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Minerii, aurul şi 
presiunile sindicale

Cât moţai preţios vâ fi 
ajuns din subteranele zo
nei Barza — Brad- la lu
mina zilei in 2000 de ani 
de- existenţă a mineri- . 
tiilui în acest perimetru 
ăste' greu de spus. Cât 
ajunge astăzi se ştie : ex
trem de puţin»; Şi o 
spuftem în deplină cu
noştinţă de cauză, deoa
rece am fost de multe ori 
şi înainte de 1909 şi după 
1999 la I. M. Barza (azi 
S.M.B.), am scris şi -ana 
susţinut eforturile colec
tivului în realizarea pro
ducţiei programate.

Har nu ne-am propus 
să facem o istoria a ac
tivităţii extractive de 
aici, ci să consemnăm câ- 
ţeva aspecte privind 
mupca şi producţia „la 
zi" de Ia Sucursala Mi
nieră Barza, din compo
nenţa Regiei Autonome a 
Cuprului Deva. Şi o fa
cem prin amabilitatea' 
(DUi ing. Dorel Vasile 
Oprea,-, directorul unită
ţii, bărbat tânăr, bun 
profesionist, cu intenţii 
clare de perfecţionare a 
activităţii şi âe sporire 
a producţiei. înainte de a 
intra Jn subiect, să spu
nem ci orgoliile persona
lului de specialitate de 
suci, numeros şi capabil, 
ca *1 cele ale liderilor 
sindicali, s-au evidenţiat 
cu excesivă frecvenţă şi 
forţă, făcând ca tn ulti
mii şase ah| de zile la 
conducerea unităţii să se 
siicceadă şapte directori.

fN PRIMUL, RÂND

PRODUCŢIA. Mulţi sunt 
tentati să compare re
zultatele de azi cu cele 
dift 1989. Complet gre
şit. Atunci lucrau 4 200 
de oameni', astăzi cu ce
va peste 3 500. Şi con
diţiile de muncă şi de 
viaţă erau şi sunt altele. 
Oricum, dapă . in urmă 
cu câteva luni se reali
za doar până la 40 ‘ la 
sută din producţia plani
ficată, acum ; procentul 
ejte de 80 la sută. Tar 
posibilităţile sunt mal 
mari

DAR PRODUCŢIA O 
HOTĂRĂSC OAMENII, 
Sunt mulţi oameni bine 
pregătiţi, serioşi disci
plinaţi, care pun umărul 
cu nădejde la muncă. Se 
organizează temeinic a  
suprafaţă şi în subteran, 
utilizează raţional ma
şinile, instalaţiile, mate
rialele, îşi depăşesc coefi
cienţi] din normative, 
câştigă în mod corespun
zător. Există însă şi Şes- - 
toi care lucrează cu 
lehamite, care -nasocb* * .
teşc regulamentele ,81 dis
poziţiile superiorilor.
Iasă manevraţi de lideri 
de sindicat, . care nu ur
măresc decât- avantajele 
pentru ei. . .

SINDICATELE INTRE 
MĂRINIMIE ŞI pR£- 
SltlNI. La Sucursala Mi
nieră Barza activează cinci 
organizaţii sindicale, fie-

DUMITRU GHEONEA 

(Continuare în pag. a 2.a)
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RADIO TIMIŞOARA —
In d ir e c t  d e  la  deva

toi, 15 februarie 1996, torii din Judeţul Hune- 
intre orele 6—8, Radio doare. Cei care doresc

să pună întrebări ad
ministraţiei municipiu-Timişoara se va afla Jn 

direct, de la Consiliul juî q^va se pot adresa 
local Deva, cu ascultă- la telefonul 61 34 35.

Necazurile unui 
crescător de animale

Despre necazurile şl su
părările pe care le mai 
are încă şi acum dl loa- 
chim Vlad din satul 
Cinciş s-a mai scris în 
ziarul nostru şi cu alte 
prilejuri. De curând s-a 
prezentat din nou la re
dacţie, readucând in dis
cuţie problema păşunii, 
care este insuficientă pen
tru satele comunei Teliuc, 
dar în rezolvarea acestei 
probleme nu prea se im
plică factorii răspunzători. 

Dl Vlad afirmă că si
tuaţia, este cunoscută şi de 
către dl prefect, Insă nu 
şe găseşte o înţelegere 
şi voinţă, mal ales din 
partea, crescătorilor local
nici de arumale, în vede- 
rea soluţionării divergen
ţelor, întrucât cei care au 
animale mal puţine şl 
dispun şi de alte sursev 
de venituri, nu sunt In
teresaţi să - 80 facă ordi
ne tn privinţa folosiri!
• • • • • • • * • • • • • «

păşunii. Pentru a se
stinge conflictele, dl Vlad 
este de părere că - pe 
timpul verii s-ar putea
organiza, contra plată,
bineînţeles, tabere pentru
animalele sterpe în alte
zone apropiate unde e- 
xistft excedent de supra
feţe păşunabile. Din cau
za greutăţilor ce le în
tâmpină, cel în cauză a 
fost nevoit să înjumătă
ţească efectivul de ovine, 
rămânând acum cu numai 
200 capete, situaţie la 
care concură şi faptul 
că lâna continuă să fie 
un produs aflăf în dizgra
ţie, deoarece a obţinut 
abia 1309 lei/kg, vân
zând-o unor afacerişti 
care o duc la export.

© altă nemulţumire a

NICOLAH TIRCOB

(Continuare tn pag. a 2-a)

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

UN FRUMOS SUCCES LA SPITALUL JUDEŢEAN DIN DEVA

Luni, 12 februarie, la 
Spitalul judeţean din De
va, i în prezenţa repre
zentanţilor Prefecturii, 
Consiliului judeţean, Con
siliului local Deva, - a nu
meroşi sponsori — direc
tori, conducători ai unor 
importante bănci, societăţi 
comerciale, agenţi eco
nomici, precum şi a u- 
nor cunoscuţi specialişti 
din toate secţiile spita
lului şi din policlinică —, 
s-a anunţat darea în 
funcţiune a noii sta
ţii de hemodializă şi 
un compartiment de boli

profesionale, două obiec
tive" de însemnată im
portanţă pentru creşterea 

’ calităţii actului medical.
în alocuţiunile rostite, 

dr IOAN ILIESCU, di
rectorul Spitalului jude
ţean, MIHAIL RUDEA- 
NU, subprefectul jude
ţului Hunedoara, OVIDIU 
HAGEA, primarul muni
cipiului Deva, dr. ALE
XANDRU POPA, directo
rul Direcţiei Sanitare Ju
deţene, au evidenţiat preo
cuparea ce există pen
tru continua îmbunătăţire 
â stării de sănătate a

populaţiei, dotarea cu a- 
paratură modernă şl di
versificarea serviciilor 
medicale pentru diag
nosticarea bolilor, uşura
rea suferinţei bolnavilor, 
eforturile depuse tn a- 
ceastă direcţie, sprijinul 
oferit de sponsori gene
roşi din Deva şi împre
jurimi pentru amena
jarea noilor staţii şi 
buna lor dotare.

Toţi cej prezenţi au e- 
fectuat apoi vizite la cele 
două noi compartimente. 
Amănunte in ziarul nostru 
de vineri. ţSABIN CERBU).

• In China s-a or- 
|  ganizat primul concurŝ
I de anecdote politice t 
î  dotat cu următoarele I 
j premii auto: III — I 
J| autocritica; II- —> auto- J 
I duba; I — autopsia. J
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Un sistem legistătfv 
cu numeroase lacune!

Interviu cu dl CORNEL CIUCIAN, 
prim procuror, Parchetul de pe lângă

Tribunalul

— Care a fost, dle prim 
procuror, principalele pro
bleme care au polarizat 
activitatea Parchetului în 
1995? • -

Principala problemă a 
fost creşterea însemnată a 
numărului infracţiunilor şi 
a celor care le-au săvârşit. 
Au fost trimise în jude
cată 3265 de persoane, faţă 
de 2797 in anul 1994, iar 
faţă de 870 s-a luat mă
sura arestării preventive, 
deoarece au săvârşit fapte 
cu un grad sporit de pe
ricol sOcial. De asemenea, 
procurorii au sancţionat cu 
amenzi administrative 1471 
de persoane care au- săvâr
şit fapte prevăzute - da le
gea penală, dar cu un grad 
mai redus de pericol so
cial.

Hunedoara

— Faţă de perioadele 
anterioare, au existat mu. 
taţii în fenomenul infrac. 
ţional din judeţul Hune- 
doara ?

— Se menţin la acelaşi 
nivel ridicat furturile în 
dauna avutului public şi 
privat, A crescut de aproa
pe 3 ori numărul persoa
nelor trimise în judecată 
pentru infracţiuni de co
rupţie. Numărul celor ca
re au săvârşit infracţiunea 
la legea circulaţiei a eres. 
eut cu aproape 100. In to
tal s-au luat măsuri de 
sancţionare a 556 de per. 
soane pentru astfel de fap-

A consemnat 
VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 6-a)

Este concluzia liderilor 
de sindicat desprinsă îr> 
urma mitingului organi
zat în faţa Consiliului 
local Hunedoara, în data 
de 12 februarie a-c. „Cri
za energetică lâ nivel na
ţional, a opinat dl Pe
tru Vaidoş, liderul de 
sindicat de la S.C. .Si
derurgica" S.A., este de 
câteva zile, dar societa-

Cu . toate *că încă dib 
anul 1995 s-au purtat dia
loguri, inclusiv cu primul 
ministru, la Hunedoara» 
acestea nu au avut nici 
o- finalitate, iar propu
nerile de a se realiza 
comisii interdepartamen
tale. care ,să decidă soar
ta unor agenţi economici, 
au rămas de domeniul 
hârtiei

prin
tea noastră a fost , 
tată de peste trei luni 
timp in care mari capa
cităţi de producţie. —• o* 
ţelăriile electrice, secţii
le de laminoare, alte .sec-. y 
toare — au fost decupla
te In totalitate. Aceste 
decuplări generează pă- 
gube de zeci de miliarde 
la S.C. Siderurgica" S.A 
Hunedoara, de care cine
va trebuie să răspundă, 
cel puţin moral, efectul 
acestor întreruperi nepu
tând fi recuperat in 1996, 
fapt ce va influenţa nega
tiv bilanţul economic al 
societăţii" -7v â mai ' pre
cizat liderul sindical hu- 
nedorean. ■ y

Situaţia creată în arma 
întreruperii alimentării cu 
energie electrică a avut 
consecinţe directe fn pla
nul forţei de muncă, ar 
proximativ 8500 de sala
riaţi de la combinat fiind 
triihişi în. concedii de o- 
dihnă obligatorii, la care 
se adaugă alte câteva 
mii de la unităţile eco
nomice direct legate de si
derurgia hunedoreanâ.

CSt ' ': :pr|vei$te viitorul 
luptei sindicale, având în 
vedere situaţia mono- 
industrială a zarei, „sin
dicatele nu pot? concepe 
desfiinţarea sau reduce
re» activităţii in siderur
gie, al cărei bilanţ este 
pozitiv tn ultirdii ani, 
având piaţă de deşface- 
re, fapt ce poate asigur 
ra o perspectiv®' a com
binatului". Mişcarea de 
protest declanşată luni,' 
12 februarie a.c., A con
tinuat şi ieri in faţa Gon- 
silfului local din Hune
doara. Mitingul se vâ re
lua zilnic, până la o so
luţie favorabilă siderur*. 
giel locale.

Nesoluţionarea proble
melor dramatice în care 
se află siderurgia din 
Hunedoara nu exclude şi y 
alte măsuri în forţă şi de 
altă natură, în zilele ur
mătoare —, am opinat ti* 
derii de sindicat prezenţi 
la manifestările de pro 
test desfăşurate în aceste 
zile. ■ . - •

CORNEL POENAB
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14 FEBRUARIE
•  1 dolar SUA
• I marcă germană 
e 100 veni Japonezi
• 1 liră sterlină
• 1 franc elveţian
e  1 franc france*
• 100 lire italiene
; y Cursuri de referinţă 

a Kern&niei.

— 2775 Iei
— 1884 lei
— 2602 Iei i
— 4249 Iei !
— 2306 lei. \
— 548 Iei *
— 177 lei !

ale Băncii Naţionale
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Minerii, aurul şipresiunile sindicale
(Urmare dig pag. f J

care cu programe con* 
crete de revendicări. Nici 
una nu şi-a înscris ca 
obiectiv depăşirea lunară 
a producţiei programate. 
In schimb, se întrec în a 
face cadouri si .atenţii 
membrilor de sindicat, a- 
ceştiă migrând cu uşu
rinţă la sindicatul care a 
dat ceva mai mult. Un 
sindicat este afiliat ia 
Liga minerilor lui Miron 
Cozma, din Valea Jiului. 
Vor salarii şj sporuri ea 
cei de acolo, dar să 
lucreze ca ceilalţi 
o r  t a c i  ai lor de 
ia S.M. Barza. In acest 
fei apar dezorganizări iu 
producţie, abateri disci
plinare, diminuări ale rea
lizărilor, dar şi presiuni 
asupra conducerii uni
tăţii şi a regiei' pentru 
acordarea anumitor pri
vilegii. Or, salariile, drep
turile se dau după mun
că şl realizări şi în func
ţie de banii primiţi ca 
subvenţii de ia guvern.
FLAGELUL FOILOR DE 

BOALA. Vorbind despre 
faptul că posibilităţile de 
sporire a producţiei, im
plicit a câştigurilor, sunt 
mai mari decât cele puse 
acum In valoare, dl Dor» 
Varii* Oprean »e refe
rea şi la faptul că su
cursala dispune de mate
rialele da bază, ei R.A:C 
Deva ti d i sprijinul ne
cesar, ci pentru acope
rirea unor datorii sd mai 
acceptă anumite com
pensări, dar sublinia în 
mod deosebit rezerva de 
forţă de muncă şt H »  
zarea efectivă a timpu

lui de lucru. Se dau 
foi de boală cu , nemilui
ţi, aproape 200 de oa
meni lipsind zilnic de la 
front din acest motiv, iar 
la sfârşitul lunii unii 
apar cu rest de plată 
zero. fote de neînţeles, 
Pentru S.M. Barza, foile 
de boală au devenit un 
adevărat flagel. Iar '-re
mediul nu se întrevede.

CARENŢE PE TRASEUL 
IMPLICĂRII MANAGE
RIALE. Directorul S.M. 
Barza a primit mână li
beră da Ia conducerea 
R AC Deva în organiza
rea şj conducerea acti
vităţii, în luarea măsu
rilor care se impun. La 
rândul său, a lăsat la 
latitudinea fiecărui coor
donator de proces pro
ductiv să acţioneze în 
bas® prerogativelor şi 
responsabilităţilor eare-i 
revin şi, bineînţeles, să 
adopte deciziile cores
punzătoare Din păcate, 
implicarea managerială pe 
traseul , treptelor ierarhi
ca ieste erodată de frâ
ne, sincope, dezinformări. 
Mai mult. Se intentează 
procese juridice pe moti
ve care privesc indisci
plina şi dezorganizarea 
producţiei, procese pe care 
le câştigă tocmai cei care 
produc asemenea nereguli.

IMPOZITELE FRÂNEA
ZĂ REALIZĂRILE. Chiar 
şl oamenii cei mai ca
pabili ş| mai harnici sunt 
nemulţumiţi de sistemul 
de impozitare a salariilor. 
Dacă minerul vrea şă lu
creze măi mult. deci să 
dea mai multă producţie 
.ea să câştige ui mus, 
constată că efortul lai este

33
editai de

CASA i>£ PRESA SI EDITURA
' CUVÂNTUL LIBER> DEVA

yţ : ' sttriense pe acţiuni cu vispuri pnvai ,
inoi«lrintl-l« 1* Itgistnil (.«m-i-Hilui Oev, cu 
fir. | l 10 / 418 / JM). Cont : «724mw BCR. Dtv* 
Coa final : 2114*17

IWISIUIL IE ABIMWSTMTit
^  (rvrlaţ̂ r *«'0.

• p BBlsICHi *«cf IriljwiK'î)
p  s \n \s  c & t w ,  u rn a *  boj>&*. x x m jM i
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ALIANŢA CIVICA 
FOIALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA
Convoacă membrii şl invită simpatizan» 

Iţii la Conferinţa judeţeană pentru analiza 
activităţii pe 1995, care va avea loc In data 

Ide 17 februarie, ora Îl, In sala de şedinţe 
Sa Consiliului local Deva.

(639666)

COMPANIA DE ÎMBUTELIAT 
COCA COLA
ANGAJEAZĂ

•  ŞEF DEPOZIT, Condiţii: studii supe- 
jrioare; disponibilităţi în ceea ce priveşte 
■munca în echipă; vârsta maximă 35 ani.

• DISTRIBUITORI (Agenţi comerciali). 
Condiţii: aspect fizic plăcut ; stagiul mi

litar satisfăcut; vârsta maximă 35 anL
• MANIPULANŢI. Condiţii: stagiul mi. 

Jlitar satisfăcut; vârsta maximă 35 ani.
Relaţii suplimentare la tel. 21 42 46 sau 

S2134 45. * (6658)
,-vwwV

practic anihilat de Impo
zitul excesiv pe Venitul 

i cumulat. Ca urmare, 
preferă să lucreze : mai 
puţin şi să câştige cam 
tot atât. Cu asemenea sis
tem împovărător al im
pozitului pe salarii, oame
nii nu sunt stimulaţi In 
muncă, producţia nu poa
te creşte. Minerii, şi nu 
numai ei, au tot dreptul 
sării deteste. Din păcate, 
-nu doar salariaţii pierd

Faţă de atâtea măsuri 
ţi nereguli fatr-o unitate 
minieră de prestigiu, cu 
pondere însemnată in 
Industria extractivă a 
ţării, cu tln colectiv ro
bust şi experimentat - — 
în pofida pensionărilor 
din ultima vreme «le mul
tor meseriaşi de valoa
re — este nevoie de 
acţiune fermă, în spiri- 

,tul strict al legilor, de 
efort conjugat al cadre
lor tehnice şi muncitori
lor pentru angajament 
sporit în producţie, eli
minarea sau măcar di
minuarea abaterilor disci
plinare, ordine desăvârşi
tă şi organizare rigu
roasă a activităţii tn toa
te verigilq sale. Cu or
golii rănite, cu indisci
plină şi boli închipuite,: 
eu presiuni sindicale şi 
revendicări fără acoperiri» 
în producţie şi reali
zări au se p o a t e  
-progresa,. m» se poate 
câştiga. Iar fără o acti
vitate riguroasă şj «fi* 
cterttă ia Barza tână
rul "municipiu Brad va a- 
vea mult de suferit An 
toate punctele de vedere.

Este... punctul nostru
de vedere."-- ::
- ♦ ♦ ♦ #  *,* <

(Urmare din pag I)

■  * • PROIECTE
* Lucrări terminate 

Scopul final — un comerţ civilizat •  Se aşteaptă 
«a credit de ia Mtakrfeml de Finanţe •  $i piaţa de 
animale trebuie moderai «ată « „In mată Hune
doara nu există «a puţ sec" »

Zilnic, fi» Piaţa „Obor“ 
di» Hunedoara producă
tori individuali desfae pro
duse agroalimentâre, sâm
băta fiind zi de piaţă mal 
mate, când se vănd şi 
mărfuri şi animale. Există 
pretenţia, îndreptăţită de 
altfel, să fie păstrată or
dinea şi curăţenia, sŞ $e 
facă un comerţ civilizat. 
Dacă sunt create condiţii 
pentru aceasta, ne pot 
spune cei care In virtu
tea profesiei se ocupă 
de administrarea acestor 
locuri publice. Ce ne spu
ne dl ing. Emil Dull, ad
ministrator al pieţelor din 
municipiu: „în ’9S s-a 
efectuat sectorizarea halei 
„Obor“, ş-au achiziţionat 
mese din fibre de sticlă 
— 17 pentru sectorul
lactate — brânzeturi şi 16 
pentru cei care vând flori 
—, mese uşor de întreţi
nut din punct de vedere 
igienic, s-au montat zece 
coşuri din plastic pen
tru resturi. Tot aici am 
început mozaicare» pardo
selii halei, efectuată deja 
pe 309 mp, urmând să 
continuăm- după ce timpul 
se va mai încălzi".

— One execută aceste 
lucrări şi cine suportă 
costul lor ?

— Societatea I.C.S.H. 
S.A. este executantul. Lu
crările se fee prin auto
finanţare. Vreau să â- 
daug că pentru acest an 
o lucrare importantă de 
fScut este hidroizolărea 
halei, pentru ca piaţa să

fie autorizată din punct 
: de vedere igienico-sanitar. 

Pentru condiţii sociale mai 
• bune, începând cu 1 fe
bruarie s-a repus în func
ţiune punctul termic pro
priu, complet modernizat,

, iar pentru accesul direct 
al celor care vin cu ihăr- 
furi multe s-au reampla- 
sat grupurile sociale tn 
exterior, fn atenţie a- 
vem montarea unor lu
minatoare din -fibră de 
sticlă, ceea ce vom face 
pe măsură ce timpul va 
permitş.

Piaţa „Dunărea" arată 
cum arată. Adică rău. 
Este departe de ceea ce 
ar putea fi numit un loc 
organizat, dotat, cu con
diţii optim« de expunîLe 
şi de vânzare — cumpă
rare, că să r.u mai vor
bim de cele sociale. A- 
ceaşta o ştiu toţi locui
torii cartierului, cât şi 
cei care vin să vândă 
aici< dar şi administra
ţi» locală. Cum ni s-a 
spus, există o intenţie 
frumoasă : aceea de a 
demara construirea unei 
hai» moderne, eu etaj. 
Posibilităţile bugetului lo
cal sunt Insă zero. Lu
crările de proiectare, stu
diile geotehnic şi de feza
bilitate, alta nete ne
cesare au fost înaintate la 
Ministerul de Finanţe pen
tru obţinerea unui cre
dit Se aşteaptă răspun
sul

In limita fondurilor crea

ţi? gpîn autofinanţare, se; 
V» moderniza şi târgul 
de animale, situat spre : 
drumul spre Răcăştie.

Dacă şi ce fel de pro- i 
, bleme sunt din punct de 
. vedere sanitar-veterinar 
ne-a spus dl Hori» Co-; 
posescu, medic primar 
veterinar la Circumscrip- i 
ţia pentru controlul aii- . 
menteîor : ...Spre bucuria 
noastră, de la Începutul j  
acestui an nu s-au sem- ; 
aâlat probleme deose- ! 
bite pe linia igienei a- ’ 
Limentare în pieţe şi u- 
nităţiie supuse controlului ! 
sanitar-veterinar. Se mat ' 
semnalează cazuri de I 
depăşire a termenului de j 
valabilitate ;  or, corner- j 
cian.ţul are datoria să nu j 
vândă asemenea produse. I 
Aceste produse se opresc ■ 
de la vânzare şi se diri- i 
jează spre industrializa- ] 
re sau spre . grădini zoolo- j 
gice. Cele alterate se j 
confiscă. Ceea ce ne i 
doare este că în toată I 
Hunedoara nu există un i  
puţ sec (singurul este Ia i 
abatorul S.C. '  „Siderur- j 
gica"), unde să fie anat- ; 
cate acele produse car* j 
pentru întreruperea lan- 1 
ţuîui biologic necesită- ■ 
sterilizare într-un ase- ; 
menea loc. Anul trecut, i 
spre exemplu, am con
fiscat 92 tone de came 
şi preparate dih carne 
de bovine, porcii», peşte,, 
care ar fi trebuit distru
se. Primăria vn trebui să, 
ne sprijine**. :"

Sperăm şi noi, laolaltă 
cu hunedorenii, Să o feeft.; 
Spre binele şi ferire» de I 
îmbolnăviri a comunităţii, j

ESTEHA Stf»A
» » » »<■»«»*» » a. --UUM

petentului- constă Şi, ''în 
. aceea că n» - «e • nud • ţnr: 
treprmd lucrări de îmbu
nătăţire » pâşMnifef; «j 
toate că din taxele adu
nat* de la crescătorii da 
animale s-»r mai plite» 
face câte ceva în pri
vinţa curăţărilor Si fer
tilizărilor. De asemenea, 
o resursă însemnată de a 
completa-; balanţa furaja
ră o reprezintă şi însem
natele suprafeţe de teren 
cate rim&i an de an ne- 
cultivate ta zonă. Insă 
proprietarii ie împacă 
prea uşor ca astfel de si
tuaţii, dar au aceegtă »s 
le lase cu destinaţie, cel 
puţin pentru păşunat.

Necazurile unui
de «mmale

Anf puţea trăi 
bfte toţi spune dl 
— dacă ne-am înţelege 
omeneşte şi «r dispărea 
Una şi discordia dintre 
noi, Apar Insă probleme 
de care nu se ocupă ni
meni. consilierii şi pri
mări» renunţând la hitâl- 
nirUe prganizate cu locui
torii satelor. In această 
privinţă, cât erau de uti
la astfel de întâlniri re
iese şi faptul că nu 
se găseşte modalitatea de 
a discuta şi de « decide

asupra posibilităţilor de 
întreţinere a«hui re
producător In sat, deşi 
te constată că sunt destul
di puţine monte lâ vaci 
şj junind, din care cau- 
»  este mult diminuat şi 
numărul viţeilor şi, Im
plicit scăzută şi produc
ţia de lapte.
- „Dacă fini place me
seria de cioban —- spune 
di Vlad — asta fiind şi 
cursa existenţei, este" bine 
ca acei care au dorinţă

să crească animale să fie : 
ajutaţi in această ţari- I 
vinţă7 Este Uşor să distrugi | 
sectorul - zootehnie, ' dar ] 
mult mai greu este să-l j 
refaci. Gât mai pot, eu 
vreau să mă ocup de creş
terea animalelor, nu să 
mă apuc de cerşit au  
să fac greva foamei, da» 
oarece binele fiecăruia şi 
al tuturor nu rine decât 
din muncă, din cinste fi 
respect pentru adevăr*'.

Considerăm că din ton
te cele expuse se găsesc 
suficiente ' temeiuri de 
luare aminte şi de măsuri 
pentru a îndrepta tre
burile care creează ne
mulţumiri «i tensiuni în 
rândul sătenilor.. j

■AWSWMWVZAWMWAWWW M'/WWW  j

CREDIT BANK 
D E  V A

j Constituie depozite speciale în lei pe şase J 
j luni (186 zile), eu dobândă de 60 la sută pe J 
| an. Dobânda aferentă se vn ealcula şi achita j 
S în moentul constituirii denozitulul. *î în moentul constituirii depozitului.
|  Suma minimă: *
» — persoane fizice 2600 600 iei
l  —-  persoane juridice 30 000 000 lei.

I

I
. Pentru depozitele pe termen constituite de |  
(  persoane fizice se acordă următoarele dobânzi; t

Procent Suma
1 lună 48% 500000
3 lupi 51% 500000
6 luni 51% 500 000
9 luni 51,5% 600000

12 luni 52% 500 000 J
Pentru depozitul special pe 3 luni cu plata I 

dobânzii în momentul constituirii depozitu- j

I
I%
|
| uuumiz,u ui imiiiicmu, vuw>u.u»u >
> lui se acordă o dobândă de 48% pe an, suma J

(minimă: I
— persoane fizice 1000 000 lei *

i — persoane juridice 25 000 000 leL

Cel mal mare distribuitor en gros din ţară de
Îmbrăcăminte balot atâ 

import vest

V A  O F E R Ă
•  îmbrăcăminte sortată

—» ofertă bogată în sortimente de sezon
•  îmbrăcăminte nesortatâ. colectare originală 

în pungi între 5—15 kg
cantitatea minimă de vânzare 100 kg * 

OFERTA NOASTRĂ SPECIALA I
•  Ciorapi pantaloni strech cu efect medicinal

— toate mărimile, toate culorile.
‘ CELE MAI AVANTAJOASE PREŢURI/ 

Adresa birourilor: Cluj-N„ str. Iuliu Ma- 
nlu, nr. 6.. Telefon/Fax 064 — 194030 (luni — 
vineri; 8-16). Orar depozit: satul Vlaha, Si 
tre luni şi sâmbătă, 8—16.
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JIUL PETROŞANI 
IN OLANDA

După cum am mai anunţat, fot
baliştii de la Jiul Petroşani se a- 
flă intr-un turneu în Olanda. Au 
plecat cu elegantul lor autocar şl 
au sosit în oraşul Karkarde vineri, 
9 februarie, şi au fost bute primiţi 
In Ţara Lalelelor. Au făcut depla
sarea 18 jucători, fără nici o nou
tate faţă de lotul din toamnă. A 
rimai acasă Ţâră. pentru refacere 
după operaţia de menise. Luni. Jiul 
a întâlnit pe Feryenoord, partidă 
arbitrată de... petrosăneanul foit 
Danciu — aflat şi el tn „totul"

Ieri era prevăzută întâlnirea cu 
Eindhoven, un adversar de temut 
tn Europa.

CERTEJ—  
l —l

Conducerea clubului din Certei are 
un program bine întocmit al parti
delor de verificare şi pregătire a 
formaţiei ce pare decisă să pără
sească în retur zona periculoasă a 
clasamentului. Duminică, la Certe} 
a primit replica Corvteuaui, care 
deşi n-a prezentat întregul lot (sâm
bătă â susţinut un meci ă i Inter 
Sibiu, la .Hunedoara), a Opun O dâr- 
zâ rezistenţă divizionarei B, Mine
rul Certej, care şi-a rulat aproape 
întregul lot de jucători apţi de joc.

Pentru gazde s înscris Ovidiu 
Marin, lată şi formaţia Minerului: 
ŢfUban, Dobra, Lavu, Perţa. Jct- 
vinski. Pop, Almâşan, îalomir, 
chim. Ungureanu, Ov. Marin, Air 
mai jucat : Groza. Mureş»», Strofa, 
Sădi, Matache, Bozga, Moldova».

Ieri urma ca Minerul să joace ta 
Hunedoara cu Constructorii, iar 
mâine, Joi, se deplasează la 
Turzii. (S.C-).

Pagină realizată de 
SABIN CEBBU

ÎNTB-UN TIMP SCURT

LA PETROŞANI

CU CINE VOR JUCA 
TRICOLORII IN 
PREGĂTIRI?

Federaţia Română de specia- 
litate caută cu febrilitate lega
rea" unor jocuri de pregătire şi 
verificare a reprezentativei noas
tre de fotbal pentru Euro ’9& In 
calendarul formaţiei naţionale 
sunt prevăzute să se desfăşoare 
trei partide amicale, în zilele de 
27 martie, 34 aprilie, şi 1 iunie 
a.c Pentru ziua de l  iunie s-a 
perfectat o Întâlnire cu reprezen. 
tătara Emiratelor Arabe Unite. 
Ungaria şl Grecia şi-au declinat 
oferta FRF aşa că pentru zilele 
â* 27 martie şi 24 aprilie se 
caută... adversari. Federaţia noas
tră se află te legătură cu fora- 
rile din Glanda, Ucraina şi Aus
tria.

TINERETUL — ÎNFRÂNT 
LA SCOR flE PERU

Ş S u i ^ ^ m e J  S S “ £
America de Sud, Învingând cu 
9—2 echipa similară a Urugua- 
yolui. fn sl doilea meci. ca: echi- 

, pa olimpică ţr Ferului, âi • noştri' 
«a suferit o severă înfrângere, 
ca scorul de 5—01

VA GĂSI HALTEROFILUL
‘NICU VLAD UN CLUB?

~ Cunoscutul halterofil Nica Vlad 
s-a întors definitiv din Austra

lia în România şi doreşte să se 
pregătească şi să participe la 
Jocurile Olimpice de la Atlanta, 
sub culorile României. Toate bu
ne şi frumoase, îftsă renumitul 
sportiv era tn căutarea legiti
mării la un club de performan
ţă. Să sperăm câ va găsi.

CRISTIAN GAŢU 

LA RAPID

Suporterii echipei de handbal 
feminin, Rapid au de ce se bu
cura. Cel care a fost uterele 
handbalist român. Cristian Gaţu, 
este de acum consilier tehnic al 
acestei echipe, fără. să aibă vreb 
pretenţie financiară. La handbal 
se poate şi aşa, dar la fotbal?

MARIETA ILCU 

NU SE LASĂ

La întrecerile Internaţionalelor 
Franţei la atletism fn sală, re
prezentantele ţârii noastre au o 
frumoasă comportare. Proba de 
săritură te lungime a fost câş
tigată de .haited^anea- noastră, 
Ifarietâ nou, ca o săritură de 
6, 61 m, la înălţime Monica la
găr a sărit 2,01 m. Iar la triplu 
salt Rodiea Petrescu (14,24 m) 
şl Monica Toth (14,05 m), au o» 
cupat primele două locuri la a* 
coastă probă. Aşteptăm şi alte 
rezultate bune ale româncelor 
noastre Ia Parte

0 reuşită gală de box
jj

O reuşită gală pugilis- 
tică pentru boxul hune- 
doreaa s-a realizat zilele 
trecute la Petroşani, unde 
în prezenţa unui public 
numeros şi fn organiza, 
rea DJTS Hunedoara şi 
a Sindicatului liber de 
la EM. Dîlja, 80 de pugi- 
lişti, reprezentând secţiile 
de box Minerul Dîlja, Si
derurgica Hunedoara, Mi
natul Lupetti, Constructo
rul Hunedoara, Minerul 
Vulcan, Metaiurg. Sâdu 
şi Minerul Rovinari s-au 
întrecut te cadrul compe
tiţiei „Criteriul speranţe
lor" la categoriile copii, 
jjUrdpri şi seniori. Dintre 
pugiliştii htmedoreni câre 
printr-o bună evoluţie 
şi-au dominat clar adver
sarii din judeţul Gorj. 
s-au remarcat, tn mod 
deosebit cei de Ia Side
rurgica — antrenor Cezar 
Corduneanu, A.S. Cohstr. 
Hd. —antrenor Iile Cap
tări şi Minerul Dîlja — 
antrpnor Teodor Berinţan, 
care aU avut sportivi ce 
s-au clasat în primele 
două locuri la majorita
tea categoriilor de vârstă 
şi greutate.

Cele mai importante 
rezultate au fost; La .cp- 
pu i Claudiu Hăucă. Ma
rin Corcoi, ambii de Ia 
AS. Constr. Hunedoara.

La jUniciri II: Cătălin 
Stanciu, Mire ea Bogdan

f l

(Siderurgica), Gheorghe 
Colompar, Claudiu Cipoi 
(Minerul DBjal La ju
niori I : Claudiu Moldo- 
van. Emil Stremţea (Si
derurgica Hd.), Marin Pa- 
vel — Minerul Lupeni, 
Mihai Vasilache (Constr. 
Hd.), Petre Clrcel — Me
taiurg. Sada. La seniori: j 
etg 60 kg. Dorin Iacob — 
Minerul Dîlja, ctg. 63,5 
kg, Florin Hunyadi; ctg. I 
65 kg, Marii» Scoârţă — ’ 
Minerul Dîlja, ctg. 67 kg, j 
Râzvan Buneci — Meta- ■ 
lurg. Sadu, ctg. 75 kg, Lu. | 
cian Căplan, ctg. 81 kg, 
Sergitt Roman — Min. : 
Dilja. i i

Câştigătorii au fost pre- I 
roiaţ» cu diplome şi j«-e- ] 
mit de către DJTS Hu. i 
nedoara şi o notă foarte I 
buna o acordăm şi celor | 
doi arbitri hunedoreni, | 
Mircea Făgărăşanu şi < 
Cristei Mladin. care -au j 
condus cu corectitudine I 
şi competenţă cele 42 de j 
meciuri desfăşurate pe | 
parcursul celor 3 gale, > 
arbitraj apreciat şi de I 
delegatul federaţiei Ro- , 
mâne de box, dl viitor i 
Şchiopu, care în calitate , 
de preşedinte şl; Comisiei 
d« oojăpeiî i;, din -cadrul ’ 
F.R. de Box a fost pre- | 
zeftt la întreceri. 1

MIRCEA SlRBU
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Puţini dintre cititorii 

ziarului „Cuvântul liber* 
iubitorii sportului te ge.

ateaactivitat
laborioasă ce se desfă
şoară la clubul de ka- 
rate „Daeicu** din Orăş- 
tle. Legal, clubul s-a în
fiinţat imediat după re. 
veRtţto, în aprilie 1990. 
Din amil 1935 s-a afiliat 
la Asociaţia sportivă Da
da Orâştie, anul fn ca
re a avut loc o adevă
rată revelaţie în rându
rile sportivilor de toate 
vârstele, beneficiind de 

* un sprijin şi ajutor fi
nanciar permanent din 
partea sponsorului S.G. 
Chimica S.A Orâştie, 
toţi componenţii lotului

60 de sportivi la grupa 
de iniţiere.• i n • ;•.VAR KiUvCÎ'VCI
sportiv» {preşedinte 
tng. Cornel Kâsădesn,
şedinţele. secţiei de ka
rate, ing. 'Sada Boss, se» 
erdtarui secţiei VasRe 
Horia) se străduieşte me
reu ca toţi sportivii, ân- 
trenoriî Nîcolae fordă- 
chescu (principal) şi Şte
fan Tocol (secund) să aibă 
asigurate condiţiile ne
cesare pentru buna des- 
făşurare a antrenamen
telor ce au loc în sala 
de sport a Liceului chi. 
mic dîri Orăştle, te fie
care zj lucrătoare, de
plasării lor la concur
suri şi organizarea pro-

-** lBcal Tn, feminin se
nioare — tocul 1H.

IN ETAPA FINALA : ■

la Kumite individual, 
locul I senioare ; loculi II 
junioare ; ldcul V—VI —

din Clubul „Dacieus" prîilor activităţi.
rind să mulţumească şi 
pe această cale conduce, 
rli acestei societăţi şi 
sindicatului liber, pentru 
sprijinul permanent ceU 
primesc.

In prezent, clubul de 
karate Do Dacico» are 
34 de sportivi de perfor
manţă la FRAM care au 
obţinut rezultate bune 
tn etapa Anală pe ţară, 
ia Gupa României, te 
Campionatul balcanic, te 
diferite alte concursuri 
internaţionale, precum şl

Iată câteva dintre re
zultatele mai hnportahte 
obţinute tb cumul anu
lui trecut •

IN ETAPE ZONALE: 
la Kumite individual: lo. 
cui I — doi sportivi 5 
tocul II — patru sportivi; 
tocul III — patru spor
tivi La Kumite echipe 5 
seniori locul III, seni
ori locul II. La Kala te* 
ttivlduaU tocul' -1 — un 
sportiv ; tocul II — un 
sportiv. La Kata pe e. 
chipe: masculin cădeţi

MEDALIAŢII CAMPIONATULUI NATIONAL 
DE KARATE. In centru- stânga, directorul tehnic al 
Ligii de Karate Do, dl Adi popescu Săcele, 6 Dan şi 
dl Iordăchescu Nicolae, in structor principal

; A Foto SANDU CAZAN

doi sportivi La KM* e- 
chipe: local II senioare; 
locul IH cădeţi. La 
Kala individual: locul IH
— un sportiv; locul VI
— un sportiv.

tn CUPA ROMÂNIEI : 
locul IV kata.

ÎN CAMPIONATUL 
BALCANIC, la Kumite 
Individual : locul III — 
u® sportiv ; locul IV — 
un sportiv.

IN CUPA internaţi
onala GEMINA, la 
Alba Iulia: ia Kumite 
individual: locul I —
doi sportivi ; locul II — 
doi sportivi; locul III — 
trei sportivi; la Kata 
individual — locul I un 
sportiv: la Kata echipe
— tocul IH — seniori.

LA CONCURSUL IN-
TERNATIONAL GRA- 
DO-ITALIA : la Kata In
dividual — locul VI.

ÎN CUPA CLUBURI
LOR la Kumite indivi
dual : locui I — patru 
sportivi; locul. II — tip 
sportiv ; locul III —-v-şs* 
se. sportivi. La Kata in
dividual : locul I — trei 
sportivi; locul II — tir» 
sportiv ; locul III — trei 
sportivi.

Iată şi sportivii care

au obţinut rezultatele de 
mai sus şl. au avut .q 
comportare meritorie Iş 
anul trecut: ~ :

LA grupa seniori: O. 
vidiu Ghenescu, Mihai 
Crăciun. Iulia Prunoantţ 
Gheorghe paiu, Flavius 
Oltean, loan VasilovicL 
La grupa juniori: Vasila 
loaneş. Sorin Cotoz, Cris
tian Atanasiu, Scurtu Ar
ţar Lă grupa badeţi s 
Cosmin Giurgiu, Florin 
Leghean, Doru Bora. La 
grupa copil: Mihai Hosu. 
Robert Xosifescu. Vasile 
Horea-Fiori, Ştefănel 
Pirjoî, Vlad Danciu. Ro- 
ni Pasca. Pctrică Cioba- 
nu La feminin: Silvia 
Ghenescu, Dana Buciur 
man. Anca Pîrjoi. Mari
ana Ghenescu, Nieoieta 
Iordăchescu, Dana Cio. 
local. Camelia Găîdean. 
Claudia Găidean, Ană 
Şerban, Cana Coşbuc, E- 
ki Leordean, Miruna So- 
col. Radu Anca.

Avem toată convinge
rea eâ te acest an karsu 
tiştii din Orăştie vor ur
ca pe noi trepte valorică 
te concursurile şi între
cerile ce vor urma,

Prot MIRCEA StKBtl
v»«ii
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Răsfoind albumul 
de familie

i 1
i )

Serviciul de stare ci
vilă şi autoritate tutela
ră din cadrul Consiliului 
Judeţean Hunedoara es. 
te coordonat de dna Floa-

! i

MAXIMĂ j 
„Turnurile sunt - 

podoabele cetăţii, / 
corăbiile ale mării, '

V

iar copiii podoaba
din Bucureşti, că faţă de J omului 1“ (HOMER)
anii anteriori viaţa aces- | __ _ . ___
tor micuţi s-a schimbat;
mult în bine.

Despre familia dumnea, I
re Sav. O femeie mo- ei? Dna Sav spunea că I 
destă, dar cu reală ca- are o familie „rotundă", J 
pacitate de implicare, că pentru ea şi soţul ei > 
Cel puţin o dată pe an cei doi fii au fost şi. sunt I 
ajunge în fiecare din ce. rostul existenţei. „Căs- J 
le 68 de consilii locale, nicia nu-i o joacă — | 
de pe cuprinsul judeţu- spunea. Este, cred, o co- « 
lui, unde controlează ac- muniune de sentimente, I 
tivitatea din domeniul a- de năzuinţe, cu care se , 
mintit, colaborând per. depăşeşte greul clipei sau | 
manent cu serviciul de al rilei". A - constatat a. " 
evidenţa populaţiei al ceasta de-a lungul celor > 
Inspectoratului judeţean 25 de ani de viaţă ală- | 
de Poliţie. De-a lungul turi de cel cu care şi-a * 
anilor a avut activităţi unit d istmul, in tinere. | 
cărora le-a consacrat ţe, dna Sav şi-a expri- . 
foarte mult • timp. Ince- mat prea-plinul sufletesc | 
pând ca profesoară, ca. prin cântec şi dans, fă. *
re îi este meseria de ba- când parte din formaţia |
ză, apoi bibliotecară, di- de dansuri din Lăpugiu 
rectoare de cămin cui- de Jos, cu care a făcut j 
tural, primar. La consi- turnee în ţară şi a fost | 
liul judeţean a fost mai prezentă pe micul ecran • 
întâi inspector, în perioa- lă „dialog la distanţă". 1 
da ’90—’92 lucrând la îşi aminteşte cu bucurie « 
serviciul de „relaţii cu de acele perioade fru- |

WJWjyWJVJVJ.1
Lumea satului, în ca. 

re oamenii se cunosc bi
ne, este spaţiul în care 
înfloresc şi se păstrează 
tradiţii, dar sunt sancţio
nate şi defectele omeneşti 
precum lenea, prostia, 
lăcomia ş.a. La vreme de 
iarnă, serile în şezători, 
femeile mai în vârstă 
spun poveşti sau relatea
ză întâmplări adevărate, 
încărcate de tâlc, veri. 
tabile lecţii de viaţă 
penţru tinerii şi copiii 
care ascultă.

O astfel de poveste, de
pănată, odată cu firul 
din caierul bunicii, vor
bea despre o femeie le
neşă. E drept că lucru
rile se petreceau în alte 
vremuri, când femeile e- 
rau nevoite să facă to
tul cu mâinile şi price
perea lor, neexistând

publicul". moaşe din viaţă, de in-
In prezent se ocupă în tâlnirea cu soţul. Ca mul- > 

mod direct de partea de te alte familii devene, I 
autoritate tutelară unde, familia Sav îşi petrece f 
pe lângă activitatea în sfârşitul de săptămână * 
profil a consiliilor loca- la sat — la Lunca, ori I 
le, intră şi casele de co- la Lăpugiu de Sus — a. * 
pii şi şcolile speciale din colo unde s-au născut, j 
judeţ, în care se depla. „Avem bătrânii noştri, J 
sează trimestrial. Am părinţii noştri, de care » 
purtat dialogul mai mult avem. grijă, neavând nici I 
pe această temă, găsin- eu nici soţul alţi fraţi. ' 
d-o ap'oape de sufletul Continuăm, la sat, o ve- | 
feminin. „Toţi Copiii din che şi frumoasă tradiţie 
aceste unităţi sunt inter- — aceea de a ne lucra I 
naţi în baza unei hotă. pământ'.;!. Ajutaţi, firesc, ' 
râri a comisiilor — ju- de cei doi fii. Căci Fio- | 
deţeanâ sau municipale rin şi Ady, în paralel cu I 
— pentru ocrotirea mii-.: meseriile practice pe ca. J 
norilor. Se urmăreşte mo- re le fac .la oraş, ştiu la | 
dul cum sunt îngrijiţi, fel de bine să sape, .să » 
condiţiile de cazare, ma. dosească, să lege snopii | 
să, învăţătură asigurate, de grâu". în plus,̂  Fio- „ 
Nu-i deloc uşor, întâlnind rin, moştenind înclinaţia | 
oameni diferiţi, caracte- mamei către dans, face j 
rc diferite. Caut mereu parte din Ansamblul „Sil- . 
portiţa prin care să â- vana“ al Casei de Cui- | 
jung la -sufletul omului, tură, cu cane a fost de J 
Am urmărit copii neiden. mai multe 6ri în Fran. | 
tificaţi, neînregistraţi ■ la ţa şi în Egipt. '
starea civilă şi am re- ...Azi, când răsfoieşte I 
zolvat in anii *94—’95 albumul de familie, dna .
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Povestea femeii leneşe
bunuri necesare în gos
podărie. Dar dacă reali
tăţile s-au schimbat, u. 
şurându-ne viaţa, din 
nefericire păcatele ome
neşti au rămas.

Femeia din poveste e. 
ra atât de leneşă că stă
tea mereu cu mâinile în
crucişate. De la o vre
me, soţul a început să-i 
spună că nu mai are hai
ne să, se îmbrace şi că 
ar fi cazul'să ţeasă şi 
să-i facă îmbrăcăminte. 
Femeia i-a răspuns că 
nu poate din vina lui, 
pentru că nu i.a făcut 
răşchitoare (o unealtă
care are forma schema
tică a omului), război de 
ţesut. Atunci omul a ple
cat in pădure să-i facă 
cele cerute. Dar n-a a- 
pucat bine să dea de

două ori cu securea, că 
de pe un deal vecin a 
auzit un glas care stri
ga: „Cîne-aude/ Oin-n. 
aude/ Cel ce taie 'răşchi
toare/ Ăluia nevasta.i 
moare". Superstiţios, o- 
triul a alergat imediat 
acasă, neştiind că cea ca
re striga nu era alta de
cât „scumpa" lui nevas. 
tâ, speriată că având ce
le necesare îi vor lipsi 
motivele să stea degea
ba. Dar, când l-a văzut, 
a început să-l certe chi
purile că ea vrea să lu
creze, dar nu poate pen
tru că el e leneş şi ne
isprăvit Aşa că, în loc 
să ţese pânza, o să răş. 
chieze firele direct pe 
el. Bietul om, ca să sca
pe de gura muierii, a lă
sat-o să-i treacă firele

magazine din care să-şi 
cumpere haine sau alte
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de cânepă de-a lungul 
corpului, peste umeri şi 
printre picioare. Astfel 
„îmbrăcat1* s-a dus la bi. 
serică. Toată lumea a râs, 
doar naşul lui a plâns 
de ruşinea satului.

Povestca-i veche dar 
îi putem găsi corespon
denţe in viaţa noastră 
cotidiană. Şi nu numai 
în lenea unor surate. I. 
deea „originală" a femeii 
leneşe de a folosi direct 
firele, fără să mai ţese, 
să croiască şi să coase, o 
putem identifica azi în 
multe dintre realităţile 
înconjurătoare. Sunt des
tule persoane preocupate 
de a salva aparenţele, să
rind peste etape şi nea
cordând nici o atenţie 
calităţii. Se pare că ne 
lipseşte acea sancţiune 
promptă şi neiertătoare 
a gurii satului.

VIORICA ROMAN '

J peste 20 de cazuri, având Floare retrăieşte cu nos- • 
{ sprijinul <. ganelo: .«e . «"i are m;: inireţ I

poli i« , *.n că "4 ii 5*i'Miiir' ,
trodus pe calculator; evi.'. ostia şi înţelcpciunea au' | 
denţa copiilor de la ca- caracterizat-o tot time * 
sCle de copii, că situaţia ‘pul, crescându-şi fiii în | 
celor abandonaţi • este respect pentru părinţi şi ,
comunicată. Comitetului 'strămoşi, .'pentru :muncă. I • 
t? —r,„ ESTERA SlNA 'Român pentru Adopţii

; Dialog şi joc cu cei 
mici, pe înţelesul lor, 
pentru vârsta lor.

Foto PA VEL LAZA

•  • 9 • # *  V• • • • • •

FEMEILE NĂSCUTE IN 

ZODIA PEŞTILOR

Au spirit imaginativ, poetic şi o 
bună memorie. Manifestă tendinţă 
nativă spre melancolie şi tristeţe, 
indiferenţă şi nepăsare. Sufletul le 
este un labirint de gânduri, nuanţe 
şi subtilităţi. îşi iubesc propria sin
gurătate şi spectacolul vieţii. Sen. 
zuaiă în dragoste, rămâne fidelă 
unei fiinţe unice. Este devotată şi 
visătoare, alege numai ceea ce-i 
place. .

Posedă un mare gust pentru o- 
cultism, au sentimentul milei şi un 
simţ practic scăzut. Nu prea ştiu 
să prolite de propriile capacităţi 
intelectuale. Sunt mari iubitoare 
ale familiei.

Au două meserii, două gospodării, 
două vieţi — una pe care o ştie 
toată lumea şi alta pe care. o as
cunde cu grijă. Au o viaţă agitată, 
dar ating înălţimile spiritului, pen
tru că sunt supuse unei protecţii 
invizibile, care se manifestă în 
grele cumpene.

I INGRIJIŢI-VĂ ŞI IARNA

AŢI RĂCIT ?
.Vă recomandăm, un -sirop pe care puteţi sâJL pre. 

paraţi singure şi să-l administraţi membrilor familiei 
, dv, la nevoie. Reţeta, din produse naturale, deci fără 
• riscul . de a • produce şi-efecte nedorite ca în cazul unor 
- medicamente, ne-a fost dată pentru cititoarele noastre 
de către dna dri Magdalena Tot.

Pentru realizarea ei aveţi nevoie de: 3 cepe roşii, 
o lămâie; câte 2 pliculeţe de muşeţel şi tei, 2. linguri 
de . miere şi un litru apă. Curăţaţi cepeje, tăiaţi lămâia 
felii şi împreună cu ceaiurile şi apa puneţi-le Ia fiert 
până scade lichidul la jumătate. Adăugaţi mierea şi 
lăsaţi să fiarbă in continuare până siropul scade la un 
sfert de litru. Se .strecoară şi se păstrează la rece. Siropul 
e bun pentru tuse (câte 3 linguriţe pe zi).

(!) „Este o mare ne-| 
bun ie să. pierzi înlăun- \ 
tru pentru a câştiga ( 
în afară, adică să re./ 
nunţi complet sau în 1 
mare parte la linişte, l,i _ .*1 . i e Itimp liber şi neatâr. ^
nare, în schimbul stră
lucirii, rangului, pom- ) 
pei, titlului şi gloriei". ( 

SCIIOPENHAUEli / 
0  La o şedinţă de J 

spiritism, o doamnă'ia) 
Iegăţura cu soţul ’ ei i 
decedat.

— Eşti fericit acum ? l 
întreabă ea. ţ

\

Intre socRate \

Si XANTIPA Ss
\

\
\

I
\

. — Da, a răspuns i 
Spiritul. î

— Mai fericit decât i
i erai cu mine pe pă- i
} ■ mâni *? is

I

I

i !

•  Folosiţi pentru ten o cremă 
grasă, vitaminizatâ; peste cremă se 
aplică fondul de ten. •  In jurul 
ochilor se aplică un strat suplimen. 
tar de cremă. Aceeaşi cremă se dă 
şi pe gene; în zilele foarte reci, In 
locul rimelului daţi cu ulei; genele 
se vor regenera. o Vântul aspru 
poate fi cauza înroşirii ochilor. Sunt 
benefice în acest caz compresele cu 
ceai de muşeţel. •  Aplicaţi peste 
buzele aspre un strat subţire de 
vaselină sau de strugurel şi numai 
după aceea rujul obişnuit. •  Nu 
prea sunt multe de făcut împotri
va nasului roşu. Se poate preveni 
acest neajuns masând seara (cu 
două degete) nasul de la vârf spre 
rădăcină. •  îngrijiţi-vă picioarele, 
făcând zilnic băi fierbinţi şi reci. 
Masaţi apoi pielea cu o cremă. A- 
veţi grijă ca circulaţia să nu fie 
stânjenită ; de aceea nu purtaţi în
călţăminte prea fixă, alegeţi-o cu 
un număr mai mare, încât să puteţi 
mişca degetele.

reţete culinare
D  Supă de ţelteâ. 0  ţe. şj se dă focul încet). Du.

lină mijlocie se curăţă şi 
se taie cubuleţe mici; o 
ceapă nu prea mare se 
taie solzişori; un morcov 
mic se curăţă şi se dă pe 
râzătoare sau se toacă mă
runt. Se pun toate Intr-o 
cratiţă (de preferinţă tuci) 
cu ulei şi 2—3 căţei de 
usturoi tăiaţi mărunt. Se 
lasă câteva, minute (ma
xim 5) pe foc, mestecând 
mereu. Se adaugă un vârf 
de cuţit de boia de ardei, 
se mai mestecă puţin_ (câ. 
teva momente, ca să nu 
se ardă boiâua) şi se pun 
2 linguri de făină; meste
când în continuare, lăsăm 
încă puţin până Se aureş- 
te făina, după care stin
gem cu apă, adăugată trep. 
tat la început, apoi res
tul până la 2 litri. Se să
rează sau se pune supco 
sau verdeaţă conservată în 
sare. Atenţie la momentul 
când începe să clocotească, 
pentru că are tendinţa să 
dea in foc (se pune puţi
nă apă rece, se mestecă

pă 15—20 de minute su
pa e gata (încercaţi dacă 
s-a înmuiat telina). Supa 
se poate asorta cu verdea
ţă, drege cu gălbenuş şi 
cu/sau (doar) cu smântână; 
La fel se pot prepara su. 
pele de cartofi sau de gu
lii.

mâint?
— Da, mult mai .

fericit 1
— Şi cum e in rai ? ţ
— Da* cine a spus j

că sunt în rai ? J
0  „Dacă cineva este ţ 

pur şi simplu prost, | 
prostia se va inrăută- J 
ţi prin practicarea c i) 
de-a lungul Vieţii,. in i ____Jloc să se amelioreze" VGEORGE BERNARD , 

SHAW )

Culese şi „asezonate" ţ
de ILIE LEAHU

POŞTA PAGINII
•  Dna SANDA DUMITRU, pensionară, Deva, str. 

Victoriei, nr. 1, bl. 8, et. 5, ap. 17. Ne scrieţi că vă place 
să fiţi „veşnic in mijlocul evenimentelor", că citiţi „cu 
deosebit interes „Cuvântul liber", apreciind munca re
dactorilor care vă informează despre lucruri la care nu 
puteţi participa efectiv.

Apoi, mărturisiţi câ apreciaţi materialele scrise „cu 
suflet şi talent" de colaboratoarea noastră Ina Deleanu, 
pe care o numiţi „necunoscuta şi mai tânăra mea prie
tenă de suflet". Şi noi o apreciem, dovadă că-i găzduim 
materialele în coloanele ziarului nostru. In ce-priveşte 
dorinţa dv de a cunoaşte-o personal, „într-o zi când pa
şii o vor purta prin Deva", este mai greu de realizat, 
■dar nu imposibil. Noi îi vom transmite dorinţa dv.

Vă mulţumim pentru urările din finalul scrisorii. 
Vă dorim ia rândul nostru sănătate, de asemenea, ca intre 
satisfacţiile dv cotidiene să se numere cât mal des ci
tirea ţwginii „Femina". Aşteptăm în continuare să ne 
scrieţi. (VJS.).
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Pe Cătălin Dragomir, 
elev în clasa a XIT-a B- 
arte plastice a Liceului 
de Artă Deva, l-a reco
mandat pentru rezultate
le obţinute în timpul li
ceului dl prof. Tiron 
BudiU. L-am căutat să 
stăm de vorbă nu ătăt 
despre aceste rezultate, 
care i-au permis să cu
noască o bună parte a

artelor, care constituie 
probă teoretică la admi
tere. Va trebui să-şi pre
gătească şi mapa cu lu
crări, altă probă a acestui 
examen dificil.

Pentru că a avut pri
lejul să cunoască în ca
drul excursiei oferite de 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului pentru olim
pici ţări străine, l-am

Un tânăr 
ea „oricare altul"

t a w »  n n  w  ţ t m m i

Europei, cât mai ales 
despre preocupările sale 
prezente şi intenţiile pen
tru viitorul apropiat.

Când l-am rugat să-şi 
schiţeze singur biografia 
a fost foarte concis. Este 
elevul acestei şcoli înce
pând eu clasa a V-a. In 
clasa a IX-a ă luat locul , 
I la faza naţională a o. 
Umpiadelor şcolare la de
sen. Acest, an este cel mal 
greu, pentru că are de ' 
susţinut examenele de ba- : 
calaureat, de atestat şi 
de admitere. Vrea să ur
meze sculptura la Cluj. 
Pentru asta trebuie să hu 
creze mult. De obicei fa
ce 4—5 studii pe săptă
mână, lucrând zilnic în 
atelier câte 4—5 ore. A 
începui să înveţe istoria

întrebat ce părere i-au lă
sat tinerii din alte părţi. A 
vizitat atunci Austria, Ger
mania, Franţa şi Anglia, 
in ultima ţară stând două 
săptămâni şi văzând co
legii, întâlnind tineri a- 
propiaţi ca vârstă. Insă 
nivelul lor de pregătire, 
în ciuda dotărilor de ex
cepţie, l s-a părut pueril 
iar studenţii, care n-a
veau habar unde se află 
România, îi atribuiau al
te capitale, l-au decep
ţionat pur şi simplu.

Sentimentul că învăţă
mântul nostru e superior 
celor din ' ţările' vestice - 
atât de bogate îl face să 
se simtă mândru. Dar şi 
conştient de cât de dură 
va fi concurenţa pentru 
a se regăsi apoi între

\
studenţii la sculptură. De ţ 
aceea este şi preocupat, 
de pregătirea sa teore- 1 
tică şi practică. ţ

Punând la socoteală şi / 
timpul afectat celorlalte ’ 
obligaţii şcolare, pregă- ţ 
tirii pentru bac, rezultă i 
că şi Cătălin se numără, 
printre tinerii foarte o- \ 
cupaţi. Totuşi el mărtu- \ 
riseşte că .reuşeşte să gă- 1  

sească timp pentru un J 
film, o plimbare şi mai) 
rar pentru discotecă. „Eu i 
sunt ca oricare altul de 1 
vârsta mea — crede Că- V 
tălin. La fel şi colegii \ 
mei, Învăţăm, lucrăm în 4 
atelier, dar _ ne şi dis- } 
trăm. Trebuie însă să \ 
ştii să alegi ceea ce e med i 
important, că dacă acu m ? 
nu'tragi.., Dar, organi- i 
zăndu-te, poţi face câte ţ 
puţin din fiecare (dis- i 
fracţii — n.n.), prepon, ’ 
derentă rămânând însă ) 
pregătirea. Eu cred însă i 
că acest lucru e valabil 1 
pentru toţiK Sau. ar trebui 
să fie pentru toţi liceenii 1 
claselor terminale. ţ

Seriozitatea cu care Că- 1 
tălin Dragomir îşi pri- 7 
veşte pregătirea, modes- \ 
tla cu care se apreciază 4 
şi dorinţa de a pătrun. i 
de intr-un mediu artis- J 
tic, cum este cel al ceh- ţ 
trului 1 universitar Cluj, i 
Sunt ; tot- atâtea motive 1 
să- credem că visul lui}

: se va împlini. Mai întâi 4 
acela de a fi student, a- i 
pot sculptor. }

VIORICA ROMAN \
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l l
„Cele mal mari pros- J

I ţii nu le spun proş- | 
tii, ci capetele mijlo. *

I* cii care vânează du- I 
pă originalitate".

î I
I LUCIAN BLAGA

Dl ANA.
Te simţi singură şi pă

răsită, nu-ţi poţi găsi riici 
un prieten, deşi ai fost de 
mai multe ori îndrăgostită, 
băieţii nu te iubesc pen
tru că eşti supraponde
rală.'

Diana, să nu uiţi nici
odată că omul este ceea 
ce face, adevărata fru
museţe a unui om izvo
răşte din sufletul său şi 
nu atât din aspectul său 
fizic. Nu pot sâ neg că 
la orice vârstă dragos
tea are ochi şi pentru 
frumuseţea fizică. Cine te 
preţuieşte o face pentru 
spfletul tău şi nu nea
părat : pentru fizicul tău, 
iar dacă o dragoste este 
bazată doar pe atracţia 
fizică să ştii că nici nu 
este dragoste ! Omul este 
trup dar şi suflet. Deşi.

gur moda zilei de azi i 
pretinde femeii să fie f 
subţire, înaltă şi bine ? 
proporţionată însă ade-1 
vărata frumuseţe vine ! 
din expresivitate. Chiar [ Işi un trup subţire poate f * 
fi urât aşa cum unul mai t 
plin poate fi frumos, im-4 
portant este cât de ex- i 
presiv" este trupul res-T 
pectiv, ce vrea să nef 
spună. Dacă eşti intr-a- ţ  
devăr mult. prea grasă» 
încearcă totuşi să ţii re-i 
gim, fă multe exerciţii J 
fizice, aleargă mult, fie-| 
care clipă de. timp liber f 
să o foloseşti cheltuiri- * 
du-ţi energia fizică. Da. i 
că forma trupului tău |  
este destul de importan- î 
tă pentru tine sigur vei 1 
reuşi să obţii ceea ce do- * 
reşti dar nu uita că fru. I. 
museţea trupului este * 
trecătoare pe când cea » 
a sufletului este veşnică I *

INA DELEANU î
f

şio 
! la Club T

i

— Mai bine m-aş fi I 
măritat cu Scaraoţ- » 
chi, îi strigă tânăra | 
soţie soţului, plfnă de J

Inervi.
— Nu era posibil > 

draga mea, răspunde I 
junele. Ştii că sunt j 
interzise căsătoriile in- J 
tre rude apropiate I |

I

T M n u t a x u l  v i s e l a *

P r iv ire a  o c h ilo r  tă i 

L u m in isccn ţâ  m i nu tară,

Pe cadranul vieţii. ; >
Ă ş  v re a  să în to rc  m in u ta ru l, " :  r

Să re tră ie sc  v is u l de a ltăda t,

D ar v ia ţa  e un  m ecanism  pe rfec t, 

M e rg e  do a r în a in te .

GHEORGHE PURCAR
I
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YUL BRYNNER — vocaţia iui a fost western-ui
Rolul de pistolar, din 

weşţerprul „The Mşgnifi- 
cent Şeven" (Cei şapte 
magnifici) — 1960, regia 
John Sturges, fiind secon

date dc alte nume celebre ale 
westem-ului, Charles Bron- 
son, James Coburn şi Ste- 
ve McQueen, i-a adus lui 
Yul Brynner o uriaşă po
pularitate în rândurile 
spectatorilor din sălile de 
cinema. Presa şi critica de 
film au fost unanime în 
a recunoaşte că prin jo. 
cui său actorul este con
vingător şi că ştie să-şi 
pună în valoare aptitudi
nile şi siguranţa de sine. _ 
Yul Brynner, pe numele' 
său adevărat Julius Bry. 
ner, s-a născut la 11 iu
lie 1917 în insula Sahalin 
— Rusia. A plecat pe ul
timul său drum la data 
de 10 octombrie 1985, la 
New York. Copilăria şi-a 
petrecut-o in China, de 
unde emigrează în Franţa. 
Devine acrobat de circ şi 
cu chitara în mână colin
dă ţările Europei de Vest.

Se produce pe scenă în 
Franţa şi mai apoi — pe ■ 
Broadway în Statele Uni
ted unde vi. obţine * primele 
mari succese în comedii. . 
le muzicale ale vremii. 
Debutează pe ecran. în 1949 
cu filmul „Port of New, 
York" (Portul New York) 
regia I.aszlo Benedekk. 
Regizorul Joseph L. Man- 
kiewicz îl solicită apoi să 
facă „tandem" cu un alt 
mare actor, Edward G. 
Robinson, în filmul „Hou- 
se of Strangers" (Casa stră
inilor) din acelaşi an 1949. 
Cu ecranizarea music-hall- 
ului „The Kind and 1“ 
(Regele şi cu mine) —. 1956 
regia Walter Lang, Yul 
Brynner mai. face un ma
re pas spre afirmarea ar
tistică, . pentru acest film 
fiind răsplătit cu statue
ta „Oscar“ pentru, cel mai 
bun actor şi slavă Dom. 
nului că în astfel de si
tuaţii concurenţa este ma
re I Merită . să precizăm că 
în rolul de rege al Sia- 
mului trebuia să apară

ras în cap. Cum legenda, 
rului regizor Cecil Blount 
de'Miile i-a plăcut îir a- 
ceastă postură, atunci când 
l-a solicitat să joace în 
„The Ten eommanda. 
ments" (Cele zece porunci)

PROFIL
CINEMATOGRAFIC

— 1956 l-a rugat să-şi păs
treze acea „frizură1* I Cum 
şi actorului i-a plăcut cum 
arată de atunci a apărut 
în toate filmele sale ras 
în cap. A interpretat ro
luri de compoziţie etică 
în „The Sound and the 
Fury" (Sunetul şi furia)
— 1958, regia Martin Ritt, 
„Taras Bulba“ — 1962, re
gia John Leg Thompson şi 
„Solomon and Sheba" (So. 
lomon şi regina din Saba)
— 1959, regia King Viddr. 
A fost prezent în filme de

război de măre montare 
„Triple cross” (Eddie Chap- 
man, agent-secret) —1966, 
regia Terence Young şi 
„Bitva na Neretvi" (Bătă
lia de pe Neretva) — 1969, 
regia Veljko Buljici. Abor
dează un registru larg de 
eroi fie că este vorba de 
un luptător indian pen. 
tru libertate în „The Lon- 
gest Duel” (Duelul lung)
— 1967, regîa Ken Anna- 
kin, fie un luptător mexi
can cum a fost „Villa Rai. 
des“ (Balada lui Pancho 
Villa) — regia Buzz Ka- 
lik. Toţi eroii cărora Yul 
Brynner le-a dat viaţă pe 
ecran au avut întotdeau
na un suport moral, iar 
prin felul cum acţionau 
demonstrau tăria lor de 
caracter. Filmografia sa 
cuprinde aproape toate ge. 
nurile cinematografice, 
dintre care mai amintim 
peliculele ; „Anastasia" — 
1956, regia Anatole Livak 
„The Brothers Karama- 
zov" (Fraţii. Karamazov;
— 1958, regia Richarn

Brooks, „Escape from Zah- 
rain" (Evadare- din Zah- 
rain) — 1962, regia Ro- 
nald Neaxne, „The Double 
Man“ (Omul dublu) —1967, 
regia Franklin J. Schat- 
ner, „Le serpant" (Şar
pele) —1972, regia Henri. 
Verneuil. Unul din rarele 
eşecuri ale creaţiei sale 
cinematografice a fost „The 
Return of Magnificient 
Seven“ (întoarcerea celor 
şapte magnifici) 1967 în 
regia lui Burt Kennedy — 
de altfel, un specialist al 
genului western, fost e- 
lev al marelui regizor John 
Ford.

ADRIAN CRUPENSCHI, 
Deva

NOTA REDACŢIEI. Du
pă cum vedeţi dle Cru- 
penschi, publicăm manu
scrisul pe care ni l-aţi tri
mis. Aşadar, aşteptăm şi 
altele, mai scurte, mai 
concise şi în care să fie 
vorba şi despre tineri ac- 
t(<ri.

Kyu-Do vă spune ce- 
va ? Este un club de 
Karate din Deva.

Foto PA VEL LAZA

—*—*—*—*— a
t

In anul care a tre- ţ 
cut, la nivelul hnisi>{ 
cipiului Hunedoa. 1 
ra, infraeţionalitatea J 
în rândul minorilor a I 
crescut. Au scăzut CO? 
puţin Insă infracţiu-1? 
nile săvârşite de tine»*

I
si |

'  r

infractorii 1
*r

rii între 18 şi 26 de1* 
ani. y

După părerea dluiiii 
Tiberiu Horea Hăr- ^ 
şan, prim procuror m 
Parchetul de pe lân- jL 
gă Judecătoria Hune- | 
doara, principalele ca- f  
uze sunt două : lipsa 4 
totală de educaţie (ab. 1 
senţa familiei şi şco- 
Iii) şi influenţa tot 
mai accentuată a u- î1 
nor factori negativi Ţ 
(racolarea tinerilor de 4 
infractorii maturi).,!. 
(V.N.)

i
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Un sistem
cu numeroase

(Urmare din

ie ia care se mai adaugi 
33 Conducători auto trimiţi 
tn judecată pentru acciden
te mortale de circulaţie.

— Există vreun domeniu 
fn care s-a redus numi. 
rul infracţiunilor ?

— A scăzut numărul per
soanelor care au săvârşit 
lapte prin violenţă şi. 
ceea ce este mai imbucu- 
ţăţpr. a scăzut ou 23 ta 
«ot& ntenărul celor trimit 
•t judecată pentru infrac
ţiuni de omor sau tentati
ve ia aceste fapte.,

— Din punctul de vede
re al activităţii instituţiei 
dumneavoastră, cum apre-

infracţionalitatea din 
Eftţ? Unde se situează 

nostru din punetut 
vedere ăl numărului- 

4» infracţiuni ? | >
' — fefracţionalitatea se
menţine la un niviel ridi
cat, fiind trimişi în jude
cată 594 de cetăţeni la 
m i m  locuitori, ceea or 
reprezintă muit peşte me
dia pe ţară.

Ete acest punct de ve
dere suntem pe unul din 
primele locuri In „topul" 
Judeţelor,' fapt ce nu ne 
onorează.

— Dacă ne raportăm la 
•Ife judeţe, are fenonenid 
infracţional hunedorean ce» i 
va specific ?

—• Fiind un judeţ puter
nic industrializat şi cu o 
pondere însemnată a po
pulaţiei urbane, ponderea 
Infracţiunilor care păgu
besc avutul particular sau.: 
public este deosebit de ri
dicată. Se observă forma
rea a tot mai multe gru- 
puri de infractori care 
sunt tot mai organizaţi şi 
produc pagube mari. Sem
nificativ în acest sens este 
tin grup de 63 de infrac
tori din Hunedoara, care 
au păgubit avutul S.C, 
wŜ >ERURGlCA“ SA. Hlţăf 
wsdeara cu peste 100 mi
lioane lei.

*ţm Care credeţi -că este 
«08 mai păguboasă Şi pe-
fioutoasă infrâcţiţme în 
preţuit ?
~ — Nu se poate face o 
ierarhizare a infracţiunilor, 
fiecare faptă care aduce 
atingere legilor' ţării şi 
vătafilor sociale '(apărate:, 
dfi acestea având- gradul 

' Său de pericol social. E-

vkăent, infracţiunile con
tra vieţii omului sunt ce
le mai grave.

Un deosebit pericol îl pre
zintă corupţi®, aflată în 
creştere alarmantă, dato
rită multiplelor consecin- 

care le generează, 
sunt şi infracţiuni

le prin care se favorizea
ză scurgerea avutului sta
tului în avutul unor socie
tăţi particulare, el căror 
patroni sunt rudele sau 
prietenii unor mănageri ai 
societăţilor cu capital de 
stat, deşi în acest caz pe
depsele simt simbolice (în
chisoare de la 3 luni Ia 
2 ani sau amendă penală 
prev. de art. 19* din Le
gea 31/1990).

— De o vreme, Ia Orăş. 
tie şi Brad funcţionează 
parchetele fecale. Care este 
părerea dumneavoastră fa
ţă de activitatea lor ?

— Parchetele dm Grăş- 
tie şi Brad funcţionează fn 
condiţii bune, degrevând o 
parte însemnată din dosa
rele Parchetului de pe lân
gă Judecătoria Deva.

Probleme in ceea ce pri
veşte personalul avem la 
Brad, unde cei doi candi
daţi la funcţia de procu
ror nu au îndeplinit con
diţiile legale, fn sensul că 
nu au avut pregătirea pro
fesională . corespunzătoare.
In aceste ĉondiţii nu în
ţelegem să încadrăm pro
curori, deoarece înfăptuirea 
actului de justiţie presu
pune în primul rând pro
fesionalism.

— Ştim că şi la Haţeg 
trebuia să ia fiinţă o ase. 
'Menea instituţie. Care este 
situaţia acum ?

— Fostul preşedinte al 
Consiliului judeţean (ac
tualul prefect), dl ing. 
Cost el Alic, primarul "tei 
naşului Haţeg, dL pro£ 
Marius Constantinescu .-şW*. 
dl senator Ioan Diniş ne-au 
acordat un sprijin deose
bit în anul care « trecut, 
obţinându-se toate aprobă-

Iţite,, şt avizele aeeesaţpr*' 
pentru ca o clădire dat 
Haţeg să fie trecută prin 
îfotărâre a Guvernului Ho. 
mâniei în proprietatea Mi
nisterului Public. Din lu
na octombrie aşteptăm â- 
cest lucru şl în momentul 
în care hotărârea ift cauză 
va apărea, în cel mai scurt 
timp posibil va fî întoc

mit proiectul de reparare 
a clădirii, aflată într-o sta
re jalnică şi apoi se vor 
face reparaţiile necesare 
unei bune funcţionări â 
parchetului.

Precizez că asigurarea 
spaţiilor necesare funcţio
nării parchetelor este, prin 
Legea de organizare jude
cătorească, o obligaţie a 
organelor puterii locale şt 
a puterii executive.

— Cam apreciaţi siste
mul legislativ in care par. 
chetul şi, Implicit, procu
rorul îşi desfăşoară acti
vitatea?

— Sisţemul legislativ ac
tual prezintă încă nume
roase lacune, deoarece âu 
fost abrogate unele legi 
care conţineau dispoziţii 
evident necorespunzătoare 
economiei de piaţă, dar nu 
au apărut în loc reglemen
tări dare şi precise, pe 
asemenea, au fost abro
gate unele legi şi, mă re
fer în special la Legea Pa
trimoniului Naţional, care 
erau foarte bune în quasi- 
totalitatea prevederilor, dar 
nu au apărut încă regle
mentări noi.

Un caz cu totul aparte 
îl reprezintă Codul penal 
şi Codul de procedură pe
nală, care din 1993 s-au 
tot discutat in Parlamen
tul României, dar nici pâ
nă hi prezent nu s-a reu
şit să fie aduse ta concor
danţă ca reglementările 
europene în vigoare, fapt 
ce creează numeroase greu
tăţi, săvârşirea unor fapte 
fiind pedepsită simbolic, 
deşi simt deosebit de gra
ve şi astfel procurorul nu 
poate lua măsura arestă
rii faţă de infractori care 
păgubesc cu Valori deose
bit de mari avutul statu
lui sau al întreprinzători
lor particulari.
, Datorită Unor astfel de 
— noi procuro- 

în unele cazuri 
Ia trecerea ca

pitalului de stat în mâi
nile unor. întreprinzători 
particulari pe căi Ilegale.

— Din câte cunoaştem, 
au existat cauze «Unelte, 
care au necesitat un mare 
volum, de muncă din par
tea procurorilor, cu impli. 
carea mai multor persoa
ne, inclusiv cadre de con
ducere, dar în care instan
ţele de judecată, prin sen.

tinţele date, au achitat pe 
o bună parte dintre eei 
trimişi în judecată. Un 
exemplu ar putea fi volu
minosul dosar al Abatoru
lui din Petroşani. Care ar 
fi explicaţia ?

— Cauzele complicate, | 
cu mulţi inculpaţi care să
vârşesc împreună făpte pe
nale sunt tot mai nume
roase In ultimii ani, ceea 
ce demonstrează existenţa 
unui început de criminali
tate organizată şi în jude
ţul nostru. Evident, aces
tea pentru a fi rezolvate 
presupun un efort deose
bit de mare pentru efec
tuarea urmăririi penale şi 
stabilirea tuturor împreju
rărilor in care au fost să
vârşite faptele.

In cauza la care faceţi 
referire a fost trimis în 
judecată un .grup de 7 in- 
fractori, care prin falsifi
carea actelor au vândut 
Abatorului din Petroşani 
câteva cute de bovine ta
rate drept tineret bovin şt 
astfel au încasat în plus 
însemnate sume de bani 
Mare parte dintre infrac
tori au fost angajaţi ai u- 
nităţii, inclusiv directorul 
acesteia şi au fost con
damnaţi de către Tribuna
lul Hunedoara.

Curtea de Apel Alba- 
îuiia a apreciat însă c3 se 
impune efectuarea unei ex. 
pertize şi audierea altor 
persoane şi astfel a res
tituit parchetului cauza. 
Legea de organizare jude
cătorească îmi interzice să 
fac aprecieri asupra solu
ţiilor date de instanţele ju
decătoreşti te cauzele de
duse judecăţii, astfel că 
nu vă pot spune decât că 
în prezent se fac în con
tinuare cercetări şi că vom 
aplica prevederile legale 
fără nici o reticenţă faţă 
de . toate persoanele eare 
s« va dovedi că au săvâr. 
şit infracţiuni.

Desigur te unele proce
se «Q «testat păreri deo
sebite între instanţele ju
decătoreşti Şf parchete în 
ceea ce priveşte pedepsele 
aplicate unor infractori. 
Conform legii avem drep
tul de a face apel sau re
curs In astfel de situaţii 
şi, ori de câte ori am a- 
predat că unele pedepse 
sunt blânde, am fojosit a- 
ceste căi de atac.

Curs De:

CONTABILITATE
organizat de

C am era  d e  C om erţ s i  D n d u s tr ie  a  

j u d e ţu lu i  Q tu a e d o a ra  ** D e v a  

în perioada 5 m artiG -31 aprili©  1996
Informaţii suplimentare si înscrieri"- la sediul 

C.C.I. Hunedoara, tel. 212924, 216792.

S.C FULGER STOP AUTO S.R.L. 

Reprezentat prin dispeceratul taxi non-stop

Vă oferă servicii taxi, tarife acceptabile, 
cartele cu patru călătorii plătite şi una gra
tuit. v.;

J*entru convingere formaţi .
959.

Dupâ 4 servicii cu platâ 
vâ oferim un serviciu local a m u ţ im

1 2

3 4
ea.mii., r • irnwiiji imT

mm

As igură  spaţ iu p u 
b l ici tar  pe postur i  de 
r a d i o  p r i v a t e  om ur
m ătoarele oraşe '

TALON
•ROMAN IAN TOP 100*

■i _■ ' „ :?■ .
? * ,
3 . .

BUCUREŞTI
CONSTANTA

4
A
fi

TIMIŞOARA  
CLUJ-NAPOCA *

7 . .

ORADEA in ...........
11 . . . .

SATU-MARE 1?.............  , ^
PITEŞTI 13 . . 1 î:.t

14 : ::: 1
ARAD ifi ... -
BU£ÂU 16* r .j -  f

17 M.
- BISTRIŢA in - : i  -

SLOBOZIA
1 q : : ,
20 . „f

URZICENI

Informaţii la telefon 
230116

. Expediaţi talonul pe 
adresa: “Radio Deva", 
str L. Blaga, rfr. 40

.. ............— .— «te

e  • * «  •  •  •  * a» •  •

„REVISTA JANDARMERIEI" LA NR. 100

JRevista jandarmeriei" 
(serie nouă) publicaţie a cor
pului oamenilor de arme 
— jandarmi a ajuns Ia 1 
februarie 1996 la nr. 100.

înfiinţată la 15 decern, 
brie 1922 din iniţiativa tj» 
nor ofiţeri de la Şcoala 
de ofiţeri de jandarmi O. 
redea. „Revista jandarme.

. riei" (serie veche) a trăit 
până după cel de_al doi
lea război mondial tl948).

Mai bine de 40 de ani, 
Jandarmeria a fost lipsită 
de o tribună publicistică 
proprie, eare să dea glas 
aspiraţiilor sale.

Abia în' anul 1991, tot 
la 15 decembrie, a apărut, 
sub imperiul unei nece
sităţi mediaţi ce stringente, 

. seria nouă a „Revistei 
, jandarmeriei**.

tn prezent „Revista jan
darmeriei" se prezintă ca 
o demnă continuatoare a 
celei de ieri, promovând 
publicistic interesele jan
darmeriei aflate în de_ 
plină concordantă cu in
teresele societăţii româ- 

' neşti. -r :; - ,, -l- - ;

Lt. col. VALER OLTEANU, 
Gpt. PETRUŢA 

POIENARU

•  ta •  • • • • • * < * • » * • • <

Despre declararea averilor
Hotărârea Guvernului 

nr. 473 din I? septembrie 
1993, publicată în Monito
rul Oficial nr. 229 din 22 
septembrie 1993, aduce o 
clarificare a unei situaţii 
despre care se discută 
mult: persoanele care de
ţin funcţii de conducere în 
administraţie trebuie să-şi 
declare averea pe care o 
posedă, la numirea în func. 
ţie.

Este o măsură bineve
nită. pentru că dacă sunt 
unii care, odată ajunşi pe 
o funcţie, se pun pe că
pătuială, sunt mulţi, foar
te mulţi cel eare îşi des. 
făşoară activitatea in mod 
corect, dar bănuiala, chiar 
nejustificată, aduce atingere 
©noarei şi posibilităţii lor.

Odată intrată in vigoa
re legea, există instrumen
tul, posibilitatea de a se 
face verificările necesare 
pentru... separarea grâu
lui de neghină.

Gel numiţi într-o func-

ministru, miniştrii de stat, 
ceilalţi membri al guver
nului, secretarul general 
al guvernului, secretarii şl 
subsecretarii de stat din 
aparatul guvernului şi din 
ministere, directorii gene.

CURIER JURIDIG

ţie ce presupune o anu
mită putere trebuie *â 
completeze, la numire, un 
formular, să dea o deda. 
raţie ce se află anexată 
la hotărâre. •

Din categoria celor ce 
trebuie să completeze de
claraţia la numirea te 
funcţie fac parte * pripite

rafi, directorii şl şefii de 
• compartimente publice 
centrale, prefecţii, sybpre- 
fecţii, directorii generali 
din aparatul tehnic şi de 
specialitate - al prefecturi
lor, secretarii consiliilor 
Judeţene şi te consiliului 
focal al municipiului Ba. 
eureşti, secretarii consilii

lor locale, conducătorii 
serviciilor publice descen. 
tralizate ale ministerelor 
şl adjuncţii acestora, di
rectorii generali şi di
rectorii de regii autonome 
şi al societăţfior comerci
ale cu capital integral sau 
majoritar de -stat şa.

Această măsură este de 
natură să ducă la creşte, 
rea autorităţii persoane
lor ce deţin funcţii de con
ducere, asigurându-se co
rectitudinea In activitate 
şi, implicit, la depistarea 
celor care pun buzunarul 
propriu mai presus da 
datorie, de lege.

Desigur, pe măsura rea
lizării privatizării, aceas
tă lista este te continuă 
schimbare.
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COMANDAMENTUL pentru inundaţii

SITUAŢIA ALINEATELOR DISTRIBUITE 
FAMILIILOR AFECTATE DE HHRDATA

Au fost distribuite următoarele eantităţi
•  ulei — 4 litri/persoănă
•  zahăr 5 kg/persoană 

pateu de ficat — 10 cutii/persoană 
caime de vită — 4 cutii/persoană 
săpun — 3 bucăţi/persoană

de alimente s

îjfh: 
. •

Numele şi 
prenumele

Localitatea Nr. ■ 
persoane

LOCALITATEA 
VAŢA DE JOS

1.
■ 8. 

3.
.

5.
6.

7.
8.
9,

1 10. 
11. 
12.

: i3.
; m.
.15.
i 16.
L 17‘. 18.

ik  
l: 20.
: 2L
f-. 22.

‘ 23.
; 24.

25.
26. 

i 27.
28.

. 29. 
f  30.

31.
32.
33.

■ 34. 
'•35.

' 36.
5 37.
' 38.
■ 39. 
}■■*■:• 
' 41.
f 42. 
i 43. 
i 44.
. 45.
; 46.
47.

[ 48. 
49.

2
•  2 
5 
2 
1

'4:"
2
T
4
2
3

Mitiu Avram, Vaţa de Jos 
Marc Aurelia, Vaţa de Jos 
Jianu Virgil. Vaţa de Jos 
Blagaila Xoan, Vaţa de Jos 
Maciu Măria, Vaţa de Jos 
Neag Iovu, Vaţa de Jos 
Bulz Ioan, Vaţa de Jos 
Andrecău Roman, Vaţa de Jos 
Marian Nieolae, Vaţa de Jos 
Slugan Alexandru, Vaţa de Jos 4 
Vuscan Minodora, Vaţa de Jos 2 
Boloţ Aron, Vaţa de Jos 
Boloţ Amos, Vaţa de Jos 
Simon Violeta, Vaţa de Jos 
Şendrei Aurel, Vaţa de Jos 
Bora Mitra, Vaţa de Jos 
Maciu Avisalph, Vaţa de-Jos 
Andricau Zoriţa, Vaţa de Jos 
Anghel C-tin, Vaţa de Jos 
Blagaila Aurelia, Vaţa de Jos 
Matei. Angliţa., Vaţa dg Jos 
Neag Floare, Vaţa de Jos 
Ţănăsoiu Mariana, Vaţa de Jos 8 
Vuzdugan Aurel, Vaţa de Jos 2 
Damian Ileana, Vaţa de Jos L 
Covaci Teodor, Vaţa de Jos *2 
Tuculete Florin, Vaţa de Jos 3 
Neag Costica, Vaţa de Jos, 1 
Furdui Gherghina, Prihodişte S 
Borza Viorel, Prihodişte 1 
Bomemisa Vasile, Vaţa de' Sus 2 
Siler Paraschiva, Vaţa de Sus 8 
Bulaesc Gh., Vaţa de Sus 
Aslău Mariana, Vaţa de Sus 
Mursa Gh., Prihodişte,

Ceoflica Virgil, Prihodişte
Bulzesc Ilie, Prihodişte 
Loliş Ioan, Prihodişte 
Rus C-tin, Prihodişte 
Loliş Alun, Prihodişte 
Cara lina Iosif, Vaţa de Sus 
Şoica Nichifor, Vaţa de Sus 
Şoica Miron. Vaţa' de Sus 
Şoica Ion, Vaţa de Su»
Bănici Rozalia, Vaţa de Sas 
Străuţ Dorel, Vaţa de Sus 
Tdsca Nieolae, Ocişor 
Horga Iosana, Ocişor 
Ciur Samoilă, Ocişor

LOCALITATEA 
CRIŞCIOR

3
3
7

2
6
3
8 
3 
3 
2 
6 
T-' 
4-
3
4 
3

i Numele şi prenumele Nr.
persoane

1. Bite Zoriţa
2. Străuţ Valeria i
3. Ciocan Ioan : 9
4. Suciu Vasile -: -V: 3 î
5. Ignisca Ionel ■
6. Duca Eugenia . .  ̂ 3
% Miha Gheorghe ' «
8. Raţ Ioan 4
9. Maciu Nieolae 4

10. Chel Ion 2
11. Tebieş Ioan 3
12. Bota Cornel 2,
13. Raţ Nieolae 8
14. RusU Maria 1
15. Dumitru Ştefan 2
16. Pătrui Sofica 1
17. Ricoja Irina 1
18. Virtea Alexandru 4
19. Badău Avram 6
20. Iovan Letiţia 1
21. Feier Ioan
22. Marcu Maria 1
23. Mircea Ştefan 2
24. Ştefan Elena a
25. Lazăr Elena i

Numele şi prenumele , Nr,
persoane

26. Simedrea Costina 2
27. Simedrea Maria 4
28. Marian Ioan 4
29. Jorza Doina 1
30. Mateş Iosif 5
31. Sida Mihai 2
32. Petricele Vasile 5
33. Tuhtoţ Constantin 2
34. Pieşa Doina 5
35. Matei Solomon 3
36. Deoanca Elena 2
37. Ometa Viorel 6
38. Ometa Maria 1
39. Codriii Avram 7
40. Vela Nioolae 3
41. Almăşan Victor 2
42. Lascaa Petru 2
43. Cioara Aurel 3
44. Bucureştean N. 4
45. Neagu Nieolae 6-
46. Siminâ Iosif -4
47. Străuţ ACram 5
48. Covaci Gheorghe 4
49. •Bunea Măria »
50. Bunea Clpudia 3
51. Bunea Lucian
52. Radu Nieolae
53. Holda Valentin
54. Holda GŞerasii»
55. Jurj Marja '
56. Circo Severian
57. Jurca Mioara 
59. Faur Ioajji
59. Codrean Nieolae
60. Diniş Mitcea 
81, Ferician Lazăr
62. Străuţ Iosif
63. Gagyl Luiza
64. Forgacs Adrian
65. Coroiu Jţemus
66. Nariţa Aurel
67. Motocea Sofia
68. Şerban Lavinia
69. -Junea Constantin
70. Ochişiu Florica 
tk  Curci Alexandru 
72. Circo Dorin

, 73. Goaetî ' ŢîberiU
74. Flonea Aurelia
75. Pascal Ioan
76. Nariţa Anica ' ^
77. Giurgiu Viorica
78. Jorza Troian 
79- Cotişel K^it,
80. Forgaci Andrei
81. Zahâria Ificolae
82. Da vid Nieolae
83. Costişei C-tin
84. Huţ Nicotee '
85. Huţ Nicoifte
86. Mărcii Săbin
87. Joldiş Vasile
88. Sturza Debil
89. Almăşan Motesti
90. Almăşan Nieolae
91. Laslău Aurel
92. Tiu Nieolae
93. Ratusoa C-tin
94. Dicumuş Ioan
95. Negru Otllia
96. Comea Petru
97. Pripon Radu
98. Clinciu Gheorghg
99. Teoc Ioan
100. Tomesc Gheorghe
101. Bar Maria
102. Gruiesc Rozalia
103. Cladnl Ioan
104. Pop Eteica
105. Santo Elisabeta
106. Eckert Iosif
107. Jurcuţ Gheorghe
108. Buşe Dumitra
109. Bune» Angela
110. Buta Ioan

4
5 
1 
4 
1 
2 
2
6
3
4
3
5 
2
4
3
6
4 
1 
«
1 
9 
3 
1 
1 
1
2
1
2 
3 
3
5 
3 
3
3 
» 
2
4 
4 
4 
3
3
4 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
2
3 
1
5
6 
1 
I
4 
3
t
1
5

Zi albă 
la Teliuc

La Primăria din Teliuc 
am nimerit intr-o- zi mai 
aparte. Dl primar era bol
nav, viceprimar nu este. 
Singurul om de nădejde 
cu care am putut sta de 
vorbă despre treburile 
sătenilor a fost dl Ioan 
Rogovan, secretarul Pri
măriei.

— Necazuri mari am 
avut cu inundaţiile, a 
ieşit Cerna din matcă. 93 
de gospodării au fost inun
date. Unele mai mult, 
ajteie mai puţin. Dar ia 
demisol în pivniţele să
tenilor a oairuns apa, a 
făcut stricăc.uui.

— Cetăţenii au primit 
ajutoare ?

— Da. îmbrăcăminte, 
încălţăminte, alimente. 
Pi efectura. Consiliul ju
neţi an au fost alături de 
noi. Comisia de la judeţ 
a trecut prin toate gospo
dăriile afectate. 8-ai» 
constatat pagube şi oa
menii au fost ajutaţi

— Câte gospodării au 
fost lovite mai rău 7

— 93, Dar nu toate la 
fel de grav. Repet ce
tăţenii afectaţi şi-au ari
ni ft drepturile cuvenite.

Ne-am continuat rai
dul prin Teliuc. Cerna era 
retrasă In albia ei. Ză- ■ 
pada era mărişoarâ şt 
albă. La secţiile de ciz
mărie, frizerie, croitorie 
uşile erou deschise Cli
enţi nu. Am intrat la Ali
mentara nr. 26,. con
dusă de dna Olivia Nec- 
şa. Fără exagerare, © u- 
nitate modei, cura rar am 
mai văzut în ultima vre
me. Abundenţă de pro
duse. Frumos, curat, i- 
gienlc rânduite.

— Vânzările lunare 7 — 
o întrebăm d« dna Oli
via Necşa. ,

— Cam 15 milioane de 
lei ' • '

•— Astăzi ce au cerut 
cumpărătorii, gospodinele 
şî nu aţi avut?

— Din luna noiembrie 
nu am mai primit lapte, 
iar din decembrie ou ni 
s-au mai onorat co
menzile la unt. Cumpă
rătorii sunt rieprtdţumiţi, 
pe bună dreptate,, , ■

— Comenzi faceţi ?
-»» Zilnic, dar nu se 

onorează. Sunt familii cu 
copii mici, cu oameni bol
navi ţn vârstă care au 
nevoie zilnic de produse 
lactată-, . V .■. ■
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S.C. FARES S.A.
ORAŞTIR

Angajează fochişti cazane medie presiune. 
Informaţii la telefoanele 647570. 641040.

„p««**** A.G.E.R. SERVICE Bucureşti
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JÂ  p*rbraei« noastre sunt weres tn ¥aţi
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Ptasea/ă ţi cuponul şi 
certfîcatele de profuietate 

la F.P.P. I - "BANAT * CRIŞANA".

p eV o ', V o M ,
FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I 'BANAT-CRlţ»AJ\A

DEVA lei. OST-olbOOă
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VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând cal 8 ani, că
ruţă şi ham. Deva, Ml- 
hai Eminescu. 104. (6447)

- #—« * v • • • * •  - *

• Vând teren intra
vilan zona Ceangăi. 
Deva, tel. 624427.

(6430)

•  Vând caroserie Mer
cedes 115, Diesel, preţ 
negociabil. Orăştie, tel. 
642062. (1794) •
. « Vând Audi NSU 100,
an fabricaţie 1980, înma
triculat, preţ 3300 DM, 
negociabil. Crişcior, , nr. 
172, telefon 656442.

(3529)
• Vând Fiat Croma, pie

se de schimb, elemente 
caroserie. Tel. 651077.

(3530)
•  Vând Audi 80, 110

CP, an 1981, 1700 mărci, 
negociabil. Tel. 718009.

■ (2861)
, Vând Audi 80, neîn-
matricuinbil, stare excep
ţională, plus piese schimb, 
Dacia 1310, înmatriculată. 
Informaţi! tel. 717289.
' . (2862)

•  Vând player diso 
Sony. Tel. 617847.

(6*49)
•  Cumpăr miere de

albine, cantitate nelimi
tată. Cumpăr Dacia break, 
Deva, telefon 623391.

(6442)
•  Vând loc casă 28 ari, 

Veţel. Informaţii Veţel, 
nr. 5.

(6451)
•  Vând casă cil gaz, 

Deva, curte, grădină mare. 
Telefon 618367.

/ ' (6191) :
•  Vând avantajos TV

14 D izotermă, motor
Braşov, Deva. 624427.

(6464)
Vând din dezmem

brare pleSe auto Nissan
©luebird 1985 Combi, 2000 
«mc, telefon 625325.

(6458)
•  Vând urgent apar

tament două camere, car
tier Dacia. Informaţii tel. 
629305.

(6190)
■m Vând apartament 3 

camere, Deva, telefon 
620276, după ora 18.

(6456)
• Vând. casă, curte, 

grădină, garaj. gaze. Si- 
meria, 661189.

(6454)
•  Societate comercială 

producţie Deva, str. A. Şa- 
guna, nr. 1. în incinta 
Vinalcool Deva, vinde din 
stoc : bandaje mină 1200, 
bandaje mină 1000, bol- 
ţari mină semilună.

(6455)
• Vând mânză semi- 

murană, vârsta 3 ani, sat 
Leşnic, nr. 60.

■ p; (6443)
•  Vând apartament, preţ 

avantajos. Simeria, Piaţa 
Unirii, bl. 21, sc. B/20.

(6474)
- •  Pierdut certificat cod 

fiscal nr. 2113847, apar
ţinând S.C. Dana Com- 
impex SRL Deva. Se 
declară nul.

(6462) ,
•  Pierdut certificat cod 

fiscal cu nr. 2111854, a- 
parţinând S.C. Ioana I re
flex SRL Deva. Se de
clară nul.

(6446)
•  Ofer de închiriat spa

ţiu comercial DeVa, str. 
Horia, 57.

. (6463)
•  Schimb apartament 2 

camere. Deva, Al. Arma
tei, bl. 7 C, sc. III, ap. 7, 
cu apartament 3 camere. 
Telefon 627958.

(6453)
•  SC Coralis SRL Ti

mişoara. str. Ialomiţa, nr, 
2, tel. 056/200165. Distri
buitor în România al u- 
nor firme de prestigiu din

■ Austria şi Germania (a- 
llmente) angajează pentru 
zona Deva — Hunedoara 
—- Valea Jiului agenţi co
merciali. Condiţii: expe
rienţă ca agent comercial, 
studii minim liceul, ma
şină proprietate personală 
şi carnet de conducere ca
tegoria B. seriozitate, te
lefon la domicilia Oferim . 
salarizare deosebită. Dori

torii vor depune un 
eurriculum vifae pe adresu 
firmei. * *-46437)

•  Consiliuf local al 
comunei Bucureştii anun
ţă scoaterea la concurs 
a postului de director de 
cămin. Detaliii la sediul 
Consiliului local Bucu- 
reşci, zilnic între orele 
8—15,30.

Conducerea 
'.•  Angajăm urgent pen
tru laboratorul Simeria 
inginer sau subinginer 
construcţii sau chimie. 
Tel. 612320, 612321.

(6457)
COMEMORĂRI

• Azi, 14 februarie, se 
împlinesc 2 ani de când 
soarta nemiloasă l-a luat 
pentru totdeauna dintre 
noi pe cel ce a fost

• Azi, 14 februarie, 
se împlinesc şase luni 
de durere şi lacrimi 
de la pierderea pre
matură şi incredibilă 
a scumpului şi ado
ratului nostru fiu, 
student

oViduj nicolae
BAI,OS IN'

Ovidiule, nu ne-au 
rămas decât frumoa
sele amintiri despre 
tine şi un loc de veci 
unde să punem o 
floare şi toată dra
gostea noastră. Dum
nezeu să-ţi odihneas
că în pace sufletul 
tău bun. Mama $i 
tata.

(6445)

COSTEL HÎNDOREAN
Veşnic vei fi în sufle

tele noastre, Tanţa, fiul 
Ionuţ, părinţii, fraţii, cum
naţii şi prietenii. Dum
nezeu sâ te odihnească 
în pace ! (396055)

DECESE

• Familia îndoliată a- 
nunţă cu durere înceta
rea din viaţă a scumpu
lui nostru soţ, tată şi bu
nic

MIUAI CIOLPAN
înmormântarea mier

curi. 14 februarie 4996, 
ora 13, de la Capela 
Catolică Deva. Dumne
zeu să-l odihnească în , 
pace !
_____________ (6467)

Ş Azi, 14 februarie, se 
împlinesc 7 ani de când 
dragul nostru

OARA FII.IP 
din Brad ne-a părăsit. 
Soţia' Maria, fiii Ovidiu, 
Paul, Radu, nurorile Fla- 
via, Lili, nepoţii Anca, 
Dan şi Vlad. (3528)

• Soţia şi copiii a- 
nunţă cu adâncă du
rere încetarea din 
viaţă a celui care a 
fost un minunat soţ, 
tată şi bunic

laurean rusan
înmormântarea azi, 

14 februarie, ora l3, 
de ia domiciliul din- 
Hunedoara.

(6471)

.•  Colegii de - ser
viciu de la Maeon 
S.A. Deva, Fabrica 
BCA, sunt alături de 
doamna Ghilea Mi- 
haela în aceste mo
mente grele pricinuite' 
de pierderea tatălui..

(6478)
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FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT
In baza Legii nr. 53/1995, a H.G. 887/1995 şi a Normelor Metodologice nr. 1/1995, 

pune în vânzare prin licitaţie publică fără preselecţie 49% din acţiunile următparekir 
.societăţi comerciale:

SOCIETATEA 
COMERCIALA -

S.C. COMIN S.A. 
PETROŞANI

S.C. SARM1S S.A. 
DEVA

S.C. AVRAM IANCU 
S.A. BRAD

Sediul Petroşani, str. M. 
Eminescu, nr. 22

Deva, P-ţa Victoriei, 
nr. 3

Brad, str. Indepen. 
denţei, bl. 17

Obiect de activitate Comerţ piese schimb 
industria minieră

Prestări servicii 
turistice

Comerţ cu amănuntul 
şi alim. publică

Capital social la 
30. IX. 1995

688 501 mii lei
8 413 425 mii lei 1543 025 mii lei

Nr. total de acţiuni 27 540 > 336 537 61 721
Valoarea nominală 

unei acţiuni
a

25000 lei/acţiune 25 000 lei/acţiune 25 000 lei/acţiune
Structură

acţionariat
FPS — 70 %
FPP — 30% <

FPS — 70 % 
FPP — 30%

FPS — 70 % 
FPP — 30%

Nr. acţiuni puse 
în vânzare 11 016 134 615 24 688

Preţ de pornire 
a licitaţiei 76 777 25 730

. *1
25 756

Facilităţi 
de plată

Avans 30%, rate 6 
ani ; Dobânda 9%/an

Avans 30%, rate 6 
ani; Dobânda 9%/an

Avans 25%, rate 7 
ani; Dobânda 7%/an.

4
Licitaţiile vor avea loc pe data de 26. II. 1996, începând cu ora 10, la sediul Filialei

judeţene FPS Hunedoara—Deva, din str. 1 Decembrie, nr. 35. Licitaţiile se reiau de ma
ximum 2 ori, cu reducere  ̂ preţului de pornire cu câte 5% la interval de o oră.

Cei interesaţi în cumpărarea pachetului de acţiuni trebuie să achite taxa de 25 000 
lei la casieria Filialei judeţene FPS, până la data şi ora ţinerii licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine Ia telefoanele 211089 şi 214503, Ia sediul 
FPS Deva. (135)

A C C E L E R A R E A  P R O C E S U L U I  DE  
P R IV A TIZ A R E

v a  a ş t e p t a m  i a c e n i r e i e  u e 
s u b s c r i e r e  p e n t r u  a v * e x p r i m a  
o p ţ i u n e a  de  d e p u n e r e  a t i t lu r i lo r  de 
p r iva t i za re ,  c o n t r a  a c ţ i u n i '

N um ai  p â n ă  in 3 1 m a r t i e  1 99S  pu te ţ i  
o p t a  p e n t r u  u n a  din s o c i e t ă ţ i l e  corne r  
c ia le  din ţ a r ă ,  şi de ce  nu? . . .  p e n t r u  un a  
din c e le  115 s o c i e t ă ţ i  din j u d e ţ .

P â n ă  la 3 0  ap r i l i e  1996  ave ţ i  şi 
p o s i b i l i t a t e a  d e  a o p t a  p e n t r u  u n u '  din 
Fondur i l e  p r o p r i e t ă ţ i i  p r iva t e .

D u p ă  a c e a s t ă  d a t ă  a t â t  C N P  c â t  si 
c e r t i f i c a t e l e  d e v in  nu le :

l i w f

ALEGEŢI

REGIONALA DE DISTRIBUŢIE GAZ METAN 
D E V A

Informează'Consumatorii de gaze naturale 
din localităţile Deva şi Simeria că începând 
cu data de 8. II. 1996, numărul de telefon pen 
tru anunţarea deranjamentelor este 

• 928
Acest număr va fi montat şi în celelalte 

localităţi.

S.C. „REMPES“ S.A. DEVA 
cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 5 jţ 

ANCAJEAZĂ prin concurs: î
şef birou financiar, |

Condiţii: studii superioare de specialitate ţ 
şi 5 ani vechime în domeniu. (

CONCURSUL va avea loc la sediul Socie- i 
tăţii în data de 29.02.1996. . |
■ Informaţii suplimentare la telefon : 054//  
621273 int. 105. (023797) ]

v - x - x  x U - ^ x  1;■'■■■■ • "'Li'i---' --_n __________ ___ I
, CONSILIUL LOCAL V
ţv:Ur ■ ŞOLMUŞ

Organizează în data de 28. 02. 1996, ora 
9, la sediul consiliului local, concurs pentru 
ocupare» posturilor de director cămine cultu. 
râie şi bibliotecar. .

Informaţii suplimentare şi bibliografia se 
pot obţine de la sediul Consiliului local.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA

Organizează licitaţie în data de 27 februa
rie 1996, în vederea închirierii următoarelor 
imobile situate în Zlaşti:

—- Grajd vite 
-»  Grajd Vite

■ ■--••'Grajd vite-: ' X X ;

Casă îngrijitori vite
— Sediu administrativ
— Fanar metalic
— Fătul de lemn 
—- Cântar bascul
Licitaţia va avea loc la ora 10 la sediul 

Consiliului local al municipiului Hunedoara,
In str. Libertăţii nr. 17. i

Informaţii suplimentare se pot obţine Ia ţ 
adresa de mai sus, telefon 712543.

SUNTEŢI SOCIABIL ŞI AMBIŢIOS?
Aveţi nevoie de venituri suplimentare ?

(Dacă da, vă oferim’ o colaborare x 
de lungă durată, la o activitate 

cu perspective.
Tel. 215447. Luni—vineri, între 14—17

(pentru programare şi interviu). (6396653)
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