu comitatul 
Hampshire din Anglia, ea 
şi cel® eu cantonul — re
publică Jura, din Elveţia, 
au început să capete oa
recare consistenţă.

Zilele reeute s-a aflat 
din nou în judeţ o dele
gaţie a comitatului flamp. 
•shire,' condusă do dl. Mike 
Hankbok, preşedintele Con
siliului Comitatului Hamp. 
shire şl din care au mai 
făcut parte dnii Alan 
Lloyd, preşedintele Direc
ţiei economice şi de dez
voltare şl Nikk Goulder, 
şeful Departamentului e.- 
Kecutiv ale Sonsiliulul eoţ, 
mit&ftdHL - •- 
. ffcop t ; • ~mţ<j M ău

gaţiei engleze în judeţul 
nostru l-a constituit con
tinuarea discuţiilor pe 
marginea programelor cp" 
mune aflate în derulare, 
depistarea de noi domenii 
de colaborare şi perfectarea 
formalităţilor de deschi.

CONFERINŢA OK 
PRESA

dere- în judeţul Hunedoara : 
a unei reprezentante a 
Comitatului Hampshire.

Prezenţa in judeţ i-a 
prilejuit delegaţiei brita
nice, intre altele, o vizită 
ia Valea Jiului. Compo
nenţii el au apreciat In 
mod deosebit potenţialul 
turistic al acestei zoae a 
judeţului, văzut ca <r«Ita*w 
nattvt sriabilA la  d iteal- 
Ocarea activităţii

mice a Văii Jiului. Mai 
plastic, cum se exprima 
dl. Hankook, dacă până 
acum banii au venit In 
v alea Jiul ii din adânc,
în viitor ei o să vină şi de 
pe înălţimi.

S-a semnat cu - acest
prilej protocolul de con
tinuare a colaborării şi de 
susţinere a programelor 
comune.

în  final, delegaţia bri
tanică a susţinut o con
ferinţă de presă. _

Întrebarea pe care ă 
adresat-o trimisul ziarului 
Cuvântul liber a > fost:

„Gu prilejul unei eon. 
ferinţe de presă organizată 
de delegaţia Comitatului 
Hampshire la Deva, la 
întrebarea dacă se cunosc 
anumite preferinţe faţă 
de judeţul nostru ale u-
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“ Aşa cum presupuneam 
în precedentul comenta, 
rin publicat în ziarul 
nostru, capetele din gu
vernul lui Cernomârdin 
au început să cadă, în 
ciuda faptului cu actua
lul premier face tot po
sibilul ca pierderile să 
fie cât mai mici. A avut 
convorbiri chiar şi cu 
Ziuganov şi Jirinovski. 
liderii partidelor comu. 
nîst şi ulttranaţionalist, 
căre au câştigat alegerile 
pentru Duma de Stat. 
Se pare însă că aceste 
convorbiri n-au dat re
zultatele scontate şi pri
ma victimă a căzut. Este 
vorba de Andrei Kozâ. 
rev, caro şi-a prezentat 
demisia, acceptată' de 
preşedintele Boris Elţîn, 
fostul ministru de ex-

„Mr. Yes“, probabil şi 
pentru motivul că poli
tica externă a Rusiei este 
condusă direct de pre
şedintele Elţîn, şi atâta 
vreme cât acesta rămâne 
şeful statului nu se în. 

.trevăd. schimbări de na
tură să îngrijoreze cabi
netele marilor puteri ale 
lumii. Reacţiile însă vor 
veni, pentru că o perso
nalitate cum este Kozâ- 
rev nu poate fi trecută 
cu vederea. Căci dacă 
Elţîn a trasat liniile di
rectoare ale politicii ex
terne a Rusiei, cel care 
le-a pus în practică a 
fost totuşi Kozârev. Iar 
succesele 'pe care le.a 
avut Rusia în politica 
externă se dntoresc în 
mare măsură abilităţii 
tactice şi inteligenţei su-

cepând cu data de 
ianuarie a.c., pentru o 5» 

; mai bună deservire â S 
. cetăţenilor din- Deva, < 
t la Poliţia municipiului J 
i s-a instalat telefonul 4 
leu nr. 955. 5

Nu ezitaţi, la acest 5 
, număr solicitaţi inter- ? 
; venţia poliţiei ori de % 
1 câte ori aveţi nevoie, 5 
(V.N.) ţ

0  Ajutoare băneşti. 1 
! Dl. Valentin Ciobanu, I 
| primarul comunei llia, | 
i ne spune că, în anuî{
• recent încheiat, un nu-'
1 măr de 120 de oameni'
1 necăjiţi din localitate !
{au primit, prin inter-1

v .Ui consiliului ,
. băneşti •, din J

• partea statului (Tr.fi.).
^ » 1 -«| J

|§şâl«iga*tH auto/fte-1, 
îăent, in localul unde*
1 a funcţionat până nu [
> ,1 mult * genţi 3 d Vc- .
! iaj C.. . ( ,
! Aissa r— Excicom peva J 
| a deschis m i>, îgazin 1 
1 auto foarte bine dotat! 
J.i aprovizionat Aic se!
1 găsesc piese de schimb!
J pentr ustotu; sir.e D >. ' 
Jcia, ARO, Oltcît, ac-i 
; ce ' >. mj ort, ulc juri, >
« v .j. c -, ituri cauc. u
• puri. La toate acestea!
I se-adaugă bună impre- 
1 sie ce o face persona-, 
{Iul unităţii, prompt şi1 
■ amabil în servire. (Al. • 
î J-).

terne rus optând pentru 
calitatea de deputat în 
Duma de Stat, . în care 
a fost ales eh prilejul 
scrutinului parlamentar 
din decembrie anul, tre
cut.

Astfel, cel mai vechi 
ministru din guvernul 
rus a trebuit să.şi ia 
adio de la portofoliul mi
nisterial. Kozârev deţi
nea funcţia de ministru 
de externe rus din oc
tombrie 1990, puţin îna. 
inte de destrămarea U- 

. niunii Sovietice. Diplo
mat de carieră, tânăr (44 

. de ani), activ, inteligent, 
'Andrei Kozârev şi-a câş
tigat de-a lungul anilor 

ţ aurecda da' d-iplam'at de
mocrat, cO iniţiativă ’şi 
personalitate proemi. 
nentă, fiind agreat şi ac
ceptat de majoritatea ţă
rilor occidentale. Mass 
media rusă l-a supranu. 
mit „Mr. Yes“ pentru 
abilitatea cu care con
lucra şi coopera cu di 
plOmâţii occidentali şi 
pentru rezultatele pe care 
le.a obţinut în negocie
rile purtate eu partenerii 
străini.

Până acum, diplomaţia 
occidentală s-a abţinut 
să aprecieze căderea lui

pranumitulur „Mr. Yes“.
Acum, că Andrei Ko

zârev nu mai Funcţionează 
în d:plomaţia rusă, se 
fac o seamă de speculaţii 
în legătură- cu posibilii 
săi succesori. Deocamdată 
nu s-au rostit nume prea 
sonore. Totuşi, între a. 
cestea se numără, şi Vi
talii Ciurkin, adjunct al 
ministrului de externe 
rus' şi reprezentant spe
cial al preşedintelui El- 
ţîn la negocierile din 
Bosnia Iferţegovina, ca 
şi Voronţov, ambasado. 
rul Rusiei la Londra şi 
alţii. Un lucru este însă 
sigur. Cel care va prelua 
şefia diplomaţiei ruse se 
va angaja V o treabă 
foarte’ grea,- Moscova a- 
vând de înfruntat nu nu
mai diplomaţiile occi
dentale, ‘ dar şi propria 
opoziţie din parlament' 
care doreşte să aibă- un 
rol mai important în a- 
facerile externe ■ ruseşti. 
Şi nu în ultimul rând, 
noul ministru de externe 
va trebui cel puţin să-I 
egaleze pe Kozârev, a 
cărui umbră va fi sim
ţită multă vreme în di. 
plomaţia Federaţiei Ruse.

Gh. PAVEL
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medicali
Principalul personaj din 

povestea noastră de astă2i 
se numeşte Ion Dineu. 
Are 34 de ani. căsătorit, 
îrei copii -minori, dar nici 
o ocupaţie. Până In 1993 
a fost angajat la Exploa. 
tarea Minieră Lupani. De 
atunci încoace s-a ocupat 
cti* mai multe treburi o- 
cazionale. Inclusiv cu ceea 
ce o şă vă spunem In 
continuare şi pentru care 
in prezent este trimis in 
judecată. Poate o să zâm
biţi când Veţi citi aceste 
rânduri, şi pe bună drep
tate. Am zăinbiţ. şi noi, 
dar câteva semne de în.
: re bare ne urmăresc încă. 
Şi. iată de cei .

Dacă tot nu prea avea 
mare lucru de făcut. Din
eu mai trage cu urechea 
intr-o parte sau alta. Aşa 
află că un anume Flori
dei Răducânu a absentat 
nemotivat de la muncă 
(Exploatarea minieră Băr_ 
bâteni) nu mai puţin de 
20 de zile. Nu_i nimic, 
ii va spune Dineu. Re
zolvă el problema. Nu-i 
mare lucru., pentru el să 
obţină de la tSpitalul oră
şenesc Lupeni un certifi
cat inedicrd, pentru că are 
acolo influenţă asupra u- 
nor medici. Toată treaba 
costă Insă 200 000 de tei 
pe care li primeşte. Din 
aceeaşi sursă se mai alege 
şi cu două carpete per
sane. Apoi se pune pe 
treabă Ei bine, din acest 
moment începe comedia. 
„Bolnavul* nostru se pre- 
zintâ la spitalul Cu pri. 
cina. Pe holul cabinetului 
ortopedic, mai mulţi pa

cienţi aşteaptă să fi® con
sultaţi. Deşi nu ii eufteaşte, 
Dineu îi cere unuia dintre 
ei Să se prezinte la cabi
netul ortopedic sub iden
titatea lui Florinei Rădu
cânu. Nu mai intrăm în 
amătsynte. ci vom spune 
doar atât: cetăţeanul intră, 
iar după o Vreme iese eu 
un certificat medical sem
nat de medicul Nicoiae 
Stănoiu exact pentru pe. 
rioâda în care s-au făcut 
absenţele. Diagnostic: Ên
torsă genunchi stâng cu 
laxitate. Ligamentul cote-

mmm m *  v-«  w. •  m •  * »  o
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teral, intern, suspect le
ziune menise intern*'. Săr. 
mânui Florin^-.,.;, Ctere 
„sărman" se ’ .prezintă cu 
documentul ia' Explotarea 
Minieră Bărbăteni şi în
casează nici mai puţin,
nici mai mult, decât 
204 635 de leit

Mai ■ trece o vreme, iar 
Răducânu lipseşte din nou 
nemotivat de la serviciu. 
De data aceasta doar două 
zile. Treaba o va rezolva 
tot Dineu, pentru 20 000 
de lei. Ca drepturi neeu- 
yenite, „bolnavul** bagă 
Sn buzunar 3? 425 de lei.

Se pare că lui Dineu 
i-a mers vestea de „bine
făcător", pentru că la un 
moment dat la el se pre
zintă şî Georgicâ Lefcaei, 
care lipsise nemotivat de 
la aceeaşi unitate minieră 
di.î Bărbăteni o săptămână. 
Sub această identitate, — 
Dineu se prezintă )a medi-

. T
»

cui Constant»# Cftrţânâ şi 
obţine un certificat medical 
exact pentru perioada do
rită. De data aceasta el 
suferă de „enterocolită a. 
cută". în schimbul celor 
15 000 de lei pe care i-a 
dat . lui Dineu, Georgicâ 
Lehaci încasează de la în. 
treprindere 145 045 de lei.

A lipsit de la E.M. Băr
băteni 10 zile şi Ştefan 
Ban. Şi el apelează la ser 
viciile lui Dineu pentru 
a~şi rezolva problema. Se 
foloseşte acelaşi procedeu: 
în locul celui* în cauză Ia 
medic şe prezintă altci
neva şi se Obţine Certifi
catul medical dorit. Se 
schimbă, doar medicul şi 
diagnosticul. Ervin Bene- 
dek este medicul, iar Ban 
Ştefan suferă de „orhje- 
pidimită acută Stângă". 
Bolnavul a pus în ihăna 
lui Dineu 100 Wfr de lei 
şi a încasai de la firmă 
229 431 de lei. s

Acum, Ion Dineu este 
trimis In judecată pentru 
infracţiunea de trafic de 
influenţă, iar „bolnavii" 
Florinei Răducânu,. Geor. 
gicâ Lehaci şi Ştefan Ban 
pentru săvârşirea infrac. 
ţiuiţii de înşelăciune în 
dauna avutului public şi 
uz de fals.

După cum spuneam la 
început, nu vom comenta 
aceste fapte, dar semne 
de întrebare ar trebui 
să-şi pună şi medicii care 
au fost atât de uşor pă
căliţi-,

VALENTIN NEAGU

în Dertoada 6 - 23 februarie a. o. la____Vi' ,>ii . glj B.i'Uf li' -li-, ' .iernii» . .ij . "li-»— • - ■ Mp» -

Sântămărla-Orlea sunt organizate 
Cursuri de bază pentru agricultori

Societatea producătorilor 
agricoli din zona montană 
a judeţului Hunedoara 
în colaborare cu Fundaţia 
„Semănătorul" au iniţiat 
o acţiune deosebită care 
vine în sprijinul agricultei. 
rilor. Câteva detalii pri. 
vind ' scopul şi condiţiile 
de realizare a acţiunii res
pective ne.au fosă furni
zate de către dl. ing. Bru. 
tus Bocăniciu.

Din capul locului tre
buie reţinut faptul că este 
vorba despre organizarea 
Unor cursuri care au ca 
scop îmbogăţirea nivelului 
de cunoştinţe teoretice şi 
practice ale ţăranilor, pre
cum şi dobândirea unor 
noi deprinderi pentru 
formarea unor exploataţii 
agricole viabile şi de ran
dament ridicat, meseria 
de gospodar implicând o 
bună stăpânire a cerinţe, 
lor legate de agricultură 
in condiţiile economiei de 
piaţă.

Cursurile de bază pen
tru agricultori se organi
zează pentru prima dată 
în judeţul nostru — fri 
perioada 5—23 februarie 
a.c., având ca loc de des
făşurare Motelul din Sin. 
târnă ria-Orlea. Cursurile
de bază au un caracter 
general, pregătind gospo
dari in domeniul creşterii 
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Căluşeri în concurs. Foto: ANDREI SOCAClU

animalelor, culturilor de 
câmp* legumicultorii, me-
canizării lucrărilor, mar. 
ketingulul, ale personali
tăţii producătorului agri
col ş.a. Important de re
levat este că absolvenţii 
acestui curs pot participă 
apoi, In continuare, după 
programul ce se va con. 
veni, la cursuri de spe
cializare pe domenii, a. 
cestea având o durată de 
4—5 zile. ,

De menţionat faptul eă 
toate cursurile sunt ţinute 
de către lectori specialişti 
din Austria (cu traducere 
în limba română). Fireşte, 
pe timpul desfăşurării* 
cursurilor (cu sâmbăta şi 
duminica libere), au loc 
dezbateri şî Se poartă dis
cuţii libere cu lectorii, 
totodată prezentându.se 
diverse materiale didac
tice.

La curs poate participa 
orice persoană care prac
tică agricultura,' cu con
diţia Să aibă împlinită 
vârsta de 18 ard. Pe toată 
durata cursului pârtiei, 
panţii beneficiază de ca
zare şi masă, taxa de par
ticipare fiind de 25 090 
de iei (ceea ce — să re
cunoaştem — pe o peri. 
oadă de două săptămâni 
reprezintă o sumă aproape 
simbolică), cheltuielile de 
organizare, cazare, ■ masă 
şi pentru lectori fiind 
suportate de către orga- 
nizatori. Pentru cei situaţi 
la o distanţă de până la 
50 km se decontează şi pa 
drum dus.întors.

Cei interesaţi în pri- 
vmţa organizării şi par. 
tiripării ia cursul de bază

. FACULTATEA DE INGINERIE 
HUNEDOARA

Anunţă concurs, în data de 23 ianu
arie 1996, pentru ocuparea următoare- 
lor posturi:

•  1 post economist II (cu studii su- 
r perioare) ;

J •  1 post tehnician I. A (cu studii 
|  medii).

pot obţine orice alte rela
ţii suplimentare de la dl, 
ing. Gh. Taşcov (tel. 225499 
sau Dobra 633230). Intru, 
cât fiecare persoană car® 
doreşte să participe la curs 
trebuie să completeze la 
mod obligatoriu un talon 
care cuprinde datele: no
mele, prenumele, data 
naşterii şi adresa (locali, 
tatea, str. nr), cât şi an
gajamentul de a plăti taxa 
de participare la începutul 
cursurilor, care se depune 
la Direcţia generală pen
tru agricultură şi alimen
taţie Deva sau la Centrul 
din Sîntămăria-Orlea (la 
ing. Ilie Ştefăriie), până la 
data de 25 ianuarie 1996. 
Pentru informaţii şi de. 
puneri de taloane «vie 
util să reţineţi că vă pu
teţi adresa şi la Serviciul, 
zonei nlofttane de la D.A.A- 
str. 1 Decembrie, nr. 19, 
telefon 61557&

Mai menţionăm că ase
menea modele de cursuri 
au mai fbsţ organizate fn 
localităţile: Iaşi, Alexan, 
dria, Curtea de Argeş, Că
rei, Baia Sprie şi altele. 
Cu încrederea deplină bt 
reuşită, că vor beneficia 
efit mai mulţi agricultori 
de cunoştinţele câştigate 
la aceste cursuri, fan por
tant este ca începutul s |  
fie făcut cu dreptul, efec. 
tul regăsindu-se peste timp 
în producţii agricole mal 

- bune, în gospodării instă. 
rite, cu productivităţi «1 
profit ridicate. Credem m\ 
prin cunoaşterea expertei», 
ţei austriece In domeniu 
nu vom- avea decât de 
câştigat. ;

NICOLAB TlRCOB i

6.30 Ştiri şl reluări se.
riale; 9,05 Springfield 
Story (s); 103)5 Santa
Barbara (s): 11,00 Frumos 
şi bogat (s); 11,30 Divor
ţuri Şs); 12,00 Preţul e 
fierbinte (cs); 1£30 Due
lul familiilor (show);
13.00 Magazinul amiezii;
13.30 Fetele de aur (rit 
corn ); 14,00 Pasiunea ei 
e crima (sp.); 1530 Bar. 
bel Schafer talkshow;
16.00 llona Christen talk
show; 17,00 Bans Meiser 
talkshow; 18,00 Jeopardy! 
(cs); 1830 Intre noi (s);
19.00 Bună seara — ma
gazinul landurilor; 19,30 
Exclusiv — magazinul 
starurilor: 20,10 Exploziv 
— magazin.

630 Germania ari di
mineaţă; 1030 Cannon 
(s.p.): 11,00 Bămas fără 
cuvinte (cs); 12.00*
Kerner (talkshow); 13,00 
Love Boat <s); 14,00 Trap- 
per John MD (s); 15,00
Serial SF «  Star Trek; 
1630 MacGyver (s); 17.03 
Totul sau nimic (re);
18.00 XXO (cs); t&30
Ştiri regionale; 19,00 
Aşa_î viaţa! <s); 203»
Beata norocului (cs);
21.00 Un bavarez pe Ru
ge» ($); 22,00 Kriminal 
tango (s.p.); 23,00 Pichet 
Fences (s); 0,00 Dle Ha- 
rald Schmidt Show; 1,00 
Să scoţi pârleala (f.a.); 
2,40 Star Trek (s/r).

7,Mi Ştiri şl reportaje 
ITN; 7.30 Steals & DCals;
8.00 Ari •  Informaţii la 
d; 10.00 Super Shop;
11.00 Roata hanilor a 
Europa; 15,80 Ultimele 
zvonuri bursiere; 17,00 
Roata banilor •  S.U.A.; 
1830 Buletin bursier;
19.00 Ştiri şi reportaje 
ITN; 1938 Voyager (do); 
2030 Show Selina Şcott; 
21,30 Dateline Intematio. 
nai; 2230 Ştiri ITN; 23,00 
Golf; 0.00 Shcw-u! serii, 
cu Jay Leno; 1,00 Late 
Nigbt, cu Conan O-Brien; 
2,J0 Later, cu G. Kinnear; 
230 Ştirile nopţii, cu T. 
Brokaw; 330 Show-ul 
serii (r).

730 Teledimineaţa; 9.05 
Jurnal; 9,35 Totul merge 
bine (mag.); 1030 Ma- 
gellano (mag ); 11,00 La 
revedere (mag.); 11,35 
Trimis special <r); 13,00 
Moda în Canada (r); 13,35 
Jurnal F3; 14,00 Lumi
nile.- (r); 1430 Bărbatul- 
(f/r); 16,00 Descoperirea 
(mag.); 1630 Femei ini
moase (s); 17,15, Bibi— 
(s); 1730 Fa, Si, La... (esR 
18,15 Studio Gabriel 
(div.); 18,45 Campionul
(cs); 19,15 Perspective—; 
1930 Jurnal TV5; 2^00 
Luminile Parisului; 21,00 
Să nu visăm (rep.); 22,00 
Turbulenţe (mag,); 23,00 
Jurnal; 23,40 Sub ochii 
Domnului.

CANALE 5
7,00 Ştiri; 9,45 Show-ul 

lui M. Costanzo (r); 12,30 
Forum (show); 11,00 
Ştiri; 14.25 Cotidiene 
(show); 14,40 Bcautiful 
(serial); 15,15 Robinsonii 
(s); 15.45 Casa Castagna 
(show); 17,00 Desene a. 
nimatc; 19,OO O.K„ preţui 
e corect! (cs); 2030 Roa
ta norocului (cs); 2l ,00
ŞUri; 21,25 Circulă fVO_ 
nul (ritow); 21,40 F>lm; 
23,45 Ştiri; 045 Show-ul 
lui M,* Costanzo;-2,30 Co
tidiene (show/r); 2,45 
Circulă zvoutil (Show/r); 
330 Reviste presei; 3,30 
Cin cin fri; 430 Frbntie- 
rcic spiritului (em. relfg.).

u
7,00 ŞOri; 7.45 UnO_ 

mattina (mag.); 1035 Film; 
12,10 Dimineaţa verde 
(mag.); 13,25 Ştiri; 1335 
Doamna în galben (se. 
rial); 14,30 Ştiri; 15.05 
Sala- de jocuri' (es); 16,45 
Soli etico (magaztnul co
piilor); 1630 Desene a- 
nimate; 1830 Zorro (se
rial); 19,10 Seară ita
liană (mag.); 1930 Lâna 
Park (show. p. Ik 21,00 
Ştiri, sport 21,35 Lun# 
Parii (show, p. II); 2130 
Unomattina (ediţie spe. 
cială); 2330 Concert; 1,00 
Ştiri, zodiac, meteo; 1,33 
Magic şi negru (mag-); 
2,05 în şoaptă (var.); 230 
Film; 4,20 ^arietăţL '
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Un episod -  sperăm! — trecător

DE CE FRATE?
O să vedeţi, povestea 

e  mai mult decât tragică. 
Dureroasă şi a cernit i- 
nima de Mamă şi frate. 
Este o poveste oare ne in
vită la a cugeta mai a. 
dănc şi a învăţa cât mai 
mult din acest univers ce 
Se numeşte VIAŢA, lată, 
foarte pe scurt, despre 
o* este vorba.

fie mai multă vreme, 
«emilia Şerban din 8ă- 
«ţfttt trăia hur-o per. 
manontă tensiune. & asta 
se datora comportam», 
tutui unuia diatre ori trei 
feciori t i  familiei, fiorin. 
CMar deott nu tm pune 
ia socoteală condamnări. 
»  pe toate ie-a adunat, 
na putem omite compor* 
WM pe către o avea fa
ţă de părinţi, bunica sa 
şi familie- Practic, le lua 
banii şi mate lucruri de 
valoare din casă. li Im 
jura şi li ameninţa tot 
timpul. Azi aşa, mâine 
&şe..., până s-a creat o  
anume ostilitate faţă de 
ei. Inclusiv a celor doi 
fraţi «s* Gheorghiţă şl 
Xoan. Şi ajungem intr-o 
m de decembrie ’95. Do. 
rin soseşte din nou la ca- 
sa părintească din Răcâş- 
tte. Pune mâna pe topor 
şl işi ameninţă mama 
pentru a-i da banii din 
pensie. Mai mult, îi spu
ne că o ucide t Ca să nu 
Se creadă cumva că glu
meşte, ■ distruge mobilier

şi obiecte din casă. A- 
poi vrea să incendieze 
fânul din şură. Nu o să 
ghiciţi cine a intervenit 
acolo şi a stăvilit focul, 
aşa că vă spunem noi : 
taximetristul care SI adu
sese acasă. Văzând ce se 
întâmplă, vecinul Adrian 
încearcă sâ-1 calme» pe 
Dorin. Se va refugia In
să din calea cuţitului.

mâne până dimineaţa con
tinuând ameninţările la 
adresa tuturor membri
lor familiei, „dar mai a- 
leş a lui Gheorghiţă. 
Pleacă.

Urmează alte două zi. 
le în care membrii fami
liei sesizează Poliţia mu
nicipiului Hunedoara de- 
spre ceep ce s-a întâm
plat, apoi îşi dau seama

CRIMA SUS LUPA
Către sfârşitul acestor 

incidente, aici ajunge şi 
fratele său, Gheorghiţă. 
încearcă la rândul Său 
să-l calmeze pe fiorin. 
Apare din nou cuţitul.

După câteva ore Dorin 
pleacă. Dar nu cu mâna 
goală. Ia doi saci eu car
tofi şj hainele tatălui său 
pentru « le vinde şi a 
mai face rost de ceva 
bani. Era un obicei al 
său.

Se pare că nu a fost 
Îndeajuns, aşa că pe la 
ora 21 se întoarce. Ame
ninţările lui alungă de 
acasă pe mama şi buni
ca sa- Neavând cu cine 
se '„lupta*, deşi fratele 
său Gheorghiţă era aco
lo, pleacă din nou. Nu 
pentru mult timp, pentru 
că după miezul nopţii 
revine şi de data aceas
ta îl găseşte pe loan. R si

că nu există cadrul le
gal pentru a se lua mă
suri eficiente. Dorin nu 
se lasă şi prin vecinul 
Adrian transmite că va 
reveni pentru „a rezolva 
problema*1.

Pentru Gheorghiţă şi 
loan această rezolvare a 
probletpei reprezintă o a- 
meninţare. Atftt pentru 
integritatea personală, cât 
şi a bunurilor. Se înţe
leg eă-1 aştepte şi să-l 
bată, pentrti a nu mai 
avea curajul să mai vină 
cu asemenea gânduri şi 
fapte- !

După câteva zile de aş
teptare, la casa părin- 
tească soseşte Dorin. De 
data aceasta, cu autobu. 
zuL 1

Ei bine, deşi din con
text se poate înţelege, dar 
din acest moment nu este 
cazul ş| nu ne putem per

mite a judeca noi pe ci
neva. Sunt alţii care o 
fac. Noi vom relata doar 
fapte.

imediat după intrarea 
în casă, Gheorghiţă îi re
proşează lui Dorin că a 
distrus unele bunuri şt 
începe sâ-1 lovească pesta 
picioare cu o bucată de 
lemn de dimensiunile u- 
nei cozi de topor. Din 
cauza loviturilor, fiorin 
nu se măi poate Împo
trivi. Cm doi fraţi U scot 
în iurte, iar Gheorghiţă 
continuă să lovească. A- 
tât marna, cât şi fratele 
sunt de acord cu acest 
„tratament*. Mai loveşte 
şi loan din când In când, 
dar cu o bâtă mult re. 
dusă ca diametru.

Poate .are sau nu im
portanţă, dar ţăate lovi
turile au ajuna numai 
peste mâini şi picioare, 
fără a fl Vizata organele 
vitale. Existau alte posj-; 
bilităţi, desigur dar.„

La un moment dat 
Gheorghiţă îşi dă seama 
că fratele Său nu mai ©- 
pune rezistenţă. Dă tele
fon după salvare. |1 în
soţeşte Ia spital.

Dorin moare a două zi.-
La autopsie se constată 

politraumatism cu poll- 
fracîuri ale membrelor, 
în special ale braţelor-.

Ce-ai făcut frate? Ca
re frate ?

VALENTIN NEAGU

Au luat fiinţă în peri
oada din urntâ numeroase 
cabinete medicale particu
lari; filai eu seamă de pro
fil stomatologic. Deci, a 
apărut concurenţa şi în a- 
cest domeniu. Este firesc 
ca serviciile acestora să 
fie de o calitate de ex- 
cepţie şi chiar există o în
trecere tacită ca fiecare 
cabinet să fie cât mai e- 
legant şi primitor, să aibă 
o dotare de excepţie, iar 
prestaţiile de o calitate 
înaltă. In privinţa atitu
dinii faţă de client se pare 
că vom ajunge intr-un vii
tor pu prea îndepărtat ca

crează.. ..Atunci pentru do
uă ore pe zi nu sunteţi 
mulţumită, cu salariul de 
170 000 lei lunar ?" — în
treabă dl Mărginean.

înţelegem din lecturarea 
scnsor.i că dumnealui s-a 
simţit îoarte ofensat de 
modul în care a fost pri
mit şi de cum i ş-a vorbit. 
Dacă tonul scrisorii ar fi 
fost mai echilibrat, am fi . 
publicat-o In întregime la 
rubrica „Tribuna Cuvântu
lui liber*. Dar, expresiile 
folosite la adresa persoanei 
în cauză jignirile aduse 
pentru eâ fi-a fost lăsat 
să se facă, comod (n-aţa

sc riso a re  com entata

Despre căsătorie * * * *

î Ajutoare
I paBHîb 1

medicii să invite pacienţii 
ia ei, spre « le mai repara 
dantura.

Dă aţâţ urni nefireşti ni 
separ in prezent atitudini
le de sfidare a pacienţilor 
dri de nerespectare a ora- 
rpihd afişat. Dl Teodor 
Mărginean din Simeria, Şo
seaua Naţională, nr. 24, ne 

jMKfâ sub titlul „Ca la den
tist" pe dialog cu dna dr. 
Georgcta Romoşan de ia 
fitepriJSariil ■ stomatologic 
din oraş. Cităm: „Am fost 
la dv. ca pacient şi v-am 
rugat să-mi extrageţi o 
mâsâa; nu aţi vrut. afir
mând că nu trebuie eu să 
vă spun ce aveţi de făcut, 
că ştiţi dv. fiindcă aţi în
văţat ta facultate. Să ştiţi 
că de multe ori aveţi de 
Învăţat şi de ia pacienţi...” 
in continuare, dl T.M. scrie 
că nu i s-a dat voie să-şi 
pună pălăria in cuier, că 
dacă pacientul vine la ora 
9, nu este sosit nimeni Ia 
program, iar dacă vine la 
12, i se spune că numai 
până la ora aceea se lu-
mmm mmmmm mmmmomm

înţeles nici noi de ce, că 
dear nu era să-şi ţină pă
lăria în . mână ti) sunt dur» 
Nici chiar hârtia n-ar su
porta astfel de cuvinte I 
Deci, nu aprobăm atitudi
nea medicului, dar atei W- 
cabu, arul dlui M.T. In în
cheierea notei, semnatarul 
se întreabă cum de nu i-a 
fost respectată cel puţ» 
vârsta. Dar dacă tot a adus 
vorba de ani, trebuie «ă 
se ştie că de la vârstnici se 
‘aşteaptă 6» general mai 
multă înţelepciune. Credem 
că prin folosirea unui lim
baj echilibrat, a unui ton 
respectuos, prin folo
sirea altor expresii care să 
meargă la inima celui că
ruia i te adresezi, s-ar fi 
ajuns mai repede la ţintă.

Sperăm că întâmplarea 
relatată a fost doar un e- 
pisod trecător pentru me
dic şi pacient Un episod 
din care s-ar putea Învăţa 
totuşi câte ceva. Şi anume 
respectul reciproc.

ESTERA ŞINA 
mm mmm mm mm mmmna

Căsătoria, unirea liberă 
a bărbatului cu femeia in 
vederea întemeierii unei 
familii, se încheie ţn faţa 
dedatului de stare civilă 
de pe lângă primării şi dă 
naştere ta drepturi şi obli
gaţii Intre soţi.

Articolul 4 din Codul fa
matei araţi că, .pentru a 
se putea căsători, bărbatul 
trebuie Să fi împlinit vâr- 

de 18 ani. Iar femeia 
Pentru motive tnteHie- 

PreîectUra judeţului 
t$i are domiciliul fe- 

Incuviinţa ca
rtă şi după împlinirea 

Ie IS «AL

sediul serviciului de stare 
civilă, dar pentru anumite 
motive se poate încheia şi 
în alt ioc.

imediat după ce delega
tul de stare civilă a luat 
in public consimţământul 
viitorilor soţi, se Întocmeş
te in registrul de stare ci
vilă acttil de căsătorie care 
se semnează şi de către 
soţL- ; .

Dovada existenţei căsă
toriei se face cu certifica
tul de căsătorie. In cazul 
pierderii acestuia, se poate 
elibera un duplicat.

Căsătoria este-oprită şi 
Intre cel care adoptă sau

I La apela! umanitar pu- j 
' blicat în d n t f  nostru > 
| şi difuzai âe Radio De- •
• V* au răspuns nud mul- j 
' te fentilH din Deva. Au f  
|  dbnat Imbrăcimfate An- * 
I ea fţfanoftl, » » * *  # 0°. t
• păi, Lucreţia Hărţfigan, * 
I ir. Greeu, dr. Popesc», f

.ttba ««Nona. *
|  Iul PoWclţrtlcH i
I pensionar* din

CURIER JUJUOIC

ttml* |

d r l

Este oprilă căsătoria in
tre bărbatul care este eâ- 
tătorit ori femeia pare este 
căsătorită. Cei pare fac â- 
ccri lucru comit infraeţi- 
tmes de Mgahtfe. .

Keizeazi că 
tor ia Intre 
directă pre

cum fi colaterală, până Ia 
" al patrulea.

Relaţiile de familie, în

se bazează pe prietenie şi 
afecţiune între soţi, care 
«unt datori să-şi acorde u- 
nul altuia Sprijin moral 
yi material.

în declaraţia de căsăto
rie, viitorii soţi trebuie să 
frate Că nu există motive 
şi {dedici la încheierea că
sătoriei şi să prezinte acte
le refcdtate.

Orice persoană poate fa
ce opunere la căsătorie, 
dacă are motive, dacă are 
cunoştinţă de existenta tt- 
ttei piedici legale. Opune
rea la căsătorie se face nu
mai în scris, cu arătarea 
dovezilor pe care se în te-
Răfireî jăiădt ~

Căsătoria se încheie la

ascendenţii iui, pe de o 
parte, şi cel adopţii t ori 
descendenţii acestuia, pe 
de altoi Intra Copiii celui 
cârc adoptă, pe de o parte, 
şl cel adoptat sau copiii a> 
cestuia, pe de alta ; intre 
cei adoptaţi de aceeaşi per
soană. ■

Pe durata tutelei, căsă
toria este interzisă între 
tutore şi persoana minor* 
aflată sub tutela sa.

■Se, mai arata că este o* 
prit să se căsătorească a- 
lienatul mintal, precum şi 
cel lipsit vremelnic de dis
cernământ.

Viitorii soţi sunt datori 
să-şi comunice unul altuia 
starea sănătăţii lor, bl 
fond, prin căsătorie por
neşti ia druto de o viaţi 
şl este drept, este normai 
să ştii cu cine pieri la 
drum. _ • ;

Gel care doresc să să că- 
sătorească trebuie să com
pleteze personal declaraţia 
de căsătorie, la serviciul 
de stere civilă la «are ur
mează a se încheia căsă
toria.

I Bunurile primite
* la  donatori, împreună ‘ 
|  ri» Pătflri şi pachete cu *
I aliment* m  partea I
J prefecturii Judeţului şi |  
I finalei judeţene Paf 
•Cruce Itoşic a» feri o-f 
I perativ distribuite celor f  
.-toi*» aveau nevoie. Au * 
1 fes* ajutate familii foar-1
• te afectate de revărsa- * 
rea aptelor. Este cazul ţ

--------«tor lui Ioaa Cin- ,
[ *ea din Bîăjeni şi mai f 
* «des a fei Trai an 1
f fancu dto Mihâileui, pe * 
î care inundaţiile au SUr- |

1 prins e noaptea şi prsc- I 
tic apele au distrus tot

2 ce-şi 
|  satul

Wt g
In?

-----  Dlăjenl au mai *
primit ajutoare Alexan- 1 

I dru Vurdea. Sofia O- * 
« Prep şt Maria Jurca. |
\ Vineri au -feri duse 
|  pachete altor 5 familii

\ sinistrate din Tisa. Şi t 
acţiunea va continua pe î  

j măsură ce filiala de i 
|  Crace Roşie a judeţ». • 

tul vă nud prind dana- J 
*" în oMeeto şi bani *

Mă numesc Botbeceanu Eugenia, denticiiicz în 
Orăştie, «te Primăveri nr. 3 şi sunt o cititoare fi
delă â ziarului „Cuvântul liber*, ziar interesant, care 
ne aduce o mulţime de ştiri din judeţ #  «*» numai.

Problema este următoarea t fa oM to»N* «umere 
ale ziarului din luna decembrie «i s-a promis un ca
lendar 1996, tipărit cotor, pe hârtie velină, care ne 
v# fi adus ia domiciliu, o dată cu ziarul, fn preajma 
Crăciunului.

Acum vă anegez calendarul pe IS®* pe care Nun 
primit; «  întrebarea d*că seamănă măcar puţin cu 
ceea «a ni d-a premis iu reclamă t

A promite este deliberat, dar promisiunea; % dată 
făcută, obUgA «sto deci cuvântul dat 

Se poate, domnilor ziarişti ?
CU STIMA

Se poate, domnitor poş

contul «5.1* . , *2, 1 
I descMs la RC. Deva). * 
1 {V. ItOMANş.

Calendarul anexat de 
cititoarea noastră din O-
râştic este cel apărut în 
pagina a IV-a a ziarului 
.Cuvântul liber", de mier
curi, 27 decembrie 1995. 
Este un gest de impoli
teţe a poştaşului care 
trebuia să ducă abonatu
lui, s  dată cu ziarul, şl 
calendarul color realizat 
de noi şi dat «poştaşilor 
să-l ofere gratuit abonaţi
lor mărului.

Un alt abonat, tot din 
Orăştie, di Gheorghe Vo- 
ju, str. Plantelor, nr. 36, 
no-a comunicat telefonic

aceeaşi nemulţumire, men
ţionând şi numele fac, 
torului poştal —- Petru 
Vama;

Din Deva, pensionarul 
Marius Cosma ne-a trans
mis telefonie, cu vădită 
ironie: „Vă rog să-i fe- 
licitaţi pe poştaşii din 
Deva care ne-au adus 
ziarul „Cuvântul liber14 
de sâmbâtâ-duminică, 
39—31 decembrie 1995, în 
data de 3 ianuarie 1996. 
Oare nu puteau lucra 
măcar o jumătate de zi 
sâmbătă? Mai ales că 
au urmat încă trei zile 
libere 7 Probabil este

X

mulţumirea pentru fap
tul câ ii premiaţi perio 
dic tn urma concursuri
lor pe care te organizaţi*.

In ultimele zlte aie a» 
nului trecut am primit 
şl alte reclamaţii, din 
Hunedoara şi Deva. pri
vind refuzul unor factori 
poştali &  * contracta *- 
bona mente pe luna ianua
rie şi pe întregul an W0«

Se poate dlor poştaşi ? 
Reiaţiile ziarului nostru 
cu Direcţia de Po t̂ă 

.Hunedoara att feri în
totdeauna bune. 
considerăm prietenii noş
tri apropiaţi. Oare ges
turile uhora dintre dv din 
luna decembrie 1995 tel 
fie efectul negativ al 
concursurilor dirigînţilor 
şi factorilor poştali pe, 
care ie organizăm perio
dic ? Aşa se pare, daeă 
avem în vedere că după 
câteva luni de continuă 
creştere a abonamentelor1 
ia „Cuvântul liber*. în 
luna ianuarie 1998 ete au 
scăzut. Gândiţi-vă că â- 
duceţi prejudicii materia- 

. le şi morale nu doar zia
rului nostru, ci şi insti
tuţiei îa care lucraţi. 
Păcat t

DUMITRU GHEONEA

N A : Celor dai abo
naţi din Orăştie le-am 
expediat prin poştă calen
darele proarisa.

■«»ţii* iătr. ..*»» to»*' i
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j { Un tânăr...aproape
Un tânăr pentru care 

timpul este valorificat şi 
investit în muncă şi-n 
diversele sale pasiuni şi 
preocupări; un tânăr ca
re ia. viaţa aşa cum 
e, dându.i dimensiunile 
gândului şi sufletului său 
şi ducând-o aşa mai de
parte. Aşa l-am cunoscut 
pe Adrian Bele, inginer 
zootehnist la Centrul A- 
gricol. din comuna Zam.

— Ce a reprezentat şi, 
după zece ani de activi
tate in domeniu, ce mai 
înseamnă meseria de in
giner zootehnist pentru 
Adrian Bele?

——— A fost şi rămâne u. 
na din pasiunile mele. 
Am ales şi am făcut zoo
tehnia ■ peste voia părin- 
ţildr mei, din pură pa
siune, iubind foarte mult 
natura ţi Viaţa la ţară. 
Am absolvit Facultatea 
de Zootehnie a Institutu
lui Agronomic Timişoa
ra, după care am lucrat 
în mai multe locuri, iar 
din mai 1994 îmi desfă
şor activitatea aici, la 
Zam.

— Să înţeleg că aceas
tă pasiune pentru pro
fesie îşi face loc şi.n 
timpul liber pe care-1 âi 
la dispoziţie?

— Da. îmi- place foar
te mult — aşa cum spu
neam . — să cultiv pă
mântul, să mă ocup de 
creşterea animalelor şi a 
păsărilor, preocupare ca

re de altfel s-a şi con
cretizat printr-un premiu 
obţinut la o expoziţie 
unde am - participat cu 
pâteva găini de rasă de 
â căror creştere mă în
grijesc. Important nu 
este însă atât premiul, 
cât mai ales satisfacţia 
personală dobândită.

— Se pare că dragostea 
pentru natură, pentru 
viaţa la ţară, este izvo
rul şi al âltor pasiuni 
care-ţi „colorează" exis
tenţa. “

— Ce să vă spun, cred 
că sunt un împătimit al 
folclorului, punând la Pi
coteală şi faptul că am 
fost solist de muzică 
populară într-o' formaţie 
a unei întreprinderi din 
timişoara, precum şi dan
sator (în timpul studen
ţiei). In general, iubesc 
folclorul adevărat, auten
tic, cântecul tradiţional 
şi mă preocupă soarta a. 
cestuia, mai ales în co
muna noastră. De altfel, 
sper ca împreună cu A- 
na Banciu (directoarea 
Căminului Cultural) -şi 
cu alţi binevoitori, să 
formăm un ansamblu

Suntem în căutare de 
speranţe, idealuri, aspira
ţii; dorim să atingem Ab
solutul, dorici să desco
perim taine neştiute, do
rim ca faptele noastre 
să împrăştie scântei vră
jite asupra a tot ceea ce 
întâlnim, Dorim să cu
noaştem infinitul albastru 
"revărsat în picuri de cli
pe, vrem să gustăm eter
nitatea imnurilor închina
te Frumosului.

Găsim ceva în care să 
credem: ni se pare totul

folcloric care să revitali- 
zeze frumoasele noastre 
obiceiuri populare. Ş: 
tot legat de dragostea 
pentru sat ar fi, aşa cum 
-bănuiaţi, şi preocuparea 
pentru scris: mai exact 
pentru nuvelele pe ca. 
re le-am scris în dorin
ţa de a reda şi de a 

, surprinde întâmplări din 
copilărie, din viaţa sa
tului, grupate toate sub 
un titlu generic şi sim
bolic — „Fuioarele", fu- 
ioacele care ajung pe 
rând la mellţă, adică la 
gura satului...

— Şi preocupările tale 
din timpul liber nu se 
opresc aici...

—• Urmând la un mo
ment dat secţia de arte 
plastice a Liceului de 
artă, mi-am dezvoltat 
mai mult gustul şi pa-. 
siunea mai veche pen
tru pictură, eu realizând 
de obicei grafică şi v  
cuarelă.

— Te consideri un om 
împlinit?

— în mare parte da. 
Ceea ce-mi mai lipseşte 
ar fi o familie, căsnicia; 
şi mi-aş dori să am co
pii, să locuiesc la ţară 
şi să- fiu în stare să le 
ofer tot ce-şi doresc. •

— Cât de departe crezi

nobil şi pur. Acel ceva 
reprezintă ţelul nostru — 
tangibil sau-intangibil. De 
regulă, nu punem sub 
semnul întrebării ceea ce 
ar putea reprezenta- no- 
bleţeâ; cea a aurului este 
dată de diverse proprie
tăţi fizico-chimice, dar ci
ne stabileşte oare cara
tele aspiraţiilor noastre ? 
Ce stabileşte dacă ceea 
ce vrem a face e drept, 
cinstit, bun ? Există ceva 
ce ar putea reprezenta 
o scară a valorilor mo

că sunt toate acestea?
— Deocamdată* am o 

prietenă cu care s-ar pu
tea să mă căsătoresc şi. 
apoi... ’om mai vedea.

— Ca unul implicat în 
problemele tinerilor, ca
re crezi că sunt şansele 
lor de. a se realiza in 
viaţă la ora actuală?

— Cine are voinţă şi 
ştie lupta, ■ indiferent din 
ce societate face parte, 
eu zic că se poate rea
liza.

. — Crezi în Dumnezeu?
; — Da, sunt • foarte cre
dincios; niciodată nu s-a 
întâmplat să fiu în im
pas, să mă rog, şi apoi 
să nu simt că sunt aju
tat.

— Şi pentru că sun
tem la început de an, 
ce.ţi doreşti în anul 
1996? ‘ r

— Să dea Dumnezeu 
să fie un an mai buh 
pentru ţara noastră, să 
fie mai bine pentru toa
tă lumea şi să ne putem 
cumpăra -tot ceea ce a- 
vem nevoie cu un sala
riu muncit cinstit. Să 
fie bine şi linişte, ca să 
vă pot invita şi la nun- 
tă... :;o,' ; i ' :..

Interviu realizat de
-GEORGETA BÎRLA

I

Vin de departe nori
întunecaţi,

Sunt atât de singur în
seara asta.

Mi-e dor să-ţi spun ca
altădat

Iubito, închide fereastra.

De-odată, norii plâng cu 
lacrimi reci. 

Cu ochii trişti priveşti pe 
geam

Ca o străină prin faţa
casei treci 

Ploaia desprinde o floare 
de. Pe ranş. 

Poate în seara asta, altul 
îţi va spune 

Iubito, închide fereastra.

GHEORGIIE PURCAR

Un gând şi o 
poantă la Club T

„Păsărea în colivie nu 
ştie că nu ştie să zboa
re".- '

J. RENARD

— Mămico, vrei să ne 
jucăm de-a circul?

— De-a circul— dacă 
vreţi voi. Şi ce să facem ?

— Păi, simplu. Noi sun. 
tem maimuţe şi tu ne hră
neşti cu banane.

tw w yw vvw w vw vw w w

DIALOGURI
- A L E X .

Ai corespondat timp 
de un an cu o studentă 
a cărei adresă ai luaţ-o 
dintr-un ziar. în vară 

v-aţi dat întâlnire la mare 
şi aţi descoperit împreună 
că iubirea ce strălucea în 
scrisorile voastre este a- 
devărată. Problema ta 
este că în tot acest timp 
te-aî  dat drept inginer, 
pe când tu ai o diplomă 
de liceu. Nu ştii cum să-i 
spui, ţi-e teamă că ade
vărul ar determina-o să 
te părăsească. Este în- 
tr-adevăr o problemă A- 
lex. de: care te faci res
ponsabil.

Cred că multora ni se 
întâmplă să dorim să 
fim ceea ce nu. suntem, 
să părem- mai buni, mai 
tari, să impresionăm pe 
cineva. In fapt nu tre
buie să ne fie ruşine cu 
noi înşine şi dacă vrem 
să devenim altcineva tre
buie să luptăm pentru a 
aduce schimbările dori. 
te. Problema vine însă 
atunci când persistăm 
intr-o farsă, în minciu
nă. Oare nu ar fi tre
buit sâ-i spui cine eşti 

cu adevărat, chiar dacă in

faţa numelui nu poţi pu- i 
ne uri „ing.“, măcar în I 
vacanţa de vară când a i} 
întâlnit-o şi ţi-ai dat sea. : 
ma că intr-adevăr o iu. J 
beşti ?... Dacă şi ea te ţ 
iubeşte cu adevărat cred 1 
că te va ierta, deşi e ? 
neplăcut să descoperi că 1 
ai fost minţită mai bi- 1 
ne de un an, că cineva / 
a profitat de buna ta J 
credinţă, fetele pot fi şi ţ 
ele orgolioasei După pă- 1 
rerea mea, ar trebui să-i / 
scrii în prealabil că do- ) 
reşti să-i spui. ceva im- 1 
portant, apoi sări faci o-J 
vizită şi când veţi fi fa- * 
ţă în faţă roag-o să te  ̂
ierte şi spune-i adevărul. < 
Pentru ea va fi dureros, ’ 
poate va reacţiona toc- ) 
mai în felul în care ţi-e l 
teamă. Oricum dragostea J 
trebuie să *e bazeze pe 1 
adevăr şi libertate. Da- 1 
că 6 iubeşti cu adevărat i 
îi vei da libertatea să 1 
decidă, vei putea inţe- \ 
leg e  durerea şi dezamă- l 
girea ei... Nici. ţie nu.’ 
ţi-ar plăcea să afli că ea ) 
te-a minţit şi de fapt 1 
nu este studentă, nu-i / 
aşa?
: Spune-i adevărul indj- l 

ferent de consecinţe! i 
I. DELEANU ’

I CERERI DE LOCUINŢE I
1 Până în prezent, in municipiul Hunedoara, la J 
J primăria locală s-au depus peste 5 000 de cereri In | 
I care se solicită o locuinţă. ‘ ; :
* Deocamdată şansele pentru a obţine-un acoperiş I 
I sunt, minime, avându-se în vedere faptul că 3/4 din , 
; totalul fondului locativ este în proprietate privată, |

I iar fondurile pentru construirea de noi apartamente J 
 ̂sunt extrem de reduse. ' j

( Dacă ne raportăm la'vârsta celor care solicită o I 
locuinţă, din totalul celdr peste 5 000 de cereri, >Jn J 

* majoritate numărul lor este până la 30 de ani, ceea | 
I ce explică „şansa socială a tinerei generaţii". (C.P.). •

MUSIC BOX Def Leppard (II)
Cu componenţa definiţi, 

vată, Def Leppard înre
gistrează la Casa Blud- 
geon Riffola Rec. un E.P. 
ce cuprinde tfâi piese, in
clusiv prima compoziţie a 
lor, Getcha Rocks Off, un 
disc autofinanţat.

Apariţiile live îi fac cu, 
noscuţi, pentru prima da
tă E-P.-ul lor fiind pus la 
radio. John Peel, celebrul 
DJ de la Radio One, îi 
considera pe Def Leppard 
drept cel mai tare grup 
din mişcarea britanică 
beavy metal.. Câteva, luni 
mâi târziu, grupul Def 
Leppard semnează un con
tract cu Casa de discuri 
Phonogram (UK) şi Mer. 
cury (USA). Acest Contract 
le-a senimbat sensul vie
ţii ei renunţând la servi
ciile lor, iar Alieri pără
sind şcoala. Ca o curiozi
tate, la semnarea contrac
tului in locul lui Allen a 
semnat tatăl său, Rick 
fiind la vremea respectivă 
încă minor.

în septembrie 1979, Def 
Leppard cântă în deschi. 
derea lui Sammy Haggar 
înţr-un turneu britanic. 
Cu acest prilej susţin un

show excelent, la Mecca 
rock-ului din Londra — 
The Hammersmith Odeoft. 
între octombrie şi noiem
brie 1979, au un nou turneu' 
britanic cu AC/DC, apoi 
se retrag la Sheffield pen
tru a compune piese - noi. 
Apărut pe piaţă în mar-. 
tie 1980, albumul de de
but „ON TROUGH THE- 
NIGHT" nu s-a bucurat 
de prea mare popularita. 
te în Anglia, deşi au fost 
extrase două radio hit-sin- 
glesuri : Hello Americă şi 
Wasted. în America, acest 
album a figurat pe Jocul 
51, in Top 200 Albums din 
revista Billboard şi s-a vân
dut în 1,3 milioane exem
plare. Def Leppard a sem
nat un contract cu compa
nia de management Leber 
— Krebs în prezenţa ma
nagerilor Cliff Burnsein şi 
Peter Mensch. A urmat un 
masiv turneu american 
promoţional, prilej cu care 
Def Leppard cântă în des
chiderea unor stele ale ro
ckului mondial: Pat Tra- 
vers, Judas Priest, Ted Nu- 
gent şi AC/DC. în august 
1980, grupul revine în UK

pentru a participa la Rea- 
ding Festival,

După atâtea luni de tur
nee, în martie 1981, grupţil 
începe Înregistrările celui 
de-al doilea album, ce se 
vă intitula „High’N’Dry". 
Acest album este produs de 
Robert John ,;Mutt“ lange, 
un producător profesionist 
care a mai lucrat cu Fo- 
reigner şi AC/DC, fiind 
rapid asimilat drept cel 
de-al şaselea membru al 
formaţiei Def Leppard. 
High’N’Dry apare în iulie 
1981 şi ajunge pe locul 15 
în UK, iar 4n SUA vânză
rile se vor situa la 2 mi
lioane exemplare. Urmea
ză un: turneu mondial, cu 
Ozzy Osbourne, în SUA şi 
cu Rainbow şi Black Foot 
în Europa, din album fiind 
extrase pe single High'N’- 
Dry (Saturday Night) şi 
Bring On The Heartbreak.

în ianuarie 1982 grupul 
şi producătorul Mutt Lan
ge încep înregistrările al
bumului Pyromania pentru 
realizarea şi înregistrarea 
căruia fiind necesar un art. 
(Va urma),

HORIA ŞEBEŞAN

Noi, adolescenţii
rale, o unitate de refe-: 
rinţă ? Cineva spunea 
despre tinerii neonazişti 
din Germania (dar mişcări 
neonaziste se fac simţite 
în multe ţări ale Europei) 
că sunt dezorientaţi, sunt 
oameni in căutarea pro
priului lor ideal. într- 
adevăr, faptul de a crede 
in ceva ne poate da un 
sentiment puternic al u

tilităţii personale, dar pe 
de altă parte există oare 
ceva nobil în exterminarea 
altora 7 Cum am putea 
aprecia faptul că o per
soană a cărei viaţă se 
cheamă „devenire", atentă 
la surâsuri şi ploi de'pri
măvară, poate să-şi facă 
un scop din a presăra 
moarte în rândul semeni
lor săi ? Pentru justifi- ■

carea unor asemenea acte 
sunt aduse în prim-plan 
diverse teorii îmbrăcate în 
haine obscure. Oare Binele, 
Adevărul, Dreptatea etc 
să fie doar probleme fi
lozofice având un caracter 
relativ, interpretarea . lor 
rămânând .la latitudinea 
fiecărui individ, sau se 
pot regăsi în ceva la 
modul absolut ? Ce ar 
putea să ne. ajute să ur
măm o cale cu o valoare 

.reală 7 ■

Şirul de întrebări ar 
putea continua mult... U- 
neori, s-ar putea să tic 
nevo!e ca. urmându-ne 
propriile convingeri să ne 
trezim că navigăm contra 
curentului lumii, şi in ceea 
ce facem în continuare, 
în decizia pe care urmea
ză să o luăm, rolul fun
damental îl au părerile 
clădite pe o conştiinţă 
bine structurată.

VALENTINA SAV
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Dr. Ileana Cristuţ este 
medie specialist în psihia
trie la Spitalul de psihia
trie din Zajn. După absol
virea Facultăţii de medi
cină din Timişoara şi-a 
făcut, ca orice medic, sta- 
giatura, apoi a fost medic 
de circă. Dar dorinţa de a 
deveni psihiatru i-a dat 
acea voinţă şi tenacitate 
fără de care nu se poate 
ajunge pe o treaptă mai 
înaltă a profesiei. - După 
cursurile de specializare de 
trei ani la Timişoara şi 
apoi trecerea cu succes a 
examenului de confirmare 
de specialitate,. dorinţa-i 
devine realitate.

— Ce presupune a fi 
psihiatru ?

— Noi lucrăm cu sufle
tul bolnavului; ne con
fruntăm cu toate nevoile, 
necazurile şi problemele

■ lui. : .. v,:;;"
*-i- Există o reticenţă faţă 

de psihiatrie în ■ gâneral, 
faţă de spitalul de psihia- 

- trie, chiar faţă de numele 
Zam al localităţii; A 
; — Intr-adevăr, aşa este. 
Dar- oamenii României de 
azi ar trebui să perceapă 
altfel situaţia. După revo
luţie .s-au înmulţit numă
rul cazurilor de astfel de 
boli. Aceasta pentru că 
stresul este mare, proble
mele sociale care generea
ză aceste afecţiuni sunt 
mai multei Cum spuneam, 
pacienţii noştri au sufle
tul bolnav.

— Această specializare o 
fac mai puţini medici. Ce 
v-a determinat să vă în
dreptaţi spre psihiatrie ?

— Tatăl meu a fost pro
fesor de pedagogie-psiho- 
logie şi astfel m-am decis 
pentru această ramură. 
(Este vorba de prof. Săvu- 
lescu, din Deva, fost. di- 
, rector al liceului pedago
gic — n.n.̂ . Da. este ade
vărat că puţini sunt cei 
care se îndreaptă către â- 
ceasta specialitate. Aici lu
crez împreună cu colega 
mea, dr. Smith. Avem un 
colectiv bun, există o at
mosferă prietenească, sun-

Mi-am dorit să devin
66

• • •

tem mai toleranţi, Nu-i 
uşor deoarece venim de 
la 50 de kilometri distan
ţă, apoi gărzile sunt foar- 
te grefe- -

Mai lucrez şi la un ca
binet particular în Deva.

DESTĂINUIRI

Nu-i cabinetul meu,, este 
„Consult Medicom" S.R.L. 
Acolo mă confrunt cu pa
tologia nevrozelor — cu 
depresii, stări de neliniş
te, de anxietate. Lumea 
are probleme, dar nu se 
prea prezintă la psihiatrii 
Dar să vină cu încredere 
că încercăm şi putem să-i 
ajutăm.

Tânăra dnă doctor are 
şi o frumoasă familie în

Deva, Cu soţul dumneaei, 
inginerul : Florin Daniel 
Cristuţ, au fpst colegi de 
liceu la „Decebal". In pre
zent, dumnealui' face con
tabilitate pe calculator, ges
tiuni economice, programe 
prin firma proprie — S.C. 
Dual Com Tech S.R.L. Mi
cuţul Tudor, în ultimul an 
de... "grădiniţă, „beneficia
ză" de răbdarea şi dragos
tea ,bunicii, care-1 învaţă 
şi acasă, ca fostă educa
toare, ,tpvţ ceea ce reia la 
grădiniţă. Dâr se mai bu
cură şi de dragostea pă
rinţilor, de cadrul de li
nişte şi confort pe care i-1 
creează.

ESTEKA ŞINA

1

Viorica Cioată, o tânără speranţă a muzicii popu 
lare româneşti. Foto : PA VEL LAZA

. - . - . .VrtVWV/lVW,. . . .

Când viaţa e abia o picătură44
Bodiciu, absolventă a 
Facultăţii de Filologie 
din Timişoara,: promoţia 
1965, a avut un destin 
metehne, lăsând în ur- 
mă-i strălucirea şi lumi
na unor valori autenti
ce ̂  ale moralei creştine 
şi echilibrul .profundei 
celor din jurul ei.

caracter având limpezi
mea cristalului. ' Spon
tană, plăcută, dar de o 
elegantă discreţie. Geta 
umplea tăcerile descre
ţind frunţile celor din

spre şcoală; viaţa i ş-a 
frânt nemilos' şi brutal, 
suspendată între „a fi“... 
şi veşnicie... •
; Versurile care i-au 

plăcut, ale Magdei, Isa-
jur şi emana căldura u- ’hos, cei dragi i le-au să- 
nu i spirit superior  ̂ ofe- pat- în inarmura albă a
rind un zâmbet, o- floa
re... un vers...

Pare că tot mai mulţi 
şi tot mai des nu gă
sim răgazul de a yedea 
lumina şl a ne bucura 
de frumos... .

Adeseori, descoperim 
prea târziu marile ade
văruri ale vieţii, abia, 
după ce soarta ne scu
tură de orgolii şi de am. 
biţii deşarte. După... ani. 
Si descoperim cu adevă
rat pe cei care nu mai 
sunt, după ce timpul 
hulpav îi răpeşte şi Cro- 
nos îi Îndepărtează de 
noi, aspirându-i în nim
bul de lumină şî de pa-' 
ce al veşniciei.

Profesoara Georgeta

IN MEMORIAM.
- :  iL-2___ _____ - ___

înţelegeri a vieţii şi a 
Venită în oraşul nafâl 

— Brad — ca profesoa
ră de limbă germană şi 
de limbă şi literatură 
română, a pregătit, a 
instruit şi a educat nu. 
merqase generaţii de ’ e- 
levi, copii şi tineri, bu- 
curându-se de aprecierea 
şi recunoştinţa ' tuturor, 
celor care au Cunoscut-o. 

• A fost o prezenţă* re
marcabilă şi preţuită* a. 
tât pentru competenţa ei 
profesională, dublată de 
o permanentă informaţie, 
cât şi prin generozitatea 
firii şi frumuseţea unui

Soarta ei neîmplinită 
s-a ţesut, ca intr-o pre
destinare, cu poezia 
Magdei Isanos, ale că. 
rei versuri le recitase 
calm de atâtea ori; 

„Şi-mi pare-aşa ciudat 
că se mai poate 

găsi aţâţa vreme pentru 
• '"ură,

,i când viaţa e abia o 
picătură. 

între minutul — acesta 
v care bate

celălalt..."
In urmă cu cinci ani, 

într.o cenuşie zi de de
cembrie, pe când se pre
gătea să pornească în-
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crucii care îi veghează 
somnul Peste liniştea pă. 
cii eterne care pluteşte 
printre mormintele rân
duite egal în cimitirul 
ortodox al oraşului, epi
taful sună ea un îndemn, 
izvorât din adânca înţe
lepciune a omului su. 
perior, vibrând cu o sen
sibilitate deosebită, per
manentizând amintirea 
celor care s-au contopit 
cu neantul, ferindu-i de 
ceaţa timpului necruţă
tor, în nimbul seninătă
ţii veşnice...

„...şi-mi pare ne-nţeles 
şi trist că nu privim 

la cer mai des, 
- că nu culegem flori şi 

: nu zâmbim, 
noi, care-aşa de repede 

A, murim".
Prof. LI VIA 

FUMURESCU

*

*

Liber j 
să zbori
Te înţeleg atât de 

bine, ştiu’ ce mult te-a 
durut,'ştiu ce ai sint 
ţit... acea dezamăgire 
cumplită că cel caru- 
ia.ţi dăruiseşi sufletul, 
cel alături de care do
reai să te bucuri de rea
lizările şi împlinirile 
viselor tăie, cel ală
turi de car e .  do
reai să zbori, î ţi-a tă
iat aripile, nu-ţi pre
ţuieşte cântecul şi mă
reţia sufletului;.. Ştiu; 
o bucurie este adevă
rată doar când o putem 
împărtăşi cu cei dragi 
şi el nu a ştiut şă sp  
bucure împreună cu ti
ne, pentru ţine, nţ) 
ştie să-şi înalţe aripi
le în zborul tău. Câtă 
dezamăgire,. câtă dure
re în sufletul tău, căi
tă tristeţe. \

Dar vezi tu, mai tre
buie să fim uneori a* 
semeni cu bat rosul lui 
Baudelaire. Singuri şi 
neînţeleşi pe puntea 
vieţii, să ne purtăm zbo
rul sus spre înaltul 
Cerului Doar gândeşţe- 
te câţi alţii te ad
miră, câţi alţii se bu
cură pentru tine, ştiu 
că Tu îţi doreai ca ei, 
cel pe caro-i iubeşti, să 
se bucure, el este mult 
mai important decât mii 
de necunoscuţi, admi
ratori... Şi totuşi cine
va se bucură pentru* 
tot ceea ce împlineşti, 
El ţi-a dat talentul şi 
tot Ei te va întreba* a* 
poi ce aj făcut în zbo
rul tău prin lume. El 
prin harul Său- te va că
lăuzi ,şi îrr continuare şi-, 
se va bucura pentru ti
ne. Ai încredere şi îrt- 
tinde-ţi aripile liber- să 
zbon spre culmile suc
cesului. Lasă.i pe cei 
ce nu te înţeleg. în măr
ginirea lor, ei te invi
diază pentru că au tnfc 
pile prea mici şi nu 
pot zbura atât de sus. 
Dar tu- zb«ri. zbori, nu 
te oprii

INA DELEANU

Interesul copilului mic 
pentru lumea - înconjură
toare, nouă pentru el, se 
manifestă încă din prime
le luni de viaţă. Pentru a 
face cunoştinţă cu obiectele 
necunoscute lor, copiii nu 
se mulţumesc să le priveas
că de la distanţă. Cea mni 
mare plăcere‘este să le â‘ 
tingâ sau să le guste.

Analizând cauzele acci
dentelor putem deosebi : 
cauze mecanice — înghi
ţire de corp! străini; tă
ieturi, loviri etc. ; cauze 
chimice — medicamente, 
sodă caustică, alcool, de
tergenţi ; cauze terirjice şi 
electrice — căldură (ar
suri), electricitate (electro
cutări) ; alte cauze : că
deri de la înălţime etc.

Printre accidentele cas
nice un loc important îl 
ocupă arsurile, datorate 
mai întotdeauna neglijen
ţei părinţilor. Ele pot pro
duce mari suferinţe co
piilor, se vindecă greu, la
să de multe ori cicatrice 

urâte, primejduindu-le chiar 
viaţa. Chibriturile, de pil
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dă, lăsate la îndemâna co
piilor p»t provoca acciden
te începând cu arsuri, până 
la mistuirea în flăcări a 
întregii locuinţe; Un fier 
de călcat încins sau un 
reşou nesupravegheat sunt 
de ajuns pentru a provo
ca arsuri mari; După cum; 
o priză defectă sau nepro

te la tegumente. în acest 
caz se acoperă copilul peşte 
îmbrăcăminte cu un cear
şaf curat şi se transpor
tă, de uf-genţă, la cea mai 
apropiată unitate spitali
cească în termen de 60 de 
minute. întârzierea poate 
antrena apariţia unor in
firmităţi grave sau pier

tric, primul gest presupu
ne întreruperea curentului 
sau îndepărtarea acciden
tatului de sub acţiunea a- 
cestuia, având grijă să nu 
se electrocuteze şi persoa- 
,na care acordă primul a-* 
jutor (se vor folosi mate
riale izolante : lemn, cau
ciuc, mase plastice). In

sau nasturi, care pot pă
trunde în esofag, stomac, 
în nas, trahee sau bronhii,, 
ducând la sufocare, accese 

- de tuse şi convulsii.. Eşte 
necesară intervenţia de ur
genţă a medicului.

Gravitatea accidentelor,, 
în acest fel, diferă după 
locul unde s-a oprit corpul

FERIŢI COPIII DE ACCIDENTE!
tejată poate fi sursa unor 
electrocutări eu grave ar- 
suri.

Q arsură înfinsă, profundă, 
necesită o atitudine cu to
tul specială. Dacă ea e 
pr.odusă de o flacără, co
pilul cu îmbrăcămintea a- 
prinsă trebuie învelit ime
diat într-o haină groasă 
sau pătură, pentru a stin
ge flacăra. Acesta nu tre
buie să alerge, deoarece 
flacăra devine mai mare. 
Veşmintele nu trebuie dez
brăcate dacă sunt aderen

derea vieţii. Dacă arsura 
este pe o suprafaţă mică 
se face o toaletă a plăgii 
(când tegumentele sunt 
murdare şi cu corpi stră
ini, cu apă caldă şi săpun, 
apoi Se spală cu alcool şi 
se pansează steril cu tifon, 
nu cu vată). Nu se aplică 
Unguente, creme, pulberi 
sau coloranţi, deoarece a- 
cestea nu calmează dure
rile şi îngreunează trata
mentul ulterior în spital.

Când agentul cauzal al 
arsurii este curentul elec

eazul în care sunt alterate 
funcţiile vitale ale acciden
tatului — până la sosirea 
medicului -i- se Va efectua 
respiraţie artificială, gură 
la gură sau gură la nas şi, 
concomitent, masaj cardiac 
extern. Pentru prevenirea 
complicaţiilor ulterioare în 
toate cazurile de mai sus 
copilul trebuie prezentat 
medicului.

Foarte dăunător este o- 
biceiul părinţilor de a-şi 
„distra" copiii, dându-le să 
se joace cu bani, mărgele

străin: laringe, trahee,
bronhii. Ea constă în pro
ducerea insuficienţei res
piratorii. Primul ajutor 
constă în asigurarea ven
tilaţiei pulmonare care. se 
realizează prin ; evitarea 
căderii limbii în farin'ge 
prin tracţiunea anterioară 
a mandibulei şi prinderea 
ei- între degete cu o batistă 
sau tifon. Chiar dacă prin 
aceste manevre s-a reuşit 
îndepărtarea corpului stră
in. este necesară prezen
tarea la medic pentru pre

venirea complicaţiilor ul
terioare. _ >

Din cele prezentate aici 
reiese că: adultul, copilul 
şi mediul sunt răspunzători 
de producerea accidentelor.- 
In legătură cu adultul* se 
impune o activitate de e- 
ducare a acestuia cu pri
vire la pericolele ce II 
pândesc pe copii. De ase> 
menea, educaţia copilului 
trebuie să înceapă în pri
mii 3 ani de viaţă. Aceştia 
trebuie să cunoască ? de 
mici pericolele ce îi pân
desc in orice moment de 
neatenţie. Şcolilor, grădi
niţelor de copii le revii* 
responsabilităţi deosebite* 

De primul gest depinde 
de cele mai multe ori soar
ta unui copil, dar, în con
tinuare, medicul este ace
la care îi va salva viaţa 
şi de aceea trebuie chema# 
cât mai repede. .

Dr. NELLY GOŢIU, 
Inspectoratul de Poliţie 

Sanitară şi Medicină
"f-cventivă Deva.

Miercuri, 10 ianuarie 1996



Ce comerţ se mai 
face în Mia?

Este sufieient să treci 
Jle-a hingul străzii prinei- 

i pale din Ilia .,spre a con- 
ţ teta că există multe uni-
• tă |t comerciale, de toate 
■ Şipurile, unele concurân-
• du-se reciproc. Un maga- 
1 Mia apreciat de localnici,

cam spunea şi dl primar 
t valentin Giofeanu, este cel 

■ ; BpMţinftnd S.C. „Reteza- 
! m  Deva, situat în 

,T4*ftn*> Trate «ele opt pri- ■ 
f  tWjhntoi dftuă desfac car-

fi produse din carne, 
•totteţl «are satistae gustul 

: «MUunuMoriior din loeali-

. ia magazinul
( m  cooperaţiei de
ţfSMNţn- Ca gi In alte ierni, 
' SMVonaiat era adunat in 
; fusul singurei sobe care 
,M  emană atâta căldură 
«ftt ar fi fast necesară să 

atmosfera 
mult

«fete mare iA unităţii. Alt- 
tet. există o bună aprovi- 
«temare a raioanelor de 
.fiţeduse alimentare, al 

"' « r  ■ m . ■.■ confecţii
|* încălţăminte, ori cosmeti- 
C*te. chin bea . eşl menaj, mai 
;puţin al celui de mezeluri, 
fiindcă „abia mâine (adică 
Vineri, 5 ianuarie — n.n.) 

•este zi de aprovizionare" 
ţ**» c«m am aftâţ. Dna Mă
rie Popa ne mai spunea că 
"fie cted cooperativa are 
pa nou preşedinte, în per- 

JiBa. atei Dorin Moise, 
roiturile s-au schimbat 

mult tot bine, dumnealui 
«ctipfindu-se Si de aprovi- 
■rienare. ■«

Pentru o mai bună fo
losire a spatului, s-a a- 
«aenajat şi funcţionează un 

bar, intre orele 7,00—

„Comerţ face multă lu-

fe  deşi unii habar n-au 
comerţul** — era de 

o  doamnă cu oare- 
veciurae ia domeniu, 

intrăm şi la magazinul 
Wcistâţii „Retezatul". Cele 
•firma tc de localnici cu 
fiUivire la aprovizionare se 
.«•afirmă. „O dată pe sâp- 
lltemtă. primim produse 
•iimeotare — spunea dna 
Amica Podetea* si vindem 
fii medie zilnic în valoa- 
«»de 380900: lei**. Sunt de 
fente, Chiar fi îm bete bine
voitoare, dar căldura e şi 
•şei in suferinţă. Ca să nu 
nfil vorbim de aspectul 
«HfBiuUior. intunecas, care 
ttU prea _ se potriveşte cu 

' ŞiyptesăiRpnttf... centrai. ■ ■ 
Femei din comună apre

ciau calitatea îngheţatei şi 
borturilor de îngheţată de 
«a «atetăria „Pasionata".

Ne-am oprit câteva minu
te la unitatea sftuată la ia- 
tersecţia străzilor Liber
tăţii cu Unirii. „Chiar şi 
Iarna se vinde îngheţată,

. iar vara abia reuşim să 
facem faţă cerinţelor" — 
spunea dra Lidia Tămaş. 
Este intre puţinele unităţi 

unde nu se desfac băuturi al
coolice şl ţigări „Este mai 
mult o unitate pentru copii"
— preciza dra Lidia.

După numărul soliei tan-
ţii or, deduce» că o cafea 
bună şi ieftină ee bea la 
cofetăria .&& „dpi împex 
Com Prud* S.E.L. (festa 
„Violeta", situată centrai). 
Dna Lucreţia Coste» ne 
spunea că „nu merge pred 
bine**, dumneaei f a n a ş i  
vânzătof sl i i :
supărată din cauză că *xA 
cărora ba plăteşte 
vor s-o «mată din 
Jtar corelativa are 
tea spaţii goale, care stau 
nefolosite* <-* spunea _ * 
persoană care a dorit să-şi 
pjtsţreze anonima ţuL

„Este un sezon mal ştab 
în ceea ce priveşte vânză
rile la magazinul „Atcom“
— considera dna Lucreţia 
Farcaş. Marfă Se aduce 
din toate părţile, avem 
suficientă. Insă vânzările 
diferă de la o lună Ia alia*.

Frig cât cuprinde era şi 
la,., alimentara S.C. „Mi
oriţa" SJBLL. De aceea să 
fi afişat acea plictiseală 
vânzătoarea Codruţa Ilina 7 
Ca să n-o numim lipsă de 
politeţe*! Pentru că aşa se 

, deduce când cineva este 
zgârcit 1» vorbă şi mai ales 
continuă Să rezeme soba—

In schimb la magazinul 
dnei Florica Nâszui (S.C. 
'..iHacom* S.fc.L.) puţini fes 
fără a cumpăra. Pentru că 
dumneaei Ştie să dea; rela
ţii, să fie amabilă şi are 
şi ce prezenta deoarece aici 
nu se face doar comerţ, ci 
şi producţie. în cadrul so
cietăţii lucrează două ti
nere care confecţionează 
plapume, garnituri de pat, 
şorţuri, capoate etc, care 
apoi sunt valorificate.

Instantaneele surprinse 
îhtr-o fi te Ilia sunt de
parte dă a constitui o ima
gine completă asupra ac
tivităţii comerciale in an
samblul ei. Aşteptăm şi de 
la dv, stimaţi cititori, care 
aproape zilnic sunteţi şi 
cumpărători prin magazine * 
impresii dat această im* 
portantă activitate socială 
-r- comerţul.

PREZENT SI VIITOR III M A I I 1II1L
Marele savant român de 

reputaţie mondială prof. 
dr, Gheorghe Marinescu a 
afirmat odinioară că „pu
terea sufletului omenesc 
este un medicament pe ca
re nimic nu-1 poate în
trece** şi Intr-adevăr, timp 
de milenii, medicina a fo
losit mai ales terţele 
psihice, dar foloasele psi
hoterapie! au fost mai pu. 
ţin luate In considerare în 
ultimele decenii, proble
mele de sănătate ale o- 
muhti tinzând a *e rezol
va aproape exclusiv prin 
metode fizice Şi de labo.

ESTKKA ŞINA

"II ij 'niiaaa.umulţumiri

Di ing. loan Almăşan, şef de sector la Te- 
pe zona Brad, ne-a rugat să aducem mul- 

' ţumtrile domniei sale dlui colonel Mircea JTă- 
măzlăcaru, comandantul 1 al Unităţii militare 

[ vânători de munte, pentru sprijinul acordat 
I m  cei 16 militari la depistarea, săparea cana- 
[ lului şi remedierea defecţiunilor la linia tele
fonică interurbană deteriorată în satul Zdrapţi, 

[ care face legătura între oraşele Brad şi Abrud. 
De asemenea, mulţumeşte S.M. Brad (director 
ing. Dorel Oprean), care a sprijinit şi asigurat 

f în ajunul Revelionului mijloc de tracţiune pen- 
| tru ridicarea cablului telefonic căzut în a lto  
; Crişului Aib. <AL. J.).

i observat că psihicul 
joacă Un ţMi deosebit In 
patologie, că există boli 
pfiaogeae, că este vorba
& în înţelegerea tuturor 

lor ca şi te tratarea 
fix*. Să se ia In considera
re starea psihologică a 
bolnavului.

Medicul, farmacistul, ca 
şl întreg personalul me
diu sanitar şi auxiliar, 
trebuie să tonifice hicre. 
derea, speranţa bolnavului, 
voinţa de a se vindeca.

„Operaţia de transfer 
spiritual" depinde de re
laţia psihică medic — 
bolnav, farmacist — bol
nav, fiind nevoie de un 
element comun simpatic, 
încredere şi afecţiune re
ciprocă. Pentru a se rea. 
liza apropierea sufletească 
a bolnavului de farmacist 
şi medic şi câştigarea în
crederii lor, este nevoie 
de o aaîţmită atitudine şi 
un fel deosebit de a pro
ceda, al celor doi.

Este evident că farmăcis. 
tul şi medicul trebuie să 

■ privească bolnavul eu 
simpatie şi şă asculte ex. 
punerea sa, mai înainte 
de a-şi forma propria lor 
părere. ..

Bolnavul are nevoie de 
omenie, de solicitudine, de 
Căldură sufletească, de 
coborâre lâ nivelul Iui, la 
puterea Iui de înţelegere. 
Bolnavul nu trebuie con
trazis în primul moment. 
Bolnavul trebuie lăsat să 

’ Vorbească, dirijat —* da
că este nevoie, cu mult 
tact, iar medicul şl far. 
macistul să-I ascujţe cu 
răbdare, calm, eu atenţie, 
interes* arătând astfel 
înţelegere şi căldură su
fletească. K nu trebuie să 
uite că astăzi sunt cei ca
re bofiicăsc b  decid, dar 
eâ ar putea fi bolnavii de 
mâine.

Bolul educativ al fâr. 
macistului are O «are 
pondere în prevenirea pu-

tomedicaţiei, a abuzului 
de medicamente, a poh- 
pragmaziei. In cadrul spi
talului, medicului şi far. 
macistului le revine sar
cina de a evite poliprag- 
mazia, mai ales in condi
ţiile In care astăzi se dis. 
pune de o medicaţie atât 
de bogată (dar care se pa
re — în unele spitale, cum 
este şl cel din Deva, me
dicamentul est» dirijat 
preferenţial, neţiuându-se 
Mate» de specificul fi ne. 
cesităiUe secliitork 

Analizând statutul ac
tual al relaţiilor farmacist 
— medic, trebuie să re
cunoaştem că acestea sunt 
foarte rar optime, strânse, 
lă fel de rar antagoniste, 
conflictuate (şi în acest 
caz determinate de raţiuni 
personale Şi im de -com
petenţă profesională).

pregătire permanentă, ea 
reprezentând un deziderat 
pentru efectuarea unei 
terapii medicamentoase ra
ţionale de pe urma căre
ia nu beneficiază altul de
cât cel suferind, tel care 
aşteaptă să fie redat cu- 
succes societăţii (omul 
bolnav). în acest sens con. 
siderăm imperios necesa
ră consolidarea pregăti
rii medicale a medicilor 
fi farmaciştilor.

în prezent, când farma. 
cia este o ştiinţă dezvol
tată şi de sine stătătoare, 
când bogatul arsenal de 
medicamente este preparat 
şi eliberat populaţiei de 
către jfiâ&te&ţ obligaţia 
deontologică a medicului 
de a nu administra otra
vă sau medicamente pe
riculoase ~ nu reprezintă 
tnsâşi obligaţia deontolo.

în selecţionarea şi ad
ministrarea medicamentu
lui, farmacistul nu va ac
ţiona singur, unilateral, 
ci, numai pe ba» consen
sului cu medicul. Prin pre
gătirea sa multilaterală în 
domeniul medicamentului, 
prin cunoştinţele de bio- 
farmaeie şi farmacodneti- 
câ, precum şi prin com
pletarea lor cu elemente 
de bază a terapiei clinice, 
farmacistul poate deveni 
uU ajutor al modicului în 
farmacoterapie. Cu regre. 
te putem spvme că de 
multe ori acesta nu pune 
in aplicare cunoştinţele do
bândite.

Pentru sora medicală el 
poate fi un bun sfătuitor 
al modului corect de ad
ministrare şi păstrare a 
medicamentului, al modu
lul raţional de asociere a 
soluţiilor injectabile, per. 
fuzabile, pentru a preveni 
inţeracţiunîle flzico-chi- 
mice şi medicamentoase. 
Se pune Întrebarea: „De 
ce oare nu se face acest 
lucru cu m i  «uit curaj? 
Să uite oarft farmacistul 
aşa de reped» pentru ce 
a fost pregătit? SaU o oa
recare blazare şi dezinte
res planează asupra aces
tei minunate profesii?**.

întărire* relaţiilor pro. 
feşionale $ntre membrii 
echipei medicale dht ca
re farmacistul trebuie să 
facă parte presupune o

gicâ a farmacistului?
La nivelul spitalului, 

farmacistul se poate face 
util nu numai prin cali
tatea serviciilor sale de 
aprovizionare fi distribui
re cât şi in conformitate 
eu studiile sale îndelungi 
şi laborioase, printr-o ac. 
tivi ta te de posesor şi di
fuzor de informaţii asupra 
medicamentelor. A şti să 
furnizeze medicului cea 
mal corectă informaţie a- 
supfa unor medicamente 
eu acţiuni asemănătoare, 
dar jcu biodisponibilitftţi 
diferite, a-l reaminti inter-
acţiunite generatoare de
reacţii adverse din. medi- 
caţia prescrisă saua-i â- 
trage atenţia asupra unor 
aspecte particulare privind 
antecedentele medicaţiei u. 
nul bolnav.

In practica farmaciei 
publice, farmacistul este 
ultimul profesionist pe (Sa
re pacientul a consultă 
înainte de administrarea 
medicamentelor.

S-a vorbit mult despre 
o subordonare farmacat- 
medic, ceea ce nu este 
exact, Această credinţă Iz
vora din unele reguli de 
comportare, legi nescrise. 
ca«  însoţeau primirea u* 
nei reţete rare ar putea 
fi sintetiza fă astfel:

•  Farmacistul ■ nu în
druma, bolnavul spre Un 
anuftift medic Ci recoman
da pe toţi din specialita. 
tea respectivă, fără apre

cieri asupra capacităţii 
lor » Era interzisă discu
tarea reţetei in faţa bol
navului. Reţeta se primea 
cu o anumită sobrietate şi 
se evita orice gest în plus 
care ar fi creat cea mâi 
mică suspiciune a bolna
vului » Farmacistul nu a- 
vea voie să discute diag
nosticul medicului, în u- 
nele cazuri, medicul avea 
Interesul spre binele bol. 
navalul să-i ascundă aces
tuia diagnosticul » Far
macistul trebuia să res. 
peete prescripţia medica- 
MMfi cele mai mici amă
nunte. Nu avea v<de să 
schimbe un dreg «abdicai 
cu un altul similar, chiar 
dacă acesta era «ehiva-

Utcrurile s-au schimbat 
mult te ultimul tinm. Far. 
macistul pri» pregătirea 
sa complexă este capabil 
(şl practica o demonstrea
ză) să discute, s i  partici
pe la «chil medical im
pus de pregătirea sa pro
fesională.

Grija farmacistului pen
tru medicamentul prescris 
de medie trebuie să-i a. 
rate malta hti pregătire 
şi competenţă pentru a 
vem In sprijinul omului 
bolnav, eliberând numai 
acel» medicamente cores
punzătoare calitativ, cu 
calităţi terapeutice optime.

El trebuie să demonstre
ze o înaltă ţinută mora
lă, o înaltă răspundere fa
ţă de actul medical, în 
conformitate cu înalta pre
gătire profesională dobân
dită . In facultate.

Toţi responsabilii sănă. 
taţii pot afla ce înseam
nă modestia, omenia, res
pectul demnităţii celuilalt, 
iniţiativă, realitate, .dragos
te de muncă, ce înseam
nă disciplina muncii, pre
zentul şi viitorul medici- 
nei în domeniul cunoaşte
rii umane.

Majoritatea medicilor şi 
farmaciştilor au îmbrăţişat 
cariera medicală pentru a 
se obliga la un contact 
viu cu realitatea concretă 
plină de responsabilităţi, 
în alinarea suferinţelor 
bolnavilor.

Medicina, -aşa cum sub
linia distinsul profesor fia- 
ţieganu, înseamnă ştiinţă 
fi conştiinţă, încălzită cu 
iubirea de oameni.

ferm. primar drd. 
*• *• **  »* * *

i as* j . * «eter;
Şeftrt Lftferatorllal
.' nfţ«iim

Medicamentului Deva

LA D. M. P. S.

începând de săptămâna 
trecută, la sediul Direc
ţiei pentru Muncă fi pro
tecţie Sqeială Deva, au 
devenit operaţionale o se* 
rie de îmbunătăţiri in 
sistemul de lucru eu pu
blicul, Sa special activi- 
taţea în cadrul Oficiului 
Forţă de Muncă şi Şomaj.

într-un spaţiu destul de 
generos, 10 din cei 14 
funcţionari câţi lucrează 
aici, stau in permanenţă 
la dispoziţia şomerilor ca
re vin la oficiu fie cu 
dosare pentru intrare tn 
drepturi, fie In căutarea 
unul loc de muncă sau 
pentru alte relaţii. Cu 
răbdare, înarmaţi cu o

bancă de date destul de 
bogată, funcţionarii ofi
ciului rezolvă civilizat 
ţoate problemele cu care 
sunt confruntaţi.

Do altfel, organizarea 
astfel la Deva a rapor
turilor cu publicul ur
mează unor măsuri ase
mănătoare aplicate deja 
la centrele teritoriale pen
tru forţă de munci fi 
şomaj de la Petroşani, 
Hunedoara şi Simeria şi 
vor fi aplicate In curând 
(în cursul lunU ianuarie) 
la centrele de la Brad şi 
Călan, iar până în luna 
aprilie, la cele de Ia Ha
ţeg, Orăştie, Vulcan şi 
Lupeni.

Tot în contextul aces
tor măsuri de reorgani- 
gşre, In cadrul 'oficiului 
de la Eleva, funcţionează 
şi un birou de credite la 
care apelează întreprin
zătorii mici şi mijlocii ca
re organizează activităţi 
de producţie sau prestări, 
personal luat din şomaj, 
condiţie în care între
prinzătorii pot obţine de 
la fondul de şomaj cre
dite cu dobândă prefe
renţial*. în anul 1995 S-au 
înregistrat 44 asemenea 
documentaţii cu cereri de 
ereditare. Au fost acor
date credite tn simtă to
tal* de 1.025.129.000 lei

unui număr de 29 de în
treprinzători, din rare 36 
cu capital privaţ fi trei 
cu capital de stat S-au 
creat, din această sursă, 
150 locuri de muncă, din 
care 80 au fost deja ocu
pate.

Şi tot în cadrul DMPS 
de data aceasta la Oficiul 
de pensii, raporturile ca 
publicul vor fi curând 
îmbunătăţite simţitor, a- 
tât tn compartimentul 
pensii, <fiţ fi In «el pri
vind distribuirea bilete
lor de odihnă şi trata
ment pentru pensionari.

CIOC LEI
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în
Furia cu care s-au « , 

bătut apele Crişului Alb 
asupra localităţii Criş. 
dor a lăsat urme a- 
dânci: 250 de -gospodării 
au fost inundate, peste 
150 ha teren agricol din 
cane' 50 ha arabil au fost 
acoperite de apă şi mâl;
2 ha de teren au fost 
duse de vijelia apelor, 
200 metri liniari de drum 
naţional a fost deteriorat 
pe tronsonul Gurabarza,
3 poduri afectate, cel din
centrul Comunei este
distrus şi nu $e mal
poate circula pe el, iar 
5 podeţe peste râul Cri- 
şui Alb sunt impracti
cabile, 5 Stâlpi la linia
aeriană de înaltă ten
siune au fost căzuţi, la 
foarte multe imobile sub-

cu furia apelor
solurile sunt încă pline duse de şuvoi şi oprite 
cu apă. la picioarele podului,

Un bilanţ tragic care evitând astfel ştrangflla- 
pufcea fi şi mâi grav. rea năvalej apel şi re- 

Căci cu valurile repezi vărsarea ei într.un de
nie apelor învolburate bit mai mare, care ar fi 
s-au bătut pe viaţă' şi amplificat mai mult «ie
pe moarte doi oameni zastruL Au legat cu frân- 
curajoşi, de toată adnti- ghii buşteni, copaci care 
raţia, dnii Petre Juru» au fost scoşi apoi din 
bescu şi Ion Croitorii din apă la marginea şoselei 
Gurabarza. Aceştia, vă. cu ajutorul maşinilor u_ 
când că valurile Crişului nităţii militare. Faptele 
Alb aduc tot felul de acestor oameni deosebit 
materiale, inclusiv copaci de curajoşi au Iert tn. 
smulşi din rădăcini, care rfelung admirate şi co
ta mare parte s-au oprit mentate de cei tar» bau 
la picioarele de susţinere văzut şi au aflat de ete, 
a podului care traver- motiv care ne-a deter. 
seazâ râul Ia Liceul In- minat şî pe noi s_o In
dustrial, aceştia, cu un cent prin intermediul 
sânge rece şi o putere rândurilor de faţă. 
de fier s-aii agăţat eu 
funii de pod, dirijând 
scurgerea materialelor a-

ALEXANDRU JURCA 
corespondent

ÎN ORICE 
OCAZIE

f*

L
u

ÎN .
SPRIJINUL 
AGENŢILOR 
ECONOMICI 

$1 AL
POPULAŢIEI

tmmmtt tmmmmmmmmmmmm

BS
II nu sa 

să amorseze afaceri 

în judeţul Hunedoara
(Urmare dio pag. t)

nor oameni de afaceri bri
tanici, s-a spus că este 
prematur a răspunde unei 
astfel de întrebări. Ofici
alităţile britanice neavând 
la dispoziţie timpul nece
sar . pentru consultări cu 
aceştia. Este posibil un 
răspuns mai concret a- 
cum?“

In legătură cu aceasta 
dl. Mike Hankook ne spu
nea:

„Deja sunt perfectate a- 
semenea afaceri. IBM; care 
are în Comitatul Hampshire 
cea mai mare reprezen
tanţă din Europa, a de
marat afaceri în România 
ca urmare a îndemnului 
nostru. Sunt în aşteptare 
şi alte societăţi care au 
avut deja, contacte cu de
legaţia judeţului Hune
doara, când aceasta a vi

zitat anul trecut Hampshire.
Noi suntem pregătiţi 

pentru a aduce în Româ
nia un grup de oameni 
(de afaceri — n.n.) care 
să susţină un simpozion 
pe trei mari probleme: 
de marketing, promoţiio- 
nal şi de planificare. Ei 
vor vedea eu acest prilej 
ce are judeţul Hunedoara 
de oferit. Comitatul 

I Hampshire. de exemplu, 
este cei mai prosper din

Marea Britanie. Dar mal 
are şi el probleme. Deci 
trebuie să vedem şi noi ce 
promovăm In comitatul 
nostru dintre ofertele Hu
nedoarei

Aceasta va fi fără în
doială o cale ltîngă de 
străbătut. Dacă oamenii 
ţdte România ai: rrtt.) do
resc binele din Hampshire 
— care are Una dintre 
cele mai bune infrastruc
turi din Europa — şi dacă 
oamenii de afaceri englezi 

nu se grăbesc să investească 
în România, atunci trebuie 
ca noi (împreună — n.n.) 
să dovedim că există în 
judeţul Hunedoara acea 
unicitate de valori, în care 
ei să investească. Nouă 
ne-au trebuit circa trei 
ani să schimbăm atitudi
nea lumii întregi cu pri
vire la HampShîre. Schim
barea atitudinii faţă de 
judeţul Hunedoara s-ar 
putea să ia de două, de 
trei ori pe atâta timp. A- 
cest lucru (schimbare — 
n.n.) va veni doar în mo. 
mentul în care veţi do
vedi că sunteţi pozitivi 
In judeţul sau localitatea 
unde locuiţi, că simţiţi o 
mare dragoste faţă dâ a- 
cest iudeţ. Aşa cum simt 
englezii faţă de Comitatul 
Hampshire’1.

Bune sfaturi, dar mai 
e mult până departe.

• • m m m m m m m m m  m m m m m  m m m  m m m  m m  m m m  mm

RS
10 IANUARIE

•  1 dolar SUA 2586 lei
< m 1 marcă germani — 1794 lei
% .m 100 yeni japonezi — 2450 lei
V • 1 liră sterlină — 4008 lei
f * ' 1 frâne elveţian -<• 2220 lei
-Vii; I franc francez 523 lei

100 lire italiene — t«4 lei
Cursuri (te referinţă a lt Băncii National»

a României
«şşşşsss m m m  m m m m m  m m m m m m m  9  m m m m %
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O  “7«»M gama tir geamuri milo 0  Sittrm rom piti dr garanţii 
tuia iude dr' rri mai muri pr„t.„ , radare ti uroţrit 
p,cit,,,,,hui din tjrrmania ti JŞ) litanii,,: rapide ,i dr entitate 
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parbrizele noastre sunt mereu în fata!
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S.C. POUDAVA S.A. DEVA 
Reaminteşte agenţilor ecoasmici că 

fiecare zi de marţi, la ora 10, se ţine

mm

în

•  pentra vânzarea de utilaje poligrafice. 
Lista utilajelor care fac obiectul licitaţiei 

$ se găseşte la compartimentul mecano-energetic ţ 
!;de la S.C. Polidava Deva,1 str. 22 Decembrie,!; 
|nr. 257. Informaţii la telefon 620712, j
wwv.vwvyww wwvw wvvwvyrfvvvwrfvvwwwywww

INFORMAŢII
investiţii

Sigur, România trece 
— în perioada de ’tranzi. 
ţie spre nu ştim ce :*- 
prin vremuri grele, dar 
a susţine că în ţară nu 
se mişcă nimic eşte o 
mare greşeală In dome
niul investiţiilor, de pildă, 
a început să se realizeze 
câte ceva. In sprijinul 
afirmaţiei de mai sus 
aducem cazul comunei I- 
tia. Din spusele dini Va
lentin Ciobanu, primarul 
localităţii, am reţinut că 
alei, in anul recent in. 
cbeiat, s-a investit de 
la bugetul centră! suma de 

500 mUioane de foi pen
tru aprovizionarea cu apă 
mo. lucrare ce s-a încheiat

•• şi realizarca canalizării
— ce se apropie de sfârşit.

RÂSU-I RAS, DAR
TREABA B GRAVA

Intr-o dimineaţă, recent, 
două femei călcau mărunt 
pe lângă poşta din cen
trul Devei întrucât tro
tuarul era ca sticla. „Hai 
să ne ţinem de mână - — 
a zis una — ca să OU 
cădem"*. „Ia.mă de braţ"
— a spus cealaltă. Una 
şi_a strecurat braţul sub 
al celeilalte, dar' n-au fă
cut decât câţiva paşi că 
lemn văzut fntinzftadu.se 
la pământ. Neroc eă - e. 
rau îmbrăcate cu blSitari, 
au alunecat, uşor- ş l Jiu. 
s-an lovit prea tare. Ră. 
stt-i râs şl glnma-j glumă,

cum se zice, dar circula, 
ţip prin oraş, în dimine
ţile cu polei, nu-i deloc 
dp neglijat şi poate duce 
ls| accidente gram Am 
zice că' primirii 'prâ da. 
tona — parcă' este şl o 
decizie în acest sens 
să.i oblige pe patronii sau 
pe conducătorii, unităţilor 
comerciale, ai societăţilor 
de tot felul, ai instituţiilor 
si facă trotuarui din faţa 
acestora circulabii. In 
caz contrar, să intre ia 
funcţiune chitanţierul pen
tru amenzi.

SATE IZOLATE

Apele, umflate ale, Mu
reşului de la'flncle anului 
trecut âft rupt cablul ce 
lega

râului tn apropierea haltei ■ 
SNCFR Burjuc astfel că ? 
barca atârnată de el nu 
măi circulă. Or în satele " 
Tisa şi Lăsau mint mulţi, 
oameni ce muncesc la ; 
Mintia, Deva ş.a, ce ve
neau in haita amintită şi 
urcau In tren mit cobo. 
raa din el, la care se a-f 
daugă şi cei ce circulă Q-- 
cazional. Nici autobuz 
spre cele două sate nu 
există, aşa că oamenii sunt 
nevoiţi să facă pe jos-.;**»» 
ce| diii Ţfsa — circa şase. 
kilometri până la Grind. s 
Deci, Tisa şi Lăsăn sunt 
complet izolate. Situaţia 
aceasta trebuie să stea în 
atenţia * celor în drept s-o- 
soluţioneze.

m ^ w u u ^ ţ^ m a tfo c m

FUNDAŢIA ROMANO-GEftMANA

Centrul de Pregătire şi Perfecţionare 
Profesională In Domeniul Construcţiilor 
1900 Timişoara, Calea Aradului, nr. 56

OFERTA DE CURSURI PENTRU 1996 
r. CURSURI DE CALIFICARE (durata 2 afli)

•  zidari — betonişti: începere în 23: 0t* 
1926; 24 locuri

•  instalatori instalaţii tehnico-sanitarg,
, gaze şi încălzire: începere în ,23. 01. 1996; 24

locuri
Înscrieri se fac până în 19 ianuarie 1996. 

IL CURSURI DE PERFECŢIONARE (durata
2- —I săptămâni)

•  zidari betonişti, finisaje în construcţii, 
placaje şi pardoseli: începere in 16. 01. 199% 
12 locuri prima serie

•  instalatori instalaţii teftnieo-sairiîta», 
gaze şi încălzire: începere în 16. 01. 1996» 12 
locuri prima serie

•  sudură; începere 16. 01. 1996; C locuri
J FUNDAŢIA ASIGURĂ:
y •  cursuri gratuite pentru şomeri;
|  •  Condiţii! deosebite de învăţământ dis-
t punând de dotări la nivelul standardelor inter* 
t naţionale în domeniu;
( #  căzare în cămin propriu, în camere £e

3— 4 locuri cu confort deosebit;
•  pensiune completă la cantină;
•  vârsta cursanţilor între 18 şi 45 ani. 
INFORMAŢII ŞI ÎNSCRIERI LA:
Sediul fundaţiei: Calea Aradului, nr.

tel 056/195774, 126780, 126731.
Direcţia Muncii şi Protecţiei Sociale. 
Oficiul Forţelor d« Muncă, str. Circuit! vn» 

laţiunii, nr. 6, tel. 056/126188. (639611*)

ASOCIAŢIA METALCHIM S.A.
Cu sediul |n Deva, bdul 22 Decembrie, bl.

4, sc. A-—B, telefon: 612844; 626000. 
PROGRAMUL ACŢIUNILOR SALARIAŢILOR 

Asociaţie înfiinţată pentru dobândirea de 
acţiuni ale S.C. Metalchîm Ş.A, Deva, care se 
privatizează în condiţiile Legii nr. 55/1995, Jn 
temeiul art. 3, alineat final din Legea nr. 77/ 
1994, face cunoscut persoanelor interesate eâ 
pot intra în asociaţie:

a) Salariaţii societăţii comerciale eu eon- 
tract de muncă încheiat pe durată ncdeteraii- 
nată, cu program de lucru normal sau cel şa. 
ţin o jumătate de normă;

b) Membrii conducerii societăţii comerci
ale în componenţa definită de art, 76 din Le
gea nr. 58/1991 sau managerul societăţii co
merciale definit Ia art. 3, lit. b din Legea rfl. 
66/1993 privind contractul de management;

c) Foştii salariaţi ai societăţii comerciale;
d) Pensionarii care au avut ultimul loc de

muncă la. societatea comercială. -
Persoanele prevăzute la literele a, b, c, d 

pot face parte dintr-o singură asociaţie.
Nu beneficiază de prevederile de Ia litera 

c foştii salariaţi care nu au lucrat minimum 
un ân în cadrul societăţii comerciale şi cei că
rora li s-a desfăcut contractul de muncă din ţi 
motive imputabile Ior“. (6396112)

S.C. DECEBAL S.A. DEVA 

Piaţa.Unirii, nr. 8 

ANGAJEAZĂ PRIN CONCURS

•  4 CONDUCĂTORI AUTO (cafâg* 
B, C, E).

Daia cbncutkWtâ este 15 ’ialMSfâffy 
1996, ora 10, la sediul societăţii.

Condiţii minime : 5 ani vechime, ca
zier judiciar.

Salarizarea se face în funcţie de ca
pacitatea autovehiculelor, în acord direct.

Relaţii suplimentare la sediul socie
tăţii sau la telefoanele 211760, 211761, 
211762, interior 36. .. , .........V
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•  Cooperativa de 
Artă Populară „Haţe- 
gana“ Haţeg aniver
sează 25 de ani de la 
înfiinţare. Tuturor ce
lor care au lucrat şi 
lucrează în unitate, 
le dorim sănătate şi 

I ;,La mulţi ani!'1 Bi. 
rotii executivi (2968)

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând frigidere, conge
latoare,. lăzi frigorifice, 
compresoare, pentru frigi
dere. Informaţii tel. 712339.

. /• ' ' (2763)
•  Vând maşini dc scris

Olympia şi Robotron. Re
laţii tel. 728366, după ora 
Î6.30. (2764)

•  Vând casă, zona Chi.
zid, informaţii tel 724820, 
orele 8—17. . (2765)

•  ~Vând apartament două;
camere, decomandate, etaj 
S, Hunedoara. Informaţii 
■825275. (3855)

Vând Opel ltekord 20 
berlină avariat sau talon 
Opel ttekord, Deva, tel. 
62685$. . , (3237)

s» Vând apartament 4 
camere, str. Liliacului, tel. 
625336. între orele 16—18.

♦ (3243)
•  Vindem apartament 4 

camere, .ultracentral, etaj 
t. Poiana Narciselor, tel. 
615176, orele 16—19. ($240)

•  Vând apartament 2 
camera, et. III, telefon, 
Bălcescu, inf. 624460.
* ' i (396023)

•  Cumpăr autobetonieră 
Şi buldoexcavator. Infor
maţii, tel. 065/134733. (3225)

•  Vând rulotă Felicia 
2800, stare bună, cU carte 
de identitate, tel, 611241,

(3854)
•  Vând sau închiriez

mese de biliard noi, tel. 
211041/628347, (3856)

•  Vând calculator Lap
top 286 cu imprimantă, 
buldozer cupă 2 ■ mc * — ‘ 
german, motocompresor 
german, tel. 213800, (3258)

•  Vând sau schimb
casă şi grădină com. Do- 
bra. Informaţii Deva, Al. 
Plopilor, bl. 4, ap 19., car
tier Dacia. (7158)

•  S.C. „HorticonV* Orăş-
tie achiziţionează de la 
populaţie cartofi, preţ 800 
lei/kg, tel. b41278, după. 
ora 19. (3901)

•  Cumpăr talon Dacia, 
preţ convenabil, ; Geoâgiu, 
Romanilor, 39, tel. 251.

v . . ,, (3902)

PIERDERI
•  Pierdut, legitimaţie 

serviciu 68495 pe numele 
- Tăşchină Florină. O de
clar nulă. . V- ‘ (654?)

•  Pierdut certificat cod 
fiscal aparţinând S.G. Co- 
mex Trans F 6 fcî S.R.L. 
Deva. Se declară nul.

• (3242)
•  Pierdut câine talie

mijlocie maro — gălbui, 
fără coadă, şchioapătă de * 
piciorul drept spate, • găsi
torului- recompensă, tel. 
614446. (3256)

DIVERSE

•  S.C. AJŞ. . .  Dental 
S.R.L. Deva anunţă ma-; 
jorarea tarifelor. (3239)

. •  S.C. Cristian Sarmis- 
com S.R.L. Sarmizegetusa ’ 
anunţă clienţii că începând 
cu 8 ianuarie 1996 fabrică 
pâine albă la preţurile fo- ! 
losite de furnizorii de ma- 1 
terii prime şi materiale: 
un kg _  1002 lei; 0,8001 
kg — 802 lei; 0,500 kg — 
501 lei. (22967)

•  Familie preot caut per
soane în /vârstă pentru 
întreţinere în Deva. Tel. 
Hunedoara, familia Ne- 
delcu, 712852. (6113)

LICITAŢII
; •  S.C. „Mercur” . S.A 

Brad organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru 
închiriere chioşc desfacere 
mărfuri în localitatea Gu- 
rabarza (staţie âutobuz). 
Licitaţi^ va' avea Ioc la 
sediul societăţii în data de 
15 ianuarie 1996, ora 10. * 
Condiţii de participare: 
taxă participare 40 OtfO lei, 
garanţie 150 600 lei» Re
laţii la tel. 650958.

SCHIMBURI 
—DE-LOCUINŢE-

1 •  Schimb apartament 
două camere 'Jcerjirai, eu 
apartament 3—4 camere, 
exclus Dacia şi Micro 15, 
tăi. $11638, . : (3244)

•  Schimb apartament 
trei camere, două băi, par
ter, plus diferenţă, cu 'casă 
tăei camere şi baie, zonă 
acceptabilă, tel. 613157.

: . (3234)
DECESE

•  Salariaţii de la- 
S.C. B.A.D.P.S. Deva 
sunt alături de fami
lia îndoliată la greaua 
pierdere suferită prin 
decesul celui care' a 
fost distinsul domn 

ing. VALEKIU 
. ALMAŞAN- 

Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (3250)
•  Colectivul de medici 

al Spitalului judeţean De
va aduce un ultim omagiu 
celui care a fost un bun 
coleg şi coordonator 

Dr. TANTÂREANU 
CORNEL

Sincere condoleanţe fa
miliei îndoliate. (396022)

DIRECŢIA DE MUNCA ŞI PROTECŢIE 
SOCIALĂ HUNEDOARA — DEVA

PROGRAM

de primire a publicului la oficiile direcţiei pen
tru anul 1996:

•  Oficiul forţe de muncă şi şomaj Deva 
şi centrele teritoriale de forţă de muncă şi şo. 
maj — Luni, marţi, miercuri, joi — între orele
8.30— 13:

9  Oficiul asigurări sociale — bilete trata
ment, Oficiul pensii de stat, Oficiul pensii agri
cultori — Marţi, miercuri, joi — între orele
8.30— 13.

•  Depuneri dosare de pensie de la agenţii 
economici şi persoane din afara muncii — Luni 
şi vineri — între, orele 8,30—13.

•  Audienţe Ia conducerea direcţiei — Vi
neri — între orele 8,30—12,30.
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ranpe iau uuu iei» «e. sincere condoleanţe la- / 
ţii Ia tel. $50958. miliei îndoliate. (396022) /

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
; ;,iCUVÂNTUL LIBER"

Kt - _ _ - _ ■
Pentru a economisi timp. şi bani, pu-|

_ teţipublica anunţuri de mică $1 mare ptt-| 
I blicitate în ziarul nostru, apelând la aaen- ~

I
I I

5 nr. 10.
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER"
Abonamentul este calea cea mai siau- 

râ şi mai avantajoasă de procurare a şrfa-j 
‘rului nostru. Cos t ul  abonamentului■ 
pe luna februarie 1996 este de 2 500 de lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 4000—4200 de lei, prin abonament]: 
se economisesc lunar aproximativ 1 500 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Abonamentele se pot face la oficiile 
poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
februarie puteţi face abonamente în tot 
cursul lunii ianuarie.

i

SiC GENERAL SIMPREST S A. SIMERIA 

NOTIFICARE

... privind intenţia de majorare a tarifului
!'• • ■■ • •; ; . ; .-j •• '• '■ • '• ....... : •

•  Agentul economic care notifică: S.C. Gene. 
i val Simprest S.A. .
•  Forma de proprietate: De stat
•  Forma juridică: Societate Comercială
li Sediu: Simeria, str. i  Decembrie, bl. 103
•  Nr. inreg. Registrul Comerţului: J/20/359
•  Cod fiscal: 130618 M  .L ^
/ Denumirea 
ţ serviciului U/M .

Tarif
actual

-Tarif ; 
notificat

Apă distribuită lei/mc 227 250
populaţie > ., 227 . • 250

— ag. economici „ 227 250
Motivaţii: Majorarea tarifului apei cumpă

rate dê  la R.A.G.C.L. Deva, cu 21 lei/mc. " 
y m A ,M rw vvvvw vw vvm w w m vtfm w ym r/A m

I Tribunalului judeţean) ;  — la chioşcul din j 
|  CENTRUL MmCipiUW h Urnă «wga-j 
|  zinul „Comtim*: — la chioşcul din CAR- j  
• TÎERUL MICRO 15 (staţia ăe autobuz |

I ” •  HUNEDOARA„ pe bdul Dada (teii 
[716926). _ J

I *  BRAD, strada Republicii (tel. I 
650968), la sediul SX?. „MERCUR": |

I •  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma-1 
|  gazinul „Palia": _ !
■  ' •  HAŢEG, pe dr,.Progresului, nr. î l
gin spaţiul secţiei foto). Telefoane i 770367, [

IB Agenţiile ziarului nostm asigură, loj
taxe rezonabile, publicarea cu maximă J 

|  promptitudine a tuturor anunţurilor de |  
|  mică şl mare publidtate. . |

1 lS.C. INFOMIN S.A.
f •. '■ Cu sediul în Deva, str. 22. Decembrie 37/A,| 
I  •  ANGAJEAZA şofer j
I cu domiciliul stabil în Deva, posesor al ■
(categoriilor B şi B. ' ■

I Relaţii se pot obţine la telefon 613915 şi I 
614718 sau la sediul societăţii. (6396110).-

BANCA „DACIA FELIX" CLUJ-NAPOCA 
SUCURSALA DEVA

Anunţă vânzare prin

mli
I^a următoarelor bunuri mobile:

* B  Autoturism AHO 220 D, an fabricaţie 
11985. . J ,
■  •••: Preţ de pornire: 9 000 000 ld[.
I ■ •  Autoutilitară Reiţault Trafic T 413, an
|  fabricaţie 1986, tonaj 2425 kg.
- Preţ de pornire: 18 000 000 leL

Licitaţia va avea loc în data de 12. 01. 
1996, ora 9, la sediul Băncii din Deva, bdul N.

I Bălcescu, niv 34.
Informaţii la sediu! BăncR,. ie!» 920790.
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S.C. „SUPER STAR COMPANY"

Cu sediul în Deva, ComplexHKogălniceanu,

•  Ţigări indigene şi import 
J •  Cafea

v- •  Băuturi alcoolice .<
' •  Dulciuri import şi indigene

ţ  Zahăr vrac şi ambalai . . .  J .
•  Ulei floarea soarelui.
•  Fructe: portocale, mandarine, grapefruit,

lămâh; ~î,7.v') ;\ ■■ '

•  Banane *■ f -■
•  Roşii ■
0  Margarina Wiesana 

# ■ GARANTAM CELE AIAI MICI>PREŢURI. ( 
v Relaţii la tel. 616322. j

- ---------1'-.....- ....-  ' •------ —
- REGIONALA C.F. TIMIŞOARA j

Cu sediul în Timişoara, bdul 16 Decembrie S 
1989, nr. 2. ' " )

Scoate la

îl
în vederea închirierii, spaţii comerciale, maga- | 
zii, terenuri. )

Licitaţiile vor avea Joc . la sediul Regionalei * 
C.F. Timişoara în datele de:

15. 02. 1996; 29. 02. 1996.
13. 03. 1996; 29. 03. 1996 

şi sunt organizate pentru următoarele staţii:

Gătaia, Berzovia, Cenei, Sintana, Făget, 
Jehel, Pişcbia,. Surduc Banat, Lugoj, Orţişoăra, - 
Subcetate, Voislova, Cărpiniş, Giaîmata, Ră- \ 
chita, Ui a, Livezeni, Ezcriş, Sacoşu Mic, 1 
Grădinari •— Caraş, Bocşa Română, Bretea 
Strei, Deta, Jimbolia, Lunca Păuliş, Valea Ti
mişului, Armeniş, Băieşti, Bîrzava, Caransebeş, 
Cenad, Lupeni — Bărbăteni, Orşova, Reşiţa 
Nord, Reşiţa Sud, Sebiş, Vulcan, Arad, Aradul 
'Nou, Simeria, Deva, Băile Herculane, Hune. 
doara, Săvîrşin, Oraviţa.

Informaţii la telefon P.T.T. — 191700 sau 
Selefon 191701, 191702 — interior 2440»

Mmd viii Nr, 1547 •  Miercuri, 10 ianuarie 1996


