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Simpozion medical-creştin

„Omul-trup şi su fiet“ j
In zilele de 14—16 martie a.c., la Sala festivă J 

a Prefecturii judeţului, din Deva, are loc simpozio- j 
nul medical-creştin pe tema „Omul — trup şi su- J 
flet“, un dialog interdisciplinar, după cum mărtu- > 
risesc organizatorii, în programul manifestării, teo- I 
logic, psihologic şi medical despre starea psiho- J 

I spirituală a bolnavului şi efectele asupra tem ei; să |  
! identifice şi să jmnă în lumină efectele pe care le * 
I are asistenţa spirituală asupra bolnavului şi »ă m e, |  
; diatizeze această „nouă şi atât de veche misiune * 
|  sacerdotală „Terapeutica spirituală"; să provoace şi I 
• să întreţină un dialog ecumenic pe această temă... s 

Manifestarea debutează joi, 14 martie a.c., ora |

Infractorii şi-au 
perfecţionat „munca"!

Interviu cu dl locotenent colonel 
IOAN DAVID,

comandantul Politiei Municipiului Petroşani

— Pentru poliţiştii Viii 
Jiului, cum a început anul 
1996, dle David ?

— Faţă de alţi ani, mai
Hniştit. In mod obişnuit, 
de aici se dădea pionul la 
cântec” în evenimentele 
mai deosebite din Judeţ. 
Acum insă nu. De altfel, 
un fapt foarte îmbucură
tor la Petroşani i a scăzut 
numărul infracţiunilor cu 
violenţă. :

— Totuşi, şi-or & hiat 
infractorii, liber In ăcegsti 
perioadă măi friguroasă?

— Nu. Am constatat 153 . 
de infracţiuni, 43 pe linie

Cu un lut valoros de gimnaste se vizează locuri 
de frunte la marile întreceri din acest an

I 11, cu un Te Deum ecumenic. In cadrul simpo- 
'  atonului Vor lua cuvântul personalităţi ale vieţii » 
|  culturaLştiinţifice, cadredidactice din învăţământul I  
- superior laic şi teologic, reprezentanţi ai Amba_ J 
|  sadei Greciei la Bucureşti. La ora 19, ; la Casa de |  
. Cultură Deva se organizează o expoziţie de carte, * 
t icoane, sculptură ete. Vineri, 15 martie ac., va |  
J avea loc o vizită la Castelul Corvineşţilor din Hu- •

t nedoara, iar de la ora î l ,  manifestarea continuă la I 
Deva. Sâmbătă, 16. martie a.c. se va desfăşura * 

î sesiunea de concluzii şi evaluare. (M. B.). |

economică, 27 judiciar, 24 
la' Legea circulaţiei etc. 
Deşi un număr mare, sunt 
cu 80 mâl puţine decât 
in aceeaşi perioadă a anu
lui trecut. , ■

A consemnat 
VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 4-a)

Terorismul împotriva păcii
Mărţişorul de anul a. )p teroriste: „Cele opt 

cesta n-a fost de bun Sile soldate cu patru 
augur pentru israelieni. atacuri teroriste au schim_ 
După ce cu o săptămă- bat rădicai faţa ţării".
nă in urmă, tot Ia Ieru
salim, aproximativ în 
aceleaşi condiţii şi pe 
aceeaşi linie de autobuz, 
Un atac similar a făcut 
75 de victime, duminică, 
3 martie, dimineaţa, un 
alt atentat, un adevărat 
carnagiu, a pulverizat 20 
de persoane şi a rănit 
alte zeci. între cei u-

Şi, adăugăm, nu numai 
faţa „ţării sfinte" ci şi a 
întregului Orient Mijlo
ciu, pentru că, dincolo 
de durere, *de sânge, de 
teroare, de încrâncenare, 
actele teroriste asumate 
de organizaţia integristă 
palestiniană Hamas vi
zează ceea ce este mai 
grav, torpilarea proce
sului de pace In aceasta 
parte a lumii. 1

Orice om raţional îşi .• 
dă seama că actele te- ţ
rogiste ale organizaţiei l 
palestiniene Hamas. ca f* 
de altfel şi ale extremiş-

cişi erau şi 7 cetăţeni 
români (unul a decedat 
ulterior în spital), care 
se aflau la lucru în 
Israel. A doua zi, luni,
4 martie, teroriştii au 
explodat o bombă în_ 
într-un autobuz la Tel 
Aviv, ucigând 20 de oa
meni şi rănind alţi 
50. Dacă punem la so
coteală şi actul tero
rist din 26 februarie de 
la Ashkelon, comis con
comitent cu cel de la 
Ierusalim, când o per
soană a decedat şi multe 
au fost rănite, bilanţul 
este tragic: 66 de morţi 
şi zeci de răniţi.

Ziarul „Maariv" din 
Israel rezumă astfel si
tuaţia dramatică dato- .....î i ■■■' ■» "■»<»'

. rată valului de atenta- (Continuare In pag. a 2-a'.

tilor israelieni (să nu \ 
uităm că fostul prim-1 
ministru al Israelului') 
Iţak Rabin a fost ucis ) 
de un Israelian) au drept i 
scop stoparea procesu- / 
lui de pace între Israel ) 
şi ţările arabe !n ge- ţ 
neral, şi coJ Intre israe- 1 
lieni şi palestinieni In 1 
special. Mii de israe- i 
lieni, la Ierusalim şi Tel I 
Aviv, au manifestat zgo- j 
motos, cerând capul lui 
Shimon Peres, actualul' 
prim-mlnistru al Israe- 1 
lulul, care, împreună cu | 
predecesorul său, Iţak

GB. PA VEL
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;! 13 Mâ M iE 1996
«J- 1 dolar SUA — 2859 lei !
!j •  1 marcă germană — 1928 lei J
■ •  100 yeni japonezi — 2713 lei ■

■ S •  1 liră sterlină -  4357 lei !
ÎJ •  1 franc elveţian — 2378 lei \
■ •  1 franc francez — 563 lei •
| •  100 lire italiene -  182 lei S
J Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale |

| ■ a  României

«

Convorbite cu prof. 
OCTAVÎAN BELU, 

antrenor federal, coordonator 
al lotului olimpic feminin

— Dle prof. OCTAVÎAN BELU, vă rog 
să-mi permiteţi să deschidem discuţia 
noastră prin a vă adresa, din partea ci
titorilor noştri şi a celor din redacţie, 
un sinCer LA MULŢI ANI, cu ocazia a- 
niversării recente a unui număr de ani. 
S-au limpezit apele 1 in gimnastica româ
nească ?

— MULŢUMESC ! Nu fac parte dintre 
aceia care îşi ascund vârsta. Am împli
nit, ia 17 februaire 1996, 45 dc ani şi 
altă dată când se spunea vârsta se în. 
cerea şi amintirea anilor de activitate po
litică, revoluţionară, de recluziune, cum 
e la modă acum. Eu pot să spun, dacă 
vreţi, că în luna aprilie împlinesc 15 ani 
de activitate la lotul naţional al Româ
niei şi legat de acest lucru, venind mai 
aproape de zilele noastre, pot să vă spun 
că nu m-a surprins deloc hotărârea luată 
de Biroul executiv al F.R. de Gimhasti- 
că, aceea de a concentra valorile înaintea 
unei campanii extrem de grele, care va 
începe cu Campionatele Mondiale indi
viduale, programate la PORTO RICO în 
luna aprilie, Va continua cu EUROPE
NELE de la Birmingham şi apoi se va fi
naliza cu OLIMPIADA de la ATLANTA. 
Deci. nu m-a uimit, ea să spun aşa, a- 
ceastă decizie. Eu depusesem de mult
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H i H
■  •  AGROEXPO ’96. în 
perioada 15—18 martie 
a.c. 
din

ciului poştal din Ghe- 
lari, am aflat că aici 
cetăţenii au depus, până 
zilele trecute, peste 1100 
de cupoane şi certifica
te pentru privatizare. 
Multe dintre opţiuni sunt
îndreptate spre S.C. Ca-

Sîntuhalm are loo sial S. A. Deva,

Ouna pe

BELU OCTAVÎAN

armele, după ce, o dată cu apariţia a- 
cestui lot de junioare de la BUCUREŞTI, 
am bătut la multe uşi pentru a le des
chide, am apelat şl la presă, pentru a 
convinge lumea că nu este bine să in
terpretăm prezenţa lotului de la Bucu
reşti. numai de a vedea un al doilea lot

NICOLAE GA VREA 

(Continuare !n pag. a 3-a) 

i
l  ; ÎN ZIARUL 
i DE AZI :

^  ̂ ^  m S.C. 
expoziţia de utilaje a- Marmosim Simeria, S.G. 
gricole şi pentru indus- Panic0r S.A. Hunedoara, 
tn a alimentară, mamfes- s  c  Agromec S.A. H u -| 
tare organizata de către nedoara ş; aite societăţi" 
Camera de Comerţ ş i jn -  comercial| .  (S. C.). I
dustrie a judeţului Hu_ |
nedoara. Gel interesaţi # NESTATUTARE. Bi-I 
au posibilitatea să-şi a- roul j udeţean p n ţ CD" 
sigure dotarea cu noi Hunedoara,* analizând I  
instalaţii, utilaje sau condiţiile în care s-au! 
alte produse necesare desfaşUrat alegerile m u-| 
propniior gospodării sau nicipale din data de l0 
societăţilor comerciale.
(N. T.).

•  CHIPUL MAMEI. 
Cei peste 53 de copii 
preşcolari şl şcolari al 
Casei de Copii din Brad 
s-au putut bucura de 
ziua de 8 Martie, alături 
de ceilalţi copii şi de 
cadrele didactice care-i 
îndrumă, ei realizând şi 
un frtlraos program in
titulat : „Chipul mamei 
necunoscute". Celor năs
cuţi în această zi ad-

imartie 1996 constată c â | 
ele au fost nestatutare,| 
motiv pentru care a u |  
fost anulate (preşedinte* 
Bucur Mihai). |

•  VIOLENŢA, tn an
samblu, la nivelul mu
nicipiului Hunedoara, în 
anul care a trecut, in
fracţiunile contra per
soanei au scăzut. Au 
crescut insă cele eu vă
tămare corporală (23, 
în 1995, faţă de 21, în 
1994) şi cele cu vătâ-

ministraţia Casei de Copii mare corporală gravă 
le-a oferit mici ţa -  (cinci în 1995, faţă de

•  „Un politician se gândeşte la alege, 
rile viitoare ; un om de sfat se gâiţdeşte Ia 
generaţiile viitoare"»

B. F. CLARKE

douri, constând în dul
ciuri, precum şi un torţ 
festiv. (G. B.).

•  CUPOANE DEPUSE. 
De la dna Elena Bu
suioc, diriginte al Ofi

două în 1994). (V. N.).

— B B I
ocutA»«,  ̂ d l v/ii* _ ^ •• jI

* „Nici vorbă să 
nu-1 mai apăr 

pe Iskaodarani
SPUNE DOMNUL 

CERVENI

A avea la îndemână un 
maestru al barei cum este 
avocatul Nipelae Cerveni 
şi a nu folosi prilejul spre 

' a întoarce pe o parte şi 
pe alta chestiuni ardente 
aflate la ordinea zilei, ar 
însemna pentru orice zia
rist să lase sâ-i scape 
un prilej bun de a-şi in
forma c p  m p l e t  
cititorii. De asemenea în
trebări nu a fost scutit 
Celebrul avocat bucureş- 
tean, dar nici domnia sa 
nu le-a lăsat fără răs
puns.

întrebat dacă va con
tinua să-l apere în proces 
pe nu mai puţin faimosul 
şi îndelung — mediaţi za
ţul om de afaceri Zaher 
Iskandarani, domnul Cer
veni spunea că nu şi-a 
pus niciodată problema 
abandonării apărării. Am 
fost criticat de prietenii 
din Convenţia Democra
tică pentru faptul că am 
acceptat să apăr în acest 
proces, dar această apă
rare este o problemă a 
bicouiui de avocatură 
„Cerveni" în care lucrea
ză mulţi avocaţi, nu este 
deci numai a avocatului 
Cerveni. Cu atât mal 
puţin a omului politic sau 
a deputatului Cerveni 
Dreptul de apărare, drep 
tul la propria"- imagine 
sunt drepturi democrati
ce ale oricărui om de pe 
Pământ, nu numai ale lui 
Z. I. „Şi apoi mă pasio
nează cauzele dificile. Să 
ştiţi că Zaher Iskandara- 
ni este o ţreaţie a actua
lului regim, iar procesul 
Iul nu este un proces ds 
corupţie, ci este un pro
ces de grup mafiot a-

ION CIOCLEI 

(Continuare fn pag. a 2.a)



Metode de ameliorare prin lucrări 
’de suprafaţă a pajiştilor de deal (0

Condiţiile foarte diferi
te de relief, climă şi sol 
întâlnite în arealul pajiş
tilor de deal din ţara 
noastră, precum şi in
fluenţa puternică a facto
rilor antropici determină 
o mare variabilitate a 
pajiştilor permanente, din 
punctul de vedere al com
poziţiei lor floristice, al 
producţiei şi calităţii fu
rajului obţinut

îmbunătăţirea pajiştilor 
permanente din regiunile 
de deal nu se poate rea
liza fără a ţine seama 
tocmai de condiţiile spe
cifice fiecărui tip de 
pajişte, ale fiecărui trup 
de pajişte, fiecărei uni
tăţi de exploatare. In 
funcţie de aceste particu
larităţi, apare nşcesitatea 
elaborării şi aplicării în 
practică a tehnologiilor 
diferenţiate.

Nu este admis, spre 
exemplu, ca la stabilirea 
şi aplicarea unei tehno
logii, cum ar fi desţele
nirea, să nu se ia în 
considerare panta terenu
lui, care limitează atât 
gradul de mecanizare, cât 
şi adaptarea unor mă
suri care în mod indi
rect provoacă declanşa
rea sau accelerarea pro—

. caşului de eroziune a so-, 
Uilui. ■/:

Terenul poate fi folo
sit ca pajişte până la 
panta de 35 ia sută (19°), 
peste această pantă fiind 
indicat numai pentru sil
vicultură.

Pentru îngrijirea şi îm
bunătăţirea pajiştilor per
manente, în general, se 
execută două mari cate
gorii de lucrări: lucrări 
de suprafaţă şi lucrări 
radicale.

I .uerările de suprafaţă 
sunt cele prin care se 
creează condiţii mai hune 
de viaţă pentru plantele 
valoroase de pe pajişti, 
fără a se distruge co
vorul vegetal existent. Lu- ‘ 
crările de suprafaţă re
prezintă lucrările de bază 
pentru sporirea producţiei 
şi calităţii pajiştilor per
manente din regiunile de 
deal.

Toate pajiştile cu o 
compoziţie floristică valo
roasă. precum şi cele mai 
puţin valoroase, dar care 
nu permit desţelenirea, se 
ameliorează numai pnn 
lucrări de suprafaţă.

Principalele lucrări de 
suprafaţă ce se execută 
pe pajiştile de deal sunt 
următoarele: fertilizarea, 
aplicarea amendamente

lor, combaterea buruieni
lor, distrugerea vegetaţiei 
lemnoase, distrugerea mu. 
şui oaielor şi nivelarea, 
supraînsămânţarea, com
baterea eroziunii solului, 
evacuarea excesului de 
umiditate şi, în unele si
tuaţii, irigarea.

Iată câteva consideren
te importante privind 
aplicarea îngrăşămintelor! 
Plantele care cresc pe pa
jişti extrag din sol, pen
tru nutriţia lor, cantităţi 
însemnate de azot, fosfor, 
potasiu, calciu şi alte 
macro şi microelemente. 
Pe baza cercetărilor în
treprinse până în prezent, 
pe majoritatea tipurilor 
de pajişti permanente din 
regiunile de deal s_a sta
bilit că mărimea consu
mului de elemente nutri
tive creşte odată cu 
producţia de furaje. Cele 
mai importante elemente 
de nutriţie pentru plan
te su n t: azotul, fosforul 
şi potasiu!.

Dună cum este cunoscut, 
azotul reprezintă elemen
tul cu rol preponderent, 
el intrând în compoziţia 
proteinelor în proporţie 
medie de 16 la sută. Pentru 
vegetaţia pajiştilor azotul 
este elementul esenţial 
care asigură creşterea *i 
formarea biomasei. .&**-*$ 
frăţirea gramineeior, " (if ge
nerare!" rapidă: dttpS "coa
să- sau păşvmat -şi creş- ■ 
terea conţinutului în 
substanţe proteice din fu
raje.

Fosforul are un rol
central in relaţiile de sin
teză şi de oxidare bio
logică. în procesul de 
fotosinteză, în metabolis
mul aminoacizilor, lipide
lor etc. Se stimulează 
creşterea sistemului ra- 
dicular, înfrăţirea la gra_ 
minee, formarea organe
lor de reproducere, măreş
te -rezistenţa plantelor la 
secetă. Fosforul contribuie . 
la sporirea producţiei pe 
pajişti şi contrabalansea
ză . excesul de azot.

Spre deosebire de azot 
şi fosfor, potasiul. care 
intră în alcătuirea a nu
meroase molecule organi
ce ^lin plante, se .găseş
te ; acumulat sub formă 
de ioni, mai ales în ţe
suturile cu metabolism 
intens şi cu creştere ra
pidă. Potasiul măreşte 
rezistenţa plantelor la ger 
şi la boli criptogamice, 
îmbunătăţeşte calitatea 
furajului şi influenţează 
pozitiv producţia. In a_ 
pliearea îngrăşămintelor

pe pajiştile de deal tre
buie să se ţină seama 
de o serie de criterii, in
tre care menţionăm : ne
cesitatea administrării di
ferenţiate a îngrăşăminte
lor in funcţie de tipul 
de pajişte, de însuşirile 
şolului şi de modul de 
folosire a pajiştii; folosi
rea cu precădere a în
grăşămintelor chimice u- 
şor solubile şi a îngrăşă
mintelor organice bine 
fermentate m u  »  îngră
şămintelor lichide, având 
în vedere faptul că în- 
grăşămintele nil se pot în
corpora în sol, dozarea 
corectă, pe criterii fun
damentate ştiinţific^ a 

.cantităţilor de îngrăşă
minte ce se aplică, în 
scopul îmbunătăţirii com
poziţiei floristice şi obţi
nerii de randamente su
perioare în condiţii eco
nomice avantajoase ; fo
losirea pe suprafeţe cât 
mai mari a îngrăşămin
telor organice, inclusiv 
fertilizarea prin târlire, 
care prezintă metoda cea 
mai simplă şi mai efi
cientă de îngj-ăşare. Uşor 
de aplicat pe pajiştile de 
deal datorită posibilităţi, 
lor mult mai bune de 
transport şi administrare 
a acestor îngrăşăminte în 
Muaparâţie cu pajiştile de

IligpişSfflintele . organi- 
«  ’heprezmtă cele m*i
echilibrate şi cont plete în- ’ 
grăşâminfe folosite pe 
pajişti.

Pe pajiştile permanente 
de deal se folosesc toate 
sortimentele de îngrăşă
minte organice, o ponde
re mai mare având gu
noiul de grajd, îngrăşă- 
mintele semilichide şi 
mustul de grajd.

Gunoiul de grajd este 
mai bine valorificat când 
se foloseşte împreună cu 
doze mici şi moderate de 
îngrăşăminte chimice, din 
care nu trebuie să lip
sească cele cu fosfor. Ast
fel, împreuna o» fio—ioo 
kg/ha N, 30—50 kg /ha 
P20  şi 50 kg/ha JC5O, 
gunoiul de grajd în doză 
de 30—40 t/ha r eahzcază 
producţii de 4—6 t/ha sub
stanţă uscată.'

(Va urma)
Ing. VÂLUCA MICU, 
cercetător la S.C.P.P, 

‘Geoagiu

boli şi bolnavi de inimă
— O asociere foarte pe

riculoasă este intre fumat
şi diabet. Ce este de fă
cut?

Desigur, nu ne pu
tem întoarce la modul de 
viaţă din Evul Mediu. 
Dar nici nu trebuie să 
asistăm pasiv! la degra
darea stării de sănătate % 
populaţiei sub influenţa 
acestor factori. Miza este 
atât de mare încât merită 
făcut un efort colectiv şi 
individual de înlăturare 
sau reducere a acestor 
factori de risc. In definitiv, 
nimeni nu ne obligă să 
fumăm şi să admitem co
piilor noştri să fumeze, să 
circulăm .■ pe orice dis
tanţă numai cu maşina, 
să stăm pironiţi la tele
vizor ore întregi sau să 
consunam calorii şl şare 
în exces. Să nu uităm, 
insă, rolul statului şi al 
factorilor politici care tre
buie să redea cetăţeanului

a electrocardiogramei şi a
tensiunii arteriale timp de
24 ore în timpul activită
ţii curente^

— Nu aţi încercat să vă 
descărcaţi c> ajutorul u- 
nor sponsori?

— Nu am căutat spon
sori, Credinţa, mea este că 
dotarea unii secţii de spi
tal trebuie să se facă pe 
altă cale. In al doilea 
rând, nu-mi place verbul 
„a te descurca". Asta 
presupune că cineva a 
încurcat lucrurile. iar 
deseurcându-mă eu nu 
sunt sigur că nu încurc pe 
alţii. Totuşi, vă asigur 
că n-aş refuza un sprijin 
de oriunde ar veni.

— Munca de medic nu 
este uşoară. Ce caracte
ristici are cardiologia?

— Ca şi chirurgia sau 
alte specialităţi, cardiolo
gia este un univers în care 
se concentrează toate fa
ţetele ştiinţei medicale :

Convorbire cu dr. IOAN MARA, 
medic primar cardiolog

speranţa şi încrederea în 
viaţă, să creeze posibilităţi 
pentru O alimentaţie mai 
diversificată, precum şi 
condiţii de destindere şi 
petrecere a. timpului li
ber. Aşadar, această ches
tiune este departe de a 
aparţine numai sectorului 
medical, este de interes 
naţional, iar fiecare cetă
ţean este bine să înveţe 
să-şi gestioneze propria 
stare de sănătate.

— Cum face faţă reţeaua 
de cardiologie bolilor car
diovasculare?

.— In prevenirea şi com
baterea acestor boli este 
angajat aproape tot corpul 
medical. Greul cade pe 
umerii medicilor de me
dicină generală cărora le 
revine un rol important 
in depistarea precoce a 
îmbolnăvirilor prin con
troale periodice, îa  urmă
rirea bolnavilor cronici, 
ca şi In educaţie sanitară, 
îndrumarea acestora, pre
cum şi rezolvarea cazuri
lor mai deosebite, revin 
secţiei de cardiologie şi 
clinicilor de specialitate.

— Cum staţi cu Apara
tura din dotare?

— Bine şi rău. Bine tu 
sensul că avem cu ce să 
rezolvăm problemele prin
cipale. Râu tn sensul că 
ne lipsesc Unele aparate 
cum ar fi de exemplu cele 
de înregistrare portativă

prevenire, eforturi mari 
de precizare a diagnosti
cului, urmărirea bolnavi
lor cronici, tratarea ur
genţelor. In cardiologie e- 
xistâ şi superurgenţe în 
care minutul .este o uni
tate de timp prea lungă 
pentru a interveni. Aici 
se întâlnesc teama, dispe
rarea, speranţa Şi fericirea 
imensă prin care trec 
atât pacientul cât şi fa
milia lui. Aceste trăiri se 
succed uneori Intr-un sens 
său altul cu o viteză u_ 
luitoare. Medicul pune în 
aplicare un ' uriaş bagaj 
de cunoştinţe teoretice (cu 
adaptare la fiecare caz 
îrf parte) şi o aparatură 
complexă, fiind ajutat de 
ceilalţi colegi şi de ca
drele medii. Este o muncă 
de echipă prin excelenţă. 
Această „punere în sce
nă" are In «pate multe ore 
de studiu, de cercetare a 
noutăţilor care de cele

ŞEPTELUL 
IN, CREŞTERE

Domnul Ioan Alrhăşan, 
şeful punctului de repro
ducţie şi selecţie a ani
malelor din. Crişcior —, 
ne-a informat că in această 
localitate în anul 1995 nu
mărul bovinelor a fost cu 
50 cap°te mai mape faţă 
de anul 1994 ; la viţei pro
centul de natalitate a 
crescut cu 87 la sută. Prin

punctul de reproducţie au 
fost însămânţate 324 ca
pete vaci. 50 capete vi
ţele, 61 capete vaci fiind 
cuprinse în controlul ofi
cial al producţiei de lap
te. Până în prezent s_au 
acordat unui număr de 2D7 
persoane premii potrivit 
Legii nr. 83 pentru pro- 
duşii obţinuţi şi declaraţi 
prin însămânţări artifi
ciale. (Al. J.).

mai multe ori se găseso 
în reviste în limbi stră
ine. greu de procurat. Este, 
fără îndoială, o muncă 
grea din punctul de vedere 
al creierului şi inimii. 
De aceea, a vorbi de ,.me- 
«wria“ de medic mi se 
pare o viziune simplifi
catoare ce-l plasează în 
partea de jos a ierarhiei I 
sociale.

— Cât de mult se inter-,
ferea ză cardiologia cu 
factorul social? ;

— Medicina implică ea 
însăşi o latură socială im
portantă. In cardiologie 
factorii soqio-economici au 
un rol important atât în 
geneza majorităţii bolilor 
cât şi hi urmărirea şi tra
tarea acestora.' Să nu ui
tăm două lucruri: 1. Ma
joritatea acestor boli sunt 
cronice şi trebuie urmărite 
şi tratate ani de zile. 2. 
Afectează de regulă oa
meni mai în vârstă. Or, 
cheltuielile legate de res
pectarea regimului alimen-, 
tar şi cumpărarea medi
camentelor sunt foarte 
mari în raport cu salari
ile şi pensiile actuale. Ca 
să nu mai vorbesc de 
lipsa laptelui din maga
zine de multe ori.

— Ce aşteptaţi de la 
reforma în domeniul să
nătăţii?

— Creşterea accesibi
lităţii populaţiei la asis
tenţa medicală, îmbunătă-, 
ţirea Calităţii actului me-;
dieal.

-1- Cum ne putem apăra 
în faţa stresului psihic?

— Asupra omului se 
revarsă un ocean de pro
bleme. Cum spunea Ior_-- 
ga : .Plătim- chiria vieţii 
prin suferinţe". Personal, 
cred că putem reduce im
pactul acestui stres prin- 
tr-un efort de a vedea tot 
(timpul partea luminoasă 
a lucrurilor, cât mai multă 
mişcare în aer liber şi o 
Credinţă mai puternică în 
Cel ce a creat lumea. <
-Discuţie consemnată de i 

ESTERA SlNA : \
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«Nici vorbă să nu-1 mai apăr 

pe Iskandarani"—spune domnul Cerveni
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(Urmare din pag. 1)

taşat puterii, căruia fs- 
kandarani îi încurcă so - 
ootelile. Dosarul de aproa
pe 1 metru înălţime al 
lui Zaher nu conţine ni
mic care să justifice a- 
restarea şi condamnarea 
lui. Cu asemenea dosare 
fiecare dintre dumnea
voastră poate fi arestat 
mâine".

La întrebarea „Cum a_ 
P r e d a ţi sprijinul pe care 
Miron Cozma l-a promis 
PDSR în alegeri, dl Cer
veni a răspuns sec: 
„PDSR face alianţe şi cu 
dracul dacă crede că a- 
ceasta fi foioseşte. - Pe 
mine m» mă surprind# o 
alianţă eu Miron Cazma. 
Nu oitâţf că I>DSR a  su
pravieţuit prin mineriada 
din septembrie 1991".

(Urmare din pag 1)

Rabin şi cu liderul pa
lestinian Yasser Arafat 
au iniţiat procesul de 
pace în Orientul Mijlo
ciu. Acest lucru nu 
este întâmplător şi deno
tă că pacea între Israel 
şi ţările arabe nu este pe 
placul cercurilor extre
miste d in . ambele tabere, 
care văd tot mal mult. 
odată cu trecerea timpu
lui şi stabilizarea păcii, 
că organizaţiile loj-, aşa 
zis integriste sau funda- 
mentaliste. pe de o 
parte, extremiste de 
dreapta pe de altă parte, 
devin fără obiect, adică 
inutile. Of, acest lu
cru In concepţia acesto
ra este exclus.

Dând dovadă de curaj 
si luciditate, atât Shimon 
Pefes. cât şi Yasser Ara
fat în ciuda amenin
ţărilor si B presiunilor 
făcute asupra lor au de
clarat că procesul de 
pace în Orientul Mij
lociu va continua şi că 
ntmic nu poate împie
dica desfăşurarea tn 
continuare a acţiunilor 
menite să pună pe un 
făgaş normal viaţa ls_

raelienilor, palestinieni
lor, a tuturor arabi
lor. în acest scop, atât 
Israelul cât şi Autori
tatea Palestiniană au 
luat măsuri pentru 
contracararea unor noi 
eventuale acte teroriste. 
In sprijinul cpntinuării 
procesului de pace s-au 
pronunţat aproape toa
te ţările lumii, S.U.A. 
dând şi un ajutor con
cret i-sraelienilor, prin 
aparatură sofisticată, 
pentru depistarea ' bom
belor.

România, al cărei şapte 
fii au căzut victime ne
vinovate terorismului, 
iar un al optulea se a- 
flă rănit In spital, este 
1a. fel de interesată In 
finalizarea păcii în O- 
rientul Millociu, acum 
având şi ofranda nedo- 
ritâ a sângelui. De a- 
eeea şi românii aşteap
tă mult de lâ reuniunea 
din Egipt care începe 
astăzi, cu participarea 
a peste 30 de şefi de 
state, consacrată păcii 
în Orientul Mijlociu şi 
nădăjduiesc la o împă
care definitivă Israelia- 
no—arabă, în folosul kw 
şi al întregii lumi.
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A zi în
„sferturile*

C upei
In programul foarte în

cărcat al formaţiilor din 
Divizia Naţională, ce au 
meciuri de campionat 
miercurea ţi  sâmbăta, 
azi, 10 echipe se vor 
„odihni*, iar S iţi vor 
disputa „s f e r tu r i le d in  
Cupa României. Cea mai 
aşteptată întâlnire este 
Dinamo — Steaua, ce se 
va desfăşura pe stadio
nul naţional Surprinză
tor, nu acest meci va fi 

■televizat, ci partida F.C. 
Naţional — Petrolul, ca
re se va disputa de la 
ora 12, ce. are loc la Pi
teşti. Celelalte două me
ciuri sunt F.C. Argeş — 
Inter (la Rîmnicu Vîlcea) 
şi Gloria Bistriţa — Farul 
(la Braşov), partide care 
vor începe la ora 14.

(S.C.)

COSTA MULT $1 
BULGARII DE 

ZAPA**?
Telespectatorii care au 

urmărit partida de fot
bal din D.N. Univ, Cra- 
iova — Steaua au putut 
să vadă „avalanşa" bul
gărilor de zăpadă arun
caţi In teren spre arbi
trii de la tuşe şi chiar 
spre unii jucători stei işti. 
El bine, C.CJÎ, a  dat un 
avertisment clubului cra- 
iovean şi... 3 milioane de 
lei amendă I A costat 
„distracţia" unor „specta
tori".

ILIB ÎN SFÂRŞIT 
A REUŞIT i

S-a sfârşit calvarul in
ternaţionalului ţomân
Ilie Dumitrescu. După 
multe intervenţii făcute 
de organele fotbalistice. 
Departamentul Muncii din 
Anglia a modificat to

tuşi 0 prevedere din 1952 
de a nu mai obliga ju
cătorii străini internaţio
nali la zi să contabilize
ze 75 la sută din meciu-, 
iile  formaţiilor de club 
pentru obţinerea permi
sului de muncă. Aşa că 
Ilie a primit drept de 
joc pentru West Ham 
United.

MIRON COZMA 
VA INTABI LOTUL 

JIULUI
Lăsând-o mai moale iu  

acţiunile sindicale dl 
Miron Cozma are mai 
mult timp pentru fotbal, 
liderul sindicatului din 
Valea Jiului fiind pre
zent cu echipa şi In de
plasare. Pe lângă fotba
liştii transferaţi în acest 
campionat, dumnealui se 
găndeşte să mai achizi
ţioneze un vârf de atac 
din Iugoslavia, dar şi 
alţi jucători din Africa 
şi chiar din... Brazilia I 
Se va întări şi sindicatul 
cu noi membri...

Hunedoara
Bazinul de înot din mu

nicipiul Hunedoara a 
găzduit recent o reuşită 
competiţie de nataţie la 
care au participat spor
tivii legitimaţi la Clubul 
Sportiv Şcolar Hunedoa
ra. Organizatorii — Di
recţia Judeţeană pentru 
Tineret şi Sport în co
laborare cu CSS Hune
doara au oferit frumoa
se premii celor care au 
urcat pe podiumul de pre
miere, Au participat la 
această competiţie sporti
vii născuţi în perioada 
anilor 1986—1989 dar am 
văzut la lucru în scurte 
evoluţii de verificare şt 
pe câţiva dintre juniorii 
hunedoreni, aflaţi in fa
ţa  unor mari şi iihpor- 
tante competiţii naţio
nale. Este vorba de ti
nerele speranţe ale na-

0 reuşită competiţie de nataţie
taţiei ANNKE GRECU, 
DIANA DURNEA, R0- 
XANA GHEORGHE, AN- 
DRADA RADU, SERG1U 
CAPTARI, ALIN COJO- 
CARU şi RELU HARAU.

Dintre cei care au ur
cat Pe podiumul de pre
miere în cadrul „CUPEI 
MĂRŢIŞORULUI" s-au 
numărat DIANA PASCU 
şi ADRIAN RADU, am
bii născuţi In 1986 şi 
câştigători ai probelor de 
100 m liber şi apoi în 
cele de 50 m bras, fluture 
şi spate, MARIA FLO
RIA — locul 1 la 50 m 
liber şi bras, ELENA 

• GHERMAN — primul 
loc ia 50 m spate şi flu
ture, VICTOR SINTIM- 
BREANU — cel mai bun 
la 50 m spate, fluture şi 
liber şi COSTEL FROI- 
CU — locul I la 50 m

bras; toţi născuţi In a- 
nul 1987.

La categoria copii năs
cuţi în 1988 cei mai buni 
au fost RAISA SABO şi 
ADRIAN MIEREANU, 
ambii câştigători ai pro
belor de 25 m liber şi 
spate, iar la cel născuţi 
în anul 1989, lideri au 
fost de această dată A- 
LEXANDRA BALASEL 
(loc I  la 25 m liber şi 
spate) şi ALEXANDRU 
GRTNDEANU locul I la 
25 rh liber.

Alături de cei mici s-au 
aflat părinţii şi bunicii 
care i-au. susţinut pe tot 
parcursul competiţiei dar 
şi antrenorii GABRIELA 
ANTAL, ANCA BAJAN, 
ZENO GIUKASA care 
se ocupă de pregătirea 
acestor copil.

NICOLAE GA VREA

Divizia A •a ria  I
REZULTATELE ET APEI a  l» -a : F.C. 

Oneşti — Dunărea Galaţi 2—1; ARO 
Cbnpulung — Dacia Brăila 1—0; Dună
rea Călăraşi Dacia Piteşti 2—0; Por. 
bal C-ţa - r  Cetatea Tg. N. 1—0; Eiec. 
troputere — Steaua Mizil 0—1; Oţelul 
Tîrgovişte — F.C. Caracal 2—0; Poiana 
Clmpina — Tractorul Bv. 1—0; Gloria 
Buzău — Metalul Plopeni 5—1; Metrom 
-o Rocar 5?*-2.

C L A S  A M E N T U L
19 12 4 3 47-15 401. Oţelul Tîrg.

2. Dacia Unirea
3. Metrom
4. Gloria Buzău
5. F.C. Oneşti
6. Tractorul
7. Dacia Piteşti
8. Electroputere
9. ARO C-lung

10. Steaua Mizil
11. Poiana Ctonpina
12. Rocar
13. Dunărea 
14- Dunărea 
15. Metalul Plopeni 
10. Cetatea Tg. N;
17. F.C. Caracal
18. Portul C-ţa

19 12 2

m

%
i t
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

5 33-13 38
6 23-16 31
6 30-27 31
7 22-20 30
8 21-21 29 
8 26-26 29
8 28-21 27
7 16.22 26
9 17.29 26
8 19-21 25
9 21-30 24 

18 16-18 23 
10 21^25 23
8 16-24 23 

0 3 10 21.20 21 
5 5 9 25-30 20

9.4 
9 4
9 3 
9 2 
9 2 
8 3
7 5
8 2 
7 4 
7 3 
7 2 
7 2 
6  8

5 311 24-40 18 
ETAPA VIITOARE (19 marile): Dacia 

Brăila —• Poiana Clmpina; Tractorul — 
— FC. Oneşti; F.C. Dunărea G. — Elec. 
troputere; F,.C. Caracal — Metrom; Du
nărea Călăraşi — Oţelul Tirgovişte; Ro- 
car — Portul; Cetatea Tg. N. --G lo ria  
Buzău; Metalul Plopeni — ARA 
pulung; Dacia Piteşti — Steaua Mizil.

D I V I Z I A  €  —  J u n i o r

REZULTATELE ETAPEI Ar. 18, din 
10 martie: E.G.CX. Călan — Vie. Călan 
1—3} Jiul Petrila — Min. livezeni 3—2; 
Mit». Şt. Vălcan — Haber Haţeg (nepre- 
zentare); Favîor Orăştie — Metalul Criş- 
cior 1—3; Mih. Aninoasa — CFB MAR. 
MOŞIM (teren impracticabil); Minerul 
Teliuc - -  Min. Ghelari 4—0; Aurul Brad 
— Constr. Hunedoara 0—2; Min. Băr- , 
bă te ni — Dacia Orăştie 5—6,

G L A S A M E N T U L
1. Victoria Călan 18 14 1 3 55.  21 43
2. Min. Bărbăteni 18 14 0 4 82- 19 42
3. Min. Teliue 18 12 2 4 49- 15 38
4. Constr. HtL 18 11 2 5 54- 29 35
5. Dacia Orăştie 17 11 0 6 59. 27 33
6. Min. Livezeni 18 10 2 6 62- 37 32
7. Min. Aninoasa 17 9 2 6 35- 29 29
8. Jiul PetrBa 18 8 1 9 42- 42 .25
9. Met, Crişcior 18 7 4 7 37- 44 25

10. Aurul Brad 18 7 2 8 31- 28 23
11. Min. Şt. V. 17 7 1 9 43- 49 22
12. Favior Orăştie 18 6 3 9 43- 39 21
13. EGCL Călan 18 6 0 12 21- 52 18
14. Min. Gheiar 18 2 6 10 21- 48 12
15. CFR Marmdsim 17 2 2 13 21-101 8
16. Haber Haţeg 17 0 2 15 10- 85 2

ETAPA . VIITOARE nr. 19, din 17 
înîUtlet Actoria Călan X  Jiul Petriiai 
Min. Livezeni — Min. Şt. Vulcan; Haber 
Haţeg — Favior Orăştie; Metalul Criş. 
cior *— Min. Aninoasa; CFR Marmosim 
-ă  Mito. Teliuc; Min. Ghelari — Aurul 
Brad; Gpnstr.Huned. — Min. Bărbăteni; 
Dacia Orăştie — EGCL Călan.

Acriturile sunt — o 
ştim cu toţii — acele Ie. 
gume puse toamna in o- 
ţet, care, atunci când le 
mănânci. Iţi fac gura 
pungă, tmi zicea amicul 
meu cu care mă întâl
nesc din când in când.

— înţeleg, comerţul s.a 
privatizat în mare par
te. Ar fi fost de dorit 
ca în domeniul respectiv 
să se schimbe ceva.

— Păi — am replicat 
— s-a schimbat. Apro. 
vizionarea este excelentă, 
asta n-o poţi nega.

— N-o neg. E marfă 
suficientă, ba chiar mai 
multă de câţi bani au oa
menii, prin buzunarele 
unora crivăţul bătând in 
voie.

— Ei vezi, s-au schim
bat treburile.

— Eu unul mă aştep
tam la schimbări şi în 
ce priveşte comportarea 
oamenilor ce lucrează în 
domeniu.

— Dar nu vrei sâ zici 
că aici lucrurile s-au în
ţepenit?

— Nu de tot. Dacă te 
duci la unele alimentare 
şi buticuri, lucrătoarele de 
aici te întâmpină cu zâm. 
betul pe buze şi te ser. 
vesc imediat.

— E o treabă bună.
— Evident Dar du-te 

de pildă la alte magazi
ne de diferite profile. 
Cum treci pragul u- 
nităţii nu te bagă nimeni 
în seamă, vânzătoarele 
Iţi întorc spatele, iar da
că le ceri ceva — o mar. 
fă evident — se uită la 
tine cu O privire acră. 
Aşa se petrec lucrurile 
în multe unităţi privati
zate sau de stat.

— Exagerezi!

— Poate. Ce mă miră 
este că patronii acceptă 
aşa ceva. Ei sunt perfect 
interesaţi să le calce pra
gul cât mai mulţi oa
meni. Pentru a se reali
za aşa ceva sunt nece
sare două lucruri: să ai
bă marfă din belşug — 
ceea ce este — şi să se 
realizeze o servire răpi. 
dâ, politicoasă, cu zâm
betul pe buze.

— Ai perfectă drepta
te, nu pot să nu ţi-o dau, 
dar mai este un aspect 
ce nu poate fi ignorat 
Cineva îmi spunea că a- 
creala lucrătoarelor de 
la tejghea s .a r înlătura 
dacă acestea a r fi mai 
bine salarizate. Din sur
se demne de încredere 
am aflat că sunt plătite 
cu bani puţini, unele 
n-au cărţi de muncă şi 
nici siguranţa zilei de 

.'mâine,.

TR. BONDOR

Cu un lot valoros de gimnaste se vizează locuri 
de frunte la marile întreceri din acest an

(Urmare din pag. 1)

al României. Eu, personal, l-am conside
rat întotdeauna un lot de junioare care 
şi-a realizat in mare parte obiectivele pe 
care le.a avut şi care trebuie în mod 
logic să promoveze, principalele valori 
la lotul mare. Eu vedeam acest lucru, re
feritor la decizia federaţiei — făcut ime
diat după Campionatele Mpndiale de la 
Şabae. poate chiar şi mai repede, clar nu 
vreau să facem alt caz, faţă de ce a fost 
înainte. Cert este că oameni cu experien
ţă, care nu s-au lăsat impresionaţi de 
rezultatele obţinute intr-o anume formă 
de organizare, au hotărât că este bine 
aşa. Sincer, mie mi.ar fi mai simplu la 
ora actuală, să pregătesc cina "fete, de-, 
cât să lucrez cu 12, dar simţeam şi eu 
nevoia de a avea sala plină, de a avea 
acea emulaţie dintotdeauna în sala de la  
Deva. Nucleul are la bază pe LAVINIA 
MILOŞOVICI şi GINA GOGEAN — re- 
cordmene, deoarece în gimnastica noastră 
numai NADIA COMANECI a reuşit să 
participe la două olimpiade, iar gimnas
tele de mai sus pot egala această per
formanţă.

Sper ca gimnastele noastre să câştige 
şi medaliile dorite, iar pentru Lavinia 
Miloşovlci Vâ fi o performanţă deosebi
tă ca Ia apusul carierei ei sportive să 
se retragă cu o nouă medalie olimpică, 
după Barcelona. Gina Gogean s-a aflat 
mulţi ani în jurul unui mare rezultat la 
individual compus şi aparate, iar SIMONA 
AMlNAR să îşi reconfirme valoarea, fie 
Ia sărituri, daca nu şi la sol, iar celelal. 
te. ANDREEA CACOVEAN, ALEXAN
DRA MABlNESCU şi ANA MARIA Bl- 
CAN, IONELA LOAIEŞ şi CLAUDIA 
PRESECAN sâ muncească mai mult. 
Cert este că o medalie olimpică este un 
lucru important pentru fiecare gimnas
tă şi cred eâ fiecare dintre ele îşi doreş
te o medalie eâfe va fi unicat, deoarece 
vor participa la un concurs aniversar — 
un Centenar de la prima Olimpiadă.

Nu ascundem faptul că şi cele 100 de 
milioane —  de această dată neimpoza
bili — premiu pentru o medalie de aur 
constituie un stimulent în plus, la fel de 
puternică fiind acum şi motivaţia finan. 
clară. ■ v. •••••. .

— Aveţi ş| sprijinul necesar la pre
gătiri?

— Deci, F.R. de’ Gimnastică ne ajută, 
Comitetul Olimpic "Român a preluat pre- 
gâtirea din toate punctele de vedere şi 
încearcă să rie sprijine cu tot ce este ne
voie şi foarte curând vom putea bene
ficia de un rând de aparate ca şi cele 
pe care vom concura ia Atlanta. Vor so. 
si deci la Deva. Noi avem datoria de 0- 
noare să participăm foarte bine la C.M., 
să lansăm câteva fete, să ne apărăm titlul 
la C.M. şi apoi la Europene şi să par
curgem această etapă de pregătire In li
nişte, să avem luciditate în momentul 
hotărâtor pentru a alege cele mâi bune 
sportive în echipă, să pregătim totul 
aici, acasă, pentru ca la Atlanta să nu 
fim surprinşi de nimeni şi de nimic, să 
asigurăm fetelor un climat de' muncă - şi 
o atmosferă care să ne ducă spre locul 
I. Să recunoaştem că avem nevoie şi de 
o mare doză de noroc, de multă şansă,

deoarece vom avea la C.M., C.E., cât şi 
la J.O., adversari puternici, care sunt şi 
ei foarte motivaţi pentru a obţine me
dalii: SUA evoluează acasă, joacă tare, 
China vine puternic din urmă, iar Rusia 
este ca un animal rănit în orgoliu şi do
reşte să urce din nou pe podiumul de 
premiere, că sângele apă nu se face. Ru
sia are prieteni dintre cei mai buni. mă 
refer la UCRAINA şi BELARUS, alte 
state exsovietice, şi dacă va fi cazul nu 
se vor da la o parte ca să se ajute re
ciproc. Nu trebuie să uităm că, de 
câţiva ani, greul a fost dus la toate ma
rile competiţii de aceleaşi gimnaste. E 
clar pentru toată lumea că fetele de la 
Bucureşti au adus acel ceva in plus, acel 
ceva necesar ca număr, vorbind despre 
echipa naţională şi apoi la fiecare apa. 
rat, pentru a întregi formaţia necesară 
pentru a participa la Campionatele Mon
diale individuale.

Nu vreau să pun în discuţie pasiunea 
şi dăruirea cu care au muncit cei de la 
Bucureşti, dar lucrurile s-au denaturat 
pe parcurs şi totul a devenit o concuren
ţă între colectivele tehnice şi nu între 
sportive, cum ar fi fost normai, s-a creat 
o stare artificială de tensiune pe care am 
simţit-o cu toţii şi ce a fost mai nepiâ. 
cut că âceste lucruri au fost observate şi 
de cei de afară.

— Cum vedeţi desfăşurarea activităţii 
viitoare, cu ce gânduri porniţi la drum ?

— Acum, cu lotul" actual putem de
clanşa © campanie pentru obţinerea unei 
medalii de aur la J.O. de la Atlanta. 
Sunt unele probleme de pus la punct şi 
încercăm să gândim şi sâ omogenizăm o 
echipă.care să se prezinte foarte bine la 
întreceri. Eu, aşa cum am fost şi până 
acum, nit am preferinţe, nu am adversi
tăţi faţă de cineva, vorbesc de gimnaste, 
cele care vor fi mai în formă la momen
tul „Atlanta" vor intra în echipă, indi
ferent cum se numesc; Avem fericita o- 
cazie de a testa atât individualităţile, 
cât şi echipa la cele două concursuri dina. 
in tea Olimpiadei —- Campionatele Mon
diale şi apoi Campionatele Europene, a- 
vem destule eoneUrsUri importante, chiar 
şi bilaterale. Rămâne ca ceilalţi factori 
să fie . în avantajul nostru. Sper să nu 
mai avem probleme de sănătate, aşa cum 
am avut şi la Dprtmund şi la Sabae. să 
nu mai avem Id SUA5*© atritosferâ "ostilă,- 
aşa cum am avut la Indianapolis, atmo
sferă ostilă- şi din partea preşei şi a pu
blicului, ţinând cont că vom avea şi câ
teva debutante la J.O., care trebuie pre
gătite psihic foarte' bine. pentru a nu fi 
dominate psihic th timpiil concursului 
olimpic.

Plecăm la drum cu speranţe că după 
am de dominare mondială ne putem per
mite să visăm la medaliile de aur in în
trecerea echipelor', de la Olimpiadă. ’ dar 
şi la afirmarea. Unor gimnaste şi recon
firmarea altora în finalele, pe apara;e. 
Spre J.O. îşi îndreaptă, speranţele şi cele 
două recordmane ale noastre, LAVINIA 
MILOŞOVICI şi GINA GOGEAN.

— Domnule profesor, nu ne rămân® 
decât să vă urăm mult succes in aceas, 
fă campanie importantă,' destul de lun
gă, cu trei competiţii de prim rang, vă 
urăm mult,succes I
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(Urmare din pag. 1)

— Aţi spus că au scăzut 
infracţiunile cu violenţă. 
Este semnificativă scăde
rea ?

— Eu zic că da. Şi spun 
acest lucru, întrucât faţă 
de 18 asemenea fapte în
registrate în ianuarie-fe. 
bruarie ’95, acum avem 
doar 5. Deci este, nu ? Mai 
ales că sunt cu un impact 
social deosebit.

— Observ că pe primul loc 
sunt infracţiunile de na
tură economică. Să le dis
cutăm puţin.

— Tendinţa acestui gen 
de infracţiune este de creş
tere, iar aria de acţiune 
a infractorilor, diversă: 
delapidări, mită, evaziune 
fiscală, neglijenţă în ser
viciu...

— Am înţeles totuşi că 
tenta generală acum în Va
lea Jiului este de reduce
re a infracţiunilor.

— Da, aşa estfe. Să ve
dem însă cum o fi la sfâr
şitul trimestrului. Oricum, 
ceea ce ne bucură este 
scăderea celor cu violenţă.

— Care este explicaţia?
— Cea pe care o cred 

eu cea mai plauzibilă este 
prezenţa poliţiştilor în te
ren. Eforturile noastre de

. a asigura- prezenţa lui du- 
pă-amiază şi noaptea aco
lo unde ştim că se petrec 
asemenea fapte.

— Ar mai fi şi altă ca-
- uză ? ■ , ■ ,  • ■ ■

— In 1995 am avut un 
număr mare de arestaţi, 
dintre cei care au comis 
fapte. De fapt, asta este 
cea mai bună formă de 
prevenire.

— Acestea îi^ legătură cu 
infracţiunile CU violenţă. 
Dar la celelalte infracţi
uni ?

— Furturile se menţin 
cam la acelaşi nivel, chiar 
creşteri la cele din avutul 
privat.

— Dar la societăţile co
merciale cu capital de stat, 
ce fel de infracţiuni se în
registrează ?

-— La el apar gestiunea 
frauduloasă, abuz în ser
viciu, fals şi uz de fals. 
Şi avem foarte multe.

— Mai multe 
nul trecut ?
„— 20 avem pârtii acum. 

20 am avut în tot trimes
trul I 1995.

— Aritll trecut, ce pre
judicii S-au constatat te 
nivelul societăţilor comer
ciale de stat ?

— 204 498 900 de lei.
•— Cele mai multe in

fracţiuni unde s.au situat ?
— La unităţile miniere şi 

alte unităţi de stat. Este 
vorba de furturi de com
ponente şi' subansamble, de 
metale in general : cupru 
şi aluminiu. De exemplu, 
la un utilaj de 10 milioane 
lei valoare s-au scos a- 
ceste componente şi... pra
ful s-a ales de el. , • '

— Cele mai mari fur
turi, unde s-au înregistrat ?

— La Mina Livezeni, la 
-IPSRUEEM, dar şi la alte 
unităţi.

— Cine fură, cei din a- 
fâră ori propriii angajaţi ?

— Şi din interior şi

din afară. De exemplu, la 
Livezeni am prins şi ares
tat o echipă întreagă ca
re, în timpul serviciului, 
a scos cablurile din pă
mânt. •; :

— Asta ce înseamnă oa
re ?

— Că există o pază foar
te prost organizată, îm
prejmuirea aproape nu e- 
xistă. Altceva însă : nu 
toate unităţile miniere şi-au 
organizat paza prin gar
dieni publici. Unii da, dar 
o parte ezită şi nu ştiu de 
ce au rezerve. Marea ma
joritate a unităţilor au fe
mei în pază. Ce poate să 
facă o femeie ? Vede hoţii, 
dar stă în gheretă, poate 
se şi ascunde de frică.

—- La unităţile private 
ce se întâmplă ?

sută din numărul infrac
ţiunilor. Este foarte mult I

— Apoi ?
— Infracţiunile la Legea 

circulaţiei, cele de fals şi 
înşelăciuni. De fapt, falsu
rile şi înşelăciunile sunt 
cele care au venit din ur
mă. Şi nu este simplu să 
le dovedeşti. Au crescut 
exigenţele, iar dosarul tre
buie să fie perfect. Nu te 
poţi juca cu libertatea oa
menilor. Noi trebuie să ne 
perfecţionăm continuu. Să 
fim puşi Ia punct cu tot 
ce apare nou în legislaţie.

— Aţi avu t m ulte dosa
re  restituite de la parchet ?

— Nu aşa multe. Marea 
majoritate incomplet cer
cetate. In anul 1995 au fost 
31. Dacă ţinem cont că

şi-au
î! munca"!

— Avem foarte multe u- 
nităţi particulare unde au 
loc spargeri: chioşcuri, u- 
nităţi mai mici. De ani de 
zile ne chinuim cu ei să-şi 
instaleze sistem de alar
mare sau cât de cât nişte 
măsuri de siguranţă. De
geaba. Hoţii au alte me
tode de acţiune acum de
cât cu câţiva ani în urmă. 
S-au perfecţionat.

— De exemplu ?
— Rup lacătul de Ia in

trare, intră, se pune altul 
la loc pe din afară, apoi 
înăuntru lucrează liniştiţi. 
Am avut cazuri când po
liţiştii au trecut, au văzut 
lacătul, s-au uitat in vi
trină, au plecat Dimineaţa 
ne-am trezit că au furat 
bunuri de 1000000Q de lei, 
inclusiv televizoare. Noi 
le-am sugerat să angajeze 
patrule de gardieni publici 
pentru un anumit număr 
de magazine. N-a fost lu
ată în seamă. Numai când 
li se dă câte o „gaură" 
mare, de zeci de milioane, 
care greu se poate recu
pera, vin la noi şi ne în
treabă. Se mişcă greu tre
burile în această direcţie. 
Păcat, pentru că sunt mari 
prejudicii.

— Care credeţi că este, 
totuşi, cel mai periculos 
fenomen infracţional ?

— Furturile. Numai anul 
trecut am avut 370 de fur
turi din avut privat şi 7# 
din cel public. Cam 40 la

am avut aproape 2000 de 
lucrări şi cauze de soluţi
onat... \

— Câte cauze cu autori 
necunoscuţi aţi avut anul 
trecut?

— Destul de multe. Am 
început prost şi luna ia
nuarie cu AN-urile, Am 
înregistrat 50. A fost o 
recrudescenţă la sparge
rile de garaje şi maşini. 
Toate acestea au fost si
tuate prin dosuri, locuri 
nepăzite. Mai mult, am a- 
vut multe reclamaţii de 
furturi de găini.

«*■ l-a apucat pe baţi 
foamea?

— Poate, mai ales că şi 
din garaje hoţii au furat 
alimente.

— Aminteaţi de infrac
ţiunile de mită. Cam unde 
se localizează ?

— Cele mai multe la 
Spital şi unităţile miniere. 
Este vorba de certificatele
medicale eliberate ilegal şi, 
respectiv, pontaje fictive, 
primirea unor sume de 
bani pentru diferite ser
vicii.

—- Din câte ştim, statu
tul poliţistului încă nu a 
apărut.

— Nu, şi nu mai spe
răm să apară degrabă. No
rocul nostru este că a apă
rut statutul cadrelor mili
tare, deşi este mare dife
renţă intre ce facem noi 
şi ce face armata.

— La ce vă aşteptaţi în 
1996?

— Pe nod ne aşteaptă un 
an foarte greu.

— In ce privinţă ?
— Vom fi angrenaţi in 

toate misiunile legate de 
alegeri. Atât în cele lo
cale care, cine ştie cât vor 
dura în timp şi cele gene
rale. Toate aceste misiuni 
vor fi în plus faţă de tre
burile curente. Nu ştiu da
că anul acesta vom avea 
rezultate la fel de bune 
ca anul trecut.

— Aveţi probleme cu 
personalul ?

— In primul rând sche
ma de funcţionare nu este 
completă, iar cea existen
tă este insuficientă. Lucrăm 
cu acelaşi număr de oa
meni ca în 1990, deşi nu
mărul infracţiunilor a cres
cut de aproape şase ori. 
Avem însă oameni oare 
vor să facă. treabă şi fac. 
Iar dacă mai ţinem cont 
că bugetul pe acest an este 
mai auster decât anul tre
cut... SunterrT însă învă
ţaţi cu greutăţile.

— Cam pe ce Ioc se si
tuează Poliţia municipiului 
Petroşani între cele din 
judeţ ?

— Anul trecut ne-am si
tuat pe locul al II-lea. Ne-a 
luat-o puţin înainte mu
nicipiul Deva.

— Spuneaţi la un mo
ment dat c i la Petroşani 
există m jur de 10 minori 
care se droghează cu au- 
rolac. Probleme cu dro
guri aţ| avut, aveţi '?

<•- Nu, de nici un fel.
— Se poate vorbi Ia Pe

troşani de o colaborare din
tre poliţist şi cetăţean ?

— Aici există un punct 
nevralgic. Nu se înţelege 
un lucru: niciodată n-o să 
facem faţă fenomenului in
fracţional dacă nu suntem, 
ajutaţi de cetăţeni. Noi am 
apelat la ajutorul cetăţe
nilor, dar nedumerirea 
noastră este că unii cetă
ţeni văd c i la vecinul lui 
se fură, dar nu semnalea
ză acest lucru. Probabil 
că oamenilor le este frică 
să nu fie plimbaţi pe la 
poliţie. Nici nU trebuie să 
ajungă 1« faza asta. Este 
suficient un telefon ano
nim. Se poate oare ca ziua 
în amiaza mare să se 
spargă apartamentul şl o 
scară întreagă sft nu audă 
nimic ? Să nu vadă 
nimic ? Imposibil t Prin 
lege chiar omisiunea de
nunţării este infracţiune. 
Dar noi nu vrem să fa
cem din cetăţeni infrac
tori. Dorim doar să ne a- 
jute. Practic, se ajută pe 
ei, pentru că niciodată nu 
poţi să ştii; azi îl fură ce
luilalt, dar mâine ţie 1 Este 
mare păcat că oamenii nu 
Înţeleg acest lucru.

Există aici. In Valea 
Jiului, puternice colective 
ale minerilor care, în mun. 
ca lor, promovează disci
plina şi loialitatea, sunt 
şolidarî-

— Nu, ei sunt solidari 
in altceva.

— Cu ce încheiem, dle 
David ?

— Cu gânduri de mai
bine pentru acest an, deşi 
pentru «oi va fi foarte 
greu. . ■ - . .

C U V Â N T U L U I  U B E f t
PO ŞTA  RUBRICII

•  Referitor la scrisoarea 
adresată de locatarii din 
zona străzii împăratul Tra- 
ian din Deva. cu privire la 
morga Splaiului judeţean, 
vă informam că problema 
pusa în discuţie a fosţ a- 
nalizată cu discernământ în 
Consiliul de Administraţie 
al Spitalului, avându-se în 
vedere că până la construc
ţia noii clădiri a spitalu
lui a funcţionat o morgă 
improvizată. Luându-se în 
considerare pericolul ce e- 
xista de infecţii intra.spita- 
liceşti (vedeţi cazul Bră
ila), s-a decis — aşa cum 
e normal, legal — rea me
najarea conform cerinţe
lor medicinii legale (res
pectarea circuitelor func
ţionale ale morgii, conge

latoare) fiindcă,. trebuie 
să menţionăm, că morga 
va fi dotată cu două con
gelatoare pentru conserva
rea cadavrelor.

Dorim să precizăm că 
până la aprobările ce le 
aşteptăm din partea pri
măriei în vederea construi
rii unei clădiri adecvate 
pentru morgă în alt loc, 
prin reamenajarea morgii, 
vom* îmbunătăţi condiţiile 
de depozitare şi conserva
re a cadavrelor şi vom 
limita la minimum infec
ţiile interioare de spital, 
în  acest caz, considerăm 
ca nu sunt nici un fel de 
îngrijorări din . partea lo
catarilor din vecinătate.

Medic primar director, 
dr. ION ILIESCU

PR IM Ă VA R A  RUTIERA
Cât de insistentă ar fi, 

iarna nu mai poate reveni 
cu toată forţa sa.. Toţi ne 
dorim ghioceii din abun
denţă, ne dorim timpul 
frumos, ne dorim ieşirea 
colţului ierbii şi câte nu 
ne mai dorim în primă
vara care calendaristic a 
sosit. Anotimpul însă im
pune conducătorilor auto o 
manieră de şofat aparte.

Sigur, nu avem preten
ţia că vă oferim reţete ge
neral valabile, de vreme 
ce anotimpul insuşi este 
atât de schimbător şi con
diţiile sunt deosebite nu 
numai de Ia o zl la alta, 
dar , chiar la interval de 
câteva bre, dar este bir» 
să nu uităm de conduce
rea preventivă, care acum 
este mai binevenită ca 
oricând.

Primăvara readuce tra
ficul rutier intens, maniera 
de conducere trebuie a- 
daptatâ la condiţiile con
crete. Se redobândeşte tot 
acum antrenamentul ia 
volan după o absenţă mai 
mică sau mai mare pe 
drumurile publice in pe
rioada sezonului rece. Ve
nirea primăverii este sem
nalată nu numai de În
vierea naturii dar şi de 
reapariţia în  traficul ru
tier a bidcliştilor, motoci- 
cuştilor şi moteeetiştilor. 
In grupuri care-şi măresc 
efectivele de te o zi la 
alta (mal ales spre, ameţi
tul săptămânii), acest ̂ con
tingent de participanţi ja  
circulaţie produce nu nu
mai o sensibilă mtensifi. 
care a traficului, dar u_ 
neori şi nedorite perturba
ţii în fluxul rutier. .

Pietonii sunt dintr-o da
tă  mult mai numeroşi iar 
copiii sunt atraşi tot mai 
mult de ambianţa- străzii.

£.- "■cialiştii în repararea 
drumurilor vor trşce la 
treabă, dar până la „plom

barea" tuturor eroziunilor 
şi fisurilor, cei de la vo
lan trebuie să circule cu 
maximă prudenţă, aceasta 
nu numai pentru -evitarea 
accidentelor, ci şi pentru 
protejarea propriilor auto
turisme, care se resimt după 
orice groapă „luată" în 
plin la un regim de vi
teză ridicat.

De regulă drumurile 
sunt umede şi alunecoase, 
mâzga fiind o prezenţă 
cvasi-cotidiană, cum şi 
noroiul, poleiul sau chiar 
zăpada îşi semnalează pe
riculoasele existenţe pe 
şosele. Destul (te frecvent 
precipitaţiile alternează cu 
timpul frumos, intinzând 
astfel adevărate „capcane1, 
pentru auto*»hiliştii care 
se grăbesc sâ creadă că 
au scăpat de griji, odată 
cu primate raze de soare, 
apăsând -in consecinţă im
prudenţi pedala de acce
leraţie.

Schimbările bruşte de 
temperatură favorizează 
aburirea geamurilor, e .  
ventualete „precipitaţii di- 
minueazâ şi ele vizibili
tatea iar ceaţa — feno
men specific-primăverii — 
o reduce mai mult. Iată 
deci alţi tactori care În
greunează traficul rutier 
din acest sezon. Toţi a_ 
ceşti* trebuie— priviţi cu 
toată grija.

SA reţinem că specifi
cul meteo-rutier al ano. 
timpului la care ne refe
rim 11 constituie îmbunătă
ţirea condiţiilor, compara
tiv cu cele din sezonul ‘re
ce, dar tntr-o măsură su
ficient de mică pentru a 
determina renunţarea - la 
maniera defensivă a şofai 
tului, la prudenţă şi lâ 
vigilenţă fii timpul con
ducerii. .» . -

.Maior MIKCEA NEGRU, 
Poliţia Municipiului Deva

- !
nedorit pentru orice participant la

m k
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CARNEA -  TOT MAI PUTINA Şl MAI SCUMPA
Dacă am abordat oii o 

săptămână in urmă pro
blema, laptelui ieftin (sub
venţionat), de această da
tă avem în vedere carnea, 
produs care se găseşte în 
eantităţi tot mat mici şi 
la preţuri tot mai mari, 
oferta şi consumurile gă- 
sindu-se într-'o scădere 
continuă. Că aşa stau lu
crurile ne-o dovedesc da
tele statistice ce atestă fap
tul că, în ţara noastră, de 
la un consum mediu anual 
pe locuitor la carne şi pro
duse din carne (în echi
valent carne proaspătă) de 
60 kg in 1990, s-a ajuns 
la mai puţin de 46 de kg 
în 1994, tendinţa de scădere 
menţinându-se şi în 1995. 
Cel mai elocvent exemplu 
îl constituie evoluţia pro
ducţiei fizice la prepara
tele din came, unde con
sumul s-a redus, pe ţară, 
de la 365 000 tone în 1990, 
la abia 114 900 tone în 1995. 
Evident, aceste schimbări 
se regăsesc şi în cazul ju
deţului nostru, cu toate că 
şi acel consum mediu ex
primă uneori situaţii din 
cele mai controversate.

Explicaţia unei aseme
nea stări de lucruri rezi
dă în aoeea că efectivele 
de animale şi de păsări 
au scăzut drastic după 
1990, chiar şi perspectiva

de a le reface fiind destul 
de sumbră. Un argument 
edificator în acest sens îl 
reprezintă şi programul de 
restructurare elaborat de 
Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei, care reflec
tă strategia stabilită până 
după anul 2000. Această 
strategie are ca obiectiv 
esenţial alinierea la stan
dardele Uniunii Europene, 
în vederea integrării în a- 
oest organism, realizarea ei 
necesitând un buget de cel 
puţin 10 mii miliarde leu 
Potrivit datelor avansate, 
după ce efectivul total de 
bovine a scăzut in ţara 
noastră ou peste 2 milioa
ne de animale în ultimii 5 
ani, iar cel de porcine s-a 
redus cu peste 4 milioane 
capete, în special datorită 
căderii complexelor speci
alizate, potrivit prevederi
lor pentru anul 2000, se 
vor realiza în următorii 
ani creşteri de peste o ju
mătate de milion la bovi
ne şi aproape 2 milioane 
la porcine, faţă de efecti
vele existente în 1995. O 
asemenea prevedere se es
timează şi fa specia ovine, 
precum şi la păsări.

Cu referire la situaţia 
din judeţul nostru, nici a- 
ceasta n-a fost cu nimic 
mai bună. De abia din 1994 
se observă o tendinţă de

aşezare a efectivelor la 
nivelul potenţialului ex
ploataţilor agricole, în mod 
deosebit la efectivele mat
că, ceea ce constituie o 
notă pozitivă pentru re
dresarea zootehniei hune- 
dorene.

Potrivit datelor înregis
trate în raportul tehnic- 
operativ al Direcţiei pen
tru agricultură şi alimen
taţie în anul trecut pro
ducţia de came obţinută 
în judeţul nostru a 
depăşit 28 000 tone, sec
torului privat revenindu-i 
o pondere de peste 80 la 
sută din cantitatea respec. 
tivă. Creşterea de aproa
pe 14 procente faţă de 1994 
s-a datorat sacrificării şi 
valorificării unui număr 
mai mare de animale şi 
de păsări şi nu creşterii 
greuţăţii medii de sacri
ficare, cum era de aştep
tat, ţinând seama de fap
tul că această resursă este 
destul de slab pusă în va
loare. Ca dovadă, lâ bo
vine greutatea medie de 
sacrificare a fost de nu
mai 319 kg, la ovine de 21 
kg, iar la păsări de 1,3 kg.

Fireşte că insuficienta 
fructificare a potenţialului 
zootehnic al judeţului nos
tru lasă amprente negative 
asupra consumului de car
ne şi de preparate din 
came, a structurii acestuia.

precum şi asupra bugete
lor de familie, mai ales 
dacă avem în vedere că şi 
aici se manifestă puternic 
tendinţa de a alinia nive
lul preţurilor la cele prac
ticate In alte ţări europene, 
fără c a ' şi salariile să cu
noască o evoluţie asemă
nătoare. în mod surprin
zător, în ultima perioadă, 
constatăm că au avut loc 
o serie de creşteri de pre
ţuri la carne şi preparate, 
deşi o mişcare mai accen
tuată a acestora este *i- 
nevitabilă după scumpirea 
energiei şi combustibilului, 
care nu este prea departe, 
într-o asemenea conjunc
tură, chiar dacă se adop
tă măsuri de indexare şi 
compensare, creşterile de 
preţuri vor afecta serios 
puterea de . cumpărare, 
consumul cunoscând in 
continuare scăderile de ri
goare.

Cum şi acum se mai ac
ceptă unele exporturi de 
animale în viu (ceea ce 
alte ţări nu prea fac), iar 
la importuri taxele vama
le sunt descurajatoare, nu 
ne putem aştepta la altce
va mai bun, un lucru şti- 
indu-se sigur, anume acela 
că în 1995 ne-a fosţ mult 
mai bine decât în 1996, 
sub aspectul alimentaţiei.

NICOLAE TlRBOB
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Comerţ şi ordonanţe guvernamentale data în vânt
Societatea ' comercială 

„Ţara Haţegului" SA., din 
Haţeg este una din cele 
mai importante firme, ca
re parctică exclusiv co
merţul, din zonă. Societa
tea dispune de 33 de spa. 
ţii comerciale, din care 24 
sunt în administrare di
rectă, ia r . 9 sunt închiria
te, date în locaţie de ges- 
tiune sau in asociere.' La. 
„fana Haţegului" se co
mercializează produse ali
mentare şi nealimentare, 
firma dispunând şi de un 
sector de alimentaţie pu
blică.

Din dialogul purtat cu 
dl ec. Pantelimon Gurică, , 
manager al societăţii, a 
reieşit ci. deocaradaiă- ia n - .. 
tă ticu l avânt pe care co- 
merţul l-a avut imediat 
după 1989 este doar o fru
moasă amintire. Pe fondul 
pauperizării generale a  po- 
pulaţiei şi, implicit,. a_-cri
zei acute de bani, volu
mul vânzărilor a scăzut 
vertiginos. în  special, la. 
sectorul produselor indus
triale (electrocasnice, îm
brăcăminte _sau textile), 
unde se achiziţionează pu
ţine repere. în opţiunea 
interlocutorului acest lucru 
se datorează şi acestei pe
rioade de iarnă prelungi.. 
tă, care afectează punga' 
cumpărătorului prin taxele 
mari pe care este nevoit 
să le achite acesta pentru 
întreţinerea locuinţei. y

în  continuarea discuţiei, 
dl Gurică s-a referit la e- 
fectele recentei Ordonanţe 
guvernamentale nr. 15/ 
1996, referitoare la stabi
lirea plafonului de casă Şi 
limitarea vânzărilor şi a 
cumpărărilor de Ia per
soane juridice peste limi. 
ta a 5 milioane lei. „Până 
acum, ne spune' dl Gurică,

la aprovizionare, reuşeam 
să aducem, la un transport, 
un volum suficient de mar
fă pentru mai multe ma
gazine. Acum, când sunt 
obligat să-mi limitez ba
nii lichizi cu care achit 
marfa Ia doar 5 milioane 
de lei, socotiţi dumnea
voastră câte drumuri a r 
trebui să iac  pentru a-mi 
aduce aceeaşi cantitate de 
marfă". Interlocutorul con
sideră că ordonanţa ar fi 
binevenită tn condiţiile în 
care decontările bancare 
s-ar face rapid, informati
za t „Nimănui nu i-ar mal 
trece prin cap să. umble cu 
geamantane de bani la el, 
spune dl manager, • dacă 
banii ar circula rapid prin 
circuitul bancar. Furnizorii 
noştri cer bani gheaţă, 
tocmai din cauza acestei 
lehtori dş decontare prin 
bancă. Comerţul reclamă 
un rulaj rapid de fonduri 
in care mice zi pierdută 
înseamnă,, de fap t ..bani 
pierduţi". O altă proble
mă o constituie cea a ţi
gărilor marcate. Stocul 
vechi de ţigări este pe ca
le de epuizare şi cei de 
la „Ţara Haţegului" nu 
ştiu de unde se pot. apro
viziona cu noile ţigări 
marcate conform legii.'

Firma haţcgană se află 
nominalizată pe lista ma
rii privatizări. Chiar in 
ziua vizitei noastre acolo 
conducerea societăţii era 
convocată la F.P.S. In Ve
derea unui calcul prelimi
nar . al acţiunilor pentru 
scoaterea la -vânzare prin 
licitaţie a cotei de 40 la  
stită din' capitalul social 
al firmei. Din cele decla. 
rate de manager :â  reieşit 
că locuitorii' din zonă sunt 
interesaţi de societatea 
„Ţara Haţegului", fiind a- 
traşi de cifra de afaceri

care se ridică în 1995 la 
2,7 .miliarde de lei Şi de 
beneficiu, care chiar dacă 
nu relevă o rentabilitate 
superioară, este girul să
nătăţii economice a  firmei.

După privatizare, dl ma
nager Gurică intuieşte o 
perioadă de austeritate ce 
va putea dura 6—7 ani. 
„Va fi nevoie de bani, in 
primul rând, pentru a se 
plăti ratele către F.P.S., 
dacă P.A.S.-U1 va câştiga 
licitaţia. Apoi, bste abso
lut necesar să se inlocu. 
iască mobilierul, utilajele

frigorifice şi alte dotări 
care sunt în exploatare de 
mai bine de 30 de ani. 
De mare însemnătate este 
şi reabilitarea instalaţiilor 
de gaz metan, a celor de 
canalizare şi alimentare cu 
apă, oare, de asemenea, 
sunt învechite. Toate a- 
cestea reclamă sume im
portante de bani, ceea ce 
ne va obliga să strângem 
bine de tot cureaua*, a 
mai adăugat in încheiere 
dl Gurică.

ADRIAN SALAGEAN

Mi-a fost dat de curând 
să aud un lucru cel puţin 
paradoxal, in legătură cu 
şansa de a obţine —  ca 
agent economic privat 
un împrumut prin Fondul

s-a răspuns că suma de 
capital solicitata este prea 
mică (250 mii dolari).

Ţinând seama de reali
tăţi şi de posibilităţile fir
mei respective, intreprinză-

Creditul si
: XX- \X .'X: f  X-" *

garanţia iui
româno-america n de inves
tiţii. Deşi se spune că ac
cesul la asemenea credite 
este facilitat printr-o se
rie de prevederi ale regu
lamentului de acordare, 
ad  întâmplat ca un între
prinzător privat din jude
ţu l nostru să solicite, pen
tru dezvoltarea firmei sa
le, având piaţă sigură de 
desfacere, o sumă de bani 
Jn vederea extinderii ha
lei de producţie. Ideea nu 
l-a fost respinsă iniţial, în
să în mod diplomatic 1

torul cere, fireşte, suma 
de care consideră că are 
nevoie şi pentru care po
sedă garanţii materiale, 
deoarece la o sumă mai 
mare şi garanţia trebuie 
sâ fie pe măsură. Este, cre
dem, un subiect de reflec
ţie şi pentru alţi potenţiali 
investitori care ar dori să 
apeleze la acest fond, chiar 
dacă — aşa cum s-a mai 
spus — timpul de aşteptare 
poate fi de câteva luni sau 
de câţiva ani, pentru a de
mara o afacere de acest 
gen. (N.T.)

în ciuda faptului că în art. 
9 şi 10 din Legea nr. 83/ 
1993 privind sprijinul a- 
cordat de stat producăto
rilor agricoli se prevăd 
termene şi condiţii concre
te privind preţurile mini
me garantate la produse
le agricole de importanţă

După cum s-a stabilit în 
condiţiile legii, preţurile 
minime garantate se refe-; 
ră la cereale, plante olea
ginoase, leguminoase boa
be, sfeclă de zahăr, car
tofi, lapte proaspăt şi Ia alte 
produse la care Guvernul 
consideră că este necesar

De ce o asa

naţională, constatăm eu 
surprindere că această pre
vedere nu este respectată. 
Astfel, deşi se stipulează 
că anual, până la data de 
1 martie (producătorii a- 
gricoli ar dori ca acest lu
cru să se întâmple în 
toamna anului anterior, 
înainte de semănat — n.n.), 
pe baza evoluţiei pieţei 
produselor agricole Gu
vernul va stabili preţuri 
minime garantate de a- 
chiziţie la produsele agri
cole de importanţă naţio
nală, în 1996 un asemenea 
termen a fost depăşit fă
ră a se şti cu exactitate 
când se vor anunţa, totuşi, 
preţurile la produsele res
pective.

să intervină pentru a asi
gura protecţia populaţiei 

Din explicaţiile date re
cent de către un reprezen
tant al Ministerului Agri
culturii şi Alimentaţiei s-A 
desprins faptul că întâr
zierea în stabilirea preţu^ 
lui minim garantat de a- 
chiziţie a produselor s-a» 
datora nediscutării şi ne* 
adoptării bugetului de că
tre Parlament. Cum acest 
lucru nu se prea ştie când 
se va întâmpla, reiese că 
şi asupra datei când se vor 
cunoaşte preţurile oferite 
producătorilor agricoli, pla
nează încă incertitudinea^ 
ceea ce, să recunoaştem, 
nu este câtuşi de puţin ir» 
folosul agriculturii în an
samblul său. (N.T.) ’ :

„Ar trebui 
bani

ma
u

Districtul de Drumuri Toteşti. are în administrare 
porţiuni din drumurile naţionale DN 68- şi DN 66, intri» 
localităţile Zeicani — Haţeg — Simeria. La sediul dilfc* 
Toteşti al districtului purtăm un dialog cu dl AntpniŞ 
Moisoni, şef- district. • {

REP.: Dle Moisoni, în comparaţie cu alte drumuri 
naţionale, DN 66, in tre localităţile Simeria şi Haţeg ara
tă destul de bine acuip la ieşirea din iarnă. Este o îiv 
tâmplare sau sunteţi implicaţi direct în  păstrarea caii. 
taţii carosabilului.

A.ML : Nu este o întâmplare. încă de astă vară ne-anş 
ocupat , să executăm tratamente bituminoase simple, ciş 
scopul de a impermeabiliza carosabilul pentru sezonul 
rece. Atunci când vremea permite, ideal ar fi un timjjjl 
uscat şi o temperatură de peste 5 grade C, lucrăm 1» 
cosmetizasea drumului şi în timpul iernii. Dar cura 
condiţiile de  mediu nu sunt tocmai -cele ideale, trata
mentele noastre cu emulsie bituminoasă ş i pietriş, nu 
pot avea - garantată calitatea -decât o perioadă foarte 
scurtă de tiihp.

REP.: Cum staţi cu utilajele din dotare '!
A-M.: Ceva utilaje avem noi. Ne-ar prinde însă 

extrem de bine dacă ari» avea o freză, foarte necesară 
pentru lucrările de reparaţii la gropi, precum şi un ci
lindru compresor. Să nu mai pomenesc aici de cât d» 
utilă ne-ar fi achiziţionarea unui utilaj complex de tip 
UNIMOG. Acesta poate executa până la 23 de lucrăiii 
ale drumurilor, incluzând gropi pentru semnalizatoarei» 
rutiere, fasonarea vegetaţiei ce invadează carosabilul, 
igienizarea drumului, deszăpezire şi multe altele. O ast
fel de maşină ne-ar rezolva cca 70 la sută din proble
mele pe' care le avem. Ea este însă foarte scumpă şi 
deocamdată există doar una singură în judeţ.

REP. : Ar fi, deci, necesare investiţii sei-ioase îh a- 
cest sector al drumurilor.

A.M,: Absolut! Ar trebui alocaţi mai mulţi bani 
pentru drumuri. Gândiţi-Vă, num ai! DN 66 a fost con
struit în anul 1959. Drumul a fost proiectat atunci pentni 
o sarcină utilă de maxim 5 tone pe osie. în prezent, 
frecvent, sarcina ajunge la 16 tone pe osie. Este Uşor 
de închipuit ce se va întâmpla cu drumul dacă nu va 
fi reabilitat. De asemenea în STAS-ul românesc este 
prevăzută o grosime a stratului de asfalt de 12 cm. Nu 
este de mirare în aceste condiţii că apar gropi în dru
murile noastre şi în alte drumuri nu, atâta vreme cât 
şoselele în ţările vestice au grosimi ale asfaltului cu
prinse între 30—50 cm. Sigur totul costă mult. Noi aici 
am primit sprijin, atât cât s-a putut, de la conducerea 
secţiei noastre. Dar atâta timp cât se anunţă un buget 
de austeritate nu trebuie să aştepte nimeni o revoluţie 
în calitatea drumurilor noastre.

- ADRIAN SALAGEAN
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„Sufletul ajută tru- 1 
pul şi uneori II ridică ( 
de la pământ. E sin- f 
gura pasăre care Îşi f  
poartă colivia-. f

-V. HUGO \
A îa io $ t* r i \

„LICEENII HUNEDOAREI ’96“

UNGÂND 
ŞI O POANTA 

LA CLUBT

DONNA

Pentru cel care încă se ră au prezentat speotato- 
mai poate considera ca fă- iilor, din păcate mai pu-
când parte din această în- ţjn numeroşi, un - show»
sufleţită categorie 3 tine- variete, cu muzică, dans 
riior şi căruia, aşadar, nu-l
sunt străine preocupările 
şi problemele lor, nu este
greu de constatat (şi de 
resimţitj că unui din „pă
surile0 lor se leagă mai 
ales de un aspect; acela 
al puţinelor oferte în ce 
priveşte posibilitatea pe
trecerii timpului liber. în
trebaţi despre acest lucru, 
marea majoritate dintre 
tineri răspund aproape in
variabil că întâlnirile şi 
distracţiile lor înseamnă 
în cea mai mare parţe ba
ruri, discoteci, din când 
In când câte o acţiune pe 
la şcoală şi, ocazional, câ
te un spectacol, : , 

încercând să compen
seze câţ de cât o parte din 
aceste „privaţiuni0, Casa 
de Cultură din Hunedoara 
Se străduieşte să- dea o no
tă constantă unui gen de 
spectacol care se adresea
ză în mod special tineri
lor, în speţă elevilor de 
liceu, intitulat ch iar: „Li
ceenii Hunedoarei". După 
ultimul spectacol desfăşu
rat anul trecut în faţa li
nei săli „plină ochi*, mier- . 
curi, 6 martie a.c., tinerii 
artişti ai Casei de Cultu-

şi momente de* umor. A- 
dică cu ceea ce este pe 
gustul tinerilor. Desfăşu
rat Intr-o atmosferă căre
ia nu i-au lipsit efectele 
speciale, dinamismul şi, 
spre final, chiar antrenul, 
spectacolul i-a avut ca pro
tagonişti p e : soliştii de 
muzică uşoară Gabi Ho
rea, Ralny Weber, Biarica 
Pădurean, Bianca Toma, 
Marius Petrese, Felicia U- 
driştoiu şi Felicia Pandu- 
r u ; duetul rock „Camu
flaj 13“ (Eduard Suciu şi 
Ţipă Peteu); formaţia de 
break-dance „Street Dan- 
ce“ ; trupa de dans mo
dern „Instinct" (coregraf 
Dana Mureşan) şi formaţia 
vocal-instrumentală „Di
vers” (Isabela Fcrencz, Ci- 
prian lonescu. Robert A- 
riciuc şi Tiberiu Turbucz), 
eu un apreciat recital. Mo
mentele de umor au fost 
susţinute de actorii Ion 
Mermezan, Sergiu Andră- 
şesc, Lavinia Călinescu şi 
Crisţina Furdui, care a 
fost şi prezentatoarea spec
tacolului, regia fiind sem
nată de Ion Mermezan. A- 
cestor entuziaşti tineri, pa
sionaţi de ceea ce fac, 11

■  *  • •  *
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1 A DOUA „ORA

! FAR A CATALOG"

Recent, la Grupul Şco
lar Materiale de Construc
ţii din Deva a avut loc 
a doua ediţie a acUvită- 
ţii cultura l-educative „O- 
ra fără catalog". Aceasta 
a cuprins două domenii 
ale culturii, sţrâns lega
te intre e le ; 
muzica. 

Literatura

literatura şi

dezbătut
următoarele teme : „Mir- 
cea Cărtârescu — uni
versul poetic0, temă pre
zentată de domnul pro
fesor Mihai Boroş. Au 
fost analizate poezia de 
dragoste şi texte in care 
Mircea Cărtărescu paro
diază opere literare ale 
scriitorilor clasici.

Domnul profesor Con
stând» Clemente a pre
zentat unele întâmplări 

din timpul studenţiei, ca

re s-au referit la întâii 
nirile publice cu scriito
rii Victor Eftimiu şi G. 
Călinescu.

In cea de a doua parte 
a activităţii, Loredana 
Zafiu a interpretat me
lodia „Vino iubire", me- 
lodie pop, iar Florentina 
Iacob a  interpretat la 
fluier melodii din zona 
Petrişului. A urmat pre
zentarea, de către Iulian 
Martin a casetei Compact 
5 „Transilvania".

Concluzia care a rezul
tat din această activitate 
este că noi, cei de pe 
băncile şcolii, putem pro
mova cultura prin aceas
tă activitate.

se alătură şi cel cane ini
ţiază şi fae posibile ase
menea manifestări — dnii 
Eugen Evu (director ad
junct) şi Nicu Ghiorghio 
ni, director, ai Casei de 
Cultură Hunedoara.

GEORGETA DIBLA

Tânărul soţ revine ' 
acasă după e  lungă: 

perioadă de detenţie. în 
loc să se bucure, so
ţia se arată supărată. 1 
întrebată de ce nu se ] 
bucură de revenirea! 
lui, ea ii răspunde;

— Trebuia sâ vil şi 
ţu bronzat Eu le-am 
spus vecinilor că e ş ti1 
la lucru in... Africa, 4

pilărie.
CostUma! popular, purtat şi preţuit din co-

Foto: PAVEL LAZA

Cred că intr-o relaţie, intre o fată şi un băiat 
trebuie să fie pusă la un moment dat întrebarea 
— „Prieten sau iubit,?“

întâmplarea ce mi-a povesteşti am trăit-o eu În
sămi. Şi eu am cunoscut un tănăr care ia începu 
mi-a propus doar sâ fim prieteni, motivândmşi do 
rin ţa prin admiraţia pentru mine, mai exact pentrt 
scrisul meu. Desigur, cine oare nu este flatat cân< 
un admirator Îşi deschide sufletul In faţa sa?! !r 
fond fiecăruia ne place să fim admiraţi, iubiţi, curtaţi 
Am acceptat prietenia, d a r s« pare că nu aveam ac® 
laşi con pentru cuvântul „Prieten", deoarece atunc: 
când am observat insistenţele, ce deveneau tot ma 
supărătoare, aie acestui admirator — curtezan a 
meu, am  fost pusă in situaţia să.l Întreb câ atunc 
când îmi rerea prietenia se gândea să fie şi iubitul 
meu?... >

Vezi, şi eu cred că acest cuvânt «Prieten» este 
folosit cu o largă semnificaţie, începând cu aceea de 
cunoscut apropiat, amic, prieten până la iubit. Spunem 
câ două persoane de sex opus sunt prieteni atund 
când sunt poate colegi toarte buni şi se ajută reci
proc, dar şi atunci când aceste persoane se iubesc şi 
au relaţii sexuale, tot prieteni îi numim.

Donna, eu cred că şi tu va trebui sâ pui această 
întrebare, sa clarifici relaţia dintre voi, chiar daci
aceasta ar însemna să-i pterzi pa admiratorul tău,

să ţi-dDar Înainte de a-i pune lui întrebarea, trebuie 
pui ţie.

MIHAI, G. ŞI STELA

Tudor Ârghezi spunea ; »Aăî3ăăsf *â-l pipăi şi să 
urlu : ESTE ! „ ' 7

Ştiu că vă 'macină curiozitatea sâ mă vedeţi „in 
carne şi oase", aşa cum şi eu aş fi curioasă sâ pot 
cunoaşte câţiva aintre oamenii a căror voce o cu
nosc urmare a emisiunilor radio sau ale căror cărţi 
le citesc cu pasiune şi îi admir' Ani în şir am citit 
articole semnate de un scriitor intr.un jurnal literar, 
Mi-1 imaginam, 11 iubeam, îmi doream sa-1 pot vedea, 
întâlni, atinge, dar in ziua Im care i-am văzut chipul 
la televizor am simţit o dezamăgire cumplită. Pur 
şi simplu îmi era ciudă că am deschis .televizorul, 
îmi stricase visul meu frumos, imi distrusese iubirea, 
am rămas totuşi cu admiraţia pentru scrisul său 
şi-mi spuneam că sub aspectul flzsC ee-im-a produs 
dezamăgirea se ascunde acel minunat suflet pe care-i 
cunosc din scrisui său. De atunci ştiu că „prin orice 
împlinire se pierde ceva din minunea posibilă P.

Gândiţi-vâ Insă câ ar trebui sâ răspund dorinţei 
de a mă cunoaşte personal, de a ne vedea, tuturor 
celor eare-nu scriu pentru „Dialoguri0...

Eu zic să rămânem corespondenţi şi să ne (re-) 
cunoaşte» prin scris I

EL — BĂIEŢEL

Mulţuniesc pentru gândurile bune şi cuvintele 
Încurajatoare. Şi mie imi place să visez, să iubesc in 
tăcere, dar sinceră să fiu prefer o dragoste adevăra
tă, concretă, să-l văd, să-l Îmbrăţişez , pe iubitul meu, 
nu doar să-mi imaginez toate acestea. Şi apoi o dra-* 
gost® prea mult tăinuită se transformă într-o iluzie. 
Dragostea este adevărată doar împărtăşită, dăruită, 
trona.

INA DELEANU

ic b o x

IULIAN MARTIN.
Deva

t a  1 septembrie ’93, gru
pul ajunge în localitatea 
Fargo din Dakota de Nord. 
Primarul acestei localităţi 
a declarat ziua drept ziua 
Def Leppard, membrii gru. 
pUhli lăsându-şi amprente
le mâinilor tn betonul 
proaspăt turnat pe bele- 
brul bulevard Walk Of 
Faine iar posturile de ra
dio au prezentat melodii 
cu grupul Def Leppard. 
Fiind pasionaţi de fotbal, 
au format cu personalul 
tehnic o echipă şi au fost 
invitaţi de Dj Jim Şteel 
la un joc în Toledo (USA). 
Banii rezultaţi din meci au 
fost donaţi, apoi grupul 
a susţinut un show foarte 
apreciat de un public re
dus numeric, dar foarte 
inimo».

3BW TOUr s-a încheiat 
în septembrie ’93, acope
rind distanţa de 109 000

km. Ei au susţinut 247 
concerte, vizionate de 2 
milioane de spectatori. Cei 
nud puţini la Mdaoi) Log 
Caoin Party (Canada), 200 
şi cei mai mulţi, 23 000 la 
Knoxville/Tenessee. Pentru 
transportul materialelor (68

tare şi 24 000 corzi de chi
tară.

La două săptămâni du
pă încheierea turneului, 
grupul a pătruns din notr 
In studiourile din Dublin, 
realizând cu grupul Hot. 
house Flowers un disc sin-

LEPPARD (X)
de tone), au folosit 11 ca
mioane. Scena din- alumi
niu necesită la montare o 
echipă de 100 oameni, ca. 
re lucrează timp de 8 ore. 
La show-uri au folosit 15 
tehnicieni de şuriet 340 
proiectoare şi lumini la
ser, cu diametrul de 3 mm, 
amplasate In jurul scenei, 
microfoane cu putere de 
ieşire de 100 000 Waţi. 
1600- amplificatoare şi 35 
km -«te cablu. Pe parcursul 
turneului au folosit 44 chi-

gle intitulat Little Wing. 
Pe acest disc ei interpre
tează o versiune a  piesei 
You Can’t Always Get 
Whaţ Vou Want din re. 
pertoriul formaţiei Roljing 
Stones.

Când nu lucrează la un 
album sau nu au nici un 
turneu, membrii grupului 
sunt divizaţi atât pe bă
trânul continent, cât şi 
dincolo de ocean. Joe 
Elliot şi Rick Savage lo- 
ciiieşc in Dublin/Irlanda,

Rick Ailen, Phil CoRen ţ 
Vivian Campbell tn IA  ţ 
In suburbiile acestuia. Jo 
şi-a construit o casă tra 
diţională bi Dublin, und 
lecuieşte cu soţia sa Karls 
Este- foarte pasionat d 
fotbal, echipa lui favorit 
fiind Sheffield UTD. Rid 
Allen ş iS tâ c y  şi.au lua 
la 1. 11. ’91 o casă in car 
tierui cei mai select dh 
Los Angeles. Phil locuieş 
te cu soţia Jacky şi băie 
ţelul Rory într-o casă ii 
stil mediteranean, la o ori 
şi jumătate de Los Ange 
Ies. Phil este pasionat d< 
maşini, având un Corveta 
*39, primit In dar de 1; 
soţia sa şi o Toyota • 
Runner.

în august ’93 Def Le 
ppard realizează un singl< 
pentru colecţionari, ce cu 
prind© Elected (Cover du 
pă Alice Cooper) şi Onl; 
After Dark. (Va urma).

UORIA SEBEŞAN
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N O U L  M A G A Z I N

Str. Avram lancu, B l. H I ,  parter 

VĂ OFERĂ  *

INSTALAŢII RECEPŢIE SATELIT 
ŞI COMPONENTE

SI GAMA COMPLETĂ A PRODUSELOR

# Televizoare colorat diagonala intre > i tf.î im
•  Televizoare alb-negrit
* Combine muzicale
•  Radio'casetofoane stereo cu ş t jă r ă  CD
•  Frigidere, congelatoare şi combine frigorifice
* Maşini automate de spălat cu încărcure 
frontală şi verticală 
Aspiratoare

TOATE ACESTE PRODUSE LE PUTEŢI CUMPĂRA 
CU PLATA ÎN 12 RATE LUNARE PRIN

DEVASAT Şl BANKCO0P,
AVANSUL FIIND DE 30%

'■S & df ACESTE PRODUSE "A 
LE PUTEŢI GĂSI ŞI LA MAGAZINELE DIN; 

HUNEDOARA: B-dul L ib ertă ţii, n r>2 
BRAD: S tr . R epubticii nr. 19  

HAŢEG: P-ţa Unirii n r .l .  Bl. P 33 . p a r te r

m m mmmmm c c s p

T “

d e ţ in ă t o r i a i c e r t if ic a t e l o r
SI CUPOANELOR NOMINATIVE 

DE PROPRIETATE
DORIŢI SA FOLOSIŢI ÎN MOD PROFITABIL 

’ CUPOANELE NOMINATIVE 
DE PRIVATIZARE *?

Prin iniţiativa „RETCON — Reţeaua de 
Preschimbata eficientă a certificatelor 

fi cupoanelor de privatizare"

PARTIDUL ALIANŢEI CIVICE 
vine in  sprijinul dum neavoastră CU

to a t e  in fo r m a ţiile  n ec esa re  fi
ASISTENŢA TEHNICA în mod GRATUIT

In acest scop vă puteţi adreka echipelor de 1 
specialişti care vă stau Ia dispoziţie, la sediul P-A.C. 
din DEVA, hotel „Bulevard", camera 113, de LUNI 
până VINERI, intre orele 17—19,

t a x i  y E L L O W  C f iB

T A X IU R IL E  

G A L B E N E
CU CELE MAI MICI TARIFE:
2 4  ife  o re  d in  2 4 ,

la d ispoziţia  dum neavoastră '!

RfiPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului

TELEFON meDEVAS\ 5M Ermnescu,hr.2 
Telefon, 616663

I

PAGINI NAŢIONALE
CEA MAI BOGATĂ SURSĂ 

DE INFORMAŢIE PENTRU 

AFACERILE DUMNEAVOASTRĂ
' •  Doriţi ca firma dumneavoastră să fie

ZI
|  cunoscută tn ţară şi străinătate ?
! •  Doriţi să aveţi o informare ,4a
j despre concurenţă 7 
* •  Doriţi să vă vindeţi urgent produsele
| şi serviciile dumneavoastră î  
j •C ău ta ţi urgent un partener de afaceri?
I •  Căutaţi un numai de telefon sau adre-
I sa unei firme din ţară 7

RĂSPUNSURILE LE VEŢI GĂSI 
PRIN CATALOGUL

ii „ P A G I N I  N A Ţ I O N A L E -  |
1 #—#— *-*—*—* -*—*—*-*.#— — 4»

’ I

t i
j * Nu ezitaţi să vă înscrieţi în catalogul* 
! * „PAGINI NAŢIONALE” ediţia 1997 / 1
| * Obţineţi astfel gratuit catalogul ac-
* jtual şi cel următor.
|  i Doar cu 99 000 lei puteţi fî înscrişii 
J ţ  în ediţia 1997 a catalogului „PAGINI f 
L  îNAŢIONALE”, tarif ce creşte funcţie de*

* spaţiul tipografic solicitat. *
1 Informaţii zilnic* între orele 9—13,»
* la sediul biroului judeţean ROMPRES — *

I „Decebal”, cam. 12, sau Ia tel. 213300.

I "ţ Informaţii zilnic, între orele 9—13,» 1 
! * la sediul biroului judeţean ROMPRES — f î 
J 1 PAGINI NAŢIONALE: DEVA, hotel f I
'  1 ¥-» 1 l«< „„  ,  O . . . .  I .  . —I 414SM l  .

i■■ * ■i*i%
i

• V .

I

I •: •% ' k :•

I

> :ii:A" -
I; A -
I, *
I

I

I"V
l

*... . . .3, ......... ,.v . ^ ..... . . •%

„TOURING—DOUBLE T“ !

Prin agenţia de transport Internaţionali 
persoane î

„CONSUM” DEVA |
R-ţa Victoriei (Î.P.H.)

VA OFERĂ: J
Cnrse rcgulate cu autocare moderne peu- * 
tru : Germania, Franţa. Olanda, Belgia, | 
Anglia, Danemarca, Suedia, Spania, Italia, j

•  Asigurări medicale pentru străinătate. I
•  închirieri de autocare pentru excursii In i  

grup, interne şi internaţionale.
. Informaţii si rezervări, zilnic orele 9—17. | 

Telefon 230690.' (6397714) 1

S.C. S.A.„DECEBAL*
D E V A

(INDUSTRIA CĂRNII) 
tel. 213322 şi 642406, Orăştie 

Vinde la licitaţie publici un cal de mun- 
de la Centrul de preluări animale Orăştie. 
Licitaţia va avea IocTn data de 18 martie 

1996, la Centrul Orăştie. (225)

ca

The European Connection srl
6RATBIT 
iţmm*

, uftfconctMnl h c , 
“ vjeiotttoaz*'

/"ă ttti

ATI ALES? V-ATI DECIS?

f m * ,  3 * u * U  4 9
m U r n  p o rn im  a  v #  a x p r im u  

o p ţiu n e*  4dF4 t o m m *  « titlu r ilo r  d o |

aooiatăţilo cerner

ii din judeţ. .• *

la* 3 6  af&Ue 1996  aveţi f i  
de«*pta |»**»w o u n uld în

M g * '*  . -

V A L O R IF IC A Ţ I Ş A N S A !  
P E N T R U  A  D E V E N I A C Ţ IO N A R I, 

ALEGEŢI ACUM!
i

■ t r r

F.OTO c > PRINŢ m ':

-ev

PENTRU NOILE 
PERMISE DE CONDUCERE

în poarJ Q
R«caw;ffjf|t$

11 1

.este

i H u 1 !v.
dumneavoăsirS-;’ - 
devine realitate 
datorită ....
celei mai moderne ‘ţ iif  
tehnici video, ^ '

■*?, <Y%\&LEţtRONICVl:
Q* cea m«i buni tzTăut MtfSUBISHI

FOTO MIRON SRL ^  ©ţ£. Dmva
elbacomsR L .^ ţfj

I

AROME 
PENTRU 
BĂUTURI 

ALCOOLICE
C io c o la t ă  c a ld ă  

c u  f r iş c a  ş i  a lu n e

m

S U P E R C O N C E N T R A T E I  
N A T U R A L E

16 sortimente, la cele mai accesibile preturi

d a  250 de ori mai dulce ca zahărul 
în d u lc i to r u l  N u t r a S w e a t

Savoare 
in orice 

mâncare;
LEGUMIX!

P E N T R U  F L O R IC E I E:
porumb, ulei cu arome, 

sare aromatizata
Pentru toate aparatele vândute se asigură: 

G A R A N ŢIE 1 AN $ 1  SE R V IC E  PO STG A R A N ŢIE

S.C» BANKCOOP 
S.A. ORĂŞTIE 

V I N D E  
LA LICITAŢIE 
P U B L t C A  

•  imobil — Orăştie,.

Istr. P. Maior, nr. 69 B ,| 
str. N. TUulescu, bi. 83, î  

.  ap. 2, str. Pricazului, |  
I nr. 30, str. Mureşului, ■

I" bL 17, ap, 34 |
•  autoturism OLTCIT» 

■  — 1982, tmt6camion| 
|  IFA-L 60 — 1988 cu

(remorcă, autodacia 
TLX, autotractor KO-

»MAN ţi Furgon — 
1978, autocamion EA.

IBA — 1993
•  GEOAGlU-BAl -

|  imobil str. 9«aHi, nr.

I 
I  
I 
I

,2a ..K I

I O Teren intravilan — ■  
zona Parc Orâţde (v i.l  

I zavi). *
■  Licitaţia publică val 

tn 15 martie.

T E C  T fcc  E u r o p e a n  C o n n e c t io n  t r l  
D E V A , A p u n e a i ,  N r . l  ( j c r t i ) .  T e l e f o n  

6 2 3 3 2 0 ,I n ţ : 23 _ _ _ _ _
1

I  avea loc m sa mame _ 
!  1996, la sediul Judecă-1 
Itoriel Orăştie
r' cutor judecătoresc. Be-I 

laţii Ia BANKCOOP ■  
•  S. A. OBAŞT1E, tei. |  
1 647385 şi «47383.
|  (226) I

Anul VOI •  Nr. 1692 U  Miercuri, 13 martie 1996



MICA PUBLICITATE

# Vând urgent PG 
286, performant, pie_ 

i se de rezervă, preţ 
■ convenabil. Deva, tel.
629231..■» « ;■■> 0 am m m  •  «—•> m m m  » m m m m  •

•  Vând piese Volga. 
620690. ’

•  Vând apartament 4 
camere, bl. 29, etaj 2, 
ap. 8, str. Dorobanţi' — 
Deva.

•  Vând casă, anexe şi 
grădină, localitatea Here- 
peia, nr. 13.

•  Vând friptoză pen
tru gogoşi, şi piese pen
tru Mercedes. Tel. 671533, 
16—22. (6953)

•  Vând Dacia 1310
combi, fabricaţie febru
arie 1996, tel. 230083, 
211395. (6959)

Vând apartament 2 
camere, etaj 1, telefon 
712495. (6960)

•  Vând VW Derby, fa_
bricaţie 1977, neînmatri
culat, 600 DM, negociabil. 
Hunedoara, Bălcescu, nr. 
(4, ap. 195. ’ (6961)

•  Vând ieftin Trabant.
Telefon 230461, între o- 
*ele 10-r-15. (6951)

•  Vând combine agri
cole: Claas, cu masa de 
Ă2 m şi 4,2 m, import 

' Germania. Tel. 058/826772.
(6924)

Vând casă, str. A. 
Vlaicu, nr. 93, Deva, tel. 
616360. (7122)

•  Vând televizor «Stor
marca Siemens, cu tele. 
comandă, preţ convenabil. 
Tel. 626871, zilnic intre o-
rele, «1,30—15,00. (6976)

•  Cumpăr garsonieră sau
apartament, tel. 622011, 
după ora 1& (6974)

•  Vând Ford Tranzit
pentru marfă, an fabrica
ţie 1985. şi piese de 
schimb. Tel. 220848 şi 
212981. (6966)

•  Vând Fiat Uno D, 
preţ negociabil. Telefon 
215215, după ora 16.

(6967).
•  Vând apartament 4 

camere, două intrări se
parate, amenajat şi auto
rizat pentru spaţiu co
mercial, Deva, 22 Decem
brie. bl. 6, tel. 629685.

(6987)
•  Vând apartament 2 

camere, decomandate. Hu
nedoara, multiple îmbu
nătăţiri. 225275, 714749.

(7124)
. Vând urgent mobilă 

tineret, informaţii tele
fon 612566. (6989)

Vând spaţiu comer
cial 200 mp, vad comer
cial excelent în Piaţa 
mică, posibilităţi extin
dere en gros. Informaţii 
tel. 770003, Haţeg, după 
ora 17. (7011)

•  Vând casă, Homorod,
patru camere, dependinţe, 
1,30 ha pământ, 642669, 
după-masă. (3985)

•  Vând urgent Dacia
1 308, 1974, 3 500 000 lei,
şi 250 litri ţuică de pru
ne. Tel. 651319.
. (3555)

•  Vând Dacia Break, 
fabricaţie 1991; casă, zo
na pieţei. Tel. 717060.

(6558)
•  Vând Audi 100, fa

bricaţie 1968, avariat, cu 
talon, şi C I şi piese. Tel; 
714692. (6559)

•  Vând . apartament 2 
camere, P u i Informaţii 
tel, 156, la orice' o rt <Hn

r* i£ ^ ; ' (7014)
•  Vând apartament 2 

camere. Tel. 226447. (8665)

18,00 Divertisment; 
19.00 Focos; 19,15
Timpul Hunedoarei. 
Emisiune realizată de 
Dana Ioan; 2045 Film 
artistic; 22,00 Video- 
clipuri muzicale; 2245 
Film artistic.

CONCURSUL 
DIN 17 MARTIE 

1 9  9 6

î  i; ATALANTA (14) — BARI (18) *
Nu credem că Atalanta să scape cele trei puncte 

pUse în joc. Mai ales că Bari nu are realizări 
deosebite în deplasare. --
2. CAGLIARI (12) — MILAN (1) — pauză x  2 

Până la pauză gazdele ar putea menţine un
egal.
3. CAGLIARI — MILAN — final x 2

Milanezii vor lua foarte serios şi această parti
dă, mai ales după insuccesul In faţa lui Inter.
4. INTER (5) — SAMPDORIA (8) 1

Gazdele se află îritr-o formă foarte bună şl
sunt în plin urcuş in clasament
5. JUVENTUS (3) — UDINESE (10) 1

Pentru Juventus primul loc e prea departe, dar
un loc pentru „cupe” trebuie să-l obţină.

6. LAZIO <6> — FIORENTINA 0) — pauză 1 x
în majoritatea partidelor de acasă, Lazio a con

dus la pauză. .'V.
7. LAZIO — FIORENTINA — final l i

Lazio are şanse să-şi apropie victoria. însă
Fiorentina rămâne o echipă capabilă de orice re
zultat şi în deplasare.
8. NAPOLI (11) — TORINO (15) — pauză 1 x

NapoUtanii supt favoriţi. TorineziJ au doar 
5 egaluri în deplasare, fără nici o victorie. Se poa
te merge şi la un egal.
9. NAPOLI — TORINO — final I

în final, nu le poate scăpa victoria gazdelor.
10. PADOVA (16) — ROMA (7) — pauză X

L-iv,S-ar putea menţine un rezultat egal după 45 
de minute de joc.
11. PADOVA — ROMA — final 2

Deşi focmâţia patavitană joacă cu cuţitul Ja 
os, romanii vor trage şi ei tare să rămână pe 
locurile UEFA.
12. FARM A (4V — CREMONESE (17) I

■■ . " Meciul n». fi televizat, ceea ce ar tonta şi spre 
t ft.surpnză. Greu de crezut

13. PIACENZA (13) — VICENZA (9) 1 x
v Cel mai apropiat pronostic ni se pare a fi 

un egaL , - •

•  - S.C. Tehno Oprica
SRL anunţă majorarea 
tarifelor şi a adaosului co
mercial. 1 ■ - (6560)

•  Cu autorizaţia 11431/
1996 a luat fiinţă; Asocia
ţia familială Doda Ioan, 
având ca obiect; de activi
tate comercializare pro
duse alimentare, neali
mentare. L ; , (6956)

•  S.C. Prod Corn Del
finul SRL Deva anunţă 
pierderea actelor • con
tabile pentru perioada!
1991—1993. Se declară 
nule. ■ (6994)

•  Societate comercială
angajează şef depozit en 
gros. Relaţii 614145, ore
le 18—21. (6965)

• •  Servicii de conta
bilitate pe calculator, 
seriozitate şi compe
tenţă, prOgrâm profe
sional „Latin Soft”, 
tel. 222823. (6957)

•  'S.C. NaghiSAttara 
SRL Deva angajează 
şef serviciu finaneiar- 
contabii, cu expe
rienţă, Informaţii la 
tel. JH  6190. ^(6992)^_

DECESE
•  Cu adâncă durere 

în suflet familia a- 
rţunţă încetarea din 
viaţă â scumpei mame

AURELIA JOSAN 
înmormântarea va 

avea loc joi. 14 mar
tie 1996, ora 14, în 
localitatea Turdaş. JMu 
te vom uita niri-

•  Familiile Sevas- 
ttan şi Vlad mulţu
mesc pe această cale 
tuturor celor care au 
fost alături îs mo
mentele grele 'jrauzate 
de dispariţia fulgeri- 
toare a celui care a 
fost

SEVASTIAN
PARFENTEmăMm

• Familiile Wâsâer Şi 
Mezdrea sunt alături de 
Adriana Supurean la ma
rea durere pricinuită de 
moartea mamei sale. Sin
cere condoleanţe familiei 
îndoliate. (8991)

•  Cu adâncă . du
rere în suflet soţia

- Margareta, fiica Co- 
rina. fiul Dan, nora 
Carmen şi nepotul 
Dăriuţ ahunţâ înceta
rea fulgerătoare din 
mâţă, & rtuînai 50 
de ani, a celui care 
a fost uri minunat soţ, 

, tată şi bunic »
IOAN COJOCARIU
înmormântarea va 

’ avea loc joi, 14 mar
tie 1996, ora 13, la 
i-imitirul catolic. Vei 
rămâne veşnic în ini- 
«orie noastre. Dum
nezeu să te odih
nească în pace!

(6968)

•  Familiile Arşeanu 
şi Popa deplâng dispa
riţia prematură a 
celui care a fost un 
om deosebit

*04N COJOCARIU 
şi sUrit alături de fa
milia îndurerată.

(6969)

•  Locatarii blocu
lui 13 A sunt alături 
de familia îndoliată 
la moartea celui care 
a fost -un bun vecin”

IOAN COJOCARIU 
(6972)

•  Consternaţi de 
durere, suntem alături 
de Cojocarii* Marga
reta, copia Dănuţ şi 
Corina, de familie, in 
aceste momente -de 
grea cumpănă a vie. 
(ii, pricinuită de dis
pariţia fulgerătoare 
dintre noi a  bunului 
nostru cumnat

IOAN COJOCARIU
Dumnezeu să-l odih

nească în pace! Fa
milia Dan Silviu, E- 
lena şi copiii;

(6975)

•  Familia Dan Sil
viu şi Lucreţia, din 
Baru Mate, deplâng 
încetarea din viaţă a 
busului fer

IOAN COJOCARIU 
din Deva. Dumne
zeu Să-l odihnească 
în pace ! (6975)

tS .O O O .fN N I t o t
■ P rem iu l lu n ii M A R T IE  

la  o noua tra g e re  la  so rti p e n tru  

in ves tito rii
FONDULUI B O M iâi M ! IN V ESTIŢII

Participă investitorii'care' IrP cursul lunii 
martie efectuează operaţiuni'de depunere 

In Programul B sau de transfer, de la 
Programul A la Programul’ B în valoare 

de minim 300 .000  fel.

Puteti invitsti banii dumneavoastră la Fondul Român 
de Investiţii apelând lâ serviciile B a n 9  P M r t din 
Hunedoara, str. 22 Decembrie nr. 7 şi Peâroşsiif, Bd. 1 
Decembrie nj-.86u

w i M « n u n « t n w i w » r ,
rm m c m n z________

InformiţH i« tel. OW/IŞMJJ sau la ghişeele F.R.I.

$  DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII ţ  
HUNEDOARA

Vinde prin licitaţie publică In zilele de 
21 şi 22 martie 1996, ora 10, mijloace fixe'îţ 
casate de la D.Tc. Hunedoara şi Vaţa-Băi, • 
pentru care nu au fost solicitări la licitaţiile 1 
anterioare.

Relaţii suplimentare la tel. 204191; 230229. >
(229) f:

...  ij,_m_awamkaiâ 'pami ■MmmtWi rimiriwir'- '' : - »’ ’
S.C. FARMACEUTICA „REMEDIA" S.A. | 

D E V A  !
cu sediul în Deva, str. Dorobanţilor, nr. 43, i 

judeţul Hunedoara, telefon 223260, ţ  
fax nr. 226197, cont bancar nr. 30.35.1.01.01., f  

deschis la B.C. Deva, înmatriculată sub < 
nr. J . 20/700/91 5

ORGANIZEAZĂ *

I

i !

MAGAZINUL „VALENTIN** |

I situat In Deva (zona Casei de Cultură) |  
VĂ OFERĂ, următoarele produse import! 

|  Ita lia : [

I * Vopsele auto simple şi metalizate, exe-| 
cutate Ia comanda in nuanţele dorite, la p re -| 

| ţu r i  accesibile şi do foarte bună calitate. J 
t •  Accesorii necesare reparării caroseriilor |

auto. I
! I

f •  Vopsele ulei pentru tâmplăric, executa-^ 
te şi la comandă în orice nuanţă. j

•  Vopsea epoxidică pentru recondiţiona* ■  
|re a  căzilor de bale, a chiuvetelor din fontă şi a l.

Iaragazelor, care se poate colora în orice nuanţă. |  
•  Paste de zugrăvit lavabile şl semilava- ■  
izolanţi acrilici antimucegai, coloranţi*

Anul v m  • '  Nr. 1592 ■ '
■Mia

I pentru zugrăveli, pensule, bidinele, roluri pen-| 
tru zugrăvit. j

I •  Tapet ultralavabil şi adeziv, pentru lipit; |

I" fototapet. I
•  Articole cosmetice import S.U.A. 5

I •  Plante şi flori artificiale şi naturale im - | 
port Italia şi Olanda. I

|  EXECUTĂM ARANJAMENTE FLORALE.!

ILA COMANDĂ, pentru ocazii festive. : |

I Toate mărfurile ie puteţi achiziţiona to i  
cadrul magazinului si In sistem en  gros. S

I ANGAJĂM COMIS VOIAJOR PENTRU |  
DISTRIBUIRE DE MĂRFURI. 8

|  Informaţii telefon 054/216160. !
(221̂ J

în data dc 25 martie 1996, ora 10, la ! 
sediul societăţii pentru întocmirea lucrării: % 

RAPORT de evaluare a societăţii în ve- J  
derea privatizării conform Legii. 77/94 si Le
gii 55/95.

Caietul de sarcini va putea fi studiat sau! 
procurat de la sediul Societăţii, în baza unei ! 
taxe de 200 000 lei. <

Ofertele se depun la sediul societăţii, în § 
plic sigilat, până la data organizării licita
ţiei. (6397731)

S.C. „BAZA APROV. DESF. PREST SERV“ 
S.A . DEVA

Str. E. Gojdu, nr. 79, telefon 227115 
A N U N Ţ A

Scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
•  Contabil şef
•  Consilier juridic 
Condiţii: studii superioare de specialitatej!

şi vechime minimum 3 ani. 91
Concursul va avea loc în data de 25. DL 

1996, Ia sediul S.C, BADPS S.A. DEVA.

LA SEDIUL S.C. „ELIS“ S.A. 
HUNEDOARA 

str. Ecaterina Varga, nr. 3 
Se fac.zilnic subscrieri pentru privatizare, 

până la data de 31. 'IU. 1996.
Pensionarii prezintă cuponul de pensie.

(398055)

PIERDUT DISPOZIŢIE VAMALĂ D.V.L , 
Nr. 899/16. L 1996, pe lăre o declarăm; 

- .n u lă . (227) Jp

Miercuri, 13 n»f*ie 1996


