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ărbătoarea înfierii 
Mistuitorului li us 
llridot, așteptată 

înfrigurare, in miez 
primăvară di crcști- 
urtoducși (deopotrivă 
cei c italici, la dale

dr profund'1. a

1

cu 
da 
ni i 
de 
despărțite doar de sapt 
zile), a adus iarăși în lă
cașurile sfinte mulțimea 
credincioșilor, rcatc nici- 
' ind bisericile nu au fost 
mai ncmcăpătoare ca a- 
cum, scărib și incintele 
acestora deș. nind o ma
rc de oameni cu priviri 
încărcate de seninătate, 
lăsate fiind la o parte 
gindurlle și pornirile ne- 
controlate. Itucurig mo- 
m’ntu'ui. cu semnificații

atil
trăită < u intensitate 
fiecare, iritr-o atmosferă 
de evlavie șt reculegere, 
de impăiare cil sine în
suși. Dar și de început 
de drum intr-un ciclu al 
naturii și poate al vieții. 
Verdeața salcie! inmugu 
rite a devenit simbolul 
primăverii noastre fizice 
și de spiritualitat ’ crești
na

Duminica înfierii. încă 
după miezul nopții de 
limbată, conlinuînd oi 
prim de orc ale dimineții

.fost 
dc

MINEI BODEA

(( Out inuare în pag. a :!-:■)
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încet, guvernul împinge
iile -t •_ gu'. nul un 

,ent — =. drept,
■•.im an iei- pe drumul
-onmnn ' do l'i.ijri. T.zts'i, 

•■ rei. ni;, muuirâ a .Minis 
torului Industriei vizeaza 
reort: mi'.'in-.'i. pe criterii 
de ■■(iei nhî re,.iilor au-
; n< tn-. I n lueni absolut 
noem.il ,i n« .ar, avînd 
iii \ dere ■ .i m componen
ta acestor organisme eco
nomice exisfA iinif^ț) ren
tabile. I- :re ar putea trăi 
IV pr<>| riji picioare. iar 
.iltcJi1 t)l .'nționate do stat.

are se cer reorganizate, 
rcdirnensionatr- ca personal, 
im.-it s.'i lucie ■_• cu eficien
ta sporim ■ i a diminuezi 
subvențiile Acest proces 
a început dopi. cu Regia 
Autonoma a Huilei Petro
șani. Din corpul său se coc 
d< .prind' mai multe imi
tați, care vor dobîndi sta
tut de societăți comercia
le pe acțiuni.

Una dintre acestea este 
I P _S I; i i- |. M petro ni, 
care, ina-pind cit data de 
1 mai 1(’'r\ <, a reorgani- 
zat in S A. Lain rugat |X: 
directorul sau, dl. ing 
Ioan Nonei Sterca. s,i se 
refere la obiectul activită
ții societății la perspecti
vele sale.

— Obiectul este același 
de piua acum, reieșit din 
înseși inițialele unității, 
respectiv realizare-, de pic-

cârtita
se d ■ schimb și de repara
ții ale utilajelor și echi
pam ntclor electrotehnic;- 
miniere .Ailii.i ramînem in 
continuare in slujba mine
ritului din A alea Jiului și 
din alte zone ale țârii, ca
re ne solicită cooperarea, 
serviciile. Dar. linînd sea- 
ma ca volumul activității 
din minerit s-a redus și. 
deci, solicitările din acest 
dmnr-niu către noi sini mai 
miținc. avem in atenție 
diversificarea gamei de 
prestații, incit s.j acoperim 
potențialul tehnic al uni
tății. să dam de lucru fie
cărui angaj it al societății

— ( oneret. die director, 
la ci in gindiți ?

— A'om efectua, pentru 
populație, reparații la cehi 
pamentele și obiectele de 
uz casnic și gospodăresc, 
diterite confecții metalice 
(garduri, porți, garaje etc.)

rebobinuri de motoare ș.a. 
De asemenea, nc-am extins 
- și o facem in continua
re — conlucrarea cil di
verși agenți economici (E.E. 
l’aro.eni, R.A.G.f.l Pe
troșanii in privința execu
tării anumitor reparații. 
Sigur, sintem receptivi ori
căror solicitări. prețurile 
pentru serviciile pe ga re le 
prestăm fiind negociabile... 
m jos.

— Dar m domeniul ac
tivității de bază nu aveți 
preocupări pentru diversi
ficare și calitate

— Asta, in primul rînd. 
S.< dau și câteva exemple. 
La .aceasta oră avem omo
logat stilpul ușor de aba
taj. cu o reducere a greu-

D( MU HI GHEONEA

(< ontiiuiare în pag. a 2-a)
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pe /T
— ( ostele, cum se face proba adunării ?
— Adunăm lin termen cu alt termen și 

așteptăm să ne dea rezultatul, domnule pro- 
tesor.

Dacă pedeapsa cu , 
moartea n-ar îi îost i 

abrogată... i

i 
i 
i 
i
I O IM t(ll*i’.J Dl (OȘM Alt

I în general, polițiștiiJ sînt obi.șnuiți cu tot fe-
| Iul de lucruri ce depă- 
* țese sfera normalului. în-
| săși natura muncii lor ii
. obligă de foarte multe ori 
I la un contact direct cu 
. mizeria și degradarea u-
imunii. Apare, evident, o 

anume obișnuință. Ceea 
? ce au văzut insă polițiș- 
I tii din orașul Vulcan, cinci 
• au intrat în apartamentul 
| soților Daniela și Ioan 
, Țurc.'inu n-o să uite prea 
| ușor. O imagine de coș- 
. mar — farâ nici o exa- 
Igcrarc. Ușa de la intrare 

mînjită de singe, tn a- 
J parlament, vraiște. Pereți 
I împroșcați cil singe, le 
' pardosea, peste tot, pete 
| de singe. în baie, un ca- 
, davru din care singclc 
• se scurgea în gura de ca- 
’ nai. în bucătărie, într-o 
l baltă de sînge un alt ca- 
I davru. Moarte, ninge. 
I moarte, singe... Coșmar ?

Nu ! Realitate I

IN aiz.itA 
-• I,A NEAMURI
! Absurda și tragica po-

I veste a acestui dublu a- 
’ sasinat iși arc începutul

intr-o zi de simbătă. So- I 
ții Țurcanu hotăriseru J 
să-și viziteze neamurile | 
de la Urlcani. în \ alea - 
Jiului veniseră de aproa- | 
pe doi ani. din județul . 
Vaslui. Timp în care loan i 
a reușit să se angajeze J 
ajutor de miner la l.M ■ 
Aninoasa, să-și facă rost I 
de un apartament în Vul- ‘ 
can. Aveau doi copii, de | 
doi ani și jumătate pri- < 
mul, iar al doilea doar I 
de opt. luni. Viața mei- , 
gea înainte, chiar dacă l 
Ioan se îmbăta des și tot 1 
des iși batea nevasta. Ni- I 
mic nu prevestea în acea j 
după-amiază de sîmbăta I 
marea tragedie ce avea * 
să vină. I

Ajunși la Uricani, loan > 
Țurcanu iși lasă soția și I 
copiii la domiciliul vă- , 
ruiui său, \;asile Cojoc și | 
pleacă la un cămin de I 
nefamiliști, unde își în- j 
tîlncștc vărul și un cum- | 
nat al soției, Constantin ' 
Răchită. |

Ei bine, de aici începe . 
dureroasa poveste în ca- I 
re unul dintre comeseni J 
își va pierde viața, iar i 
celălalt va fi greu salvat. •

VALENTIN NEAGU | 

(Continuare în pag. n 2-a) |
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FI 4 Sil!
© 5.77A'///,’E. In parcul si

tuat ia ce/i'rul Devei a fost sfin
țit luni, 20 aprilie, locul unde 
se va candriii noul lăcaș al Ca
tedralei Ortodore. Oficiat de un 
sobor de. prcoț), a’-hnlii-l iu frun
te pe sfintul părinte Timotei Se.- 
viciu, episcopul Aradului si Hu
nedoarei, evenimentul a ai ut 
loc in prezența unul mare nu
măr de ere .tini ortodocși. (M.ll.f

O SLVJHA DE PAȘTI. Sim
bătă, 25 aprilie, la Penitenciarul 
Bircea Mare a fo.l oficiată o 
slujbă reltgioa'u cu ocazin sar-

bâtorifor de Paști, in prezența a 
ăă de. deținufi și a familiilor lor. 
Cu această ocazie, s-au impărțit 
pasdicte ouă roșii, iar un nuniai 
de X deținuți au primit uifolre 
pentru cinci Zile. De a.cmenca. 
doi deținuți au fost /iromiși pen
tru grațiere indii iduală. l-'n mo
ment. os-emanător a fost organi
zat in o :e.’asi penitent iar marți, 
21 aprilie., ciad s-au sărbătorit 
/'a :tilc catolice. (( . l’.i.

O U'-i'l ItAȘl I OMEMh.l 
l'c. I'aști, Parohia din ora.'ui ita
lian l’oito Sa t (liorgio a trimi 
prin iut.’iim’fliul biriii Kcnto din 
liucurești a Partidului RțpuHi- 
can care a asigurat transpor
tul sf împărțirea un Joi cu 
ajutoare umanitare pe adrci-ă 
Primari v </'U Ural \eest i a ca

prin: lapte praf lenjerie, și scu
tece pentru unică folosință j>cn- 
tru noi născuți și pentru copii 
de ia l la 6 ani, îmbrăcăminte, 
jucării jirccum și ajutoare, pentru 
l(i familii nevoiașe. D • aceste 
daruri s-au bucurat micuții de. 
la grădinițele de copii din 'l'âră- 
țol, numerele 1. 2 șl ) din llrad, 
crc.sa de noi născuți a spitalu
lui din localitate. ( tl. ,l.i

O PI.X Tltl COOPT.Il jTOIti 
Șl XI X'IIAI \l. Intr-un sjiațiu 
d • la iiarte.ru/ blocului 1'2 din tu- 
iefivdul lă'pul'iicii - l’ctroșaiii, 
■■-a deschis o ]iizzerie, ale. cărei 
servicii cumpletcaA gama preș- 
taliilor efectuate do unitățile 
Saciim ,1‘nircu". '/.linie, aici poa
te ft e.ri'ilă o pi tta pregătita < i<

măiestrie de către membrii fa
miliei care administrează unita
tea. (li S.)

© AȘTEPTAI „Ct'VhXTDI 
I.IItEII", Sus, la Certei. „Cui’in- 
tul liber" ajunge dis-tle-diminca- 
(<î 1!>8 de exemplare, la abonați, 
el) de e.rcmplare la vinzarca cti 
bucata. Dacă Primăria fa grăbi 
lucrările, la chioșcul de difuzare 
din centrul, comunei, „Cuvîntul 
liber" ta ajunție și mai bine la 
dumneavoastră, stimați cititori 
din Ccrtcju de Sus, din satele 
comunei. (Oh. 1. N.),

FLASH!
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« 
« 
«
«
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■ GI NEA A. Alirmind 
l î este „huli <ts;i( ' de re
întoarcerea sa ni R >m.ii>i,i, 
fostul rege Mihai a (lecla- 
rat. la Genei a, că este ga
ta să se inslalcze definitiv 
în țară, chiar si lără a se 
ri'iirca pe tron, info: inează 
agenția trance l’ressc ins
till șuierau, arată agenția, 
care a efectuat timp (le 
(Inuă zile prima .a vi>ită 
ni țară după 15 de ani. a 
afirmai, in fala presei, că 
va întreprinde mai multe 
alte călătorii particulare 
in România, înainte (Ic 
ii-și părăsi locul de exil 
— A crsoix. Elveția. ..Pen
tru mine, primirea a fost 
bulversatilă, '’mploarea ei 
mi-a depășii aștep ărite", 
in special pe străzile Bticu- 
reștiuhii și din p.irica „ti
nerilor avînd de la 1R la 
50 de ani“, care nu l-ail 
cunosctil niciodatâl pe re
ge, a declarat Mihai I. in 
virstâ de 70 de ani. Potri
vit opiniei sale, notează 
France l'resse, majoritatea 
poporului este favoraliilă 
instituirii monarhiei con
stituționale. Totodată. Mi
hai de Dolienzollern a 
lansat investitorilor s'râini 
apelul de a veni in sitri- 
jiniil recon truclici in Ro
mânia, menționează agen
ția.

■ A ARNOA I A. Președin
tele Poloniei. I.ecli llalesa 
ou a ( si tus „posibilitatea 
de a propune actualului 
guvern să-și prezinte demi
sia". Tadeusz Mazon iecki 
și Andrej (Mccliou ski au 
fost menționați printre po
tențialii candidați la func 
ția de premier al viitoru
lui cabinet. La o conte 
rință de presă organizată 
la sediul Seimului polonez, 
el a arătat că „activitatea 
actualului guvern nu înre
gistrează rezultatele scon
tate. iar acest lucru nu 
poa e continua la nesfir- 
șil".

■ TOKIO. Referimlu-se 
la convorbirile care au a- 
Vilt loc recent între repre
zentanții Japoniei, Statelor 
Unite, Canadei și ai Pie
ței Comune privind nego
cierile multilaterale din 
cadrul G ATT, Agenția 
Kyodo apreciază că prin
cipalul obstacol in calea 
deblocării acestora il con
stituie divergențele pri
vind comerțul cu produse 
agricole. Participant!! au 
ajuns la un acord că tre
buie să acționeze pejitru 
depășirea impasului, dar nil 
au stabilit și cum să pro
cedeze, tirmind să pre
zinte fiecare o sugestie in 
această problemă, adaugă 
Kyodo.

■ PR.AGA. Președintele 
celio-slovac Vaclav Havel, 
care a anunțat că iși va 
depune candidatura pen
tru un nou mandat, va 
avea de înfruntat cel pu
țin patru rivali in cadrul 
alegerilor prezidențiale, ce 
urmează să se desfășoare 
după cele generale. pre
văzute pentru începutul 
lunii iunie, transmite a- 
genția Taniug. Aceasta es
timează că posibilii rivali 
ai lui Havel ar lintea fi 
Alexander Diilicek, pre
ședintele Adunării Federa
le a <'eho-Slovariei, gene
ralul Miroslav A aiek și Ri
chard Sacher, foști miniștri 
ai Apărării și, respectiv de 
interne, și liderul Partidu
lui Republii an, de extre
ma dreaptă. Mirnslav Ola- 
deh, „le Pcn-ul Cclio-Slo- 
vaciei", după cum il cali
fică Agenția citată.

FAX
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Încet, guvernul
Ștafeta 
în mîlni 

bune

INTEGRAREA ROMILOR I*

împinge căruța
(Vi marc din pag. 1)

tații de cea 30 de kilo
grame și cu o fiabilitate 
crescută. Primul lot — 200 
de bucăți — l-am experi
mentat. cu bune rezultate, 
la E.M. Icnea. alți 150 de 
stilpi aflindu-se în func
țiune la E.M. Vulcan. Tot 
la mina I.onea experimen
tăm (deocamdată pe vatră, 
urmind s-o mutăm la 
tavan), grinda cu ar
ticulație, ceea ce ne va 
permite rcfolosirea grinzi
lor vechi. Avem, de ase
menea, în fază de proto
tip, stilpul ușor de alumi
niu, ce va fi utilizat în 
exploatarea lignitului din 
bazinul carbonifer Motru.

— Deci, dle director, nu 
veți duce lipsă de comenzi, 
de activitate practică, oa
menii vor avea de lucru. 
U.P.S.R.U.E.E.M. va ființa 
cu succes și în condițiile 
de societate pe acțiuni ?

— Indiscutabil. Impor
tant este ca fiecare anga
jat să lucreze cu dăruire 
și răspundere, să creștem 
productivitatea șl să îm
bunătățim continuu calita
tea producției șl servicii
lor. să sporim eficiența în
tregii activități. Mai ales 
că potențialul de pregătire 
al colectivului nostru este 
destul de ridicat. Doar blo
cajul acesta economic să 
se rupă odată...

— Noi vă dorim succes 1
i
»

GARAJELE DIN DEVA
Revenim ia o problemă 

care a creat numeroase dis
cuții contradictorii în ul
tima perioadă de timo — 
garajele construite abuziv 
pe terenul statului. încă 
din 1990, la nivelul primă
riei municipiului Deva, s-a 
luat în discuție un studiu 
de amplasament pentru 
garaje individuale, dispuse 
în aproximativ 70 de 
locuri. Punctul nevralgic 
l-a constituit insă clarifi
carea situației juridice a 
terenurilor, forma de atri
buire a acestora în vede
rea realizării garajelor. 
Deci, suspans... în prelun
giri, situație In care mulți 
dintre doritorii unei ase
menea investiții nu au mal 
așteptat concesionarea te
renurilor, construind abu
ziv po terenul statului un 
număr de 114 garaje, Ig- 
norînd urbanistica zonelor.

Pină în prezent, dintre 
„cei grăbiți" 67 au fost 
sancționați, 24 acționați în 
judecată, iar în cazul a 
șapte „proprietari“ s-a dat 
sentință definitivă de de
molare.

Problema garajelor a 
fost reluată de curînd, în

ședința de consiliu a Pri
măriei Deva. Cu acest pri
lej, s-a hotărît ca toate ga
rajele construite pe tere
nul statului să treacă sub 
tutela primăriei, urmind a 
fi închiriate, în contul u- 
nci taxe lunare, care se 
va stabili în perioada ur
mătoare. „Proprietarii- ca
re pot justifica — prin bo
nuri de materiale, devize, 
manoperă — construcțiile, 
vor fi despăgubiți de către 
primărie. în caz contrar» 
clădirile se vor confisca 
necondiționat. O altă so
luție poate fl aceea dc a 
nu se plăti o perioadă de 
timp (în raport de valoa
rea garajului) chiria stabi
lită de primărie, pină la 
echivalarea acesteia cu va
loarea garajului.

Și pentru că tot sîntem 
la garaje, să amintim că 
pentru perioada următoare 
se intenționează amplasa
rea a patru garaje tip „Ci
clop", cu o capacitate de 
cîte 700 de locuri fiecare, 
pentru a veni în sprijinul 
posesorilor de autoturisme.

CORNEL POENAR

(Urmare din pag. I)

I
; Spunem acest lucru, în-

11 ru_clt oamenii se apucă 
virtos de băut. Pentru

J început este ceva vin, a- 
| poi se pleacă în oraș, un- 
• de beau cîte șase beri de 
I căciulă.

După întoarcerea la 
I domiciliul vărului. Țur- 
J canu nu mai are răbdare 
Iixintru a fi pregătiți co

piii pentru drumul spre 
I Vulcan. Ia cheile de la 
[ apartament și picară aca- 
» .a. Se culcă.

VIN NEAMURILE 
IN VIZITA

w
I..A doua zi, (duminică 

n n ). pe la ora 9.30— 10, 
declara IȚ. — soția a 

| venit acasă Insolită de 
* Constantin Răchită și Va- 
t sile Cojoc. Cei doi mi-au 
' 'orut de băut, spunin- 
| du mi că ci m-au servit 
J ia Dricarii. I.c-ain propus 
Isa mergem in oraș să 

bem". Și-au plecat 1 Nu

a 
Dobra

Zona dc activitate 
oficiului poștal 
este una dintre zonele 
ai cărei locuitori sint 
deosebit do interesați 
dc informarea prin pre
sa scrisă. Și aceasta în 
marc măsură datorită 
factorilor poștali. „La 
noi — spune doamna 
Lucia Pădurean, diri
gintele oficiului — toți 
factorii poștali sint in
teresați in difuzarea
presei scrise. îi» Dobra, 
doamna Valica Mun
tean distribuie zilnic in 
jur do 50 de abonamen
te numai la ziarul ju
dețean Cuvîntu) liber. 
Asemănător stau lucru
rile în sectoarele doam
nei Dorica Marița și 
domnului Iulian Tămaș. 
respectiv la Ohaba și 
I intoag, al doamnei Ma
riana Șuiagă dc la I-ă- 
pușnic și Itădulcști. în 
general, ziarul județean 
arc în zona noastră de 
activitate o foarte bună 
pătrundere la sate*.

Doamna Mariana Șu- 
iaga este noră de poș
taș. înainte de a închi
de cartea dc muncă, so
crul său a vrut să în
credințeze această sar
cină de._ vestitor
mîini siguro și și-a in
struit în acest scop no
ra ; și bine a făcut. Să 
bați zilnic la peste 100 
de porți ca să-i duci 
omului ziarul la care 
s-a abonat, veștile 
re-i vin de departe, 
pensia pe care o 
tcaptă binemeritat
seamnă să ai dragoste 
pentru munca pe care 
o faci și poștașii do- 
breni dovedesc că au. 
(I.C.)

or
ce 

ro-

că

Comitetul Directorial al 
Uniunii Generale a Romi
lor din județul Hunedoara 
amintește că organizația 
a luat ființă la data de 
11 februarie 1990, iar mem
brii săi fondatori au pus 
bazele platformei uniunii 
la nivel de țară, înscriin- 
du-se printre primele 
ganizații din România 
și-au propus integrarea 
milor în societate.

Ținem să precizăm
ne nemulțumește faptul că 
romii nu au arătat destulă 
gîndire și unitate, ceea ce 
a dus la lipsa simpatizan- 
țiior la alegerile locale din 
județul Hunedoara. Așa se 
face că romii au 
consilieri locali, 
este foarte puțin, 
cînd marea masă 
ai județului.

Lipsa de interes a ale
gătorilor sau, mai precis, 
lipsa mutației definitive pe 
buletinele de identitate fi
le alegătorilor au influen
țat negativ această uniune. 
Trebuie să mai așteptăm 
încă patru ani ca să fim 
uniți întru adevăr și spe
ranță. Adresăm pe această

numai 4 
ceea ce 

cunos- 
de romi

cale rugămintea către e- 
lectorat și membrii sau 
simpatizanții Uniunii Ro
milor din acest județ să 
caute măcar la alegerile 
generale din anul acesta 
să fim uniți, mai ales a- 
cum, cînd viața demon
strează că fără unitate nu 
se poate crea adevărata 
atmosferă și credință 
drepturile noastre.

Făcînd o retrospectivă a 
activității, menționăm că 
într-o perioadă scurtă s-au 
putut realiza o seamă de 
obiective ale romilor, din 
care amintim : acordarea 
a peste 50 de locuri de 
muncă, eliberarea a peste 
140 de autorizații conform 
Decretului-Lege nr. 54/1990, 
unui număr de 40 de fa
milii d!n județ li s-au dat 
peste 100 000 de lei repre- 
zentînd ajutor ocazional, 
s-au înființat peste 14 so
cietăți comerciale cu capi
tal privat.

Se putea face mai mult, 
dar toate acestea dep'nd 
de factorii de răspundere 
din instituțiile județului 
Hunedoara. Respingerea 
unor romi de la angajarea 
în întreprinderi, de la pri-

în

mirea de ajutoare ocaz o 
nale, marginalizarea celor 
ce doresc să muncească a ' 
afectat in această perioa
dă marea masă de romi 
Cea mai mare parte din 
șomeri sînt romi, iar lin 
tre aceștia cei mai mulți 
nu au drept la ajutor dc 
șomaj.

Facem un apel către toi i 
factorii de răspundere din 
cadrul societăților, de a 
asigura și acestor oameni 
locuri de muncă, de a do 
vedi binemeritata îngădu
ință și respectarea dreptu 
rilor umane, indiferent de 
culoare, etnie sau rasa.

Romi, pentru a crea u- 
nitatea noastră și comic 
țuirea in liniște și pace, 
nu vă fie rușine nici teama 
și căutați-ne la sediul cen
tral al Uniunii Generale a 
Romilor, din bdul 1 De
cembrie, nr. 13, camera 
51, telefon 25613, Deva, în 
tre orele 18—24, zilnic.

NICOLAE BOLOG V. 
președintele 

Comitetului Directorial 
al Uniunii Generale 

a Romilor 
din județul HunedoaraCLARIFICĂRI UTILE

pe

ca- 
ori 
aș- 
în-

I'iliala Chinologică a ju
dețului Hunedoara preci
zează pentru toți membrii 
sau simpatizanții săi, că 
această organizație este u- 
nicul organism chinologic 
recunoscut în județul nos
tru de către Asociația Chi- 
nologică din România, a- 
greată dc Ministerul Agri
culturii și Alimentației și 
membră a Federației Chi- 
nologice Internaționale.

în virtutea acestor cali
tăți; pe teritoriul județului 
Hunedoara, Filiala Chino- 
logică, cu sediul in Deva,

str. Gh. Barițiu nr. 
unicul organisfti ce 
rcază documente ce con
feră statut de membru 
A.Ch.R., acordînd anima
lelor avute in ocrotire pro
tecția legii și toate dreptu
rile ce decurg din aceasta 
(deținerea animalului în 
locuință, transport pe ca
lea ferată și alte mijloace 
de transport în comun, ac
cesul în locuri publice, do
cumente vamale și 
transport internațional, do
cumente de export etc.).

Asociația Chinologică din

5, este 
elibe-

de

• *•*•*•*

CRESCĂTORI HARHlCI
Dacă piuă nu de mult 

munca crescătorilor de a- 
nimale nu era apreciată 
la justa valoare, acum 
problemele s-au schimbat 
mult in bine. Noile tarife 
și avantajele in obținerea 
furajelor fac ca tot mai 
mulți oameni să se ocupe 
de această frumoasă și 
pasionantă muncă. Recent, 
la Centrul dc Contractare 
și Preluare a Animalelor 
Brad, aparținînd S.C. „De- 
ccbal“ S.A. Deva, s-au în
registrat noi recorduri.

de 
în
de 
tă-

loan Marina, din Ilărță- 
gani, „ predat un vițel 
560 kg. pentru care a 
Casat suina de 56 500 
lei și a primit 847 kg
rițe. I’entru animalele pre
date, au mai primit peste 
50 000 de lei fiecare și peste 
500 kg tărițc Adam Gher- 
man, <lin Băița, Roman 
Groza din Peștera-Băița, iar
Ioan Dobircău, din Frunză 
V'crde-Hrad, pentru doi vi
ței în greutate de 1 010 kg 
a încasat suma de 101000

de lei și a primit 1 515 kg 
tărițe. Sume mari dc bani 
și cantități însemnate de 
tărițe au mai primit Ma
rin Barna, din Baia dc 
( riș-Caraci și Nicolac Ze- 
riu, din Țebea.

Prin aceasta, s-a îmbu
nătățit și aprovizionarea 
locuitorilor orașului Brad, 
care găsesc in magazinul 
unității sus-menționate pro
duși* din abundență, proas
pete, dc bună calitate.

AL. JURCA

România eliberează prin 
Cartea de Origine Româ
nă, cu sediul in Arad, u 
nicele certificate de origi
ne (pedigree) valabile în 
România și în- țările afi
liate Federației Chinelogi 
ce Internaționale. Aceste 
documente se eliberează 
numai cu viza filialei cbi 
nologice teritoriale și nu
mai prin intermediu) a 
cesteia, sint tipărite pe bîr- 
tie galbenă cu diagonal i 
tricolor și conțin antetole 
și emblemele Federației 
Chinologice Intemațion 
și ale Asociației Chino’o 
gice din România.

Pentru evitarea confuzii
lor sau a tendințelor de 
inducere în eroare a eres 
cătorilor sau ocrotitorilor 
de cîini, este bine să se 
ia legătura cu Filiala Chi
nologică a județului Hn 
nedoara, programul nosti u 
de funcționare fiind : Fini 
și miercuri, intre orei'.* 
18—20.

Filiala Hunedoara asigu
ră membrilor săi. la cere
re, hrana pentru cîini, me
dicamente și vaccinuri, 
consultații medicale ri 
chinotehnice, precum i 
posibilități de educare a 
animalelor 
gratuite ale 
saj.

Comitetul

prin cursurile 
școlii de di e-

dc conducere

Dacă pedeapsa cu moartea nar fi fost abrogată...
la cumpărături, deși, In 
piață s-au dus. S-a băut 
bere, apoi lichior, apoi 
rachiu. „Am mai cum
părat o sticlă de palincă 
și ne-am dus acasă la 
mine“ — declară Ioan.

PALMA FATALA

„Acasă la mine" erau 
soția, cei doi copii. A- 
drian Măgureanu, fratele 
soției și Cornelia Chel- 
muș, o vecină. „Șeful- fa
miliei a cerut să le fie 
servită masa. „Soția mi-fl 
reproșat că am lăsat-o cu 
o zi Înainte la Uricani. 
Mi-a spus apoi că ne ser
vește, dar să mal aș
teptăm“.

Omul s-a enervat „și- 
am lovit-o cu palma peste 
față". S-ar putea numi 
palma fatală, pentru că 
sîntem...

...LA UN PAS 
DE ( RIMA

Vasile Cojoc, cu ceva 
mai treaz decît ceilalți, 
îl cheamă pe Ioan în ca
mera mică șl-1 întreabă 
de ce își bate soția. Răs
puns : „de ce to bagi în 
familia mea 7*. După ca
re, sub influența alcoolu
lui, oamenii cad în tag
ma neoamenilor. Țurcanu 
îl împinge pe Cojoc. Ia 
rîndu-i Cojoc începe Să 
dea cu pumni). Țurcanu 
fuge în camera mare, 
este ajuns de Cojoc. Pen
tru a-1 despărți. Intervi
ne C. Răchită.

„NU DA, NE1.I LE, 
CU CUȚITE) 1

Pentru a aplana bătaia, 
Intervine și Adrian Mă
gureanu. La un moment

dat, Cojoc și Răchită cad 
pe canapea unul peste 
celălalt, primul fiind de
desubt La cei 18 ani a) 
săi, Adrian nu reușește 
să-1 imobilizeze pe Țur
canu care, îmDibat de al
cool, este condus de In
stincte primare. Dă fuga 
în bucătărie, se Înarmea
ză cu două cuțite, se în
toarce. Apoi incepe mă
celul. Soția încearcă un 
apel disperat șl strigă : 
Nu da, Nelule, cu cuțite
le ! Tn zadar.

„Nu rețin locul cvad, 
dar, oricum, pe Cojoc 
l-am lovit in piș-ioarc. A 
costa s-a ridicat șl m-a 
apucat de gulerul camă 
.ii. Răchită a intervenit 
din nou intre noi pentru 
a no despărți. Am înce
put Iarăși să lovesc. Nu 
mai știu cîte lovituri am 
dat șl nici dacă am lovit

pe Cojoc sau .și pe Răchi
tă. Cred că l-am lovit și 
pe Măgureanu. M-am 
trezit întins pe canapea, 
în timp ce Cojoc mă 
stringea de gît și mă lo
vea cu pumnii.

în această poziție au 
fost găsiți de poliție. Iar 
ce au văzut polițiștii, cu
noașteți... în timp ce Țur
canu repeta: „Nu știu, 
nu rețin*, „Cred că“... Un 
lucru știe însă exact: 
„Cuțitul cu miner meta
lic cu inscripția „Puma“ 
l-am cumpărat pentru a-1 
folosi la tâiatul porcilor", 
lata în ce grad dc decă
dere poate ajunge un om, 
dacă-i în stare să-și con
funde neamurile cu 
porcii

El’IIOG

Orieiie cuvinte am fo

losi, nu vom reuși să ex
primăm in totalitatea și 
profunzimea sa întreaga 
tragedie ce marchează a- 
ceastă neobișnuită Intim 
plare generată de alcool. 
Cu atit mai mult cu cit 
toți cei implicați sint oa
meni tineri. Cum își vor 
judeca peste ani tatăl, 
cei doi copii minori ai 
lui Țurcanu (de față la 
întreaga tărășenie !) cînd 
își vor da seama că este 
un criminal 7 Ușor nu le 
va fi de acum încolo, în 
trucît mama lor nu lu
crează, Iar tatăl...

Cei uciși erau în floa
rea vîrstei. Constantin 
Răchită nu era de multă 
vreme căsătorit, soția 
fiindu-i însărcinată, A- 
drlan Măgureanu avea 18 
ani...

Tragic, Intr-adevăr...
Pentru omor deosebit 

de grav și tentativă dc 
omor, Ioan Țurcanu va 
sta mulți ani după gra
tii. Dar dacă pedeap'-i 
cu moartea nu era abre 
gată...
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de duminică, la biserici
le din județ, mulțimi de 
oameni cu luminări in
mfini au făcut înconjurul 

| lăcașurilor sfinte ortodoxe
‘ în dangătul dc sărbătoa-I re al clopotelor. „Venifi
» de luați lumină" au ră-
| sunat hemările preoților
, de pretutindeni. Lumina

— însemnul vieții! Lu
mina certitudinii de care, 

I mereu și mereu, avem a-
tita nevoie. „Deschideți, 

' boieri, porțile, să intre
| (mpăratul Măririi", bătaia
• Crucii in ușile bisericilor,
| amintesc tuturor că Hris-
’ tos a inviat. Clipe unice,
I urmate mai aooi de Li

turghia înfierii.î Impresionantă a fost

mulțimea tinerilor și a 
copiilor prezenți la bise
ricile din Deva, Orăștie, 
Brad, Hațeg, Simerla, Va
lea Jiului, dar șl la cele să
tești. dorința lor de a cu
noaște cuvîntul dumne
zeiesc, de a crede și do- 
bîndi sprijinul moral de 
care au nevoie într-o lu
me bulversată, ce uită 
adesea să mai creadă în 
ceva.

La ceas de primăvară 
și sărbătoare, satele și o- 
rașele hunedorene au cu
noscut animația și bucu
ria învierii Domnului o- 
fcrile dc Poștele Ortodo
xe. Memoria ne este a- 
saltată de versurile unul 
cunoscut poet, Vasile Mi
litant : „Christos a inviat ! 
Ce vorbă sfintă .7 Iți

simți de lacrimi calde, o- J 
chil uzi/ Și-n suflet par
că scrafimi-ți cîntă/ De 
cite ori creștine, o auzi!/
.../ Al cînlărit, cu mintea «
ta, creștine :/ Cit bine ai |
făcut sub cer umblind ?/ ;
Ești tu pornit, măcar a- 
cum spre bine ?/ Măcar 
acum, te simți mai bun, ?
mat blind 7/ Simți tu, to- I
pită-n suflet vechea ură?/ »
Mai vrei pierzarea celui |
plin de har ?/ Țl-ai pus s
zăvor pe birfitoarca gu- |
ră ?/ Iubirea pentru se- J
meni o simți, — jar ?/ O, ■
dac-aceste legi de-a pu
ruri sfinte,/ !n aur, mă
car azi, te-au îmbrăcat. I
—/ Cu serafimii-n suflet, ’
— imn fierbinc. —/ Ai | 
drept să cinți: „Christos - 
a inviat!". I

TERAPIA NATURISTA (II)

Un uriaș depozit de materie pr.mâ 
pentru fitoterapie

Istoria terapeuticii natu
riste, a medicinii noas
tre populare bazată pe fo
losirea plantelor medicina
le în scopul tămăduirii di
feritelor afecțiuni, se pier
de în negura timpului.

Țara noastră are o ve
che tradiție în privința 
folosirii plantelor medici
nale. Acestea erau folosi
te dc vechile triburi tra- 
co-geto-dacice care erau 
ruspîndite pe teritoriul pa
triei, cu multe milenii în 
urmă. Medicul grec Dio- 
scoride -(sec. I î.c.n.) în ce
lebra sa lucrare „Materia 
medica" menționează o 
mulțime de plante medi
cinale folosite în Dacia. O 
mulțime de alte documen-

i £> Ca in orice alt domeniu 
de activitate, ți la Coope
rativa „Dacia" Orăștie se 
caută cai de supraviețuire 
in noile condiții. Cele mai 

I multe dintre cele 47 de u- 
nități de producție ți pres
tări de servicii sint cunos
cute. prin ponderea lor e- 
conomică : blănăria, argă- 
sitoria, secțiile de confecții 
serie pentru bărbați, femei 
ți copii ș.a. Din venituri
le celor rentabile se acope
ră pierderile celorlalte. Dar 

j s-a mai procedat ți la re
duceri de personal, ți, din 
cite am înțeles, se vor mai 
lua asemenea măsuri, fără 
să se desființeze însă ac
tivități. Reducerile de per
sonal n-au urmărit, ca în 
alte unități, creșterea sa
lariilor pentru cei rămași. 

Că nu venituri mari cu 
orice preț caută meșteșuga
rii orăștieni o dovedesc și 
preturile și tarifele rela
tiv mici practicate. De pil
dă cele din sectorul blănă
rie sint mult mai accesi
bile decit ale produselor

Căutări
realizate de „Vidra”. E 
drept ți calitatea diferă, 
iar cooperatorii o știu. Dar 
sint conștienți ți de faptul 
că puterea de cumpărare 
a oamenilor a scăzut. Gri
ja pentru banii .ți timpul 
oamenilor se manifestă in 
acest domeniu și prin crea
rea unui stoc de piei pre
lucrate (sint preluate cru
de și argăsite) și mai a- 
les prin realizarea confec
țiilor din blană. In acest 
fel, cei care vin de depar
te pot lua în schimbul pie
ilor produsul dorit, sint 
scutiți de drumuri inutile 
iar adaosul comercial în 
magazinul propriu, ca și 
la alte produse ale coope
rativei, este de numai 15 
la sută. Normal că toate 
aceste măsuri au ca scop 
nu numai avantajul cum
părătorului, ci și interesul

cooperativei. Căci cu cit 
prețurile și tarifele vor fl 
mai mici, cu atit va creș
te numărul clicnților.

In același scop, al creș
terii eficienței unor acti
vități, unități mai odei 
(confecții femei, foto, cu
rățătorie, boiangerie, tapi
țerie, unul dintre cele trei 
magazine de prezentare) 
sirtt date în locație de ges
tiune de la 1 aprilie a.o. 
De asemenea, se caută lăr
girea pieței de desfacere 
pentru confecții, ciorapi 
sau covoare dincolo de por
țile Orăștici, pe teritoriul 
căreia se află secțiile, cu 
excepția cîtorva activități 
aflate la Geoagiu-Băi șl a 
filaturii de la llomorod. In 
acest sens, colectivul de 
creație al cooperativei a 
realizat o colecție de mo
dele cu care s-a făcut de

ja turul țării. Se caută în
să și realizarea unor schim
buri de mărfuri cu sîrbii 
și bulgarii, la ultimii toc
mai se făcuse testarea pie
ței. 1

Toate aceste căutări ți 
soluții le-am aflat din dis
cuțiile cu doamnele Elisa- 
beta Balica, contabil șef. 
Elena Greu, programator- 
statistician și cu dl Petra 
Ocolișan. vicepreședinte. 
Scopul căutărilor, cum e 
și firesc, a fost șl este de
pășirea dificultăților dato
rate procurării materiei 
prime, blocajului economic 
și concurenței făcute de 
alți agenți. Dar am fost 
asigurați că în permanen
ță s-a avut în vedere și o 
altă realitate: oamenii 
stau tot mai rău cu banii. 
De aceea preferă lucruri 
mai Ieftine sau își recon
diționează ceea ce au. A- 
cestor nevoi vor să le răs
pundă preocupările coope
rativei, in interesul tutu
ror.

VIORICA ROMXN

te atesta ulterior folosirea 
plantelor medicinale în 
toate regiunile țării noastre 
ca mijloc principal în tra
tarea bolilor. Din neferici
re, o bună parte din reme
diile noastre populare spe
cifice, pe bază de plante 
medicinale, s-au pierdut 
diti tezaurul medical tra
dițional, nefiind consemna
te dccît sporadic Ia vre
mea lor. •

Condițiile geografice și 
de relief, deosebit dc va
riate, ale țării noastre, au 
favorizat instalarea unei 
vegetații compuse din cir
ca 3 200 de specii de plan
te, din care aproximativ 
350 sînt cunoscute ca plan
te medicinale, însă dintre 
acestea numai vreo 200 do 
specii sînt folosite (valo
rificate) în scopuri tera
peutice. In prezent, s-a 
constatat că aproape 50 la 
sută din medicamentele 
actuale ar putea fi fabri
cate din plante medicinale 
existente. Această Impor
tantă bogăție naturală, din 
fericire, s-a conservat a- 
proape ncalterată, repre- 
zcntînd o valoroasă farma
cie verde a naturii.

Dintre acțiunile privind 
valorificarea experienței 
tradiționale fitotcrapeutice, 
se remarcă laboratorul Vo- 
rel din Piatra Neamț, în
ființat în anul 1825, și ca
re și-a încetat activitatea 
în 1947 pentru a se reîn
ființa după revoluție sub 
denumirea de „I’lantavo

rel", care prelucrează cea 
80 la suta d.n flora me
dicinală a țării, în special 
a lanțului carpatin. Dem
nă de remarcat a fost și 
activitatea farmacistului 
Farago din Orăștie, care a 
vindecat sau ameliorat ne- 
numărați bolnavi datorită 
principiilor active ale plan
tei degețel (Digitalis) pre
cum .și a medicului cunos
cut în întreaga lume. V. 
Boici, din Timișoara, caro 
a inventat un miraculos 
medicament extras din 
planta spînz. (Helleborus), 
cu efecte spectaculare în 
tratamentul reumatismului.

Spațiul nu permite pre
zentarea principalelor plan
te medicinale și nici mo
dul lor de folosire în a- 
meliorarca «au tratarea tt- 
nor afecțiuni ; acestea pof 
fi cunoscute din lucrări do 
specialitate, una dintre a- 
cestea fiind și cartea „Far-* 
macia naturii- de E. Cr«i-» 
ciun ș.a. (Fxl. Ceres. Buc., 
1976).

în încheiere, aș dori sii 
revin asupra necesității 
funcționării unor staționa
re de fitoterapie naturis
tă pe lingă stațiunile 
balneoclimaterice sau alte 
așezăminte destinate sănă
tății oamenilor, valorifi- 
cînd astfel îndelungata ex
periență tradițională a po
porului nostru privind fo
losirea plantelor medicina-* 
le.

Ing. TRAIAN IACOB.
Orâșlic

îmi umezesc ochii cînd 
văd perechi, perechi de 
adolescenți, mină in mină, 
plimbindu—■>•, -ărutîndu-se 
discret. Zic : Iubirea ! De 
aici înmugurește familia... 
Una bună, statornică, trai
nică, una care va aduce 
peste vreme cite și cite al
te familii bune. Așa cum 
sint familiile noastre ro
mânești din muși-strâmoși

Mi se fringe inima insa 
■ ind aud cuv intui divorț 
De ce după o iubire taini
că, numai de ei doi șt:ută 
in adevărul ei, divorțăm ? 
Ce cuvint urit ' Eu l-aș 
scoate din vocabularul ro
mânesc. Adică azi, ieri, 
ne-arn iubit cu tot ce e 
mai bun in no* și din a- 
cest moment, din această 
clipa, sintem doi străini 
înraiți unul împotriva al
tuia ? I'nde-j iubirea, un- 
• le-i ulevărata dragoste.

Divorțăm ? De ce ?
unde sint cinstea, adevă
rul ?

— Râu este că in cele 
mai multe cazuri de divorț 
sint familii tinere, abia 
încheiate. ne spunea dl 
loan Albuliu, judecător la 
Jude-âtoria din Hunedoa
ra. Mi se rupe inima cînd 
sint in postura să „rup- o 
legătură dc inimă și suflet 
între doi tineri frumoși, 
caro cu numai cîteva luni 
in urmă nu spus „da" în 
fața ofițerului de stare cT- 
vilă. Mai rău : au venit 
pe lume și copii. Unu. doi, 
trei. Rămîn ori fură mamă, 
ori fără Lată...

— Cite divorțuri s-au 
înregistrat la Judecătoria 
Hunedoara in ace I an '!

— IIG. Este o cifră ca

re ne îngrijorează, iar 
consecințele nu se pot c- 
valua. Mai u scamă cele 
morale.

— Dar, die judecător 
loan Albuliu, dintre aces
te 11i> cazuri, vă rugăm să 
ne spuneți care sint prin
cipalele motive care-i aduc 
pe soți la stricarea căsni
ciei, a familiei lor, cum 
ziceați dumneavoastră, a- 
bia întemeiată ?

— Să fac o statistică pe 
loc este greu. Dar dintre 
cazurile judecate, pe pri
mul loc se situează rela
țiile cxtraconjugale, beții
le, aventurile amoroase.,.

— Din partea soților . au 
a soțiilor ?

— Nici aici nu am o sta
tistica, dar vă spun cu cer

titudine că greșelile sint 
și de o parte și de alta..

— Cum finalizați aseme
nea cazuri in care se stri
că familiile ?

— Cu multă, multă greu
tate. în ziua cînd începe 
școala, copilul este dus de 
minuță dc tata și de ma
ma. Dar dacă o minuță 
iiu-i dusă ? Cine lipsește ? 
Tata? Mama? Cc-1 întrea
bă viitorii lui colegi ? Tu 
n-ai mamă ? Tu n-ai ta
tă ? Oare ce simte copila
șul acela ? Eu vă spun 
drept : în cite divorțuri 
am judecat și am pronun
țat sentința m-a durut ini
ma pentru copii. Orice ai 
vrea să faci, dar cînd se 
fringe familia, copilașul 
râmîne neajutorat. Ori de 
inînuțn stingă, ori dc mî- 
nuța dreaptă... (Vom re
veni).

GJ1. I. NEGREA

SOCIETATEA COMERCIALA
I)E CONSTRUCȚII „FORICON“ S. A. DEVA

< U sediul în Deva, str. Dorobanților nr. 28,
Anunță concurs la sediul societății, în da

ta de 29 mai 1992, ora 10, pentru ocuparea ur
mătoarelor posturi :

* 3 posturi cadre tehnice (ingineri sau teh
nicieni cu vechimea in producție dc 6 ani pen
tru lucrările dc pc Valea Mureșului, zona Se- 
biș, aparținînd Șantierului Scbiș—Arad cu se
diul in Sebiș) ;

• 1 post economist sau contabil cu vechi
me dc 8 ani, pentru funcția dc contabil-șcf la 
sediul Șantierului Sebiș—Arad.

Relații suplimentare la telefon 20713.
(477)

Rezultatul acestei parti
de cunoaște dc citevn
Zile. , A fost meciul trăit 
ru marc Intensitate ile in
tre spectatori, la inalta 
temperatură a unei adevă
rate Intilnirl dintre, două 
divizionare A. Ilunedore- 
nii, fără cfpca jwători de 
hază (din care nu pot fi o- 
ndși loniță, Scdecani, Țiță 
Tetileunu), . u noii debutanți 
Stereanu și Rus In echipă, 
au făcut din nou dovada 
calităților adevârațilpr fot
baliști: putere dc. luptă,
mobilizare tehnică ridica
tă șl o b ună orientare tac
tică. Din primul minut de 
joc ne-am convins că par
tida este abordată serios 
d« gazde. La început au 
căutat să .stăvilească of cu
tii a itcliștHor. Apoi ou

Corvinul-Steaua 2-2 (2-1)
„prospectat" tot mal des 
drumul spre poarta lui 
Stlnrjaciu. Și iată, In mi
nutul 17, „argintul viu" al 
gazdelor — 11. Marian,
bine lansat pe dreapta, 
pune stăpinire pe balon 
si... prlntr-un șut înșelător 
<hiar fi pentru un portar 
ea Stlngaclu, înscrie un gol 
de toată frumusețea: 1—0 
țumtru Corvinul

Rucurla spectatorilor, a 
echipei gazdă a de scurtă 
durată. După 5 minute, 
stvlift.il beneficiază de a 
lovitura liberă din afara 
careului, dintr-un loc de 
unde Stan nu Iartă. Șl ti- 
nărul Pirt a scoate mingea 
din plasă. Duelul dintre

cele, două echipe capătă 
noi valențe. Auzim din nou 
încurajările tribunei, ale 
renumtților suporteri de 
pe vremurile de aur ale 
hunedorenilor. însă, din pă
cate in teren nu se afla 
numai renumita echipă 
Steaua, ce nu întâmplător 
ocupă locul 2 fn clasament. 
I,ra acolo fl arbitrul Cor
nel Surcscu (Pitești) ce a 
sprijinit cu tot ce a putut 
pe Steaua. A fluierat a- 
proape orice contact al li
nul jucător gazdă cu un 
stelist in favoarea oaspe
ților șl a dat o grămadă 
dc cartonașe galbene gaz
delor I Nici intr-o fază dc 
pomină. In mln. 17, dnd

llanganu, scripind clar sin
gur <u un apărător mili
tar pe linia de 1(> ni este 
„agățat" și cade în . ori’U, 
arbitrul nu acordă „roșu" 
(după regulann nt) și nici 
măcar „galben") (nsa da
că arbitrul a iertat, Dobrc 
nu: evevută lovitura la
colțul de sus din stingă 
portarului stelist și Coi ui
mii conduce din nou : 2—1.

Steaua face mari, efor
turi ă egali e și reușește 
în mln. 88 prin Doboș : 
2—2. Cu toate ui rămdsd.se 
în 10 juiători, Popa fiind 
eliminat, in mln. 78 pentru 
lovirea unul adversar fără 
minge, sleltștll au avut 2 
ocazii dc. a lua avantaj in 
cele 4 minute de prelun
giri.

SMl! N < EHIII.)

I
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i
i 
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i
i
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i 
i
i
i

, Divizia A !
I

REZULTATELE etapei a 25-a : 1 .< Bacău — I’.t . * 
Brașov 2—2 ; Oțelul Galați — Dacia U. nrăila 1—1 ; | 
Electroputere — Rapid 1—0 : A.S.A. Tg. M. — Glo- » 
ria Bistrița 0—3 ; E.U. Dinamo — E.C, Argeș 3—1 ; I 
F.C. Ploiești — Univ. Craiova 2—0; E.C. Corvinul* 
— Steaua 2—2 ; Sportul Stud. — Poli. Timișoara 2—0 : | 
l'.t Inter — laiul Constanța (aniinat).

( I \samentuL
1. Dinamo 25 18 7 1) 59—13 43»
2 Steaua 25 1 1 9 1 12—19 35 |
3. E.C. Ploiești 25 13 1 8 32—:« 30 ’
1. Univ. Craiova 25 10 8 7 28—18 28 |
5. Elect roputere 25 10 7 8 28—20 27 1
fi. Poli. Timișoara 25 11 5 9 29—27 27 J
7. Rapid 25 11 1 10 23—26 26 1
H. Gloria Bistrița 21 10 5 9 35—28 25 ‘
9. Oțelul Galati 25 11 3 11 26—32 25 |

10. E.C. Farul 2! 11 2 11 27—24 24
11. >.<‘. Brașov 25 9 fi in 39—39 24 |
12. E.C. Inter 23 9 6 8 28—29 21 •
13. F.C. Bacău 25 9 1 12 27—12 22»
1 1. Dacia Brăila 25 8 5 L. 25—30 2» 1
15. Sportul Stud. 25 7 7 11 23—31 21 j
Ifi. F.C. Argeș 25 5 fi 1 1 ^7—38 10 1
17. A.S.A. Elect romiireș 25 fi 3 lfi 22—tO
18. F.C. Corvinul 25 1 5 Ifi 25—51 11 |

ETAPA VIITOARE: Rapid — 1 .< . Bacău ; 114 ;
Bi a șov — Dinamo ; I'.C. Argeș — ( ur\ inul ; A«S-A 1
Tg. M. — Oțelul ; Dacia Brăila Elcetroputcre ; •<
Univ. ( raiov.i — Sportul Stud. ; Steaua — F.C. Pb>- 1
ieși i ; Farul — Gloria Bistrița ; 1 Mii. Timișoara — w
Int< ■r Sibiu. 1

• — 1 ■■ • --- a mhm » 1 • • W • ••

stvlift.il
r%25c4%2583mdsd.se
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Diesel i Renault 18 Pu
sei l>v«'. *r. Deiltlliii.
or " tc’< Iun li “9.

ViNZARi 
C JMPaRARi

• 1 \ I) t ni D va
M. < ihi, . iinr 1 X.
mu»' ‘ ri • M‘. rni'’.'i ,i 1.ti
Cit*..; ll ’.-.'îl 1.: itlrcs.i
u i •.....   • i. 1297D

• \!XD al I’.cgKa

("973)

• CUMP.Xll c. te tic-
s-:i-: te ir ■' privește 
t.-a’.ani-.ntr.l ; i; antibiotice 
0e*oiu M «ri Casa Cărții. 
Deva (2976)

• X-LND D , ■ I 300. De- 
\ i Mica. r. bl. 13. ap. 12.

(2977)

• ViND piese XXX Golf 
Cil l'.rail, telefon .11981.

(2832)

• X (ND IMS motor l ial
Brașov, Duse1.. stare buna. 
I oealitatCi: Delir nr. 373. 
comun;. < județul Di
hai Crista riorica.

(2978)

• VÎND urgent aparta-
n.ent camere. zona Tea
tru. Hunedoara, telefon 
1'<9|I>: (2370)

• V(M) urgent casa. 
m;ai/'icentrală. 5 came
re, garai, oepi ndințe, ocu
pai.ila imediat (zon.i Chi-

• i- j.m.iKi video de că
lit -. jocimi pe calcula 
tor. Deva, teiefon 27G89

(2723)

• ( XUT pensionar cu- 
■if.s ător de limbă cnglc- 
'.-i. franceză pentru su- 
■raveglicre 2-3 ore pe zi,

elev clasa a Il-a și profe
sor de engleză pentru pre- 
d r curs intensiv Rela
ții. Deva, telefon 21979, 
d i ă ora 15. (2982)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
I ■ serviciu, pt numele I>c;j 
Xurica, eliberată de ,,Si- 
)erurgica“ S. A. Hunedoa
ra. O declar nulă.

("371)

DECESE

• SOȚIA Rodica. 
Camelia fiică. Radu gi
nere. Tuța soră anun
ță cu durere decesul 
fulgerător al celui ca
re a fost

IO.XN CR1Ș.XN.

iubitul și neprețuitul 
nostru soț, tată si fra
te.

Tnmormintarea va 
avea loc azi, 29 apri
lie 1992, ora 14. la ci
mitirul Valea Seacă 
din Hunedoara. Dum- 
nez u să-I odihnească.

(2973)

zicli llunedn.;.-; . U-lefon
C.C.bOi

• l INI) t ■ c-v iz.i .r Tck -
funi.ea D-va -. ’efon
IRI I (2981)

• VIXI) Skoda sport 
rler-.'ipo'al/d.i. stare func-
ționarc, motor rezervă ți 
pie'-e de schimb. Sanato
riul Gei agiu. lins Viorii.

(298®
• V (ND o pereche cai

(II uni). Ca ii, sat Grid, 
nr 77 (Viorel). (2986,1

OFERTE 
DE SERVICII

• I CO TOURS DEX'X 
orranizc.aza cveursie în 
Polonia, cu plecare din 
TimHoJha. în data de 3 
mai 1992 și transporta per
soane în Germania. în fie
care sirnbritu. din aceeași 
localitate. Telefon 15790.

(2979)
• OF EH urgent mărci. 

Informații Deva, telefon 
l’ffif,. orele 19—"2.

'2780,

• COI.EG H de ser
viciu din cadrul RCM 
uz 7 Transporturi dc- 
pling moartea fulgeră
toare și prematura a 
celui care a fost un 
minunat coleg.

IDAS ( RIN \N

și transmit condo
leanțe familiei îndo
liate. (2973)

• HERTA Aurel și 
familia llritn Dumitru, 
Mariana și Aida mul
țumesc din inimă tu
turor celor care a'i 
condus pe ultimul 
drum pe co;; care a 
fost o minunată soție, 
mama și bunică

zorii A iinti x.

(2983)

f EI.K II XIII.

< a prilejul aniversării zilei <ie 1 Mai, ziua inler- 
ualimialj a celor care-și cișligă existența prii» mun
că. Organizația județeană Hunedoara a Partidului 
Socialist al Muncii adresează o călduroasă urare de 
sănătate și fericire, un sincer îndemt» la unitate In 
folosul națiunii române, tuturor muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor, micilor proprietari care cred în 
idealurile și valorile social-democratici.

*

1
PROGRAMAREA

filmelor in miituțilo cinematografice 
pentru perioada 30 aprilie — 3 mai a.c.

.r.VI Rl X” Deva — Tăcerea mieilor (SUA) 
..MODERN Hunedoara — In Frankenstein negru 

(SI A)
„FI.AC \R X Hunedoara — X idcociiiema
I AS \ DE (< I Tl RX Călău — Catifeaua alba Iră 

(SI A)
„ZAR X Nl» llrad — închiriază un polițist (SUA) 
„PATRIA" Orășlic — Fete moderne (SITA) 
„DACIA” Hațeg — l.egenda celor 8 samurai (Japonia) 
„MUREȘUt." Simeria — Vandana (India)
„I.UMlNA” Ilia — Ispita (Italia)

I

CON V OCA REFILIALA I)E REȚELE ELECTRICE

D E V A

zi :mai din str. G. Encscu,
Alegerea comisiilor de specialitate ;1.

2.rea ni-

trans-

ii c n e d o a r a

#

I

prioritară r

I

ACHIZIȚIONEAZĂ :

l BUCL E CULTIV ATE :

I

Președinte. 
COSTE I.

CONSILIU! MUNICIPII

I

J

T
ii loivisirl

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

I 
I 
I
I

\ iude la licitație publică, în data de 12 
1992, ora 10. Ia sediul

nr. 39, Deva,
• mijloacele fixe din

care I\ , V, VI (respectiv :
marc, aparate de măsură, mijloace de I 
port auto) precum și piese de schimb i 
tale din dezmembrarea unor mijloace de I 
port auto.

Lista acestora este afișată la sediul din 
Dexa (centru și Gojdu), Petroșani, Hunedoara. 
Hațeg. Brad.

Înscrierea pentru licitație precum și de
punerea anticipației se face piuă la data de 
12 mai 1992, ora 9.

Informații suplimentare la telefon 15750. 
interior 110. (169)

I 
I 
I

grupele de clasifi- 
aparate de 

mijloace trans-
rezul-

ROM-AGRIC'OLSEMI
Str. Bobilna. nr. 3 
ALESD. jud. Bihor 
Telefon 993/41001

Fax 993/40856

in sector agroalimcntar 
caută persoane capabile de organizarea achi
ziției de fructe cultivate, fructe de pădure, 
ciuperci comestibile și diferite semințe.

Pentru informații :
— telefon 993/41061, între orele 8—15:
— telefon 993/10589. între orele 17—20.

i
I
I
I
I

— căpșuni
— zmeură
— cireșe
— prunc
— piersici
— pere

FRUCTE DE PĂDURI :

— mure
— afine
— frăguțe

CIUPERCI COMESTIBILI :
hribi 
gălbiori 
bureți tie prim 
ghebe 
crăițe 
zbîrciog

SEMINȚE :
semințe de doi leac 
mic/. <le nucă 
semințe de floarea-soarelui 
de culoare alb cu dungi 
semințe (le in 
semințe de cînepă 
melci comestibili.

J/20/018/1991
Conl : 307050001 O.O. Deva

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA î 
2 700 Deva. sir. 1 Decembrie, IJ5, 

județul Hunedoara 
(lolufoane : 11275, 12157, 112(3) 

Telefon Tipografiei 25901 
Tax ■ IRDGJ

Potrivit prevederilor ari. 61 din Legea nr. 
69/1991, se convoacă Consiliul Județean Hune- j 
doara
10. la
<lc

în ședință. în data Je 4 mai 1992, ora 
sediul acestuia, cu următoarea ordine

Aprobarea Regulamentului de funcțio
nare a Consiliului județean.

COMUNICA
Avind in xedere legea nr. 3/|972. ari

„c“. prin care organelor locale le revine 
autorizării unităților comerciale, infor- 

ugentii economici că funcționarea unită- 
fără acest aviz constituie 

repu-

lit.
sarcina 
măm 
ților comerciale fără acest aviz 
contravenție conform Legii nr. 12/1990. 
blicată in IM. O. 133/1931. art. 1. lit ..a

Primarul municipiului Hunedoara : 
Stabilește prin dispoziția nr. 72/1992. 

locuri publice pentru desfășurarea actii itătii 
vinz >rc ambulantă: 

piața 
piața 
zona < 
zona i 
zona < 
Dacia.

Aprobarea in tederea desfășurării activi
tății de vinzare ambulantă va fi emisă de 
Corpul de Control Comercial, în colaborare cu 
biroul de urbanism si amenajare a teritoriu- 

(179)

,.OBOR“
„d^narev 
cinematografului „MODERN 
cinematografului „FI, AC AR X 
stadionului „CORV'IN” din bdul

SOCIETATEA
DETECTIVILOR PARTICULARI

DIN ROMANIA

FILIALA DEA A 
str, ÎM. Eminescu, nr. 2. 
(fosta Judecătoria Dexa), 

telefoane 956/11179 și 1 fitil 7
In scopul reducerii și lichidării sustragerilor de 

materii prime, produse finite și alte materiale din ca
drul unității dumneavoastră. Societatea Detectivilor 
Particulari din România S.R.I.., prin filiala sa din 
Deva. asigură servicii de supraveghere directă sau 
discretă — printr-o gamă variată de metode și cu un 
personal specializat — pentru depistarea surselor și 
a căilor de sustrageri din unitate a diverselor mate
riale și produse finite, sau de pe traseele efectuate 
cu mijloace de transport de Ia furnizor la beneficiar. 

Oferă informații asupra bonității și seriozității 
partenerilor de afaceri din (ară și străinătate.

• SOI1ETATE X l»ETE( 1TXILOK I»\RTI(UI.ARI 
DIN ROMANI X — FII.IAI. X DEX A. AMl X.lt XZ.A 
DE IRGEM’A. PERSON XI.. Ut STUDII SI Pl.RI- 
OARE SI MI IHf. ÎN Sl'EUIXl POSESORI l»E (TINI 
I ITI ITXRI. (311)

D \CI \ SERV ICE DEA \
F.u< înscrieri pentru cursurile practice și 

teoretice in vederea obținerii permisului de 
conducere, categoria B. Orele de instruire 
• rădică se efectuează pe poligonul propriu, 
'iude candidați! iși vor susține si examenul.

înscrieri și informații suplimentare la se
diul Unității din Deva. str. 22 Decembrie, 1 
261. telefoane 18KI0. 25810. (18(1)

întreaga i.i |>und< rt pentru Conținutul 
articolelor publicate o poartă 

'interii occstora,

r t r a R (J i) i 
„Colidava" S.A.

Deva. str. 22 Decembrie 257


