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GRATUITĂŢILE Şl

BUGETUL, BjATĂ-L VINA I
Austeritatea 'bugetului Farmaciile, în majorita-

nostru naţional Işi Scoa
te colţii şi loveşte exact 
acolo unde nevoile popu
laţiei ar trebui să £ie,prin- 
tr-o Judicioasă; gospo-j 
dărire guvernamentală, 
prioritar satisfăcute. Vor
bim de sănătate şi de 
dreptul de a se beneficia 
de compensare, sau in 
unele cazuri, de gratuita
te. atunci când diferite 
afecţiuni reclamă, procura
rea de medicamente. Este 
adevărat, dreptul există pe 
hârtie, dar este .cvasiînu- 

’ tilizabil In condiţiile în 
care nu poate fi susţinut 
economic. Actuala sinco
pă în atribuirea de com
pensaţii.. şi gratuităţi la 
medicamente nu face decât 
să pună în evidenţa vi
ciile de fond ale modului 
cum este gestionat banul 
public şi criza acUtă prin 
care trec, în .absenţa râr 
structurării, unele sectoa
re importante ale econo
miei româneşti. Sistemul 
este simplu.

te particulare, în baza 
prescripţiilor medicale, e- 
liberează medicamente în 
regim' compensat sau gra
tuit. Conform unor .con
venţii, mai mult formale, 
spitalele plătesc farmaci
ilor contravaloarea me
dicamentelor gratuite sau 
diferenţa până la valoarea

Vizionate, chiar dacă spi
talele au tot 'interesul să 
plătească gratuităţile, to
tul devine Inutil dacă 
banii publici nu sosesc 
ritmic. Această disfunc- 
ţionalitate majoră a Sis-

CE-I DOARE
Raidul făcut prin farma

cii dă o imagine sugesti
vă a ceea ce se întâmplă.

•  Austeritatea Bugetului loveşte •  Mi
niştrii!' Iulian Mincu emite ordine „înceţo
şate" •  Vor Ii gratuităţile apanajul farma
ciilor de stat ?

totală în cazul medicaţiei 
compensate. La rândul 
lor, spitalele, prin Direc
ţia Sanitară judeţeană, 
primesc banii necesari de 
la bugetul de stat. Veri
ga care a cedat, ca în 
multe alte cazuri, a fost 
aceea legată de f  tat şi de 
bugetul său. 'Deoarece, 
chiar dacă interesul parti
cular face ca farmaciile 
să fie tot mai bine apro-

REMEDIA COM SRL Hu
nedoara (Cartier Micro 5) 
de mai mult timp nu e- 
libera reţete gratuite şi 
de două zile (27mai a.c.) 
nici compensate. Dna 
Maria Pop, asistentă, spu
nea că farmaciei i se da- 
tprfeâiă 30 de milioane de 
Iei şi nu -şi-au luat nici 
salariile. în zonă sunt 
mulţi bolnavi - îndreptăţiţi 
1» gratuităŞ şi compensări;
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. P R IN C IP A L II IN D IC A T O R I A I ECONOMIEI 

J U D E Ţ U L U I HUNEDO ARA ÎN  L U N A  A P R IL IE  1996
în procente ţ

V aprilie 1988 faţă de

martie aprilie media lu- 
19*6 1995 nară 1995

4 luni 1996 
fată de 

4 luni 1995,
Producţia industrială " “ 1 102,1 îiîfi 107,7 '■ 94,9
Productivitatea muncii în ind. 101,9 115,1 109,8 98,0
Numărul salariaţilor din industrie 100,2 97,3 98,1 96,8
Export 108,4 70,7 69,1 65,2
Producţia principalelor produse 

industriale Ă*
9̂,4 116,0— huilă netă 139,6 110,2

— oţel 98,4 72,3 78,2 74,3
— laminate 110,9 95,4 106,4 75,7
— ciment 160,7 107,1 122,3 87,3
— bţre *8,8 594 57,2 v 93,3 Vi
— carne tăiată în abatoare 82,8 104,6 73,0 ■ 125,1 - ,
— lapte de consum 98,9 65,2 53,1 75,7 1
— pâine 98,0 87,6 87,0 77,9 ,

Efectiv/fe de animale la 30. IV. 19% 
Bovine ' 101,1 95,9 96,5 95,9 !
— la populaţie 101,0 95,8 97,3 95^
Porcine 106,7 107,4 103,4 107,4
— la populaţie 108,3 106,0 100,4 1 0 6 ,0  - *3
Ovine 83.3 99,9 111,0 C,. 99,9 vf'rj-l
— la populaţie 83,2 100,9 112,1 100,9
Păşiri 109,5 109,8 100,2 109,8
— la populaţie 116,2 *00,6 94,0 100,6 -1

Veniturile salarialc medii nominale ’
•' — brute 134,3 1643U . 158,0 157,1 - ]

— nete 126.3 155,8 149,9 153,1
Preţurile de consum al populaţiei 

— Total 101,9 128,7 . 122,4 . 127,8 .
— mărfuri alimentare - 102,1 1264 - 121,5 . 124,6
— mărfuri neal intentare 101,3 127,4 ■ 12,1,1 127,6
— servicii 101,8 . 141,6 129,2 140 .̂ =

ternului generează blo
cajul financiar al farma
ciilor, .dă dureri de cap 
directorilor de spitale şi? 
ceea ce este mai grav, îi 
lezează puternic pe cei 
suferinzi.

J*E FARMACIŞTI ? ..
nevoiţi să cumpere medi
camentele - fie în cantităţi

- mai mici, fie mai ieftine. 
Bâ FARMACIA ALFA Hu
nedoara (Cenţrul Civic) 
încă se mai eliberau re
ţete Compensate. Dna 
Caterina BelU, şefa uni
tăţii, preciza că în ulti
mul timp a scăzut numă
rul reţete; or compensate. 
Diabeticilor, deşi nuriie- 
roşî, farmacia le dă gra
tuit insulina, căci „nu 
vrem să-i avem pe con
ştiinţă". Alte gratuităţi 
r\u-şi mai pot permite, 
întrucât de la începutul 
lunii martie farmacia nu 
a mai primit nici un leu 
de . la spital. Dar in toa
tă această perioadă a a- 
chitaţ statului. toate „dă
rile", inclusiv impozitul pe 
profit. Care profit, când 
are de primit 80 de mi
lioane de lei ? Nepri
mind bani, farmacia dato
rează, la rândul ei, 60 de 
milioane de lei depozitelor 
de medicamente din De
va, şi-a epuizat stocul din 
magazia proprie şî nu

Anchetă realizată de :
vifmiCA roman, "

ADRIAN SALAGEAN

(Confinuare în pag. a 2„a)
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Combinând , informaţiile 
obţinute de ia Biroul elec
toral judeţean şi cele de 
la Prefectura judeţului, 
suntem în măsură să-i o- 
ferim -cititorului câteva 
certitudini privind rezul
tatele alegerilor de la 2 
iunie, pentru consiliile 
locale şi consiliul judeţean.

PREZENŢA LA VOT

Pe judeţ, s-au prezentat' 
la vot'53 la sută dintre’ 
alegătorii înscrişi în - lis
tele electorale. . t

întte municipii, cea mal 
bună prezenţă Ia Vot s*a 
înregistrat, la Orăştie: 62,83 
l& şută? Urmează Brad — 
54,95 Ia sută, Hunedoara — 
51,47. la sută, Petroşani -ri 
44,62 la sută.

Datele pentru munici
piul Deva, atât privind 
prezenţă la vot (mai puţin 
procentul pe judeţ) cât şi 
alte elemente ’ ale acestei 
prime statistici neflind 
certe nici ieri, Ia ora 9,30, 
nu sunt încă la dispoziţia 
noastră; • ;::"
.La oraşe prezenţa la 
vot a fost; Aninoasa 
64,16 la sută, Haţeg 
63,78 la sută, Simeria — 
57,91 la sută, Călan 
65,43 la sută, Vulcan — 
54g>3 la sută, l’etrila -K 
48,-6 la ; sută, Lupeni g—şv- 
45,04 la sută, Uricohi' — 
44,54 la sută. •

m •  • • • • • • * * • • • •

„SANITARII
Câştigătorii fazelor , pe 

oraşe şi municipii ai con
cursului „Sanitarii pri
cepuţi" s-au întâlnit sâm
bătă, 1 iunie, la sediul din 
Deva al Filialei judeţene 
de Cruce Roşie, pentru 
desemnarea celor mai bune 
echipaje. împlinirea în 
1996 a 120 de ani de la 
înfiinţarea Crucii Roşii Ro
mâne face ca acţiunile a- 
cestui sector umanitar săi 
cunoască o amploare deo
sebită. La faza judeţeană,1 
„care încununează întrece
rile locale", au participat 
5 echipaje de la şcoli ge
nerale şi 6 din licee. “După 
citirea principiilor Crucii 
Roşii, in cadrul deschide
rii festive, dna Elisabeta 
Ciorobea, directoarea fi
lialei, diVaşile Sico ie. pre
şedintele filialei, şi dl dr. 
Aurei Artoheânru, > pre
şedintele juriului concursu
lui, pe lângă 'indicaţiile

SE VOR ORGANIZA 
NOI ALEGERI

Datorită prezenţei la 
vot sub 50 la sută, într-o 
serie de unităţi - adminis- 
trativ-ter 1 toriale se vor 
organiza noi alegeri. Aces
te» - sunt: ,

Municipiul Petroşani, o- 
raşele Lupeni. Petrila şî 
Uricani, comunele Gura- 
sadă. Pui, Răehitova, Să- 
Jaşu de Sus şi Vorţa.

AU CÂŞTIGAT 
ALEGERILE 

DIN PRIMUL TUR:

Un număr de 24 de pri
mari au câştig-rt. alegerile 
încă de Ja primul tur de 
scrutin. Iată-i; '

Rernus Mariş, în muni
cipiul Hunedoara;’ Iosif 
Blaga. in municipiul Orăş
tie: II ie Botgroş, în ora
şul Aninoasa; Petru Radu 
Păun Jura ia Simeria.

De* asemenea, intr-un 
număr de 20 de comune,' 
ocupantul fotoliului de 
primar a fost decis din 
primul tur. Iată comune
le si primarii lor aleşi:

Bătrâna. —, Comei Mol- 
dovan, Blăjeni — Traian 
Lazăr. Boşorod —• Petru 
MurgoL Brăriişca — Cor
nel Corneanu. Bretea Ro
mană H Aurica Guşe, 
Ruceş ■ — Vidrei Vulturar,

ION CIOCLEU ■

(Conţimtare in* pag a 2-a) 
• * • • • * » • * « • • • •

U

tehnice au mai subliniat 
că temeinicia principiilor 
Crucii Roşii s-a adeverit şi 
pe teritoriul României, că 
aceasta a intervenit în si
tuaţii ce au pus la grea 
încercare poporul nostru. 
De asemenea, că ultimii 0 
ani au adus schimbări 
fundamentale în plan struc
tural, organizatoric - şi 
practic, că acum Crucea 
Roşie are o lege şi .un sla- 
iut proprii.

Concursul s-a desfăşurat 
pe 2 secţiuni : pentru ele
vii de gimnaziu şi pentru 
liceeni. Şi unii şi alţii 
au avut de susţinut câte 
lin test scris şi o proba 
practică. Testele au avut 
12 întrebări, notate de la 
1 la 10. iar proba prac
tică a presupus expunerea

'VIORICA ROMAN 

(Continuare in pag. a 2-a)

DE STATISTICA 
HUNEDOARA—DEVA ’

jutor.
„Sanitarii pricepuţi" demonstraţie practică de acordarea primului a-

Foto: PA VEL LAZ V
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ALEGERI -
(Urmare din pag. 1)

Burureşci — Petru Opruţa, 
Buni Ia — Petre Piţian, 
Bulzeşti — Victor Paul, 
Burjuc- — Eugenia Mariş, 
Cerbăl — Gheorghe Ticu- 
, la, Certeju de Sus — 
Ioan Vinţan, Cîrjiţi — 
,Iacob Faur, Lâpugiu de 
Jos — Iosif Pogan, Sîn- 
tămăria-Orlea — Victor 
Ioan Filip, Şoimuş — 

$Laurefiţiu Nistor, Teliucu 
Inferior — Silviu Herban, 
Tomeşti —: Octavian Tă- 
maş, Vălişoara — Ioan 

' Huh, Veţel — Petru Popa.

SE VA ORGANIZA 
TURUL DOI PENTRU 

ALEGEREA 
DE PRIMARI

în 36 de unităţi admi
nistrativ teritoriale - — 
municipii, oraşe, comune 
— se va organiza ceL de 
al doilea tur de scrutin 
pentru ocuparea funcţiei 
de primar. Vor concura 
la aceste l<?curi un număr 
de 73 de candidaţi, aflaţi 
pe locurile 1 şi 2 în pre
ferinţele electoratului.

Nu „bate" aritmetica, 
■ ziceţi ? „Bate" căci la

' • • • • • • • • » mmm mm

[aflăm de ia poliţie ̂ f)
tentativa

DE OMOR

în data de 24 mai, în 
jurul orei 14, Ioan Fal
ca, din Vulcan, pensionar 
în vârstă de 66 de ani, a 
dat foc unei case din A- 
ninoasa . Era casa con
cubinei sale, Mironicâ 
Oros, cu care convieţuia 
de circa 20 de ani.

Nu i-a iost de ajuns că 
a dat foc casei concu
binei, i-a niai adminis
trat şi câteva lovituri de 
secure în cap, victima 
fiind internată în stare 
gravă la spitalul din Ba» 
troşani. ş IJ i;  : , ţ

Ce conflicte psihologice 
sau sentimentale vor fi 
stat la baza acestui con
flict interuraan, este greu 
de spus. Cert este că 
după incendierea locuin
ţei. concubinul Ioan Pal- 
ca şi-a pus capăt zilelor, 
cu un ştreang agăţat de 
creanga unui pom din 
cui tea în care trăise peste 
20 de ani.

Juridic, cazul- va fi re
zolvat de cei abilitaţi de 
lege

De ce au ajuns doi oa
meni care au convieţuit 
peste 2 o de ani în aseme
nea situaţie ? Asta este 
dilema fiinţei umane, în 
anumite perioade de exis
tenţă a speciei.

FATALITATE ?

Marţi, 28 mai, Ia/ oră 
15,30, pe drumul judeţean

706, Ja Brănişca, pentru 
Mariuş ioan Stroie, a- 
proape un copil, de 16 
ani, elev la Grupul Şcolar 
Simeria şi pentru Gfieor- 
ghe Teianu, maistru in
structor la Grupul şcolar 
respectiv, ceasul vieţii a 
încetat să-mai bată. Cum?

Conducătorul autoturis
mului HD 31 TEI — 
Gheorghe Teianu, circula 
cu autoturismul pe dru
mul mai sus citat. N-a 
redus viteza, aşa cum im
pune legea, ‘într-o curbă 
.lipsită de vizibilitate şi 
s-s ciocnit frontal cu 
autotractorul B—04 XLE, 
condţis regulamentar, din 
sens' Opus, de Marin Pâr- 
vu. din Fundulea, sectcs- 
rul agricol Ilfov.

în autoturism se mai 
aflau Ştefan Mutu, de 
17 ani, şi Cristian Mihă- 
iţă, de 16 ani, elevi la 
acelaşi grup şcolar, şi ei 
accidentaţi, în diferite 
grade de gravitate.

Cum de se aflau trei 
elevi de la aceeaşi u- 
nitate şcolară In maşină eu 
un instructor, de aseme
nea de la aceeaşi unitate 
şcolară, dle director al 
respectivului grup şco
lar, dle inspector gene
ral şcolar ? Nu vă puneţi 
acestş întrebări? Le pu
nem noL şi aşteptăm răs
punsul dumneavoastră 1

Rubrică realizată . 
cu concursul

1J.P. Hunedoara
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Programul de lucru cu puWicul: zilnic, de 
luni până vineri, între orele' 8—18, la sediul 
redacţiei şi la telefonul 211275.

1 Bunila doi Cândidaţl s-au 
situat pe locui al doile®*' 
cu un număr egal de vo
turi. Evident, alegătorii 
de aici vor alege prima
rul din trei persoane.

PARTIDE, ALIANŢE 
POLITICE SAU 
ELECTORALE 

ŞI CANDIDAŢI 
INDEPENDENŢI 

— IN TOP

Au fost aleşi din pri
mul tur de scrutin 10 
primari pe listele PDSR, 
6 pe cele ale USD, 5 pe 
cele ale PUNR, cete unul 
pe cele ale PSM şi 'PDAR 
precum şi un indepen
dent, “ |

Pentru turul al doilşa, 
14 candidaţi pe listele 
PDSR sg vor afla pe pri
mul loc în buletinele de 
vot, iar ; 7 jp« locul al - 
doilea. La USD — 5 cu 6, 
la CDR — 3 cu 5, la 
MER 1 cu 1, la PSM 7 
cu 2, la PS — candi
datul va fi primul pe bu
letinul de vot, cel de ăl 
doilea aparţinând altui 
partid; la PUNR — 1 eu 
3, la PDAR — I cu 3, 
la PAG — 1 cu 1, , la 
PRM — cei doi candidaţi ' 
vor figura* pe locul 2 în 
buletin, iar dintre inde
pendenţi, unul va fi pe 
primul loc, iar 7 pe ce! 
de al doilea.

-
(Urmare din fş ţ, l)

verbală a simptomatolo
giei şi demonstrarea prac
tică, contra cronometru, a 
acordării primului-ajutor, 
«inform unor subiecte cu
prinse pe biletele de con
curs. Jurizarea a fost 
foarte exigentă, mai mulţi 
medici urmărind şi notând 
evoluţia echipajelor.

Pe o vreme toridă, în
trecerea a durat mai multe 
ore iar departajarea între 
echipajele din licee s-a 
putut face doar ţinându-se 
cont de timpii realizaţi la

practici, în ffcnp oe 
ş̂colile generale ,#a fă- 

joşii; după notele Obţinu
te, Pentru, premierea câş- 

' tîgăterilhr Inspectoratul 
Şcolar Judeţean a acor
dat bani: pentru locul I 
— 50 de mii de lei; pentru 
tecul H >- 30 de mii de 
iri; pentru locul*■ III — 
20 de mii de leL Filiala 
judeţeană de Crace Roşia 
a oferit premii fn obiecte 
tuturor participanţilor, în 
sumă totală de un mi
lion de lei.

Clasamentul fazei ju
deţene a „Sanitarilor pri
cepuţi" la licee — locul I

şi«dreptul  de a repre
zenta iuqeţul la fa»  pe 
ţară — Liceul JftaianP! 
Deva: ll — Grupul Şcolar 
Industrial Minier Petro- 1 
sâni, II — Liceul Teore
tic Hunedoara: menţiuni 
grupurile şcolare indus
triale din Simeria şi din ’ 
Curabarza, Liceul „ .̂urel 
Vlaicu" Grăşţae; la şcoli, 
generale «-*? locul I —- 
Şcoala Generală Nri' 3 Hu-: 
nedoara; II — Şcoala Ge-, 
nerală Nr. I Simeria; III 
— Şcoala Generală Nr. 4 
Deva: menţiuni — şcolile 
generale nr. 4 Petroşani şi 
nr. 1 Orăştie. ;

„Sanitarii pricepuţi". Aspect din timpul probei practice
Fete : FAVEL LAZA

(Urinare An pag. 1)

poate plăti salariile celor 
S angajaţi.

FARMACIA „IULIA" 
Hunedoara. Dna Iulia 
Hamza, patroana farma
ciei, era vizibil marcată de 
situaţia în care s-a ajuns. 
Pentru a preveni colapsul 
financiar (spitalul îi dato
rează 40. de milioane de 
lei), farmacia a contrac
tat '* un credit bancar 
pentru care plăteşte do
bânzi lunare de 700 000 
de lei. Cu toate greută
ţile, aici se eliberau re- 
ţeteîfe compensate şi. din
tre gratuităţi se asigura 
complet tratamentul dia
beticilor.

FARMACIA SPERANŢA 
Simeria. Era prezentă doar 
dna Elena Dan, asisten
tă, care susţinea că de 
o săptămână medicamen
tele se eliberează doar 
contra cost. Solicitările 
au ajuns să. depăşească 
oferta.

FARMACIA „ŞALUTA- 
RIS" Simeria avea Ja. in
trare un afiş ce avertiza 
că nu se mai dau me
dicamente gratuit sau com
pensate. Dna Simona Nis
tor, asistentă, crede că 
s-a ajuns Ia blocaj pen
tru că ă fost singura 
farmacie din oraş care a 
onorat reţetele gratuite. 
Situaţia este similară şl 
Ia farmaciile din Deva.

Interlocutorii au fost U-
nanimi de acord că peri
oada de blocaj actuală este 
cea mai grea de până a- 
cum. datorită duratei sale 
mari. Lipsa banilor ii 
pune pe farmacişti in 
imposibilitatea de a se 
aproviziona cu ' medica
mente de la depozitele din 
Deva şi cu atât mal puţin 
direct de la producători. 
Cei mai afectaţi simt su
ferinzii. in special croni
cii. care nu pot trăi fără 
medicamente. Dar nici far- . 
maciştii nu au o situaţie

Ce nu ne-a spus dl Popa 
este faptul că există un 
ordin Semnat de d! mi
nistru ai sănătăţii, dr. 
Iulian MincU, ordin prin 
care sunt prevăzute unele- 
reorganizări la nivelul 
acordării de gratuităţi şi 
compensări la medica
mente. Această omisiune 
a directorului Direcţiei 
Sanitare poate fi de înţe
les. având în vedere bu
clucaşul donţinut al res
pectivului act. Este vor
ba. ,de Ordinul Ministeru
lui Sănătăţii nr. ■ 1077, din

GRATUITĂŢILE
Ş l

LA PLATA

FĂRĂ LEAC ?
de invidiat, fiind „prinşi" 
Ia mijloc între furnizorii 
care R somează să-şi a- 
chite datoriile şi bolnavii 
care de multe ori îi in
sultă

CUM SE VAD LUCRURILE 
DR LA DIRECŢIA SANITARA?

Referitor la această dacă cei doi la sută ar fi
Dar societăţi co-stare de lucruri, dl dr. 

Alexandru Popa, director 
fa Direcţia Sanitară Hu
nedoara, a făcut urmă
toarele precizări i „Banii 
necesari acordării gratui
tăţilor şi compensărilor la 
medRansente provin din 
două surie majore: buge
tul statului şl fondul spe
cial constituit din prele
vările de 2 la sută din 

.veniturile operatorilor e- 
conomici. Totul ar fi OH

onoraţi. _
merciale cu pondere ca 
Siderurgică Hunedoara sau 
regii ale statului ca 
R.A.H. Petroşani şi R.A.G* 
Deva au restanţe uriaşe 
la plata acestor obligaţii. 
Aşa se face că, în lipsa 
banilor, au apărut desin- 
cronizări in alocarea fon
durilor speciale de la bu
get, ' desincronizâri care, 
sper, vor ii depăşite în 
curând".

16 mai 1096, La artico
lul 2 se prevede că : „E- 
iiberarea reţetelor gratu
ite în ambulatoriu se va 
face prin farmaciile so
cietăţilor comerciale far
maceutice înfiinţate în 
baza H.G. 15/91, precum 
şi prin. farmaciile apar
ţinând unităţilor sanitare 
autorizate de Ministerul 
Sănătăţii",

Despre reţetele com
pensate se spune că vor 
fi onorate de farmaciile 
cu circuit deşchis de stat 
sau particulare, în urma 
negocierii adaosului co- 
merciaL Dna Voichiţa 
Popa, manager la Ş.G. 
Remedia S.A. Deva (ex- 
Gentrofarm), referitor la 
modul- în care se poate 
aplica Ordinul 1077, nu 
are de spus decât două

cuvinte : „Nu ştiu fV ţ
Singura firmă din 
cu profil farmaceutic fH* 
ti in tată in baza H.G. Î5J 
91 este Remedia SA. Spa
ţiile din patrimoniul fir
mei fac obiectul tţno* 
contracte de închiriere pe ! 
termen lung cu diverse! 
lume particulare abili-1 
tate să comercializeze me-! 
clicamente. „Cum aş putea j 
şti să impun acum firme- ‘ 
Ji r particulare care iml I 
sunt chiriaşe să acorde J 
gratuităţi ? N-aş putea ! 
în nici un fel să le asi- j 
gur că Işi vor putea pri- j 
mi banii. Despre rezilie-; j 
rea ' contractelor de în- j 
chiriere nici nu poate ii j 
vorbă. în ce temei şl 
cian?", se întreabă dnâ' 
Popa, în prezent sunt aş
teptate precizări la ordin.

Ir viziunea farmacişti
lor, viitorul arată sum
bru : o farmacie de stat 
prost aprovizionată că 
bani de la buget c^re wa 
fi abilitată să acorde gra
tuităţi, şi doar cftteWL 
farmacii particulare care, 
reuşind să-şi rupă mai 
mult din venituri spre a 
Ie da statului, se vor da 
de ceasul morţii, pentro 
a putea bnpra"' reţetele 
compensate/ ' ;

+  .... :
Nu este nici o filozo

fie în a „gestiona crizai**. 
Energiile pe care această 
activitate le consumă se 
tocesc in rezultate eu ca
racter paleativ.' S-ar taţ- 
pune, mai degrabă, ei 
asanare a lipsei de pre-| 
f esianalism ' şi a incoia-! 
petenţei începând cu vâr
furile de piramidă şl doar 
apoi, când lucrurile vWţ 
fi aşezate pe' un făgaş 
normal, să fie descătuşate 
energiile creatoare. ale 
românilor. în lipsa acestui 
lucru, iată, azi suferim 
din lipsă de medicamen
te, mâine s-ar putea să 
dispară pâinea şi cine ştie 
câte belele ne mai 
teaptă dacă ne 
năm să nu oprim deofi-, 
nul. j
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Muncă şi pregătire minuţioasă pentru 
Jocurile OMmpice de la Atlanta
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Ediţia din acest an a 
Campionatelor Europene 
de gimnastică a consti
tuit un nou succes al 
sportivelor din ţara noas
tră, care au reuşit -să- cu
cerească titlul european 
in întrecerea echipelor 
de senioare, o medalie 
de aur foarte preţjbăsi 
in concuprt* - 
compus el JtmfoardloVşi 
alte medalii strălucitoare 
in finitele pe aparate, 
-/flctasflt- *ă «flâf»» «ne» : 
le Concluzii ţi să cântă
ri»  şansele pe care gim
nastele noastre le au pen
tru- Jocurile Olimpice de 
îâ Atlanta, 1-âfe rugat pe 
antrenorul coordonator al 
lotuluj olimpic — di prof. 
Octavian Belu, să ne
răşpatidâfe câteva în-

— Domnuţe pfofcspr, 
cum a fost concursul de 
la Bteminghaîn ?_

Concursul a fost ne
aşteptat de greu, dar noi 
ştiam că aşa o să fie, dar 
încercam mereu să ne
obişnuim. Probabil că"
nu am reuşit in totalita
te să ne obişnuim cu ş- 
cest sistem, pe care îl 
consider inuman, totuşi, 
pentru gimnaste, şi nu 
înţeleg de ce raţiuni ne- / 
cunoscute fie ele econo
mice, financiare sau al
tele fee ca gimnasta să 
Urce pe podiumul de 
concurs fără. să atingă 
apabatul. B bine ştiută 
starea unei gimnaste de 
la o zi la alta, care este 
diferită, atât cea emoţio
nală cât şi cea fizică, 
ştim ca toţii că o atin
gere a aparatului înain
te este foarte importan
tă pentru a vedea cali
tatea acestora Oa para
lele spre exernţdu) sau a 
suprafeţei de la bârnă, 
pe dare evofejteă gim
naste pentru jgijf™ fufe ~ 
sesc -şiţ. aţfe şP#|Wp_ 
în cantifeţi diferite,' "^*
Ia caz âaţşjEjş. 
inexa»ieifslsf 
justificare5̂  
situaţii, dar ţini

Convorbire cu prof. -©CTAVJAN BELU, 
antrenor coordonator al lotutui de gimnastică

de marele număr de t #  | j§«Sg 
ţări de la -arest Concurs 
şi mai ales de la con- tren

cursul de junioare, care 
a fost pur şi simplu un 
„masacru" pentru toate 
echipele, cred că ar tre» 
hui ca cei care se ocupă 
de gimnastică, şi mai aj 
Ies cei de la Uniunea 
Europeană de •* Gimnastic 
’ipă (ILE.4&), — să sa 
gândească ma| mult 
fa gMniste, ta - special 
la copii, senioarele având 
mai multă ̂ experienţă de 
concurs. Am avut mare 
noroc că în concursul ju
nioarelor pu s-au înre
gistrat accidente grave.

Rezultatul obţinut de 
noi este bun, dar încă 
o dată se dovedeşte fep*/ 
tul că mai avem încă 
mult de făcut pentru a 
atinge pragul nivelului 
de perfecţiune, pe care 
ni l-am propus în vede
rea Jocurilor Olimpice; 
unde va fi foarte greu 
din mai-multe puncte de 
vedere. Mai avem de lu
cru în ceea ce priveşte 
aterizările şi siguranţa e- 
xecuţiilor, dinamismul, 
ritmul de lucru la unele 
aparate şi mai ales 
concentrarea în faţa bri
găzilor de arbitre. Eu zic 
că este un început bun 
al senioarelor noastre, 
dar noi ne vom strădui 
in continuare pentru a 
ne atinge obiectivul pro
pus pentru Olimpiadă, 
Orice saerSJSfciu pe care 
ii vom face de -acum nti 
va fi decăt pentru a ob
ţine medalia de aur pe 
echipe la Atlanta şi câ 
ajutorul fetelor, sper ci 
vom avea succes.

— E>le profesor, în a? 
ceste condiţii, sunteţi mul
ţumit de rezultatele ob- 
ţinute de senioare, ce 
•ecmjizâţi pentru viitor? 

ţările şf ^  Mhiru antrenor este 
i  ă-Blnt p§ţiif «iii uşor decât pen?

tru giljiasle, ele fiind 
Wkt care tijăiesc mai in»

jmerttul coneur* 
ar şi pentru an» 

? este foarte greii

mai ales la acele intrări 
şi ieşiri . din sală după 
€ie««re aparat, lupta 
barbă între echipe care 
ne consumă foarte mult. 
Aş- propune UJE.G. ca 
foaie rele petru echipe 
cure toptâ pentru meda
lii aă ca*tcureze in ace
laşi timp, să fie prezen
te la sală şi să se urmă
rească una pe alta te 
concurs, «ere ce ar fi a- 
preciat şi de spectatori 
şi de către televiziune, 
eliminând acel du-ţe-vino 
în sală şi în concurs.
' 'An drei ca cei care ci
tesc acrei interviu să în
ţeleagă momentele grele 
prin oare trec junioarele 
noastre, care sunt crude 
încă pentru un astfel 
de concurs foarte greu 
şi pentru senioare, să- în
ţeleagă că se mai întâm
plă evenimente de aces
tea neplăcute, cum a fost 
clasarea in concursul pe 
echipe. Bineînţeles, pu
tem califica rezultatul e- 
chipei de, junioare ca un 
vis urât" dacă Vreţi, săli 
aşa mai departe. Trebuie 
să vedem ce facem , ta 
viitor, ce se va în tâmpla f 
cu ele când vor de verii 
senioare, pentru că deja* 
„rădăcinile" pe care le-aţi 
văzut şi dvs, în_ răul în
tâmplat în concursul e- 
chipelor de junioare, sunt 
mult mai adânci şi tre
buie să vedem din oou 
efectul unor situaţii şi e- 
venîmente care au dus 
la acest rezultat; să ve
dem ce se întâmplă la 
cluburi, cu antrenorii, cu 
metodica'de pregătire la 
unde aparate. Eu zic că 
na trebuie să aruncăm 
fotul pe umerii acestor 
gimnaste, ele au făcut 
tot 'ee au putut şi simt 
sigur că nici Una nu a 
vwrt să rateze sau să Vi
nă pp locul 6. Este o 
„vină“ pe care-trebuie să 
o împărţim CU toţii, iar 
greutatea acestui rezultat

să o ducem toţi pe u* 
măr* si ne reveni» aşa 
ca la box, „din pumni". 
Sunt sigur că şi Ia ju
nioare ne vom aşeza a- 
coia unde ne este locul, 
vom şvea posibilitatea 6ă 
privim şi să analizăm cu 
multă luciditate acest 
rezultat, analizând curo 
se face selecţia, . care 
este calitatea antrenori
lor care se ocupă, de ca
pii şi juniori. Noi pro
babil că deţinem supre
maţia în rândul antre
norilor care conduc alte 
echipe din Europa, iar 
dacă li luăm şi pe cei 

. din lume cu siguranţă 
<ă suntem recordmeni în 
această direcţie. Rezul
tatul obţinut de noi tre
buie luat, deci, ca atare, 
nu putem câştiga tot tim
pul, trebuie aeum să ne 
liniştim şi să privim lu
crurile aşa cum sunt 
ele, să privim în per
spectivă.

Gimnastică mai fac şi 
alţii şi nu surprinde pe 
nimeni de acum că Fran
ţa se clasează pe locul II 
la echipe, sau Spania şi 
Italia se situează pe 
locuri fruntaşe, iar noi 
suntem în arena cu „lei“ 
şi trebuie să ne luptăm 
cu ' mijloacele noastre 
tehnice pe-care le cunoaş
tem cel «|al bine, : care. 
s-»u dovedit vi#rife atâ
ţia ani, uir et* Arit'sîgUr 
că vom reuşi dU mult 
cabp 4ipregătire să- fa- 
ceif *“ ■"
re se(T 
mal
obţinute" de vârfurile cu- 
; noscute, ■:1. .î- ■ - :̂  v:

Ţin - să mulţumesc
celor care au fost afeturi 
de noi şî sper să ne spri
jine şi te continuare, de
oarece ave» nevoie şi 
de mult noroc, şansă la 
Jocurile Olimpice de ia 
Atlanta t . :

—* Vă mulţumim dle 
profesor, şi din partea 
cititorilor cotidianului 
„Cuvântul liber* - vă u- 
răm succes la Olimpiadă ! 

—i Aşa să fie l

,. NICQLAE. GAVREA.

Acţiuni largi, 
cuprinzătoare în

M •*

sportive
— Dle director, din 

programul Direcţiei pe 
acest an a»  desprins câ
teva domenii prioritare, 
CU privire la sportul de 
performanţă. Ce ne pu
teţi spune în această pri
vinţă?

— Potrivit strategiei 
activităţii sportive a Mi
nisterului Tineretului şi 
Sportului, dar şi a pro
gramului nostru, avem 
în vedere creşterea ftive-

tru Toţi cetăţenii care do
resc să facă mişcşre ?

— fe e  foarte impor
tant pentru noi să pro
movăm cu mal multă în
credere şi perseverenţă 
Sportul pentru Toţi, pen
tru toate categoriile de 
cetăţeni, care să contri
buie la ameliorarea stă
rii de sănătate, dezvol
tarea şi menţinerea ap- 
titud inilor fizice, inte
lectuale şl morale ale oa

Cenvorbire cu prof. TRAI AN TĂMAŞAN, 
director. D irecţia judeţeană pentru 

, tin e re t şi sport

lului valoric al ramuri
lor sportive eu activita
te de performanţă şi 
sprijinirea secţiilor prio
ritate şi a celor peste 80 
de sportivi nominalizaţi 
în loturile naţionale, spe
cialiştii noştri implieân- 
du-se în programul _ de 
sefeeţie, creşterea randa
mentului • în pregătirile 

, preconizate. Ne concen- 
fX ateqţjiSI feipra ce-
,| |  dbuă- ,cervţre olimpice 

de la Deva, de gimnasti
că feminină şi • atletism, 
în vederea pregătirii cât 
mai eficiente a juniori
lor, pentru promovarea 
valorilor In loturile na- 
ţionale. Manifestăm o 
deosebită grijă şi perfec
ţionării sistemului de 
competiţii şi pregătirii 
sportului şcolar de per
formanţă.

— Ce fee ocupă în ac
tivitatea dumneavoastră, 
a specialiştilor, in ceea 
ce priveşte Sportul pen-

menilor. In acest scop, i 
Comisia Sportul pentru » 
Toţi împreună cu facto- ) 
rii cu atribuţii în acest 
domeniu au organizat, 
cu sprijin financiar de 
la Direcţia noastră, cupe 
«fie veteranilor la bas
chet, schi alpin şi de 
fond, cupa judeţeană a 
liceelor la baschet, Cam
pionatul şcolilor genera
le la handbal, Cupa Pa
rângul la turism ş.a. în 
continuare va avea loc 
Festivalul ansamblurilor 
de gimnastică pentru 
preşcolari. Cupa Cetăţy 
Dacioş la turism, Săp
tămâna Sportului pentru 
handicapaţi, Crosul, celor 
13 oraşe hunedorene şi 
Cupa bobocilor, ediţia a 
III-a. După cum se poa
te, constata, sunt între
ceri ce atrag mulţi par
ticipanţi, de toăţe vâr
stele...

— Vă dorim mult suc
ces 1

SABIN CERBU

***** i.

IIA NDB ALIŞTII
NOŞTRI PE LOCUL 9

' La actuala ediţie a ■ 
Campionatului European 
de handbal masculin ce 
a avut locJfe Spania, pe 
primul loC Va clâsat re- 
presentativa Rusiei, pe 
tecul doi a Spaniei fer pe 
locul trei. Iugoslavia. Ai 
noştri, după a evoluţie 
ştearsă, de nerecunoscut 
în grupă, abia au prins 
locul 9i HandbaliŞUi au 
câştigat dreptul de a par
ticipa la Olimpiadă, iar / 
primele 5. clasate — Ru
sia, Spania, Iugoslavia, 
Suedia şi Croaţia parti
cipă direct fa G.M. din 
1997. %

GLORIA BISTRIŢA 
LA STARTUL 

PREGĂTIRILOR

Luni, 3 Iunie, Gloria 
Bistriţa s-â reunit pen
tru a începe pregătirile 
pentru noul campionat 
’96—*97, urmând ca după 
controlul medical să se 
deplaseze la Braşov, un-. 
de va efectua în perioa
da 5—16 iunie pregătirea 
centralizată şi apoi plea
că totr-un turneu în Chi
na (22 iunie — 7 iulie). 
Până iun!, doar I. Lazăr 
nu semnase noul contract 
cu clubul bistriţean. Se

intenţionează întărirea Io
tului cu Dican şi alţi ju
cători In timp ce Daniel 
Iftodi s-ar putea transfe
ra la Neuchatei Xamax.

CĂUTĂRI,
TRANSFERĂRI,

TÂRGUIELI

•  Ionuţ Luţu actual- 
htente Ia FG Naţional ar 
vrea mai aproape de ca
să, la Universitatea Cra- 
iova, dar contractul său 
expiră abia in 20001 •  
Pe Baciu de la Inter îl 
vrea FC Naţional, dar se 
pare că preţul (250 000 de 
dolari) e prea mare pen
tru punga... bancarilor.

-■Ifălnar ar dori să-i dea 
Baciu la Steaua * în 

schimbf Tâlvan de la In
ter Sibiu ya lua drumul 
spre Bucureşti, la Dina- 
iim>, te schhribul unei su
me de bani dar şi a trei 
jucători dinamovişti

TRICOLORII OPRIŢI O LUNĂ DE ZILE
de la Transferări

Crpdern că bine a ftex^Bair.'CteiRfottri; Executiv 
al F.R.F. care a hotărât ca in perioada T—30 iunie 
a.c. componenţii lotului naţional de fotbal care par
ticipă la turneul final de la Campionatul European 
din Anglia să nu efectueze transferări şi să nu fie 
angrenaţi te nici un fel de activităţi, de negociere-, 
privind transferările lor de la un club la altul. Deci, 
s-a interzis cu desăvârşire orice contact al agenţilor 
cu jucătorii, al preşedinţilor de cluburi sau aî ori
căror persoane urmărind aqgste scopuri, cu cei 22 de 
tricolori, în hoteluri, la terenurile de antoenament 

' ori de competiţie. w;; ri:;-.:

Fază din meciul Vega Deva —- Minerul Certej.
: -c.  * F ş to : PA  VEL I^AZA

mim m
mmm*

HANDBAL, JUNIORI

Federaţia română de 
handbal in colaborare cu 
Direcţia judeţeană pen
tru tineret şi sport Hu
nedoara au organizat la 
Hunedoara semifinala 
Uampiohatului »pul>Ii- 
can juniori HI niateulin. 
.Au paţiicipat următoare- 
îe; echipe; Şcoala generală 
nr. 2 Luduş; GŞS nr. 2 
Baia Mare; CSS Sinteza 
pradea şi Ltecul de‘ %ÎU- 
caţie fizică şi sport Reşi
ţa. In urma delfâşurării 
acestor partide şi ca ur
mare a rezultatelor înre
gistrate s-au calificat în- 
tr-o' fază superioară a 1 
Campionatului republi
can de  ̂juniori III :masr 
«ulirj la handbal reşpec- 
tţv echipele; Liceul de e- 
ducaţie fizică şi sport Re
şiţa şi Şcoala generală 
nr. 2 Luduş. (Vterel Ni-
cula).

VTO Nr. 1649 MIERCURI, 5
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de ani de puşcărie
Toată!i treaba s-a petre

cut Jiiuvo sâmbătă seara, 
la ŢărâţeJ, sat aparţinător 
municipiului! Brad. în fa
milia lui Aurel Frătean se 
stă la un pahar de ţuică. 
Pe îndelete şi destul de 
mult. Alături de soţia gaz
dei, ţa poveste participă 
Virgil Frătean, fratele lui 
Aurel, venit de la Ocau. 
De bucuria reîntâlnirii, 
cei doi fraţi ajung în sta
re avansată de ebrietate. 
Şi, poate, toate erau bune 
şi frumoase, dacă, la un 
moment dat, câinii din o- 
gradă nu ar fi început să 
latre; ' ' ■ .

Ce s-o fi întâmplat, se 
întreabă Aurel, ieşind din 
casă. Nu prea mare lucru, 
doar că pe stradă treceau 
cântând trei prieteni. Ve
neau şi ei de la un bufet 
din sat. Erau Nicolae Mi- 
heţ, Alin Grama şi Ioan 
Ană.

Când cei doi fraţi Fră
tean au ajuns în stradă 
pentru a-i lUa la rost pe 
gălăgioşi, cântăreţii trecu
seră de locuinţă. Asta nu-i 
împiedică să se ia după 
cei trei.

Observând câ sunt ur

măriţi, Ioan Ana şi Alin 
Grarrţa au fugit. Miheţ 
considera câ .nu este ne
voie, aşa că o continuă în 
pas n&rmal.-După ce l-au 
ajuns pe Miheţ, Aurel Fră

nii. Cel bătut cade, iar 
gemetele lui dau de ştire 
lui Ana şi Grama că este 
bătut. - - ş > ■

în acele momente intră 
ini scenă un alt personaj.

• La Ţărăţel, pe strada principală '
•  Câinii din curtea lui Frătean
• Doi fraţi şi o furcă
•  Degeaba intervine Dobîrcău
•  Fractură craniană eschiloasă, cu înfuridare şi dila- 
' cerare a învelişului cerebral

tean continuă urmărirea 
celor doi, fratele său ră
mânând să se „socotească" 
cu cel din urmă. Ii ajun
ge până la o distanţă de 
câţiva metri. în mână are 
o furcă. O aruncă spre 
cei doi. Cu coada furcii 
reuşeşte să-l lovească pe 
Joan Ana. Nu • prea tare. 
Cel lovit pune la rându-i 
mâna pe furcă.

Văzând că are în faţă 
doi adversari, din care u- 
nul cu furca, Aurel Fră
tean renunţă la urmărire 
şi se întoarce la locul unde 
este Miheţ şi fratele său. 
Amândoi îl iau îa „între
bări". Cu palmele şi pum-

Esle vorba de Aurel Do
bîrcău, om de-al satului, 
care trecea întâmplător la 
acea oră pe acolo. în câ
teva cuvinte i se explică 
ce s-a întâmplat şi toţi 
trei se hotărăsc să inter
vină pentru a-1 apăra pe 
Miheţ. ,
-Primul ajunge la locul 

faptei Dobîrcău, Este un 
om solid şi încearcă să-i 
îndepărteze pe cei doi fraţi 
de Miheţ. Vine şi Ioan 
Ana. Are în mâini furca 
ce l-a-lovit.

Ei bine, din acest mo
ment, furca devine obiec
tul principal al încaieră-. 
rii. Aurel Frătean este pri

mul care vrea să o ia. 
Este împiedicat de Dobîr
cău. Vine şi fratele său, 
Virgil. Tot Dobîrcău îl o- 
preşte.

Şi vine momentul în ca
re, de la un cântec şi lă
tratul unor câini — un om 
dă cu furca în capul al
tui om, împingându-1 în 
pragul morţii.

Peste umărul lui Dobîr
cău, Ioan Ana loveşte pu
ternic în capul lui Virgil 
Frătean, fratele venit în 
vizită...

Virgil va fi transportat 
Ja spitalul din Brad, iar 
dc aici la cel judeţean din 
Deva, unde a fost supus 
unei intervenţii chirurgi
cale pentru a i se salva 
viaţa. • ■ •.

Certificatul medico-le- 
gal spune următoarele 
fractură craniană eschiloa
să cu înfundare şi dilace- 
rare a învelişului cere
bral.

întrucât viaţa Iui Virgil 
Frăţean a fost pusă în 
pericol, Ioan Ana riscă o 
pedeapsă de la 10* la 20 
de ani închisoare ! Are 33 
de ani. Şi cântai pe o 
stradă diotr-un sat.

-» -• -*—*—*—*—■•—* • »—*—*—*—*—*—»—*—* —*—*—*—*“«

>* *-•' Dna preşedinte, in
tr-un timp scurt aţi înche
iat un proces care, din 
câte ştim, prin numărul 
infractorilor a fost cel 
mai mare .care s-a desfă
şurat la Hunedoara. Aşa 
este ?

—■ Da. Un proces cu 68 
de inculpaţi şi 89 de in
fracţiuni nu a mai fost in 
municipiul nostru. Am a- 
vut la îndemână o lună 
pentru a cunoaşte absolut 
tot ce s-a petrecut. 'S-a de
pus un mare volum de 
muncă pentru că am vrut 
să nu ne;-scape nimic din , 
ceea ce s-a dovedit a. fi 
semnificativ pentru fieca
re inculpat -şi infracţiune.

— Faţă de rechizitoriul 
Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Hunedoara s-a 
schimbat ceva ?

— Cu privire la încadra
rea juridică a faptelor pen
tru cei 68 de inculpaţi ca
re au fost trimişi în jude
cată prin rechizitoriul par
chetului, instanţa' â men
ţinut aceste încadrări. In
culpaţii au fost condam
naţi la pedepse cuprinse 
între trei ani şi şase luni 
şi un an închisoare.

— Excepţii au fost ?
— Da. Faţă de minorul 

Ştefan Jughi instanţa a luat 
măsura educativă a liber
tăţii supravegheate pe du
rata de un an, încredin- 
ţându-1 mamei. Apoi, fa
ţă de Dan Ionel Gyemant, 
instanţa a dispus achita
rea, constatând că fapta

săvârşită de el nu prezin- * 
tă o gravitate deosebită. \ 
Practic, el a asigurat paza 
unui furt de feromangah 
efectuat de alţi inculpaţi. . 
S-a considerat că contri- 
<buţia lui la săvârşirea fap- 
tei este redusă, că preju
diciul de 109 000 de lei a 
fost recuperat.

— Alte pedepse ?
— Faţă de 34 de incul

pau s-a dispus Suspenda- f 
rea condiţionată a execu
tării pedepsei aplicate, a

20 000 000 lei, a fost con
damnat la trei ani -şi. şase 
luni închisoare. Nicolae 
Totoi a fost condamnat la ' 
trei ani închisoare pentru 
săvârşirea a 32 de infrac
ţiuni şi crearea unui pre
judiciu de 7 000 000 de lei. 
Tot 32 de infracţiuni, în
deobşte complicitate, a •să
vârşit şi -Dprinel Buga. 
Deşi în faţa instanţei nu 
s-ău prezentat Tănăsie 
Mihai şi Ion Mihai, din 
Strehaia au fost condam

Interviu cu dna ANTOANETA ZAPOTINSCIH, 
■ preşedirite al Judecătoriei Hunedoara

vându-se în vedere că erau 
infractori' primari şi că ţ 
au recuperat prejudiciile, 

-pe care le-au cauzat părţii : 
vătămate. -

— Deci, dacă facem o-
socoteală, faţă de 32 • de 
inculpaţi s-au aplicat pe*

• depse privative» de liber
tate cuprinse între trei ani 
şi şase luni şi un an în- 

xdi iscare. /
— Da, aşa «ste.
— Să concretizăm puţin. 

Cea mai mare pedeapsă ' 
cine a luat-o ?

— Inculpatul se numeş
te Alexandru - Tîrnovan. - 
Pentru cele 12 infracţiuni, 
cu un prejudiciu cîe

naţi la câte doi ani şi şase 
luni închisoare fiecare. Pri
mul pentru 18 infracţiuni 
şi un prejudiciu de' 
35 000 000 de lei, al doilea, 
pentru 15 infracţiuni şi un 
prejudiciu de 31 000 000 de 
lei.

— Ce alte pedepse s-au 
mai aplicat ?

— 26 .de inculpaţi au 
primit între un an şi un 
an şi şase luni închisoare. 
Am mai spus, o parte cu 
suspendare. Mulţi dintre 
aceştia au contribuit la 
săvârşirea uneia sau a două 
infracţiuni. -

— Vă aşteptaţi ca unii 
condamnaţi să facă apel?

Ga de obicei, o parte
t-eniru ceie iz miracţium, . condamnaţi sa iaca apei; 
cu un prejudiciu de — Ga de obicei, o părt<

■ ■ ' • / • - *' X ■ i li. •. yjpt ' ■: ’U

din inculpaţi probabil o să 
facă apel, deşi, după pă
rerea mea, judecătorul a 
cântărit bine fiecare .si
tuaţie. - • '

— Dna preşedinte, cre
dem că este necesar să 
precizăm că aproape în 
totalitate infracţiunile s:au 
săvârşit la S.C. „Siderur
gica** S.A. Hunedoara, un
de s-a cauzat un prejudi
ciu de aproape 100 000 000 
de lei. Care . este părerea 
dumneavoastră faţă de a- 
cest fenomen ?

— Dacă paza este sau 
va fi la fel de ineficientă 
ca până acum, este posi
bil ca fenomenul să Conti
nue sau să se repete.

.— La ieşirea din sala 
de judecată, după pronun
ţarea sentinţelor, unii plân
geau, alţii râdeau. GC pă
rere aveţi despre acest lu
cru ? / ' '

— Omul se manifestă 
aşa cum este.. Desigur, ni
meni nu se bucură în ast
fel de situaţii.

— Despre pedepsele a-
plieaţe, ce ne puteţi 
spune ? ,

— Ele reprezintă convin
gerea completului de jude
cată. Ţinând seama de 
criteriile de individualiza
re a pedepselor, comple, 
tul de judecată a aplicat 
Legea în mod corespunză
tor, raportat • Ja situaţia 
fiecăruia.

A consemnat 
VALENTIN jitiÂGU

Despre furturile de ca
bluri de semnalizare de pe 
liniile de cale ferată am 
mai scris. Dar despre unul 
de amploarea celui pe ca
re o să vi-1 prezentăm a- 
cum, nu. Se pare că acest 
fenomen îngrijorător, în 
loc să scadă in intensita
te, ia amploare. Acest lu
cru, desigur, cu efectele 
pe care puţini le cunosc, 
mai ales inconştienţii ca
re, pentru câteva mii de 
lei, pun în pericol sigu-

laţiile deserveau semafoa
rele, acele de linie şi. bai 
rierele de* la pasajele de 
trecere. . ,

S-a gândit aşadar că . cel 
măi bine ai? fi să „lucre
ze" noaptea, iar cea alea
să a fost o noapte de du-. 
minică spre luni. O por
neşte prima dată pe tera- 
samentul căii ferate, din
tre Subcetate şi Bretea 
Strei. Este atât de pus pe 
treabă încât reuşeşte să 
sustragă 11 cabluri dc co
nexiune.

Jocul cu 
viata oamenilor

ranţa circulaţiei şi, deci, 
viaţa oamenilor. '

Unul dintre aceşti in
conştienţi este şi Ioan . 
Keltonik, un recidivist cu 
patru clase, de 34 de ani, 
fără nici o ocupaţie stabi
lă, necăsătorit, dar cu doi 
copii minori. Ultimul său 
domiciliu ă fost la Bircea 
Marc. Este cercetat pen
tru furt calificat în dau-. 
na avutului public şi dis- , 
trugere şi semnalizare 
falsă.

Acest lucru, întrucât, in 
loc să se gândească să 
muncească în mod cinstit 
pentru banii necesari tra
iului — s-a hotărât să fure 
cabluri de conexiune de la 
instalaţiile de semnalizare 
electrod inamică, aflate în 
funcţiune pe liniile CFR. 
Pentru* a nu mai reveni, . 
să mai spunem că insta-

In următoarea noapte se 
deplasează In sens invers. 
Deci, de la Bretea Strei, 
la Subcetate. Mai fură opt 
asemenea cabluri. Intr-o 
groapă dintre Covragi şi 
Subcetate, în cele două 
nopţi, pentru a îndepărta 
învelişul protector, arde 
cablurile furate.

Urmează încasarea' ba
nilor. Pentru isprava sa., 
de la un centru de a- 
chiziţii ale deşeurilor meta
lice din Călan, primeşte 
57 800 de lei. Şi asta, în 
condiţiile în care, preju
diciul cauzat se ridică la 
multe sute de mii de lei. 
Dincolo de pericolul la Ca
re a supus circulaţia tre
nurilor dc pe acest tra
seu !

Cât de uşor se joacă 
unii cu viaţa oamenilor!

HSR
miercuri, $ i m m t m



Cu cântecul pădurenesc
Nu cu mulţi ani in ur

mă, o tânără solistă de 
muzică populară reţinea 
atenţia publicului şi spe
cialiştilor. Să numea Ma
riana Neidoni şi prove
nea din Lunca Cernii,- i- 
nima ţinutului de legen
dă al pădurenilor. Un 
talent viguros, o voce să
nătoasă, o. prezenţă sce-. 
nică apreciată. Partea de 
reeistenţă a evoluţiei sa
le era repertoriul cules 
din vatra ■ satului, mai 
precis de la bunica sa, 
o. vestită■ cântăreaţă din 
zonă. Afirmarea a fost 
rapidă, confirmată de nu
meroase premii 1 şi II 
în întreceri zonale şi na
ţionale.

— Iţi aminteşti Maria
na câteva dintre rezulta
tele care te-au bucurat?

— îmi amintesc, cu a- 
tăt mai mult cu cât a- 
cum trăiesc nostalgia lor, 
dar sper să revin curând 
în scenă. Aş ■ aminti Pre
miul special al juriului 
la Concursul naţional 
„Maria Lătăreţu“ de la 
Tg. Jiu, pe care l-am îm
părţit cu apreciatul in
terpret Liviu Vasilică. A- 
poi locul II la Concursul 
naţional de la Reşiţa şi 
locul I la Concursul na
ţional de la Cluj-Napoca.

— In Austria al fost 
de două ori — o dată cu 
ansamblul „Getusa“ şi o 
dată, ca invitat special, 
la concursul de la Puch-

berg, împreună cu Ma
riana Anghel ş şi Drăgan 
Muntean.

— AutJost clipe de via
ţă■ deosebite, mai ales la 
Puchberg, unde cântecul 
şi costumul nostru popu
lar au fost apreciate deo
sebit. '

Cel doi colegi.ai tăi 
au mers. mai departe, 
consacrându-se, tu...?

— Eu am cunoscut pe 
viitorul meu soţ... Îm
preună avem doi copii 
frumoşi. Pentru mine a 
fost o bucurie imensă.

— Ai alcătuit un grup 
vocal în Lunca Cernii cu 
care, de asemenea, ai dus 
faima cântecului pădure
nesc.

— A fost un grup al
cătuit din aproape 15 fe
te, cu care am luat mul
te locuri I pe ţară şi cu 
care aduceam fri aţenţia 
specialiştilor fi publicu

lui cântece vechi, doine 
• „Cântecul miresii“, 

„Cântecul bradului", în- 
tr-o interpretare unicat 
(cu' lungirea ultimei si
labe din vers, unduirea 

-liniei melodice — n.n.f. 
Am evoluat, de asemenea, 
cu ansamblul folcloric 
„Pădureanca“ din Meria, 
cu care am valorificat 
scenic „Măsuratul oilor".

— Ca o apreciere a 
specialiştilor, ai fost in
vitată să înregistrezi la 
Institutul de cercetări 
etnologice şi dialectologice 
Bucureşti.

— Da. Am înregistrat 
20 de melodii vechi care 
au intrat în fondul de 
aur al institutului. Aces
te cântece au fost pre
date ulterior şi postului 
naţional de radio.

— intenţii de viitor?
— Dacă mă voi stabili 

la Hunedoara sper să re
vin în scenă, fie în ca
drul casei de cultură, fie 
la Clubul ,jSiderurgistul", 
bineînţeles unde voi sim
ţi o atmosferă propice a- 
firmării mele.

— Să sperăm că Ma
riana Neidoni Suciu va 
reveni cât mai curând 
în scenă. O cere talen
tul său, publicul pe care 
şi l-a apropiat şi, mai a- 
les, cântecul şi costumul 
pădurenesc.

MINEL BODEA

S.C. . „Panicor" S.A. IIu nedoara, Filiala Călan. Dna Reheca 
pâinea rumenită din cup tor. Foto : I LAZA

Acţiuni unanitare
încă din 1924 a fost 

enunţată necesitatea de a 
se acorda o protecţie so
cială copilului. Conven
ţia cu privire la dreptu- 

. rile copilului, adoptată de 
Adunarea Generală a 
ONU la 20. XI. 1989, in
trată in vigoare în sep
tembrie 1990, a devenit 

legp internaţională a drep
turilor copilului, Româ
nia a ratificat convenţia 
la 25 septembrie 1990. In 
transpunerea ei în prac
tică un rol. deosebit re
vine UNICEF, fondată 
acum-5# de ani.

Asociaţia Femeilor De
mocrate din România, fi
liala judeţului Hunedoa
ra, a realizat cu prilejul 
Zilei.-Copilului acţiUni 
umanitare în municipiul 
Deva, participând alături 
de alte organisme la o- 
magierea celor mici. Pen
tru ei au fost organizate,

în zilele de 30—31 .mai, 
concursuri de desene pe 
asfalt pe strada Şaguna 
şi în faţa cofetăriilor Li- 
do şi Magnolia, un cros. 
Au fost premiaţi cu dul
ciuri toţi participanţii. Iri 
31 mai, membre ale. 
AFDiV âu făcut o vizită 
la jCasa de, Copii nr. 1 
Deva, unde - le-au dăruit 
micuţilor abandonaţi dul
ciuri şi sucuri, ...; f ..

Acţiunile umanitare 
s-au putut realiza cu a- 
jutorul sponsorilor: SG 
Comdivers SRL, SG Sa- 
ga SRL. SG O.S.T. SRL, 1 
SG Izabela Prod, SG Art,} 
Gom SRL, toţi ‘din Deva. 
Prin generozitatea lor, 
aceşti oameni de suflet 
au adus zâmbete de bu
curie pe chipurile copii
lor. (Prof.' O. Crengăniş, 
A.F.D.R., filiala judeţu
lui Hunedoara). i

Nicola Vioneli, de la 
Cooperativa „Astru” De
va, este o linotipiste cu 
experienţă.

Foto : PAVEIi CAZA

„Am schimbat doar văile.
La sărbătorirea a trei 

sferturi de veac de învă
ţământ profesional la Lu- 
peni am cunoscut pe unul 
dintre profesorii Grupului 
Şcolar Industrial Minier. O 
fire dinamică, unul din
tre acei oameni care a- 
tunci când au ceva de spus. 
trec repede peste... reţi
nerii şi spun ce au de spus. 
Este omul răzbătător pen
tru care greutăiţle se în
tind doar pe durata unei 
clipe. Şi tot pentru el, u- 
nele clipe sunt extraordi
nar de frumoase şi, nu de 
puţine ori, sunt implorate 
să rămână...

—. Sunt profesor al li
ceului de 19 ani, ne spu
ne dna Măria Pestrea, fos
tă Grişan. Predau ştiinţele 
sociale — istoria şi filozo
fia.

— De unde sunteţi de
l0Cf ■■ cfev

— Din ţinutul Orăştiei, 
mai precis de la Sibişel. 
Mal am o soră, profesor 
la'Grupul Şcolar Industrial 
Energetic din Deva şi un 
frate care s-a stabilit In 
DtUKmante. Am urmat 
şcoala generală jn Orăştle 
şi apoi Liceul Pedagogic 
din Deva. Facultatea, ca 
mai toţi dţn zona noastră, 
am făcut-o la 'Cluj. .

— Gum se face că un 
om născut în preajma ce
tăţilor dacice s-a stabilit
Îână la urmă în Valea 

iului?
— Am schimbat doar 

văile şi munţii —. Valea 
Mureşului cu Valea Jiu- 

-lul şl. Munţii Orăştiei cU... 
-r  „Schimbarea" aţi pe

cetluit-o printr-o căsătorie... 
'  — Da, m-am căsătorit cu 
un om bun, gospodar, cu 
care avem un apartament, 
am amenajat într-o zonă 
frumoasă o mică „căbănu- 
ţă“ unde ieşim In timpul 
liber.

— Aşadar, soţul dv lu
crează In minerit.

-— Este maistru minier, 
un om cu totul deosebit, 
aşa cum sunt de fapt ma
joritatea minerilor din Va

lea Jiului. Puţini sunt mai 
altfel (apropo de eveni
mente petrecute cu ceva 
timp în urmă...).

— Mai trăiţi cu nost al;
gia Orăştiei? -

— Drept să vă spun, mi 
Mă simt foarte bine. aidţ 
colectivul de cadre didac
tice din şcoala noastră CS; 
te unul apropiat, în cart 
mă simt excepţionali

MINEL QODEA

Scurte istorii
POŞETA. Poşeta e con

trapunctul feminin al bu
zunarului bărbătesc. Con
fecţionată din cele mai di
verse materiale, a deve
nit progresiv ' un element 
indispensabil (iau numai 
prin eleganţă cât mai ales 
prin utilitate) al costumu
lui feminin. Natura, for
ma şi mărimea sunt de
terminate de -fluctuaţiile 
modei.
- In ' evul mediu, banii şi 
alte mici obiecte erau pur
tate în pungi sau. săcule
ţe de piele, prevăzute cu 
sforicele care se prindeau 
de centură. Sfârşitul sti
lului gotic e marcat de o 
Întreagă colecţie de ase
menea săculeţe, de diver
se mărimi, care atârnau 
la şoldul proprietarului. 
Săculeţul de piele, cu în
cuietori metalice, a fost de 
asemenea un element al 
costumului renascentist. De

la perioada rococo până în 
secolul XIX doamnele au 
purtat asemenea săculeţe 
cu şnur, bogatv: decorate, 
brodate, tricotate sau im-, 
brâcate într-o reţea me-j 
talică. în timpul Revolu
ţiei franceze „ridicolul" 
(săculeţ cu q sforicică ex-, 
trem de lungă) a cunoscut 
o mare vogă. Femeile din 
lumea bUnâ victoriană au 
elaborat un fel dş plăsuţe 
cu baierele lungi oare a-, 
târnau • de încheietură, lă; . 
sându-k mâna mereu l i ; ! 
beră pentru luem Poşe
tele din piele tare, rigidă, 
au apărut in ultimul sfert 
,al secolului XIX.

ÎNTRE 
SI

■  — Acum, câ ne-am
căsătorit, pot să-ţi spun 
care sunt câteva din de
fectele tale...' .'

— Nu ţe mai osteni, iu- 
bituter Le. ştip - eU foarte 
bine. Ele sunt, de altfel, 
motivul pentru care n-am 
reuşit să-mi găsesc un soţ 
mai bun...- '

■  „Cunoaşterea este cţ 
flăcăruie rătăcitoare ce pâl
pâie mereu |n faţa' călă
torului, fără ca acesta s-d 
poată atinge vreodată, şt* 
trebuie să înduri un drum 
lung şi obositor înainte de» 
a dă ochi cu ea. Numai 
când omul ştie foprte mul
te îşi dă seama cât de ne; 
măsurată este ignoranţa 
lui. Omul care nu ştie. ni
mic e mulţumit că nu e ; 
xlstă nimic de ştiut şi, în' 
consecinţă, el ştie totul"»

YVILLJAM SOMERSEF 
MAUGHAM- 
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te acestora. De asemenea, 
se ţine teama de asigora- 
rea drepturilor specifice ti
neretului şi femeUer, a 
dreptului la muncă, ocro
tirea sănătăţii şi Ia odih

pe baza căr ia »' va ela
bora şi. statutul propriu, 
astfel, creâhdu-se premise
le pentru exprimarea; In 
mod organrzaţ a pUncielor 
de vedere ale acestor eate-

atunci |jpyţTfitll forţe po
litice ^ î r§ifite^an*ntile 
Vor Intra în atribuţii, după 
alegeri, acestea' să ştie. că; 
şi sindicatele din agricul
tură sunt bine drganizfte

Ce se ştie despre Sindicatul 
spet ilor şi producătorilor 

din agricultura privată

m m  m m m <za m r a m a ş i
i fa* furul Călanului exis- 
ta t l  localităţi runde sub 
ixaâţmo&r, di» de ve •
4em âdratetetraiîv, oraş» 
1%hC fotă ie  re te locali- 
m m  respective te topu
ri#: fit «p«re însemnătate Şt 
«Mita*# aplicărea Legtt 
- IwidttUti funciar... Tocmai

RED, îri acest moment, 
care este stadiul' împs • -rie- 
tărirli celor ce au drept 
să primească pământ?

BENOfCE i Acţiunea 
s-a încheiat în satele Strei,

FLORI CA La, Oamenii 
m  şi-au «os, te timp util, 
ăşiij'dS». funcia
ră. Atunci ne-am dus noi, 
specialiştii de la centrvfl a- 
gricol, la Notariat şi am

âfe am ixa&Afe*» j- 
W& discuţie « i dna \ 

|J.f>Hwaj» şi cum
Immaa -Se îs 

agricol din

Cum s-au implicat 
apeeiaîiştii din agricultu- 
*» Călanului în înfăţtoi- 
« a  Legil nr. l&fMftl.

FLORICA L: In foarte 
inare măsură. Cei trei in- 
gjne-adică dl Benone, 
«fesă noastră . Ing. Vale-' 
rta Barde şi eu, am par
ticipat, zi de zi, la măsu
rarea pământului şi Ia în
tocmirea actelor necesare 
punerii în posesie. Ba chiar 
şi cea de .a pate colegă,

; tng. Maria Orala, specia
listă în zootehnie, a luat 

i fierte la acţiunile amintite 
: «nai sus.
ji BENONE I.: Ne-am îm
părţit pe sate şi am fost 

j tot timpul alături de co- 
J misiile locale, am muncit 
, *1 lumină, ba chiar în zi- 
lele libere.

Irealităţile rurale 
ale Călanului şi 

pământul
Călanu Mic şi Săcel şi se 
află în stadiul final în Ba
tir, Ohaba, Streisîftg«yr- 
giu, Nădâştia de Sus., îh 
Nădăştiâ de Jos şi Valea 
Sjpgiorgiului a început mă- 
sunarea ’̂ âi3aâa8dUlî ’; ' > ,?

RED.: Câte tftlurî de pro
prietate s-au distribuit?

BENONE i.: 245. Recent, 
au mai sosit încă 80. Un 
număr foarte mare se află 
la completat.

RED.: Cu ce greutăţi
v-aţi confruntat, în prin
cipal?

procurat actele respective 
Ia un sat întreg. In acest 
tel, aplicarea Legii fondu
lui funciar s-a accelerat. 
Au mai fost cazuri când, 
deşi anunţaţi din vreme, 
unii nu s-au prezentat la 
împărţirea pământului.

RED.; Cu ce necazuri vă 
confruntaţi în continua
re?

BENONE I.: Cu-una pre
zentă de-a lungul întregii 
acţiuni: După ce măsu
răm, de pildă, o tarla şi

oamenii sunt de p r e 
cum s-â realizat'ftlîfîi*>%s- 
ta, mai apoi, când să sem
neze procesele verbale, re
fuză şi cer ® nouă măsu
rare. N-avem încotro şl o 
facem.
FLORIDA B.: Au fost ca

zuri când aceeaşi tarla a 
fost măsurată de 5—6 ori. 
Zilnic vin oameni la cen
trul agricol ş i n e  cez t& 
intervenim In diferitesl- 
tuaţii.

RED.: jfâ referiţi la mu
tarea ţăruşilor?

FLORICA L.: 0a,. dar şi 
Ia. ,eert*»ite. între rude a- 
propiate, vecini, fraţi.

RED.; Cum va evolua, 
in continuare, aplicarea Le. 
gii fondului funciar?

FLORICA L ; |u  prezent 
oamenii sunt ocupaţi cu 
lucrările din agricultură 
— prăşită, coasă — etc. Dar 
cum va apărea o pauză, re
luăm măsurarea pământu
lui.

BENONE I.: Vom mun
ci cu aceeaşi răspundere 
ca şi până acum şî reali
zăm o foarte bună cola
borare cu comisiile săteşti, 
cu cea orăşenească şi cu 
primăria. '

TRAI AN BONDOU
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32 UE ANI PE.. CALE

; i Di Martin Ludovic, din 
satul Leşmc, nr. 62, este 
pensionar. A_ lucrat peste 

\ 33 de ani la’ calea ferată, 
j A ttoţ-o cui., începutul în 
fa#a#erie şi a ajuns şef de 
; fironriDe o bună tocată de 

«*te pensidnar. Dar 
6 are In sânge: gos- 

« dumnealui este cea 
P lto ă  să vfzîMlâ do-

- abonamentele 
CRESC

. Dt Toan Suciţi, diriginte
le Oficiului poştal din co
muna Zam, ne spunea:

— Avem în satele comu
nei noastre 253 ybonaţi la 

' «Guvântel liber*. Numărul 
abaaaUlor creşte de ia o. 
tună la alta. Nu spectacu
los dar creşte. Sătenii ci
tesc ziarul judeţean, uuii 
sunt abonaţi de ani şi ani 
de zile...

CE facem CU pieile?

Nu mai este un secret. 
Sătenii îşi mai taie : un 
miel, un viţel, un porc. 
Treaba lor. Dar cu pieile 
ce t tel l 4 ntrul d a. - 
mire din Deva se pot pre
da. Preţurile sunt avanta
joase. Programul? In fie

zii

if.^VWkVV'AVA^'.VAWAVV.W.V/AVM'.VJV

. Săteaani ar 
compara. Cu cât? 
De unde? Cam?

La primele ore ale zilei, 
o primă opriră am făcut-o 
la magazinul sătesc din 
Veţel. Ce văzut, a  fost 
pAsĂu nd interesant. Măr
fi- «iul ti ds 1% « ie  de 
potcoavă, la obiecte de 
porţelan. Dna F l̂icia MJ- 
huţ preciza; '
.. «— '4EJ' de. tt notez ce te 
trebuie ’ cumpărătorilor. 
Când mă dt# după. marfă, 
cer ̂ aceste - articole. Văi». 
Zările cresc, cumpărătorii 
sunt tot mai foineserviţi* 
mulţumiţi.. -

Eram pe picior de ple
care, cum se zice, dar a 
sosit pâine. Pâine caldă»

—!■ Zilnic, aducem pâine 
proaspătă, caldă, la maga
zinele săteşti - din Veţrf, 
Leşnic». Boz, - ...Şovina,. Min
tia — ne *pa»e dl Ştefan 
Purţuc,' distribuitor, de la 
SC JMUcia Cotntrans" — 
Mintia, patron dl - Nicu 
Cocoş.

Concurenţa îşi spune tot 
mai mult cuvântul.

— Eu aduc pâine proas
pătă, călduţă, la magazi
nele din Veţel, Leşnic, Min
tia, F u r c ş o a r a n e  spu
nea dl Constantin Tomes- 
cu, distribuitor de la SG 
„Prodcoop" Deva.

Curapărându-şi pâinea 
cea de toate zilele, cum ne 
place să zicem,_dnele Leon- 
iina Popi l rin 7 ssloţ t . 
rai. mulţumite că in fiecare 
zi găsesc pâine proaspătă. 
Pâine caldă, bună avem 
în fiecare zi, zicea dna

Dorina Zasloţi, părere cu 
care a fost de acord şl dl 
Joan Avram, localnţc, la 
«r. 40.

La magazinul din satul 
Cîmpuri-Surduc- am găsit 
pe dl gestionar Ionel Alip
ea si... multe rafturi goa- 
letil

Am ajunş la Zam. Dis
cutăm cu dna Amoniaa Li
ga, cmtahil sef ia Chape- 
rativa. de corman. Dum
neaei se «punea;
sătenii din «tete Deleni 
şl Brăsett. Fiind sate ne- 
electriBcate, au -multă- ne- 
vaie de petrol. Dar .suet 
perioade când- nu ii se »- 
duce. Cu ce aprinzi lam
pa, lămpaşul?

— Dar duntneaveaşfră 
coordonaţi şi unităţile co
merciale din comuna Bur- 
juc.

— Da. tm Zam avem 8 
unităţi, In Burjuc 2. Pes
te ţot ne zbatem să-i mul
ţumim pe săteni.

Pe dl Moise Dorin, pre
şedintele cooperativei Uia, 
i-am solicitat să răspun
dă la o întrebare: Ce nu 
găseşte cumpărătorul, să
teanul, in unităţile comer
ciale di» localităţile te cr- 
te trăieşte şi muncite?

— In raidul dvs aţi vS- ‘ 
zut. în cc ne priveşte ne 
străduim să rezolvăm ce
rinţele oamenilor. Cu pu
terile noaştre»

Gli.I. NEGţEA

•  • • 50 de km pe zi

tina dintre cete *iai fni moaşe şl mal <iwi case din comuna Dcnjiş este bea 
a âlui PASCL CRAI. Foto; PA#|§# LAZA

Despre dl Todor Iâncu 
Han am mai scris. Este 
poştaş la Oficiul din Zam 
de peste 25 de ani, vreme 

■* în «are şi-a făcut, datoria 
cu multă răspundere şi 
corectitudine. In fiecare zi 
balş fSjbfeteteta
peste W  a# -ldlteM*tîu-

ce acasă oamenilor 2 iaryl 
„Cuvântul liber",_ alte zia
re .şi reviste, tei^raiae» 
pcrvsiţ ete. L-am iatâlnit, 
zilele trecute. Era gata sft 
plcce ia drum. Ne-a spus: 

— La „Cuvântul liber" 
83 de abonaţi. Ea Ie 

B in fiecare să-
am

GEAMURI SPARTE
' Staţia de autobuz de la 

t ffermocentra 1 a Mintia este 
tifla dintre cele mai utiii- 

j *ata Dacă avem în vede
re navetiştii care lucrea- 

! să In trei schimburi. Dar 
Stepa de autobuz, care pe 
vreme urâtă — ploaie, vânt 

I ete — oferă adăpostire na- 
Vetiştilor,. arată ca o ca- 
S«- prăsită, murdară* cu' 

1 geamuri sparte... 
i Grupaj realizat de 

GII.I. NEGREA

Nevoia de â şe organi
za te sindicate puternice, 
care să apere drepturile şi 
Interesele specialiştilor şi 
ale agricultorilor privaţi, 
s-a făcut simţită de mai 
multă vreme Unele încer
cări de a se constitui sin- : 
dicate pe profe'sîi sau sec- 
toarc de activitate ,,u %xi£.* 
lat, insă acestea «a au da|. 
rezultatele aşteptate. Por- 
mau de ‘a o asemenea «s* 
tuaţie, acum se află iu ps 
za d« constituire, îs. 
m  judeţ ştvţară, un sindi
cat care' să-i unească In 
rândurile sale pe specialiş
tii şî producătorii din a- 
gricultura ţ'sH-'ta, aceasta 
deţinând ponderea ca ne 
măr de oameni ocupaţi iţi 
t'. putert economică. C#- 
teva detalii in acrei vc>*5 
le-ani reţinut din discuţia 
purtată cu dl ing. Alexan
dru Indrea, care face par
te din comitetul de orga- 
dizare constituit pentru ju-
.Soţni Hătiojr^ra.

Mesajul pe care SnteÂ 
cutorul doreşte să-l trastt- 
mită sv referă la faptul 
că. toţi cei ce-şi exprimă
oĵ hmea âe aderare la a- 
ceSt sindicat tfetofe sS ritf- - 
noască obiectivele cuprin- 
sş în platforma pregrtnn -

gorii de salariaţi şi lucră
tori âi ogoarelor. Opţiunea 
este ca ih arest sindicat 
să fie cuprinşi lucrători 
din domeniul producţiei ve
getale, zootehniei mt aiu
rării horticulturii, 
rent de convingerile lor 

« de naţionalii jte 
sau şţx.

In această etapă, care 
are un- pronunţat caracter 
orgi»m. dori< şi d\ popula
ri are o prevederilor ţd*,î- 
fdrmei program, care este ’ 
difuzată prin centrele a- 
gricete'=?oeate-,- '«WM'Iftoltl'

ş <- pot s sţine , < ar .1- 
mente temeinice toate ce
rinţele, inclusiv cele pri- 
vind isigurarca < »>• i pre
ţuri acoperitoare la produ- 

agricole care unt va
lorificate pe piaţă sau la 
export. în acelaşi timp, re 
are în vedere formularea 
unor cerinţe privind co
relarea normelor specifice 
de muncă, precum şi asi
gurarea unui raport echi
librat Intre muncă şi ve
nituri, având fn vedere 
discrepanţele existente fa
ţă de alte sectoare econo- 
mtee şi factBtftţlie

nă, de a reliza venituri le
gale în orice sector de ac
tivitate chiar şi de către 
pensionari, de a beneficia 
de pensii corespunzătoare, 
militând pentru promova
rea unor acte normative 
care să dea agricultorilor 
drepturi similare cu cel» 
ale altor categorii sociale, 
într-un cadru organizat — 
suntem convinşi eu toţii, 
spunea interlocutorul — se 
pot face demersurile ne
cesare pentru ca agricul
torii din sectorul privat si 
aibă acces, în condiţii măi 
tBawţtesawantor», la

sprijinul financiar acordai 
de stat, precum Şi la ‘noi
le tehnologii din ş^ricut- 
tură. Nu -sunt eu nimic de 
invidiat nici condiţiile ce 
le au în prezent spacia- 
iştii - icoli "-t”' 14 4,‘l. 

gâ lipsa unui statut ăl pro
fesiei, şi salarii situate la 
pragul de jos, se confrun
tă cu vidul legislativ e- 
xistent de multă vreme în 
materie de agricultură, nu 
au sedii in toate localită
ţile {birourile lor fund la 
servietă), iar accesul la 
mijloacele modeme de co
municare şi transport este 
doar Un vis ■ mult prea în
depărtat. Desigur, aseme
nea drepturi trebuie câş
tigate, lucru posibil doav 
prin constituirea unui sin
dicat puternic, cu obiecti
ve clare, cu organe liber 
alese, acest sindicat urmând 
să adere la o federaţie cu 
platformă asemănătoare, O 
asemenea şansă nu trebu
ie ratată, reuşita depinzând 
de înţelegerea oamenilor şi 
de receptarea corectă a 
mesajului ce li se adresea
ză, existând suficiente do
rinţe şi - interese care 
unească şi trebuie sâ fi 
apărate.

NICOLAE TÎBCţIB
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La 5 iunie, în fiecare 
an, se sărbătoreşte în toa
tă lumea Ziua Mondială 
a mediului Anul 1972 poate 
£ţ ; considerat:, ca începu- 
tul dezbaterilor privind 
mediul înconjurător, când 
Glubul de la Roma işi pu
blica raportul său alar
mant privind creşterea 
populaţiei, industrializării 
şi poluării, limitarea re
surselor naturale, precum 
şi legătura strânsă dintre 
aceste elemente, situaţie 
ce a -declanşat adaptarea 
Programului Naţiunilor 
Unite pentru * Mediul în
conjurător.

Interesul pentru proble
mele protecţiei mediului 
înconjurător şi dezvoltarea 
-egonomico-socială a con
tinuat în perioada anilor 
1970—1993, fiind marcat 
prin o - serie de mani
festări : Conferinţa Naţiu
nilor Unite pentru aşeză
rile umane. Conferinţa 
privind deşertificarea, Pro
gramul pe termen mediu 
privfnd mediul Înconju
rător, Strategia mondială 
privind conservarea etc„ 
culminând cu .desfăşurarea 
în anul 1992 a Conferirv- 

Naţiunilor Unite pen- 
Mediu şi Dezvoltare, 

fer acelaşi timp, s-a ex
tins cooperarea; interna
ţională prin semnarea de 
către România a unor an
gajamente internaţionale 
precum Convenţia asupra 
conservării zbneior umede 
—. devenită Legea nr. 5/ 
1991. Convenţia privind 
controlul transportului 
peste frontieră al deşeuri
lor periculoase şi al e- 
Iiminării acestora — de-

venită Legea nr. 6/1991, 
Convenţia asupra poluării 
atmosferice internaţiona
le oe distanţe lungi — de
venită, Legea nr. 8/1991, 
Convenţia cadru a Naţiu
nilor Unite asupra schim
bărilor climatice — Le- 

. gea nr. 24/1994, Convenţia 
de la Viena privind pro
iecţia stratului de ozon 
— • Legea 84/1993, Con
venţia- asupra poluării at
mosferice pe distanţe 
lungi — Legea nr; 8/1991, 
Convenţia privind diversi
tatea biologică — Legea 
nr. 58/94, Convenţia pri
vind conservarea vieţii 
sălbatice şi a habitatelor 

. naturale în Europa — Le
gea nr. 13/93, Convepţia 
priVind cooperarea pen
tru protecţia şi utilizarea 
durabilă a fluviului Dună
rea — Legea nr. 14/94,- Con
venţia privind protecţia 
şi utilizarea cursurilor 
de apă tranşfrontiere şi a 
lacurilor internaţionale •— 
Legea nr. 30/95, Con
venţia privind sănătatea 
nucleară — Legea 40/1995.

Convenţia NaţiUniiaf~ U- 
Tăte pentru; f; 'Mediu'> ■ şi ■ ■ 
Dezvoltare a impus măsuri 

, care să contribuie la com
baterea degradării mediu
lui înconjurător ce au in 
vedere un vast ; progtajm 
pentru asigurarea , condi
ţiilor ştiinţifice necesare 
pentru trecerea fn viitor 
la dezvoltarea durabilă a 
societăţii româneşti, fun
damentarea , politică şi 
strategică guvernamenta
lă în orientarea dezvol
tării şl gospodăririi nie- 
diului.

t e o d o t  b ît c A,
director Â.P.M. Deva'

C A P R E L E

i

într-o anume conferinţă 
de presă a unei anume fi
liale sau organizaţii a u- 
nei formaţiuni politice, un 
anume domn a afirmat că 
este de- acord, cu acel 
proverb cum că să moară' 
şi capra vecinului şi ar 
fi mai bine ca fiecare ro- 
măn să aibă câte # ca
pră la casa lui, cel pu
ţin. Spusele respective au- 
plăcut mult asistenţei şi 
i-a determinat pe ziarişti 
să ie noteze cu repezi
ciune şi conştiincîbzitate.

Chiar aşa, de ce să moa
ră capra vecinului? Mai 
bine ar fi ca fiecare feâi- 
tor In această ţară; . 
indiferent de limbă' inater-- 
nă, credinţă în Dumne
zeu, sex etc. — să aibă în 
posesie proprie o capră. Nu 
o vacă sau bivoliţă, nu un 
bou sau un cai, nu o 
balenă sau un rinocer, nu 
o cămilă sau un hipopo
tam, ci- o simplă şi blân
dă capră, despre care 
— în alt proverb se spune 
că este în stare să sară 
masa, iar fitea ei — adică 
iada — casa. - 

Capra — acest animal 
domestic interesant, ceea 
cea ar fi cam puţin spus 

ba şi posesia el au; 
mai multe faţete şl iată 
care ar fi câteva dintre 
acestea: în primul rând, 
ea este un animal năbă
dăios, aşa cufn -sunt şi 
unii politicieni care astăzi 
spun una, iar mâine o 
Întorc viceversa. în al 
doilea rând, e hămesită, 
tot timpul ar mânca — 
aşa cum procedează par

lamentarii României care 
nu se mai satură în a 
participa la AC A, CA ş.a.

in al treilea rând be- 
băie când. trebuie si când 
nu, exact când ţî-e lu
mea mai dragă iji ai ne
voie de limşte ca să te 
poţi gândi, sau tulblB-ân- 
du-ţi somnul de amiază, 
chiar când este acesta mai 
dulce, aşa cum procedează 
televiziunea română, ne
privatizată îrtcă, ce pre
santă- pe micul ecran fot 
felul de simpozioane, în
tâlniri şi conferinţe de 
parcă în ţara noastră nu 
se mai munceşjp, ci doar 
sg stă hi nişte săli um
broase unde „se vorbesc 
discuţii" mai mult sau 
mai puţin sterile, sau, în 
orice caz; n-au nici Un 
rost. Ai impresia, de pil
dă, urmărind Departa
mentul Emisiunilor Infor
mative, că Parlamentul, 
Guvernul şi Preşedinţia*, 
asudă din abundenţă pen
tru soarta poporului pe 
care-1 păstoresc, In vre
me ce tot românul vede 
cum preţurile o iau razna 
şi nu poţi şti unde se o- 
presc. în acest sens, am 
să iau un exemplu, ca să 
nu vorbesc în zadarhS-au 

- aplicat timbre pe ţigări, 
care, se zice, costă fiecare 
câte opt lei. Ei bine, pa
tronii au profitat de trea
ba asta şi au dublat pre
ţurile sau chiar le-au 
triplat.

fn concluzie i capră îi 
trebuie românului ? ...

TRAIAN BONDOR

, < S

Str. Avram lancu, Bl. H1. parter,
Tel 054/21 61 96

CARE VA OFEflÂ CELE M A I NO? PRODUSE 
ALE ACESTEI FIRME:

-  A SPIR A TO A RE  CU ' *

’ SI FĂRĂ SPĂLARE
-  FILTRE DE CAFEA
•  MIXERE SI BLENDERE
-  FIARE D E  CĂLCAT
-  £ XTRACTOA& E SUCURI FRUCTE
-  FRITEUZE SI GRIUL LUR1
-  VENTILATOARE
-  INSTALAŢII  AER CONDIŢtONAT

ţ  PORTABILE

P LA TA  Ş l ÎN  RATE!

CĂUTĂM DISTRIBUITORI ÎN 
JUDEŢUL HUNEDOARA

PENTRU NOILE
p e r m i s e  d e  c o N D t i â i R e  *

ÎN DOAR M DE SECUNDE
Ft^caro
fotografie
feste
unita.

du m rieWO  âstf â 
deyi neffeâlîtate 
datorita

moderne

B e cea mai burtă. eaîTtătŞ Mit^UBiSţT»

FQTO MIRQfţ Stt Decenal ra. 22. Tel 054/61 60 2 '

Glba Com SRL Ba Bteetwi»  23. paiet T#»ymest 50 36,-De®
iL- 'mşmatm > m

■SOCIETATE COMERCIALA DIN ALBA IULIA I

Vinde:

Ness brazilian, 200 gr.
— Ricardo — 8500 Iei (inclusiv TVA);
— Golden — 9500 lei (inclusiv TVA).

1813863

S.C IMCOMEX SJUL
V I N D I
CENTRAL’ <Sn Orâde, 
nr.ll.felrihn 647486:

•  TELEVIZOARE COLOR: NU, ORION.PHILIPS, 
SANYO.GOLDSTARJIAEWOO (90programe,to- 
leromandâ.m d firâ

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU - Bucuraţi
•  FRIGIDERE SI CONGELATOARE • Găcti
•  ARAGAZE - Saiu-Mare
•  MAŞINI DE SPĂLAT - Gugir
•  BICICLETE POKTOSA-Î8 VITEZE - Italia
•  QQVOAREAlOCHEIE-Qffiăriir.AIha lufia
•  GRESIE a  FAIANTĂ-model Italia
•  vopsEA,cHir a  diluant auto
•  INCUBATOARE PENTRU FUI DE GĂINĂ
•  ALTE PRODUSE ekdnake i  e le d n q ş i^  

fibre rafra,limite cafeaanixcec degtrite^tawitnae 
re firucfe^riţateaR^oikie pe gaz,pbte pe gaz*

Se acocdA GARANŢIE tabre 1-8 sol 
GARANTAT CELE MAI MICI PRETURI !
Pentru toU locatarii Jm ktdk» Hunedoara ri 
Alba produsele k  vând si cu:

IN CELE MAI AVANTAJOASE r- 
CQNKHI DIN TARĂ :
C? Avans-aumal 2 5  %

y /A V W W /A VAW .V/AVW W AVW l

„TOURING—DOUBLE T“

Prin agenţia dc transport inter naţional! 
persoane

* „CONSUM** DEVA
P-ţa Victoriei, 2/1 (l.P.H.)

Va  OFERĂ :

jCurse regulate cu autocare moderne pen
tru : Germania, Franţa, Olanda, Belgia, 
Anglia, Danemarca, Suedia, Spania, Itajia. 
Asigurări medicale pentru străinătate 
închirieri de autocare pentru excursii în 
grup, interne şi internaţionale.
Informaţii şl rezervări, zilnic orele 9—17.

; Telefon 230690. (6398138)

ATENŢIE î 4

Mare' reducere de preţ pe o perioadă de 
10 zile (3—15 iunie 1996) de la 3 200 000 lei > 
la 2 2100 000 Iei dozator suc marca Siemens cu j  
trei capete +  unu sifon. _ Ş

Vindem prafuri de îngheţată. î
Strada Zamfirescu, bl. Q, ap. 2, telefon: < 

054 — 623859 — Asociaţia Tiron |

I 
1 I

Relaţii la tel. 058/830864, 830865, fax 058/ |
Î63. ’ " :

t a x i  YELLOW c r b
TA X IU R IL E  

Q ffL B E N E
CU CELE MAI MICI TARlfE '

2 4  d e  e r e  d i n  2 4 ,

ta dispoziţia dumneavoastră'’?

RAPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului

TOTUL LA 
TELEFON

953
DEVA. str.

M Eminescu,Ar.2 
Telefon. 616663
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VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând apartament mo
bilat, str. împăratul Tra- 
ian Deva sau separat mo
bilă, frigider. televizor
color, covoare etc. Tel. 
642438

(9778)
•  /Vând Fiat Ritmo 75.

an fabricaţie 1980, înma
triculat, preţ 2500 DM. 
negociabil. Tel. 612063. 
după ora 20. - ,

(9521)
•  Vând două garaje 48 

mp, cu teren aferent. 78 
mp Telefon 2,11920.

(9510)
•  Vând SRL înmatri- 

„culat în august 1994. In
formaţii tel. 615163.

(9785')

•  Cumpăr SRL. de
cembrie 1994. Tele
fon 730302

(9787)

•  Vând pian Ant Petrol 
excelent. Informaţii $20815. 
628160.

(9786)
•  Vând tractor agricol 

52 CP. Informaţii Deva. 
tel 212030.

(9779;
•  Vând Datsun Sunny 

1300 cmc, 90 000 km. Tel. 
2140*8.

(9782)
• Vând apartament 2 

ft>mere, strtfe îmbunătă
ţită sau schimb cu maşină, 
Deva, Al. Salcâmilor, bl. 
32, ap. 57, cartier Dacia, 
după-masâ. după ora 20.

(9800)
• Vând casă şi grădină,

str. Râului ,nr. 29, com. 
Dobra. (7193)

•  Vând Dacia breah 
(1989), urgent. Telefon 
229132.

(9798)
•  Vând urgent aparta

ment două camere ’ (ne) 
mobilat. Deva, tel. 626125.

(9790)
•  Vând mobilă şi ma

şină de cusut Veronica. 
stare foarte bună: Tele
fon 625746 (9794)

. •  Vând convenabil te
levizor color, congelator cu 
sertare, maşină de spălat 
automata. Tel. 212463.

(9789)

•  •un păr repatriere, 
actele de maxim 6 luni. 
Tel. 641435, orele 17-21.

(9610)

• Vând garsonieră, deo
sebită, etaj 1. parchet, fa
ianţă gaze. Orăstie, tel. 
611133, '

(9612)

• Vând una pereche boi, 
de patrii ,̂ ani. Informaţii 
sâmbăta şi duminica, A- 
maşu Mic, Balşa. Fami
lia Doca, nr. 13.

(9611)

•  Vând convenabil pui 
copoi ardelenesc. Orăş- 
tioara de Sus, tel. 159.

(9613)

•  Vând urgent ţuică de 
prune, Ludeşti, nr. 26, co
muna Orăştioara de Sus.

(9014)

•  Vând loc de casă.' 
gaz, apă, proiect, Fiat Cro- 
ma (1987). Tel. 615957.

(330036) •

•  Societate comercială 
vinde din stoc Ia preţuri 
negociabile europaleţi 
Stas 6028/3-80, după prima, 
a doua, a treia utilizare. 
Informaţii la " telefoanele 
479140, 479141. 419757. pre-' 
fix 059.

(330018)

•  Vând dozator, cinci 
capete, plus ţifon, preţ 
foarte avantajos. 711822.

(8321)

•  Vând patru Jolly
Cart şi Dacia 1310, Un
garia. r>eînscrisă. Tşlefon 
714930. - .

(8310)

PIERDERI

• Pierdut carte identi
tate a vehiculului seria A. 
nr. 752025, Se declară 
nulă. (9792)

•  Pierdut cod fiscal a- 
parţinând S.C. June SN@ 

T.upeni, Se declară nul.
‘ ' '  (9775)

AGENŢIILE DE PUBLICITATE  
..CUVÂNTUL LIBER*

Pentru a economisi timp şi bani. pu- 
| teţi publica anunţuri de mică şi mare pu
ii blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- 
ţ ţiile de nublicitate din : 
j •  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI

I
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (th clădirea 
Tribunalului judeţean) ;  — la chioşcul din 
CENTRUL M U N IC IP IU LU I lângă maga- 
\  zinul „Com fim " ; — la chioşcul din CÂR- 

\ TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz 
S „Orizont.*). t
J •  HUNEDOARA, pe M u l Dacia (tel 
J 716920).
} ■ ■ •  BRAD. strada Republicii (Cel

650968). la sediul S.C. „MERCUR*.

♦  '<t -i certificat in 
matriculare 20/1444/1993, 
aparţinând S.G. Roxi^pm 
Tmpex SRL Hunedoara. Se 
declară nul,

(9788)

• Pierdut adeverinţă 
272524/96, pe numele Gher- 
gan Aurel, buletin BZ 
247386, valoarea 37 800. O 
declar nulă.

(7066)

OFERTE 

DE SERVICII

• Caut distribuitori pro
duse import, se oferă 
marfă pe credit, câştiguri 
avantajoase. Tet. 056/ 
311087. - (9783)

CONVOCARE

•  Uniunea Veteranilor 
de război şi a Urmaşilor 
Veteranilor anunţă pe toţi 
membrii săi că în data de 
15 iunie a.c., ora 10, are 
loc ADUNAREA GENE
RALA în sediul nostru, 
din Deva.

(9731)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament et> * 
4 camere, zonă centrală, cu 
apartament două camere, 
plus diferenţă negociabi
lă. Deva, tel. 214254.

? .... (9777)

DIVERSE

•  S.C. Crisfarm SRL 
Băcia anunţă, intenţia de

majorare a - -adaosului ■ co
mercial până la 100 ' la 

iă inc - ând Li di 4 • 
1. VII. 1996.

(9774)

•  S.Q. Athene Prod 
Impex SRL Brad anunţă 
majorarea preţului la pro
dusele sale, odată cu. 
majorarea preţului la com
bustibili.

(9791)

DECESE

,• Soţia Oara şi fiul 
Adrian anunţă cu du
rere în suflet încetarea 
din viaţă, după o lun
gă suferinţă, a celui 
care a fost om de a- 
leasă omenie, bun soţ 
şi tată,
ing. CISAR lOSIF
Nu te vom uita 

niciodată. înmormân
tarea azi, 5. 06. 1996, 
la cimitirul ' Popa 
Şapcă, din Hunedoara.

(9796).

•  "Fam. Popescu, 
Titi, Ileana şi Doru 
regretă trecerea în 
nefiinţă a dragului lor 
nas,
ing. CISAR IOSIF
Dumnezeu să-l odih

nească în pace !
(9796)

•  Suntem alături 
de prietenul nostru 

Adrian Cisar,-la greaua 
pierdere pricinuită de. 
decesul taţălui 1 său 

IOSIF CISAR 
Farftilia Ionescu, Flo

rin şi Ileana.
(8320)

CURSUL VALUTAR
ţ  UJNIE 1996

1 Ură sterlină 
I franc 'elveţian 
1 franc francez

•  ORĂSTIE. la chioşcul de iânqă ma-
i gâzi nul ..Palia*.
y  •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 
\(în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367 
\  770735.
\ Agenţiile ziarului-nostru asigură, la 
\ taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
|\ promptitudine a tuturor aminţnrilor d 
* mică şi t?i nublicitate.

\ ■
\ -
r*

\

4
s
\
\
\
\
s
\ r
\ .
r
t -
\ -
\
\
V'

< • I dolar SUA — 2957 lei
2* 1 marcă germană — 1941 lei
***# E08 yeni japonezi — 2738 lei
! # « IkS ster fină — «87 lei
[• 1 franc 'elveţian 2374 lei
1 •  1 frâne francez * — 573 lei
•  100 lire italiene ......  —: 192 lei

CturşUrl de referinţa ale Băncii Naţionale 
a României. v

•ZW.V/WW.VAV.WZ.VA-AVZ.,.Yi'W/.V.W,V1V

M0DEX* I
H I

Cel mai mare distribuitor eu gros dib ţară de 
ÎMBRĂCĂMINTE bâlotata IMPORT VEST I

a. \
\

VA OFERĂ :

•  îmbrăcăminte sortată de cea mai bunăl 
calitate, bogată în sortimente de sezon , . i

— tricouri, cămăşi I
— pantaloni, bluze etc, |
•  balot! mari, presaţi, între 300—350 kg.i 

OFERTA NOASTRĂ SPECIALĂ ! I
In atenţia atelierelor mecanice, tipografii]

etc. :
•  LAVETE DIN BUMBAC, Ia cele mai a-1

vantajoase presuri. j
Adresa Idrourilor : Cluj-N., str. Iuliu Ma-. 

nlii* nr. ti. Te le fon/Fax : 064 - 104930 ţluni — | 
vineri : 8—16). j

,- Orar depozit: satul Vlaha, între luni şi 
vineri 8—18. |

ATFNTIE ! — sâml)ătă, program scurt j 
8— 14. -  *

BANCA AGRICOLA S.A. 
SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA—DEVA 
Bdul Decebâl, bl. B — parter

Scoate la licitaţie publică două autoturis
me ARO 244, în stare de funcţionare.

- Licitaţia se va organiza în data de 28 
iunie 1996, ora 9, Ia sediul Băncii Agricole 
S.A., Sucursala judeţeană Hunedoara — Deva.

Autoturismele pot fi văzute la Filiala 
B.A.S.A. Orăstie, str. N. Bălcescu nr. 4 şi 
Agenţia B.A.S.A. Baru-Marc, comuna Baru, 
bl. J, parter, . iar începând cu data de 25 
iunie 1996 la sediul sucursalei.

Ofertele de participare la licitaţie se vor 
depune lâ bancă cu cel puţin 48 ore înainte 
de data fixată pentru organizarea acesteia, 
fiecare ofertant achitând la casieria băncii o 
sumă egală cu 10 la sută din valoarea fixată 
pentru începerea licitaţiei.

Informaţii suplimentare la tel. 216265.

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA SI LOCATIVĂ 

D E V A
Str. Libertăţii, nr. 6

ORGANIZEAZĂ în data de 21 iunie 1996, 
ora 12, la sediul regiei, licitaţie publică pen
tru închirierea spaţiului cu suprafaţa de 81,00 
mp, de la parterul blocului B, str. 1 Decem
brie, Deva, cu profilul „COFETĂRIE".

înscrierea la licitaţie se face până cel târziu 
la data de 19 iunie, ora 14, iar documenta
ţia de licitaţie se ridică de la Biroul Admi
nistrare Clădiri.

I ~ INSPECTORATUL JUDEŢEAN 
DE PROTECŢIA PLANTELOR 

SI CARANTINĂ FITOSAN1TARA 
HUNEDOARA—DEVA 

Scoate la concurs un post de conducător 
auto. Informaţii la telefon 216147, Deva.

SOCIETATE COMERCIALA 
Vinde combine C 14 în perfectă stare de 

funcţionare.
Informaţii la tel.: 058/813116, 830436,

830437.

SOCIETATE COMERCIALĂ DIN ALBA IULIA 
Vinde:
— rezervor combustibil 100 mc;'
— două pompe AVERSA NC 100, 80, 160, 

60, 3#, cu motor AS A 160 MR2, 11 kw, 3000 
ture, 380 V.

Relaţii la tel. 058/830864, 830865, fax 058/ 
813863.

* Ţ" ••'!§«^  y .1: T:l
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A S ! P U r ci • S D ci :l-> U p t-J' • 
D f j GI Vc),f'{3 G’ p O SI. U-.r ’ :'G•€:’
racii-o o'nvaîe d'p’*'U'r 
.mâîpâreîe-praşo.' ■ ;;

BUCUREŞTI 
CONSTANTA 
TIMIŞOARA 
CLUJ-N^POCA 
ORADEA 
SATU-MARE 

t  PITEŞTI 
ARAD 
BUZĂU 
BISTRIŢA 

. SLOBOZIA 
URZICENI

In form aţii la te lefon  
230116

7 A I ON
K * r a r  /w

/.q,;
i'o_

 ̂ i

Expediaţi talonul pe 
adresa: Radio Deva 
str L Blaga. nr 10 ' i

s . j
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