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Mărturii din 
Gulagnl românesc

—* V'ă rugăm, dle direc
tor, , să faceţi o scurtă ca
racterizare a stării agri
culturi; judeţului, la zi. 
Cum aratd astăzi, câtă 
este privată, câtă a  
rămas de ' stat, care-s 
diferenţele, care-s inten
ţiile, care-s realizările?
> — Judeţul are o supra- 

, [aţă de 350 000 ha, din 
car® numai 90 000 ha sunt 
arabile. La această dată, 
ponderea o deţine sectarul 
privat — 93 ia sută, deci 
numai 5 la sută o repre
zintă sectorul de stat sau 
cu capital majoritar de 
stat ori mixt. Agricultura 
privată este împărţită în 
toarte multe parcele şi 
puţin -se lucrează în forme ,. 
asociative, deoareqe există 
încă. temerea de o nouă
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Discuţie CU dl. ing. IUSTIN VASIU, 
director general al Direcţiei Judeţene 

Hunedoara pentru Agricultură şi Alimentaţie

cooperativizare. Dar oa
menii se conving treptat 
că nu se poate face agri
cultură performantă decât 
în asociaţii. •:
l — Sunt şi unele rezul

tate deosebite obţinute în 
agricultură?

— Da. Dacă imediat 
după Revoluţie, produc
ţiile au fost foarte mici, 
după 1993 oamenii, înţele
gând cerinţele agriculturi! 
moderne, s-au apropiat de 
specialiştii agricoli, le cer 
sfatul* Acest fapt a făcut

ca in 1994, să avem cul
turile, cele mai bune din 
ultimii 10 ani. La orz, pe 
cele 2 600 iia, am realizat 
3086 kg la ' hectar, '. iar la 
grâu sperăm să depăşim 
3100 kg la ha. Pe Valea: 
Mureşului şi a Streiului 
depăşim , chiar' 4900 kg la 
hectar. ,

— Există cumva tendinţa 
de a nu-i ajuta pe indivi
duali,-de a-i împovăra cu 
costuri mari? Vă între
băm pentru că sunt şi »- 
semenea păreri.

— -Specialiştii, Direcţia
Au pus întrebări şi au 
consemnat răspunsurile: 
DUMITRU GHEONEA, 
NICOIAE TÎRCO», 
TRAIAN BONDOR

(Continuare' In pag a 2-a)
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Târgul de fete de pe Muntele Găina

’:V'

I• >■

noi |
Alba), foftnaţii cunoscute I 
in- întreaga ţară. J

Ajungând în comuna 
Avram Iancu, nu ni s-a 
permis să urcăm la 
munte cu autobuzul nos
tru, deşi anterior s-n dat 
un comunicat la radio in 
care se transmitea că se 
popte ur<şa cu orice mij
loc de transport datorită 
consolidării drumului de 
către factorii organizatori 
Dar n-a fost aşa, urina 
ca toate formaţiile ce 
trebuiau să-şi prezinte 
programul artistic să tic 
deplasate cu maşini mili
tare, singurele care ar fi 
putut urca la locul eu 
pricina. Insă din motive 
cunoscute numai de or
ganizatori, formaţiile 
noastre au fost „uitate", 
aşa că în preziua mani
festării (sâmbătă) am aş
teptat cu „arme şi ba
ga je‘\  pe un frig aceen

Prof. MARCEL LAPTEŞ,. 
referent artistic,

Centrul Judeţean al 
Creaţiei Populare 

Hunedoara

(Continuare in pag. a 8-a)

: An de an se desfăşoară, 
în preajma sărbătoririi 
Sfântului Mic, manifesta
rea cultural-artistică de 
anvergură „Târgul de 
fete de pe Muntele Gă
ina", Intrată în conştiinţa 
locuitorilor din judeţul 
Alba, precum şi din cele 
limitrofe (Arad, Bihor, 
Cluj, Sibiu, Hunedoara). 
De la prima ediţie şi 
până în prezent, judeţul 
nostru, prin Inspectoratul 
pentru cultură, s-a pre
zentat cu cele mai va
loroase formaţii artistice, 
cinstind cum se cuvine 
marea sărbătoare.

; în acest an, însă, pen- 
iru  prima oară nu am 
putut evolua pe scena 
amplasată pe munte, ne
ajungând la locul desfă
şurării programului ar
tistic. pe scurt, ce s-a 
întâmplat? Ne-am depla
sat, având o doză mare 
de optimism, cu Ansam
blul folcloric de cântece 
şi dansuri „Silvana" al 
Casei de cultură Deva 
(coregraf Elisabeta Ursii), 
cu Grupul de tulnieărese 
al Căminului cultural Bul- 
zeşti (instructor Maria

27 iulie

•  Au trecut 207 zile 
din, an, au mai rămas 158. 

•  Sfântul Mare Muce

nic Pantelimon Tămădui
torul, Cuvioasa Ani uza; 
Cuviosul Marcel.

•  78 de ani de la moar
tea pictorului ŞTEFAN LU
CIII AN.

•  1835. S-a născut scri
itorul italian GIQSUE CAR- 
DUCCI (m. 1907). ,

•  1937. S-a născut poe
tul Cezar Baltag. .

O

•  Minciuna diplomatului *• cu joben. A 
prostuluj cu capul goi.

Cenaclul literar „Gândirea românească" a] Parti
dului Naţional Ţărănesc — Creştin Democrat a scos 
de sub tipar două lucrări cuprinzând mărturii djn 
Gulagul românesc, emoţionahte evocări peste timp, 
ale unor fruntaşi ai partidului, persecutaţi şi con
damnaţi după desfiinţarea P.N.Ţ.

Având la bază consemnările autobiografice şi 
datele cunoscute din relaţiile personale, Victor Isac, 
sub titlul „O viaţă de jertfă în lupta pentru demo
craţie", nc prezintă succint viaţa şi martiriul Iui Cor
nel Veiţeanu, născut în 1906 la Deva, dintr-o ilustră 
familie transilvăneană, discipol al Iui Iuliu Maniu şi 
Ion Mihalache, activ de foarte tânăr în mişcarea ţă
rănistă.

In legătură cu alegerile. din 1916, Cornel Vei
ţeanu spune cu claritate; „Rezultatele au fost falsi
ficate în alegerile din noiembrie 1946. Şe ştie doar 
că P.N.Ţ. a obţinut peste 70 ia sută din voturile ex
primatei Această manifestare de unitate naţională a 
determinat pe Stalin să lichideze acest partid. în 
scenarea de pe aeroportul Tămădăif a prilejuit a- 
restarea lui Maniu şi Mihalache, continuând în grabă 
prigonirea şi "arestarea tuturor potenţialilor adversari 
ai „planurilor expansioniste ale Kremlinului".

După cinsprazece. ani de viaţă petrecută în în
chisorile comuniste, Cornel Veiţeanu, militant ţără
nist de marcă şi economist de talie mare, fost pre
şedinte; al Comitetului de Direcţie al Consiliului de 
administraţie al CEC, a fost pur şi siipplu expulzat 
din ţară în anul 1983, dar convins de justeţea cauzei 
căreia i s-a consacrat, a continuat lupta din Frânţa, 
cu mijloacele specifice exilului,

O altă lucrare publicată de cenaclul literar „Gân
direa românească" este cea semnată de Liciniu Faina 
(„Zbucium în declinul neamului"), îngrijită tot de 
dl. Victor Isac. De data aceasta avem de-a face cu 
un autor cu reale .calităţi literare, care îşi prezintă 
viaţa şi avatarurile în Gulagul românesc cu un ta
lent de povestitor autentic.

Piu al ■: preotului şt profesorului Ghoorghe Faina, 
din Blaj, autei) tip politician şi militant" grecd-cătolie, 
absolvent ,'de drept, ţâriâru'l, Liciniu se angajează lh 
lupta împotriva comunismului în cadrul P.N.Ţ. Ales 
deputat de Tîrnava Mică, condamnat după 1946 la 
mogrte, pedeapsă .comutată-ulterior în muncă-silnică 
pe viaţă, Linieiu Faina trăieşte o vreme ascuns, ddpă 
care. este închis lă Aiud şi, ulterior, trimis pe canalul 
Dunăre — Marea Neagră. Despărţit de familie*? de 
tânăra sa soţie,. Liciniu Faina trăieşte din plin chi
nurile Gulagului românesc. Ispăşirea pedepsei w  a 
fost de ajuns torţionarilor, aşa că şi Liciniu Fain 
este obligat să 'ia caţea exilului, de unde a scris -a-, 
ceasta carte. A murit în 1990, in urina unui atac de 
cord.

Asemenea mărturii, scrise cu deplină responsabi
litate de oameni ce au trăit pe viu Gulagul româ
nesc, vor fi în măsură să reconstituie cu veridicitate 
această tragedie naţională a românilor, prea puţin 
cunoscută încă, mărturiile autentice (nu contrafacerile 
mediate sau nemediate!) putând contribui la reconsti
tuirea acestei pete albe din istoria românească post-( 

i beliră. . ■■ '  .*
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„SCURT CIRCUIT** PE RÎU MARE-RETEZAT
Mai întâi -să readucem 

în memoria cititorilor câ
teva, date statistice de la 
Rîu Mare — Retezat. Aici 
fiinţează una dintre cele 
mai mari antreprize de 
construcţii din România, 
se realizează cel mai mare 
baraj din anrocamente — 
cu o înălţime de 168 de 
metri şi un volum de'uni-' 
plutur; de 11 milioane 
mc — şi cel mai mare lac: 
de acumulare de pe râurile 
interioare ale ţării, cu ca
pacitatea'de 220 milioane 
mc de apă.

In anul 1986 aici au 
fost puse in funcţiune 
Centrala subterană „Re
tezat", cu o putere insta
lată de 335 MW în ccie . 
două turbogeneratoare 
şi Centrala hidroelectrică 
Clopot i va, de 14 MW: A- 
poi au fost racordate la 
sistemul energetic naţional 
centratele hidroelectrice 
de la Oslrovu Mic, Ostro- 
vu Mare. * Cârneşti 1 şi 
Ii. Păcîişa, Toteşti J şi II,-: 
Haţeg şi Orlea, cn puteri 
instalate intre 11,5 MW 
13.9 MW.

In programul amenajă
rilor Hidroenergetice, din 
România a fost preconizată 
construirea altor şapte hi
drocentrale pe râul Strei, 
după cum urmează; Sub- 
cetate, Plopi, Bretea, Strei, 
Călan, Băcia, Simeria. Aici, 
pe amenajarea ■ Streiului,

lucrările au început în ţi
nui 1989, centralele de lâ 
Subcetate şi Băcia aflân-; 
du-şe în stadii avansate de 
execuţie, cu posibilităţi de 
punere în funcţiune în anii 
1994—1995. Din păcate, re
sursele financiare extrem 
de reduse din ultima vre
me au condus la stoparea 
aproape în totalitate a 
lucrărilor de pe amenaja-

tice din judeţul nostru — 
Rîu Mare — Retezat, Rîu 
Mare — Aval şi Strei — 
RENEL, a alocat cele mai 
miei sume de bani în ra 
port cu valorile alocate al
tor judeţe.

„Faptul că nu ni ş-âu 
alocat sumele necesare fi
nalizării elementelor de si
guranţă (descărcătorul de 

.ape mari şi valul de e-

•  DEMERSURI FĂRĂ ECOU;
•  STOP ENERGIEI DIN APE;
•  PREŞEDINTELE RENEL ESTE 

REAN.
HUNEDO

rea Streiului, la diminua
rea considerabilă a volu
mului activităţii la barajul 
de ia Gura Apelor şi la 
aducţiunea secundară.

în pofida demersurilor 
repetate -şi disperate ale 
constructorilor hidroener- 
geticieni de la Rîu Mare 

: Retezat la Prefectura 
judeţului Hunedoara, .şi la 
Consiliul judeţean, la S.G. 
„H i d reconstrucţia" S.A. 
Bucureşti şi la BENEL, la 
unii parlamentari hune- 
doreni, nu s-a întreprins 
nici o măsură de susţipere 
financiară a Obiectivelor a- 
mlntite. Mai mult, !n pro
gramul său pe acest an, 
pentru investiţiile celor trei 
mari obiective hidi'oenerge-

tanşare) de la barajul Gura 
Apelor, -unde au inai ră
mas de executat doar circa 
500 000 mc de umpluturi 
— ne spunea vădit nemul
ţumit dl. ing. Joan Radu, 
directorul Sucursalei; Rîu 
Mare — Retezat, din cadrul 
S.G. „Hidroconstrucţia" S.A. 
Bucureşti — pune în mare 
pericol întreaga vale a 
Rîului Mare şl a râului 
Strei, având totodată un 
puternic impact social, ţi
nând cont că la Baraj lu
crează circ.a 1500 de oa
meni, trăiesc şi învaţă mai 
mult de 300 de copii.

O serie de lucrări au 
fost sistate şi pe aducţî- 
pnea secundară, afectând 
realizarea celor 5,6 km de

galerie care au mai rămas 
de executat din cei *19,6 
km, implicit posibilitatea 
aducerii în lacul de acu
mulare a unor debite da 
apă care i-ar mări po
tenţialul energetic cu 28 
la sută. Şi aici sunt mari 
implicaţii . sociale, deoa
rece constructorii acestui 
obiectiv locuiesc îii patru 
colonii, în care trăiesc şi 
învaţă 250 de copii.

Zilele trecute, conducerea 
sucursalei Rîu - Mare — 
Retezat şi sindicatul de 
aici au adresat o nouă scri- 
soare-apel preşedintelui 
Consiliului judeţean, dl. 
ing. Costel Alic, prefectul 
judeţului Hunedoara, dl. 
ing. Georgel Răican, pre
şedintelui RENEL, dl. ing. 
Victor Vaida, directorul ge
neral al S.C. „Hidrocon- 
strucţia" S.A* Bucureşti, 
dl. ing. Ioan Druţă, şi se
cretarului Sindicatelor „Fa
milia" Bucureşti, dl. ing. 
Dumitru Cristescu, în care 
se spune:

„Având în vedere că 
toate demersurile făcute la 
forurile de decizie cu pri
vire la asigurarea resurse
lor financiaro pentru con
tinuarea investiţiilor hidro 
in judeţul Hunedoara, a- 
flate în diverse stadii, au

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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DACĂ T Ă IA M I SUNT BOGAŢI SI TARA ESTE BOGATĂ
((Jr«MX din t»i*8 I)

judeţeană pentru agricul
tură şi alimentaţie au o- 
biigâţia de a-i sprijini pe 
toţi producătorii în obţi
nerea unor producţii bune 
şi foarte bune, în ideea 
că dacă ţăranii sunt bo
gaţi şi ţară este bogată. 
N v âr * re r-d.ţ'i sa st do
teze, ţăranul este obligat 
sâ apeleze la prestatorii 
de servicii care sunt uni
tăţile „Agromee" şi pro
prietarii de maşini şi uti
laje, Preţurile cu care 
aceştia execută lucrările 
sunt destui de mari, dar 
nu este în totalitate vina 
lor, deoarece tot ceea ce 
vine din amonte spre S- 
gfieuitură, din industrie — 
piese de schimb, eombusti- 

• biii, energie electrică ş.a: 
— spat la preţuri exage
rat de mari. Cheltuieli ce 
trebuie recuperate pe sca- 

: aia preţurilor lucrărilor.
—• Care este stadiul a- 

JIllcăHi Leglţ fondului fun
ciar'.’

“  'Trebuie să acordăm 
circa 55 000 titluri de pro
prietate. La această dată, 

x avem acordate 18 500, ceea 
ce reprezintă cam 30 la 
sută. în Circa un an de 
zile am acordat peste 18000 
de Certificate. Vreau iă 
subliniez că fot ce se face 
se face corect, sC înreglstrea
ză pe cftieulâtor. $reste nor
mal să fie aşa, fiindcă lâ 
eventualele litigii Ce se vor 
ivi peste ăhj omul sâ 
poată identifica cu pre
cizie terenul. Ca o pră- 
blemâ deosebită este a- 
ceeâ că un om are foarte 
multe pareeie. Mai mult 
decât atât, oamenii din 
comisiile locale s-au re
tras treptat, după Ce şi-au 
luat pământul.Aşa că în 
prezent de aplicarea Legii Î8 
te ocupăprimarii,specialiştii 
agricoli şi cei de la 

O.C.O.T. - '
— în ce localităţi sunt 

rezultate mul bune?
% La ŞOirfiUş, Sîntâmă- 

rio-Orlea, Haţeg, acolo 
unde primăriile acţionează 
eu piuită responsabilitate.

~  Se înregistrează ş, 
abateri fn uplicar >u > c  - 
fondului funciar? i •

— Se încearcă Improprie-

«inrea unora care n-au 
vut pământ, să se dea 
unâra pământul cel mai 
bun. Am solicitat speeîa- 

> 1 f*r n r veghe
cu toată severitatea la a- 
plicârea corectă a ' legii. 
Sperăm ea până la sfârşi
tul acestui an -sâ acor

dăm 40—45 la sută din ti
tlurile de proprietate, iar 
in 1998 să definitivăm a- 
plicarca Legii fondului 
funciar.

— Garc este, la ora ac
tuală, statutul specialistu
lui din agricultură?

Prin Ordinul ministru
lui nr, 37 s-au stabilit 
precis sarcinile şi, obliga
ţiile acestuia. în etapa ac
tuală a agriculturii româ
neşti, El trebuie să Cu
noască foarte bine terenul, 
şâ dea consultaţii tehnice. 
Sfl se ducă el spre pro
ducători. Unii primari în
cearcă sâ facă din ei sifn- 
pli funcţionari la consi
liile locale. Specialiştii ţiu 
se subordonează primairi-

are său nu contract cu 
statul. în aceste condiţii 
există posibilitatea ca în 
acest an ţara noastră sa 
poată face export de grâu.

— Care este situaţia zo
otehniei?

— Cu toate greutăţii®
, riv Om îsighrâ •* ‘ %• <
furajere şi preţurile pro
duselor, considerăm favo
rabilă evoluţia efectivelor 
la toate speciile, mai ales 
sub aspect calitativ. Ca
n mare, aş ulţ ^  iie trei 
luhi cantitatea de lapte 
pţeluatfi prin ;>Deviî“ a 
crescut de peste trei ori, 
ajungând la 20 000 1 pe 
zi. Dacă s-ar prelua În
treaga oferta a producăto
rilor s-ar putea ajunge
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lor. Sunt desigur şi ca
zuri de dozintei’es. 10 spe
cialişti au fost scoşi, din 
această baliză, • din reţeâ.

— Se discută despre pri
vatizarea „Agromee'“-*urii0 r.
în ce stadiu se află acest 
proces?

— Nu se poate face 
prestare de servicii de ca
litate decât când acestea 
vor intra în proprietate 
privată. în prezent, me-- 
canizatorij trag mai mult 
spre ei decât spre unitate. 
,,Agro.mee“-urjIe au ch-p'is 
dosarele pentru privatizare 
şi până la sfârşitul anului 
toate se vor privatiza. Par
cul lor esţe însă ' foarte 
„obosit". Cu sprijinul Mi
nisterului agriculturii şi al 
Guvernului, judeţul a ob
ţinut un miliard de iei 
pentru procurarea de ma
şini agricoie ce se vor dţjre 
către formele asociative

— Ar fi Util să vă 're
feriţi şi Ia preţurile pro- 
duseier Agricola. ;

:-Lai orz şi , •'orzoaica,, 
- deşi s-a încercat o nego

ciere între producători şi 
beneficiari, nu s-a reuşit 
sâ Se acorde pe kg mai 
mult de Î45 de. lei. Acest 
fapt a făcut să rămânem 
eh cantităţi mări pe, stoc. 
La cultura grâului Gu
vernul a luat o măsură 
foarte bună *— de a-1 con
sidera produs de interes 
naţional — şi a stabilit 
Un preţ fix de ISO de lei 
pe kg, la câte se adaugă 
o primă de 40 de  lei, Im 
diferent dacă producătorul

la 25000 1. acopcriudU-.se 
cerinţele de consum, O- 
biectivul este realizabil, 
încurajând privatizarea la 
colectare, preluarea şi pre
lucrarea surplusului de la 
producător; prin coopera
ţia da consum.

Eforturi se fac,- cu spri
jinul acordat de către 
E.P.S., pentru îmbunătăţi
rea activităţii la „Suiprod" 
Orăşti vAv cola Mire 
tla, Protejarea producţiei 
ia complexele respective 
impune renunţarea la im
porturi ,în special ia car» 
nea de pasăre.’ ,Pe de 
parte, nici adaosurile prea 
mar; practicate de comer- 
cian>i nu stimulează pro
ducţia animalieră, îngre
unând desfacerea acesteia., 
Deoarece dispun de o teh
nologie la nivel mondial, 
aceste eompMss trebuie ă-‘ 
juţate să-şj redreseze, prp.ţ. 
ducţia

— Cc se întâmplă cu 
ZOna rtMUitflnâ?

— DXi păcate, aceasta 
,a fost şi este cam negli
jată,, lipsind cadrul legis
lativ de protejare şi dez
voltare a ci. Pajiştile na
turale ar constitui suportul 
pentru progres, dar con
siliile locale nu le acordă 
atenţia cutenită, fiind ne
cesare câte 2,5 miliarde 
de lei anual pentru Îm
bunătăţirea lor. Să nu ui
tăm că cheltuielile vor fi 
de 3—4 ori mai mari, dacă 
pajiştile nu sunt îngrijite 
şi întreţinute în fiecare an. 
Pe lângă dezvoltarea zo

otehniei, în - aceste zone 
promovarea agroturismu» 
lui reprezintă o Impare 
tantă resursă complemen
tară pentru ridiţftţjţă .bă» 
năstănl gospodăriilor par
ticulare. Îmbucurător este 
că a  apărui nuclee de 
• - v** private cu cât*» »„>*> 
'20 d r  animale mari, tnsâ 
pentru susţinerea . măsu
rilor de stimulare a zoo
tehniei sunt necesari cel 

'puţin '300 efe reprOdu^Sforl 
atestaţi, .-

— Referitor ia Cercel alea 
ştiinţifică. co nc puteţi 
spune?

— O agricultură avan
sată nu poate fi concepută 
iârâxSpeciatîftLffsm^i' bere ;
i ! 1 ştiinţifică, Ste U 
W, te * £« agil, ;«**>»» 

noi ri şi htbriiţ de 
piâ«tCrftgri®|ei 
t i p i e p i r j s f  jp*a 
0 b s y * H o f ' d p -
timă a pământului în fie
care expioatâţie agricolii,, 
sunt strâns legate de» cer
cetare. ' ' .

— Cui» este legislaţia 
agricolă?

— Deoarece nu există 
legi perfecte, cele ce s-au 
dat trebuie sâ fie apli
cate, iar v altele sunt aş
teptate de ufgeriţâ -— le
gile cadastrului şi fon- 
dului pastoral, în primul 
rând.

— Cc doriţi să reco
mandaţi acum producăto
rilor agricoli?

— Pentru ca 
viitor să avem 
mulţumitoare, este bine c;t 
toţi 'proprietarii de păr- 
tnâjftf3şş^.re<ţucătorii agri
coli să-ipregăteascâ ,bi:ie 
însămânţările. din acâas.ă 
toamnă, să folosească nu
mai seminţe verificatei şj 
tratate împotriva bojjiiof 
şi dăunătorilor. Nu trebuie
gâi n - i- folo irea i , 

grăşămintcioi . deoarece ele 
răsplătesc .cheltuielile:, . ce, 
se fac şi.nici să se admită: 
rabat de la calitatea lu- 
rărilor agfidDÎO
— Cc politică fac» Di

recţia Judeţeană pentru A- 
gricultură şi Alimentaţie?

— Indiferent de culoare, 
consider că noi trebuie sâ 
aplicăm politica Guver
nului, aceea de a lu i 
pământul ia  sigura hrana 
necesară populaţiei, chiar 
şi cu unele dispoaifeilitiţi 
pentru export.

— In ceea ce vă pri
veşte personal?

— Nu fac parte din nici 
un partid, dar nu pot 
spune că nu am simpatie 
faţă d e1 nici un partid.

şi în anul 
producţii
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Intr-una dintre nopţile 
lunii trecute, barul de 
zi şi patiseria din Pul — 
firma „Pioarfea da e ^ |“, 

a fost f rj, j ii, de rău
voitori. Din rele două u- 
nitâţi s-au furat obiecte 
video, combină mtadcalâ, 
casete, ţigări, ciocolată etc. 
ţ -  in valoare de peste Un 
.milion de Tei.

Alertaţi, lucrătorii pos
tului de poliţie din Pui 
au trecut la acţiune. Mai 
întâi s-a evaluat paguba, 
s-au luat amprente. S-a
constatat cS spărgătorii fă
cuseră şi o.- haltă în ac
ţiunea lor. Fumaseră, fo- 
lo seri £ jî tociaî . A 
poi în două feţe de masă

„Floarea de coli” sparfa...
adunaseră obiectele şi... îa 
drum îi aş spta un „ ,o 
laborator cu maşina. Aţă 
în Valea Jiului; într-o Mi
nă colaborare, lucrătorii 
poliţiei din P u r şi petro
şani î*au prins îa  scurtă 
vreme pe făptaşi, Erau ffl- 
rolae Diaeonu fprinclpîd) 
Viorel Tomescu, K uişo t 
Pădure (secunzii.

— Am făcut eforturi 
mai i, ate foi V; jî  ţe%i 
de mijloace, pănft Îî> 
urmă » ii re
d , sublinia dl. plt-adj. 
Cons anlin Bordeanti, şţ- 
ful postului de poliţie din 
Pui.

**■ Un alt caz recent — 
a intervenit dl. serg. ma- 
* > Cristi Fiuenesou - a 
y tăi< *i, i nui f ,1 (j,

cupru lung de 51 metri, 
CU patru fire şi furtul unui 
motor electric de la mina 
'$eno*. Plptaşih « a  rol
Bîkfalvi şî Petru Ştefâ- 
niuc. Le-au tăiat bucăţde 
ş i  le-au-, vândut la Cen
trul de Achiziţii Produse 
S e t o a s e  din Simeria. 
PatnîxiUl n-a întrebat. :L 
unde k  au. P&rei in curteâ 
ăstora creşte cupru.

— Mai aveţi alte «acari 
recente?

— Da. în locuinţa bă

trânel Elena lancu, din 
Huşor, nr. 4, au pătruns 
într-o noapte trei minori: 
Gabriela, Daniela şi Alin 
Murar, care nu au reiat 
altceva decât 1049 000 de 
lei, Bătrâna vânduse două 
bivoliţe cu 1 200 000 de lei, 
bani trebuitori sâ-i facă 
0 cruce la soţul «i dece
dat de curând. Noi ne-am 
sesizat de unde atâta M - 
net la familia Mur ar. Şi 
am descoperit. Am raca-

g
rat o parte.Multi bani 
seseră cheltuiţi.
Aşa tşi fac datoria 061 

patru lucrători de la Po§* 
tui d# poliţie din Puii

Oh. I, NfOSCA 
TRAIAN dONDOR

„Scurt dreuit" 
p« Rîu H are-R etezat
ţtlnnare # »  pag I|

.rămas fără resmltat, p&nă 
la M^şpstă dată neobţhdbre 
du-se aici
execuţie pentru 1W4, şi de 
perspot i, vă aducem Ia 
cun&ştînţă următoarele:

1. începând cu l .  07. *94, 
se va trece la Iiccntarea. 
terţei de muncă existentă, 
aferentă acestor investiţii, 
fn număr de ISOO de oa
meni.

2. la ş tiia ţin  REN EL- 
pentru a se prezenta în 
Vederea prâittfirij lucrări
lor de b<>ză fn stadiul fn

■ eurei se igiA â^ iŞn m isd-: 
mum 10 zile.

3. Anunţăm «Ilidrocon-
, stracţja‘.‘ - SA» -.'xţaipnireşli, 
'asppny^renţfeeii da demisie 
a conducerii aţparsalei 

'UM^Va âîtfA  lu

crărilor -fa beneficiar 
predarea bilanţului de ti 
chidere a activităţii (aprflf 
ximativ 20. 08. ’94), IU 
care sens societatea este so
licitată să numească o co
misie de elaborare a unui 
program de predare a su
cursalei,

Considerăm total nCjusti- 
' fita ti poziţia forurilor .de 
decizie în legătură cu mo- 
dul cuia. att tratat proble
ma acestor .irţitMJrtantQ in
vestiţii hidro în ultimii j  
ani, respectiv abandonarea
iu bum finştjă a ipvestiţici 

,■ | p i |  Mare ]%-' Retezat. şi 
ţfâ fcw ?*  fL în faţă avan
sată (fe exfeCuţle h Investi
ţiei Strei — Aval, încrc- 
diaţalA -pre execiţie «• ei 
sucursale care a obţinut 
rezultate tehnice şi eeou<' 
mice printre cele mai hai 
chiar ş | în Ultimii ard*'.

în tara asta nu mai e 
nici un fel de dreptate!

rg

Om la. 70 de ani.- * care 
a  lucrat şi s a pension.st 
de la mină, aproape lipsit 
de vedere, dh Nicolae 
Viţa, din satul Rtida, nr. 
44, comuna Ghelari, um- 
blă de prin 1992 prin justi
ţie — la Hunedoara, De
va şi Alba lulia — să-şi- 
caute : nişte drepturi în 
legătură cu pământul. Vă-' 
zând Că.a epuizat toate po
sibilităţile dr-a afla ade
vărul, a venit te  redacţie 
cu lacrimi în ochi (un 
bilet dus-în'.oi s costându-1 
2600 lei — li.n.) să în
trebe unde se piai poate, 
adresa în- Jura asta pen
tru a set--tetie lumină Si! 
cauza civilă din dosarul 
nr. 1009/1993, de la Curtea. 
de Apel din Alba lulia, 
după ce a primit răspun
sul acesteia dat, la plânge
rea-pe- eare petenlul a a- 
dresat-o Ministerului Justi-’ 
ţiei. Dar sâ vedem ce cu
prinde răspunsul respectiv. 
Cităm; „lua sesizarea 
dvoastră adresată Ministe
rului Justiţiei la data de 
13 iunie 1994, vă comuni
căm că prin decizia ci
vilă nr, 449, din 25 mar
tie 1994, a Curţii de Apel

Alba lulia a fost anuli 
ca netimbrat recursul di 
clarat de dv. întrucât d<
, « dată iste
.icesta nu se mai comunici 
cu părţile". Marea SS n< 
muiţumire o reprezln
; . ii că < -j. ? prezenta 

foaia de vărsământ &- « 
mei de 770 de lei, rep] 
zentSnd taxa de - tlmbri 
achitată la C.E.C. Dbvl 
având chitănţa nr. 099330<$ 
seria HT, aceasta nu 
s-â luat în considerare, p  
versoul: ei; ştampilat â |  
instanţa respectivă făc&n 
du-se ntenţimiea „Nefoldsl 
iii dosârul civu nr. 100 
la • Curtea de Apel 
lulia".
• Om eu frica lui 

nez®U, , supărat că a 
da: mulţi banj şi timp 
căutarea dreptăţii în 
gini cu dna Măria 
din satul Letese, ntl 
lege cine şi unde Inc 
iţele, fiind hotărât t  
să meargă până în pfc 
zete albe, sâ se adres' 
şi lâ organisme inte: 
ţionale pentru a aftâ ai 
vărul şi dreplatea, deti 
tând : necinstea, ned 
ta tea şj minciuna. (ST.

I

I
Cu sau fără rentabilitate?

Până au de mult S.C. 
„Crişbus" Hrad asifura. 
pe bază. de mers ;|a gru- 
L  transportul -călători
lor pe rarele Curechiu. 
Ş«suri, Rovia*,Rueureşci, 
lâ Brâd şi retur. Bine
înţeles pe bani, nu gra
tis. ■Dar locuitorii acestora 
au şi Uitat de când jiu 
au mai văzut ■, autobuz» 
în sate, excepţie făcând 
cele din convenţie care 
deservesc Sucursala Mi
nierii Brad.

Primele semne au în
ceput, încet dar sigur, 
încă din astă iarnă, când 
au fost suspendate câte 
o cursă de pe un traseu 
sau altul, altele circu
lând Iu afara progrsanu 
iui, derutând călătorii, 
până N n  anulat toate.

Motivul? Se invoci fap- 
tul d  reaseeîe sunt ne- 
rentabile (!). Cbiar aşa 
să fie? Autobireele cir
culau silnic cu eăiăfdri 
pe bază de bilet sau a- 
bonaawsnt. OamenM lo
curilor s-au «dresat pe 
bună dreptate primăriei

Bucureşti," Care a Inter* 
venit pe lingă conduct» 
rea S.C. „Crişbus" pen* 
tru a  găsi o sohdi* -be* 
ncfică tuturor. Da» de» 
geaba, oamenii sunt O* 
bligâţi să ţarcul* în *on* 
tinuare . pe jos. Şi oAnd 
te gândeşti că din Gi> 
reebiu său Rovină plini 
la Brsd suni cca 20 kmi 

Despre nerentabiîltfctea 
tuturor curselor de pi 
aceste trasee noi n* ab* 
ţinem sâ o apreciem, 
considerând mai repede 
li.*,': controalelor feift 
de personalul de horii 
care avea obligaţia' sâ 
elibereze un bilet călăto
rului care «  achitat trans-. 
portul, lipsa maşinilor In 
ctrculaţîe din parc. Peste 
acest semnal va fi re
cepţionat şi cineva s« va 
gând-j şi la oamenU dlA 
aceste sate de munte, 
unde cu mulţi ani In ur
mă aici s-a declanşat re* 
voluţia condusă da - Hi 
ria, Câc^ca şi Crişan. 
merită cu prisosinţi. 
Jurca)

15T * “  ’ -W xf^p



Handbal feminin

lotul wţiwial de M al 
se pregăteşte la Beva

•  Fetele noastre aepregă- 
i l a  vederea participâ- 
la Campionatul Euro- 

diu Germania şi ca
pe ntru Gwnpio- 

;ul Mondial, ee i #  avea 
fel anul vii t I» Aus- 

•  In acest an, lotul 
1 va Întreprinde 
la Bratislava, Vie- 
In Croaţia « Va 

:ipala turneul din 
„^_ji»brie, la  Oradea, 
pentru „Trofeul C a la ţi"
a Joi, 28 iulie a c., fel Sala 
Sporturilor din Deva va 

loc prlmtd mec! de 
jre a edttpei naţio-

__cu REMIN Deva!
'artida începe ia ora 18. 
Din 20 iulie. Deva va 

. B^sdUt — până tfl Ziua de 
I  august — lotul repre- 
ţentativci de handbal fe- 
S inin  al ţării noastre, ca* 
tffi sub îndrum am  atentă 
a  antrenorii01, prof. Gheor- 
she Tadici şl a prof. 
Gheorghe Ionescu şl 8 ma- 
Seoniltti Adrian ionescu, 
se pregăteşte cu multă 

-dăruire şi consecvenţă in 
Şederea marilor confrun
tări viitoare. Este Vorba 
despre participarea la 
Campionatul European. ce 
Va avea loc Intre 17—25 
Septembrie a c-, în Germa
nia, unde România face 
parte din serie eu Cehia, 
Slovacia, Germania, Ru
sia şi Ungaria turneul de 
caiiflcart- pentru Campio
natul Mondial ce Se va 
desfăşura în 1995 în .Aus
tria. In vederea susţinerii 
acestor importante întâl
niri reprezentativele ftoas. 
tre de handbal fena:nin 
A şi B îşi vor încerca for
ţele Şi la turneul de la 
Oradea (24—29 august 
a.c.), alături de reprezen
tativele Coreei cf© Sud, 
Austriei, Ucrainei şi Sue
diei, dar şi în turneele ce 
vor fi întreprinse în acest 
an la Bratislava, Viena

ftSftfWvsVi

şi în  Croaţia, în Jocurile 
de pregătire ce le Vor sus
ţine în ţară. printre aces
tea, se numără şl meciul 
de mâine, cu RE3.IIN De
va, ce se vă desfăşura în 
Sala Sporturilor din Deva.

to tu l reprezentativ de 
handbal feminin ăl Ro
mâniei, ce se pregăteşte
la Deva, cuprinde 25 de 
lucitoare, ce activează îa 
echipe din ţarâ — cel măi 
mare număr selectat (f) 
este de la Rapid Bucu
reşti, Chimistul Rm. V!l- 
cea (5), dai* sunt jucătoare 
şt da la „U" Bacău, h i
drotehnica Constanţa, Tejc- 
tila Zalău, Constructorul 
Baia Ilare, CFR Craioya, 
ILSA Timişoara ©te, Eşte 
prezentă şi Lenuţa Borş, 
ce Joacă la o echipă. In 
Magdeburg (Germania). 
Oaspetele municipiului Ele
va, conducătorii lotului 
sunt mulţumiţi de condi
ţiile de cazare şi masă la 
hotelul „Decebal“, de pre
gătirea ce o pot efectua pe 
terenul Stadionului Ceta
te în aer liber sau în sala 
sporturilor, profesorul Ion 
Mătăsaru, antrenorul de la 
REMIN Deva, fiind gata 
să sprijine pe colegii Jşăi 
de Ia lotul naţional. Dis
cutând cu dumnealui de
spre REMIN, cum se pre
găteşte pentru noul cam
pionat, am înţeles mâh
nirea sa că nu primeşte 
sprijinul necesar pentru 
angajarea !n serviciu â 5 
fete, că alte 4 ameninţă cu 
plecarea la alte formaţii 
şi că nu poate strânge su
ma necesară achitării ta
xei de înscriere la fede
raţie în noul campionat! 
Dacă sponsorii deveni nu 
revin la sentimente inai 
bune faţă de handbalul 
feminin, acesta o pe cale 
Să se destrame la Deva! 
Ar fi mare păcat t

SABIN CERBU
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noii renume a u .t i-.a. j
r - REGULAMENTUL • î

Comitetul executiv al forului european suprem i 
— îh concordanţă cu dezideratele marilor cluburi,’ 
continentale, ale reţelelor T.V., ale spectatorilor |  

‘şl, nu în  ultimul rând relativ la popularitatea d e I  
caro s© bucură CI, C2, C3 — a adoptat o nJuă for- î 
mulS de desfăşurare a „bigii Campionilor" ca şl |  
« „Cupei U.E.F.A.", valabilă pentru ’94—*95. iată j 
detaliile:

A. LIGA CAMPIONILOR r !
•  în  mod normal trebuiau să intre în calcul |  

cele 48 Campioane ale federaţiilor afiliala la ’ 
y:E,F.A., ierarhizat© conform indicilor U-EF-A,, rt-  i 
zultaţi pe ultimii 5 ani (cazul coeficienţilor cal cu- I 
laţi pentru CI este tratat aparte, în subsolul pre- J 
zentulul material); dar, până la urmă, ,1a stertui l 
competiţiei se vor alinia doar 46 de campioana 3 
(lipsesc cele ale Iugoslaviei — aflată sub embar- I 
gou şi Republicii Sen Marino).

f  Echipele clasate de la locul 25 ia 46 trşc au- |  
tomat în „Cupa UE.FA.’ . J

•  Din cele 24 formaţii rimase, deţinătoarea | 
trofeului (A.C. Milan), plus eele mai buhe 2 elu- I 
buri (conform indicelui UE.F.A,) sunt calificate din J 
oficiu în „Liga Campionilor". Acestea se vor con- |  
stitui !n 8 capi de serie, care vor participa la tra- • 
gereâ la sorţi a 4 grupe de câte 4 echipe fiecare. I

•  Formaţiile clasate , Intre -poziţiile,. 9—24 - « ,
deci, în număr de 16 — vor disputa, in luna august j 
(10—24 august) un tuf preliminar. Teamurile ocu- ’ 
pante ale locurilor 9—16 sunt considerate .capi de > 
serie, urmând a întâlni prin tragere la sorţi echi- I 
pale clasate pe locurile Cefe 8 câştigătoare j
ş© vor califica pentru „Liga Campionilor", ad âu -| 
gându-se celor 8 enunţate anterior, »

•  „Liga Campionilor" (16 cluburi participante)«
va debuta în septembrie. Formaţiile vor fi repar- j 
Uzate, prin tragere la sorţi, în 4 grupe de câte 4 J 
(2 Capi de serie corespunzător fiecărei grupe, care |  
se vor stabili i unul din 1—4, al doilea * 
din 5—8). Primele două din fieeare serie se caii- j  
fică pentru faza; „sferturilor", Cele 16 partide ale |  
fiecărei grupe (tur-retur) se vor juca în perioada * 
septembrie—decembrie 1994. I

B. CUPA C U P E L E
•  Se va desfăşura fără modificări esenţiale, la j

start urmând a se alinia 41 de echipe. Ocupantele ’ 
locurilor 21— 44 vor disputa un tur preliminar' (11—  i 
25 august). Apoi, cele 32 de formaţii rămase în corn- I 
petiţie vor juca „l6“-imile C2, (

C. CUPA U.E.F.A. . I
•  Numărul de participante, 91, este compus « 

din : 69 echipe aparţinând federaţiilor calificate di- 1 
rect +  cele 22 team-uri provenite din „Cupa Cam- * 
pionilor" (locurile 23—16), conform indicilor U.E.F.A. |

•  Va avea loc un tur preliminar la care v o r’

LOCATARII SESIZEAZĂ
In parcul d$t Gurabarza 

este construit un bloc cu 50 
apartamente şl spaţii co- 
merciale la parter. Deşi 
blocul nu are o vechime 
prea mare, cca 8 ani, lo
catarii îşi manifesţă ne
mulţumirea de ani de 'zile, 
cică te Urma unor defecţi
uni la conductele princi
pale de apă, subsolul este 
Inundat degajând pe casa 
scărilor un miros greu de 
suportat, dar găzduind si 
ţânţarii care fac ravagii în 
apartamente. De asemenea 
t&lâţtiEw 4 f  copertină 
şi din pod sunt deteriorate, 
producând infiltrarea apei 
îft ' foagazine, ateliere şi 
poştă. -

Locatarii blocului au in 
continuare încredere în pre
gătirea profesionali a me
seriaşilor de la R.A.G.C.L. 
Brad pentru a remedia de
fectul cere1 persistă şi de 
car© nu sunt Străini, Căci 
până acum intervenţia lor 
a fost superficială, dar pen
tru care au încasat bani din 
punga omului, (A. JUrci»)

ALO,
VALEA LUPULUI ?

— Ce bine af fi să pu
tem zice aşa — ne spunea 
dl Vasile Rahotă, primarul 
comunei Baru. Alo, Valea 
Lupului ? Este un sal cu 
oameni buni şi vrednici, la 
nici şapte km. de Baru, dar 
nu are nici un telefon. La 
Direcţia de telecomunicaţii 
Deva avem comandă de
pusă din 1990, Am fost Ia . 
Consiliul judeţean, la Pre

fectură. A fost de fată şi 
dl Ing. Munteanu. întot
deauna răspunsul a fost da, 
da. Dar d© peste patru ani 
suntem duşi cu vorba. Con
siliul local este dispus să 
ajute la executarea acestei 
instalaţii. Am spus şi care 
ar fi soluţiile cele mai a* 
vantajoase, dar nu ne „a- 
ude" nimeni. Repet: pro
misiuni. Oare nu se gân
desc ce se poate Întâmpla 
in caz de un foc? (Gh. N.)

RAi-FLATNICl ’ ,
Asociaţia de locatari nr.

4 din Brad are Un debit da
5 910 416 tel către R.A.G.C L. 
din localitate. Din vina 
unor locatari, asociaţia în
târzie sau refuză plata ser
viciilor prestat©.

Dintre răi—platnici no
minalizăm pe Alexandru 
Margidan, bl. A 4, ap. 1, 
cu suma de 78 800 iei, O- 
limpia Jgheşa, bl A 10, apt 
4 cu suma de 205044 lei, 
Radu Brătiîă, bl. A 10, ap.
6 cu suma de 105464 lei 
Alexandru Alba (bl 84, apt 
3) cu suma 116225 lei, 
Gheorghe Adam (bl C 12, 
apt 5) cu sUma de 220 705 
lei.

La aceste debite, pentru 
neplata la timp a sumelor 
datorate, se va percepe o 
majorare de încă 0,5 la 
sută pentru fiecare zi de 
întârziere. Deci, atenţie, 
pentru orice serviciu statul 
nu va rămâne păgubit, iar 
aşa cum ne spunea dl Pe
tru Luca, administratorul 
asociaţiei de locatari, va 
urma acţionarea în jude
cată a locatarilor care nu 
plătesc, pentru evacuare.

a l . JURCA

Campioni naţionali
La recentul Campionat Naţional Şcolar de Orien

tare Sportivă, ce a avut loc la Poiana Pinului (Bu
zău), au luat parte 420 de sportivi din 33 judeţe ale 
ţării, tinerii sportivi deveni s-au comportat foarte 
bine, reuşind să ocupe în final locul 11 Iată locurile 
ocupate şi medaliile obţinute :

Patru campioni naţionali la categoriile fete, 
vârsta 9—10 an!, Mihai Ionela, Clubul Elevilor Deva, 
componentă a Asociaţiei sportive „Condor", elevă 
Şc. gen. nr. 4 Deva; băieţi, 11—12 ani, Suciu Ciprian, 
C.E. Hunedoara; fete, 13—14 ani, Blaguiescu Elena, 
G.R. Deva, A.S. „Condor", elevă la Liceul d© Artă 
şi Muzică Deva’; băieţi, 15—10 ani, Codrean Ştelian, 
C.E. Deva, A.Ş. „Condor", elev la Liceul CFR Sime- 
ria, toţi au primit medalia de aur şi titlul de Cam
pion Naţional. La fete, vârsta 11—12 a n i: Beltechi 
Brigitta C.E. Deva, A.S. „Condor", elevă lâ Şc. gen. 
4 Deva, locul III (medalie de bronz); fete 13—14 ani, 
Micuşan Roxanâ, C.E. Deva, AC. „Condor"; elevă Ia 
Şe. gen. 4 Deva,' '

Ceilalţi sportivi, reprezentanţi ai judeţului Hu
nedoara, s-au clasat în primii 10 sportivi astfel: Ia- 
cob Marius, 13—14 ani, locul V, CJS. Deva, A, S. 
„Condor", Liceul de Artă şi Muzică Deva; Copăcea- 
nu Gabi, 13—14 ani, C.E. Hunedoara, locul VI; lo- 
ntrţ Omota, 15—16 ani, C.E. Deva, locul VIII, A3. 
„Condor", Liceul de Artă şî Muzică Deva; fiamona 
luga, 15—16 ani, C.E. Deva, locul IX, Şo. Gen. 4; 
Claudiu Prlcopîe, 15—16 ani, C.E. Deva, locul VII, 
Şcoala Sportivă Deva. Sportivii au fost pregătiţi de 
profesorii: Florin Firesqu, Wojcsek Francisc, ambii 
din Deva, şl îîlcoiae Pleşa, Hunedoara.

Toţi participanţii muiţumeso Clubului Elevilor 
Deva, Inspectoratului Şcolar şl Administraţiei Ta
berelor Deva, pentru sprijinul acorda*.

lua parte echipele clasate pe locurile 38—91 (54 > 
formaţii, 9—23 august), urmând ca apoi şă se des- I 
fâşoare, normal. „32"-imile competiţiei. |

•  Din sezonul 1995—1996, forul european su - | 
prem intenţionează să mărească numărul pârtiei- » 
pantelor la C3, prin includerea celor mai bune 3 |  
formaţii dintr-o competiţie „fair-play", a cărei ie-* 
rarhizare va fi făcută de U.E.F.A. ţinându-se cont J 
de toate pârtidel© desfăşurate sub egida şa (se- * 
niori, juniori, fotbal feminin etc.j 4- alte 4 echipe 
desemnate în urina disputării „Cupei de vară".

NOTA: U.E.F.A. a studiat, NUMAI PENTRU,, 
CUPA CAMPIONILOR, un nou sistem de stabilire I 
al indicilor, ce ia în calcul rezultatele obţinute DE J 
CLUBURI DOAR ÎN CI. Există două amendainen- ţ 
te: 1. In cazul în care o formaţie nu are indice,* 
aceasta a căpătat automat coeficientul ţării respec- I 
tiv©; 2. în cazul în caW indicele unui team este * 
inferior celui al ţării, se ia în considerare coefi- j 
■eiriitul ţării,. . j.., i

I

Aeromodeliştii din Brad
la  Sibiu s,-a desiăwat 

Campionatul National de 
Aeromodele — Zbor liber. 
— unde a participat din 
judeţul nostru iot mafia 
A.S.A. Aurul Brad, condusă 
şi antrenată de... sporii- 
vul Macsim Adrian. Par
ticiparea Icp acest cam
pionat a fost toarte nu
meroasă, lupta pentru 

t clasarea pe primele trei 
l locuri dăndu-se Intra prin

cipalele favorite, adică:
! A.&A. Aurul Brad, C SU 

Piteşti, Petrochimistul P1- 
ieştl. CSTA Bucureşti f i  
Gax Metan Mediaş.

Pe un timp cu vânt până 
ta t3 km/s şi ploaie, spor
tivii brădenl au obţinui 
titlul de campioni naţio- 
Mii la proba planoare 
A 2 — Juniori şl v/cecam- 
ptopi naţionali la proba 
propulsare B l. Juniorul 
Mureşan (Siprian a Intrat

în posesia titlului de vi- 
cecampton naţional la pro
ba planoare AU

Echipa de Juniori lor- 
mată din Mureşan Ciprian, , 
Toma Gheorghe şi Mihă- 
icsc Cristian şi echipa de 
seniori tomată din Mihoc 
Marian, Gheorghe Traian, 
A. Georgel, Furdul Hoţia 
A. Vasile şt Macsim A- 
drian, a mai obţinut două 
merttoase loctiţi IV la 
probele planoare A i  Ju
niori şi planoare A 2  se
niori i-

Ptimele clasate la Cam
pionatul National vor 
participa în perioada 
0 -12  august a.c. J a  Cupa 
Mondială — etapă Ro
mânia — ce se va desfă
şura la Sibiu. Aşadar, 
A.S.A, Aurul Brad şi-a 
câştigat dreptul de par
ticipare şi In acest an la 
„mondiale", şt dorim mult 
sucmst
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Deveniţi sensibil; veţi avea o reuşită în afaceri ori 
la un examen. Tentaţii spre risipă de bani, întâlniri cu 
oameni de afaceri. Preveniţi alterarea relaţiilor cu intimii.

TAUR
Storc de melancolie. Vi se recomanda discreţie. Pot 

interveni, piedici în diferite; situaţii. Ipctodeţi-vă totuşi 
in spiritul divin. Şanse In afaceri, *ter tă înoţi calm!

CEimitr ; ;  -
Vă veţi dovedi buni organizator. Riscaţi o jignire, o 

apostrofare. Inamicii vă urmăresc. I.a început de august 
veţj dentara o acţiune care vă preocupă mai de mult 
Stări do emotivitate, l'iţi calm !

RAC
Vă preocupă afirmarea socială ) veţi deveni mai sim

patici. Veţi aduna puţină glorie. Evitaţi discuţiile aprinse: 
grijă, căci inamicii vă pândesc. Deci, discreţie, calm. B 
bine să faceţi un act de caritate. .

LEU ■ ■  V  :;
Veşti din străinătate; implicare lutr-un domeniu spi-'  

ritual. In 29, planează unele neşanse, un accident. Ten
siuni în casă. Cu sprijinul colectivului dv. puteţi atinge 
succesul. •

: FECIOARĂ :
Plătiţi-vă datoriile. întâlnire de dragoste. O prevedere 

legală întârzie, ceea ce aveţi de făcut. Un prieten vă 
oferă ajutorul. Ocupaţi-vă de şansele pe care le aveţi 
pentru a împlini un ideal,

BALANŢĂ,
Sunteţi cooperant, dialogaţi cu diplomaţie. Succes în 

colaborările dv. dar nu profitaţi de secretele care vi se 
vor împărtăşi. Stres in casă şl în afaceri. Veţi primi veşti 
de la străini • atenţie şi la momentele conflictuale.

SCORPION
Planuri realizabile in curând. Succes în carieră şf în 

afaceri, investiţii favorabile. îndoieli asupra temeiniciei 
unei hotărâri Importante. Veţi primi răspunsuri ocolite la 
întrebările dv.

SĂGETĂTOR
Relaţii bune cu cei apropiaţi. Păstraţi banii câştigaţi, 

căci veţi avea trebuinţă de ei. O chestiune stringentă 
de familie se rezolvă. Zile favorabile, conversaţii plăcute, 
întrevederi agreabile,

CAPRICORN
. In perspectivă, un câştig bănesc. Vă daţi peste cap 

s i faceţi rost de bani şi de avere Neînţelegeri cu prie
tenii; speranţele, se pare, apun. Probleme cu sănătatea, 
supărări legate de copil sau într-o relaţie amoroasă,

VĂRSĂTOR
O mică „pană" în situaţia dv. materială. Duşmanii 

uneltesc împotriva dv. Reuşită într-un hobby sau intr-o 
speculaţie financiară. Dar nu vă bazaţi pe binefăcători, 
acţionaţi singur. Atracţie spre literatură, modă. călătorii, 
afaceri, ‘;v -;i .

PEŞTI
Reuşită în casă, întâlnire cu o rudenie Alergie, să 

nu pierdeţi nişte bani ! Veţi avea succes într-o ches
tiune secretă, dar şi un conflict cu partenerul. întâlniri 
publice, afaceri cu proprietăţi. -



’ Se spune că bunul gos
podar îşi face vara sanie 
şi iarna căruţă. Aceasta 
se întâmplă în prezent la 
Leagănul de copii din Hu
nedoara unde, cu ajutorul 
unor oameni de suflet, s-a 
reuşit procurarea a trei 
cazane termice şi a unui 
boyler — toate noi şi mo
derne —, ca şi montarea 
lor în centrala termică 
proprie. „Până acum. uni
tatea era racordată la 
PT2 central, care asigură 
încălzirea pentru blocul 
din cartier al combinatu
lui — preciza dl. Tudor 
Baltac, director adjunct 
economic la leagăn. Dacă 
survenea o defecţiune, o 
resimţeam şi noi. In '89— 
’90 s-a trecut pe aparate 
de contracurent, s-au de
montat cazanele defecte 
şi n-am mai avut căldu
ră şi apă caldă. (Pană a- 
tunci centrala mergea pe 
trei cazane cu gaz şi .n-a'u 
fost probleme cu încălzi
rea sau cu apa caldă). în  
iarna '92—'93 n-am avut 
deloc c ă 1 d u r ă. dar 
R.A.M.G.C.L. ne-a înca
sat încontinuu. In iarna 
următoare, până la 1 fe
bruarie a.c., de asemenea, 
n-am avut căldură, fiind

nevoiţi să folosim încăl
zitoare electrice".

Deci, elementele vitale de 
confort pentru o astfel de 
unitate nu erau rezolvate. 
Valoarea mijloacelor fixe 
necesara centralei se ri
dica la suma de 45 mili
oane de lei. Sumă care.

forma că sprijinul asocia
ţiei engleze pentru’ micu
ţii internaţi în leagăn, nu 
s-a rezumat doar, la a- 
ceşti bani, „In Vara aceas
ta, dl Peter a fost la noi 
de: două • ori şi a  adus; co-, 
piilor hăinuţe şi jucării — 
spunea dl Tudor B Am

V /Vce raman
■ u\ •

In memorie
pentru posibilităţile admi
nistraţiei leagănului, era 
foarte mare. Societatea 
engleză de binefacere „Me
dical Aid For Free Româ
nia", al cărei preşedinte 
este dl Peter Adorian, a 
sponsorizat investiţia cu 
30 milioane de lei, pro
curând u-se astfel cazane- 
îe prin firma bucnreştea- 
nă „Calorex Impex" S.R.L. 
(De remarcat, design-ul ce
lor trei cazane anglo-ita- 
liene, care arată ca nişte 
bijuterii, ca Şi al boyleru- 
lui viu colorat). Facem o 
mică paranteză, spre a .in-

observat că este un om 
modest şi. simpatic, un om 
de suflet. Este legat şi 
afectiv de România, buni
cul dumnealui fiind din 
Oradea. Deci, român Ia 
origine".

Revenind . la problema 
încălzirii, trebuie menţio
nat totodată sprijinul con
siliului local al municipiu. 

; lui, care a susţinut reali
zarea centralei' proprii eu 
15 milioane' lei. Desigur, 

: legarea’ la conducta de 
gaz ar fi rămas doar o in
tenţie. dacă combinatul 
n-âr fi cedat unităţii de

ocrotire din cota sa de 
gaz. Cât ? Aflăm de la 
interlocutorul nostru: 70 
mc N/ha. Dar până Ia in
trarea. în funcţiune a cen
tralei mai sunt necesare 
eforturi nu numai de ma
noperă, dar, şi financiare. 
Achiziţionarea ţevii de 2 
ţoii pentru gaz metan ne
cesită fonduri, Transmi
tem pe această cale şi noi 
apelul conducerii econo
mice a unităţii către acei 
oameni de bine, care ar 
putea să sponsorizeze fi
nalizarea racordării la re
ţeaua da gaz, pentru' ţa 
micuţii internaţi să nu 
mai sufere în perioadă
reda de frig, pentru uşu
rarea muncii personalului 
de îngrijire.

Cei care au dovedit, prin 
acte de caritate, dragos
te de copii, fiindu-le a- 
proape nu doar cu sufle
tul ci şi cu punga, merită 
toată consideraţia şi res
pectul nostru. Asemenea' 
acte, cum este cel al aso
ciaţiei engleze, al domnu
lui Peter Adorian J care 
o prezidează, rămân în 
memoria beneficiarilor pen
tru o viaţă, v ’ - ţ
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Pentru a

O realitate cu care ne 
confruntăm zilnic şi care 
pune uneori serioase proble-

les era sub influenta alcoo
lului.

Ţot la Deva, bujor Dinga 
ia maşina tatălui său şl o 
porneşte la drum. Toate 
bune, numai, că „băiatul" 
nu are permis de Condu
cere. La un moment dat a 
fost la un pas de accident. 
Noroc că a. fost oprit la 
vreme.

Poate se ştie, poate nu, 
dar noi o repetăm Condu
cerea in stare de ebrietate

me este circulaţia rutieră. 
Este mult adevăr în ce se 
spune uneori că fiecare 
circulă Cum vrea şi pe unde 
vrea. In multe cazuri se 
pierd vieţi, se distrug bu
nuri pentru care omul a 
muncit o viaţă. De obicei 
de vină este alcoolul din 
capul celui ce se urcă la 
volan iată şi câţiva ase
menea indivizi trimişi in 
judecată de Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Deva

Intr-o noapte la Simeria 
s-a comis un accident ru
tier, Ce) ce a comis eveni
mentul a fugit In zadar, 
însă pentru că va fi repe
de depistat El se numeşte 
Petru Borza, om fără ocu
paţie din Rapoit, Ştia el 
de ce a fugit de ia locul 
accidentului. Vă spunem şi 
dv : era sub influenţa al
coolului.

Viorel Blaj este din satul 
Godineşti, cofnuna Zam. Are 
33 de ani, dar de lucru nu 
se ocupă, Vrem să spunem 
că este şomer Are o mo
toretă, dar permis de con
ducere nu. Acest lucru nu 
l-a împiedicat însă să cir
cule prin zonă. Aşa se fa
ce că, într-o zi după ce s-a 
garnisit bine cu alcool, a 
luat-o la plimbare pe mo
toretă. Neindemânareâ şi 
alcoolul l-au dus direct 
Intr-un microbuz.

Ajungem şi ia Devia. 
Suntem aproape de miezul 
nopţii. La un moment dai. 
pe o stradă principală, 
două autoturisme intră fn 
coliziune; Se constată ur
mătoarele : vinovat este 
Nicolae Lupu din Deva, 
gestionar la o firmă din lo
calitate. DI a aţipit Ia vo
lan, Era obosit, dar mai a-

se pedepseşte cu închisoa
re de la unu ia cinci ani, 
iar cei ce conduc fără per
mis sunt pasibili cu închi
soare de ia şase luni la 
trei ani De asemenea, pă
răsirea tocului accidentu
lui se pedepseşte cu închi
soare de Ia sase luni 10 
5 ani. . ■ .. • •

V. NEAGU
( » * » • » • » •  •  • i

Letargia, plictiseala, mo
notonia sunt prezente în 
cele mai multe magazine 
comerciale şi unităţi pres
tatoare de servicii. La Hu
nedoara. spre exemplu, în 
alimentare, se observă un 
ritm lent de vânzare, iar 
la cele care expun îmbră
căminte, situaţia este ; şi 
mai critică. Aglomerate pe 
bare. obiecte vestimenta
re de tot felul, în cea 
mai mare parte kitsch-uri, 
nu atrag prin nimic, nu 
trezesc nici măcar curio
zitatea: celui care' intră, 
că doar-doar va găsi ceva 
de bun gust. Singurele 
puncte mai aglomerate 
sunt pieţele, unde expun 
spre vânzare, Ia tarabe, 
chioşcuri şi mese, între
prinzători ■ particulari, ca- 
re-şi vând mâi ieftin măr- ■ 
furile. , . *1

Am solicitat mai mul* 
tor hunedoreni câteva în
trebări legate de modul 
cum răspunde reţeaua ser. 
viciilor comerciale sau 
meşteşugăreşti, din car
tierul în care locuiesc, ce-' 
rinţelor justificate ale ce- 
tăţeanului. Câteva răs
punsuri: ..Negativ, deoa
rece în majoritatea maga
zinelor de stat sau parti
culare din cartier se g$-

A forma dascălul de 
mâine este tot âtât de 
important ea şi a pregăti 
terenul ce-ţi '  asigură 
pâinea cea de toate zi
lele, Suntem conştienţi 
de menirea noastră, de - 
rolul pe care-1 avem în 
formarea, şl educarea ti
nerelor mlădiţe ale ţării. 
Copiii sunt iubirea noas
tră, speranţa noastră de 
mâine.
. Am; revenit obsesiv a- 
supra acestui „mâine", 
pentru că el a început 
ieri. învăţătorul este zi- 
diţor de siifletc şi de 
cunbaştere,' este făurito
rul fiecărui om, caţitate 
ce Incumbă o temeinică 
pregătire de cultură ge
nerală şi de specialitate. 
Pentru noi, viitorii învă
ţători, în aceeaşi măsură 
in care obiectele de cul
tură generală ne-au aju
tat să înţelegem spiritul 
culturii şi al civilizaţiei, 
disciplinele de speciali
tate ne-au ajutat să in- 
trespectăm sufletul, să 
înţelegem mai bine ce 
gândeşte şi ce simte co
pilul şi. nu în Ultimul 
rând, ce gândim şi sim
ţim noi înşine.

Psihologia şi pedago
gia ne-au ajutat să des
cifrăm partea nevăzută 
a profesiei, modul tic 
gândire’ şi de; realizare a 
activităţii noastre ’ de zi 
cu zi — lecţia. Uneori 
banale, alteori absconse,’ 
alteori de-a dreptul de 
nepătruns, conceptele şi 
ideile pedagogiei şi ala 
psihologiei ne-au permis,* 
totuşi, să devenim das
căli. Cu sau fără voia 
noastră, vom utiliza în 
tot ceea ce vom face la 
catedră ceea ce am în
văţat- la aceste .obiecte. 
Nu putem afirma că u- 
nele obiecte sunt hîai 
importante* sau mai pu
ţin importante, toate îşi 
au importanţa lor şi 
toate au contribuit la 
formarea noastră ca das
căl. Cred eă cea mai' im
portantă învăţătură a 
disciplinelor de specia
litate este aceea că pre
gătirea noastră nu se ter
mină niciodată. Va tre-

; bui să învăţăm tpt tim
pul, pentru a-i putea 
creşte şi educa pe copiii 
care reprezintă viitorul 
de mâine al naţiunii ro
mâne. Avem responsabi* 
lităţi şî obligaţii şi, da* 
că nu avem încă un ju
rământ profesional ca, 
medicii, ar trebui să in-' 
ventăm noi unul,. care 
a r  putea 6una cam aşa: 
„Eu, prin forţa lucruri* 
lor, prin efortul meu şi 
al dascălilor mei, ajuns, 
cu ' voia Domnului' învă
ţător; jur să-mi iubesc 
meseria, să respect copi
lul, să respect familia şi
regulile bunului s im ţ./ 
Jur să fiu drept şi im. ) 
parţial, să dau copilului i 
ceea'; ce merită, cu dra- ? 
gosţe şi cu simţire. Jur \ 
să-i învăţ pe copii să-şi i 
iubească ţara, poporul şi l 
graiul românesc, să-şi J 
respecte semenii, să res- y 
pecte drepturile omului. I 
Jur să fiu mereu preo- 7 
cupat de propria mea ) 
perfecţionare şi să res- J 
poet tradiţiile şcolii" ro- ) 
mâneşti". i

Dumnezeu să ne a ju te; 
să avem puterea de mun- \ 
că pe care. această pro- I 
fesie nobilă ne-d cere, ' 
să ne îndeplinim obli
gaţiile. Marele om poli
tic şi eseist francez, Jul- 
les Jones, spunea: „Nu 
poţi să-i înveţi pe alţii 
ceea ce ştii tu. nu-i poţi 
învăţa ceea ce vrei. îi 
poţi învăţa numai ceea 
ce eşti". Ce suntem, vor 
aprecia elevii noştri, ce 
dorim sâ fim ştim cu to
ţii. Dorim să fim oame
nii de la catedră, modele 
de conduită, fiinţe iubi
te şi apreciate de copii 
şi de societate. ,;
; Intr-o lume în tranzi

ţie,.şcoala trebuie ,să ră
mână o instituţie de  ata
re forţă morală şi civică, 
iar absolvenţii săi ade
văraţi apostoli ai cunoaş
terii şi iubirii de oa
meni.

ERSILIA A. IVANUŞ, 
absolventă 

a Şcolii Normale 
„Sabin Drăgoi" Deva, 

promoţia 1994
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Aleea Topitorului, 2). 
„Problema este aceea a 
diferenţei de preţuri între 
magazinele de stat şi par
ticulare, La stat este. mai 
scump". (Mihai B.y.

Alte răspunsuri s-au’ re
ferit la slaba calitate, 
atât a serviciilor cât şl a 
unor produse. Âm primit 
şi un răspuns care face 
notă discordantă eu res
tul, adică o apreciere po
zitivă a serviciilor comer
ciale şi meşteşugăreşti, 
doamna s D-C., asistentă, 
declarându-se mulţumită 
de promptitudinea perso
nalului din unităţile si
tuate în Micro 1 est. 

Mulţumim celor care au 
avut amabilitatea să ne 
răspundă. Nu înţelegem 
însă reţinerea câtorva per. 
soane, cărora le-an) ofe
rit posibilitatea să-şi ex
prime opinij-le vizavi de 
aceste probleme sociale, 

-cu care ne confruntăm, 
dacă nu zilnic, cel puţin 
săptămânal. După cum 
s-a văzut, preţul şi cali
tatea au revenit în discu
ţie ca un laitmotiv. Acesta 
trebuie să le dea de gân
dit. celor care produc, a- 
provizionează sau * desfac 
bunurile de larg consum 
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seşte aceeaşi marfă, e drept 
din abundenţă, dar de 
proastă calitate. Ceea ce 
doreşti să cumperi de 
strictă necesitate, dar care 
nu merită preţul, nu gă
seşti" (B.S. —• inginer, 
bdul Corvin)... „Preţurile 
sunt foarte mâri, iar ca
litatea lâsă de dorit" (T.M. 
—muncitor, strada Brân- 
cuşi, 35); „Nu, deoarece 
produsele nu sunt de ca
litate, varietatea este re
dusă şi nu sunt corelate 
cu preţurile" (Carmen 
Lăncrănjan — str. ©. E- 
nescu, 14/8). „Nu în tota
litate, deoarece în unităţi
le comerciale curăţenia 
lasă de dorit, Iar in pri
vinţa aranjării produselor 
în rafturi şi vitrine a rm a i 
fi mult de făcut. In nume
roase magazine, persona
lul nu este operativ şî a -’ 
tent cu clienţii, mărfurile 
nu corespund din punct 
de vedere calitativ în ra

port cu preţurile actuale ) 
preţurile sunt exagerat de 
mari, comparativ cu sala
riile noastre. Predomină 
mărfuri din Turcia, de ca-

•  Răspunde reţeaua co
mercială şi a serviciilor 
meşteşugăreşti, din car
tierul dv., pretenţiilor?

De'ce „da“ sau 
de ce „nu" ? v

litate slabă, la preţuri e- 
kagerate; produsele autoh
tone lipseso de pe piaţă

fiu le găsim foarte , rar.
a aspect pozitiv, remaro 

buna aprovizionare a-p ie 
ţelor şi alimentarelor, In 
comparaţie cu anii tre
cuţi" (Măria Ilie — str. 
independenţei, 1/135). „A-

tât preţul produselor cât 
şi al prestaţiilor este foar
te ridicat, comparativ cu 
posibilităţile financiare ale 
cetăţenilor, indiferent că 
sunt salariaţi, pensionari 
sau şomeri. Atât timp cât 
diferenţele de salarii în
tre persoane care lucrea
ză în unităţi, diferite sunt 
foarte mari, iar nivelul 
real este acelaşi pentru 
toţi cetăţenii, evident că 
există nemulţumiri, . po
sibilităţile fiind diferite. 
Personal, consider bă ar 
ţi necesară o urmărire a- 
tentă a escaladării preţu
rilor, precum şi o stopare 
sau îngheţare a creşterii 
acestora de la un anumit 
nivel, mai ales la produ
sele de bază" (Ştefan Ze- 
gheănu — str. George To- 
pârceanu, bl. 4, ap. 3). 
„Atitudinea personalului 
din comerţ, cu toată con
curenţa, lasă de dorit, a- 
mabilitatea fiind ceva 
prea pretenţios", (C,C. —



— Stimată doamnă togi. 
ner Mariana Mâiorescu, 
sunteţi intre puţinele fe
mei din judeţ căreia i s-a 
încredinţat o muncă de 
răspundere şi anume aceea 
de director general le  S.G. 
„Meropa” S.A. Hunedoara, 
Vorbiţi.ne pe scurt despre

secţie, inginer, şef, apoi 
director. Pot vorbi deopo-; 
trivă despre aportuL su
fletesc şi moral pentru a 
menţine fabricai sacrifi- 
cându-mi adesea chiar fa
milia, Numeroasele depla
sări în  ţară pentru apro
vizionare sau încheieri de

comenzi pentru sezonul 
toamnă—iarnă. Este mo
bilizată . In .. -acest- scop 
toată conducerea. * Afirm 
cu certitudine că ţip..mult 
la acest colectiv şi mi-aş 
dori ca sentimentele să fie 
reciproce... Ca soţie. ma-u 
mă, fac şi eu piaţa, gătesc.

. A ş  vrea ea sentimentele
sa

munca, despre" viaţa dy.
— Acum doi. ani, fabri

ca a fost închisă şi tot per
sonalul a fost trimis în şo
maj. Din octombrie ’92 
s-au redeschis porţile şi 
de atunci fabrica a înce
put să meargă, datorită a- 
portului fiecărui membru 
al colectivului de condu- 
cere. .. ..

—. Cu toate greutăţile 
prin care a trecut fabrica 
— se cunosc, s-a mai scris 
despre ele — n-aţi aban. 
donat munca, aţi dovedit 
fidelitate, aţi acceptat şi aţi 
rămas în acest post, care 
nu-i deloc uşor pentru o 
femeie care mai are şi 
alte responsabilităţi fami
liale,'' .

— Am fost legată 'su
fleteşte de ' fabrică. Am 
venit aici în urmă cu 16 
ani, la terminarea- facul
tăţii de textile din Iaşi. 
Am trecut prin toate com
partimentele : C.T.C., şef

contracte" au însemnat re
nunţări, oboseală, traca
sare, zbucîhm.1 M-am bu
curat însă de înţelegere 
din partea soţului meu 
care m-a sprijinit, m-a 
susţinut moral chiar şi 
când eram pe punctul de 
a pleca definitiv din fa
brică.

— Aţi fost colegi ?
---- Nu, el este inginer

electronist şi lucrează în 
combinat. Avem doi bă
ieţi de 16 şi, respectiv, 12 
ani. Copii buni, care nii-au 
adus satisfacţii (cel mare 
a luat premiul II pe ţa
ră ia concursul; naţional 
de informatică) în ciuda 
faptului că sunt puţin timp 
cu ei. Dar i-am învăţat să 
se descurce, am mare în
credere în ei. ; . . .

— Sentimente, gânduri 
de ..mâine” ?

— Ne aflăm într-o pe
rioadă „calmă”. în per
spectiva^ încheierii de noi

fac curat, ea oricare altă fe
meie gospodină, încercând 
să-mţ împart timpul, între 
serviciu şl casă, Visul meu 
este să mâ aşez la masă, 
lâ o mâncare caldă, gata 
pregătită. Dar nu ştiu cât 
e de realizabil... ,

— Vă dorim să vi se
realizeze toate gândurile 
de bine. - v

— Mulţumesc.

ESTERA ŞINA

Păstraţi-vâ dantura I
Este foarte important — 

spun specialiştii — să ne 
păstrăm dinţii frumoşi şi 
sănătoşi. Infecţiile: dentare 
pot declanşa grave mala. 

"4 dii. După fieMre misă 
dinţii trebuie spălaţi cu pe
riuţa şi cu pastă de dinţi. 
Se clăteşte apoi gura cu 
infuzie de mentă sau de 
muşeţel. La fiecare şase 
luni se face un control me
dical pentru depistarea ea. 
riilor. Trataţi-le, fiindcă

nimic nu este mai urât 
decât un dinte cariat sau 
lipsă. Mâncarea sau bău
turile consumate trebuie să 
aibă o temperatură mode
rată, alternanţa rece — 
fierbinte fiind dăunătoare. 
Gingiile se fortifică prin 
tamponare cu zeamă de 
lămâie. - Mâncaţi m ere! 
Este ; uh ■ remediu exeelent 
de păstrare a, sănătăţii 
danturii.

Moda
Creatorii -de modă 

propun unelă modele 
cât ma, sofisticate: ori-' 
ginaie. complicate, în
drăzneţe. Fustele .s-au 
scurtat până r la refuz 
(atenţie însă la vârstă), 
bluzele se poartă am
ple," cu mâneci, largi, 
aplicaţii brodate şi în
florituri, volane şi eşar
fe Asistăm la explozie 
de culoare şi impri
meuri bogate, Se poar
tă cu succes pantalo
nul scurt, gen şort, şi 
veste colorate, direct
pe piele. .

La vogă sunt şi ro
chiţele gen „prineessesV 
netăiate în talie,: cu 
fusta eloşată şi ^partea 
de sus gen furou; cu 
bretele subţiri, vapo
roase, atât datorită cro
ielii cât şi: materialelor 
nobile: dantelă, , voal, 
satin, mătase.

Remember
•  Eu am dreptate, tu ai 

dreptate, el au de toate...
•  Multe erori au lost îm

brăţişate de dragul zestrei.
•  Nu se duce să-şi ghi

cească viitorul, de frică să. 
nu-i ghicească şi trecutul.

•  Ceea ce datorăm fami
liei să nu facem cadou ve
cinilor. '

O Iubita care nu-ţi cere 
nimic vrea totul!

•  Mediocrul nu e in sta
re nici să laude, nici să cri
tice. El bârfeşte.

•  Petele de cafea de pe 
haine se scot spălând lo
cul pătat cu apă sărată, 
iar limpezirea se face cu 
apă eurată.

•  Lămâile se poţ păstra 
în nisip. într-o Iădiţă se 
aşterne un strat de 4—5 
cm nisip, peste care şe pun 
lămâile ambalate fiecare 
în hârtie. Se aşază cu coa
da în  jos, la mică distanţă 
una de cealaltă. Peste rân
dul de lămâi se pune alt 
strat de 4—5 cm de nisip 
uscat, până ce lădiţa se

umple. Se păstrează la loc 
uscat.

•  Zaţul de cafea, diluat 
cu oţet şi amestecat în părţi 
egale eu apă, poate fi fo
losit ca detergent la cură. 
ţlrea obiectelor de sticlă 
sau cristal. Oalele şi era. 
tiţele se curăţă, de aseme
nea, uşor cu o cârpă aspră 
muiată în zaţ.

•  Ştergătoarele de îa par
briz, mai vechi, trebuie 
schimbate între ele pentru 
a curăţa mai bine geamul.

— Şi soţia nu are dimie 
împotriva pasiunilor dv, ?

— Nimic. ' .
— Dar în. timpul liber 

ce vă preocupă ?
— Spălatul vaselor şi 

călcatul rufelor.

— Dle director ,cum aţi 
dori să fie noua secretară?

— Să aibă vârsta de 20 
de ani şi 30 de ani vechime.

— Soţul meu este unicul 
bărbat care m-a sărutat.

Te lauzi sau îţi pare
rău 1

Frasinul
Este un arbore înalt, cu 

tulpina dreaptă, care creş
te prin păduri umede şi 
prin lunei. Se .folosesc frun, 
zele, pentru însuşirile tor 
diuretice şi diaforetice, în 
tratamentul reumatismu
lui şi gutei. Ceaiul din frun
ze este uşor laxativ. Infu. 
zia se prepară dintr.o lin- 
gură-două de frunze la un 
sfert de litru de apă. Se 
beau 2—3 ceaiuri pe zi.

• ae'is: n

Ce părere arveţi despre opoziţie?
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, . Opoziţie: „Raport din
tre două lucruri sau două 
situaţii opuse, contradic
torii ; deosebire izbitoare, 
contrast. împotrivire, opu
nere, rezistentă. .Totalita
tea persoanelor făcând 
parte din grupări politice, , 
potrivnice partidului carp 
se află lă putere".

împănat ca , un fazan, 
spectrul politic românesc 
intră treptat într-un con 
de umbră. Saturaţia po
litică cuprinde, tot mai 
mulţi Oamenii iar dialogul 
despre politică lasă un 
gust amar. De cele arm 
multe ori se răspunde. 
„Intrehaţi-mă 'orice- dar 
nu despre politică. Când 
aud despre politică, mi se 
Ufdă sângele în cap”.

Fără a - avea însă pre
tenţia epuizării unui su
biect extrem de impor
tant. am consemnat câ
teva răspunsuri Ia Între
barea enunţată; In titlu :

GHEORGHE BlRDEA, 
secretar executiv al PNL 
Hunedoara-: „Opoziţia: are 
nevoie de omogenizare, 
de cristalizare a liniei 
sale politice şi de renun
ţare ; a tendinţelor extre
miste.

Cred că în perioadă ac

tuală opoziţia are nevoie 
de a redefinire. şi o reor
ganizare, mai ales că nu 
a avut forţa necesară să 
se exprime-cu succes da
torită faptului că formaţi-

TINEBETLL 
ŞI POLITICA

unile care susţin puterea 
sunt unite şi formează o 
echipă omogenă.

... „Am o părero bună, 
trebuie să existe opoziţie”.

PETR1C MtiLLER: „E- 
fectiv nu ştiu ce să zic 
despre opoziţie. Sincer s ă ; 
vă "spun n-am studiat-o.,, 
M-am orientat mal mult' 
spre partidele de guver- ~ 
nământ.”

... „Numele meu este 
prea cunoscut de aceea 
ţin să-l păstrez: sub tă
cere. ' '

Eu n-am văzut totuşi o 
opoziţie in România. Opo
ziţie în sensul, adevărat al 
cuvântului efectiv nu e- 
xistă în România."

DORINA: „Şi bună şi. 
reg în acelaşi timp. Ar fi 
foarte tună' dacă ar fi mai 
unită. Âr fi şi mai bine 
dacă ar coborî cu picioa

rele pe pământ şi dacă s-ar 
lupta să nu contracareze 
puterea, ci să-şi pună în â- 
plicare programele prih 
care să convingă că ceea 
ce vrea să .facă este bine 
pentru poporul român.”

ZOLTAN FERENTZ: „Eu 
fac parte din opoziţie, lii- 
cru care vă datr-Steama 
după nume. E bine să o r 
opoziţie ca să ţină patere,! 
în frâu”

... "Nu ani'nici o părere, 
sunt neutru.”

ADRIAN FOPA: „Muţ*. 
tor politicieni atât din o- 
poziţle cât şi celor dc la 
putere ar: trebui să te fie 
ruşine. Nu vânează altceva 
decât ctolahul, afaceri mur
dare. După scindarea FSN- 
Ului o parte dintre politi
cieni au intrat în opoziţie. 
Acum,) vprbesc. cu neruşi
nare de corupţie, de mafie 
pe gând o parte dintre ţi 
sunt cei mai mari mafioţi. 
Chiar dacă cine mă cu
noaşte mă .. va înjura ; 
ca un tânăr care- ţin 
la această ţară pot-aâ-spun 
că unii nu merifă altceva 
decât soarta IUI Ceauşescu. 
Păcat- că na ti unea. română 
este condusă «fp rftnlţi im
postori .” '

CORNEL ?*WH5NAR

HonedoFertf pe locuri 
fruntaşe

Recent, echipa de ori, 
entare turistică a Cl-mu 
lUi Copiilor şi Elevilor 
Hunedoara a participat 
la întrecerile dotate eu 
trofeele „Cupa Pădurilor’', 
„Cupa Genţiăua” şi „Cu
pa Zaraftduluj”. Concur
surile au avut loc în pă. 
durile Lipovei. pe un te. 
ren greu şi denivelat. La 
ştart au fost aliniaţi spor. 
tivi din Cluj.Napoca, Ti
mişoara, Bucureşti, Arad. 
Deva şi alte local1lăţi.

Hunedorenii s-au i emar. 
cat şi de această dată : 
Gabriela Cociş, locul I la 
„Cupa Genţiana”, ■'locui 
II la „Cupa Zarandului" 
locul III la „Cupa Pădu- 
Hlor”. Colegul ei, Gabriel 
Copăeeanu, a ocupat to

cul 11 la „Cupa Pădurilor”' 
şi locul III la „Cupa Geto 
ţiana”.

‘Concurând, şî -antreno- 
rul echipei, Nîcalae Ple- 
şa, a ocupat locul I la ca. 
tegoria peste 30 de mii, 
atât la „Cupa Zarandului", 
cât şi Ia „Cupa Păduri
lor”.

Membrii cercului de 
orientare turistică fmne- 
«doreân împreună cu spor. 
tivi ai clubului similar 
din Deva într-un e- 
chipaj comun au repre
zentat judeţul Hunedoara 
la finala pe ţară ce s-a 

•desfăşurat la Poiana Pi
nului — Buzău.

V. IONESCU 
Hunedoara

La recentul Festival 
folcloric naţional „Lalea
ua de Aur”, a cărei pri
me ediţii s-a desfăşurat 
lâ Piteştii; solista vocală

Premiul special 
al

de muzică populară Cris. 
tina Mariana Pascu, sa
lariată la S.C FAVIOR 
S.Â. din ■ Orăştie, a ob
ţinut Premiu] Special a) 
juriului, ab» "-lânii un re. 
pertoriu spovitic zonei 
orăştiene şi purtând Uri 
costum autentic de o ra
ră frumuseţe,

IO AN \ ASII;, 
Orăsfie ,

MUSIO BOX Erasure (II)
Primul succes de top da

tează din decembrie ’86 
„Sometimes”, piesă care 
ajunge pe locul II în re. 
vişta NME, deschizând se
ria hiturilor şi âdueînd 
consacrarea grUp i’Ui. A. 
ceasta piesă este definito
rie pentru stilul lui Era. 
sure, în care se îmbină rit
murile electronice cu cele 
disco, vocea solistului Bell 
completând armonios acest 
fond mUzfaaî. In februarie 
’87 piesa It doesnt have 
to be again ocupă locul 12 
în Uiî şi prefaţează col 
de-al doilea album „Cir- 
cus” apărut la 30 martie, 
care intră direct în Top .5 
britanic. Din 4 aprilie gru. 
pul pleacă într-un masiv 
turneu european, promo- 
ţional al albumului, în pa. 
ralel piesa Victim of Iove 
ocupând locul 7 în luna 
iunie, J.

Circus — piesa titlu o- 
cupâ tocul VI în octombrie, 
grupul pornind fn primul 
turneu nord-ameriean, pri
lej cu care' piesa Sotneti» 
mes pătrunde în topul Bill- 
board. La finele ânului 198? 
apare versiunea remixată 
a albumului precedent sub 
titlu! „The two ring cir
cus”. Ship of fools (No 6 
în martie) şi Chains of Iove 
(No 11 in iunie) sunt alte 
piese care au pătruns în 
topul britanic, fiind extrase 
din acest album.

A little respect (No 4 
în. octombrie) prefaţează 
cel de-al treilea album in. 
ti ridat ..The Innocents” 
El oi t ul grupului Erasure 
va fi răsplătit la sfârşitul 
anului, când este declarat 
cel mai bun grup britanic 
din "88 1

In anul 1989, trei piese

din acest alinun pătrund 
în topul britanic: Stop 
(No 2-.în februarie), Drama) 
(Ne 4 în octurnbne) ş{ Vot) 
surround mc ( \To 15 în 
noiembrie)-.

Cel do-al patmioa album 
„Wild" a p c u t  in ’9Q aduce 
grupului in:i , succese d« 
top : Blu» • S ivnnaah Song 
( N o ‘3 în martie) şi Star 
(No 11 in unde) După o
perioada m caro grupul
s-a profilai pe activitatea 
conecrlistu a. Krasuro re
vine în im Va; Aţi >u piesa 
Choiu1- ţ \ ’* 3) • onti u ca
ia 15 a p  o sa pară, 
cel de al uv. m album sub 
titlul ,C” vas" în luna 

: septembrie., • i bc- U 13-lea 
hit dm lup al grup ului Era
sure ini it oi c i ;o\ ’ to bate 
you l i .m.  t v  Ic .tu petru, 

v' i a trai

IIUUI.A SLUESAN



frezenfa In judeţul nas- 
: tru a poetului Adrian Pă- 
iinescu,cu prilejul lansării 

■ recentei producţii de poezie, 
cuprinsă în cele trei yă- 
lume ale TRILOGIEI 
'CĂRUNTE" nu ar ii sur- 
nins pe nimeni în mod de- 

' isebit. In definitiv, iiecare 
• * icriitor, căni propune vjm- 

bltcului 0 trouă carte, Tşf 
*$legc modalitatea de a-şi 
prezenta cititorilor recenta 
ia  crea/ie. Surprinde, Insă, 
alături de lansarea de cor
fe, tentativa poetului de a-şt 
Continua vocaţia de anima
tor cultural, încercând

tl-şl prelungească reuşita 
e odinioară cu cenaclul 
,flacăia" in noua variantă 

ă cenaclului ..Totuşi iu
birea

Desigur, in graba nesă
buită cu care unit conce
tăţeni ai noştri vor Să în
groape tot ce s-a tăcut în

deceniile antedecembriste, 
tiu a fost „cruţată" nici ex
perienţa cenaclului „Fia- 
căra , cel care a tăcut să 
renască gustul tinerilor 
pentru poezie şl să tie pro
movată muzica tânără, ca 
o replică Ia muzica uşoară 
de atunci, plină de bana- 
m m  dş incultură şi chiar 
de teze potitizante. Aşa că 
tinerii în loc să fredoneze 
J n  Bucureşliul iubit", pre
ferau să cânte pe stadioane 
„Vânate de vânt”.

Uegarea „la grămadă" a 
valorilor trecutului apro
piat a creat un gol deru
tant în gustul pentru muzi
că şi poezie al tinerilor, 
cafe nu o putut să lie su
plinit pici măcar de pro
gramul non-stop MTV prin 
cablu. Aşa că duminică 
seara, o parte din tinerii 
care se întâlnesc în Deva

„La stânci", în zona Casei 
de cultură, a preferat să 
se deplaseze la Sala Spor
turilor pentru a audia po
ezie recitată de Adrian Pă- 
unescu sau Addm Erjebet 
(„Doina” iui Mihal Emi- 
nescu), pentru a-l asculta 
pe Tiberiu Gagoanpă, de 
13 ani, un chitarist de ex
cepţie, despre cate, în mod 
sigur, se va mal cuzf. Ca 
să na mai vorbim de „O- 
rtzont 77", de 'fiarta?, de 
Arpad Domokoş sau de 
Alexandru Zărnescu, de toţi 
protagoniştii cenaclului.

Şt fiindcă veni vorba de 
cenaclu, să ne reamintim 
Că el reprezintă o reuniune 
a unor oameni care-surii şl 
gândesc Ia tel, iar dacă 
ne leagă Iubirea, să lăsăm
să înflorească....... Totuşi
iubirea”.

TIBERIU (STRAIE

Comunală
Face un apel la conducerile asociaţiilor de locatari să se mobilizeze, 

pentru recuperarea debitelor restante de la locatari, pentru a putea achita 
datoriile la F.E. MINTIA până la 31 august a.c,, în caz contrar, neputând 
furniza în continuare apă caldă menajeră.

1 A .G .C .L
e r a t a  dialogul tu  presă cu 

locuitorii m m im u lu i

ADRIAN PAUNESCU

TIBERIU GOGOANTAADAM ERJEBET

PUBLICUL Fotografii: PA VEL LAZA

Deşi, in câteva rânduri aşi încercat 
în acest cotidian, să informăm locuito
rii Devei de preocupările noastre .pri
vind menţinerea în funcţiune a sisteme
lor de alimentare cu apă şi asigurare a 
apei'calde menajere şi a căldurii în se
zonul rece, în condiţii de calitate spo
rită, constatăm cu regret că o mare par
te din locatarii din blocuri nu sprijină 
efortul nostru de a repara şi întreţine 
instalaţiile şi traseele de transport ale 
apei Şi agentului termic, mai ales că 
peste mai puţin de 3 luni vom avea 
nevoie şi de căldură în apartamentele 
noastre (mai multă poate ea în iarna 
trecută).

La această dată» asociaţiile de loca
tari au de achitat către R.A.G.C.L. DE
VA fag 000 00? lei, cu suma foarte mari 
exemplificăm?' Asoc. nr. 24 (22 milioa
ne), nr. 25 (14 milioane), nr. 26 (39 mi- 

- lioane), nr, 20 (24 milioane), nr. 30 (20 
milioane), nr. 31 (24 milioane),

în  cazul în care conducerile asocia, 
.ţiilor de locatari nu se vor mobiliza, 
pentru a încasa taxele comune (şi în 
special restanţele) şi dacă nu toţi loca
tarii înţeleg că serviciile trebuie plă
tite, vom ajunge în situaţia de a nu ter
mina lucrările de reparaţii planificate 
şi începute deja, nemaipunând problema 
că suntem datori la F.E, MINTIA cu 

; 1.050.000 lei.
Conducerea F.E. MINTIA ne averti

zează câ dacă nu vom achita debitul, 
plus penalităţile de întârziere până la 
31 august a.c., nu vor pomi .furnizarea 
agentului termic şl vom avea aceeaşi 
situaţie neplăcută de anul trecut, când 
cetăţenii nu au beneficiat de apa caldă 
mult aşteptată, atât cei care nu au achi
tat, dar şi cei eare au achitat la timp 
taxele comune la asociaţiile de locatari.

Nu putem să nu dăm câteva exem
ple de cetăţeni, care au debite foarte 
m ari: din Asociaţia de locatari nr. 30 — 
Micro 15, bloc 6», ap. 30 — GROS AU
REL nu a mai achitat laxele comune 
din 1987 (! !), având o datorie de 246 714 
lei. Tot din această asociaţie mai amin
tim pe DODA GHEZA (279 000 lei); TU
LEA ŞTEFAN (242 827 lei); NAZARET 
MlHAI (206 651 lei). Din Asociaţia nr. 
28 — Micro -ÎS — MIHALCEA CON
STANTIN (380 092 lei); VARGA VASI- 
LE (293 050 lei); PETRO VAI ANDREI
(230 456 lei); IGREŢ ADRIANA (217 760 
lei). Din Asociaţia de locatari nr. 23 — 
Micro 15 — VOÎCU IOAN (277 029 lei); 
IVAN ILIE (204 411 lei); BLIDARU VIO
RICA (202 849 lei); SOLCA VALENTIN 
(231504 lei). Din Asociaţia de locatari 
nr. 29 — Micro 15 — GORAN REMUS 
(233273 Iei; TANŢA EUGEN (212957 
lei); CARPACI IOAN (221 089 lei); MUN
TEAN DAN (287 178 lei); ILICA GHEOR- 
GHE (209518 Iei); ENASOAIE MIHAI 
(303 665 lei); TAMAŞ ACHÎM (300144
lei) ; SZILAGHI GHEQRGHE (315 864
lej) ; GRANDEAN LIVlU (285 149 lei); CO- 

âSNlUC GHEORGHE (208 480 Iei);
TRAIAN VIORICA (266 410 lei); ANTON 
MARIN (262000 lei); ASAN MANUELA 
(212266 lei); CUCU MARICICA (360 000 
lei); ANDONJ TRAIAN £252 212 lei) |

. H1DNAN SILVIA (205220 lei); LAZA- 
REAN CONSTANTIN (388251 lei); FÎS- 
CUTEAN ŞtEFAN (270 903 Ieî). Asocia- 
ţia de locatari nr, 139 — Micro 15 — 
URSU VLAD1MTR (209 900 lei); GIUR
GIU PETRE (211904 Iei); GURETJ 
GHEORGHE (219216 Iei); TOMA FLO
RIN (263 345 lei). Asociaţia de locatari 
nr. 27 Bejan — CIORNEI ILEANA 
(272 750 1«); DANC ILEANA (2Q1 770 lei);
RAFi Pe t r u  (2 3 8 9 4 2  iei); o t v o s  v a -

S IL E (249 600 lei); MAC1NGO MARTIN 
(264 620 lei); PLEŞCA FLORIN (228 90.0 
Iei); FEKETE CRIŞTINA (215 570 lei))? 
IOV AN MARGARETA (224 090 Iei); AN
TAL ALEXANDRU (270 710 lei); AN- 
TAL FABIAN (458 610 lei î i ) ;  MIRON 
LUCIA (232 280 lei); MOTTKAN GA- 
VRIL (221210 Iei); SAHlU AUGUSTlN 
(315 020 lei); JURCA IOAN (206 800 lei); 
MACINGO IGNAT (306 310 lei).

Asociaţia de locatari nr. 140 — Bdul 
22 Decembrie — fam, ZELEA din blocul 
10, ap. 7 (231 006 lei) şi fam. JOCK, bloc 
17, ap. 27 (215 383 fer).

Lista ar putea conţinua (şi cu altă^~- 
cazie o vom face), dar atragem atei J  
tuturor celor care nu înţeleg că servi
cii ie trebuie plătite, că la nivelul nostru 
nu putem face protecţie socială, căci vom 
trece, alături de asociaţiile de locatari, 
Ia executare silită şi Vom merge până 
la solicitarea evacuării prin sentinţă ju
decătorească.

Trebuie creată şi o opinie de masă 
la nivelul locatarilor din bloc, pentru a 
nu pierde un confort câştigat în timp şi 
printr-un efort deo.sebit din partea noas
tră, pentru urt număr relativ scăzut de 
rău platnici.

Sunt situaţii când locatarii plătesc, 
dar administratorii (din motive pe care 
numai dânşii le cunosc) nu achită aceste 
sume la R.A.G.C.L. Exemplu; Asociaţia 
de • locatari nr. 24, din şpuşele adminis
tratorului" MARCU, a depus' la CEC su
ma de 15 milioane lei, având la noi un 
debit total de 22,4 milioane' ţel, şi nu 
credem că sunt singurii. Organele în 
drept se vor ocupa şi de aceste cazuri.

0  Facem- încă o dată apel la asocia
ţiile de locatari, să-şi revizuiască ir > 
laţiile din blocuri, pentru a se evita p.,<- 
derile de apă rece şi caldă, pierderi care 
încarcă aceste cheltuieli comune, iar ce
tăţenii să-şi spele caloriferele, pentru a s 
beneficia de căldură 'la  iarnă,

0  în acest sezon estival, au apărut 
unele probleme în aprovizionarea per
manentă cu apă rece în unele cartiere 
şi la etajele superioare, datorită in 
principal faptului că se consumă multă 
apă la udatul grădinilor, spălatul maşi
nilor, a eovoarelor etc.

Lipsa fondurilor băneşti a dus şi la 
întârzierea finalizării unor lucrări, care 
ar duce la echilibrarea presiunii apei In 
municipiul Deva, la rezolvarea operativă 
a tuturor avariilor ce apar datorită uzu
rii în timp a conductelor subterane,

01 Anunţăm şi pe această cale. că nu 
se mai aprobă blindări de calorifere în 
blocuri, iar cele ce au avut aprobare In 
toamna anului trecut, aeeasta tiu mai 
este- valabilă pentru sezonul 1994—1995.

0  Rugăm cetăţenii, locatari ai blo
curilor, să sprijine activitatea atelierului 
nostru de proiectare, pentru inventarie
rea corpurilor de Încălzire, acţiune te  va 
duce la distribuirea mai corectă a chel
tuielilor pe blocuri şt apartamente.

0 Anunţăm pe această cale că, pe 
data de 15 iu8« a.o., «-a ţinut licitaţia 
pentru contoarele de apă caldă şl ener« 
gle termică, pentru blocuri şi aşteptăm^ 
să vedem ce sume vor fl alocate în bu
getul local, pentru achiziţionarea tor. 
Pentru cei interesaţi, se pot lua infor
maţii de la sediul R.A.G.CL’. DEVA', 
bdul Libertăţii, nr. 6 — ATELIERUL DE 

>IF " ~
CONSILIUL DIRECTOR
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S.C. COMSIM S.A. SIMERIA 

anunţă scoaterea ia

••; I

1
a următoarelor spaţii comerciale, situate în ţ 
Simeria: \
•  str. Piaţa Unirii, bl. 2 parter, destinaţie 1

magazin industrial, în suprafaţă utilă de 18 • 
mp î A

•  str. Piaţa Unirii, bl. 6 parter, destinaţie 
prestări servicii, în suprafaţă utilă de 24 
mp

•  str. Avram Iancu, bl. 7 parter, , destinaţie 
magazin profil alimentar, in suprafaţă uti
lă de 90 mp

• '  str. 1 Decembrie, bl. A l  parter, destinaţie 
magazin general, în suprafaţă utilă de 70 
mp.
licitaţia va avea iac in ziua de 10 august 

1994, ora 10, la sediul societăţii din str. Piaţa 
Unirii, bl. 18, parter. înscrierile şi ridicarea 
documentaţiei se vor face până la data de 8.08 
1994. (139)

S C. COMTOUR LOWE S.R.L.

■V CU sediul în Sintuhaim, nr. 1 

Angajează de urgenţă’;

•  barmani;

•  ospătari; , ■# $f-:

•  ■ - r---'

•  femei serviciu.

\ Informaţii — tel* 621113 sa» la Sediul so- 
ţ cietăţii. Salar încadrare — 100 000 lei.
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SC. C. In. C. NOVA €©M S.K.L. DEVA

Vinde en-gros şi en-detaille, la depozitul 
magazinului Tineretului, din bdul 22 Dcceni- 
brîe.

•  detergenţi pentru spălat şi curăţat ţe 
sâturi, gresie, obiecte sanitare şl streiă.

Import Slovacia, adaos comercial zero (0). 
Vinde en-gros „
•  bere pasteurizată, import'Slovacia, la<

■ preţul de 755 Ici/sticla, garanţie 3 tuni.
Tel: 054 -  623428. <921150)

V SC. MACOFH, S A. TG. JIU 

V I N D E

- ŢIGLA PROFILATĂ TRASA ŞI PRESATĂ.
1 ■  ŢIGLA TRASA CU UN CîOC: 

cu preţurile de mai jos;
Cal. I t-  194 lei/buc.
CW.■'■■8 — 142 M fb m . \

I  ŢIGLA PRESATA CU DOUA CIOC URI TIP 
LEU: .

Cal. 1 — 350 lei/buc.
Pentru produsele livrate se asigură garan

ţie până Ia 50 ani.

F R E S  G O

K  mt mm w& |
prin reprezentanta 

HUNEDOARA:

•  dozatoare sucuri (supcrconcentrate) ’

#  maşini ingheţată 

•  refrigeratoare berc

•  vitrine frigorifice (verticale şi orizontale)

•  maşini paste făinoase, clătite 

espresso cafea, fripteuze, griil 

linii componente snack-bar :

•  mirii cuptoare pizză V

hârtie imprimantă

•  maşini tocat carne ‘ '. '

Hunedoara, str. Bălcescu, nr. 1, Poilcli- 
nica cu plată, et. 3, tel. 054/712832. *

S.C. COMPPIL S.A*

SUCURSALA HUNEDOAEA-DEV A

str. Griviţei, nr. 37

VINDE EN GROS şi cu AMĂNUNTUL, 
în luna august 1994, cu o reducere de preţuri 
cu 10 la sută şi adaos minim, covoare, mochete, 
pături şi stofe produse de S.C. COVTEX S.A. 
Cisnădie. i  , ; ; «:

I«
i

i \■ h
1

Taxe locale 

în municipiul Deva
Hotărârea Consiliului local Deva nr. 42, 

din 21 iunie, a stabilit cuantumul unor taxe 

locale, în limitele prevăzute de Legea nr. 27/ 

17 mai 1994.

Potrivit acestor reglementări, persoanele 

fizice sau juridice care ocupă temporar sau 

permanent locuri publice (altele decât cele a- 

menajate ca târguri, pieţe, oboare), precum şl |  

suprafeţe în faţa magazinelor sau atelierelor j 

de prestări de servicii, datorează următoarele j 

taxe:
ti
la) pentru Vânzarea de produse sau prestări £ 

de servicii diverse — l000 Iel/nîp'zi f i

Pentru cei care predau cantităţi mai «mari 
de 50 kg lână, nu se percepe, adaos comercial.

Oferă, pe bază de comandă, produse semi
fabricate din piei bovine, porcine, oving. ?

Informaţii suplimentare la telefoanele 
613117 şl 614:105. ‘ , .,

, S.C. „ARTEX" S.R.L. DEVA. 

cu sediul în Deva, bdul Deeebal, bloc K, parter, 

ANGăJEAZA următorul personal;

•  20 muncitori caii ficaţi — «mfecţlonferi
: : , î ;  - w

•  3 şefi secţie, specialitate confecţii textile

•  6 creatori medele

•  5 tractorişti •— mecanici agricoli

•  2© muncitori necalificaţi. ^

Relaţii la telefoanele 625859, 627969.

CHIOŞCUL „NARCISA* 

din Piaţa de legume Dacia — Deva 

VA OFERĂ ruY-V- -

•  sucuri la dozator TEC ‘

•  îngheţată Ia pahar

•  cafea naturală şi nesş la filtru,

14 . c e l e  m a î  Re d u s e  p r e ţ u r i  i

Vă aşteptăm zilnic, intre orele 7—21, in-î; 
i.clusiv sâmbăta şi duminica.

b) pentru depozitarea de diverse materia-

le — 800 lei/mp/zl; - 4 .1

J
c) pentru confecţionarea de produse —

1 000 lei /mp/zi. v

tn temeiul aceleiaşi legi, ocuparea locurilor 

publice în condiţiile da mai sus se face numai 

cu aprobarea consiliului 'local şl cu plata anti- 

cipată a taxelor datorate. ’

In acest sens, toţi agenţii economici de pe 

raza municipiului Deva urmează' a se adresa 
Consiliului local Deva, camera 15, pentru ob
ţinerea autorizaţiei de funcţionare, în baza 
Legii nr. 3/T972, privind comerţul interior.

Sumele stabilite în condiţiile de mai sus 

sunt datorate de la data de I iunie 1994, dată 
la care a intrat ân vigoare Legea nr. 27/1994.

Menţionăm că amplasarea teraselor sezo
niere pentra alimentaţie publică este stabilită 
prin Hotărârea Consiliului local nr. 42/1994.
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FILIALA ELECTROCENTRAIJE

D E V Â i :;l i

TERMOCENTRALA MINTIA * ^ ;

Anunţă locuitorii municipiului Deva că in 

perioada 15 august — 3 septembrie 1994 este 

planificată revizia instalaţiilor de producere şl 

transport a energiei termice.

Dacă până la terminarea acestor lucrări 

R.A.U.C.L, Deva ou va achita contravaloarea 

energiei termice livrate în primele şapte luni 

ale acestui ari <i miliard şi 50 milioane lei), F.E. 

Deva nu va mai furniza energia termică ne

cesară preparării apei calde m enajere.
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luai ,p‘mă la u iu i noap
tea, oră la care delega
tul organizatorilor, Ta- 
tnaş Arpăd, din partea 
Inspectoralulu; ren i 
Cultură Alba, care a  fă
cui tot ce este 1 posibil 
pentru a ne ajuta, am 
fost anunţaţi eă vom fi 
transportaţi a doua zi 
(duminică), in jurul orei

pentru noi

. Dar cam pe- tot par- 
cursul, de lă inspectorat 
nu ştia dreapta ce făcea

stânga şi Invers, promi
siunea a fosi un mare 
bluf: ni s a spus că nu 
mai există;; deja, nici un 
mijloc de transport a- 
decvat. Am rămas, - toţi, 
uimiţi, nevenindu-ne să 
credem că după aproape 
doua zile de aşteptare, 
nu ne putem prezenta 
spectacolul, I.a toate in- 

. sistenţelo şi argumentele

noastre conform cărora 
noi trebuia să deschidem 
spectacolul, organizatorii 
şi Poliţia judeţului Alba 
au rămas impasibili.

Ne am întors acasă 
dezolaţi, cu un’ gust. a- 
mar, iar artiştilor ama
tori, descumpăniţi, nu le 
venea să creadă ce s-n 
întâmplat. Ne întrebăm :

„Cui. prodesi ?" şi ne 
dăm singuri răspunsul: 
nimănui... Din cauza in
dolenţei unor oameni , a- 
bilitaţi să asigure desfă
şurarea normală a lucru
rilor, am fost frustraţi de 
a participa la marca săr
bătoare.

Un conâiliator ar putea 
spune că este vorba de 
o simplă scăpare: Noi
zicem că este o „mică 
marc scăpare". Cam aşa 
am participat noi Ia săr
bătoarea de. pe Muntele 
Găina. ţ-

i !
CONSILIUL LOCAL AE ORAŞULUI SIMERIA 

Organizează

1 \
\
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VAN/AH1 ~  
CUMPĂRĂRI.

:» Societatea „Ga
rant Consulting", tel. 
016419, facilitează van*, 
za rea-cu mpărarea a-
partamentelor,. caselor, 
terenurilor. Cumpără
torii sunt serviţi gra- 
tuit, (8615)

gaz, canalizare, central. 
Informaţii după ora 13, 
tel. 615551. ' (8083)

♦  Vând avă gă *
nr. 83. Tel. 611345. (8681)

•  Vând apartament două 
camere Simeria. Informaţii 
tel. 621368,' după ora 16.

■ $081)

# Vând oglindă cris 
tal 140/77 cm, ve- 
ehime 10< aui H« aţii 
tel. 641069, : (8676)

1 •  Vând Lancia Prisma
t 00 > • '! : .  . : t ‘o
4) , Tal. 012028 (8694)

•  .Vând. tractor U 650,
semiremorcă şi plug , cţl, 
ti ia * razde * > * (naţii 
Suligliefe 148, tei. 627807, 
617256. ' (8697)

•  *. t id .ţ ?. htmc-nl ic uS 
camere, ţt. 4, faianţă, gre
sie. Deva. Tel. 626608.

(8757)
•  \find apartament 3

camere,, str. Libertăţii, cum
păr apartament două ca
mere central. Devâ, tel. 
617729 (8095)

•  Vând Fiat Regata 75
S. înmatric-uiabil, 3300 
DM,' negociabil, piese Re
nault 18 TS, talon Dacia 
1300. Tel. 730998, între
orele 9—23. (8693)

•  Dc vânzare televizor
alb-negru. marca Olt 214, 
stare perfectă. Tel. 623460,
intre orele 20—21. (8692)

•  Vând garsonieră. A-
loca Pescarilor, bl. 30, In
formaţii Simeria, tel. 
660629. (8689)

•  Vând Renault 20 GTD
(Diesel) pentru piese de 
schimb. Informaţii tel. 
617744 sau 611027. (8688)

•  Vând apartament str. 
Kminescu, bl. 12, ap. 37, 
zonă centrală Deva, (8760)

•  Vând Ford Sierrn, 1,8, 
motor benzină, an fabrica
ţie 1985, înmatriculat, preţ 
4000 DM. Deva, tel’. 621673.

•  Vând garsonieră De
va Progresului, parter. 
Tel 615428. (8090)

•  Vând casă Deva, apă.

•  Vând băutui'] £)lcoc>*
lice, detergent şi celofan 
alimentar import. - Tel. 
616980. (8670)

•  Vând sau schimb a- 
partament, două camere, 
ultracentral, ‘ Deva, • 'cu 
Bucureşti. Tel. 017925,'

•  Vând casă In Sereca
nr. 49, Tel. 048/620774. :

(8674)
•  Vând apartament două

camere, ultracentral, i bl. 
C 1, âp. 34, et. 3, str. Li-; 
bertăţii, vizitabil .orele 
14—18. (8673)

•  Vând convenabil a-
partament 4 camere, 45- 
minescu. C ’ 2, tel. 622964, 
orele 18—22. (8668)

•  Vând microbuz Volk
swagen 1600, înmatriculat, 
2000 DM, necesită reparaţii 
şi Oltcit Special. Deva, 
tel. 614578. ’ (8667)

•  Vând tractor 650,. bun 
pentru batoză. Relaţii tel. 
618757, după ora 16,30.

(8666)
•  Vând apartament 4 

camere decomandate, zonă 
centrală. Tel. 618198. (8664)

•  Vând . apartament 4
camere, confort I, parter, 
str. Eminescu, posibilitate 
privatizare. Tel. 627336, 
după ora 20.' (8663)

•  Vând televizor, mo
nitor color 021. Relaţii ia 
tel. 618439, între orele 
18—21. (8658)

•  Vând 4 căţei Lup. Si
meria, tel. 660608. (8755)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere, faianţat, 
parchetat. Mioriţa. Tel. 
622481. (8756)

•  Vând urgent aparta- 
.ment două camere, con-

* J» * * •*- ■-■j*.*-»-». •

RADIO DEVA
22,00 Ştiri; 22,10 Seqol 
XXI; 23,00. Muzică; 2-1,00 
V.O.A. Europe.

MIERCURI, 27. 07. 1991 
0,00 V.O.A. Europe;

0,00 HBC; 6,30 Maratoâ 
matinal; 9,00 Ştiri; 9,10 MIERCURI, 27. 07. I91H
Morning music; 11,00 18,00 Deschiderea
Mica publicitate radio; misiunii; 18,05 Desene a- 
12,00 Cocktnii magazin; nimnte în serial: Toţi că-
13.00 Ştiri: 13,10 Mica ţeii merg în Rai — c- 
publioiinlc radio; 11,00 pisodul I; 18,25 Avnnpre- 
BBC; 14,30 Muzică; 15,00 micra filmelor la Dcvasat; 
Actualitatea hunedoreană; 18,30 Viitorul planetei
16.00 Sport: 16,30 Mu- noastre: Perspective — 
zică; 17,00 Ştiri; 17,10 documentar. IVorldnet U- 
Miea publicitate radio; sia; 10,00 Main Street
18.00 BBC; 19,00 Apăi jazz — partea a Il-a; 
asta i muzică?; 20,00 Ron- 19,30 Anunţuri, publici- 
dul de seară; 21,00 BBC; tate; 21,00 Film artistic: 
21,30 Tristeţea e liberă; Maimuţa supărată.

v .,.‘.v ,w ,v .v .* w rw .,iV A ,/.V rtv riV ,,.v .,,v .v

fort sporii, faianţă..: par
chet, 623406. (8758)

•  Vând apartament două
camere şi Ford Sierra Die
sel ,preţ 11000 DM, nego
ciabil, Tel. 626929. (8616)

•  Vând NisSan Combi, 
televizor color, computer 
38G SX; f igide , t *„•> n - 
de spălat vast 1 .71 (9 2

(0459;
•  7 n i cs cur1;

gradină, apă, gaz. Miiui 
Kn» îescu Fel i 13824.

'ci.rrf-
•  V i< ă .4, a ţaţne it d -

camere. Micro 15, parter, 
bl. 64. Relaţii tel, 195, Bă- 
iţa. (8770)

•  F-- vânzare iadă îvl~
gorificâ 450 i. televizor co- 
lor Panasonic, maşină spă
lat auto atie Bocsh 
frigorifică 4 sertare, fri- 
gid<' 100 i rnaş î s  cusut 
electrică, maşină uscat 
rufe. Ţel. 628557, . (8769) ,

•  Vând apartament cen
tral, două camere. Tel. 
026385. ’ (8762)

•  Vând VW Golf 1600
Sport, pe benzină, înscris, 
.tel: 715320. - (0904)

•  Vând apartament trei
camere, A. Iancu, bl. 140/ 
36, tel. 712231. (6975)

•  .Vând mobilierul unui
apartament cil 2 camere, 
inclusiv uz casnic. Tel. 
723080. (6981)

•  Vând cadă nouă, fontă,
neinstalată, te). 711134, 
după ora 18. (6999)

4  Vând viţel de 6 luni, 
informaţii Bîrcea Mică, 
nr.,-19. (0700)

•  Vând apartament 2
oamere, bd. Corvin 1/21, 
tel. 714637. (6998)

•  Vând casă cu gră
dină în Hăşdat, 138, in
formaţii tel. 711109. (8805)

•  Vând apartament 2
camere, mobilat, decoman
date ,cu îmbunătăţiri: Tel. 
717331. ' (988CC)

•  Vând casă şi grădină,
informaţii Peştişu Mare, 
nr. 59. (8807)

•  Vând apartament 2
camere, Hunedoara, zona 
patinoar (Stadion), tel. 
711775. (8809)

•  Vând (schimb) mi
crobuz Mercedes' 2(57 Die
sel, cu Mercedes 123. Tel. 
723080. (8810)

•  Vând maşină injecţie 
mase plastice şi macara 
Pionier, tel, 613009.

(1530782)
•  Vând dozator suc Cor-

nelius, 5 guri. Tel. 623267, 
după ora 20. (1530783)

P I E R D E R I
•  Pierdut livret militar, 

adeverinţă militară pe nu
mele Gostian Iosif, din 
Deva. Se declară nule.

(8657)
•  Pierdut carnet de 

muncă, pe numele Sfatu 
Vasilica.. Se declară nul.

(8696)
SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
•  Schimb apartament

•  Cu profundă du
rere, anunţăm dispa
riţia fulgerătoare din 
viaţă a celui care a 
fost un bun soţ, tată 
şi bunic
I.t. eOl. (r) VASII.E 

ROATIŞ
in vârstă de 67 ani 

înmormântarea va 
avea loc azi, în satul 
Potău, judeţul Satu 
Marc. ' > (8808)

•  Cu sufletele îndurerate,
anunţăm trecerea în ne- 
fiinţă a minunatului nostru 
tatu, bunic şi străbunic
devotat

IOAN COSTA
Rămânem nemângâiaţi pen
tru totdeauna. Familia.

(8701)
•  Soţia Mariana şi fiul 

Gabriel aduc mulţumiri fa
miliei Demea, tuturor co
legilor şi prietenilor pentru 
sprijinul acordat în cele 
mai grele clipe pricinuite 
de trecerea in nefiinţă a 
iubitului soţ şi tafă

prof. EUGEN BURZA

V
I \

\ \
'V
\

in data de 12 august, orele 10, Ia sediul Con
siliului local, pentru închirierea pieţei agro- 
alimeiitare şi a târgului de animale.

Ofertele se depun până la data dc 9 august 
1994, orele 15,00.

Informaţii suplimentare se obţin la Con
siliul: local Simeria-,-str. A. Iancu, nr. 23, tel. 
660005. *

două camere, Kogălrtict-a- 
nu, parter, pentru garso
nieră,- zonă apropiată, etaj, 
1—2, tel. 612859, 15—21. .

(8687)
•  Schimb apartament

două camere Deva cu casă 
liia, cumpăr teren intravi
lan. Ilia. Brâznic, tel. 
627785. ' (8665)

INC HIRIEKI
«# i '1 | mru ich i

garsonieră mobilată. Tel.
618888. • (806 î)
r •  închiriez cameră (la 
•.£<•<*!. str H >rea 3‘U rj 
sibilităţi -privatizare. -Deva; 
624705.

(8789)
DIVERSE

•  Cu autorizaţia nr. 725, 
din 18. 06. ’90, eliberată de

'Primăria judeţului Hune
doara, a luat ffinţă Aso
ciaţia familială, cu sediul 
în Deva, str. Mărăşti, re- 

'prezerrtaţă prin Căldăraş 
Octavian. (8691)

•  S.C. „Capricomex" a-1 
nunţă începerea activităţii 
cu 15 iulie 1994, practicând 
următoarele adaosuri:’ en- 
groş — maximum 40 Ja 
sută; en-detaille — maxi
mum 80 la sută. (8677)

OFERIt DE 
SERVICII

•  Mişu I.uppa anunţă 
excursie Polonia duminică 
31 iulie, cost 40 000. Tel. 
612166. (8686)

•  Împrumuturi în lei. 
primiţi imediat ta Casa 
dc Amanet Simeria, zilnic 
8—12, 15—17, tel. 661721.

(8446)
•  S.CJ. „Melkar Bibicu'*

S.C.S. angajează pentru 
magazin „Konya" vânză
toare, absolvente de liceu 
comercial. Informaţii tel. 
616900, 626390. (8669)

DECESE

s
V

CONSILIUL LOCAL ŞQIMUŞ

Organizează în ziua de 16 a fiecărei luni. 
inclusiv luna octombrid 1991,

*
*

pentru vânzarea obiectelor preluate de 1<j 
fostul C.A.P.

Informaţii suplimentare Ia sediul Consili
ului Local Şoimuş.

1
\
s
\
\

s

\

COOPERATIVA CAUCIUCUL 
Str. Depozitelor, nr. 1, Deva 

Tel-fax 051 — 627113 

Produce şi comercializează:
•  covoraşe auto;
•  garnituri profilate (chedere) şi presate 

de uz general şl rezistente la proiluse petro-. 
Herc;

•  amestecuri din cauciuc;
•  tălpi matriţate, dttroflex, tocuri şi feţe 

tocuri;
•  matriţe;

- •  încălţăminte dc femei, bărbaţi şi copii. 

LA PREŢURI FOARTE AVANTAJOASE

\
s S.C. APROTERRA S.A. SIMERIA
\

s
s

s

Având în vedere majorarea costului tram- 
porturilor mărfurilor, al energiei si cheltuieli 
lor PTT, S.C. APROTERRA S.A. Simeria a 
nunţă intenţia dc majorare cu 5 la sută a a- ] 
daosului comercial practicat, începând cil 25 
august 1994.

I
*
s
\
\
\

s

\
\

REGIONALA DE CAI FERATE TIMIŞOARA ‘ 
SECŢIA L 5 DEVA <

ANUNŢA !
închiderea pasajului Ia nivel km 431 i 884,| 

halta Gcoagiu de pe D.J. 705, în data de 28. | 
07. 1994, între orele 8,00—14,00. J

Accesul peste linia CF se va putea face J 
prin Simeria (via Urol — Bobâlna — Rapolt)* 
sau prin DC 42 la ieşirea din Orăştic (partea \ 
spre Aurel Vlaicu. _ \

\
s
i S.C. „CARMETAPLAST“ S.A. 

D E V A

\
\
s
\
\
\
s
\

Organizează in data de 15 august 1994 in- \ 
terviu pentru ocuparea : 1

— 1 post inginer electromecanic sau mc- J 
canic pentru activitatea reparaţii uti- 1 
laje. \

Se primesc ingineri stagiari, inclusiv din J 
promoţia 1994. 1

Depunerea actelor se face ia compârtîmen- j 
tul personal al societăţii, până la data de ] 
10 august 1994. *

Ziai editat de S.C, „CUVÂNTUL LIBER*’ S.A, DEVA J'20/618'1991. Cont 307050601 B.G. Deva. Cod fiscal 2116327 Deva, str I Decembrie, 35 jad. Hanedoara 
j’elelwane fii (275, 612157, fi! 1269,-625904, fax 6!8i>6!Consiliul de administraţie ; Dumitru Gheonea — preşedinte, Minei Rodea. Virgil Crişan,
Ijln-riu Islrate, Nicolae Tircob — administriitnri Tnlreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o noadă autorii acestora.

Tiparul executat ia S.G. „POLIDAVA** S.A. DEVA.


