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F&ră arături şl însămânţărl au vom avea ce recolta
Cum apreciaţi, dla 

director general,. şansele 
î i  campania agricolă de 
prlusĂvarâ?

* Nu este nici un se» 
creţ să recunoaştem că 
aceasta, in ciuda dotării 
telşfiîce bune care există" 
ia judeţul nostru, esta 
totuşi o campanie Cearta 
grea, având în vedere 
restanţele mari rămase din 
toamna trecută in special 
ia  arături. Pentru t a ieşi 
din impas, noi am stabilit' 
un comandament in ca. 
drul D.A.A., cu responsa. 
bîlitiţi concrete pe pro. 
hleme şi oameni, specia, 
liştii fiind direct implicaţi 
In buna organizare şi deş. 
fâşiirare a lucrărilor. De 
unde plecăm şi ce trebuie 
'să facem? Din cele a- 
proape 89000 ha teren a . 
rabil, în toamnă s-au în . 
şămănţat 33078 ha. Difi. 
cultatea ar consta tn fap 

■ tul că din cele peste 55 080 
: ha ce trebuie însămânţate 
pe aproape 43 000 nu sunt 
făcute arături. Iar din a- 
cdstea circa 10 000 ha mai 
sunt încă ocupate cu co.

> cefti de porumb. Foarte

Convorbim cu dL ing. ROMULUS TOT, 
director general al Direcţiei judeţene pentru 

agricultură şi alimentaţie

urgentă în aceâstş situaţie 
este eliberarea de coceni, 
cu foiţe proprii, de către 
proprietarii de terenuri, a 
tuturor suprafeţelor ce ur
mează să fie arate.

— De ce forţe mecanice 
dispunem?

— In judeţ există mai 
mult de 3000 de tractoare, 
din care 383 la Agrome- 
curi şi 2368 la proprietarii 
particulari, ceea ce in . 
seatnnă că revin numai 
34 de ha teren arabil pa 
'un tractor fizic, iar dacă 
ne referim numai la trac
toarele mari, de peste 60 
CP, revin 54 ha / pe un 
tractor. Există, ded, o 
bună dotare cu tractoare 
la fel ca şi cu pluguri, 
grape, semănători, maşini 
de plantat, de fertilizat şi 
altele. Pornind de la a- 
ceastă dotare, considerăm 
că dacă vom lucra numai 
cu 1550 tractoare gi iteaJi-

zând numai 1,5 ha ară. 
tură pe zi cu flecare trac
tor» arăturile pot fi termi
nate in cel mult 18 zile 
de lucru. La prima vedere 
n-ar fi nimic îngrijorător, 
dar se constată că prea 
puţini posesori particulari 
de tractoare folosesc aceste 
utilaje în scopuri agricole, 
deşi la cumpărare (mulţi 
beneficiind de dobânzi 
subvenţionate de la bu. 
getul statului) ei s-au o. 
bligat prin contract să 
execute lucrări agricole pe 
câte 40 ha, Desigur că 
nefolosind aceste tractoare, 
se diminuează şi sursele 
de câştiguri ale proprieta. 
rilor. nejustificându-se 
astfel investiţia făcută. 
Paradoxal este şi faptul 
că. potrivit datelor ce la 
deţinem, se estimează că 
in raza localităţilor M ăr. 
Uneşti. Călan, Turdaş, Rp. 
mos şi aiteie vor rămâne

nelucrate suprafeţe de' or
dinul sutelor de ha.

— Cum stau lucrurile in 
privinţa fertilizărilor?

— Nici ajei nu sunt mo
tive de laudă, dacă avem 
fn vedere că nu s-au fer
tilizat nici 40 la sută din 
suprafeţele Însămânţate in 
toamna trecută. Un alt ne. 
caz, pe lângă lipsa bani. 
lor şi a îngrăşămintelor 
chimice (cantităţi mari 
fiind exportate), este şi 
faptul că la H.O. 83/1993 
s.a redus la numai 24 kg 
substanţă activă pe ha 
cantitatea acordată produ. 
eătorilor agricoli care 
au contractat cu statul, 
deşi se ştie bine că pentru 
a obţine o producţie de 
3000 kg grâu/ha, care să 
asigure şi o rentabilitate 
minimă culturii respective, 
sunt necesare cel puţin 
60 de kg s.a. fosfor sau 
80—100 kg s.a. azot. Ca

A  consemnat 
NICOLAE TÎRCOB

Calitatea actului 
medical - componentă 
esenţială la sănătatea 

oamenilor

Convorbire cu prof. univ. dr. medic 
CONSTANTIN DOGARU 

Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Timişoara

\

— Dle profesor Con. 
stantin Dogaru, aţi prac. 
ticat mulţi ani medicina 
în Hunedoara, fiind o pe
rioadă îndelungată şeful 
laboratorului la spitalul 
municipal, in prezent cu 
competenţă de spital ju
deţean. Ce amintiri păs
traţi de la Hunedoara?

— Pentru mine, la
boratorul, spitalul din 
Hunedoara au fost o a- 
devărată şcoală pentru 
profesiunea aleasă. Aici 
am găsit un cadru adec
vat, propice perfecţionă
rii pregătirii, studiului, 
îmbogăţirii experienţei.

După secundariatul fă
cut la Bucureşti, am avut 
norocul ca în anul 1967 
să ajung la Hunedoara, 
la vechiul spital. Apoi I- 
mediat s-a dat în func
ţiune noul spital, bine do
tat pentru acele vremuri. 
Am avut şi şansa să avem i 
o conducere de profesio- / 
nişti, directorul de atunci, I 
dr. Alexandru Marinescu,' 

un adevărat manager, ne_a 
„obligat" să ne perfec-

SABIN cer b u

(Continuare fn pag. a 3-a)
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CURSUL VALUTAR

î
22, 23, 24 MARTIE

•  t  dolar SUA — 2878 lei
•  1 marcă germană — 1952 lei
•  109 yeni japonezi — 2794 lei
•  1 liră sterlină —> 4422 iei
•  1 franc elveţian — 2416 lei
•  1 franc france/ — 570 Iei
O 100 lire italiene — 185 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţtonale <
a României -J

(Continuare tn pag. a 2_a) v«vvvwwvwirrwwYwvwvw<ruvv% W W Vwwwvwvvvvvv

! i
|  SUPERCAMPANIE DE VACCINARE j 
|  ANTIPOLIOMIELITICA |

1 Pentru a eradica POLIOMIELITA din România,! 
!  sub conducerea Ministerului Sănătăţii are loc SU .I 
I  PERCAMPANIA DE VACCINARE în perioada 25—291

[".MARTIE şi, respectiv. 2?—31 MAI 1996. *
In timpul fiecăreia din etapele de mai sus, to ţii 

copiii până la vârsta de 5 ani vor fi duşi la cel m at! 
apropiat dispensar medical pentru a primi o doză d e l

I vaccin antipoliomielitic. Acestea sunt doze supli-■  
mentare de vaccin pe care le primeşte fiecare copil|

I chiar dacă este complet imunizat împotriva poiio-| 
mielitei. |

I  . Vaccinul antipoliomielitic prezentat sub formă! 
5 de picături se administrează pe gură. Este un vac-f 
■  cin sigur şi nepericulos. I

( Când TOŢI copiii primesc SIMULTAN vaccin I  
polio oral, se suprimă circulaţia virusurilor polio săi. I  

|batice, care nemaiavând gazde susceptibile să crească*

■>*«
răî iiii mm

iI şi să se multiplice, dispar din natură.
I  Prezentându.vă cu copilul dv. la vaccinare con-| 
■tribu iţi la realizarea unuia dintre obiectivele majorei
la ie  ORGANIZAŢIEI MONDIALE A SĂNĂTĂŢII 
*o lume fără poliomielită până în anul 2000.I

I
INSPECTORATUL DE POLIŢIE SANITARA 

ŞI MEDICINA PREVENTIVA DEVA
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una pe zi

a.
— Domnule director, Popescu c bolnavi
— Să fie sănătos!...

g i q e w a n a a a a a a a a a

•  GABRIEL STAN, 
noul antrenor principal 
al Corvinului Hunedoara. 
Ieri. într-o conferinţă de 
presă, mult mai repede 
decât ne aşteptam, pre
şed in ţie  Clubului F.G. 
Corvinul, Vasile Tătar, 
a prezentat celor pre
zenţi pe noul antrenor 
principal al echipei hu_ 
nedorene, Gabriel Stan, 
fost jucător pe prima 
scenă fotbalistică a  ţârii

şi antrenor la Tractorul, 
Metrom şi F.C. Braşov. 
Ii dorim succes! (SC.)

•  CURĂŢENIE. Loca
tarii blocului P 31 din 
Haţeg au ieşit primii 
(sâmbăta şi duminica 
trecută), profitând de 
timpul favorabil, la cură. 
ţenia împrejurimilor, lu
crările constând în gre

tard celorlalte blocuri 
din oraş. (N.T.)

•  CONSTRUIEŞTE LU
MEA, La Va(a de Jos 
s-au licitat şi adjudecat 
pentru o taxă de conce
sionare de 1057 lei/nsip/ 
an, şi câte o sponsorizare 
de 10 000 de lei, 2 par. 
cele de câte 500 mp, 
pentru construirea de 
case de vacanţă. Are lu..

blatul zonei verzi, mea bani! (I.C.)
luT •rea şi îngrijirea garduli 

yiu şi a pomilor. Este 
un exemplu şi un în
demn pentru ca aseme
nea acţiuni să fie \  de
marate şi de către Isca.

PARTIDUL AVOCA
ŢILOR. P.N.L.C.D. este 
partidul care numără 
printre membrii săi 
peste 208 de avocaţi. 
(Nicolae Cerveni — afir-

PAlee de ban i calitate se face şi la Brutăria din Certej, aparţinând 
S.C. „CETATE** Deva, prin munca şi grija brutarului Ştefan Cioaba, a frămftn- 
tătoarei Cosmina Btstrlan, ajutaţi de şefa de unitate Sorina Magda.

Foto: PA VEI, LAZA

maţie într-o conferinţă I 
de presă). Am vrea să-l £ 
vedem pe cel care are I 
curajul să intenteze un J 
proces acestui partid. I 
(I.C.) î

* ÎNŞELAT... LA MO A. |
RA. Aşa susţin» Ioan % 
Bedrag, din Deva, strada I 
I.L. Caragiale, blocul R, * 
ap. 86. A fost să macine |  
grâu la moara din Strei. ; 
„Nu am văzut cântarul, i 
am plătit 3120 de lei, I 
nu mi s-a dat chitanţă, j 
Oare este corect?* — |
se întreabă şi-i întreabă J 
pe cei răspunzători ci- { 
titorul nostru. (Gh. I.N.) *

— * — * — ♦  —*#—•* * —* — * — ♦  — * 
ţ  1
i  î
|  ORAR NOU LA f 
j SUBSCRIEREA f 
I CUPOANELOR l
! II Centrele de sub- j 
I scriere a titlurilor
* de privatizare din j
* judeţul Hunedoara), 
ţ vor funcţiona, în pe-1 
T rioada 22—31 mar- i
, tie, după următorul i 
I program: i
] DE LUNI PANĂi 
4 VINERI, între orele l 
l 7—21, iar SÂMBA-1 
4 TA ŞI DUMINICA, * 
4 după orarul normal ţ 
4 de funcţionare, între * 
4 orele 7—19.
l !*

t

ras
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E 22M S
DIVIZIA NAŢIONALA

r e z u l t a t e l e  Et a p e i de  m ie r c u r i: Rapid
— Inter 2—0; ti. Craiova — Poli Timişoara 3—1; 

j  Dinamo — Poli Iaşi 2—0; Petrolul — A.S. Bacău 
| 3—0; F.C. Naţional — „U‘‘ Cluj-N. 3—1; Oţelul — 
- Sportul 3—1; F.C. Braşov — Farul 3—J; Ceahlăul — 
I Steaua 2—1; Gl. Bistriţa — F.C. Argeş 4—0.
% CLASAMENTUL

1. STEAUA
2. Rapid
3. F.C. Naţional
4. Univ. C râie va
5. Dinamo
6. Gl. Bistriţa
7. Petrolul
8. Farul
9. Poli. Timiş.

18. F.C. Braşov 
f t .  eli" « H jJ f . 
l î .  Oţelul GL
13. Ceahlăul
14. BpOrtal StUd 
1)5. A.S. Bată*
1*. F.C. Argeş 
Ir. Biter Sibiu 
18. FeS. Iaşi

.  NfH

Fftră arături şi însămânţiri 
nu vom avea m  r*eolta

IB m a n  « a  Fag.

27 17 s s 62—28 56:
27 16 3 8 51—26 51 1
27 14 4 9 45—38 46J
27 13 5 9 36—26 44
27 13 4 10 31—28 43 »
27 18 2 12 36—28 41 j
27 12 3 12 36—29 39:
27 12 3 12 46—40 39 1
27 11 5 11 46—38 38 î
27 10 7 «9 26—39 37.
27 19 i 12 91—3» 33 1
27 11 2 14 81-0» 35 ;
87 10 4 18 armei 341
27 • 6 12 22—24 33;
27 H 0 19 M—49 33 |
i» 9 5 13 30—44 32 «
«7 9 « 14 25—zz 31
27 S t 16 23—58 •26 .r*«m»tt»fe.au»»««*-» mrnamma -ş»

II

urm a», consider eă este 
o polltteft greşit* să ae 

tacă export de îngrăşăminte 
In 4oe să «ferim la «x»

•  • • • » • • • • • * • • • • • • * • * • t

port produse agricole. .Fac
torii de deciaie.şi de cort- 
dueere ar putea *8 reflec
te*» «nai mult «supta I .
cestei situaţii şi să ia mă
suri In consecinţă.

BHMTRE PRODUS
audio si video

P a n a s o n i c

$*T e c h n i c s
d e acum  si în

P R I N

$tfi A v ra m  t a n c u ,  Bl. H I , p o d e ţ  

I Toate ia îndemâna tivi»
m l» r m v u  ţi lawcccp

cu dcar 3C% avans ţi 
«Mata in 12 rate lunare *

« « m
cAutAm distribuitori in toata ţa*X

condiţii avantajoasa Ga preţ şi pijuâ. 
1»Ia!»’taiSl.:t»94snîS3, 
fiu W3-«1W.

din Torî eşti-Noărfiţ 
K ^ju.r.^^ţH om aq.m a

REM EftO S.A. DEVA 
cu sediu) tn  Mintia* s tr. iŞsîiţi^i u i ui. n r . 5 

O rganizează în  fieca re  M d e  
p e n tru  V ânzarea "  “ 

lae fixe:' ..r: '■ ■■ ■.
* autocamion M t, m

- fix e  «coase G a  ... ..
tise scoase la licitaţie pot fi 

£ vizionate zilnic la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare la tel. UŞI’-

m m

Minerul 
Certe j - 

Nitramonia 
Făgăraş 2-1

Iii etapa intermediară de
miercuri. Minerul Certei 
a întâlnit pe Nitrămoma 
Făgăraş Intr-o partidă
Vi» disputată, oaspeţii

sa t d»,-rrsue
şi opunând o puternică 
rezistenţă gazdelor. A fast 
un jac tine  apreciat de 
spectatori, tn care minerii 
au fost superiori, crţândtr-ţi 
multe ocazii de gol la 
poarta Iul Oftogi.

Scorul « fost deschis re
pede. fo oua, 8, câmi un 
«părător «omite tm hm ţ 
in eăreu şj Preda «mmu- 
tă lovitura de la n  m, 
« to tdati de «rbîtrul |.  
Eotieo, B 4**8. Deşi In 
oootinuare minerii «tetă 
P« embirte flancuri. d»r 
Ite că nu găsesc ţinte, 
fie că a p M  portarul, seu- 
ral nu «e mai modifică 
pană la sfârşitul reprimi 
a  doua «And minerii tng- 
Jorfeâzâ scorul va 3—8, 
prin Borşa. Cu ft murate 
înainte de «nW, Cocina 
de la Făgăraş scapă sin- 

si Inscrje 2—L 
MINERUL: Grote, Do- 

bm. Strai*, ONU, Ciotlăuş, 
P»rţs ţSalomir), Pap, A . 
chim (Ungtireanu), JUrtlâ- 
şan, Borşa, Preda.

Mine-Rnî Itovtoarf — 
Veţa B eta 1 - 4  Golul 
devenilor a fost marcat 
de Loca.

, SABIN CERBD

AfiQME 
' VfiWfWIM 
BĂ U TU R I 

ALCO O LICE
C io co la tă  ca ld ă  

cu trişti şi atona

Pe zSw Pe un mai dulce c# zahărul 
î n r t u i c i t n n t l  N u t r a S w M t

4>‘v

Satoire
in orice
mâncare;

twtte aparatele v*adute se 
fi AM Ş l SERVICE POS

T£c The Evropean Cpnnectlor» tr l  
DfVA)Apuseni, Nr.l (jc*r i V Tfrlefor»

jR»*VSăi5i,

a PUNR
t a  Luncola de do», tn 

Prezenţa dhjl preL Vtorel 
V uRorar, vira preşedinte «1 
Filialei iudeţeite Hunedoara 
« P.U.Nfl., s-a «nspteit 
filial* comunală •  accsţui

IMPORT*Ş •» V fl»  ' ll.HtlW» • ţ

|  A o g B ţcB Jta  «ie u r g e n t»  « g e n ţ i  c o m e rc M U  |  

| c u  g a r a n ţ i e  m a t e r i a ? »  a i  c a r n e t  d » j  
|  c o n d u c e r e  c a t e g .B  In  o r  a ţ e l e :  P e t r o w m i ,i

Gel rara  *u optat ia 
lAwraoiu de J m  pentru 
Înrolarea H  P.O.N.R. Mm 
«Ite ea «ralaşl prilej pe

irîffti&rsrs:
mente, e i yt«« deeewmat 
«1 «Midkiatul ia funcţia 
de primar al comunei.

ILupeni , Vulcan, Hunedoara,
loraetie. Salarizare avantajoasa.I

* -i, «.I

M M M te  M t ă M ă W » m » w » « M « e t s » » ^

f y  T S f l B r a r r

•  m s v m s A w  t s o i m t  m ,  < m & N x m m .

s mmm -■
O UASMt «  srtîAT - Oog*r
•  B K IG U n S  TORZO& Ua VXZXZZ •  H ala

*

P U I A  IN 12 M I E
O e K ttl

Doriţi sâ vâ plasaţi cuponul ?
S .C .Q U A S A R  S îA . p r in  m a g a z i n e l e  d in :  

C eva fid OeceiialW .R T e l.2 1 1 2 6 i,2 l4 « l

H unedoara Bd Dacia rv 2G le i 723139 

OcfiSjfig S tr A Vlaicu nr.1 Tel.642397

•*Va oferă aceasta po&»bttăeto pma in 29 Martie

# începând  cu 19 m a rtie  1 0 » .  C a m a fc S t  
O o m e rt i i  In d u s tr ie  a  jed . H u n e d o a ra  p r« i«  
«lanţurile contaCife pe enei peni»» « Ş  
menţionate in R egistrui Comenului s» putibcatfiŞ 

Oficial.
Sunt necesare următoarele acte:
1 .Bilanţul contact) ce anexe, visat do 

Drecfia Finanţelor Pudic» > t «nemplar 
t. ftapertsrf oeneodtor > 1 exem êr 
X  îl aportul aditiinfstratmHor sa# 

managerilor - < exemplar 
4

S. Formulare) tip S» puCllcar# I» 
Monitorul Oficial a  datelor din DM amu» comabll 
i exem#ar

S. cerere tip de «opunere UHant - 1
tAMw' te IflttA IA nîiiiafPeşmpvsKss

Formularele de la poziţia 5 si 6 $e ndici de 
ta C.C.t.Hunedoare, pom »* 2d». doamna 
ADRIANA TIRIAC.

Monturile Sever depene mfsowe sl mtre 
orele 1 1 3 *  t» OEîCfUL REBISTRUtU» 
COMERŢULUI la d-ra DANIELA BOROANCA. d t 
către persoanele legai împuternicite, asociau sa» 
administratori.

Taxa de publicare în Monitorul Ofidel
<5000 ML
Comisionul C .C.LHunedoara este de

SAnul V in •  Nr. 1599 •  Vineri, 22 martie
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„Intre noi şi voi armele niciodată
- componente

W-* *l<*SvWB#V* y t ■ w**
redan»ţft de fa «e-

# *  
la capăt

• hm  e* sânge # « i *
«am la  punct In tram  

tle efectuate a  a« 
A urrttst b 

* studii 
la *1

ŞcPKC^îOîl2re
-1981. in diferita «o-t - 4-. .yĵ  Ui- Jt Al

primit şi titlul da 
sar universitar.

— Din bogata dv. ex
perienţă teoretici' 
tică, cum aprecia 
bSităţile car# H 
cam pacienţii ce apelează 
1* serviciile laboratoare- 
H r?

— Există în presa»* * 
« a re  acgnibiiRftte t» tM. 
te. serviciile medical*. Nu 
mai sunt interdicţii ca 
inainte. de 
bolnavul * 
bUitatea să-şi aSaaeăi 
dicai. $i ce toată 
d* gre* a  iapeai . 
iade H recunoaşte!» ea 
s* fac efofturţ mart pe».

t m  bo
nă cu aparatură, lată. I*

in
de

. «  
do in- 

telHvaatii 
De

... ______ tre
buia tot ne itetfţtttha^cu 
cabinetele medicale parti
culara, «r medicul de fa
milie, Cred că un procent 
n a i mult rfpwrtteft din 
buget pawSrtt sănătate ar 
mai puica * ti *U da
tare* ctt -aparatură * U- 

' ■ *it«

poare. Deci, din t m  *  
«AM in i m  am ittn iu i

P* « tm  m  «ra cvezu$ «ă 
n-o să-i văd niciodată 1 
Am revăzut ţi laborato-

i

i  -

a» pwien* ta- punct 
fotonii, «6 ne facem da. 
«Ofta eu competenţă ţi de 
tfe f  laboranţi a »  ajun» 
Ift 3 t de laboranţi ţ l  «pe*.. 
“  „urcând" te peste 

de analize e teo  
pe an. Timp I* ea- 
a  « s  t »  deosebit 

accent pe calitate» anali- 
«Har, tiaionarea teste- 
to r  de laborator, diver

gentei lor, f e s  
i să te poet* pun* 
diagnostic că* «tel 

peeeis» in otice boB. Toi
de te Hunedoara, in 1071, 
ea» intrat prin eonears, 

care i-an» 
îâjncu

. te tul
burările biochimice in 
totdatorenie", analizele dm 
ÎUceere fiind introduse şţ 

tn laboratorul hunedorein,
— Cum â|i ajuns te  Tt-, 

misoara, cu ce vă ocu
paţi 7

— Un centru medical 
«Ut» este ■ Timişoara, me

til dezvoltare. « ţn t- 
perrtni mulţi « a M

specialişti. îacâ tn toi* 
te tm om

ite speewiam* te

I
i SS
î  tfte ISO

\
%■

1 .

I

2 candidaţi fie

££»& S

ate s-a Ivi* prilejul de a  
|  da un concurs pentru Un 
v poet de ţest de lucrări ţ i  
1. am fost 3 pe un loc, eu 
w am reuşit. Nu a test uşor 

dar cel mai grea emouis 
din viaţa mea a Cost In 

» 1980 Ia Bucuiieşti, pentru
■%: IMCUHJ pt ilHar, : ‘ ■ m ailî “

De an loc şi am reuşit 
să teu Idoul 2 pe ţară, 

de candidaţi. Pe 
ca

. la un
ftest de .şef de lucrări la 
M  institut de medicină 
trebuia să Ci doctor in 
medicină şi medie prî- 
mar. Doeţ, să revenim tn 

]  întrebare. dia 1983 am 
'  (ost încadrat ca şef de

« lucrări ta disciplina de 
Wodtenie de Ia Institu- 
i  tifl de Medicină dta Ti- 

I «frtşoara şS cu jumătate 
S de normă la Spitalul ttm- 
I tttdpA . Aşa eâ a trebuit 
* ift scriu cărţi, lucrări do I aptecteditate, manuale pen-
% kpq ŝ tîeEerxţi, lacrari şti- 
|  teţtffce, articole M  &■ 
* «re ţ i  reviste de specia- 
î  iltate. f i  după 
1 tei s-ara lărgit

de promovare,
' totoţi aed de eortte- 

... ,_.«v m ia  trec** «m

1 *& .s-au

i £ £

«nod deosMH» pentru pro
filaxia, pentru prevenirea 
îmbolnăvirile*, medîSii»

SSutTSLSSr^
tară m rândurile po 
ţiei. Ta tm, pvptof»-

gmericâs»
pti»

boli cardiovasculare cu 
aproximaţie «St gve» noi 
acuto: 7f# de îmbolnă
viri te meoo locuitori. 
In prezent Au scăzut la 
30» M urm»re •  .......

i

rui spitetuhii din Hune
doara, pe unii dintre foş
tii colegi şi mă bucură
_» jwtejji;. MretoaMMtfrffetoiL- timîib’ Ccg- Cam»  JîftSJtUJAir* ptfll»
tru dotare (am remarcat 
că au şi un aparat auto
mat de numărat trom bo
cite, hematii, jeococite, 
care este vaterOS. cos» 
muitj. Dar să nu se supe*
„ n  «iisisif - L~  - '—«i • -yx-. r<— ;rcf. raiife'in; ;• iicii c<r ca  om ■ 
coloşi hunedoreni S.C. 
Siderurgica S.A., S.C. 
ICSH şi toţi agenţi 
ccoDonil^l -#f jspgjjt-
so ri»  dotare* latooratoru- 
ţui. * spitalului, inclusiv 
cu mobilier (mă refer In 
acest caz ia laborator) — 
fiindcă este una dintre 
Căile unei dotări superioa
re. De fapt ă Venit tim
pul retehnologizării la- 
bofatsaretof. ®K-aş per
mite să spun că labora
toarele dir» ţar* noastră 
sunt «nat rămase în urmă 
faţă de ce se poate face 
ca să ajungem la turei 
european. Trebuie să vă 
«pan Cft deosebirea intre 
medicii noştri şi cel din 

■e dezvoltate nu este 
ceea oe priveşte cunoş

tinţele profesionale, ci 
numai că dumnealor »u 
te dispoziţie aparatură 
de prim rang,

— Ce părere aveţi de
spre creşterea calităţii ac
tului medieto in  această 
perieadă. t» Mină refor
m ă?

— Deocamdată începu
tul reformei este timid, 
dar «e intrevM • lucruri 
bune fa» reforma sistemu
lui de acordare a asisten
ţei medicale primare, a 
strategiei reformei de pre
venire a bolilor şl expe
rimentului medicului de 
famate care te ttheîe Ju
deţe a Început să prindă 
contor, După părerea 
mea, In România, în oon-

ăcttmle, »u de poa-

Să nu «m bească unii, să

vinţă, din cauză torăcteC 
BBdţi tom m  .ţin " un

Maerteaaii habar n-au. 
Căci ei au toteurate ca

me Tn aşa ;

nu pot
Dupta eroică a românilor pentru apă

rarea pământului lor strămoşesc * fost
chiar de nobilimea maghiară, 

r-un memoriu adresat împă
ratului Iosif al II-tea după înfrângerea 
« a rii răscoale <te l i  I7M» «te ntb CMdu- 
cţrea lui Horea, Cloţe® 0  CMţO». «? «fă
ta  : „Răriaţii noştri venind m  cucerit «u 
atme Vi«Wf joesfe Şl cu sângele lor această 
s<fumpă patrie şl »«Pă eo au supus şt au 
făcut te g pe părinţii românilor «ace 
s-au revoltat azi asupra noastră, dânşii 
a« domnit liniştiţi peste el ţînârtdu-t tot
deauna într-o aspră disciplină-", Bto a- 
căste lărtdurt se desprind, foarte dar, trei 
idei: existenţa masivă g tomănficr te 
Transilvania, dintotdeauna, indyştv te 
venirea ungurii^ pa «<*«*« meteagurt i 
« s is ta ta  eroică şi luptă împotriva ex- 
ptnstem a; dezvoltarea autonomă, sepa
rată a Transilvaniei faţă da regatei ungar.

Aşâ cum atestă documentele vremii, ro
mânii emm ţintiţi unor ample persecuţii 
Măsurilor mai „liberate" luaţi de Iosif al 
Ig-Iea te favoarea românilor li s-au îm
potrivit nemeşii tmgurf, dmş m» veto» 
sg renunţe |a  nimic «te prrvOogW* o* te 
deţineau, .........................................

FILE DE tSTORBS

In 1842 s-a dsriăngute un atac masiv şt 
concentrat al Ultramaghiarismului împo
triva nsmânilor trarteilvâneni. Acest cu
rant ave» câteva postulata pa care We- 
aoaten# ălHtlos le expUcă limpede, in  vi- 

ţmanciparea ungurilor «Io sub 
atee strâns legată de crearea 

tteg*rir. adică reconstituirea 
imperiu al Sfântului Ştefan, 

cu neputinţă de realizat f |ră  dezna- 
ceioriaite naţiuni. Concretfca- 
a teoriei a început, din ne- 

cu ultimul deziderat, pe baza 
corecte de altfel — că un

garii sunt prea poftei te propria lor ţară 
pentru a face faţă acestor mari ambiţii. 
.Trebuie să. scoatem unguri şi di» piatră 

Wessotengi,exclamă Iar poetul
Văriismerty Işi acordează lira la aceeaşi 
des: „Tot omul, om să fie/ Şi ungur/

!

Dacă stă pe «cest pământ şi cerţii/ î i  aco
peră", Propaganda venită dinspre Unga
ri* a  găsit fanatici destui in Ardeal, încât 
Dieta de la Cluj din 1841—1842 cutează 
să ia măsura absurdă de a impune limba 
maghiară ea limbă „diplomatică", in lo
cul latinei, ca limbă obligatorie a culturii, 
a  societăţii. Proiectul de lege notat aici

analize de la- I prevedea că în decurs <ţ,e 10 ani limba
definitiv pe cea

— Este Imperios nece
sar o re tehnologizare, in
troduceri* aparaturii .an* 
tomatizafe, performante, 
fără care este faoposibtlă 
creşterea calităţii, atât de 
dori»  46 ■tm m ei de pa
cienţi. fără d* care ttu se 
poate pune Un diagnostic 
prerii. Asta presupune şl 
introducerea calculatoare, 
lor, g taformatidî. Abia 
atunci se vor putea face 
teste In masă. înşă să fim 
înţeleşi. Numărul labora
toarelor nu trebuie să 
crească ei, dimpotrivă, 
trebuie să se reducă, să 
se concentreze, să fie 
foarte bine dotate. |n  
Germania, ca Sâ htătn un 
exemplu, probele se tri
mit la distanţe mart, a- 
cold tmde sunţ laboratoa
re excelent doifate şi re
zultatele se transmit pe 
calcaîator. Unele analiză

fwfltvm eancer ■
se trimit din ţări europe
ne In Elveţie. Eteri, la
boratoarele de pe lângă 

spitalele mari trebuie puse 
la punct, să albă specia
lişti şi aparatură compe
titivă, şi atol să se tri* 
mită probele şi sâ se fa
că analizele cuvenite. 
Cred Că is ta  va fi vii
torul... laboratoarelor. A- 
şa se procedează In ţă
rile dezvoltate. Doresc e« 
prin intermediul ziarului 
„Cuvântul liber" să trena* 
mi* colegilor, cititorii*»* 
ziarului, multă 
şi «ă aibă parte d« 
multe satisfacţii te

I
i

maghiară să o. ciimtn e 
română din şcoală, biserică şi familie. 
Astfel, transfiguraţi, românii vor bineme
rita a fi asemeni ungurilor, a se bucura 
de «oefeaşi drepturi, a fi cu alte cuvinte 
unguri. Articolul a constituit picătura ne
cesară declanşării acţiunii prepaşoptiste 
din anii 1842—1846.

fie această linte, cele 12 puncte revolu- 
ţiooare de 1« Pesta din 15 martie 1848 
s-au redus, în aplicarea dată de partida 
liberal-lredentistă maghiară din Tratesfi- 
vaniav Ia m ul singur: unirea du Ungaria. 
După cum se poate observa, ninfie nu.se 
schimbase din 1842, acum ca şi atonei 
nsgociindu-se existenţa unui popor pe pro
misiuni de drepturi. Vorba lui Simion 
Băm uţiu: „Unguriţi-vă mai întâi cu noi, 
sgtoi vom da asta şi asta l“ Elementul 
„nou* nu era altul decât implicarea aten
tatului împotriva Transilvaniei intr-un 
program revoluţionar. Gândindurse la  a- 
o*l p ariu»  harpe ciaeronten. acelaşi Băr- 
nuţiu se Întreba despre unguri: „Cine i-a 
Imputernirit pe el- să leg* drepturile o- 
meneşti de limbă fi de^unia tor Pen
tru Simion Bărmiţiu, denumit „ardeleanul 
de fier", revoluţia era o ocazie în plus 
de a adânci lupta ce nu contenea de la

I I

Inochentie Micu încoace. Aceasta a ft»i 
conduita sănătoasă eare a constituit plat
forma de gândire a Adunării de 1» Blaj 
din 3/15 măi 1848. pe care o va adopta 
Avram lancu în lupta armată. In primul 
«ă*d tespin*erea categoric* a uniunii cu 
Ungaria: „Afurisit să fie în veci orice 

care va îndrăzni a face vreo unire» 
nu v* «  pr -ciamatâ naţia româ- 

, A  Românit a r ti dorii. tiWar de a- 
tund, o â un|f«

<teîn  mau 1848, m  
Ut ffiaj, * răsunat fără

mânu
ffwtirţic, iw n i
“  de eâtee

pentru a uni 
revoluţionară.
inclusiv Kesstj

acţionând iiapaMo» «.] 
cestui ews. Eli «1 « 
tridentului pentru a 
eliberare Raţionate a  
to rre  fii fi
arăta Kareuth — i 
afect msmto iarelculatol asupm români-; 
lor din Ungaria". El cătod lua» să-i eua- 
viagă pe străini, te  tcito PO engtoft. că 
ar ave» do cotiga* din punct d« v

^ ^ c a c f a u l 3dâi S 5
propagau te Franţa că i „Ungurii de toa
te rasele adică toate naţionalităţile de pe 
întinsul Ungariei sunt de acord pentru 
a apăra interesele unei patrii comune 
contra habsburgilor”. O sfidare mai gravă 
a realităţii nici că se putea. Sg afirmau 
Ci „Homfinii care sunt oameni * raci, re
uşind eu greu să-şi astâmpere foame» o 
dată la zi cu făină de porumb, vor deve
ni stăpânii adevăraţilor unguri şi secui 
Şi ctxm to strnt mai ntimeroşi acum decât 
noi, n® vor impune naţionalismul kw. id
em  de care Dumnezeu trebui* A  \ 
foască". Potrivi» concepţiilor i 
ale ungurilor, românii trebuiau . 
tetr-o perpetuă stare de mizări* şi 
raaţă- singura „soluţiS" ei a  vedea* 
renunţarea românilor 1* 
lor. Asemenea atitudini i 
mai elementare logici au dus la înfrânge
rea revoluţiei maghiare, Acea* lucru a_ 
vea să-l înţeleagă şi Kossuth. Insă era 
prea târziu. Ei a semnat o lege prin care 
recunoştea românilor din Transilvania 
dreptul Ia viaţă liberă. Când textul 
legii a fost adus la cunoştinţa Wi Avram 
lancu, care continua rezistente eroică In 
Munţii Apuseni. Kossuîh Încetase de a 
mai fi stăpân pe situaţie. Trupele austriece 
şi ruseşti acţionau activ peritru lichida-* 
rea revoluţiei, după oare aţâţ Transilvi»- 
nia, cât şi Ungari# ătt rămas mai departe, 
sub stăpânirea habsburgicâ.

Mai târziu, te 185Î, Kossuti» afiş» fei- 
tr-un surghiun îndepărtat şi îndelungat 
îşi recunoaşte greşelile te problema re
vendicărilor naţionale ale românilor. „Un
gurul şi românul, românul şi ungurul *- 
va scrie el — îşi au fiecare viitorul feri
cit în unirea f răţească şi nicidecum dacă 
unul se lasă amăgit pe seama celuilalt, 
căci în acest caz pune mâna pe aseme
nea armă, cu care se loveşte pe sine*.

De aceea, se cuvine ca astăzi, când în 
faţa celor doi» popoare se pune proble
ma „concilierii istorice" să fim gata de 
a  da uitării toate neînţelegerile, toata 
pricinile de conflicte, deoareoe, aşa cum 
spunea Avram Ianou într-e serisoare-pro- 
clamaţie „firea ne-a aşezat astfel ca îm
preună să asudăm fi împreună să gus
tăm dulceaţa fructelor ei, * muncii co
mune... convingeţi-va Că Intre noi şi voi 
armele niciodată nu pot decide".

Prof. ION FIîATlEA
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FARA ACTE LEGALE

tn perioada septembtis 
1995 — ianuarie 1996, la 
S.C. B.S.M.R. PROD IM„ 
PEX S.R.L. Deva an fost 
comercializate materialo 
refolosibite fn valoare do 
3 528 009 de iei. tn  faţa 
comisarilor Gărzii Ftnan-' 
clare nu s_au putut pre-' 
zenta insă şi actele do 
provenienţă a acestora 
600 086 de lei amendă şi 
cel* mai tine de trei mi
lioane de lei au ajuns la 
bugetul statului (V.N.f-

Vinari, 22 martie 199«



Lângă sufletul consătenilor
Lucrase, după absolvi-' 

rea liceului, ca educa
toare la grădiniţa din co
mună, insă dorinţa de a 
fi mai aproape de pro
blemele sătenilor, în mij
locul cărora a crescut, a 
determinat-o să să prezin
te la concursul organizat 
pentru ocuparea postului 
de secretar la consiliul 
local. A luat probele şi, 
din 1992, dra Liliana Ro- 
moşan face zilnic dru
mul Bobâlna — Rapolt, 
uneori cu ' autobuzul, al
teori pe jos, distanţa fiind 
de numai 3—4 km. Pen. 
tru că la Bdbâlna locuieş
te, acolo s-a născut. A- 
cum, când a rămas doar 
cu mama — tatăl dece
dând, iar fratele fiind 
stabilit în alt judeţ — 
Liliana o ajută, ' atât cât 
timpul îi permite, la tre

burile gospodăreşti. Este că nu întotdeauna le pu- 
prezentă dimineaţă de tem fi de folos. Dar faţă 
dimineaţă la oră fixă la în faţă cu omul, o vorbă
consiliu. Nu este zi în 
care să nu aibă de re
zolvat probleme sociale, • 
să nu elibereze acte da 
stare civilă, iar la anche
tele sociale făcute Ia do
miciliul celor în cauză, 
este prezentă alături de 
membrii colectivului de 
sprijin de la nivelul co
munei, ţinând legătura

bună, pornită din inimă, 
înseamnă mult pentru el. 
Uneori cetăţeanul solici
tă anumite lucruri care 
nu se pot rezolva, con
travenind legii, şi atunci 
pleacă nemulţumit".

Câteodată, Liliana se 
simte cam singură. Toc
mai pentru că o atrage 
studiul, manifestările spi-

cu Inspectoratul Terito- rituale, de care puţini ti-
rial de Stat pentru Han
dicapaţi.

întreaga activitate de 
secretar de consiliu pre
supune cunoaşterea apro
fundată a legislaţiei. „In 
măsura- în care pot, ajut 
omul — spunea. Vin la 
noi şi cu probleme de 
suflet, cu necazuri. Ii as
cult cu răbdare, cu toate

neri din sat se simt a- 
traşi. Din păcate, birtu
rile le stau in cale... Dar 
nu are vreme de visare. 
In timpul liber, dra Li
liana învaţă. Cu sârguin- 
ţă, cu ambiţie. Va da din 
nou admitere la „Drept* 
şi speră să reuşească. Ii 
dorim din suflet.

ESTERA ŞINA

Blegia lunii martie
Atunci ..
la căpătui unui colţ de dor 
te-am întâlnit 
Era luna Martie 1 
Ne-am oprit in mijlocul 
salonului albastru 
sub trupul încins al magnoliei 
şi-am învăţat cum creşte iarba 
Apoi ţi-âi înfipt stiletele 
In fântânile liniei drepte exultând 
Şi azi îmi amintesc cum am folosit 
străfulgerările stelelor 
ascunziş sufletelor limpezite 
tocmai în pragul lunii Martie

PAULUSTA POPA

Reţete naturale
•  Lichior digestiv. Dacă 

aveţi probleme cu diges
tia vă puteţi prepara un 
lichior după o reţetă fran
ţuzească, datând din seco
lul trecut. Ingredientele ne
cesare sim t: un litru de 
ţuică, 30 g seminţe de an
gelică, 30 g seminţe de co- 
riandru, 5 g anason şi 5 
g seminţe mărar. Lăsaţi 
toate acestea la macerat 
timp de 8 zile. Din timp 
in timp agitaţi vasul. Du

pă acest interval adăugaţi 
250 g zahăr pudră şi 250 
g apă. Amestecaţi bine şi 
lăsaţi din nou la macerat 
timp de 48 de ore. Filtraţi 
amestecul şi apoi turnaţi-1 
Intr-un recipient inchis er
metic. Consumaţi câte un 
pahar după mesele copioa
se sau după mâncărurile 
mai grele. Efectul va fi 
mai mult decât mulţumi
tor.

(

Povara nevăzută
Mereu neobosită, mama aşteaptă cu nerăbdare. In . 

se trezeşte prima, pregă- bucătărie îşi reia ro lu l: ţ
i ■ teşte ceaiul şi guştarea încălzeşte mâncarea, face 4 
' pentru soţ şi copii, im- repede un piure, aşază 1 
\ pachetează sandviciUrile masa. • După ce toţi şi-au I 
i pentru toţi. Apoi, adună găsit alte preocupări — \
/ şi spală ceştile, jşi lasă soţul la meci în faţa mi- i 
1 şorţul în bucătărie şi se cului ecran, băiatul la • 
i pregăteşte în fugă, dân: joacă, iar fetiţa la ore — ) 
i du.şi de două ori cu piep- ea este încă cu şorţul în 4 
i tenele şi punând în găan- faţă, că mai are veselă 1 
\ tă nelipsita-i plasă. de spălat şi de făcut or- I
( La slujbă se aşază în dine, dar şi o ciorbă pen- \ 
i faţa calculatorului ori a trti a doua zi... In fine, 1 
J maşinii de cusut şi cât speră că a terminat, dar .
\ ţine programul nu.şi per- nu mai poate amâna ţe- J 
4 mite decât o pauză de o şutul ciorapilor; are şi \
? cafea şi-n timp ce luerea- câteva rufe de spălat, în i 
V ză gândul îi fuge la ce următoarea zi de călcat, *' 
4 va mai găti pentru a doua a început şă tricoteze şi ţ 
 ̂ zi, unde se vând cele mai o vestă, că a rugat-o fe. 4 

ţ ieftine alimente, îşi amin- tiţa şi nu poate refuza. J 
( teşte că trebuie să-i cum- Dar nici duminica n-are 1 

pere celui mic ghetuţe, că răgaz. Băiatul a dorit o ! 
cele vechi i s-au stricat, prăjitură şi i-a indepU- | 
iar fetei să i le repare dorinţa, iar soţul a 4
- _ wirra.-t n că-î rtrimAnpacf'fl /

mfi' ' ■ \î:v ";

m
l i

'4

m i i 8 1

î m b i n â n d  

t r a d i ţ i o n a l u l  

c u  m o d e r n u l  j
Una dintre coopera- 1 

tlvele meşteşugăreşti din ? 
Haţeg a păstrat, peste ţ 
timp, un frumos obicei 1 
— acela de a prezenta 7 
finalul trudei cooperato- 1 
rilor intr-o interesantă \ 
şi frumoasă expoziţie- 1 
Este vorba despre coo- J 
peratlva „Haţegana", în ) 
care 90 la sută dintre 4 
salariaţi sunt femei. ?

în obişnuita expozi- 1 
ţie pot fi admirate feţe ( 
de masă şi mileuri, a  i 
brodate şi covoare, cergi ţ 
şi stofe de lână, parde-» 4 
sie şi costume — de nu- 1 
anţe diferite, realizate \ 
cu migală şi pricepere i 
de către femeile de la i 
secţiile de broderie me- ) 
canică şi manuală, de \ 
la; ţesătorie sau confec- 4 
ţii. îmbinând tradiţiona- , 
Iul cu noutatea, dnele 1 
Sofia Fălăitar, Mărioa- 
ra Popovici, Olivia^ Bal, 
Elena Săvulescu, Leon- 
tina Hălmagi şi Maria 
Bârsan — care lucrează 
aici de la înfiinţare — 
ajungând, în timp. să li 
se încredinţeze condu
cerea secţiilor, dar şi 
mai tinerele cooperatoa
re de la războaiele de 
ţesut manuale, ori de 
la maşinile de cusut şi 
brodat — au reuşit să ţ 
creeze unicate, aprecia- 7 
te pentru originalitate şi 1 
bun gust. i

„Cooperativa noastră ‘ 
este singura din zonă 
care-şi păstrează tradi
ţia in arta populară" — 
aprecia dna contabil şef.

' Intr-adevăr. (E.S.)

| La Dispensarul uman 
din Certeju de Sus ti
nerele asistento medicale 
DONATELA BODREAN 
şi CAMELIA BUS îşi 
exercită cu profesiona
lism meseria.

Arbuştii ornamentali din jurul casei

Miresme şi culoare
Forsiţia (Forsythia) — floarea de aur

Este un arbust des în. - galben lămâi. Ca o carac.

cel puţin pe cele de a- 
nul trecut. Ii vine în 
minte că a uitat să plă
tească telefonul, iar taxe
le pentru apă şi salubri.

rugat.o să-i primenească / 
costumul gri pentru în- ] 
trunirea de la club...

Ea — cea care naşte, 
creşte, educă, îngrijeşte 

tate s-au cam adunat, că copiii — n-are odihnă ţ 
n-a venit nimeni să le nici o clipă, nici o zi, ţ 
încaseze, iar ea n.a mai nici duminica. Povara vă- i 
avut vreme să treacă zută şi nevăzută e aproa- J 
pe-acolo... I s-a defectat pe continuă. Energia îi |  
şi aspiratorul şi va tre- este întreţinută de un 
bui să se descurce cum sentiment frumos — cel 
poate... în drum spre ca- al iubirii pentru soţ, al 
să, trece prin piaţă şi iubirii nemărginite pen- 
cumpără de.ale mâncării, tru copii, 
apoi se grăbeşte, cu pla
sa grea, spre cei care o ESTERA SÎNA'

tâlnit în spaţiile verzi, ori
ginar din Orient (China, 
Japonia), care poartă nu
mele botanistului W.A. 
Forsyth. Datorită florilor 
galbene, aşezate în lungul 
ramurilor (lungi, muchia- 
te, erecte sau arcuite), ce 
apar foarte timpuriu, îna
intea frunzelor, este foar
te preţuit pentru spaţiile 
verzi. Preţuirea lui se da
torează efectelor decorati
ve, splendide, pe care le 
creează primăvara de tim
puriu, câiid natura se re- 
deşteaptă la viaţă.

în cultura ornamentală 
se întâlnesc cel mult două 
specii, care diferă prin 
nuanţa culorii florilor — 
gâlben crom şi respectiv

© O tânără pereche se 
afla în călătorie de nun- © — Iubito, ai spus pă- 
tă. Trenul intră într.un rinţilor tăi despre inten- 
tunel lung. După ce ies ţiilc noastre ? 
din tunel, soţul zice : _  Da, numai bărbatu-

— Iubito, dacă ştiam că meu nu ştie încă...
tunelul e atât de lung, ,
te-aş fi sărutat. _  _ T_______

_  Deci n-ai fost tu a- O La un hotel dm Lon‘
cela ?! dra se prezintă un gen.

tleman însoţit de o tână
ră fată.

— Bine aţi venit! — 
îi salută hotelierul. Atât 
camera dumneavoastră 
cât şi a fiicei dumnea
voastră sunt pregătite.

— Cum se poate ? — 
ripostează clientul. Sunt 
prea în vârstă ca să am 
o-fiică atât de tânără. Ea 
este soţia m ea!

Culese şi „aşezonate" 
de IL1E LEAHU

*
f 0 M

teristică a acestei plante 
este şi aceea că dacă în 
lunile de iarnă se taie 
crengi şi se ţin în interior, 
în vase cu apă, acestea în
floresc în decurs de 10—12 
zile.

Forsiţia nu este un ar
bust pretenţios faţă de sol, 
mergând în orice sol de 
grădină, fără exces de u- 
miditate.

Înmulţirea forsiţiei se 
poate face foarte uşor prin 
despărţirea tufei, marcotaj v 
şi butăşire. Pentru marco- 
tare se arcuieşte, primă
vara, un lujer şi se aco
peră cu pământ pe o por
ţiune de 10—15 cm, lăsând 
vârful afară. Până iri toam
nă se realizează înrădăci
narea şi se poate despăr
ţi de planta mamă. Pen
tru butăşire, în luna no
iembrie se confecţionează 
butaşi din lujeri lignifi- 
caţi 'de 15—20 cm din se
zonul curent de vegetaţie, 
retezaţi la nivelul nodurilor 
şi se plantează pe strat. Pe 
timpul verii, în caz de se
cetă, se udă. Până în toam
na următoare se vor înră
dăcina. Pentru întreţinere 
se vor aplica 1—2 săpături 
in jurul tufei, pentru a 
nu se înierba şi eventual 
se vor înlătura ramurile 
bătrâne prin tăiere.

Ing. SABIN GIURGIU, 
silvicultor

)
•  O cârpă bună pentru be şi mirosul rânced. Se ţ 

ştersul prafului se face recomandă adăugarea u- 1 
dintr-o bucată de flanelă nui cartof crud la pră- / 
îmbibată cu ulei de pa. jitul gogoşilor. i
rafană timp de o noapte. « Mătasea, lâna şi bum- \ 
Apoi se spală în apă clo- bacul se spală foarte bine 4 
cotită. După uscare, cu jn zeamă de fasole. Se î 
respectiva cârpă praful fierb 500 g fasole în 4 1 
se şterge repede şi mo- litri de apă ; se strecoară ţ

E bine să ştiţi..
bila capătă luciu deose- zeama (când fasolea s.a ’ 
bit. înmuiat), se răceşte puţin \

9  Muşamaua nu tre- îi _aP°i se Pun rufele la 4 
buie curăţată cu apă şi spălat. Zeama de fasole 
săpun, ci frecată cu o este foarte bună şi pen- 
cârpă moale, îmbibată îndepărtarea petelor. \
cu apă caldă ; se toarnă * ”

s
•  Dacă mâncarea® se i 

prinde, puneţi-o in aii 1 
vas. Dacă păstrează mi- ) 
rosul de ars, aşezaţi dea- i 
supra vasului o cârpă udă 
peste care se pune un 1 
strat de sare, care ab- \ 
soarbe mirosul. La ne- i

pahar*"cu apC expuT T a Y .̂e.- sarea Poate fi schin?‘ 
aer. Astfel se îngălbeneş. c>ata- '

deasupra puţin lapte şi 
se dă lustru cu o cârpă 
uscată şi moale.

•  Dacă vreţi să păs
traţi pătrunjelul proas
păt cât mai multă vre
me, nu-1 puneţi intr-un

te mult mai repede. In. )
chideţi-1 mai bine între ** ^  \
două farfurii adânci. *ecă .cu. ?*ar .şi ^  P?s'  ' , trează in borcanaşe bine

•  La o mancare ^prea astupate. Este minunată i 
sărată adăugaţi cateva jn a da o bună aromă ) 
felii de cartofi^ cruzi şi mâncărurilor. La fel se ) 
lăsaţi să fiarbă împreună, procedează cu coaja de 4

•  Ga să împiedicaţi un- portocală. „Pielea" albă a 7
tura să se înnegrească, portocalelor, bine spălată, * 
puneţi în ea un cartof curăţă sticla şi obiectele \ 
crud curăţat, care absoar- de lemn. ^
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Dacă ar trebui să o nu
mesc pe cea de a opta 
minune a lumii, eu aş 
indica fără ezitare tele. 
vizorul. Vor mai trece 
cu siguranţă mulţi, foar
te mulţi ani, ori poate 
chiar secole întregi şi ni
mic nu va putea să ega
leze prin însemnătate a- 
ceastă demiurgică şi scân
teietoare creaţie a minţii 
omeneşti. Savanţii vor 
mai descoperi noi galaxii, 
temerarii vor deschide 
alte drumuri printre as. 
tre, dar toate aceste vii
toare isprăvi nu vor in. 
semna mare lucru în 
comparaţie cu oglinda a- 
ceasta magică şi sedu
cătoare care ne răsfrân
ge în casă, prin culori şi 
imagini, viaţa şi tainele 
universului, atât cât a. 
cestea ne sunt cunoscute 
deocamdată. Şi care altă 
ştiută minune mai are 
puterea să ne pună la 
nevoie în legătură cu -ori
ce colţişor al terrei, să ne 
aducă în intimitatea lo. 
cuinţei cinematograful, o- 
pera, teatrul şi stadionul,, 
să ne pună la îndemână 
marile sinteze ştiinţifice 
şi tehnice şi să ne ţină

Lectură şi vizionare 1!
aproape de rudele, prie
tenii, cunoscuţii şi con
fraţii întru speranţe şi 
idealuri...

Da, aşa am putea crede 
că stau lucrurile la pri
ma vedere şi până la un 
anumit punct al entuzias
mului, nostru, numai că 
şi aici, ca şi în atâtea 
alte împrejurări de via
ţă, polarităţile bine-rău 
şi avantaj-dezavantaj ri
dică punţile unei mari 
dileme. Se verifică şi în 
cazul acesta vorba unui 
mare înţelept român că 
mai întotdeauna câştigu
rile importante într-o di
recţie se obţin cu pier
deri însemnate în altă 
direcţie. In speţă vorbind, 
poziţia televiziunii de li
der absolut în competi
ţia mijloacelor de infor. 
mare publică a fost atin
să cu preţul’ scump al 
îndepărtării interesului 
pentru lectură. Gu deo
sebire în rândul tinere
tului, numărul celor oare 
au renunţat la' serviciul 
cărţilor sau care şi-au 
restrâns considerabil tim

pii destinaţi lecturii de
vine din ce în ce mai 
mare. La o întrebare sim
plă şi neechivocă, dacă 
preferă lectura unei 
cărţi sau filmul acesteia, 
trei sferturi' dintre ele
vii chestionaţi au decla
rat că optează pentru so
luţia a  doua, ei motivân- 
du-şi alegerea prin ter
meni care aduceau in 
discuţie economia de timp 
şi de efort, gradul r id i  
cat de confort, puterea 
de impresionabilitate, u- 
riaşa forţă de seducţie 
pe care o exercită jocul 
actorilor, conflictele din. 
tre aceştia. Se observă 
uşor dă toate aceste ar
gumente ţin mai degra
bă de latura formală a 
problemei, ele angajând 
în mai mică măsură re
sursele intelectuale ale o- 
mului, capacitatea lui de 
analiză, şi de sinteză, ju
decăţile de valoare şi a- 
devăr. Se scapă din ve
dere faptul că în cazul 
unui film, bunăoară, ima
ginile menţin gândirea şi 
atenţia la suprafaţa eve

nimentelor, iar mişcarea 
lor elimină aproape în 
totalitate liniştea şi ră
gazul necesar pentru ac
tul de reflecţie. Dimpo
trivă, în timpul lecturii 
avem în faţa ochilor doar 
cuvântul, care nu numai 
că aduce şi coboară gân
direa spre esenţa lucru
rilor, dar lărgeşte consi
derabil aria de semnifi
caţii ale ideilor enunţate, 
într-un eseu pe această 
temă Henri Wald scrie 
că activitatea creatoare 
a gândirii se află în pri. 
mejdie ori de câte ori se 
acordă mai multă impor
tanţă vizualului. „Lumea 
— continuă el — îşi pier
de astfel adâncimea de 
gândit şi rămâne doar o 
suprafaţă de privit. Iar 
un mare savant canadian 
Hans Selye mărturiseşte 
că toate marile idei ca
re âu stat la baza mul
tora dintre descoperirile 
sale i-au ? venit pe neaş
teptate în prelungirea 
textelor scrise. Pentru el 
intimitatea ̂ lecturilor era 
un fel de „cofraj" în care 
îşi turna propriile sale 
gânduri.

SABIN SELAGEA

S !

S I

( I

Scrisoare neexpediată
Când nu voi fi decât un drum închis 
Nisip uitat Ia marginile mării 
Şi chipul meu îţi va părea un vis 
Cu-n singur sens pe calea depărtării 
Când seara va veni cu-acelaşi dor 
Să ne sărute casa şi ograda '
Purtând cu ca mirosul de mohor 
De unde-a fost şi va veni zăpada,
Din focul care îl aprinzi târziu 
Suflând in el ca să-i aţâţi puterea 
Eu s-ar putea o flacără să fiu 
Arzând domol să-ţi înţeleg durerea 
Crezând că port acolo unde-s dus 
O cruce grea pe tinerii mei umeri 
Şi banii.n palmă care mi i-ai pus ;
N-au nici un preţ la vamă când ii numeri,
Dar trupul meu despovărat de toate 
Nici nu.l mai simt prin ceea ce mai sunt 
Şi-nţelegând ca să te am aproape ". ' 
M-am prefăcut în iarbă şi pământ 

, Şi picurându-ţi lacrima pe mână 
Să uiţi că intr-o vară m-am mutat 
Intr.un copac cu ramurile-n lună 
Şi-rădăcini adânci lângă fântână ?y~ko:-
Eu, omul tău cu nume de-mpărat.

DA VID RUSU

I
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j „Lacrim ă şi zâmbet"

i
j

Pentru mamele lor, co
legi şi cadre didactice, e- 
levii Şcolii Generale Gu- 
rasada au fost îndrumaţi, 
prin catedra de limba şi 
literatura română, în pre
gătirea şi prezentarea me
dalionului Iiterar-muzical 
„lacrimă şi zâmbet". O 
contribuţie deosebită în a-

b ord a rea părţii literare şiTa 
adus-o Cristina Popa, ele
vă în clasa a VJI-a, cotată 
cu menţiune la faza jude-: 
ţeană a Olimpiadei de lim
ba şi literatura română. 
Fondul muzical i_a apar
ţinut profesoarei Sonidâ 
Ciurea, fostă elevă a şco
lii, absolventă a Liceului 
tle Artă Deva. (TN.). 'i'X '..

Preţuirea cu care sunt „onorati“ oamenii de cultură
J  'Cartea cu ari oi deschise

Biblioteca din Toteşti 
este o instituţie bine or
ganizată. Faptul i se da
torează dnei bibliotecar 
Adina Grădiştean, care, în 
anii când a profesat func
ţia, a acumulat o însem
nată experienţă, profesio
nală prin contactul perma
nent cu cititorii, dar şi 
prin cursurile de pregăti
re organizate de factorii 
de specialitate în plan ju
deţean şi naţional. Stră
dania bibliotecarei a fost 
întregită . dd sprijinul Con
siliului local, care, prin a- 
cordarea de la buget a u- 
nui fond însemnat, 578 000 
lei, a oferit instituţiei po
sibilitatea să-şi întregească 
fondul de carte ou peste 
200 de titluri, cartea nouă 
fiind extrem de căutată de 
către cititorii statornici.

— Cum dialogaţi- cu ci
titorii dv, dnă Adina Gră
diştean ?

— Prin intermediul căr
ţii, bineînţeles I Principalii

noştri cititori sunt elevii, 
dar un număr însemnat îl 
alcătuiesc cei aparţinând 
altor categorii socio-profe- 
sdnale, tineri, şi maturi. 
Media anuală de cărţi ci
tite pe cap de locuitor este 
de şase. Prin accesul li. 
ber la raft, o parte dintre 
cei care trec pragul biblio
tecii îşi aleg singuri ti
tlul dorit. O parte însă e 
necesar să fie îndrumaţi 
direct de mine, sau se fo
losesc de listele de carte 
nouă, intrată in bibliote
că, de acţiunile organiza
te cu prilejul comemoră
rii unor personalităţi ale 
ştiinţei şi culturii româ
neşti.

— V-arn ruga să faceţi 
cunoscute câteva dintre ac
ţiunile organizate.

— în ianuarie am des
făşurat simpozionul dedi
cat copleşitoarei persona
lităţi a poetului naţional 
Mihai Eminescu. Apoi, am 
organizat prelegeri pe te

me de istorie, având în 
vedere că ne aflăm in a- 
propierea Sarmizege tusei, 
călătorii imaginare pe har
tă  pentru mai buna cu
noaştere a judeţului nos
tru, prezentări de cărţi a- 
mintind marele eveniment 
de la 1 Decembrie, dar şi 

'  de Ziua femeii etc. .
— Cum este cunoscută 

cartea în satele aparţină
toare comunei 7

— Biblioteca este cunos
cută de marea majoritate 
a celor interesaţi, locuitori 
în centrul de comună sau 
în satele aparţinătoare. A- 
ceştia se adresează direct 
instituţiei. Pentru alţi ci
titori sunt ajutată de în
văţători. In general, cola
borarea cu şcoala, cu ca
drele didactice este foarte 
bună. Simt ajutată în rea
lizarea acţiunilor, iar ele
vii alcătuiesc, după cum 
menţionam mai sus, ma
joritatea cititorilor biblio
tecii, cărora le oferim cărţi

prevăzute, în primul rând, 
de programa şcolară. Din 
păcate, nu suntem dotaţi 
cu aparatură audio.vizuală 
necesară diverselor cate
gorii de cititori.

-  Mai spun că bibliote- 
cile' din întreaga ţară, de o 
bună perioadă de timp, se 
confruntă cu greutăţi de tot 
felul, cea mai dureroasă 
fiind salariul omului care 
lucrează în bibliotecă. De 
aceea, aceştia sunt, în mo
mentul de faţă, într.un
conflict deschis cu cei ca
re gestionează bugetul de 
stat in plan naţional, care 
le.au stabilit un salariu cu 
care, în actuala conjunctură 
a preţurilor şi costurilor 
vieţii, nu se poate trăi. Ne 
dorim cu toţii oameni cul
tivaţi, civilizaţi, dar ne
gândim prea puţin la oa
menii de cultură, care... 
fac cultură. Aşa nu se 
poate I

MINEL BODEA

Am fost la un amplu târg de carte al editurilor 
actuale din România, la Satu Mare. Din cele peste 
50 de edituri, majoritatea private, una a impresionat 
inclusiv prin cererile imediate de achiziţie. Practic, 
tot standul editurii timişorene „Helicon" a fost golit 
prin cumpărare directă' şi s-au făcut comenzi im
portante. Una din colecţiile acestei edituri, care a 
fost înfiinţată şi este condusă de un venerabil editor/; 
scriitor, prozator timişorean, Ioan Ianeu, este colec
ţia de poezie universală. în colecţie au apărut deja 
cei mai importanţi poeţi universali, dar şi contem
porani din ţara noastră. Aspectul, ca obiect de artă* 
al cărţilor din „Liliput11, este foarte atrăgător, pre
ţurile accesibile,- deci colecţia este ideală. Nu e de 
mirare că inspiratul patron al editurii a oferit unui 
număr de patru poeţi trăitori in judeţul nostru con
tracte de editare. Rând pe rând, într-un timp record, 
au fost tipărite cărţi total necenzurate ale Paulinei 
Popa, Valeriu Bârgău, Eugen Evu, Mariana Pârtdaru' 
în  curând vor apărea şi alţii, merituoşi, printre care 
îi susţin cu firească confrăţie pe Constantin Stancu, 
Ioan Evu şi eventual debutul lui Ovidiu Băjan.

Editura bănăţeană ştie ce vrea I Numai între 
1993—1995 tipărise în colecţia „Liliput" 134 de ti 
tluri ! Despre cărţile de proză, ştiinţă şi cele şcolare, 
altă dată. „Helicon11 mai tipăreşte ziare, reviste, eti
chete, ambalaje, imprimate de orice fel... Numărul J 
salariaţilor societăţii este de peste 630... Ioan Ianeu 
a fost, este şi va fi unul din cei mai importanţi edi
tori din România. Acel editor ideal, el însuşi scriitor, 
care are şi vocaţia unei profesii complexe, respecta- _ 
bile, în slujba Culturii române. Totul sub imaginea ţ  
emblematică a CÂRŢII CU ARIPI DESCHISE... , {

„Antologiile Humanitas" 
sunt o serie — invenţie a 
cunoscutei şi apreciatei e- 
dituri bucureştene. Xdeea 
este excelentă şi sprijină 
efectiv iubitorii de litera
tură bună, indiferent de 
domeniul abordat. Astfel, 
ca simplă informaţie, din 
această serie mai sunt de 
n o ta t: „321 de vorbe me
morabile ale lui PETRE 
ŢUŢEA11; Constantin Noi. 
ca : „Caiete de înţelepciu
ne"; „Eminescu editat şi 
comentat de Petru Creţia11; 
„I.L. Caragiale : Despre lu
me, artă şi neamul româ
nesc", ediţie de Dan C. Mf- 
hăilescu. Dar, pentru o cât 
mai corectă înţelegere a 
problemei, citez următoa
rea precizare a editurii: 
„Un editor concentrează 
într-un singur volum esen
ţialul dintr-o operă, un au
tor, un domeniu, o temă. 
Cărţile acestei serii sunt

NOTE DE LECTURA

ANTOLOGIE PLATQNICIANA: „SOCRATE OMUL 

Chipul lu i Socrate Iu dialogurile iui P latou"
aşadar creaţii editoriale cu 
rol de mijlocire între o- 
pera originală şi public. 
Ele se adresează cititorilor 
care nu mai au astăzi timp 
să caute ei înşişi esenţialul, 
dar simt încă nevoia unei 
garanţii de calitate cultu
rală.

„Socrate omul.. “ este o 
carte prin excelenţă bio
grafică, marele filozof re- 
velându.ni-se, mai concret 
decât în altă parte, ca fiind 
mintea cea mai sclipitoare 
în domeniul filozofiei. în 
dialoguri, prin intervenţii 
directe, sau caracterizat de 
discipolii Griton, Gebes, 
Simmias sau Phaidon. O-

MUL Socrate prinde con
tur tot mai clar pe măsu
ră ce ne afundăm în lec
tură. De fapt, textele din 
volum sunt o selecţie din 
Banchetul, Thealtetos, Me- 
non, Phaidon, Euthyphron, 
Apărarea lui Socrate. Ele 
sunt prezentate „cititorului 
într-o anume succesiune"; 
editorul acestei antologii a 
încercat „să lege11 (...) un 
mic „roman" despre OMUL 
Socrate, aşa cum se des
prinde el din opera plato- 
niciană: ca personaj de-o 
politropică expresivitate, 
învăluit mereu într.o aură 
„tainică11, suntem lămuriţi 
de un text de pe coperta

a IV-a. Sigur, editorului nu 
i-a fost uşor să alcătuias
că această antologie, insă 
efortul său s-a materiali
zat într.un „roman" inte
resant, avându-1 ca perso
naj central pe celebrul fi
lozof antic. Strict din a- 
cest punct de vedere, mul
te pagini oferă momente 
de lectură pasionantă. „Spre 
deosebire de Socratele lui 
Xenofon — „un mic bur
ghez de treabă11 — cam 
„prăfuit- şi palavragiu" 
(după caracterizarea lui 
Kierkegaard), Socratele pla
tonician e însoţit mereu de 
o aură tainică11 (v. Nota

ceastă precizare întăreşte 
afirmaţia mea de mai îna
inte : „Socrate omul..." 
pentru cei familiarizaţi cât 
de cât cu filozofia lui, este 
o şansă realmente intere
santă de a lua cunoştinţă 
despre viaţa sa. Mai ales 
că ne putem baza pe des
tul obiectivism gândindu.ne 
la. comentatorii-diseipoli 
ale căror dialoguri cu ma
estrul sunt redate de Pla- 
ton. $i, la urma urmei, 
cine ne împiedică să-i cre
dem pe Alcibiade, Cebes 
şi pe toţi ceilalţi ? Nimeni, 
in orice caz, organizarea 
materialului într.o ordine

preliminară, pag. 27). A- şi gradare anume creează
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impresia unei cărţi — ro
man — . document nu nu
mai bine gândită, ci şi a- 
trăgătoare. Pe scurt, se 
spune în aceeaşi NOTA 
PRELIMINARĂ, „Caracte
rizarea Omului Socrate se 
observă de la prima până- 
la ultima pagină a anto
logiei : între elogiul lui 
Alcibiade din Symposion 
şi scena morţii din Phai. 
don, un daimon bun „ne 
ţine sub ochi11. Romanul 
începe cu un banchet al 
iubirii şi sfârşeşte, sime
tric, cu un banchet al 
morţii". Totuşi, senzaţia pe 
care o resimţi după ce ai 
trecut de ultima scenă nu 
este una trist-amară. Tră
ind un timp în preajma 
lui Socrate, începi să te 
familiarizezi cu „daimonul1* 
său. In aceste condiţii, Un 
comentariu nu poate spu
ne mai mult...

DUMITRU HURUBA

Vuieri, 22 martie 1996
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REGIONALA C.E. TIMIŞOARA 

;i»iVEZ:iA infrastructura 

S E C |* A L 9 S I M îm A

ORGANIZEAZĂ

►  9 -1 5 .

S.C. ROMAVICOM S R L. DEVA 
VIN®E 

•  Pui si cocoşi ROSSO. 
informaţii la teleftm «22963, între

J pentru vânzarea de KHJLOACE FIXE şi O- 
j  BIECTEDE INVENTAR CASATE (auto şi trac- 
î toare), în fiecare â  dc joi, ora 10. j
|  Informaţii la sediul Secţiei L. 9 Simeiia,
l -teiefon 660086, interior 3586 j 2553.

* 1■>tL". -MM J
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I  fonduta* este ceratei* <H»i 
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t
J 5.000 tel pentru a pute* beneficia 

j  *ya«lA)<ele. admintstrărtr j»«fesonrie

V

de
a

Investlpet La F.R.I. puteţi Investi şl retrage , 
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tn cete mal mutre caztirt Imposlbft să * 
dispună de aceste sume {de «templu. * 
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milioane tel) T ** |
BA daeă doriţi să aveţi certitudinea ci * 

banii ctvs suni admtnlsuap corect • 
Societatea de adtnlnlsri»* a FONDULUI • 
ROMANUL «dWEST̂ fi afost supMSă wufi } 
«udlt t'maiKlai-contablI întreprins de - o  * 
afirmă Internaţionala spwrtrimtY. Bilanţul • 
«nulul If94 * (ost audbat de specialişti J 
BftriG. un? din cele mal renumite ag,enţl! J 
de expemză (hwerctar'contahll* dtp teme ■ 
DA^dacă dd»D să beneficteţl de tMv«|» { 

cate »»  aMfcfoearit nevoile, ftettutee J 
eoasite nu doar de « răspunde nevoita» t 
fisves«odloi ei de a*e 0  *t(te®ă *ogKHi « 

f i t  f-R-l.. să fie primul «rad dte 6®»«Jhila * 
care * Introdus tnscnece* computetW* A J

.......................................................I

tmmummmmmmmmmmmmmmmm . . . a

.pperaţtuotlor tn Carnetul Investitorului, 

.eliberat gratuit. De asemenea. F.R.I. este 

.primul fond din Romdrrfi*. şf wrtew. « ee  
dă posibilitatea - IwuesrirU* şl teti*geill 
•oricărei Sune ce depăşeşle &MQ -lua. Sn 
curAnd ORO va i*n«a wch modsae. care »«' 
profite de* dpertwrAăpe <|«Mt de 
progrartAil de privatizai e tn masă».
DA. daţi doriţi s* participaţi Ut ttagrtHe 

to so*(i «rgaeizate periodic d* către CIRO. 
dotate ţu  premh deosebit de. alracttye 
penhu merrtbrlt ionduM :-v
M  cpcă dofUt să bersefflcla1t. d« ce«e 

acesce avarjţaje^coivtra 
fWWiite*" ;

' D a t e  t e h n i c *  F O N D U L  R O M Â N  D E  I N V E S T I Ţ I I

1 * f  P r o g r a m  A [ P r o g r a m #

Administrator CvedSunţtolt tevesl România

Data tansârti j I U.04.1RV4 |  '  t i  IR. 1995

Ts'forVd* partfoteo/* | nomtealîve. demofertalizat*

Votoarea nominală «te to M n ţâ  1[ tfi.OOQ lei 100.000 tet
* iţbse Di'FjAffiîîl/

OfOMfto f C«w#*»wW
•tewte*«te-

Sumo mln ce  se poofo InvesTI/ 
retrage

t^jiooree icf i r  ' ■ 
___n  unul titlu___ 5.000 iei

Comlrien Io cump&Kxe Nu |

Comision *a rdtoumpfiiare. 
te funcţie de perioacter dupA 
caro se  r iec lu earâ

• ...y

la mai puţin de 9t rfte 
d,4% la  mai muţi <te 90 zBe 
1,0% k> mal mu» d e  MS zile 

te  Programul B. cumutoirv cu cetetafie 
comluoon» paicepe un combtoe 

' «te o&% perriu'r#regen \ 
f ce flepfrţosţ 10 mmoone tel

Termen rr*ox. onorare râlcump&rW 1r -  10 zte

Reţea d e  Steirfoyţte f [ Banco Dacia Tete. Banca ften&ahte. . 
| steri tewrri. sene Peri. ■

INVESTIŢII*
INVESTIŢIA

DUMNEAVOASTRĂ

£«te (im plu  9ă deveniţi  
membru «I FONDULUI ROMÂN 
DE INVESTIŢII
Consulta? Regulamentul dc* funct'onare ?l 
Fondului Roman de Investiţi.» pe cate tt 
•Jtsl# Ut ert«*e din sHlşeele fondulu» 
descb«e'-*la sucutsaWe B«tc Post. ale' 
BSnirlt TnwstWanta. IswM Daria Soli* şi Aid 
societăţii Start Inyest. „

XiSMCrpretad o ceteie de eiectuate 
‘operaţltmi. pe l>a*a cărei* «tefsunet. in 

! ■contul FRI ortce sunivt mal mane de 5 000 
'lek Pe. ba** sumei depuse şi a valoni la ti 
»  tWuRil de participare. în Catnedrf 
*|l>V̂yiO$ÂâUâl. se înscrie numătut^de 
dtlift* ţ». cate te deţtneţi Ajt deveni* asdel 
membru, ai forajul, ceea ce înseamnă că 
tle?»*^®.padtelp^e *  actteefo «ewMu*.

Cu«u lucreaxă CIRO D«n*ru 
i membrii FONDULUI ROMÂN 
* DE INVESTIŢII

Societate* «te «ci!»jn!st:<Me-€*£>-*ris*|Ată 
p i l s l f v »  C O i t r j t »  4 n  
ărttBlnlsttar tMeatir* a ză investirea
lesuisclor atiase ete fond In condiţii de

Ama «.»a>M amu

profitalitate superioară. lnveştlţlMe î  
etectuate de CIRO-se înscriu' în psdttte* |  
litvestlţlonaiA stipulată fn regulamentul * 
fondului şl cu i e spectai ea leglementSiHor î  
eniise de Comisia Naţională a Valodfot » 
Mobili?: e ■ ' ■ : . •   ̂ *
Veniturile pe care aceste tnve'stlţfl te «fofe « 
sunt.ţciobăi)/! pentm depozitele bancare şi • 
plasamentele în titluri flnanclate. « 
dividende pentru acţiunile, aflat* te. f  
portcrfoliu, câşti^wi de capitai obţinu**1 dfol •  
văniareă acţiuisîfot, Aceste venit ud se.. » 
teaţiait. memlMitai fondului piopoiţlotwl CU j  
paiticip.ve? pe care o au în fond. acteuŞeţ* • 
numărul de titli»* «te participare deţimites * 
<ttfo t e m  oeşsetW vaioiii l* .zl a tltlorţloi J 
de pamcip-ue. J

C u * . ,  o e n e l l e l a x ă  m c o D r i  |

f o n d u lu i  do f r u c te le  I n v e s t i ţ ie i  â
Membi# fondatul pot orkănd sA j  
«tecutnpere tiţtu» de participa**, fot 
valoaiea la /.i !,v usre ar.p\-t> ? ajuns»

N O U

Fondul
b m s t t ţ l i
sucursal»

Roman
I »

Poet Afc»

»r*4. Bl M şl 
str. 22 Decembrie nr.7.

şi structura activelor nete
l " F I U  l a  î ş , M . 1 9 9 f c  |

îtilc rt D Cttvo M t e  PUI. m »  tş i 1 7 0 . 8 2 4 . 9 5 2 . 9 8 2

.TWuit A  D ttotD  In c tecu k z^» 1 . 1 S 4 . 2 7 9

Titluri B a f l a t a  în  c i r c u la ţ ie ţ . î & î . 4 5 a , 6 ţ

> e  a c im î 1 9 9 5  |

Ventturl to ta le  p e  1995 &1.469, t i S  m tkxM B  teii
; ■ mmm ...j .m.

CheButeti lo ia le  p e  1995 > 5 .7 8 1,483 m iio a n e  leit

n e »  fie 1995 65 .687 ,632  trilioane teii

n o r i  repartizat

B a a B t e f l a  <>« **9 S .... —
■ 65 .687 ,632  nW oane leii

■? d ^ t ă r e e '  valorii u  * i ' 
... te»*wv*iu* . L a tltlu lM id * p a rtic ip a re

Dobânda anuală  ” 
«implă ech ivalen tă

11.12.95-15.03.96 |  19,4&% 74,54%

CREDITANSTALT IN V EST S.A . ROM ANIA

beneficiara unei experienţe internaţionale şi 
tradiţii dc peste 135 de ani

Creditanstalt Invest România (CIRO) — una din 
cele două societăţi româneşti afiliate prestigioasei 
banei guvernamentale austriece CrecţitanStaH Invest. 
went Bank (CAIBj — este specializată ta  administra, 
rea fondurilor muţyaie şi de investiţii. Administrând 
în prezent Pendul Român de Investiţii. CIRO are «a 
obiectiv prioritar constituirea ţi administrarea Udţi 
familii de fonduri mutuale «sire vor opera pe teri.

lorilor Mobiliara. '
Performanţele anterioare ale fondului nu 
Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel

D. ,<0# «p» mf» .*»»■ .jgjg'.

la săloriul României şi crearea imei reţele 
aibă acces cât mal «lâlţi investitori.

Azi» ORO oferă Jnvestitorikw o largă gamă in. 
vestlţîonali cu un raport optim între risc şi profit.

CreditanstaH Investment Bank (CAIB) este mem. 
bră a Grupului financiar CREDITANSTALT şi crferă 
o gamă completă de servicii bancare cam  cuprinde 
consultanţă, intermediere de valori mobiliare, consti
tuire şi administrare de fonduri. Prin reprezentan
ţele sale şi cu cei peste Ift 000 angajaţi, CAIB este 
prezenţă în ţările Eiirepet Centrale şi de Est, precum 
şi pe marile pieţe financiare ale Europei, Ameridi 
de fiord şl de Sud şi ale Orientului. Este cea mai 
prin decizia 141/0«.
INVEST ŞA»

mare bancă guvernamentală austriacă şi are peste 
MO 100 de clienţi, persoane ffeice şi juridice; Cap*, 
talul ei este de peste 2 miliarde dolari iar patri. 
tnoniul ei depăşeşte 4S miliarde dolari.

Cu sediul central la Viena. reprezentanţe tra- 
diţionide la Londra, New York, Sîagapore şi de eu-, 
rând la Bratislava, Budapesta, Li'ibliana, Praga, 
Sofia şi Varşovia, prin deschiderea reprezentanţei 
de Ia Bucureşti CAIB îşi consolidează poziţia de lider 
şi în ţările Europei de Est. Astfel, CATB este prima 
bancă la care apelează ţării» din această regiune a- 
fiate fa plin proces de tranziţie, pentru servirii de 
calitate lâ standarde ocol ientale,

1995 a ©qmisteâ Na^n^fo, a Valorilor Mobiliare.
(CIRO) ««te autorizată prin decizia 216/19. 10. 1995 a Comisiei Naţionale a Vâ-

tdite O garanţie pentru performanţele «iteeare.
196673 sa» la scris la O.P. 479; Oficiul Poştal h Cluj.Napoca.
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VANZARI

CUMPĂRĂRI

•  Vând combină ce-
. reale Claas Mercur 7— 
8*00 de mărci şi Eble Mo
bil, 5009 mărci, Iveko Co- 
niai 1990, 20 000 mărci, 
Mercedes 240 şi Mazda 
026, — 1984, VW Bus 
4982, Orăştie, tel. 642754, 
Intre orele 19—22. (8006)
, •  Vând, . motor, cutie 
viteze Diesel, VW Golf 
şi diverse piese. 624854;
i (8007)

•  Vând BMW 7281,
1985, înscris ABS şi alte 
dotări. Tel. 651579. (3569)

•  Vând apartament 
2 camere, în spatele 
hotelului Deva. lnfor_ 
maţii tel. 230294.

(7023)

•  Vând autocamionetă
, (dubită) IZS 2715, de 1,6 
ijtone, cu motor Moskvici 
Îft500, an de fabricaţie 1986. 
ifţnformaţii tei. 777164, du- 
| pă ora 16. (7024)

•  Vând teren plus 
: fundaţie zona ..Micul Dal- 
1 las“ informaţii tel. 611908.

(7171)
•  Vând apartament 2

camere, cartier Dacia, De
va, tel. 628571. (7170)

•  Vând teren intravilan 
} Deva, str. Rosetti, tel.
! 621606. (7353)

•  Cumpăr miere de' al
bine, cantitate nelimitată, 
tel. 623391. (7350)

•  Vând fân, calitate, 20 
-tone. Informaţii Parohia 

■f Ortodoxă Vulcan, tel.
; 570995. - (7349)

. •  Vând cameră video 
. „Baner“ (casetă normală) 

;-*Că insert, ■ A-dui), uşă de . 
' ‘brad cu tăblii Tel. 660829.
' " •  Cumpăr loc de veci 

„în ci mit im! din strada 
t. Kmiriescu, tel. 616915.

(7346)
m. . »  Vând sfeclă furajeră 

şi lucerna, negociabil, tel. 
67310 . zilnic. (7342)

•  Vând fân, Uieornă,
maşină de spălat cu stor. 
că tor. tel. 614352. (7340)

•  Vând casă, Tîrnăviţa, 
nr. 21. informaţii Deva, 
Dacia, bloc 11. se. IV. ap.

, 64. (7339)
•  Vând . teren . intravilan 

Geoagiu-Băi, .zona hote„ -
> litri,- 2700 . mp, posibilităţ*
, parcelare, asociere, con

strucţii, Vând casă Orăş- 
•' tie, Libertăţii; 23, "tel. 054/ 

64813!. (7326)
•  Vând 2000 mp teren 

Intravilan, Informaţii la

•  Vând casa, şura, gra
dină cu pomi în Hărţăgahi, 
tel. 628078. (7329)

•  Cumpăr apartament 
cu gătaj în Deva, tel. 
620723. (7160!

•  Vând Dacia 1300, 1979, 
stare bună, 2 600 D.M.,
668585. (3960S6)

•  Vând apartament 2 
camere cu îmbunătăţiri, 
Deva, tel: 226447. (7238)

Vând casă, grădină, 
Şllvâşu de Jos. Informaţii 
la tel. 545715, Petroşani.

(7021)

•  Vând teren arabil pe 
DN 7 Leşnic, nr. 46.

(7336)

•  Vând staţie amplifi
care Vermona, cu boxe 
şi anexe. Tel. 642790.

(4000)

•  Vând' chioşc metalic 
nou, 3 x 5  m, pentru 
privatizare sau garaj, tel. 
660959. (7337)

•  Vând urgent maşină 
-îngheţată, trei capete, Ita
lia. Tel. 642790. (8001)

•  -Vând casă şi grădi
nă 60 ari, sat Rişca, BSă 
de Crlş, tel. 052/311332.

(7152)

•  Vând casă cu etaj, 
zona Chizid, tel. 718101.

V (6586)

•  Vând vacă Holstein 
de 4 ani, gestantă 8 luni, 
teren arâbil, Sîntuhalm, 
132. (7144)

•  SC Confort Plus 
Construct SRL Tîmpa a- 
nunţă. majorarea preţurilor 
la lucrările de construcţii 
faţă de luna august 1994, 
cu 400 la sută, începând 
cu data de 22 aprilie 1996.

(7344)
•  Preiau contra cost cu

poane nominative de pri
vatizare. Tel. 230791.

(7303)
•  SC Macon SA Deva, 

secţia balastiere, îşr anunţă 
intenţia de majorare a 
preţului, la agregate 
minerale, începând cu 
data de 20. 04. 1996. (7357)

•  Caut repatriat, înma
triculare autoturism 2000 
cc, peste 8 ani, tel. #54/ 
230795. (7173)'

•  SC Ţintea Comexim
SRL. Orăştie anunţă ma
jorarea preţurilor şi ada
osului comercial începând 
cu data de 28 aprilie 
1995, între zero şi 400 la 
sută. (8004)

vea loc pe 24 martie, Ia 
Biserica ortodoxă Haţeg 
(prc-ot Buzdugan). (7022)

DECESE

•  Salariaţii din cadrul 
Depozitului PECO Deva 
sunt' alături de colega Pâ
râu Livia şi familie, . ,1a 
pierderea dureroasă şi pre
matură a soţului 

V PARAU JIAN
‘ "  (396099)

•  -Vând casă Orăştie, 
Câmpul nou, informaţii 
strada Moţilor, nr, 11.

(8005)

•  Vând Moskvici 1580 
şi combină pentru sece
rat, balotat păloase cu 
motor de rezervă. 627821, 
după ora 20. (7318)

Închirieri

•  Vând rulotă înmatri
culată, nouă. Tel. 611713.

(7320)

•  Caut garsonieră de 
închiriat. Tel. 215305, du
pă ora 20. (7315)

•  Vând apartament 3 
camere, ocupabil, tel. 
626726, orele 8—13. (7322)

PIERDERI

•  Vând 15 ari teren in
travilan, Mintia, informa
ţii sâmbăta şi duminica 
la nr. 41, Mintia, Comea..

(8697)

Pierdut acte impor
tante în zona magazinului 
alimentar str. Eminescu 
Deva. Găsitorului recom
pensă, tel. 622874. (7374)

•  Vând apartament 3 
camere, decomandate, Brad, 

. informaţii la tel. 655832.
- ',V ' (7179)

OFERTE
DE SERVICII

•  Vâiid apartament 4 
camere, decomandate, De
va, 22 decembrie, bloc 41 
37, zilnic orele 16—20.

, (7365)

•  Angajăm vânzători
stradali îngheţată. Relaţii 
Crfscior, str. Luncii, tel. 
656051. (7355)

•  Vând apartament două 
camere, ultracentral, 618576 

: (7351)

•  Firmă particulară din 
Deva angajează agenţi 
comerciali. Salariu plus 
comisloh. Tel. 623626, după 
ora 19. (7345)

comemorări

•  Vând camion marca 
„Savlem 8l35“, stare per
fectă, an fabricaţie 1987, 
tel. 642677. (7330)

•  Cu adâncă durere în 
suflet amintim împlinirea 
a doi ani de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna 
dragul nostru ,

•  Vând apartament 2 
camere, Haţeg, 12 mili
oane, tel. 219199, orele 
19-42. ‘ (7176)

•  Vând casă, Deva, str. 
Aurel Vlaicu, 93, tel. 
616366. (7161)

•  Vând casă Sîntandrei, 
120, informaţii tel. 673214 
(sau nr. 121). (7362)

•  - Vând Dacia 1310 
hreak, congelator Arctic, 
vkleoreeorder, tel. 214. ).

(7127)

•  .Vând camion ÎFA
5.5 tone, 1988. VW Golf
heînmatriculat. Tel. 722927.

(6591)

MEZEI NICOLAE
Parastasul de pomenire 

în 23 martie, ora 10,30, la 
Cimitirul Eminescu.

Veşnică amintire! Soţia, 
copiii, fraţii, nepoţii, stră
nepoţii şl ginerii. - (396091)

•  , Vând Audi 80, neîn_
matriculabîl, stare exce
lentă!. Informaţii tel. 
717239.. - • (6594)

•  Vând VW Transpor
tor 1,6 Diesel, 1982, motor 
nou, înmatriculat. Tel. 
620259. ' (7176) -

DIVERSE

tel. 227805; 62368
-orale 17—2*5.

între
7331)

•  Pentru termenul din 
2 aprilie * 1996 este citată 
Keszo Livia Marinela, do
miciliată în Hunedoara, 
str. Tomis, nr. 20, jude
ţul Hunedoara, intimată 
în proces cu Naghi An
drei în dosarul civil nr. 
4165/95. (7343)

•  Cu aceeaşi durere 
familia , anunţă îm 
plinirea a şase săptă
mâni de . la trecerea 
în eternitate a celui 
care a fost
Av. IGNA ROMUL
Parastasul de pome
nire, sâmbătă, 23 mar
tie, la Cimitirul Or
todox Eminescu, ora . 
11. (7360)

•  Se împlinesc la 27 
martie » 1996 3 ani • de 
când ne-a părăsit iubita 
noastră

MARCELA
soţie, mamă şi fiică ide
ală. Comemorarea va a-

* Cil adâncă durere a- 
niînţăm că - la  20 martie 
s-a stins din viaţă buna 
mea soţie

BODA MARIA 
înmormântarea va avea 
loc azi, 22 martie, ora 12, 
de la casa mortuară la 
cimitirul Eminescu. Dum
nezeu s-o odihnească! So
ţul Alexandru. (7179)

•  Ofer pentru închiriat 
garaj zidit _ pentru depozit 
şi pivniţă, tel.,613700 (7174)

•  Suntem alături de 
prietenul nostru Boda 
Alexandru la decesul so
ţiei sale

MARIA
Familia Purcaru. (7119)

•  Colegii de serviciu 
din cadrul RAC Deva 
sunt alături de dna Flo- 
rea Mariana la greaua 
încercare prin care trece 
ia pierderea mamei sale 

MARIŞ ROZALIA 
Dumnezeu să o ierte!

(7181)

•  Familia îndure
rată deplânge trecerea 
în nefiinţă a celui care 
â fost un minunat soţ 
şi tată

Ev. ALEXANDRU 
NASTEA .

în vârstă de 60 ani 
Nu te vom uita nicio
dată. înmormântarea 
azi, 22. 03. 1996, ora 
14,30, de. la casa mor
tuară, la cimitirul or
todox din str. Eml-
nesea, Deva. Soţia
Tonica, copiii Ştefan 
şl Răzvan. 47375)

•  Salariaţii SC De_ 
cebal SA Deva dc. 
plâng dispariţia din 
viaţă a celui care .a 
fost

Ec. ALEXANDRU 
NASTEA

om de aleasă omenie 
şi competenţă profe
sională, care a lucrat 
timp de 34 de ani în 
întreprinderea noas
tră. Suntem alături 
de familia îndoliată. 
Dumnezeu să-l odih
nească! (7379)

•  Regretăm dispa. 
riţia neaşteptată şi 
prea timpurie a bu
nului şi devotatului 
nostru prieten 

Ec. ALEXANDRU 
NASTEA

şl transmitem sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate. Familia Dr. 
Albu Gheorghe. (7373)

- •  Cu (durere în su
flet deplâng dispariţia 
dragei mele 

ROZALIA MARIŞ
Dumnezeu să o odih
nească. Fratele A- 
yram Constantin.

1 . (7364)

>. •  Familiile Stânea 
şi Gâşpâri sunt ală
turi de Paul şi Livia 
la greâuâ despărţire 
de cel care a fost un 
bun vecin şi prieten 

PARAU JIAN 
Dumnezeu să-l o . 

dihnească! (7384)

ABONAMENTUL

i
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER"
i

l

I

Abonamentul este calea cea mai slou- 
I ră şi mai avantajoasă de procurare a zia

rului nostru. Cos t u l  abonamentului 
pe luna aprilie este de 2 500 lei, 

I plus taxele poştale.
| Abonamentele se pot face la oficiile 
* poştale şi la factorii poştali. Penţru luna 
I aprilie puteţi face abonamente în tot 
i curstd lunii martie.

I

I

I

I

I

I

I

»

PAGINI NAŢIONALE
CEA MAI BOGATĂ SURSĂ 
DE INFORMAŢIE PENTRU 

AFACERILE DUMNEAVOASTRĂ
• Doriţi

v 1
Ica firma dumneavoastră să fie 

I cunoscută tn ţară şi străinătate? |
* •  Doriţi să aveţi o informare „la zi“ j
| despre concurenţă ? I
j • Doriţi să vă vindeţi urgent produsele J 
I şi serviciile dumneavoastră? *

• Căutaţi urgent un partener de afaceri ? t
• Căutaţi un număr de telefon sau adre- 1 

î  sa unei firme din ţării?

RĂSPUNSURILE LE VEŢI GĂSI 
PRIN CATALOGUL 

P A G I N I  N A Ţ I O N A L E "

I
I

I I

I I
8r— —fr—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—+—*—*—*—*—*—

. Nu ezitaţi să vă înscrieţi In catalogul! ---------  ----------------  -n 1 l  £
I

i

I

ţj „PAGINI NAŢIONALE" ediţia 1997/ *
* Obţineţi astfel gratuit catalogul ac-1
ţtual şi cel următor. 1
* n —  . . .  oo nAfl Ui /: J

I
Doar cu 99 000 lei puteţi fi înscrişi i I

. •  •  tm  A A N  . _ A  X •  ■ n  m  I ’’ *

\
|  în ediţia 1997 a catalogului „PAGINI * 
i NAŢIONALE", tarif ce creşte funcţie de * 
l spaţiul tipografic solicitat. |

Informaţii zilnic, Intre orele 9—13, t 
1 la sediul biroului judeţean ROMPRES — f 
1 PAGINI NAŢIONALE: DEVA, hotel f 

|  j  „Decebal", cam. 12, sau Ia tel. 213500. f

I

i
I

I
, SOCIETATEA COMERCIALA
( „HIDROCONSTRUCŢIA" S.A. BUCUREŞTI 

SUCURSALA RlU MARE — RETEZAT
I

I Cu sediul in localitatea Brazi, comuna Rîu 
| de Mori, judeţul Hunedoara.

Scoate la

I

I

I
I

I

I

j mijloace fixe disponibilizate, conform Le- I 
! gii nr. 15/1994 astfel: j
I 1. AUTODEPANATOR ARO 244, preţ 1 
j începere 3 500 000 lei (fără TVA).

2. AUTODEPANATOR ARO 243, preţ în 
I cepere 6 200 000 lei (fără TVA), 
î 3. AUTODEPANATOR ARO' 243, preţ în 
j cepere 5 800 000 lei (fără TVA), 
f De asemenea, scoate la licitaţie PIESE re- 
| zultate din dezmembrări mijloace fixe. j

Taxa de participare este de 1 la sută din 1

I

I

I

| preţul de începere a licitaţiei. Avansul este j
licita- !

I

î de 10 la sută din preţul de începere a 
I ţiei. Restul sumei se achită integral la 
■ societăţii din Bucureşti, cu filă CEC sau ordin 
J de plată.
|  Licitaţia va avea Ioc în data dc 27. 03.
* 1996, ora 10, la sediul Atelierelor de Repă- 
| raţii Haţeg. Licitaţia se va repeta tn fiecare zi 
j de miercuri, ora 10, la sediul A.R.A. Haţeg.
| Informaţii suplimentare la sediul sucursalei, ser- i 
I viciul mecanizare, — auto Brazi, comuna Rîu ! 
I de Mori. Tel. 054/770950, interior 140, 150 . $
î (7025);

I

I
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