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eeze efectuate de curând titudine _a preşedintelui! 
in Pacificul de-sud, după francez, care în timpul f 
cum se ştie, au provocat vizitei de două zile la* 
proteste energice atât Washington s-a întrecut» 
din partea ţârilor linii» în â ’ lăuda America, £ 
trofe atolului . Mururoa, putefca sa, rolul său pe I 
cât şi a puitor altor plan global, a trezit ne-* 

’ state din toată lumea, dumeriri în opinia £>u_ţ 
'inclusiv din partea S.U.A. blică mondială,'dând su.'ş 
Franţa însă, făeându-se "biecte de pâgina I co-* 
ca nu aude, şi.a conţi- mentatorilor marilor a_i 
nuat experienţele până genţii de presă şi coti-T 
când a considerat că sunt diene occidentale. Pentru f 
concludente şi că o vor că declaraţiile lui Jac- ţ 
ajuta să_şi perfecţioneze ques Chirac, discipol şiş 
arsenalul nuclear şi, a- urmaş peste ani Ia pre_L 
feia atunci; preşedintele şedinţia Franţei al gene-^ 
Jacqiiesv Chirac a anun- raftului de Gaulle, pari 
ţat încetarea testelor. A_ paradoxale în raport cuţ
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CE SERVICII MAI A.C.R. ?
Abordând această pro

blemă în c'adriil unei re» 
cente conferinţe de presă, 
dl. ADRIAN1 hategan, 
director al Filialei, A.C.R. 
Hunedoara — Deva, a a- 
dus în atenţie o serie de 
aspecte, unele cu caracter 
de noutate, de larg inte
res pentru membrii ac_ 
tuali şi viitori ai Automo
bil Clubulyi Român. De 
la bun început s.a arătat 
„că şuma plătită de. mem
brii în contul cotizaţiei (a_ 
nital 30 000 âe lei) nu ă- 
coperă ' decât parţial cos
tul , serviciilor ce le sunt 
făcute, din care o parte 
se realizează .gţpfuit prin 
staţiile proprii de asistenţă 
tehnleă din - Deva, : Hune
doara şi Petroşani. în a- 
ceastă categorie se includ: 
o remorcare, trei depanări, 
o verificare ‘ generală- a 
autoturismului, o testare

i MINERII DE LA 
S BAC ÎN GREVA 
\ DE O ZI
| Ieri, 6 februarie a.C.,
* $n unităţile miniere din 
\  cadrul R.Â.C. Deva a 
i fost declanşată o grevă 
/ de 24 de ore, de către 
V organizaţiile sindicale 
II afiliate Lijfiî „Solidari- 
/ fetea 229 Deva. -
* Motivul grevei ÎI 
\ reprezintă eşuarea ne. 
i gocierilor ca guvernul

din data de 5. 02. 1996» 
Ora 15. In concluzie, 
Ş-a Intrat în programul 
de acţiune stabilit de 
CNCSMR.

în sinteză conflictul 
declanşat vizează: t

Menţinerea şi legife
rarea drepturilor cu r 
privire la pensionare şi 
a celorlalte . prevederi 
din HG. 267 şi 314 
din 1990; asigurarea lâ 
accidente de muncă şi 
boli profesionale; ne
gocierea contractelor 
colective de muncă şi 

I a salariilor pe anul 
1996; asigurarea fon
durilor pentru. menţi
nerea şi ./ dezvoltarea 
capacităţilor de produc
ţie în minerit, geologie 
§i conexe, precum şi 
interzicerea disponibi. 
lizării de personal sa. 
larial.

în primele ore ale 
zilei toate unităţile au 
subscris la acţiune, 
mai puţin sindicatele 
de la Mina Barza (unde 
există mai multe orga
nizaţii sindicale cu o. 
rientări diferite).

Nerezolvarea revendi
cărilor va declanşa în 
dată de' 12 februarie 
a.c. o grevă generală 
pe timp nelimitat.

a motorului, o . reglare a 
farurilor şi o analiză a 
gazelor de eşapament. Pe 
lângă aceste operaţiuni se 
mai asigură: reparaţii, re
glări, înlocuiri de piese, 
testări, lucrări de tinichi- 
’gerie şi vopsitorie, precum 
şi inspecţii tehnice perio
dice (I.T.P.), toate servi» 
ciile oferite fiind cuprinse 
în carnetul1 dgv asistenţă 
tehnică eliberat fiecărui 
membru. De asemenea, se 
asigură pregătirea, prin 
şcolarizare, în vederea sus
ţinerii examenului pentru 
obţinerea permisului de 
conducere > (la Dfeva),.
" Foarte important de a- 

rătat este că, datorită felii, 
ternului, irvformaţâbnal de 
care dispune A.C.R. în în. 
treaga ţară, s-a asigurat 
posibilitatea să fie obţi
nută informaţii exacte, de 
către cei. ee apelează la 
servicii, asupra stării dru
murilor şi a vremii, pfe» 
ţului combustibilului, in
formaţii va.lufene, vamale 
(interne şi externe) şi ăl- 
Mie care’ au, tangenţă cu

Deosebit de avantajoase 
şi atractive apar şi servi- 

1 ciile oferite, la cerere, prin 
filialele din teritoriu ale 
A.C.R. în legătură cu tu_ 
rlsmul internaţional. In 
âcest context, s-a făcut 
precizarea că, prin A.C.R., 
se eliberează toâte actele 
necesare: eliberarea Car
netului . de turist (care în 
viitor se va emite şi la 
filiale — n.n.), a Cărţii 

; yerzî, a Permisului inter
naţional de conducere, a 
Carnetului de trecere prin 
vamă, a Scrisorii de ere» 
diţ şi a altor documente, 
necesare, intrarea In A- 
tistria (fără chemară) In. 
semnând şi «cdesul ţa spa
ţiul Sehehghen, deei • In 
ţările unde nu mal este 
nevoie de viză. De aseme
nea, prin serviciile To- 
uring-,şi 'fierte Car : se 

/Servicii ţie închiriere 
'de maşini, rezervări locuri 
la hoteluri, camping ş.a. 
în acelaşi timp se orga- 

. nizează excursii în ţară 
. şi străinătate cu autocarele 

; . A.ţ:.R., se acordă sprijin 
>' îîa - înmatricularea autofti- 
.■a,,w «i ... , .........-  i „

rismelor şi asistenţă juri» 
dică, Se asigură desfacerea 
unor materiale cu specific 
automobilistic (pliante,

_ hărţi turistice, uleiuri, re. 
'vista „Autoturism", carnete, 
de bord ş.a.) Ca o nou
tate se înscrie şi intro
ducerea sistemului Scri
sorii de ‘ credit, pentru a 
facilita automobiliştilor 
care călătoresc în străină
tate efectuarea unOr plăţi 
datorate ‘ pentru accidente 
produse sau defecţiuni teh» 
nice la autoturisme. A- 
ceastă scrisoare este re
cunoscută îg toată Europa, 
în „Turcia şi Israel. , Eli_ 
berarea Scrisorii de credit 
cere condiţii de vechime 
ca membru al A.C.R., că
lătoria să fie făcută -cu 
autoturism cu vechime de 
cel mult'8 ' ani, iar cel în 
cauză să încheie asigurare; 
pentru răspundere civilă.

Fireşte, orice alte deta
lii se pot obţine' de că_ 
tre cei interesaţi prin a- 
dfesare directă la Filiala 
A.C.K. dih Deva.

: nicolae wrcob

la începutul săptămânii relaţiile cu S.U.A., doc- * 
trecute, evenimentul fiind trină respectată chiar şi4 
urmat imediat -(miercuri, de preşedintele socialist |
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,31 ianuarie, după-amiază). Mitterrand,: care numai  ̂
de vizita preşedintelui adept al gaullismului nu* 
francez în S.U.A. . putea fi numit. *

Pasul făcut de Jacques tn timpul vizitei Ini
Chirac considerat de S.U.A., preşedintele fran_l 
mulţi comentatori cel Cez a abordat şi proble-î 
mai proamerican preşe_ mele revizuirii alianţei | 
dinte francez de când, atlantice, inclusiv elabo-î 
de pe timpul generalului rarea şi definitivarea u_ * 
de-Gaulle, relaţiile fran- nei no} „Carte tranS-l 
co-americane se răciseră, atlantice", precum şi o*, 
era menit să ducă la ^eam4 de problenţe. b i,l 
topirea gheţii dintre cele laterale. Impresia' care | 
două ţări şi reluarea co_ a dominat însă vizita a î  
iaborării în problemele COiistituit o dorinţa lui * 
NATO. (Franţa se retră- , Chirac de aoro-*
iese dih structurile NATO ^  de S.U.A., de în-îI sese

I actiin 39 de ani, nedo-
1 rind să se afle sub cô

P.A.C. va mergi, in prmeipiu,
Sala de şedinţe a Con. 

siliului local Deva a găz_ 
duit dumjnicâ, 4 februa- 
"rie, Conferinţa judeţeană 
a organizaţiei Partidului 
Alianţei Civice — Filiala 

-Hunedoara, acţiune urmată 
de o întâlnire cu ■ mass. 
media.

La forumul judeţean al 
PAC a participat, alături. 
de reprezentanţi din teri

toriu ai partidului, şi 
deputatul Vasile Popovici,. 
coordonator al activităţii ' 
acestui partid pentru }u_ 
deţele Timiş, Arad, Caraş 
Severin şi Hunedoara.

Obiectivul de bază al 
întrunirii de duminică 
al Conferinţei judeţene a 
PAC l-a reprezentat orga
nizarea de alegeri penţiru 
funcţia de preşedinte al

TRIBUNA ELECTORALA
ŞI MER-UL S-A FRÂNT

Am primit la redacţie 
un comunicat de la cabi
netul preşedintelui ~ Partl_ 
dului Mişcarea Bcologistă 
din România, dL Bdăard 
Victor Gugui. îh document 
se spune că, „la cererea 
mai multor filiale judeţene 
ale MER, care înglobează 
peste 75 la sută din efec
tivul partidului, dl, pre
şedinte E.V.'G. a hotărât 
să reconstruiască împre
ună cu aceste filiale un 
adevărat partid ecologist 
naţional, care să repre_ 
zinte aspiraţiile electora
tului ecblogist din Româ
nia, sub denumirea Par
tidul Ecologiştilor (MER)".

„Tot ceea ce s,a ■ votat 
după retragerea acestor 
filiale din Consiliul Naţio
nal din data de 27 ianua
rie 1996, ora 18, nu., este 
statutar, neintrunindu.se 
cvorumul , de prezenţă de 
2/3, conform articolului 25 
din Statutul MEfţ“, se mai 
spune în comunicat, sem_

nat de . reprezentanţii ââ- 
lor 21 de filiale retrase 
de, la şedinţa Consiliului

Organizaţiei '  hunedorene, 
întrucât dl. GheOrghe 
Pdgan, fost preşedinte al 
PAC Hunedoara* până la 
data conferinţei, a plecat 
din localitate.

în . urina discuţiilor, ca 
preşedinte al Organizaţiei 
judeţene ă  PAC Hunedoara 
a fost ales dl. Simion Mcâ- 
nar. Tot cu această oca_ 
zie, organizaţia judeţeană 
PAC a desemnat candida
turile pentru funcţiile de 
primari la municipiile De
va şi Petroşani. Pentru 
Deva, candidatul PAG 
este dL Virgil Boca, în 
prezent Viceprimar al mu
nicipiului, iar pentru Pe_

CORNEL POENAU

călzirea relaţiilor franco,

- — . ■ i s r ţ j i a  * B 8 S i m
măhda şi vuribrela nu-

u îîlaţiilor franco» j  
, de reînodarea |americane, 

colaborării în cadrul ]

1
pare că a^ste obiective ^  franceză, maf'a-V 
au fost  ̂rezolvate, ambii les dupri succesul teste» i  
preşedinţi  ̂ BiU Clin- ^  sale,nucleare recente,.’ 
ton şi Jacques Chirac -  un rol mai tllseinnat al

„uZ ^ n ţe i  în conducere* a- | zultatele vizitei. Hi plus cestei putemice alianţe *
a nord-atlantice. Tocmaide vederi şi in pr ble- de aceea ^  paj* pre_

w m . rpusnucleare, preşedintele patohc „LţundR are ne-* 
francez declarându_se StatrfŞ  ̂Unite'
favorabil încetării aces- gtodindiuse ptobabu că,j 
tora, . ca-.şl ^cănd ; .nu . măsură, a»*

• Franţa era aceea care vându-1 de partea sa pe * 
abia încheiase o şerie de puternicul aliat de pestei 
teste .nucleare. Vorba Atlantic, lumea are ne-l 
românului, de parcă nici voie şi de Franţa, 
usturoi n-a mâncat, nici
guranu-i miroase... GHKOBGRe PA VEL
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) IN ATENŢIA CITITORILOR\ ŞI COLABORATORILOR
i începând de luni, 5 februarie a„c., tele- 
l foanele redacţiei au fost trecute pe centrala 1 
’ ALCATEL. .. 1

Deci, numerele de telefon ale S.C., Casa1 
de presă şi editură „Cuvântul liber“ S.A. sunt! 
următoarele:

• 211275
• 212157
• 211269 ‘
• 625904 

Fax: 21 80 61,
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SPECIALIŞTI AGRI
COLI. In dorinţa de a 
clarifica o serie de pro
bleme legate de legisla
ţia în domeniul agricul
turii, de tehnologii, se-

I minţe, îngrăşăminte, creş
terea animalelor, agrotu. 

I  rism şi orice îi intere» 
■  sează pe producătorii a- 
I * grieoli din judeţul nos-

i* tru, prin intermediul Di' 
recţiei pentru agricultură

I şi alimentaţie şi al cen
trelor agricole locale, în 
această perioadă au loc

întâlniri la sate Intre 
specialişti şi producători 
agricoli. Programul de 
desfăşurare a acestor în
tâlniri se stabileşte de 
comun acord între păr
ţile interesate. (N.T.)

o  DOCUMENTAŢII. 
„Urban Proiect" Bucu
reşti a remis Consiliului 
judeţean faza a doua a 
Proiectului de amena
jare a teritoriului, zona 
Valea Jiului — conur- 
baţia Petroşani. Proiec
tul a fost dat spfe ana
liză consiliilor locale din 
Valea Jiului. (I.G.)

© LA GHELARI, în 
urmă cu câteva zile, prin 
grija şi strădaniile unui

comitet de iniţiativă a 
luat fiinţă organizaţia lo
cală a Partidului Pen
sionarilor din România. 
Cei ce doresc relaţii su
plimentare în legătură 
cu aceasta şe pot adresa 
dlui Octavian Ilea, la 
domiciliul acestuia sau 
dlui Lucaci N., la tel. 
735249. (T.î.)

© CASE DE PIATRA, 
în anul de curând în
cheiat, în comuna Ribiţa 
s-au întemeiat 18 fami
lii. Cea de a 18-a, în
cheiată la 11 noiembrie, 
a fost a dlui ing. La- 
urenţiu Victor Beletei, cu 
dşoara Fiuţa Florica 
Bexa, lucrătoare în co.

merţ. Tuturor celor 18 ■  
familii tinere le zicem şi |  
noi fericire, bucurie, casă ■  
de piatră, iar noi „să |  
mai jucăm un pic şi la i  
botez" — vorba poetului. |  
(Gh. I.N.) |

© CONTRACTE. Va- j  
loarea contractelor în- I 
cheiate de Corpul Gar- . 
dienilor Publici cu so- |  
cietăţi comerciale şi di- > 
ferite instituţii din ju- |  
deţ a fost în anul 1995 ■  
de aproape trei miliarde- I 
de lei. (V.N4. §
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Durabilitate in timp
Prin tradiţiile şi datinile 

pe care le conservă, • co
muna Vata de Jos contri
buie mult şi cu o doză 
{nare de specificitate la 
£piritie,lţtatee hunedo- 
reană. Este, credem, su_ 
ficient să-l amintim pe 
atât de cunoscutul taraf 
condus pe taragotistul Pera 
Bulz cu impresionanta sa 
suită de ţarine moţeşti, 
un mesager strălucit al 
vetrei folclorice a zonei.

. Tai afului i s-a alăturat in 
timp obiceiul de nuntă de 
ta Prăvăleni care reuneşte 
întreaga comunitate a sa
tului, dansurile femeieşti 
de la Ociu, grupuri vocale 
şi de colindători cu duba 
din toate satele comunei. 
Pe acest fond de tradiţie 
sau, mai precis, pornind 
de la creaţia folclorică' 
tradiţională, a apărut Festi
valul eultural-artistic ..Cân
tec mândru. din Zarand" 
aflat acum la a V-a 
ediţie, festivul organizat 
cu sprijinul factorilor cul
turali judeţeni.

Pentru ca activitatea 
culturală să se desfăşoare 
In btirw» condiţiuni. âşe- 
zămintele de cultură tre
buie să se primenească 
mereu. Nici nu e de mi
rare, aproape în totalitate 
Căminele culturale, biblio
tecile se află în localuri 
vechi, care necesită repa
raţii tot mai dese şi mai 
consistente, iar banii sunt 
puţini in cazul unor bu
fete de austeritate care

Se „repetă" an de an. Re
paraţii s-au efectuat la
Căminul cultural din G_ 
ciu, unde, practic, s«a 
ridicat un spaţiu nou din 
fondurţle oferite de con
siliul local şi Consiliul 
judeţean. Căminul cultu
ral din Basarabasa vechi 
şi devastat a fost recon
struit, clădirea aflându-se, 
după cum ne_a mărturisit 
dl. Milu Fotescu, directo
rul căminului cultura} de 
centşu, în stadiu de fini
sare. Se spera că în vară 
lucrările să se încheie. 
Şi se mai speră ca în a- 
cest an să se efectueze 
reparaţii serioase la Că
minul cultural din Vaţa 
de Jos, degradat din ca
uza igrasiei, dar şi a inun
daţiilor, când apa a intrat 
în cămin. Să menţionăm 
că în 1990 instituţia a fost 
dotată cu scaune. în 
schimb, cu aparatura se 
stă mai rău. în timpul 
inundaţiilor din această 
iarnă, pierderi mari s-au 
înregistrat la localul bi. 
bliotecii comunale unde 
apa s-a ridicat la aproape 
un metru, distrugând clă
dire şi cărţi. Se speră ca 
distrugerile să fie înlătu
rate întir-Un timp cât 
mai scurt, întrucât .Vaţa 
de Jos rămâne gazda mul
tor manifestări culturale, 
dar mai ales vatra unei 
creaţii folclorice valordase 
şi durabile.
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REVOLUŢIONARII SE TEM pE 
COMUNISM

La‘ şedinţa consiliului 
Organizaţiei judeţene Hu
nedoara a PDSR a luat 
cuvântul şi Dumitru Cră
ciun — fost şef al resta
urantului „Baehus", din 
Deva, înainte de 1689, 
patron al aceluiaşi resta_
. « i lupă 198î, azi pa 

tron al, S.C. „Crăciun et 
Comp." SRL Deva (în a- 
cela.şi local) şi preşedinte 
al Filialei judeţene7 Hune
doara a Asociaţie» luptă
torilor în Revoluţia din 
decembrie 1989, după cum 
s.a prezentat, aflat per
manent în preajma lide
rilor puterii care ne vizi
tează judeţul. Pom’ Ro- 
mică a vorbit scurt şi Ia* 
obiect:' ,

— Să avem grijă de 
alegeri şi să ne întărim 
partidul (PDSR • — n,n.j,

si atragem cât mai mulţi 
oameni 4a partea noastră, 
ca să câştigăm. Că la 
Prefectură o dL Costel A. 
îic de , la . la Con
siliul e dl. Gheorghe Dre- 
ghici de la PDAB— Zice 
că de primar la Deva o 
sâ candideze Iile Lavu, 
la Hunedoara Gheorghe 
Vasiu, amândoi PSM. Ce 
facem? După şase ani vine 
iar comunismul peste hoi? 
O să mâncăm din nou 
pâine pe cartelă şi slă
nină sărată nu afumată 
ca acum?! Eu ăsta zid: 
să fim atenţi. Şi să-l pro
punem pe dl. preşedinte 
Ion Iliescu să candideze 
la funcţia de preşedinte 
al ţării din partea noas
tră, de la Hunedoara. 
(D.G.)

AVEŢI CÎUVANTUL

ŞI MER-UL S-A FRÂNT
(Urmare din pag. I)

Naţional, între care şi dna 
Ecaterina Pleşca şi dl. 
Ioan Crisţca — din partea 
MER Hunedoara.

Ceea ce nu se spune in 
documentul amintit, dar 
despre care a scris presa 
centrală, este suspendarea 
de către Consiliul Naţio
nal al Mişcării Ecologiste 
Sin România, la şedinţa 
din 27 ianuarie a.c., a dlui 
Eduard Victor Gugui din 
funcţia de preşedinte al 
partidului. Liderului MER I 
$-a reproşat depăşirea 
mandatului şi încălcarea 
statutului prin iniţierea u_ 
nor tratative de fuzionare 
cu PUNR, fără consim
ţământul Consiliului Na
ţional ii UER ju-rtr .a- 
r*a a întrunit 
majorităţii participanţilor 
la şedinţa Consiliului Na
ţional, dOar reprezentanţii 
unui număr i de şapte fi
liale votând ItjpoiM i 
Anticipând deznodămâti. 
tul, dl. E.V.G. şi-a a„
nunţat demisia şi a pă
răsit sala.

Consiliul Naţional La 
desemnat ca preşedinte in
terimar pe dl. Taehe Pâr. 
vulescu, fost vicCpreşedmte, 
iar ca şef al Campaniei 
electorate a partidului pe 
di. Octavian Ciobotă, tn 
locui dlui - Marius Mate-

escu, de asemenea demi. 
sionar din funcţie, o dată 
cu preşedintele partidului.

Când este nevoie de
mai multă unitate, in
vederea apropiatelor ale. 
geri locale, lato că orgo
liile amplu paharul şi
structurile se rup. (D.G.)

Intenţia notatti , de. a 
eontrapune bilanţuri ale

consilierilor şi pâriamenta- 
rilor şl aprecieri ale ale. 
gÂtorilox Sr> cadrai ,Tri- 
benej electorale" a pri
mit ai doilea semnal. L-a 
dat dl. Aron Joca, din 
Fîfntrj't Vecile,

„Întrucât l-am votat pe 
dl. Petru Păun Jura in 
1992, doresc să-i adresez 
public trei întrebări le. 
gate de activitatea dom. 
niei sale ca primar, în 
legislatura 1992—1996, fă
ră a .contesta ceea ce 
dânsul, împreună cu Con
siliul local Simeria, au 
făcut bine pentru oraş.

1), în perioadă cât a 
fost primar, a vizitat ţări 
situate geografic iu patra 
din cele cinci continente 
ate globului. Cine La spon- 
sorizat aceste călătorii, 
căci dinj  surse financiare 
proprii este practic impo
sibil acest lucru astăzi?
; 2. în Calitate de pre
şedinte al comisiei locale 
jjpenţru aplicarea Legii 
fondului funciar, a atri
buit cetăţeanului Ioan 
Gros o parcelă de teren 
din părnteUut proprietate 
a satului Simeria Veche,

lângă podul peste Strei, ţ 
pe stânga şoselei Deva — 1 
Orăştie. A atribuit acest] 
teren cu toate protestele i 
locuitorilor satului Si-' 
merla Veche, proteste rr j 
caro le ane tn rezolvare 
si Prefectura judeţului Ce 
temei legal şau ce interese 
majore ale oraşului au' 
stat la baza deciziei de 
atribuire tn proprietate: 
privată a acestui teren?

3. Am făcut cerere la1 
Comisia de fond funciar: 
pentru reconstituirea drep- 
tuiui de proprietate asu
pra a 4,900 ha teren. Mi 
s.a reconstituit dreptul, 
doar pentru 3,900 ha. Hec
tarul lipsă a fost atribuit, 
cu titlu de proprietate, u. 
nai membra al Comisiei 
locale de fond funciar, 
care a prezentat acte de 
proprietate false. Am fost 
sfătuit să mă adresez justi
ţiei, dar dl. primar per
sonal mi-a spus: Degeaba 
te duci şi în justiţie că 
nu ai nici o şansă. Prin 
această afirmaţie a vru! 
să spună că are puterea 
de a influenţa justiţia?"

ARON JOCA, 
Simeria Veche, 116

DA CUPONULUI TAU VIAŢA !

E simplu.*/ Plaseazâ-ţi cuponul şi 
certflcateie de proprietate 

la F.P.P. »- "BANAT - CRIŞANA".

bMT* u

p 6^ obU&c OM!

FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I • "BANAT-CRlşANAn
DEVA Tel.. 0S44H6003

7,00 Ora 7, bună di.
mincaţa !; 8,30 Capcana 
timpului (s/r); 9.15 Sport
la minut; 9,30 Paradise

5 Beach (s/r); 10,00 Spiţa.
<
K
s

Iul de urgenţă (s/r); 11,00 
Secrete de familie (s/ 
r); 12,00 Spart Magazin; 
13,00 Oameni în toată
firea (s/r); 13,30 Sport
Magazin; 15,00 Deştcap-

K . tă-te, române (r); 16,30
u Paradise Beach (s); 17,00
g M.A.S.H. (s/r); 17,30 Cap.
e cana timpului (s); 18,15

Şpor.t TWagacin; 19,00 
Oameni in toată firea 
(s); 19,30 Ştirile Pro Tv; 
19,55 Doar o vorbă să-ţi 
mai spun..:; 20;O0 The 
Man Who Loved Women
(f); 22,00 M.A.S.H. (S).

6,30 Germania azi di
mineaţă; 10,00 Cannon 
(s.p.}; 11,00 Rămas fără
cuvinte (es); 11,30 Băiat,
damă, rege ţes); 12,00 
Keraer (talkshow); 13,00 
Vera (talkshow); 14,00 
Trapper John M.D. (s);
15.00 Star Trek (s„ SF);
16.00 MacGyver (s); 17,00 
Totul sau nimic (cs);
18.00 XXO (cs); 18,30
Ştiri regionale; 19,00 
Aşa.i viaţa! (s); 20,00
Roata norocului (cs);
21.00 Un bavarez pe 
Rugen (s); 22,00 Krimi- 
nal tango (s.p.); 23,00 Se
crete de familie (Pieket 
Fences) (sj; 0,00 Die Ila- 
rald Schmidt Show; 1,00 
Mâinile nnui străin (fn.).

7,00 Ştiri NBC; 7,30 
Ştiri ITN; 8,00 Azi — 
informaţii la zi; 10,00 
Super Shop; 11,00
Roata banilor a Europa;
15.30 Ultimele zvonuri
bursiere; 17,00 Roata ba
nilor • SUA; 18,30 Bu
letin bursier; 19’,O0
Ştiri şi reportaje ITN;
19.30 Voyager (do); 20,30
Selina Scott Show;
21.30 Dateline Internatio
nal; 22,30 Ştiri ITN;
23,00 Golf. Heineken 
Classic; 0,00 Show-ul se
rii, cu Jay Leno; 1,00
Late Night, cu GO.’Bri. 
en (cs); 2,00 Latcr, cu 
G. Kinnear (cs); 2,30
Ştirile nopţii, cu T. Bro_
kaw.

7,00 Femei Inimoase 
(s); 7,30 Teledimineaţa; 
9,05 Jurnal; 9,35 Spuite- 
ihi totul (mag.); 10,30 
MageUân (mag.); 1LO0
La revedere (mag.); 11,35 
Trimis special (r); 13,00 
Moda (r); 13,35 Jurnal 
F3; 14,00 Luminile... (r);
14,30 Brotac (f/r); 16,00
Descoperirea (r); 16,30
Femei inimoase (s/r);
17,15 Bibi... (S); 18,15 Stu
dio Gabrfei (div.); 18,45
Campionul (cs); 19,15
Perspective-.; 19,30 Jur
nal TV5; 20,00 Luminile...;
21.00 Să ntt visăm (rep.);
22.00 Strip-tease (mag.);
23.00 Jurnal; 23,35 Lângă 
noi (do); 0,35 Mag. me
dical.

7,80 Ştiri; 9,45 Show. 
ni lui M. Costanzo (r);
12.30 Foram (show): 14,00
Ştiri; 1415 Cotidiene
(show); 14,49 Beautiful 
(s); 15,15 Robînsonii (s);
15 45 Casa Castagna 
(show); 17,00 Desene 
animate; 19,00 O.K-
preţul e corect (cs);
20.00 Roata norocului 
(cs); 21A0 Ştiri: 21,25 
Circulă zvonul (show); 
21,40 Prieteni (show);
23.45 Ştiri; 0,15 Show. 
ui lui Maurizio Costanzo;
2.30 Cotidiene (show);
2.45 Circulă zvonul (show/ 
r); 3,30 Cin Cin (s); 4,30 
Frontierele spiritului (em. 
relig.); 5,30 Target (r);
6.00 Nn doar moda (r).

9,30 Patinaj artistic  ̂
Câmp. SUA 1996 (r);
11.30 Biatlon, CM de ia
Rtthpoldfng (r); 12,30
Auto. Cars on Ice: ‘An- 
dros Trophy de la Serie 
Chevalier; 13,00 Schi 
alpin. Magazin; 13,30 
Ţriatlon. Hawaii Iron- 
man 1995 (r); 15,00 Bas
chet. Magazin FIBA;
15.30 Fotbal. Cupa Afri
cii pe Naţiuni (sel,); 17,00 
Călărie. Cupa Mondială 
la sărituri de la Indio, 
California; 18,00 Auto. 
Magazin Formula 1; 18,30 
Atletism. Indoor Inter
national Meeting de la 
Moscova (d); 19,30 Ma
gazinul sporturilor cu 
motor.
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HANDBAL FEMININ
Remifl Uevi speră ia primul loc
Bemkv Deva, ca praf. Ion Mâ- 

tâsaru antrenor principal, a in* 
chete* turul campionatului la un

r ict de 4Wer, Deci, pregătiri- 
din această iarnă, c* au de

butat la 8 ianuarie, se desfăşoa- 
sub semnul speranţelor, dar 

al unor certitudini că-' echipa 
să se claseze In finalul 

campionatului pe ,primul loc. »  
obiectiv pretenţios, dar eu 
multă IftcrOdere tn forţete 

proprii, cu spijinul susţinut al 
noului sponsor — g.M. Veţel se 
poate realiza. Daţi echipa a pri
mit tuf ajutor mai consistent 
decât până acum, dat de şpon- 
»rul de mai sus, probleme mai 

dxistâ de rezolvat. Din lotul pre
zent la pregătiri, 5 componente 
erau.,, şomere l Vă daţi seama 
cu ce moral se pregătesc aceste 
handbaliste, când nu aii nici cel 
mm mic venit financiar. Sigur, se 
e i !*  rezolvarea şi a şomajului şi 
handbalistele se vor concentra 
mm serios la pregătire şi par
ticiparea la meciurile care ur-
tnenTfi

Cin tapt Îmbucurător. Sponso
rul echipei MM, Veţel le-a a*L 
gwat o scurtă perioadă de pre* 
Rărire centralizată, In cantona» 
ment (io zile), la C âem m i 
Le-am vizitat şt noi. la „tabăra’* 
4c iarnă şi am putut vedea fe
nte trăgând ■ tare de ■ m  
m  program Întocmit te 'Mi 
•ite amănunt de profesorul 
ăămrV: de te ora 1,30-#^S. te»

viorarea de dimineaţă, de la 
10—12 primul antrenament in 
aer libert pregătirea fizică ge- 
nerală (crosuri pe diferite dis
tanţe), apoi de la 16—18 al doi
lea antrenament, când s-a lucrat 
la Îmbunătăţirea mobilităţii şi 
îndemânării, dar şi a forţei fi- 
ziee* cu lucru te- sate de forţă. 
Ntt «Ou neglijat nici factorii de 
tehnică şi tactică Zilnic, intre 
orele 19—26 au avut ^  *"
ţele de pregătire 
suştrea prevederilor regulamen
tara de joc, analiza desfăşurării 
antrenamentelor şi pe comparti
mente a meciurilor susţinute la 
VUcea şi Piteşti. In ultimele 
zile ale antrenamentelor de la 
Căeiulata au fost susţinute 3 jo
curi de verificare te Rimnieu 
VUcea şi unui te Piteşti. eu echi
pe i>ine cotate in handbalul te-

Dorim să subliniem condiţiile 
bune de' masă, cazare şi reface
re a eforturilor, ordinea, disci
plina şi dăruirea, fără menaja
mente, te care . z-a desfăşurat 
întreaga perioadă -de pregătire 
te munte. Acum Remia Îşi con
tinuă pregătirile te Seva. Spe
răm ca şi tete bănci, societăţi

, A* Air fi «v* 
im  Dev*
....  A' ’lă"

*“î

antrenorul I. ttătăsaru
In camera 416, a hotelului „Ott“ din 

Căeiulata era -statul major" al Remi- 
milui, antrenorul, prof. I. Mâtâsaru, îşi 
pregătea cu minuţiozitate programele 
de antrenamente, jocuri de verificare Şi 
şedinţe tehnice, având b situaţie întoc
mită -ia zi* cu ţoate datele fiecărei 
componente a totului.

— DIe profesor, cum se vor deruta 
următoarele evoluţii ale Reminului?

— După Căeiulata ne vom continua 
antrenamentele la Deva, apoi vom par
ticipa te turneul de te Tg. Jiu (între 
14—12 februarie) unde se vor disputa 
4 «tape din campionat şi după acrea 
între 1—3 martie va fi prezent te al 
doilea turneu, la Piteşti, cu încă teri 
eţapb din seria noastră a Diviziei R. 
în 36 martie începe returul şl Retnk» 
Deva are o conjunctură bună de a -o* 
cupa primul toc. Dacă va avea toate 
condiţiile asigurate putem spera chiar 
la promovare.

— La ce anume vă referiţi?
— In priţnul rând, aş vrea să touL 

ţumeec călduros conducerii te sindica
tului de la E.M. Veţel, primăriei din 
Deva, dlui viceprimar Virgiî Boca pen
tru ajutorul de până acum. Am dori' 
însă ieşirea din şomaj, rezolvarea W. 
gentă a angajării tuturor componente
lor şi noi vom face tot ce este posibil 
să nu dezamăgim pe cei care ne spon
sorizează, pe suporterii şi spectatorii 
noştri. Doresc să invit pe iubitorii hand. 
balului la turneul de ia Sala Sportu
rilor din Deva, Cupa Remia, ce începe 
joi, 8 februarie, până sâmbătă, 18 fe
bruarie, te care participă echipe 
Cluj, Timişoara, Arad.Sttu Mare, Tg 
ăia.;

— te— te— te— te -~ - te — te— te— te— te — te — * — te — te— te— t e ^ t e — te — te—

♦în  m eci de v er if ica re

Corvlnul — Minerul 
Teliuc 6-0 I

Parângul Lonea a cpn- stă bine sportivilor care f 
tramandat sosirea lor la vizează performanţa. Fapt f 
Hunedoara aşa că hu. ce l-am remarcat şi in * 
nedorenii au invitat pe timpul meciului cu Mi-}, 
vecinii lor din Teliuc la nerul Teliuc, neauzind l 
un joc amical.- Puţinii nici un reproş din par-* 
spectatori ce s-au încu- tea unui coechipier sau f
metat sâ înfrunte o pîoa, a t,nui. antren»' Ia adre. *

sa unui fotbalist. Ne pla- |  
ee să credem câ hunedo- ţ 
renii doresc >â mărească 
ritmul de joc, în meciu. 
rile din «tur, fiecare de- * 
marcându-se repede, s. ţ  
tergând mult, dar cu fo- ‘ 
losl Corvinul a avut

ie rece ce s-a înteţit spre 
sfârşitul partidei au a- 
şistat la un meci bine a- 
preciat. Ca toâfe că te
renul era acoperit de 
zăpadă, ambele
s-âu angajat într-un

câteva întâlniri de veri, bări de direcţie a mm. ţjcare ja puşteni cu M«-
gii in care angajamen- dia Năvodari (4—1), Fur»

L

Nu ml 
prindere*
«Wfătin 
•©ten foi 

ar 
eci

eţp*i s_ .
«tetei l ib e r i  
ne. Dnil.
«tr şi 
«lider, sunt trup #  su
flet pentru ©după pe ffe, 
care aşteaptă cvoiuţii 

, superioare. De la dl 
(Jantei Ştefăaică, . .ftei, 
şedinţele clubului şi Lu- 
clan Bălan, antrenor 
principal, ăm aflat şi coih- 
ponenţa lotului ce s-a 
pregătit in condiţii foar- 
te bune, timp dp zece zi
le in aerul ozonat al Că. 
ckilatei. Paşcalău, Negrii, 
Roşu, Vted. Irina, San
da che, Burlan, Leşă, C. 
Fostolache, Fllip, Petra, 
Tiliban, Mitrofan, Car 
Iotă, Gernăţoiu, Botezata, 
Fletăn, Moraru, Bocu, 
»riş, A. Postolache.

Un lot tânăr, cu rea. 
le perspective ce şi-a în
cărcat serios „bateriile'1 
pentru retur care va fi 
un preambUl pentru vii. 
torid, campionat când 
Minerul Livezeni va ba
te la poarta promovării 
te Divizia B t

Tânărul antrenor 
Bălan

m  (estul mijlocaş al Stelei 
a jucate campionate

teSevijie?

Cfre w m  •
' ... ..

' jjiiiirnii ţ

avut plăcuta surpriză şă4 -Wttlnim p# tâoirul antre
nor do numai 36 <fe ani ed Rtnerul Livezeni la Că.
ciula ta.' ' ,t.; ;,

r-Cum ai ajuns te lăvezeni ?
— După ce ara pus ghetele in cui, am preluat 

pe Phoemx mia Mare te campionatul judeţean şi 
am promovat-o până în A, apoi un „tur" te F.C. Baia 
Mare, ca antrenor principal şi anul trecut nt-am în
tâlnit cu Liţă Dumitru, care mi-a oferit şansa sâ cu- 
npşc mai îndeaproape foţbalul din Valea Jiului

— Ce ai de gând cu noua echipă, Minerul Live-
Zeni ? ’

— Am preluat echipa cu 5 etape inaintea înche
ierii turttlui, era pe locul 16 şi actlm se află pe locul 
9. Este © echipă tânără, majoritatea elevilor mei »- 
vând şcoala junioratului 1a Jiul petroşani Sunţ bă
ieţi buni. serioşi disciplinaţi şi îmi place să cred că 
mă stimează, mă ascultă. Ne pregătim cu seriozitate 
şi ambiţie pentru a forma o echipă omogenă, com
petitivă, pentru ca în viitorul campionat să vizăm 
promovarea. Avem condiţii foarte bune — la nivelul 
Diviziei B — şi este de datoria noastră să răspundă» 
cum se cuvine, prin rezultate, sprijinului ce îl pri
mim din partea sindicatului, a conducerilor minei şi 
a clubului. '

Vă dorim succes, să auzim de bine !

Maiorul,
n r i f t h t t m lŞll HHiWIup

apniptăt 
al sportivilor

Gdt poate ■ face un «ia- 
sor p r i c e p u t  şşjaţgu, 
sportivi iii timpul nemi- 
SoaMted antrenamente sau

tul fizic a fost excelent. 
Minerul Teliuc a dat o 
frumoasă replică hune- 
dorenilor care s-au im
pus îndeosebi din repri
za a Ii-a, înscriind 6 go. 
|ur| prin Bardae (4 — 
unui din 11 m), Păcurar 
şi Cireş.

Stând de vorbă cu an- 
t«norul principal Netul 
ţu Petcu an» aflat că in 
pre^Mrile efectuate pâ- 
nă acum, ca şi. In par
tidele desfăşurate, toţi 
fotbaliştii dovedesc re. 
ceptivitate şi dăruire, te- 
tr-o atmosferă de ordine 
şi disei^nă, aşa cum

niruj De ta (4—2), Oţelul, 
Galaţi (2—3) şi la Hu
nedoara cu Constructorul [ 
(9—0) si Minerul Teliuc * 
(6—0). '

Iată formaţia aliniată 
datornică de Corvlnul; ’ 
Lobonţ, Bordeanu, Ste- 
rean, Haidiner, Petroesc ' 
(Botezan), Anita, Tetilea- 
nu, Chezan, Bardae, N. 
Mitrică, Păcurar. Au mai 
jucat: Perşa, Mocioiu, D. ' 
Dăscălescu.

Aşi, Corvinul preco. 
niza să joac© la Deva 
cu Vega, iar sâmbătă 1a 
Hunedoara eu Inter Si-1' 
biu.

Concors de orien tare sp ortivă
In organizarea Paiaţa- — Deva; Viorela Urean F 

Iul €<faiP r .iteva,_ cu — rddioetebui ©eva; Da-f

începerii jocu- 
n im f La Căeiulata, era, 
alături de echipa flk' im  
bal dte LiveZeni ţi «fw» 
sprvi Ioan ManoUt, Mn# 
cunoscut ţi apredat de 
fothaliţti ţi d ţi sportildj 
de la Jiul Petroşani, Au
rul Brad şi de ta multe' 
alte formalii ditHeionari 
A fi B din judeţ;

Ba cei puţin 13 ani, 
Manele a făcut atâtea 
masaje că i-ar fi impo. 
sibil să ţină minte nu
mărul lor. l-am auzit în. 
să pe nenumăraţi spor
tivi vorbind despre bu
năvoinţa şi solicitudinea 
lui Manolc, gata in ori. 
Ce moment să treacă la 
,treabă". Sub mâinile lui 
puternice, binefăcătoare! 
sportivul poate face faţă, 
mai bine la efort, pre-\ 
întâmpină o serie de ne-j 
plăceri, accidentări In 
timpul luptei sportive său 
la antrenamente. Mulţu
miri ăle Manole!

sprijinul Comisiei jude- niela Urcan — radioclub# 
tone de orientare spor- Devai Do«i Orăşean, £vte- * 
Mvă din cadrul DJTS Hu- lîan Codrean — AS „Con-1 
nedoona, în zilele de 27 dor“ pcva. T
şi 28. 01. 1996, îh zona Sportivilor lj s-au acordat f 
Cabapiei Căprlodta, într- diplome şi bani de «ă- 
un autentic decor de Jar- tte ©irecţiş judeţeană, 
nă, s-au desfăşurat Intre- pentru Tineret şi Sport, 
©erile concursului de o- prin intermediul ziarului 
rientare sportivă, dotate „Cuvântul liber" anun- 
cu Capa „Paşi pe zăpadă", ţăţn toţi iubitorii naturii 

La aceste întreceri au ţj aj acestui frumos epbrt
^hhbul ^  d® ..Qrientare Turistică 

AS Sportivă" câ îl pot pfac.
De va^Cler cetăţii

tâniei, filiala Deva, naturU I fnutezoiubul Deva, AS- Vo- şi seq-etole natura ală,
Inţa Hunedoara şi clubu. ‘uri de profesori compe- 
rtte de turtsm „Floarea *««ţl la^Paiatul Copiiior 
a.  m»* j .» tv...» -i O- Deva. ^portul Orienţăxti r- 

rapizi redă omului nutuea şi na. 
jUau fă- turii Ii rreoă dteulr. 

cut: Rareş Blaga, Alina Vârsta minimă de în
scriere este de 8 ani.

de colţ" din Elgva

m *
cut: Rareş Slaga,

-* PatettS <to- 
ffilbt Deva; Heăţrice 
Griila 4- Clubul copiilor 
Hunedoara; Călin Haiduc

|,.V/J’.V.V.WW.V, V.,AIWAV/,WAWA\'.V.V,WUWAVAMAW«AVJVAVrt,A,,YAVAVAW

FLORIN FIHESCU, 
Deva

TRANSFERĂRILE 
luate mai în serios?

- Sesizat probabil de insistenţa unor cluburi 
pentru efectuarea transferărilor de jucători în 
diferite situaţii, Comitetul Executiv ai Fede
raţiei Române de fotbal a hotărât ca transfe
rările de jucători de ia diviziile Naţională, A 
şl B şi A feminin se vor efectua în conformi
tate cu prevederile Regulamentului privind 
Statutul şi Transferul jucătorilor ae Fotbal din 
România.

Se interzice dreptul de a maj efectua trans
ferări de jucători spre eşaloanele inferioare A, 
B şi C de la echipele din Divizia Naţională, 
odată cu terminarea campionatului, până la 
fixarea noii perioade de transfer pentru Viito. 
rul an competiţional 1996—1997.

Pagină realizată de 
" ’ U'N CERBU
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Seiastian,
O iubeşti pe prietena ta 

dar nu intr-atât încât să 
te şi căsătoreşti, eu ea. A- 
cum ea te „şantajează", 
spunând că este însărcina
tă.

Mă bucur că pentru tine 
pasul căsniciei este un lu
cru foarte important care 
trebuie bine cumpănit, bi
ne gândit şi mai ales tre
buie ales omul potrivit, 
fiind vorba de o legătură 
până la moarte, la bine şi 
la lău. Tu visezi o fami
lie creştină, întemeiată pe 
dragoste, în care iubirea 
să fie primordială, să fie 
pace şi bună înţelegere. O că
sătorie din obligaţie de
sigur nu este asemenea 
celei prin liberă alegere. 
Nu ştiu - ce părere ai ,tu 
despre avorturi, dar eu 
cred totjBşi că acel copil 
a fost conceput într-un 
moment de dragoste, deci 
iubirea există ' 7 între voi. 
poate că- în ‘ ziua de azi, 
când sexul este tm act ba
nalizat între doi tineri ce 
se iubesc nu mai este con
diţia necesară şi sufieien-

R E P L I  CJ
— Ai văzut ce tremu

ra aseară Vasile, ăla care 
o face pe poetul ? Cre_ 
deai că-intrase în frigu. . 
rile inspiraţiei.-

— Nu, făcuse malarie 
săracul. ■;

V o  ■
— Cum ă'- reuşit oare, 

Marinescu sâ-şi realizeze 
toate visurile ?

— ■ Simplu. Prin somn.
O.

— Ce . ţi-a. spus Mihăiţă
când ţi-a • • oferit floarea 
asta ? - '

— Mi-a spus că-i muş
cată, dar nil mi_a spus 
de cine!

tă pentru a avea un copil 
şi a întemeia o căsnicie... 
Sunt alte probleme mate
riale mult mai importan
te şi hotărâtoare în luarea 
deciziei.

Apoi desigur avortul II 
va suporta ea, trebuie să 
te gândeşti şi la ea şi mai 
gândeşte-te că acel copil 
este şi al tău nu doar al 
ei, nu ea este singurul 
„vinovat", s-a născut 'din 
dragostea voastră !

Ştiu că nu este deloc 
simplu, vieţile voastre vor 
lila o nouă direcţie, veţi 
avea griji, şi bucurii noi. 
Chiar de acel pas al că
sătoriei nu îl faci după 
cum l-ai visat nu înseam
nă că e un dezastru ! în 
speranţa unei noi vieţi ce 
se va naşte eu vă spun : 
„Casă de -piatră!“.

1NA DELEANU :

la o scrisoare
într-unul din numerele 

ziarului „Cuvântul liber" 
am citit povestea unei fe
te care spunea că îşi do
reşte foarte mult un băr. 
bat bun şi iubitor, lângă 
care să poată trăi cu ade
vărat fericită.

Aş vrea să-ţi spun dom
nişoară că în ziua de azi 
asemenea bărbaţi se gă
sesc foarte rar. Şi eu mă aflu 
cam în aceeaşi situaţie. 
Numai dă eu caut de mul
tă vreme o fată liniştită 
şi serioasă ca tine. în ziua 
de azi, o dragoste adevă
rată nu găseşti la orice 
fată, cum nu găseşti nici 
la orice bărbat.

Dar nu trebuie să ne 
pierdem curajul, 'pentru 
că Dumnezeu este cu noi 
şi o să ne dea şi nouă 
persoana iubită.

în finalul acestor rân
duri, îţi doresc să fii, cât 
mai curând iubită şi feri
cită lângă bărbatul pe care 
l-ai dorit Srîtotde&uha. .

DANIEL SOLAU, 
Simeria :

Cea mai bună dintre 
lumile posibile ?

Filozofii greci vorbeau 
despre lumea în care 
trăim ca despre „cea mai 
bună dintre lumile po
sibile". Poate că pe vre
mea aceea lucrurile stă
teau altfel dar in zilele 
noastre ne întrebăm mult 
prea des dacă va mai fi 
vreodată aşa ceva? Pentru 
simplul fapt că lucrurile 
s-au schimbat. Lumea 
nu mai e ceea ce a fost 
cândva.

In locul păcii şi al ar
moniei între oameni, a- 
cum domneşte ura şi 
războiul. Criminalitatea 
este o problemă univer. 
sală. Sute de oameni 
cad pradă atentatelor ca
re zguduie lumea. Dro
gurile, care acum 50 de 
ani se foloseau în sco
puri medicale, consti
tuie una dintre princi. 
palele cauze ale crimi
nalităţii şi violenţei. In 
cartea sa „Terorism, dro
guri; şi crime în Euro
pa după 1992“ — Richard 
ClutterbUek scria că „In 
cele din urmă intensifi

carea traficului de stu. 
pefiante s-ar putea do
vedi a fi cea mai mare 
ameninţare la adresa ci
vilizaţiei umane", căci 
„profitul finanţează un 
număr uluitor de crime 
în Itoneâ întreagă". Va
lul predominant de cri. 
minalUate relevă că e- 
xistă milioane de oameni; 
care nu vor să se schim
be. Cu toate acestea, lu
mea se schimbă: în mai 
rău.

Privind toate acestea, 
ne dăm seama că este 
nevoie de o schimbare 
radicală. Sandro Portei 
scria în „Statele lumii 
1992": „Sfârşitul acestui 
deceniu trebuie să vadă 
transformări chiar mai 
profunde şi de mai ma
re amploare dacă vrem 
să menţinem realiste spe. 
ranţele Intr-o lume mai 
bună*.

Dar, pentru a avea o 
lume mai bună, trebuie 
să avem un cadru natu
ral pur, nu poluat şi 
distrus. Pentru ca aces
ta să existe, omul tre
buie să reducă numărul 
despăduririlor, şi să renun
ţe la experienţele nuclea
re, care afectează într-un 
fel sau altul siguranţa în
tregii planete.

Toate acestea şi mul
te, multe altele sunt as
pecte ale lumii noastre 
aflate in schimbare. O- 
prindu-ne doar asupra a- 
cestora observăm cu u- 
şurinţă că „ceş mai bu. 
nă dintre lumile posibi
le" este doar un mit pe 
care doar noi oamenii 
îl vom putea reactuali
za. întrebarea este: 
GÂND?

MIHAELA GLIGOR, 
Brad

NOTA REDACŢIEI. Mihaela, nu zicem că pro
blematica abordată de tine nu este importantă. Din»- ) 
potrivă, dar prea te repeţi. încearcă să fii mai aproape 1 
de viaţa de zi cu zi a oamenilor, mai concretă. J

1 TINERI ÎN DERIVĂ *
I*E LA ORAŞTIE,

. LA BABG MARE

La Orăşţie,, a Florin 
Borza era cunoscut ca 
un.ţip «e a mai avut de 
lumi cu . pbliţia. Acest 
lucru nu lla împiedicat 
însă ca, recent, să se a- 
puce din no'u de „trea
bă". ’ Şi o să vedeţi de 
care.

In primul rând, II “gă
seşte pe Cosmin DrăgHici, 
un minor venit' la Orăş- 
tie tochiai de la Cernâ. 
vodă. Apoi, cei doi il 
găsesc pe Vidrei Manlu, 
din Almăşu Mare,7 jude
ţul Alba. Ii promit omu
lui că ii vor vinde ceva 
burghie! II conduc In a-.. 
fara localităţii. Scot o

- In aceeaşi zi, ia Baru 
Mare, Nicolae Cojocaru. 
•muncitor, la Sectorul fo-

- restier, esţe deposedat de 
un ferăstrău mecanic în 
valoare de 1200 000 de 
lei. La puţină vreme au 
fost identificaţi şi _ reţi
nuţi de poliţie Niciilae 
Negoi şi _ Ioan Baruse. 
Primul din* Petrlla, al 
doilea din Băieşti, comu-

, na : Pui.

, rea infracţiunii de ultnaj.| 
contra bunelor moravuri.

CIRCUMSTANŢE
AGRAVANTE

A fost arestat recent 
Miluţa Tocaiă din Xju- 
peni, fost condamnat, zi
dar la SC „Cosmîn" SA 
Petroşani. De ce? Pen
tru că, în complicitate cu 
minorul Valentin Calo, 
tot «fin, Lupeni,' ă iritrât 
Intr-o - liŞfihţă jjajţkr 
•prin Viblrtiţă . şi amenin- 
ţâ reau  sustras diferite

ircis Sa»«ţ«fjpS^f#u.nurt ţ  *& ***? ****■ 
<&briel~ î>M In . aceste condiţii, Co-

■ . .>  ţ%ţş%

Un lăcătuş şi un „fă- 
ră ocujjăţie*'. Este vorba 
de Narcis SasU; 
mitru
bii ,dh^Dwâ.l A |^ti|>la îs, rdul Penal apune: „Con- 

' lochul stituie . circumstanţe a-.
. ., . _,T_ _ influenţa ali c ului, cei gravante, săvâişirea iii.

foarfecă şi îl. ameninţă. doi au 4 > r̂acl*un“ de către un
Amatorul de' chilipiruri"' şi au agresat măi milli ’• infractor major, dacă a- 
va rămâne fără 150 000 te persoane. Acum sunţ ceasta a fost comisă fin-
de lei. cercetaţi pentru săvârşi- „ preuhă cu un minor"1

Pe 8 ianuarie *91, Steve 
Clark este găsit mort in 
apartamentul ~ său din 
Londra, diagnosticul me
dicilor .fiind amestecul de 
alcool şi sedative. După 
decesul lui Clark a mai. 
durat aproape un an pâ
nă la terminarea albumu. 
lui. Elliott afirma într-un 
interviu: „Ştiam cum
trebuie să arate albumul 
însă nu aveam energia 
să ne apucăm de treabă. 
Erau zile când nu ne pu 
team concentra, tiitându- 
ne pe pereţi. Cel mai 
.greu i-â fost lui Phil, ca. 
re s-a 1 văzut în situaţia 
de a interpreta singur 
toate partiturile de chita, 
ră". Din cauza legături
lor foarte puternice de 
prietenie între cei patru 
muzicieni, ei nu puteau 
concepe un membru nou 
în grup, pentru finaliza
rea discului. La 29 sep
tembrie ’91, Rick Allen 
şi Stacy se căsătoresc. Ei 
s-au cunoscut la Chicago,

Music box
Oef Leppard [VI]

cu ocazia primului tur
neu al grupului Def 
Leppard în America dih 
1980. ■ '

Profitând de pauză Sav, 
Phil şi Joe au cântat în 
’91 în Irlanda, sub nu
mele de Glam Slam, la 
spectacolul umanitar 
Christmas Rock. Aici ei 
au cântat versiuni ale 
unor piese celebre din 
anii ’70, aparţinând lui 
Sweet, T. Rex, David 
Bowie şi Gary Glitter.

înregistrările albumului 
s.au încheiat de-abia în 
februarie ’92, după care 
au plecat la Los Angeles 
— în vederea găsirii unui 
chitarist pentru viitorul 
turneu. Primul care s-a 
oferit să cânte în Def 
Leppard a fost John 
Sykes (ex Thin Lizzy,

Whiteşnake şi Blue Mur. 
der). Deşt . Adrian Smith 
(ex Iron Maiden, a S a P) 
ar fi vrut să cânte în 
legendarul grup britanic, 
având un'stil muzical a- 
semănător cu al lor, 
Elliott a decis că noul 
chitarist al grupului va 
fi Vivian Campbell (ex 
Sweet Savage, Dio, Whi- 
tesnake, River Dogs, 
Shadow King). în mar
tie ’92 apare albumul 
„Adrenalize" pentru ca 
în luna aprilie Def Lep
pard să înceapă noul tur
neu mondial. Phil Collcn 
spune: „îmi lipseşte foar
te mult Steve, nu atât ca 
muzician, dar mai ales 
ca prieten (n.a. Este cu. 
noscut faptul că cei doi 
muzicieni erau porecliţi 
de prieteni Terror Twins,

fiind fi) permanenţă îm
preună). Sper ca Vivian 
să devină parte integran
tă din trupă şi nu doar 
simplă mână de lucru".

Adrenalize (Phonogram) 
albumul lunii aprilie ’92 
in Metal -  Hammer pri
meşte nota 7,8. Alături 
de tradiţionalul producă
tor, Mutt Lunge, pe disc 
apar. ca şi coproducăiori 
Mike Shiple £  Def 
Leppard. Măiestria lui 
Steve se observă în toa_ 
te cele şase piese, la ca
re a colaborat ca şi com
pozitor : Let’s Get Rocked, 
Single promoţional, ce
mai cuprinde Only After 
Dark (compoziţie Collen/ 
Mick Ronson) şi Women 
(Live); Stand Up (Kik 
Love. Into Motion), pie
să pe care grupul a vrut 
s-o jncludâ ca B Side la 
discul single Animal, în
să compania s-ar opus.

(Va urma)

HORIA SEBEŞAN

Pentru ci nu e să ghiciţi, o si vă spunem noi 
unde îşi încălzeşte fetiţa picioarele : în gara din mu
nicipiul Deva.

Foto: PA VEL LAZA

Un gând ş i o poantă  la CLUB I
„Dacă trădarea, făţărnicia, ncloialitatea ar 

rămâne nepedepsite, societatea ar ajunge ca 
o arenă de fiare sălbatice, sfâşiindu-se una 
pe alta44.

G.B. SHAW

☆
—- Manşă, spune copilul, ce rochie fru

moasă ţi-a cumpărat tata !
— Taieă-tâu. pe naiba, răspunse acru fe

meia. Duet ffită lăsam după el, nu te aveam 
nicipetinet
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%agă pentiu lumină
Deschide-mi porţile care-au fost luminate, 
Dumnezeule, şi-ajută-mi să trec, să răzbesc 
cu pieptul prin lama fulgerătoare-a silabei, 
aşternut sfâşiat pentru verb să gătesc.

Nu cu şerpi în vas de ofrande 
să fiu aşteptată pe pisc unde cad 
ninsorile veşnice, curatele lacrimi, 
albine de aur incrustate-n icoane de jad.

In zvon de psalmi prin care ridici crinul, 
deschide* Dumnezeule, eşoterka Poartă. 
Cu buzele arse m-apropii de piatra 
pe care-am plâns când7 ceru-mi era croată.

(j Cu buzele arse, Te rog lasă o noapte 
i în care Lumina să-i fie Luminii 
ţ Cetate)

PAULINA POPA

de ză p ez i
I.
i neaţa dăruiţi cu fru-

A nins peste noapte \ 
ne-am - trezit dimi- !

Fructele
şi sinătatea noastră \

Dacă pentru locuiftcţrii 
ţărilor calde fructele con- 
stituie Hrana obişnuită, la 
noi acestea se consumă de 
regula la sfârşitul meşei, 
ca o completare a alimen
taţiei. Avem marele avan. 
taj de a  dispune de o va
rietate . de fructe, bogăte 
in substanţe nutritive, vi
tamine B şi C, acizi ve
getali; săruii minerale, un 
procent ridicat de apă 
«vie*. - "

Omul sănătos poate fo
losi tot felul de fructe, cu 
condiţia să fie coapte, să 
le mănânce după mese şi 
să nu bea apă după ele. 
Gei care “suferă de afee. 
ţiuni gastro-intestinale tre
buie insă sâ manifeste res
tricţie In consumarea fruc
telor crude. Atenţie , şi. 
pentru cei' cu ’afecţiuni âfr 
rinichi.' de'lmpaăi1 pentru 
hipertensivi r şi diabetici.’ 

Pentru persoanele sănă. 
toase ‘consumul de fructe 
pe lângă, aportul de sub
stanţe  ̂benefice organismu-" 
lui poată 'îtftpiedica deţi
nerile; de colesterol, Chiar

„banalul" măr are. acest 
v efect, pe lângă altele, cum 

ar fi hidratarea . tenului 
pentru femeile care con
sumă suc .de măr. Apoi, 
In această perioadă in ca. 
t e . gripa şi răceala sunt 
la ordinea zilei mâncând 
fructe bogate în vitamina 
6 ne putem proteja orga
nismul. Ştiţi care sunt ce
le mai % bogate fructe ; in 
această vitamină? Nţi lă- 
mfija._ aşa .muia , se crede 

r.’ de obicei. Pe primul loc 
simt kiwi, apoi căpşunile, 
lămâile' portocalele şi ce
lelalte. .

Alte fructe, ca pepşne.
. Ic simt indicate . perţtfu 
curăţirea rinichilor; . stru
gurii sunt ogâţi in za» 
haruri; alunele, nucile şi 
migdalele sunt' foarte hră- 

.. nitoare , având- grăsimi. 
r - Toate fructele' au un rol 

benefic pentru organism, 
dacă le jSutem consuma. 
Pentru moment nu le a- 
vem pe toate la dispozi. 
ţie, dar ne putem bucura 
‘de cete existentei- - 
fac foarte ' bi'ne sSbâtăţii 
noastre.

|  museţe şi puritate. Na- ! 
| tura-i ca o zână inveş- j
* mâniată in—alb. Neaua |
* s-a aşezat in straturi j 
i  bogăte, acoperind sub ]

!
cojocu-i gros parcuri şi 1 
grădini, împrospătând j 
aerul şi îmbrăcând o- 
raşul in lumină.

« Câtă frumuseţe dă ’ 
J pământului, cât mister i 
I fi uimire micuţilor ce j 
* o văd întâia dată! Şi-a I 
* întins mantia-i argin- j 
■ţ ţie peste Copaci şi ca- ‘ 

se, a troienit poteci fi > 
i cărări,*a pus epoleţi şi | 
i căciuli statuilor. Cei j 
| mici şi-au pus patinele 5 
* ori au urcat cu săniu- ’ 
* ţele pe dealuri, alţii 
« mai mari, cu schiurile I 
|, pentru a-şi da drumul j 
T la vale. • .-iţii : • _' ....' . . . j. .j. . 1

J 1 înconjuraţi de zăpezi. ] 
1 ne simţim măi veseli, j 
* mai curaţi, mai tineri. ! 

Amintirea copilăriei, J 
când ne rădea inima la I 
i vederea fulgilor, mari fi j 
* deşi, când făuream, a- j 
■ţ şutaţi”de părinţi, omul I 
* de zăpadă, ne bucură J 
J sufletul. Fie ca această J 
j bucurie 'să ne dea pu- ’ 
j terea de a discerne bi- ] 
■ţ nele de rău, fie ca re- > 
* întâlnirea cu omătul să ! 
I ne facă . mai înţelepţi j 
j fi mai drepţi, mai res- ] 
I pectwofi unul cu altul, j 
|  să preţuim cinstea- ■ fi ■ 
■ţ demnitatea', eliminând ! 
i din interiorul nostru J 
I ura fi invidia, răutăţile j 
| ce ne înveninează via- j 
jţa . (ES.) . ' V',l

de prepararea  

v â n a tu lu i
Vânatul (mistreţ) tre

buie să stea în baiţ 
(marinată) cel puţin 24 
de ore, maxim 60 de 
ore. Baiţul se face din 
rădăcinoase (morcov, 
pătrunjel, păstârnac, ţe- 
lină) rase, apă rece, sa
re, piper, dafin, oţet şi 
un litru de vin pentru 
fiecare kg de carne de 
vânat. '

Se scoate carnea, se 
spală şi se pune la fiert 
în vas de inox, la foc 
foarte încet, pentru cel 
puţin 3 ore (chiar da. 
că vânatul e tânăr). In 
vas se aşază întâi oa
sele în formă de pod, 
apoi peste ele carnea, 
ca să nu se prindă la 
fiert. Se pune foarte 
multă apă şi se lasă 
să fiarbă descoperit 
Astfel dispare orice pe
ricol de îmbolnăvire şi 
în acelaşi timp carnea 
de mistreţ se frăgezeş
te. (Reţetă recomanda
tă de dna Monica Ro. 
şu, patroana de la Red 
Ranch Brad).

- w ■  I I  v

I*

D ecizie  cap ita lă
■ •; " . - - - , , , - ' . - 

Decizia căsătoriei o consider una dintre cele mai |  
importante decizii ale vieţii. Poate pentru că o căsă
torie ar trebui să însemne a fi amândoi la bine şi la 
rău, când întregul îl formeâză, bărbatul şi femeia, 
necunoscuţi •unul pentru celălalt, doi oameni ce v-au 
întâlnit, s-au iubit şi au hotărât să-şi trăiască restul 
vieţii împreună. Neînţelegeri există între' părinţi-şi 
copii şi între fraţi, atunci nu ne mai mirăm că doi I  
oameni, fiecare cu o anumită personalitate, care au • 
trăit atâţia ani fără să se fi cunpscut, se ceartă când |  
dragostea nu mai este atât de puternică încât să aco- J 
pere totul, să ierte totul... Ea şi El, necunoscuţi unul |  
pentru altul, se hotărăsc să trăiască sub acelaşi aco- 5 
periş, să dea naştere unor noi vieţi..., uneori dragos- |  
tea este fulgerătoare şi nerăbdarea de a se căsători " 
este şi mai mare. Totul se face în grabă ca şi cum |  
ar fi prea târziu, nu mai e timp de pierdut pentru a J 
se cunoaşte mai bine. Privit cu ochii iubirii totul pare |  
minunat, hotărăşti să-ţi petreci tot restul vieţii ală- V 
turi de un necunoscut şi atunci când apar adevărate- iî 
le probleme te trezeşti că nu ştii de fapt cu cine ş  
te-ai căsătorit

Poate avea dreptate acel preot care spunea că 
logodna trebuie să dureze un an, timp în care mirii 
se pot cunoaşte mai bine, ba chiar se pot şi răzgândi 
spre a evita un divorţ după căsătorie. Şi apoi un an 
nici nu e aşa lung precum pare a fi văzut cu ochii 
nerăbdători ai iubirii... însă obiceiul logodnei a fost 
uitat...

INA DELEANU

— Ai prins ceva peşte 
pe' Viua de ăzi7 

vVjţ PinâJ'f̂ um cel'pu
ţin; 3# de’ bucăţi. , 

Şi ştii cumva' eu 
' eirie vorbeşti? Eu sunt 
de la paza contră bra- 

' conajului.
4-.Se poate, dar. nici 

d-ta nu ştii cu cine âj 
, vc*bit. Află dă eu sunt

I.;.;

cei ţna| 
dintre pese;

mincutos

-i.r;r,re rf)®'** grijă j ţ
ca îpaharul sâ fie foar-'* i
te , curat,, a • cerut unul |  J
dintre ei chelnerului. * I 
■ După ce acesta aduse J 
băutura şi patiareie, ii I

...

Un popas... dulce li» f '

J o prăjituri si un suc ni P

Doi amici au intrat la 
un ' bar să bea. ceva.

îpţrebă foarte politicos: ; ;  • ♦  ,a W-tee vârstă
— Nu vă supăraţi, ci. l i w,cura vars«-

ne dintre d-voastra • a « I  ̂ -
dorit un pahar foarte cu- I *
rat2 . J ţ

Foto i PAVH. UZA

4 Se aşternuse un strat 
/ pufos de zăpadă şi con- 
ţ tinua să ningă. Cu o mâ- 
4 tuşă, - dna Monica- Roşu 
7 croia pârtii în curte la 
J Red Ranch Brad (în tra. 
ţ  ducere „Ferma Roşie"), 
i Gardul ca şi exteriorul 
J clădirii vopsite în roşu; 
ţ cu alb, pe fundalul ză- 
4 pezii, dădeau un efect 
/ cromatic, deosebit. Dar 
1 şi interiorul îţi- lăsa o 
4 impresie deoseijită, cu 

ambianţa sa intimă, cu
rată. Iar servirea şi ca- 

ţ litatea preparatelor nu ''
l Iasă loc reproşurilor, ci 
7 - dimpotrivă unor apre- 
\ cieri la superlativ, 
i Deşi patroană, dna Mo. 
7 nica servea alături de 
1 angajatele sale, după ce 
 ̂ terminase de măturat, 

i „Suntem o echipă —măr- 
J turisea într-o clipă de 
ţ odihnă. Sau mai bine-zis 
i lucrăm ca într-o familie: 
7 soţul, eu şi cei 5 anga. 
1 jaţi. împreună spălăm

grupurile sociale, dăm 
cu mătura, servim. Eu 
sunt Monica pentru toţi 
Asta înseamnă enorm 
pentru fetele mele. Şi 
încă" ceva. Munca soţului 
meu, chiar dacă nu se 
vede,, este mai importan
tă decât a mea. El aduce 
toată marfa, ştie depozi
tele, preţurile. Pe pri
mul plan să-J treceţi deci 
pe el". Dacă asta e a. 
precierea propriei soţii, 
nu văd de ce n-am lău
da un bărbat chiar şi 
într-o pagină dedicată 
femeilor. Toc mâi noi ca
re dorim să ne fie re. 
cunoscută egalitatea cu 
bărbaţii să facem discri
minări 71

Gum cu câţiva ani în 
urmă am cunoscut-o pe 
dna Roşu in calitate de

directoare economică a 
spitalului brădean, am 
intrebat-o cum e In noua 
situaţie,- atât de diferi
tă de cealaltă. Răspunsul 
a fost că este deţinătoa. 
rea primei diplome din 
România în arta culina
ră chinezească, fiind ab
solventă a Facultăţii de 
Comerţ Bucureşti, spe
cialitatea alimentaţie pu
blică şi turism. Deci a— 
cum este.., in meserie. 
Şi trecerea spre alimen
taţie publică, după de
misia din sectorul sănă
tăţii, s-a făcut printr-o 
„perioadă de tranziţie" îh 
care a făcut comerţ. Gu 
vervă, fără false pudori, 
povesteşte cum a făcut 
personal comerţ în Un
garia, cum a valorificat 
maşinile aduse de soţ din

Germania, cum a sortat 
hainele aduse la kg din 
Olanda. Din banii obţi
nuţi au cumpărat casa pe 
care au transformat-o in. 
tr-o cochetă unitate de 
alimentaţie publică, foar
te căutată de brădeni sau 
de cei aflaţi în trecere 
prin municipiu.

Construcţia era dără
pănată,- dar pomii din 
curte şi grădina i-au în
cântat pe soţii Roşu. A- 
cum, pe lângă „căsuţa 
noastră*, cum o numeş
te patroana, e amenajată, 
parţial, şi curtea. Dar 
ca să-şi justifice pe de
plin numele de „Ferma 
Roşie“ dna Roşu spu
ne că urmează să zideas
că un cuptor ţărănesc, să 
aducă o Claie de fân iar 
în grădina semănată cu

44

gazon se vor instala me
se şi bănci de lemn, pe 
care musafirii să serveas
că mâncăruri tradiţionâ-' 
le româneşti din vase de 
pământ şi cu linguri de 
lemn. Cu energia pe ca
re i-o sesizezi imediat, 
cu siguranţă că destul de 
curând aceste proiecte 
vor deveni parte a de
corului „fermei" brăde- 
ne.

Dar şi până atunci aici 
se pot servi mâncăruri 
tradiţionale şi multe al
tele, de la ciorbă de bur. 
tă (dreasă în faţa clien
tului), sarmale, preparate 
din mistreţ, la diverse 
sortimente de clătite, în
gheţată ş.a. „Am ' o bu
cătăreasă extraordinară 
care poate găti orice*. 
Gustoasă, proaspătă, mân

carea are aici şi avan. 
tajul unor adaosuri mai 
mici decât- --la băuturi 
„Important • e- ca preţul 
să fie mie şi -calitatea 
mare“ — concluzionează 
dna Monica. Atunci si
gur clienţii" sunt mulţu- 
nţiţi. Şi patroana ar fi 
dacă toţi ar respecta cu
răţenia şi n-ar strica o. 
biecte din dotare.

în afară de muncă şi 
grija ca totul să fie bi- 

" ne, de obligaţiile de ma
mă, Flaviu-junior fiin. 
du-i mereu în preajmă, 
ce ar mai putea presu
pune viaţa acestei femei 
energice şi neliniştite? 
Bănuind că răspunsul ar 
putea fi iar „muncă*, 
am renunţat la întreba
re". Când sunt atâtea de 
făcut. aici programul 
fiind non-stop. de unde 
timp liber şi pentru dis
tracţii?

VIORICA ROMAN

I'
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Povestea de astăzi do 
vedaşte in că o da tă, deşi 
nu irtai era nevoie, cât 
de aşor pot şi chiar sunt 
păcăliţi unu oameni. Vor» 
bim de cei ce Încearcă 
să-şl rezolve unele pro
bleme cu un efort mic 
sau cfoar deloc, dacă se 
poate. Or, de cele mai 
multe ori, in aceste de
mersuri. adevăraţii pă
căliţi «unt cei care cred 
că păcălesc pe cineva. Ia. 
tă insă despre ce este vor
ba.

Cu a vreme in Urmă, 
prin municipiul Deva şi-a 
făcut apariţia şi Aurica 
Eftimie, o asistentă me
dicală de 42 de ani, cu 
domiciliul In Boiintin Va
le şi toc de muncă la po. 
liclinica din localitate. A- 
Vea doamnă In gând o a- 
facete şi, încet, Încet a 
pus-* pe picioare. Evident, 
respectiva afacere avea 
să-i aducă bani. Păi cum 
altcumva?

Şi uite aţă, s-a dus ves
tea că dna Aurica inter
mediază plecarea în Israel 
a celor doritori să lucreze 
în constmcţii şi care vor 
fi angaiaţi de firma 
MUNDI. {ar clienţi a gă
sit repede, ţi au puţini. 
Da, dar pentru a ajunge

în Israel, este nevoie de 
certificat de sănătate. Ob
ţinerea lc r si întocmirea 
dosarelor de alocaţie pen
tru copii costa în medie 
13 C0o de lei pe fiecare a» 
mator. Banii îi primeşte 
prin intermediul lui Ioan 
Brăncţ şi Ioan Bleaca.

Pentru a da afirmaţiilor 
sale credibilitate, madam 
Aurica şi-a procurat in

Convinşi probabil de a. 
eeastâ poveste, cei doi se 
pun pe treabă. Fără a e- 
xamina solicitanţii, com
pletează certificatele de 
sănătate prezentate, le 
semnează şi ştampilează. 
Certificând astfel că res
pectivii oameni sunt apţi 
pentru a lucra în străi
nătate. Profitând apoi de 
calitatea avută, de asis.

STOP CORUPŢIEI

xerocopie formulare pen
tru fişe personale şi cer
tificate de sănătate. Pe. 
ultimele te oferă să le 
completeze la Policlinica 
Boiintin Vale. Pentru ea 
n« este mar® lucru, întru
cât esţe cunoscută de în
treg personalul medical. 
Inclusiv de Mircea Tur- 
bureanu, directorul poli
clinicii şi Florica Mărcu* 
iesţu, medic specialist in- 
terirre — cărora- asistente 
le solicită să completeze cer
tificatei;, spunând că bene
ficiarii acestora sunt rude 
sauprietenicarenupot aş
tepta derularea proceduri
lor de examinare medica
lă.

ttent laborator, dna com
pletează in fals rubricile 
referitoare lâ grupa san
guină, testul serologic ete. 
Mai mult, la majoritatea 
eertificateidr, asistenta le 
dictează celor doi mediei 
datele necesare, fără a 
Spune însă că oamenii au 

- domiciliul in municipiul 
Deva. La cercetările ulte
rioare s-a stabilit că la 
numerele menţionate pe 
certificate sunt toregis. 
trate alte persoane, caro 
au domiciliul in judeţul 
Giurgiu.

Lung mai este drumul 
către Israel î

Pentru a nu mai reve
ni, să tnai spunem că, ta

timpul cercetărilor, Auri* 
ca Eftimie a susţlnut că 
din sumele primite o par
te (?OQO de lei pentru fie
care solicitant) le.a remis 
iţiedicuJ»» Mircea Turbu- 
reanu pentru a fi de ; 
cord cu completarea tu 
fals a certificatelor de să
nătate. Prin probele ad
ministrate !n cauză, acest 
aspect nu a putut fi do
vedit.

Ca orice poveste de a- 
cest fel, şi cea ă asistentei 
medicale din Boiintin Va
le ane un sfârşit. A fost 
arestată, iar eâhd s-a tras 
linie şt s-a adunat, nu o 
sâ vă vină a crede câţi 
creduli a reuşit să păcă
lească*. 83! Toţi din mu
nicipiul Deva. Toţi au scos 
din buzunare intre 10 000 
şi 40000 de lei. Acum, o 
bună parte dintre el se 
constituie părţi civile in 
procesul Auricăi Eftimie, 
trimisă în judecată pen
tru fals material, partici
pare improprie la fals in
telectual şl înşelăciune in 
dauna avutului privai,

• VALENTIN, NEAGU, 
IOVIŢA BACEAN. 

procuror

tn cazul in care fap
tele contravenţionale şutit 
comise de~ minoripare 
au împlinit vârsta de iI  
ani, limitele sancţiunii te 
reduc la jumătate. Da
că in cauză sunt minori 
care nu au împlinit a- 
ceastă vărwtă» nu L Se 
poate aplica amendă 
contra venţianaiă. . Aces
tora . li se oot aplica pre- ’ ■ 
vederile ‘ Legii pri«ind> 
regimul ocrotirii unor ca- 

jorii de tmnori (a câ- 
• Creştere este în pC- 

rteol'
©acă o persoană a co. 

mâfc mai multe contra
venţii menţionate în a- 
ceiaşj proces-verbal . -de 
edismtare, se poate a- 
pttea o singură sancţiu. 
«* care însă nu va pu
tă* depăşi 6 luni închi- 
soare contravenţională.

©acă în această situa- 
ţia psce ţin minor care 
a împlinit vârsta de io 
ani, sancţiunea aplicată 
nu v« putea depăşi 3 
luni.

Aplicarea unei sancţi
uni contravenţionale ar 
trăbui să fie un semnal 
de alarmă pentru cei 
calfe au să comită
astfel de fapte, dar şj 
pentru cei apropiaţi lor 
părinţi, rude, soţie şua. 
De aici şi până la in frac. 
ţi«ne este doar Un pas, 
dpr consecinţele aură 
foarte ţ̂ptsiâe. v;. v ''

Lucrurile cate au ser- 
viţ la săvârşirea con
travenţiilor sunt supuse 
confiscării dacă sunt a. 
le contravenientului, a- 
căfaşi lucru şi cu privi- 
re la lucrurile dobândi
te • prin săvârşirea con
travenţiilor, dacă nu 
sunt restituite persoanei 
vătămate.

Constatarea contraven. 
ţiilor se face de către 
primar sau de ofiţerii sau 
subofiţerii de poliţie, fn

. oraşe, municipii şi în 
sectoarele municipiului 
Bucttttsţtl, Constatarea 
conte* îi i >r se face 
şl de către împuterniciţi 
al prefectului teu pri
marului, d«pâ caz, «su
me aentmnau. prin de- 
Cizie.

Constatarea contraven
ţiei se face deci de că. 
tos persoana împuter
nicită, care întocmeşte 
un proces-verbal, pe un

Hotărârea instanţei este 
executorie. Impbtrişrâ «U 
contravenientul poate fee 
ce cerere de reexamina
re în termen de 24 de 
ore de ia judecată, atinsei 
când a fost prezent, ori 
de la comunicare, dacă 
a lipsit :...V 

Cererea de reexamina
re Se soluţionează în ter
men de cel mult 3 ziţe, 
de un complet fortSăt 
din 2 judecători.

*«U»i*8» **m»***»88*** 8.l
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formular oficiat. în «- 
cest proces verbal se trec 
datele personale ale făp
tuitorului, fapta comisă, 
numele organului con.. 
Stătător • şi sancţiunea 
prevăzută de lege. In 
partea finală, Urmează 
ca' făptuitorul să semne
ze pentru confirmarea 
faptului şi dacă are a- 
nume obiecţiuni să facă 
menţiunea lor. Dacă făp
tuitorul refuză să sem
neze, atunci organul con
statator solicită concur
sul unui martor ocular, 
care semnează el.

împotriva procesului- 
verbal de constatare a 
contravenţiei, prin care 
s-a aplicat sancţiunea a- 
mer.zit, se poate 'face 
plângere la judecătorie în 
termen de 15 zile de la 
comunicarea procesului, 
verbal.

Cauza se judecă la ju
decătorie de un singur 
judecător, de urgenţă.

în cazurile în care or- 
constatator al con- 

aţiei apreciază că 
amenda «st» neîndestulă
toare, praeesul-verbal în. 
cheiat de organele pre
fecturilor ori primăriilor 
se trimite lâ cel mai a- 
propiat organ de poliţie,' 
care poate sft-1 reţină pe 
făptuitor şi să trimită 
dosarul la judecătoriei 

tn cazul stabilirii unei 
amenzi, contravenientul 
are obligaţia de a achi. 
ta amenda intr-ua ter
men de 30 d® zile de 
la rămânerea definitivă 
a sancţiunii, iar recipi- 
sa se depune la organul 
care a constatat săvâr
şirea contravenţiei.

Dacă amenda nu este 
plătită in acest termen, 
prganul din care face 
parte organul constatator 
sesizează instanţa pentru 
transformarea amenzii 
în închisoare contra, 
venţională. - v

Transformarea amen
zii în închisoare contra
venţională se- face Soeo-

- tind o Zi închisoare pen
tru 300 tei amendă, fâ. 
ră a se putea depăşi ter
menul maxim de 6 luni 
închisoare. (Această su
mă este te - schimbare
continui), >> :■■■;
' Dacă amenda se plă- 
teşte până la judecate,

- atunci nu se mai aplică 
închisoarea.
, Pentru m in er ii -..« t n

-,#u iiîtplinit vârsta -de 18. 
|ni, maximul Închisorii 
contravenţionale ce se 
: poate' aplica este de‘. 3 
JUni.

In cazul te case con
travenţiile sunt săvârşite 
de un militar, procesul, 
verbal se trimite la co
mandantul unităţii din 
«are face parte contra
venientul spre a i Ic Ş- 
pHCa acostata, oscei pm-
cesul-verbal eş^ . 
meiat, o sancţiune po
trivit Regulamentului 
disciplinei militare.

în situaţla în câre Cort-’- 
traveniehtul este in<x>rpo- 
Tîrt înainte de pronunţa
rea hotărârii. judecăto
reşti ori înainte de în
ceperea executării sanc
ţiunii închisorii contra- 
venţionale, prooesui-ver. 
bal ori hotărârea jude
cătorească, după caz, se 
trimite la comandantul 
unităţii din care face 
parte contravenientul, 
spre aplicarea unei sanc
ţiuni. ’yi

Problema contravenţii, 
lor este,' aşa cum am 
mai spus, deosebită, pen
tru că de aici poate în
cepe drumul spre infrac
ţiune.

Familia, şcoala, rudele 
şi prietenii ar fi bine 
să-l oprească la timp pe 
cel care are asemenea 
tendinţă. .

Consiliul Municipiului 
Deva j

Judelui Hunedoara '
PIAŢA UNIRII NR. 4, TEL. 613435

Organizează LICITAŢIE PUBLICA te vederea 
închirierii şi concesionării terenurilor pentru con
strucţii, situate in intravilanul municipiului Deva, 
pentru realizarea obiectivelor prevăzute in documen
taţii de urbanism, aprobate te condiţii ie Legii 90/4*91, 
ART. 10—15. '

1. AMPLASAMENT situat lâ intersecţia telului 2 2

Decembrie cu str. D. Zamfirescu, pentru un magazin 
de prezentare-eomercte&Bate znutttrirm», te 
faţă de 150 mp. Taxa anuală minimă de 
re (TAMC) este de 50 000 lei/mp/an. 
r Amplasament aprobat cu Hotărârea nr. f04/1995 
a CtesiliuiMTteib Vv V ̂  »

2. AMPLASAMENT Situat te- ptetft agmaMteim 
tară Micro 15, pentru un chioşc ctt destinaţia corner, 
cializare produse alimentare pre'ambalate, in supra
faţă de 20 mp., TA.M.C. este de 35 000 lei/mp/an. 1 
Amplasament aprobat eu Hotărârea nr. 96/1995 a

* Consiliului feCâl.

3. AMPLASAMENT situat te cartierul_____
str. Liliacului, pentru un chioşc cu destinaţia corner- \ 
cializare produse alimentare preambafetc şi neali- l 
mentare, în suprafaţă *1 f j  mpv TA4M-C. este de/ 
50000 lei/mp/an. Amplasament aprobat cu Hotărârea ţ 
iar. 91/1995 a Consiliului locaL î

4. Amplasament situat tn cartierul „Dorobanţi", 1 
in zona blocului 22, sc. A, pentru un chioşc cu destl t 
naţia magazin mixt, în suprafaţă de 12 mp- T.AJW.C, ( 
este de 5000* fel/mpten. Amplasament aprobat ©  
Hotărâre* nr. W tftm  * Consiliului locaL

A- AMPLASAMENT situat in piaţa agroalhnento- ! 
ră „Duete", pentru un- chioşc cu desftaaţiâ punct de 
colectare sticle, borcane şi hârtie, tn suprafaţă de \ 
6 mp. Preţul de pornire * ţtcitaţîri chiriei este de ‘ 
1008 lcl/»p/zi. Amplasament aprobat cu Hotărârea 
nr. 7«/lifed Co«siBeîui locaL

«. AMPLASAMENT sHuat in a*«a str. M. Vttem 
«ul, pentru un chioşc cu dedtteaţia punct de coteriaro 
Sticle, borcane A hârtie, ţn suprafaţă de 12 mp. Pre
ţui de pornire a licitaţiei chiriei estede S fii ie^mp/zi. 
Anpfelm iâ s te fe t r i Hotărârea nr, 74/096 a Cn»- 
riliutat locaL

1. AMPLASAMENT Atent in «srtterul JţfeA*". 
Aleea Salcâmiter. pentru ddnă garaje fa m p̂rzdaţ̂ l
de m mp -flecare. T-AJfeC. ţ^te de i&PM ........
Amplasament aprobat ca Hotărârea ar.
(fonsifeifui locaL

L AMPLASAMENT situat In cartieitri gMicra 45'. i 
tona Alee* Streiuto) pentru şapte ffifej j » m suprafaţa 1

" e dŢpfed lŞr
tărârlfe nc. t i

de 20 mp flecare, t .
* - * r tet aptnbat eu 
ConrittutuUocaL

— Ofertele m  depun
1996, oră 15,00, te. sedid!

Ja dat* d* 1 eterfle 
Hurai local, camera S.

-  --- Documentaţiile Beiteştri se vor ridica contra- 1
coşt fe ja ş«^iuJJ^şjţiiţ|lul fecal, camera 26, înce-
Dafiâ cu dâ

-

— Garanţia şi taxa de participare fa licitaţie 
snntobligatorii şi vor fi: prima egală cu taxa anuală 
minimi de concesionare (respectiv închiriere), ce» de 
a don» 15 000 lei şi se ver depune astfel:

— prima în contul nr. 50064374393, cea de-a doua
in centul nr. 210302304374393 pentru persoane fizice, 
respectiv nr. 2108023043743̂  pentru persoane juridi
ce, deschise la Trezoreria Seva, până la data de OL 
03.1996. 'Ci'?'-: o : ^

— Pentru poz. 7 şi 8 vor participa la licitaţie 
■ numai locatarii blocurilor din zonă, care au te pro-

prietat» autoturisme, dar nu posedă garaje, astfel;

— la poz. 7, locatarii din bl. 31, 31 a, 41, 42 şi 32

— ia poz. 8, locatarii din bl. 84, 85 86 şi 69.

Licitaţia va avea Toc la data de 4 martie 1996, 
ora 9 0̂, la sediul Consiliului local, sala mare.

Durata de concesionare (închiriere) a terenurilor 
este următoarea ;

— 25 ani pentru poz. L 7 şi 8
— 5 ani pentru poz. 2, 3, 4, 5 şi 8

V
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PJUC. VA MERGE, tN PRINCIPIU, SINGUR 
|N ALEGERILE LOCALE

CUrmara dl# pac. I) Strategia privind alege.'
rile locale se Va stabili

' după viitoarea întâlnire 
a conducerii PAC de la 
Sibiu, când se va lua o 
decizie In acest sens.

Din dezbaterile de la 
- conferinţa de presă nu 

au lipsit nici momentele 
fierbinţi ale acestor zile 
— ,  intrarea liderilor de 
sindicat din Valea Jiului 
fn PDSR, care a fost 

. apreciată ca „Un risc de 
a pierde membrii de sin. 
dicat ţi încrederea lor, 
un risc pe care liderii de 
sindicat ţi l.Au luai sjn_ 
guri ţi implicit sindicatele 
pot să-şi piardă şi mai 
mult credibilitatea . A 
fost criticată, de asemenea, 
lipsa unei strategii reale 
a celor trei guvernări care 
s-au duccedat la putere 
după *89. în prezent, par_ 
tidul de guvernământ «mi. 
zează doar pe mituirea 
muncitorului, uitând, că 
omul nu poate fi dus 
la infinit de nas, priptr-o 
politică de acest gen“.

faroşani a fost desemnat 
C. Carol Schreter, fost 
director la mal multe 
unităţi miniere din Valea 
Jiului. Candidaţii pentru 
celelalte municipii ţi s. 
«aţe vor fi stabiliţi In 
perioadele următoare.

Reprezentanţii organi
zaţiei judeţene prezenţi la 
cdnfcrinţâ au mai subli
niat dl PAC va merge. 
In principiu, singur la ale. 
gerlle locale, dar «nici 
Una dintre organizaţiile 
locale nu este ţinută 
pentru a merge In această 
formulă, fapt ce nu ex
clude ţi alte alianţe eu 
Convenţia Democratică, 
Partidul Democrat, Parti. 
dul Liberal *93 ţi UDMH. 
Deputatul PAG, Vasile 
Popovici, nu a exclus şi 
e alianţă mai la stânga, 
cu excepţia partidelor ex_ 
tremiste, in r&ndul cărora 
se situează - după opinia 
vorbitorului PRM, PSM 
fi parţial PUNR, prin 
vârfurile lui“.

.. A, M, PRESS TRANSMITE
PNt CERB CONVOCAREA 

CONSILIULUI CDR 
Conducerea Partidului 

Naţional Liberal a adresat 
profesorului Emil Constan
tin eseu preşedintele Con. 
venţiei Democratice . din 
România o scrisoare, prin 
care solicită convocarea 
.Consiliului CDtt. Iată 
textul scriagrii, «emis spre 

* difuzare agenţiei A.M. 
PRESS! „Declaraţiile con- 
ducerii PNŢCD din data 
de 3 februarie, preluate 
mai mult sa* mai puţin 
corect de mastitnedia, sunt 
de natură să creeze un 
sentiment de nedumerire, 
având in vedere că atât 
sondajele d« opinie ctt ţi 
situaţia reală din ţară 
arată că principalei* forte 
politice care se vor în
frunta tn alegerile din 
toamna acestui an sunt 
COR şi PD$R — prima tn 
continuă ascensiune, a 
doua In descreştere. A- 
ceastă situaţie se regăseşte, 
totodată, ţ | In ceea ce 
priveşte candidaţii la pro. 
şedinţie, demonstrând foar
te «iar că, mai ales pe 
fondul greşelilor din Ul
timul timp ale' actualului 
Preşedinte Ion Uiescu, 
favoritul in cursa pred- 
denţială este candidatul 
CDR.

In această situaţie, este 
de neînţeles cum s-a pu
tut pune — chiar şi la 
modul teoretic — proble
ma calificării candidatului 
USD in turul 3 al alege
rilor prezidenţiale, fn da. 
una candidatului CDR.

DupŞ cum ştiţi, tenaa 
Principală a campaniei e. 
lectorate a CDR va H 
critica adusă guvernării 
patronate de Preşedintele 
leit Uiescu In ultimii şase

ani, guvernul Roman fi
ind Inclus tn această pe. 
rioadi. ■

Paţă de cele expuse mai 
bus, conducerea PWli con
sideră că a discuta; în mod 
public, posibilitatea in. 
Cheierii unor înţelegeri 
tehnice intre CDR şi USD 
este de natură să dă
uneze intereselor CDB yi 
să creeze un avantaj ae. 
meritat USD.

tn speranţa că declar*, 
tifle conducerii PNŢCD 
au fost deformate de jur. 
nalişti in substanţa lor şi 
din nevoia clarificării con- 
ţinuiplui acestor declaraţii, 
considerând, totodată, 
ŢNŢCD c# fiind principala 
forţă a opoziţiei unite, 
socotim că. deciziile poli. 
flee Importante trebuie să 
devină obiectul discuţiilor şi 
aprobării ţa «gaaisttele 
d* coordonare ale CDR, 
ele ţinând cont, bă primul 
rând, de Interesele acestei 
alianţe politice". Scrisoarea 
este semmrift din partea 
Biroului Permanent Cen
trii de dl. Mircea Ionescu 
Quintus, preşedinte.
PNŢCD ESTE DB ACORD 

$1 CU UN PRAG 
ELECTORAL DE 

LA SUTA
PNŢCD este de acord 

chiar cu un prag electoral 
de şapte la sută, afirmă 
preşedintele acestei forma, 
(font, dl. fon Diaconescu. 
Adoptarea acestui prag, 
mai apreciază liderul ţă
rănist. nu va permite in. 
trarea UDMR în Paria, 
mentul viitor, ceea ce ar 
produce proteste pe plan 
extern. Liderul PNŢCD 
mai afirmă că, fn opinia 
sa, pragul electoral va fi 
cu siguranţă de cinci Ia 
Sută.
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•  I dolar SUA — 2701 lei >
•  1 marcă germană — 1838 lei
•  100 reni japonezi — 2571 Iei î
•  1 liră sterlină — 4141 leiS
• 1 franc elveţian — 2248 lei J
* 1 franc francez — 534 lei 5
u 100 lire italiene — 172 lei S

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionala ?
a României

W,VAVA,̂ AVWAW.%IA W ^*A W A W A V A V ^
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PRIMIM DE LA ASIROM

Sbcietatea de asigurări ASIROM S.A in
vită posesorii de autovehicule şă-şi achite pri
nde de asigurare de răspundere civilă auto 
pentru anul 1996,

Programul de încasare pentru luna februa
rie a primei)» de asigurare de răspundere ci. 
vilă la unităţile ASIROM S.A. din judeţ — 
Deva, Hunedoara, Petroşani, Lupeni, Brad, 
Orăştie şi Haţeg este turnătorul:

Zilnic orele 11—18
Sâmbătă 8—14
Duminică 8—13

NU UITAŢII.
Despăgubirile acordate terţilor pentru pa- 

gţibe produse ea urmare a accidentelor de 
autovehicule se acordă numai in situaţia exis. 
tenţei şi valabilităţii asigurării de răspundere 
civilă auto. '

Alte informaţii utile puteţi obţine telefonic 
de la unităţile ASIROM, precum şi de la inspec
torii şi agenţii de asigurare. (113)

B.A.G.C.L, DEVA 

Organizează

\

-

\

\

de oferte pentru deratizare-dczinsecţie pentru î 
anul 1996. Invităm asociaţiile de locatari să t 
subscrie Ia această acţiune. -

Ofertele vor fi depuse In scris la Biroul, 
Producţie, sţţ. E. Gojdu-83, până în data de * 
15 februarie 1696, prezentându-se şi autoriza
ţiile de fuaeţlohare, unde se pot lua informaţii 
suplimentare.

Licitaţia va avea Ioc pe data de 20 februa
rie 1996, la sediul regiei din str. libertăţii, nr. A

(107)

Cel mal mare distribuitor mi gros din ţară de
■iţ! Îmbrăcăminte balotată 

IMPORT VEST

V A  O F E R A

• îmbrăcăminte sortată 
—■ ofertă bogată In sortimente de sezon

•  îmbrăcăminte nesortată, colectare originală 
în pungi Intre 5—15 kg
cantitatea minimă de vânzare 106 kg

OFERTA NOAŞTRA SPECIALA ! ,

•  Ciorapi pantaloni streeh cu efeefc medicinal
— toate mărimile, toate cuk>:

CELE MAI AVANTAJOASE PREŢURI

Adresa birourilor : Cluj-N., str. Iuliu M» 
niu. nr. 6. Telefon/Fax 664 — 194030 (luni 
vineri : 8-16). Orar depozit: satul Vlaha, în . 
tre luni şi sâmbătă, 8—16. |

:i

UOJifJSK'BRVJSe
A.G.E.R. SERVICE N efireşti

EH'7 9"""' <!' yramnri auto 0  amplei tir eanintii
fiit 'iu iilt (/i * ( f i  mut tttftri pttitrti prctltiit ,/ Iertttfn 

i i/iti Qr,nm.,ia ,i 0
'<fit opri ti* i ....Iti fhtim t ntrrumh '

<o>n;\zi; f-11111 1111"" ■ ......... j * s1 str. Câlugâreni nr. 14. rel/fajt 054 214167 
DEVfl Aleea Sintfthaîm Complex Eiirovenu* boxa 8 9

parbrizele noastre sunt mereu în fa

TOF\!\ GRUP
Aflat fatr-o ripiistune rapid* pe piaţa internă şi externi »T 
producţiei şi distribuţiei d« anvelope, organizează «hh,ii* 

pentru ocuparea posturilor de:
DIRECTORI OE ZONA 

pentru supervizarea (coordonarea) activităţii celor 41 dc 
aucărtaledin ţari şt Municipiul Bucureşti

CantUpii
• absolvent de faviţâmăat superior (tehnic sau economic);
- vârsta KM® ani;
• ambiţios, inteligent, dinamic, (hribii, înfăţişare plicuta
• abilitaţi de conducător;
- cunoştinţe de operare P.C.;
- disponibili ti (i certe de deplasare m teritoriu;
- permis de conducere categoria B (eventual maşini).

Espedcnta fa domeniul coordonării vioziritor şi protnevlrii 
produselor va constitui un avantaj deosebit 

Oferim: .
- un venit mediu deosebii de atractiv cu mari şanse de creşteri 
substanţiale;
- o carieri de perspectivi Sutr-o firmă de mare prestigiu;-
• instruire fa tehnici comerciale moderne. '
Daci sunteţi interesaţi wi rugim si trimiteţi o scrisoare ie mientit 

şi un Curricuhtm Vaae pe adresa:
TOFAN GRUP SA.

Şos. JOtteniţei Nr. 35-37, Sector 4 
tn atenţia Departamentului Resurse Umane

Asigura spaţiu d u - 
Diicitar pe poster, a e  

radio otrvaie dm ur 
mătoarele oraşe

■■ ■■ ■ t.t».n.faArifitfiWn .âiffiii ■>
"T A U )N

N O M A N  IA N  TO V U U r
1
2 ......................

BUCUREŞTI
CONSTANŢA

a ’

' '
TIMIŞOARA
CLUJ-NAPOCA

' 7
fi

ORADEA IO
ti  .

SATu-WlARE" 1? ...
PITFRTI 10 .............

ARAD
14 . ‘ .........
ts :

BUZĂU ia
.17 ... x

BISTRIŢA 1«
SLOBOZIA iq

20
URZICENI

Informaţii la telefon 
230116

Expediaţi talonul pe 
adresa; "Radio Deva", 
str L. Blaga, nr. 10

'

jj
MMM
:j'i !*•
• ) . tst I

TAXI y E L L 0 W  C f i B

TAXIURILE 
QflLBENE

CU CELE MAI MICI TARIFE
24 1§0 orc din 24,

la dispoziţia dumneavoastră !

RRPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se tace din momentul 

preluării clientului

TOTUL LA q eva  stf
TELEFON M

Telefon. 616663

COOPERATIVA DE INVALIZI „PROGRESUL” 
DEVA

Anunţă intenţia de majorare a preţurilor 
şi tarifelor, începând cu data de 11 martie 1996.
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| VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

. • Vând IMS M 461, 
motorină. Tel. 642086, O- 
răştie, str. Viilor, 105.
K (396051)
•  Vând pui Doberman,

tată campion. Tel. 054/ 
627295. (396052)

•  Vând M 461 D SI.
Relaţii tel. 718170. (2840)

•  SC Novello EC SRL
Hunedoara vinde deşeuri 
din piele la preţul de 4000 
lei/kg şi anunţă mari re. 
duceri de preţ la cizmele 
de femei şi bărbaţi, pre
ţurile fiind între 10 000— 
15 000 lei/pereche." Relaţii 
telefon 715094. (2842)

•  Vând televizor Olt, 
alb negru şi haină piele 
lungă bărbătească, mări. 
mea 52—54, stare foarte 
bună. Tel. 615980, 612390.

•  Vând apartament trei 
camere confort sporit, zo. 
na Bălcescu, tel. 624111.

(6174)
•  Vând sau schimb 

; casă şi grădipă cu apar- 
; tament, maşină. Informaţii
magazin Lunca Băiţa.

(6167)
•  Vând apartament două

caVnere Dacia, bl. 18/33, 
tel. 629313. (6172)

•  Vând apartament con
fort I două camere (schimb 
cu garsonieră, ' • diferenţă) 
Deva, Dorobanţilor, tel. 
627258, după ora 20.

M* ‘ " v -(6348)
Vând apartament O- 

făştie, Pncazului 56/25, 
informaţii la Turdas, 205. 
t ~ (6349)

•  Vând instalaţie sate. 
lit, asigur instalare, am
plificator, boxe 80 W, 
compresor Ikarus, .218127.

. (0347)
Cumpăr şi vând apar

tament aouă camere, tel. 
35942*. (6325)

•  Cumpăr apartament
două camere, zona Lilia
cului, exclus parter-şi e- 
taj 4, Deva, Al. Streiulul, 
bl. 65/27, sc. 2. (6327)

•  Vând Dacia 1310, tel.
685413, .Dacia 1300, tel. 
«12290. (6330)
* • Vând casă, grădină, 

Vărmaga, tel. 621861. (6Ş28),
•  Vând Talbot Solara, 

informaţii tel/'618717.
(6331)

j « Vând apartament trei 
camere Simeria, Piaţa U- 
nirii, bl. 21/13. (6335)

•  Vând Dacia 1300 pen
tru piese, tel, 623948.

(6340)

•  Cumpăr clarinet, tel.
216009. ; (6339)

•  Vând Dacia 1310 Lreak,
1988, carte identitate, 3000 
DM; Dacia 1310; 19Ş8.
carte identitate, preţ 
6500 000, tel. 627816.

<V (7172)
• Vând casă în Orăştie,

str. Nicolae Titulescu, tei. 
642444, (6351)

•  Vând Ford Escort
sport, avariat. Mintia, nr. 
133, tel. 626804. (6356)

•  Vând Dacia 1300 — 
27000 km — 4 ani vechi
me. preţ 4500 mărci. Vând 
iapă gestantă în luna 7 
vârsta 8 ani — 1300 mărci. 
Informaţii 611951, după

xora 17.. , , (6355)
• •  Vând casă cu etaj, 
curte, garaj, gaz, grădină- 
Simeria, Brîncoveanu, nr. 
8, tel. 661414/ (6376)

•  Vând Volga Diesel, 
Geoagiu Sat, 237, tel. 296, 
preţ 2 200 000, negociabil.

(3945)

•  Vând microbuz TV <
35, 16 locuri, tel. 651294, 
ora 14. (3522)

•  Vând certificat înma
triculare,' microbuz VW 
22, preţ negociabil, tel. 
656505; 659184. (3523)

•  Vând fân, lucemâ.
, Informaţii tel. 712555, Hăş-

dat, nr. 26 — Macra. (2847)

•  Cumpăr urgent semă
nătoare grâu, China. Re. 
iLaţii familia lovăneasă, 
Valea Dîljii, nr. 127.

(2987)
> » • - - . 

LICITAŢII ,

•  Societate comercială 
„COMSIM" SA SHnenă; 
anunţă scoaterea la licită.' 
ţie pentru închiriere a 
următoarelor spaţii;

— 17,5 mp — situaţi In 
Simeria, str. Avram Iancu, 
bl. 8, parter;

— 25 mp — situaţi In 
Simeria, str. Avram Iancu, 
bl. 8, parter; >v

— 18,2 mp — situaţi în 
Simeria, str. Avram Iancu, 
bl. 8, parter.

Licitaţia vă avea loc la 
sediul societăţii în data 
de 23 februarie 1996, ora 
10. - < r , -  .

Relaţii suplimentare Ia 
tel. 661513 sau 66061).

(396050)

•  Consiliul local Băcia 
organizează licitaţie în 
ziua de 21. 02. 1996 pen
tru vânzarea mijloacelor 
fixe preluate de la fostele 
C.AiP.-uri. Licitaţia se' va 
repeta în fiecare l marţi, 
până la epuizarea obieeti-

J

l 
i

99

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

EL VÂNTUL LIBER»
Abonamentul este calea cea mai stau- j>j

* ră şi mai avantajoasă de procurare a zia- f 
| rului nostru. C o s t u l  abonamentuluit 
] pe luna martie este de 2 500 lei, i 
I plus taxele poştale. Faţă de cumpăra- i
♦ rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar f
 ̂costa 4000—4200 de lei, prin abonament f 

t se economisesc lunar aproximativ 1 5001 
*de lei, în funcţie de numărul zîlelox de\ 
► apariţie. j*
ţ Abonamentele se, pot face la oficiile î

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna\
|  martie puteţi face abonamente în totl
1 cursul lunii februarie. ?t i

velor. Informaţii la Con
siliul local al comunei 

.Băcia, tel. 672180.' (6334)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Societate comercială
angajez contabil cu expe
rienţă program lucru 8 
ore. Tel. 717005. (2848)
,*—+—*—*—*—*—*—*—*—*—*-

•  Firmă distribui
toare .angajează a- 
genţi comerciali, tine
re şi tineri, în con
diţii avantajoase. Sa
lariu fix +  comision. 
Nu ezitaţi! Sunaţi a- 
cum la (054) 219167.

•• ' (6350)

•  Firmă suedeză re
cent constituită caută 
colaboratori. Investi
ţie . minimă, beneficii 
mari în industria cu 
cea mâi mare rată de * 
dezvoltare din lume. 
Pentru informaţii su
naţi la tel. 057/255395, 
Arad. (6354)

1
*—4»—*—4—*-*—*—*—*—*—*-

•  Economist cu expe
rienţă ţin evidenţă con
tabilă SRL. Tel. 660625, 
după ora 16. (6344)

■, închirieri

•  Ofer de închiriat spa
ţiu depozitare, tel. 625840, 
orele 17—20.'> (6351/62)
-• .'Ofer pentru închiriat 

apartament două 
mobilat, ’ Gojdu, tel.

‘ . , . .. . (6173)
•  închiriez > avantajos'

casă;' grădină, în zonă de 
deal, *el. 054/647418. Orăş- 
tie. (63946)
: •  Ofer pentru închiriat 
spaţiu comercial» Piaţa 
Obor, Hunedoara. Tel. 
728012. ‘ (2846)

PIERDERI -
1 •  Pierdut autorizaţie nr. 
73/8. XI. 1990 pe numele 
Murar Petru. O declar 
nulă. . (2843)

SCHIMBURI  ̂
DE LOCUINŢE

■ t .«* ■'•’i. ■:■■■■■■
, •  Schimb garsonieră 
confort I Haţeg cu apar-, 
tament două. camere Deva 
rf* diferenţă sau • vând 
garsonieră, informaţii, 
718695. (6353)

................................  ....... ........ _ . . ... 1 - i' " ’

rare a tarifelor la prestă
rile de .servicii. efectpate rs 
începând cu data- de .7 
martie-1996. (6358)

:• SC Lucaciu SNC 
; Deva anunţă. mod ifi- 
carea ; adaesjului - co. 
rterciâl de îa 0 Ja ‘3o6 
la sută, începând cu , 
■15:> februarie 1996. An
gajează facturistă (con
diţii operare calcula
tor). Selecţie 10. 02.
1996, orele 10—12, str. 
Depozitelor, nr., 17.
(CLF). (6352)

comemorări

•  .Azi, 7 februarie, se 
împlinesc. 3 ani dş la 
moartea fulgerătoare a lui 

VUG MARIA 
Lacrimi şi flori din par

tea familiei Buczi Emilia.
(396053)

. •  De doi ani privim pe 
geam/ Şi ascultăm atenţi 
la poartă/ Să-l mai vedem, 
speranţe nu-s/ C-am fost 
loviţi de soartă/ Cu ce 
noi Doamne Ţi-am greşit/ 
In viaţa pământească/ 
C-asa devreme.ai hotărât/ 
Ca

nm  s*Nn« Besm
să ne părăsească Nu te 
vor uita* niciodată părinţii, 
fiica, bunicii, unchiul, mă
tuşa şi verişorii. (6311)

DECESE |
•  Colectivul de cadre 

didactice  ̂de la V Şcoala 
Generală Certeju de Sus 
este alături de colega lor, 
prof. Bota Vdlchiţa, la 
greâUa Încercare pricinuită 
de decesul tatălui, şl Ii 
transmit pe această cale 
sincere condoleanţe. (6175)

DIVERSE

a SC Petricescu Audio 
SNC Deva anunţă inten
ţia de majofare a tarife-• 
lor la prestările - de ser
vicii efectuate începând 
cu data de 7 martie 1996.

•  SC Petricescu Audio 
Video Star SNC Deva a- 
nunţâ intenţia de mâjo.

•  Colectivul de; ca
dre didactice, al Şcolii 

. generale Sălaşu : de 
Sus anunţă dispariţia > 
prematură din viaţă, 
pe dată de 3 februarie, 
a celui ce a fost bu
nul nostru coleg şi 
prieten .

înv. GHEORGHE 
SOCACI (GHIŢA) 

Lacrimi şi flori pe 
mormântul său.

(2986)

j S.C. GENERAL SIMPREST S.A. SIMERIA j 
-Cu sediul în Simeria, str. 1 Decembrie, < 

| bl, 103 —- parter. I
j •  Vinde prin LICITAŢIE PUBLICĂ un f 
I autocamion R. 8135 de 6,5 tone. Licitaţia va J
j fi organizată în fiecare vineri la ora 10, până >
j la vânzare; *
j •  Organizează CONQURS pentru ocupa- | 
î rea unui post de mecanic auto în data de 15. ,
j H. 1996, ora 12; |
» •  Organizează CONCURS pentru ocupa- j
| rea unui post de laborant în data de 28. 02. I 
j 1996, ora 12.
I Informaţii suplimentare Ia telefon: 660935. Ij (H5) |

ÂCCFLERAREA PROCESULUI DE 
PRIVATIZARE

Vă a ş t e p t ă m  la c e n t r e l e  tle 
s u b s c r i e r e  p e n t r u  a ’va  e x p r i m a  
opţiunea de depunere  a t i t luri lor de 
privatizare, contra acţiuni?

Nu m a ip ân ă !n 3 1  mart ie  1996 puteţi 
opta  pentru una din socie tă ţ i le  corner 
claie din ţara,  şi de ce nu?' . ,  pentru una 
din ceie 115 socie tăţ i  din judeţ.

P â r ă  Sa 30 aprilie 1996 aveţi  si 
posibil i tatea de a opta  pentru  unul din 
Fondurile proprietăţi i  private.

După aceas tă  da tă  a tâ t  CNP cât si 
cert if icatele devin hule!

■  VALORIFIC A p  ŞANSA!
[pentru a  DEVENI A d

' TIMIŞ S.A." : ' . - \  V '

anunţă intenţia de majorare a preţului la 
produsele pe cârfe le comercializează ̂ după cum 
urmează: . «-.r

COMPA'NIA DE ÎMBUTELIAT

1%.
•  Bonaqua 250 ml 12 702 lei/navetă 

i  Bonaqua 1 1 — 20 100 lei/navetă W
•  Bonaqua 2 1 — 25 674 lei/bax

•  Bonaqua 330 ml ■— 29 016 kd/carton
’ . :Ţ - ■ !' •' t-U ' '  -*: : ;t : 'V.?

- Aceste preţuri nu includ TVA. Majorarea 
e$te necesară ca urmare! a, modificării cursului 1 
de schimb, preţurilor materiilor primlê  mate
rialelor, combustibilului, prestări servicii etc.

Preţurile .efective pot diferi în funcţie de 
condiţiile de livrare. v

CONSILIUL LOCAL CÂLÂN

Scoate la concesionare prin licitaţie publică i 
4 „SERVICIUL DE TERMOFICARE** al o-- 

râsului Călan. v : ; î
Licitaţia va avea Ioc în date. de 12 februa

rie 1996, ora 9, la sediul primăriei oraşului 
Călan. „

Caietul de sarcini şi informaţiile supli
mentare se pot obţine de la Primăria ora 
sului Călan, Serv. Investiţii, tel.: 730201.

S.C. RETEZATUL S.A. DEVA

;• • ANUNŢA > --r
pe toţi salariaţii, foştii salariaţi, pensionarii din 
cadrul societăţii şi pe toţi cetăţenii care doresc 
să-şi depună cupoanele de privatizare la S.C. 
RETEZATUL S.A. DEVA că o pot face în 
fiecare zi de luni — vineri între orele 7—15, 
la următoarele sedii: V

•  Deva, str. Depozitelor, nr. 11 •  Brad, 
\ Piaţa Avram Iancu, nr. 14 #  Hunedoara, str. 
S Carpaţi, nr. 90 •  Petroşani, str. 1 Decembrie 
| 1918, nr. 90.
ţ La sediile de mai sus au fost înfiinţate 
ţ centre (subcentre) de subscrierea cupoanelor 
i pentru a veni în sprijinul tuturor cetăţenilor, 
i în vederea rezolvării rapide a depunerii cu- 
î poanelor.

Numai până la 31 martie 1996 mai puteţi 
| depune cupoanele la noi.

r
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