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•  CAPRI. In perioada 
IX—13 septembrie se desfă
şoară lă Palazzo dei ■ Con- 
gressi, din insulă Capri, în 
Italia, un- seminar al A- 
dunării Atlanticului de

Nord (forumul parlamen
tar al NATO) pe tema ,.Se- 
CşyrUată şi stabilitate în 
regiunea mediteraneană”, la 
care participă şi repre
zentanţi ai Parlamentului 
României.. Domnii .Ion Ra- 

. ţiu, şeful delegaţiei româ
ne la AAN. şi Alexandru 
Radu Timofte, şef-adjunct 
al delegaţiei, vor fi pre
zenţi la lucrările reuniu
nii, organizată în cadrul

iniţiativei Rosc-Uoth pen
tru Europa de Esi.

•  COPENHAGA. Avioa
ne şi nave din şapte ţări 
membre ale NATO au în
ceput luni' o serie "de c- 
xerciţii militare, care se 
vor desfăşura pe parcursul 
a zece zile, în apele dane
ze din Marea Baltică — a 
anunţat un purtător de cu
vânt al Alianţei nord-atlan- 
tice, citat de Reuter. La

* * * * *

exerciţiile I b w A ite : '„O- 
rizont deschis 1994“ parti
cipă aproape 4* de nave 
de război şi forţe aeriene 
din Danemarca, Franţa, 
Marea Britanie, Germania, 

-Olanda, Norvegia şi Sta
tele Unite. Purtătorul de 
cuvânt a adăugat că .star 
iele baltice, care nu . sunt 
membre ale NATO, au tri
mis observatori la aceste e- 
xerciţii militare.
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DE IERI, LA DEVA, SE FURNIZEAZĂ 

APĂ CALDĂ
Ieri ne-a -sunat la redacţie dl ing. Comeliu Io- j 

ne,seu, directorul general al RAGCL Deva.
„Dorim să comunicăm populaţiei pentru care noi j 

. organizăm servicii de gospodărie loCativă că începând j 
de astăzi (ieri — n.n.),*furnizăm apă caldă menajeră! 

i  prin 11 din cele 35 de puncte de termoficare. Cele | 
!; 11 PT deservesc asociaţii care şi-au achitat în pro-_ 
‘-cent mai mare satt în totalitate datoriile către noi. I 

Scările sau blocurile în care există mulţi datornici ] 
nu vor primi apă caldă, chiăr dacă sunt racordate) 
la unul din cele 11 PT.

JPacen de aceea încă o dată apel către populaţie ) 
să-şi achite taxele comune pentru ca şi noi la râu-< 
dul nostru să nc putem achita datoriile la RENELÎ 
şi să prestăm pentru populaţie un serviciu, civilizat*, j
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LA FERMA NR. 9 BRĂNIŞCA

Legumicultorii la strânsul recoltei
In fiecare zi, de dimi- Onorat obligaţiile faţă de |  

neaţă până seara, pe te- proprietarii de pământ, l i - * 
renul fermei nr. 9 Bră- vrându-le câte 800 kg 1

grâu şi 40 kg zahăr la. un * 
hectar cultivat".

I 

I

nişca, aparţinând Horti
colei Deva, - mâinile har

nice ale lucrătorilor strâng 
roadele muncii lor din 
acest an. Şeful fermei, 
tânăra ingineră Dorina 
Urs, pare în bună mă
sură mulţumită de pro
ducţiile obţinute. „Cu 
toată seceta din acest an 
şi a căldurii excesive, a 
unor greutăţi financiare, 
recoltele sunt bune. De 
pe cele 90 ha cultivate cu 
cartofi, recoltăm 17—18

Nu putem încheia â- I
ceste rânduri fără să sub- |  
liniem contribuţia lucră- « 
torilor din această fer- ! 
mă de pe malul Mure- |  
şului pentru care respec- J 
tarea tehnologiilor de lu- |  
cru şi calitatea muncii pe j 
toate fazele producţiei I 
sunt pe prim plan. Aici * 
munceşte şi neobositul I 
mecanizator Ion Mureşan.,

extraordinară

tone la hectar, precum De 8 ani, un adevărat teh- I
sii irnnhrtnnfA i'î i „a____ ?şi importante cantităţi de 
morcovi, pătrunjel, faso
le, varză, roşii, sfeclă de 
zahăr — ne spunea dom
nişoara inginer D. Urs. 
Pentru a satisface cerin
ţele proprietarilor de pă
mânt am semănat şi grâu. 
Şi doresc să vă spun că 
arn fost primii care ne-am

mcian şi sarguincios me- • 
canizator, execută eu o |  
rară Conştiinciozitate lu- J 

crările agricole şi de mulţi I

Luni, 12 septembrie, la Deva, Consiliul ţ 
judeţean s-a întrunit în şedinţă extraordinară. ‘ 
Cei 31 de consilieri 'prezenţi din totalul de 45 
aleşi au dezbătut :

— Proiectul de hotărâre privind rectifica- , 
rea bugetului judeţului Hunedoara pe anul)

Proiectul de hotărâre privind stabilirea ( 
şi modificarea unor impozite şi taxe locale dei 
competenţa Consiliului judeţean |

-— Suplimentar ordinii de zi anunţate an- 7 
terior, s-a discutat Proiectul de hotărâre pri- V 
vind componenţa delegaţiei hunedorene care i 
se va deplasa în Scoţia pentru contacte bila- \ 
terâle şi semnarea protocolului de înfrăţire cu \ 
comitatul Hampshire ; i

— Probleme organizatorice. t
La primele trei puncte ale ordinii de zi <

consiliul a adoptat hotărâri corespunzătoare.)
La ultimul punct -— probleme organiza

torice — trebuia să se adopte o hotărâre în 
problema vicepreşedintelui care îl va înlocui 
pe dl. Costel Alic, preşedintele suspendat, pe 

'tim pul cât durează măsura suspendării. Cei 
prezenţi au decis prin vot deschis ca acest 
punct să se reia în dezbatere la prima şedinţă 
ordinară. Până atunci actele pe care semnătura 
dlui Costel Alic nu este valabilă vor fi semnate 
de dl vicepreşedinte Ioan Uifăleanu.

întrucât modul cum au fost înţelese şi 
dezbătute problemele de la acest punct nece
sită o revenire, o vom face în numerele ur
mătoare ale ziarului nostru. (I.C.)

orice fel de utilaje fără

•— •— •— * — * — •— *

DE Pitii
Anul 1992' a reprezen

tat pentru unităţile mi
niere din cadrul R.A.C. 
Deva un nou moment de 
reorganizare, de revedere 
a structurilor; de distribui
re şi redistribuire a unor 
sectoare i m p o r t a n t e ,  
intre noile structuri, 
înfiinţate acum doi ani, 
Sucursala ; Minieră Poiana 
Ruscăi ocupă un loc- im
portant prin dimensiune te
ritorială şi . pondere econo
mică.

Ce anume s-a întâm plat. 
din noiembrie ’92 încoace, 
dar mai ales care este pul-

de fier. a nemetaliferelor 
(nisipuri, mozaicuri, piatră 
concasaţă); precum şi a 
minereurilor complexe de 
plumb, zinc.

— Carc sunt beneficiarii 
produselor sucursalei ?

— Beneficiarul nostru 
principal îl : reprezintă S.C. 
„Siderurgica"- S.A. Hune
doara şi „Sometra" COpşa 
Mică. De la înfiinţarea su
cursalei, lună de lună, am 
reuşit să realizăm produc
ţia marfă planificată, chiar 
cu uşoare depăşiri. între 
1—14 la sută.

Avem şi probleme deosc1-

«ţ V • ; •

In unităţile miniere

sui vieţii economice . în 
prezent l-am rugat pe dl 
Ionel Lazăr, director ad
junct al Sucursalei, să ne 
facă câteva precizări :

— S.M. Poiana Ruscăi s-a 
organizat pe scheletul fos
tei întreprinderi Miniere 
Hunedoara, care are în 
componenţă E.M. Ghclari, 
Preparaţia Teliuc, Sectorul 
Minier Teliuc, Secţia Me
canică, Autobaza, E.M. Boi- 
ţa — Haţeg, E.M, Bocşa, 
E.M. Ruşchiţa şi de la 1 
iulie, E.M. Iara din jude
ţul Cluj.

Din câte se poate obser
va, sucursala se întinde pe 
trei judeţe, având ca o-, 
biect principal de activita
te extragerea minereurilor.

bite. cu care ne confrun
tăm ? In primul rând rie 
confruntăm cu asigurarea 
resurselor financiare care. 
datorită neîncasărilor de ia 
beneficiarii noştri, nu reu
şim să asigurăm la timp sa
lariile şl totodată baza teh- 
nico-materială necesară 
preocupându-ne in mod 
special de rezolvarea pro
blemelor de aprovizionare 
şi de plată a energiei e- 
lectrice şi a gazului me
tan. Am încercat şi o com
pensare de aproximativ 47 
la sută ce a impus multe 
deplasări în ţară.

CORNEL POENAR

MIERCURI,

14 SEPTEMBRIE

Au trecut 256 zile din 
an, au mai rămas 109. 
înălţarea Sfintei Cruci 
(praznic şi post). '• 
1769. S-a născut geo
graful şi naturalistul 
german ALEXANDEK

(Continuare in pag. a 2-a)

VON HUMBOEDT (m.
. 1859). ; , : V' . V *; •
0 1858. S-a născut SO

FIA NĂDEJDE (m. 
1947), scriitoare şi pu
blicistă română.

0 1913. Are loc la Orăş- , 
tic Adunarea generală 
a ASTHEI, la care au 
participat personalităţi 
de scamă : Andrei Bâr- 
seanu. Barbu Şt. De* 
lavrancea, Silviu Dra. 
gomir ş.a.

0 1926. Este construită la 
Reşiţa prima locomo
tivă pe cale normală.

O

O Angajăm personal dornic de afirmare
la firma „Mintea în zadăr“. ;

să apeleze lâ unităţi 
profil! (S.G.)
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I A B O N A M E N T U L  | 
J LA „CU VÂNTUL L1BER“ |
• Puteţi să intraţi în posesia ziarului nostru! 
|  mai ieftin decât la chioşcuri prin efectuarea de |

(9 abonamente. Costul abonamentului Ia ziarul |  
„Cuvântul libcr“ Deva este de 800 de lei, plusj 

I taxele poştale. I

I Factorii poştali şi difuzorii de presă elec-u 
tucază contractarea abonamentelor pe lunal 

I viitoare. Grăbiţi-vă 1 Cel mai sigur mijloc de I 
I a intra în posesia ziar ilui preferat este abo-S 
I namcnlul. |

•  Cursuri. Filiala da 
Sruce Roşie a judeţului 
Hunedoara, în colaborare 
cu Direcţia sanitară ju 
deţeană şi Spitalul mu
nicipal Deva organizează 
cursuri pentru pregătirea 
surorilor voluntare de 
Gruce Roşie, cu durata de 
2 ani. Cursurile Încep la 
1 octombrie 1994. înscrie
rile se fae la  sediul Filia
lei, cartier Gojdu, Aleea 
Viitorului 4, zilnic, între 
orele 8—16. Relaţii la te
lefon: 626358. (P.G.)

•  10 milioane lei pro
fit. S.G. „Mercur Corvi- 
nex“ SRB asigură apro
vizionarea cu produse a- 
gro-alimentare a locuito
rilor municipiului Hune
doara şi a celor din în

treaga zonă a Pădurenilor. 
Societatea are 55 unităţi 
de desfacere, din care 30 
sunt date în locaţie dc 
gestiune. In primele şap- . 
te luni din acest an. S.G. 
„Mercur Gorvinex'1 a 
realizat un profit net de 
10 milioane lei. (Tr.B.)
•  Sfidând concurenţa. în 

lumea afacerilor se în
tâlnesc tot felul de si
tuaţii, unele fiind chiar 
bizare. Aşa-este şi cea 
care ne-a relatat-o un

• angrosist din Deva. în 
trucât la unele produse, 
în special la băuturi ră
coritoare, practica un ă- 
daos de sub 10 procente, 
ceea ce-i convenea, evi
dent. considerându-1 mul
ţumitor, el a fost che
mat la ordin şi obligat 
de ceilalţi comercianţi cu 
profil similar să se ali
nieze la preţul pieţei, si. 
tuat undeva 'aproape la 
dublu, acceptând compro
misul pentru a avea li
nişte. (N.T.)

•  Culesul porumbului, 
tn ciuda timpului potriv
nic, cu secetă prelungită, 
recoltatul porumbului a 
ajuns la scadenţă. Până 
acum. în judeţul nostru.

s-a strâns, producţia de 
pe aproape 20 la sută din 
suprafaţa cultivată, prio. 
ritate acordându-se tere- 

_ nurilor ce urmează să fie 
însămânţate eu grâu. (N.T.)

•  „Cristalin" I.a parte 
rul blocului 13 DMN, din 
Haţeg, dna Aurica Birău 
a deschis- o unitate care 
oferă o gamă diversă de 
articole optice : ochelari 
de toate... dioptriile, len
tile, rame pentru toate 
preferinţele etc. In plus J 
aici se execută şi repa- < 
raţii la toată gama dc I; 
ochelari. Şi o remarcă . J  
preţurile sunt mai mici < 
decât la alte unirăţi de f  
profil (N.S.l
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La 58 de ani după IALTA
Nicolae Iorga spunea că minciuna, nedreptatea 

şi silnicia pot dura decenii şi chiar secole — ade
vărul şi dreptatea sunt însă veşnice. Aşa-zisa „în
ţelegere” de la Ialta, de acum 50 de ani, ilustrează 
cu prisosinţă acest imens şi copleşitor adevăr. Prin 
Conferinţa de la Ialta, toleranţa, slăbiciunea şi la
şitatea lui Roosevelt şi Churchiil pe de o parte şi 
perseverenţa îmbinată cu şiretenia lui Stalin, pe 
de altă parte, au îngăduit Uniunii Sovietice să a- 
nexeze Ţările Baltice, Estul Poloniei şi Basarabia, 
apoi să instaureze regimuri comuniste în România, 
Iugoslavia, Bulgaria, Albania, Polonia, Cehoslova
cia. Ungaria şl Germania de Est, extinzând socia
lismul ştalinist până la Elba, Viena şi Adriaţica.

Regimurile totalitare instaurate prin politica 
demagogică şi brutală a . U.R.S.S., care impunea cu 
forţa împlinirea „visului de aur al omenirii" pe 
două treimi din suprafaţa Europei, au durat jumă
tate de secol, apoi s-au prăbuşit sub absoluta şi 
veşnica putere a adevărului şi dreptăţii.

Astăzi, când' apele politice tind să-şi găsească 
limpeziciunea şi matca tot mai firească în contex
tul complex încă destul de fragil al stabilităţii şi 
democraţiei dorite de popoarele bătrânului conti
nent — Europa o lectură a cărţii întitulată „IAL
TA'' (înţelegeri pentru 50 de ani), scrisă de istori
cii şi politicii D.D. Hatchet şi G.G. Springfield, 
poate constitui prilej de utile şi înţelepte reflecţii 
despre cum s-a marcat şi cum s-ar putea marca har
ta ţărilor sub „condeiul” marilor puteri, al orga
nismelor şi structurilor politice europene şi interna
ţionale actuale.

Din perspectiva de azi, deosebit de grăitoare 
sunt discuţiile, părerile şi hotărârile privitoare la 
unele dintre ţările mici, faţă de care partenerii oc
cidentali ai dialogului de la Ialta au dovedit o vi
novată lipsă de interes. Din păcate, această a titu 
dine a continuat şi după Ialta — o dovadă concre
tă fiind indiferenţa lui Roosevelt faţă de ultimatu
mul brutal adresat de Stalin guvernului României, 
prin care se spunea câ, dacă în scurt timp comu
niştii nu obţin puterea, Uniunea Sovietică „nu va 
fi responsabilă pentru con tinuarea existenţei Româ
niei ea stat independent" (p. 89).

Lucrarea oferă apoi pagini copioase în creio
narea portretelor „celor trei mari" : Roosevelt, ca
re, datorită excepţionalelor sale calităţi de lider 
politic fusese ales preşedinte al SUA de patru ori, 
la Ialta era însă evident marcat de hipertensiunea 
şi insuficienţa cardiacă de care suferea; Churchiil, 
a cărui fire alterna între momente de curaj dez
lănţuit şi asaltul „câinelui negru”, cum îşi numea 
el însuşi clipele de extremă depresiune; iar Sta- 
liti- e prezentat Ca o personalitate paranoică „un 
autocrat tiran şi un despot intern, care aspira şi la 
hej^monia" internaţionala'' (p. 31).

• Prjvită din perspectiva celor 50 de ani e ne
cesar ca Ialta să constituie o lecţie de cum nu tre
buie să fie privite şi tratate ţările de pe harta lu 
mii de azi şi de mâine,’indiferent de mărimea Idr.

Prof. DUMITRU SUSAN

Început de sepSemlbrie 
în Retezat. O zi splendidă, 
cu cer ca lacrima şi soare 
puternic. Aerul era Incre» 
menit, ca şi brazii drepţi 
ca lumânarea. G turmă de 
capre se aciuase la umbră, 
iar animalele rumegau cal
me. apatice. Câţiva iezi 
însă nu respectau progra
mul de... relaxare. Un 
puşti se apropie de n o i:

— Bună ziua ! Zise.
— Bună. Tu eşti cu tur. 

ma ?
— Da. Eu sunt căprarul.
Era brunet, bine făcut;

— Te-ai privatizat. Când 
ai ieşit cu caprele, în a- 
cest ari ?

— înainte de Paşti, nu 
ţin minte în ce zi. De a- 
tunci ies cu ele ' zi de zi.

—. Până când ?
— Până la mijlocul lui 

octombrie, aşa m-am în
ţeles cu oamenii.

—- Anul ăsta a fost se
cetă. Ce mănâncă capre
le în vremea asta ?

— Iarbă. Ele pigulesc ori
ce fir, ba mai mănâncă

Căprarul
dar era limpede că nu a 
ajuns la vârsta maturită
ţii.

— Câţi ani ai ? am în
trebat.

— Paisprezece.
— Eşti la şcoală încă ?
—̂ Nu. Am făcut cinci

clase, dar m-am lăsat, că 
nu mi-a plăcut cartea.

Vorbea limpede, fără re
ţinere, cu îndrăzneală, deşi 
nu ştia cine suntem.

— Ale cui sunt caprele ?
—* Ale oamenilor din

Clopotiva. Dar nu-s toate 
din sat, jumătate numai, fiu 
păstoresc doar o sută.

— Cu ce plată ? '
—  Şase mii de lei de ca

pră, o cupă de făină şi 
laptele de sâmbăta.

— Ce faci cu laptele ?
— Am făcut brânză, dar 

în ultima vreme îl dau la 
un bar.

— Părinţii cu ce se 0- 
cupă ?

— ÎS ciobani la oi. Am 
fost şi eu cu oile, dar m-am 
făcut căprar, de vreo câ
ţiva ani.

frunze. In orice caz, se 
satură.

— Unde le adăpi ?
— La izvor. Este unul 

mai jos de unde ne aflăm.
Ne aflam ceva mai jos 

de castelul de echilibru al 
Amenajării hidroenergetică 
de la Rîu Marş Retezat. 
Până sus se ajunge pe un 
drum şerpuit, ce urcă, în 
unele locuri deştul de 

. abrupt. .
— Din vale pe unde Urci 

cu caprele ? .
Pe pante. Caprele se 

caţără şi pe pante mari, 
că-s sprintene de picioare.

— Şe spune că acolo un
de sunt capre multe, aşe
zarea este săracă.

— Clopotiva are multe 
capre, dar săracă nu-i, Oa
menii au case faine, gos
podării mari. Au şi vaci 
multe. Acum au primit şi 
pământ pe care şi-l lucrea
ză bine. Uitaţi-vă ce fru
mos se vede câmpul de 
aici. do sus...

TRAIAN BONDOR

Concursul de pescuit or
ganizat sâmbăta trecută 
de Asociaţia Handicapaţi
lor Neuromotori din ju 
deţul Hunedoara pe ma
lul râului Mureş s-a des
făşurat intr-o atmosferă 
plăcuţă, destinsă Au con
curat membri ai asocia
ţiei din localităţile De
va, Hunedoara, Brad, Că- 
lan, Orăştie, realiZându-se 
cu prilejul ieşirii; în na-

IN m m  NATURII
tt»ă o apropiere sufle
tească, o mai bună cu
noaştere între persoanele 

..concurente;
Primilor trei clasaţi — 

pe locurile I, II şi III — 
li s-au oferit premii în 
bani Şi în obiecte. Au 
mai fost acordate premii

speciale pentru cel mai 
mare şt cel mai mic peşte 
prins, primului norocos 
căruia i s-a agăţat de un
diţă mult-aşteptatul peş
te, ca şi chibiţului fidel 
şi pescarului ghinionist. 

Buna dispoziţie, veselia au 
fost împlinite şl de ca

dourile oferite fiecărui 
participant la concurs.

Au sponsorizat mani
festarea sportivă SG. Pă
lării „Cristina* S.R.L. De
va, Filiala de Cruce Ro
şie a judeţului Hunedoa
ra care a fost alături de 
AJ1.N. şi cu prilejul al
tor numeroase acţiuni, 
SC. Polaris Deva, Aso
ciaţia Vânătorilor şi Pes
carilor Sportivi,

____________ ______ ____________________J L . L ,  , 7 . .  7 , 7 7 7 . 7 . . —

îmbunătăţirea calitativă a 
efectivului de Ovine, în 
scopul obţinerii unor ran
damente superioare, în spe
cial la producţie de carne 
şi lapte, precum şi Ia lâ
nă, reprezintă un obiectiv 
important propus prin pro- 
ramul de strategie stabilit 

pentru această specie de 
mimale. In condiţiile când, 
orin aplicarea, reformei în 
agricultură, cea mat mare 
jarte a efectivului de ovi
ne se află în proprietatea 
orivată a crescătorilor,- este 
în interesul acestora să 
manifeste receptivitate fa
ţă de măsurile prevăzute 
în vederea reintroducerii 
biotehnologiei însămânţă- 
rilor artificiale.

In legătură cu programul 
respectiv, dl dr. Mireea O- 
prişa, cte la Oficiul jude* 
ţean pentru reproducţia şi 
selecţia animalelor din 

Deva, ne-a făcut câteva pre
cizări ce merită să fie cu
noscute de către cei inte-

artificiale la ovine
resaţi. între altele, am re_ 
ţinut că s-a prevăzut cp 
în campania de montă din 
această toamnă să fie rea
lizate însămânţări artificia
le la 4500 oi, acţiune ce 
se va desfăşura în 18 lo
calităţi ale judeţului. De 
reţinut că monta artificia
lă se face eu material bio
logic provenit de Ia repro
ducători de mare valoare 
zootehnică, respectiv de la 
berbeci din rasa Friză, spe
cializată pentru producţia 
de lapte-came, materia
lul seminal fiind obţinut 
de la Institutul de Monta- 
nologie din Cristian — Si
biu. Calităţile ameliorative 
sunt incontestabile, putân- 
du-se ajunge în scurt timp

chiar la triplarea produc
ţiei de lapte, precum şi la 
creşterea în greutate cor
porală a  ovinelor cu 10— 
15 la sută.

Având în vedere avanta
jele respective, precum şi 
faptul că prin propune
rile legislative făcute ss 
prevede acordarea unor 
stimulente pentru crescă
torii de oi din rase valo
roase, este bine ca în ac
ţiunea amintită să fie cu
prins un număr cât mal 
mare de oi. In plus, este 
de menţionat că operaţiu
nea de însămânţări artifi
ciale se efectuează în mod 
gratuit. De asemenea, de 
notat şi faptul câ prin fo
losirea acestui material se

previne transmiterea, unor 
boli specifice speciei ovi- 
ne.

In scopul desfăşurării în 
bune, condiţiuni. a tnsă- 

• mânţărilor artificiale s-au 
- făcut o serie de pregătiri, 
din partea OJ.RJ5.A. asl- 
gurându-se, până acum, ttn 
stoc de material semi
nal congelat pentru circa 
2500 oi, urmând să se a- 
ducă şi restul până la aco
perire» Întregului necesar.

Crescătorii de oi, ca di
rect beneficiari ăi progre
sului în zootehnie, opera
torii însămânţători şi spe
cialiştii din reţeaua d e  re
producţie şi «Secţie a a- 
nimalelor, precum şi cei 
de la centrele agricole şl 
circumscripţiile sanitar-ve- 
terinare sunt solicitaţi să 
acorde tot sprijinul nece
sar pentru reuşita deplină 
a  strategiei stabilite fit sco
pul ameliorării calitative a 
speciei ovine.

(Urmare din pag. T)

— In general, investiţii
le, pregătirea câmpurilor 
miniere au saferit mult 
timp in ultimii ani. Ce 
măsuri aţi luat la nivel de 
sucursală pentru a depăşi 
momentele dificile ?

— Am efectuat lucrări 
do investiţii }a Boiţa — 
Haţeg, Ruşchiţa, Ghelari, 
fie pe resurse proprii, fie 
cu bani de la bugetul sta
tului, lucrări pe care spe
răm să le 'finalizăm în a- 
cest an.

Ne punem speranţe şi 
în comisia guvernamentală 
care credem că ne va a- 
juta să depăşim blocajul 
econom ico-fi.nanciar, să 
clarificăm sursele financia
re pentru acoperirea sala
riilor în urma negocierii 
contractului colectiv de 
muncă, precum şi a in
fluenţelor care apar din 

noUa lege a amortizării prin 
reevaluarea fondurilor fi
xe. Odată definitivate a- 
ceste lucrări, altfel se va 
putea conduce activitatea. 
Am fost puşi în situaţia de 
a încasa şi subvenţii su
plimentare pentru a aco
peri şi asigura salariile.

— fn asemenea situaţie, 
încadrarea In costuri bă- 
nuim ca nu a fost posibi
lă?

— Preţurile produselor 
noastre- sunt negociate la 
nivel guvernamental, pe 
când tot ce intră in sucur
sală este In economie de 
piaţă. Despre preţul mul
tor produse, absolut indis
pensabile industriei minie
re, nu se întreabă nimeni. 
Vine telexu! de înştiinţare 
că. începând cu data de 
cutare; creşte preţul.. Din- 
tr-o analiză recentă pre
zentată şi - consiliului de 
administraţie rezultă că 60

la. sută -din depăşirea -*»sSţJ 
ţârilor se datorează ŞeţjMi 
lajului uneori de două OtfS 
peste preţurile produselor 
pe care Ie utilizăm în 
cursală şî preţul produse#, 
lor noastre. Dacă analizămft 
consumurile specifice, amt 
încadrăm şi chiar înregis-J 
trăm economii, dar sultl 

. aspect valoric, datorită a# | 
cestor oscilaţii, costurile n#* 
pot fi controlate. -ii

•—* Desigur, la nivelul; 
S.M. Poiana Ruscăi există,'1 
un program de perspectl#! 
vă... ' P

— Avem - un asemenea
program care nu este do» 
finitivat şi care este supus 
atenţiei Comisiei guverna» 
mentale de supraveghere. 
In perspectivă nu măi e- 
xistă posibilităţi pcotrfc Şti 
creşte capacităţile — m u lte  
explorări fiind spre epul~j 
zare. A r fi posibilităţi I ţ i  
Ruşchiţa şi Boiţa Ba#,-' 
ţeg pentru extinderea ac»; 
tivităţii din subteran peB»; 
tru câ posibilităţi de p w -i 
lucrare există, să extindem i 
nemelaliferele de la BOB' 
şa şi lara. . j

— Ce credeţi că este vi» 
tal totuşi pentru minerit Ţ

— Problema producţiei,/ 
fizice nu se pune.- Dacă^j 
insă, nu va fi o stabili*»# 
te a preţurilor, activitatea 
din întregul minerit poate; 
să aibă făgaşe fmgfttiWÂI 
precum şi blocajul econom 
mieo-financiar care -dă tist 
mecanismul peşte cap. i  ;

— Care este totuşi of-uţ 
dvs ?

— în primul rând să s t  j 
vadă, Ia nivel de Guvern, ' 
mai realist mineritul, la t 1 
dacă suntem liţă î de * ta! j 
să existe o comandă â« i 
stat. In prezent, «a intră 
!ri sucursala este în eco
nomie de piaţă, iar ae tem 
este în economie de stat.
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NICI UN RABAT DE EA RESPECTAREA 
ORDINII ŞI A DISCIPLINEI

Imediat după contura
rea campionatului. Divi
ziei C — faza judeţeană, 
ediţia '!)4—"95. când evo
luează 1B echipe (faţă de 
16 cât erau până acum) 
ziarul nostru semnala 
Asociaţiei judeţene şi con
ducerilor cluburilor Fa- 
vior Orăştie şi EGCL 
Călan, nou promovate în 
Divizia C — necesitatea 
de a se înscrie în litera 
regulamentului de tir* 
ganizare a meciurilor pe 
terenurile proprii, a res
pectării de către toţi ju 
cătorii a disciplinei pe
gazon, să f ie lăsate Ta o
parte apucăturile de fot
bal periferic, ‘ de maidan.

Primele 2 etape s-au 
desfăşurat normal, peste 
tot în D i v i z i a  C.
iată insă că din etapa a 
III-a, la cele două nou 
promovat.- au apărut pri
mele semne de Indisci
plină pe gazon la fotba
liştii de la EGCL, Călan 
cu Dacia Orăştie şi In
afara terenului, după ter
minarea meciului Favior 
— Min. şt. Vdteăn. La 
Călan arbitrul de centru 
dar şi tuşierii au fost 
mereu contraţi de jucă
torii gazdă, incşrcuindu-i 
,.în haită“. nclâsându-i să 
scoată cartonaşul sau să 
poată măcar atenţiona 
indisciplina în joc a unor 
fotbalişti, ameninţându-i, 
înjurându-i ca la  uşa cor
tului 1 La Orăştie, după 
Încheierea partidei, arbi
trul de cenjtru a fost lo
vit cu un pumn în cap 
de către un . jucător —- 

M  Lazâr (scrie arbitru)

în raport), un spectator 
spunea, cel incriminat în 
faţa comisiei de discipli
nă, angajându-se să 
informeze cine este hu
liganul. în cabină, arbi
trul care reţinuse car
netul fotbalistului Lazâr 
a  fost Obligat sub ame
ninţări să i se ^înapoieze 
carnetul!

Comisia judeţeană a 
disecat şi analizat pe 
toate feţele aceste cazuri 
şi a dictat suspendările 
prevăzute de regulament 
atât pentru jucătorii în 
cauză cât şi pentru an
trenori, organizatori dfe 
competiţii. Ni se pare 
însă foarte curioasă po
ziţia total lipsită de sin
ceritate şi păreri de râu 
a celor incriminaţi, ne- 
recunoscând fapte dove
dite de observatori şi 
arbitri t Şi apoi lipsa 
unor chemaţi în faţa Co
misiei judeţene de indis
ciplină, antrenori, con
ducători de cluburi, or
ganizatori de competiţii, 
motivând în fel şi chip, 
unul mai pueril decât. 
altUl. - ■ ;

Iâcepând de la Asdeia- 
ţia judeţeană pânăteajtî- 
muj fot halişi din lot trebu
ie şase imprime răspun
derea, obligaţia de a se 
respecta Regulamentul. 
Câ şe poate, iată că au. 
dovedit-o ambele echipe 
din Orăştie şi Călan care 
duminica trecută au câş
tigat pe terenurile pro
prii meciurile, văzân- 
du-şi de fotbal.

SABIN CERBII

REZULTATELE ETAPEI A V-A, 
DIN 11 SEPTEMBRIE 1994, 

ALE ECHIPELOR DE JUNIORI
Victoria ’90 Călan 1—4; Mine- ţ  
Orăştie 3—6: Minerul Certei — !

Favior Orăştie
rul Llvezetri — Dacia Orăştie 3—6; Minerul Certe} % 
Minerul Şt. Vulcan 2—6; Minerul Ghelari — Jiul» 
Petrila 6—1; Minerul Aninoasa — Mureşul Deva! 
11—0; E.G.C.L. Călan — Minerul Teliuc 0—2 ; Mine- î  
n il Bărbăteni — Construct. Hunedoara 8—0; C.F.R.f 
Simeria — Aurul Brad 0—2 şj Haber Haţeg — Me-»

I

1■■ A
1A:

I' A
I; %

I
A.

\'A.
I 

I
A

i

talul Crişclor 3—0 (neprezentare).
C i  A .Ş A M E N T UdL

1. Mineral Ştiinţa Vulcan 5 5 0 0
2. Dacia Orăştie 5 5 0 0
3. Victoria •90 Călan 5 5 0 0
4. Minerul Certe} 5 4 0 1
5. Mineral Bărbăteni 5 3 1 1
ft Mureşul Deva 4 3 0 1
7. Aurul Brad 5 3 0 2
8 Minerul Teliuc 5 2 1 2
9. Mineral Ghelari r4 2 0 2

10. Mineral Aninoasa 5 2 0 3
T t  Minerul Livezeni 5 2 0 3
12. Construct Hunedoara 5 2 0 3
13. Metalul Crişclor 5 1 1 3
14. C.F.R. Simeria 5 1 0 4
15. Jiul Petrila 5 1 0 4
16. Haber Haţeg 5 1 0  4
11. Favior Orăştie 5 0 1 4
1». E.G.C.L. Călan 5 0 0 5

30— 4 
26— 4 
18—. 3
17—10 
16— 5 
26—12 
14— 4 
10—10 
9— 7 

I t—12 
9—16 
9—22 
6—29 

12—14 
9—18 
4—18 
3—19 
1—31

I. *
1SÎ
15 J 
15 |  
1 2; 
10) 
9 » 
91 
7 * 
: !

‘A

îl
îi

I Oportunităţi în amor sau în finanţe. O reuşită 
rnoroasă. Acţiunile secrete au şanse mari. Melanco- 

■  lia dv, dispare. J

|  TAUR |

I* Şe accentuează pericolul unor accidente. Amici- f  
vă fac neplăceri Verificaţi-\{ă - anturajul. Aveţi nevoie] 

- de odihnă. împlinirea unul ideal este sigură. Vă im -i
I  pileaţi intr-un act de caritate. |

!| GEMENI |

I  Veşti de la prieteni, legate de drum. Neplăceri le-1 
I gate de sănătate ori de prieteni şi rude. Afirmare so- a 
I  cială, tranzacţii cu proprietăţi. Un protector vă oferă |
j  sprijin. jj

■  Conflict cu un duşman declarat. Veţi achita da-1 
I  tor li. Reuşită în amor. Disponibilităţi filosofice şi re-1

I ligioase. Noroc de o călătorie. Veţi cuceri lauri pen
tru capacitatea dv profesională.

V

' ETAPA URMĂTOARE (18 septembrie) şi arbitrii;,
Jiul Petrila — Minerul Aninoasa (arbitri Kelemen L .,|
Suciu şi Iacob, toţi din Deva); Metalul Crişclor — «
Minerul Gheţari (Diniş C., Manoli şi Verdeş. Brad, I 
la seniori, Dandreia, Ciolca, Petroşani şi Clinei, Hu- * 
nedoara); Construct. Huned. — Haber Haţeg (Lada î 
D., Ilincea şi Rus, Simeria şi Huned., la seniori, 1 
Popa P., Cîrstea C., Petroş ani şi Csiki, Deva ; Mure- J _ —
şui Deva — E.G.C.L. Călan (Precupaş L., Lucaci M. |  I  timentale. 
şi Cîrstohi A., Deva, la seniori. Zlate, Cristea C. ş i» ■
Avram Gh„ Petroşani), Victorte;’90 Călan — Minerul I 
Livezeni (Melha, David şl Sebeş. Orăştie); Minerul,
Teligfc — Favior Orăştie ţGhepcghe TismSnâru, |
Petroşani şi Coştea A-, Simeria); Dacţa OrâşUe — ]

I
I  LEU |
I  • Ştiri de la rude din străinătate. Sănătate şubredă; |

I trebuie să vă odihniţi peste zl. Pericol de scandal ■  
cu partenerul de v ia ţi  S-ar putea să obţineţi o moş-1

I tenire. ,

FECIOARA ■

I" 4Complicaţii la slujbă. Nu vă certaţi cu prietenii I

I şi nu plecaţi la drum. Pic dici £n ocupaţia cotidiană, I  
sensibilitatea dv. creşte. Veţi reintra intr-o asociere, 4  

armonia se va reinstala în cuplul dv. I
t

I
BALANŢA |

Apelaţi ia umorul dv. pentru a anihila situaţia 4
flinhiala nti rvriofânnî ■| **rv*«n xe* uuţwrai «v. pcuuu a aiuiiua snucryio

confiictuală cu prietenul. Iniţiative înţelepte, per- -  
şpective financiare favorabile. Vă vor creşte veniturile. " I X k’n.e să menţineţi relaţiile o i o persoană Influentă I 

■  Cu diplomaţie veţi risipi norii apăruţi în relaţiile sen- j

I
I

SCORPION

Mitjcrul Certe} (Cps|*a -iM.f Mateş C ip .şi Bob 3 ,  Pe*i 
va, la seniori, Muntean# E-, Deva, Popescti şi Cpvaci,I 
SimerM); Mtn. Şt. Vuiete1 r» C.P.R. ffltnerte (Capo* » 
tescu, Ghergheâ V. ^  Cobzarii S-, Hunedoara); Aurul |  
Brad — Minerul Bărbăteni (Pop C, Dăiffla C. şl J 
Mîndruţ I, Hunedoara). ■ . .. |

Teamă nejustificată, neînţelegeri cu partenerul. 4  
îndemânarea şi abilitatea v i ajută să rezolvaţi o pro- i  

I  blemâ dificilă. Potoliţi-vă dorinţa de a domina într-o I  
■  discuţie cu Un expert. Veţi fi nevoit să eonvinaett ne ■

■  aerul

T
DIVIZIA R, SERIA A  m -A
REZULTATELE ETAPEI:

’ Minerul Berfoeşti — Jiul Rovinari 
6—1; Petrolul vicleni — U.M. Timişoa
ra  1—6; Vega Deva — Minerul Anina 
3—1; Minerul Metru — Constructorul 
Universitatea Craiova 6—6-, Petrolul 
*92 Sioîna — A ăeaal Reşiţa 2—6ţ S.M.

Olt — Petrolul Videle 1—0; 
irf^stul Sadu — Unirea Alexan

dria 2-5); Metalul Bocşa — Victoria 
Electronistul Curtea de Argeş 3—2; 
F.C. D robe ta Tr. Şeverin — "Vulturii 
Lugoj 1—0; AltO Cimpulung Muscel — 
Minerul Mătăsari 2—0.

CLASAMENTUL

DIVIZIA B, SERIA A IV-A 
REZULTATELE ETAPEI:

Parângul Lenea — Minerul Cavnie ( 
2—0; A. S. jfaroşeni — Olimpia Satu . 
Măre 2—0; West Petrom Pecica — C.P.L. J

na — Avântul Reghin 3—0» OH«pl* 
lonta — Minerul Uricant 2—0; A.S. Si- 
ghet — Motorul I.M.A. Arad 3—0; F.C- 
Arad — Minerul Lupeni 3—3; Oaşul 
■Negreşti -» Sticla Arieşul Turda 2—1.

CLASAMENTUL

!
1. Minerul Mfttru 3 2 0
2. ABO Câmpulung 3 2 0
3. Vulturii Lugoj 3 2 0
4. Petrolul Stoina 3 2 0
5. Petrolul fie iem  3 2 0
6. Metaturg. Sadu 3 2 0
T. F A  Drebeta 3 2 0
*■ Jiul Revinari 3 2 0
•- Metalul Bocşa 3 2 0

10. Minerul Anina 3 1 1
tf. Arsenal Reşiţa 3 1 1
12. S.M Drăg. Olt 3 1 1
13. Min. Berbeşti 3 1 0
14. Petrolul Videle 3 1 0
15-16. U.M. Timiş. 3 1 0

Vega Deva 3 1 0
«7, Min. Mltăsari 3 1 0
48. Unirea Alexandria 3 1 0
19, Electronistul 3 l  o
20, Constr. Craiova 3 1 0 . .  

ETAPA VIITOARE (18 septembrie).
U-M. Timişoara -  M et Bo^şa; Min. 
■Mătăsarj — Petrolul Ţicleni; Constr. 
un!v. Craiova — ARO Câmpulung; Uni" 
rea Alexandria — Min. Motru; Jîul Ro- 
vinari — Metalurg. Sadu; Arsenal Reşi
ţa  — Min. Bertoeşdj Vuitorii Lugoj — 
Petrolul Ştoina; Petrolul Videle — F.G. 
Drobeta; Min. Anina — S.M. Drâgâneştiţ 
Vtet. Electr. C. de Argeş — Vega Deva.

9— 2 
8— 2 
6—  2
5— 2 
3— 1
3— 1 
3*— 2. 
2— 1

»
4 -  4 
3— 4 
3— 5
6—  6 
2— 2 
3— 4

4
2— 3 

2 4"— 6 
2 3— 6 
2 3—11

1. Minaur Zlatna 3 3 9 0 11— 1
2. Olimpia Saienta 3 3 O 0 7— 2
3. Parângul Lenea 3 2 1 1  6— 2
4  A S . rm teşm  3 2 1 6  5— 1
5. A S . SUgbmt 3 2 0  1 7— 3 fi

■ «-*. UPS,- Arad 3 2 0 1 4— 3 6
Minerul SSrmăşag 3 2 0 1 4— 3 6

8. Oaşul Negreşti 3 2 0 1 3— 3 6
9, Minorul Lopeni 3 1 1 1  5— 4 4

10. F.C. Arad 3 1 1 1  6— 6 4
ÎL Olimpia Satu Mare 3 1 0  2 9— 5 3 
12. Sticla Arieşul T. 3 1 0 2 3— 4 3
13-14. Min. Uricani 3 1 0 2 3— 5 3

Chimica Târn. 3 1 0 2 3— 5 3 
15 16. Motorul Arad 3 1 0 2 2— 5 3 

Min. Cavnie 3 1 0 2 2— 5 3
17. Laminorul Zalău 3 1 6 2 3— 7 3
18. West Fetrom P. 3 1 0 2 3—11 3
19. Metalurg. Cugir 3 0 0 3 1— 8 0
20. Avântul Reghin 3 0 0 3 3— 9 0 

ETAPA VIITOARE (18 septembrie):
Olimpia S.M. — Parângul Lonea; C.P.L. 
Arad — AJS. Faraşeni; Laminorul Za
lău — West Petrom; Metalurg. Cugir — 
Min. Sărm ,; Avântul Reghin — Chimi
ca Târnăveni; Mim Uricani — Minaur 
Zlatna; Motorul Arad — Olimpia Salon- 
t a ;  Min. Bi^eoi — A S . Sighet; Sticla 
Turda — FJC. Arad; Min. Cavnie — Oa
şul Negreşti.

H
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HANDBAL DIVIZIA B 

; HC REM1N DEVA ş i  

F.Z. TRICOLORUL ARAD 

18—20 (9—8) » "'

Un. joc de mare spec
tacol prestat în  "primul 
rând de echipa gazdă, care 

-Dtedta dacă hp o vtetdrie 
măcar un egal, a fost 
împiedicată însă de cuplul 
de arbitri din Cluj, Bu- 
ta Ionel şi Dan Viorel, 
care au influenţat în mod- 
vădit rezultatul jocului. Nu 
a  fost de mirare- în urma 
celor întâmplate pe teren, 
că la sfârşitul jocului s-â 
născut o altercaţie între 
spectatorii nemulţumiţi de 
arbitrajul celor doi arbi
tri de la Cluj şj aceştia, 
deoarece prof. Mătăsaru 
nU poate Sâ se ocupe şi de 
echipă şi de menţinerea 
ordinii în sală, acesta fiind 
învinuit de către cavalerii 
fluierului că incitează spec
tatorii;!) împotriva lor.

Sperăm câ conducerea 
OJTS Deva cât şi alţi fac
tori de răspundere din 
oraş vor organiza de ur
genţă o adunare pentru 
a desemna o conducere o* 
ficială a secţiei de hand
bal şi a unui organizator 
de competiţii. pentru a 
salva handbalul devean 
de la dispariţie.

Şi de daţa aceasta adre
săm rugămintea sponso
rilor să revină lângă echipă, 
să o sprijine financiar, 
pentru a putea efectua ur
mătoarele deplasări. ^

I discuţie cu un expert. Veţi fi oeVQit să convingeţi pe 
cineva de simţul responsabilităţii dv. Nn reacţionaţi S 

_ agresiv. ■
|  s ă g e t ă t o r  :  I

|  Activitatea cotidiană vă va fi perturbată, p.arte- j  
_ aerul dv. de viaţi vă creează greutăţi. La muncă, * 
I  n g  fi perseverenţ Veşti proaste de dep^te, -Q ^ d i-1

I* pioaiaf Ir relaţia cu un persoftaj important, ^ iă r â r i  ■  
neşanse, întârzieri. . 1

|  «A M B C O B N  |

I  Zite tracasantei luna vă accentuează sensibilitatea. |

J" Dorinţa vă incită la acţiuni tainice. Veţi profita de ■  
protocRa sexului opus. Vă ocupaţi de acte care vizea/ă I  
proprietatea dv, 1

j  VĂRSĂTOR i

I Vă atrag filozofia ori practica religioasă. Intâlair'. Î

| ° u °  persoană care vă sponsorizează Armonie irţ f a -1 
Wşutei Vă preocupă sănătatea 6  averea care se pare 4  
■  Ca şe risipeşto. O persoană vă aranjează v iitoa rei 

■  câştiguri. ■; ■■■":. . 1

I  FE ŞT I V A ■

1 Relaţiile de serviciu nu vă satisfac. Vă va atrage 4 
I  <̂ i ! f KHauL Enervări legate de an părinte, de c i  
I  că«torie pe care n-o puteţi face. Un eveniment mu 4 
|  puţin păca t In familie. Păziţi-vă sănătatea. |

Desen de CONSTANTIN GAVRILA



Intr-un sat uitat de lume. . .
Liniştea adâncă ce pare 

că stăpâneşte Lăpugiul de 
Jos este întreruptă din 
când în când de. zgomotul 
cârdurilor de gâşte de pe 
valea ce străbate mijlocul 
satului. Ocupaţi cu lucrul 
’ă câmp, oamenii n-au prea 
avut vreme şi de înfăţi
şarea faţadelor ori a ma
lurilor apei, neglijate în 
prezent. „Lista" lucrărilor 
edilitar-gospodăreşti, de in
teres general, este cam 
săracă. „Sătenii şi-au făcut 
fiecare drum de acces în 
capip, şi-au curăţat pomii 

spunea, dna Maria Câm- 
purcan, secretara consiliu
lui local. Pe de altă par
te, la Lăsău, Teiu şi Oha
ba s-au plantat mulţi pomi 
fructiferi, au fost înlocuiţi 
cei îmbătrâniţi". înţelegem 
din continuarea relatării eă 
nu întotdeauna este vala
bilă butada „prima impre
sie cortteSSfi". Fiindcă în 
satele Teiu, Fintoag şi 0- 
haba, majoritatea locuito
rilor îşiTOtoeţin curăţenia 
ta stradă, şi-au văruit po
mii la vremea igienizării 
totale. „Bine ar fi ca şi 
cei din satul, centru de co
mună să. le urmeze pil
da", reflecta dna Câmpu- 
'•ean. Reţinem că fondu
rile sunt prea mici pentru 
ucrări ample de gospodă

rire, Taxa de păşunat se 
va folosi pentru procurarea 
de îngrăşăminte chimice, 
întrebuinţate apoi la fer
tilizarea aceleiaşi păşuni a 
primăriei, în suprafaţă de 
280 ha, din totalul de 1971 

, hă ale comunei. Cei din 
Fintoag . au păşunea în 
proprietate personală şi 
sunt interesaţi să o între
ţină.

sat. Unii vin la sfârşit de 
săptămână să-şi ajute pă
rinţii sau doar în calitate 
de... musafiri. Ca şi în al
te părţi, lăcaşurile de cul
tură sunt mai mult pustii. 
La Lăsău, spre exemplu, 
căminul cultural este de
teriorat ; s-au furat perde
le, scaune, s-au spart gea
muri, s-au luat ramele. 
Fonduri pentru renovări

V IA T A  L A  Ţ A R A

Subţirimea, fondurilor se 
reflectă negativ şi în a- 
provizionarea magazinelor 
săteşti. Cooperaţia face 
comerţ prin şapte maga
zine săteşti — mai puţin 
Coşeşti şi Holdea —, pâi
nea aducându-se săptămâ
nal de la Dobra. Trei pri
vatizaţi care au rămas fu
nii dând faliment) fac co
merţ în Lăsău, Teiu şi Lă
pugiu de Sus. Se aprecia
ză că „merg bine", patro
n i i ' făcând săptămânal a- 
provizionare cu „de toa
te".

Puţini tineri au rămas in

sau alte investiţii nu sunt. 
Puţinii bani care se adu
nă, cu ocazia unor festi
vităţi organizate, sunt in
suficienţi. In general, oa
menii fac nunţile la do
miciliu, în acest an fiind 
oficiate până acum patru 
căsătorii.

Multe greutăţi a întâm
pinat personalul Dispensa
rului medical în privinţa 
mijlocului de transport la 
sate. „De când am trecut 
la primărie — spunea dr. 
Iudita Şimon — aş putea 
spune că n-am avut stă
pân*. Nu este rezolvată

încă problema vizitiului 
(femeia care ocupă acest 
post fiind plătită cu o ju 
mătate de normă), ca şi 
aceea a instalaţiei de apă 
ce nu funcţionează.

Notăm că ia  cele şapte 
puncte de colectare se pre
dau zilnic aproximativ 1200 
litri de lapte. „De ce pri
mim cu întârziere banii ?“ 
— întreabă, supăraţi, oa
menii.

Dacă aprovizionarea cu 
pâine se face o dată pe 
săptămână, buteliile nu 
vin nici măcar lunar. „A- 
cum oamenii au butelii, dar 
stau mai mult goala. Ar 
fi de mare ajutor pentru 
noi ca primăria să orga
nizeze, ca şi în alte co
mune, schimbul de butelii 
o dată pe lună. Mai ales 
că sunt mulţi vârstnici ca
re se descurcă greu" — 
spunea o săteaneă.

...Lăpugiul pare că a 
fost uitat de lume. Mai 
exact de cei care trebuie 
să-l gospodărească, cu spri
jinul sătenilor. Un sprijin 
reciproc, o înţelegere, care 
dacă ar exista... s-ar oglin
di probabil eu folos în 
viaţa şi aspectul comunei, 
in utilităţi sociale pentru 
oamenii ei.

ESTERA ŞINA

, I
I La casa cu numărul » 
' 138, din satul Mihăi- |  
| leni, comuna Buceş, * 
. locuieşte familia dlui I 
I Si mj o n Lazăr. L-am J 
J căutat acasă. Nu l-am |  
| găsit. 3 i  dus cu vitele I 
I în mărite", ne-a spus J 
' soţia. Anevoie, am gă- J 
|  şit grajdul în care ţine * 
- animalele. Vaci, -ju- I 
|  n ind, -®iţei, oi. '

(
\

! — — I
* — Mai bine de 32 de *
'  ani am lucrat la O f . |  
j Barza — ne spunea • 
I dumnealui. Pe schim- |  
♦bu ri. Greu. Aproape 
I şapte ani arh făcut na- |  
' veta pe jos. 14 kilome-* 
I tri dus, 14 kilometri în- | 

tors. Nu erau autobuze J

N O T A

Cine-i pune

la
In localitatea Criş- 

cior şi nu numai, nu
mărul animalelor a 
crescut. Fiecare gospo
dar şi-a , întregit gos
podăria cu o vaci, o 
oaie, o capră. Acest lu
cru este mult apreciat, 
dar unii dintre aceştia 
nu au unde să Ie pas
că şi atacă din plin te
renurile consătenilor, 
ţinăndu-şi animalul de 
funie sau lanţ. ' Oare 
nici acum nu se res
pectă dreptul de pro
prietate al omului, şti- 
indu-se că unităţile a- 
gricole au fost desfiin
ţate ? Este de datoria 
consiliilor locale $3-i 
pună la punct. (AL. J.)

Desen de O. GAVRILA

I

De peste un deceniu, la cultura porumbului, * 
dna ing. Lucia Oniţiu, orientarea este spre ex-1 
împreună cu soţul, me- tinderea culturilor de J 
dic veterinar, s-au legat cereale păioase. |
de agricultură şi de zoo. Interlocutoarea ne-a ‘ 
tehnia comunei Lăpugiu mai spus că, tot prin î 
de Jos, unde de altfel sprijinul centrului agri- ( 
şi locuiesc. Cu devota- col, s-au adus seminţe * 
ment şi profesionalism de legume, îngrăşăminte I 
faţă de meserie, împreu- chimice, erbicide, sub- '  
nă cu ceilalţi specialişti stanţe pentru combate-I 
şi tehnicieni din comu- rea bolilor şi a dăuna- J

j Agricultură şi j 
j profesionalism j
! ------------------------------ — - i
|  nă, soţii Oniţiu se stră- torilor, existând dişpo-j 
' duiesc şi, în bună mă- nibilitate pentru orice I 
I sură reuşesc, să facă fel de solicitare din par. i 
J mai productivă munci tea proprietarilor dd pâ- |

( agricultorilor, acum par- mânt. O bună colabora- « 
ticulari din comună, ast- re există şî cu secţia de I 

I fel încât acestora să le mecanizare din locali- * 
I fie munca mai uşoară şi tate (condusă de dl Ioan I 
} traiul mai îndestulat. Găta), care reuşeşte să * 
| Receptivi la nou, la acopere în bună măsu- J 
* tot ce este în folosul ră cerinţele, chiar dacă I 
1 producţiei, localnicii, a- mai există unele obiec- J 
J gricultori în vârstă, în- ţiuni în legătură cu cos- I 
I deosebi (deoarece tinerii tul lucrărilor. •
* nu se prea leagă de mun- Mari semne de între- | 
{ ca pe ogoare) înţeleg şi bare mai există în pri- " 
î aplică, fiecare după po- vinţa aplicării Legii 18/ |  
|  sibilităţi, recomandările 1991. Măsurătorile n u l  
I ştiinţei şi ale specialişti- âu fost rezolvate decât 1 
I lor. Procedând în acest pentru satele Ohaba, Lă- | 
|  mod, în toamna trecută său-Grind şi Teiu, iar * 
J majoritatea producăto- la Lăpugiu de Jos s-a 1 
j rilor particulari din co- terminat abia intravila- J 
I mună au însămânţat în nul. Măsura de a se con- |  
1 bune condiţii grâul pe centra topometriştii pe * 
J 380 de ha, obţinând o localităţi este consideră- î 
|  producţie medie de pes- tă ca bună, dar se aş- |  
» te 2 300 kg boabe la ha. teaptă sosirea lor şi în ‘ 
I La soiul Arieşan, unde această comună, pentru I 
* s-a folosit sămânţă de ca acţiunile de punere !

( calitate şi s-a erbicidat efectivă in posesie şi de * 
cultura, producţia a fost înmânare a titlurilor de I 

> în jur de 5 000 kg boa- proprietate să fie înche- 5 
I be la ha. După discuţii- iate cât mai repede. A- | 
' le avute cu producăto- plicarea impozitului pe I 
| rii, aceştia şi-au expri- venitul agricol i-a cam î 
» mat opţiunea să mâreas- speriat-la început pe unii |  
I >că suprafaţa cultivată cu proprietari ‘ de pământ,' 
J grâu, mai ales că se su- dar s-au convins că, ţi- I
<s tWmfă /ia Io Isilrrnf ICC lai CoQmnportă de la buget 155 lei nând seama de catego- ’ 

pe un kg de 
opţiunile fiind pentru
pe un kg de sămânţă, ria terenurilor din zonă I 

pentru Şi de unele reduceri ce se :
soiurile Arieşan, Turda fac, potrivit prevederilor |  
şi Transilvania. Demer- legii, sumele datosate I 
şurile în acest sens vor nu sunt tocmai insupor- JJ 
fi făcute prin centrul â- tabile. |
gricol local. Desigur, am înţeles că '

Cerinţe sunt şi pentru nu toate lucrurile merg |  
sămânţă de cartofi, fie- cum ar dori speeialiştii * 
care cultivator fiind con- şi proprietarii de pă- |  
vins de necesitatea mfint din comună dar î 
schimbării acesteia, cui- fe
tura respectivă ocupând mP°rtant ca- t a -  |  
anual în ju r de 100 ha. Pr,eună- caută #  găsesc .

. Deoarece mai sunt u- *ol^ u ^ ntm  ca 1
».le  . h -  J S S T P * '
treţii, care atacă şi pro- . '
duc pagube, in special NlCOLAE TlRCOB |

I

Puţin probabil că a- 
tunci când Costică Be- 

| pe vremea de atunci. |  ghean s-a întâlnit cu riea-
1 Făream ceasuri bune 1 murile — s-a gândit că

i de frunte în sat. După 
• munca de mină

Făceam ceasuri 
I de mers.
I — Dar întârziaţi Ia |
i şut ? ;| — Niciodată. Munca, •
> datoria sunt sfinte. I
i — Dar gospodăria ? ;

— întotdeauna una |

faci j

Icu mult drag munca I 
din gospodăria ta. La * 

* coasă, la sapă, la pă- | 
| dure, cu animalele... « 
» Apoi; iar la mină. ) 
I — Baci Simioane, în- J 
J tre bărbaţi nu-i un se- •

Icret,- câţi ani av e ţi? !
Eu aş zice cam 60... J 

j — 70 nu-i bine ? |
|  — Să vă dea Duro- *
» nezeu mulţi ani cu să- | 
|  nătatc, baci Simioane, ,
* om tare ca stânca j 
I muntelui! I,

GH. I. NEGREA I

acest lucru, întrucât... Dar 
s-o luăm de la început.

Costică Beghean are 31 
de ani, este din Hunedoa
ra şi lucrează la „Siderur
gica". Din căsătoria cu 
Aurelia au prins viaţă doi 
copii. Al treilea este pe 
drum, femeia fiind însăr
cinată în luna a cincea. 
Convieţuirea cam şchioa- 
pătă, dar merge înainte. 
Până în acea zi de au
gust.

Venise vremea după- 
amiezi^ când Costică plea
că în oraş. Se apucă de 
băut. Către seară se în
tâlneşte cu ceva neamuri 
de la Cinciş. Ei bine, a- 
bia de acum se apucă se
rios. de „lucru". De băut 
vrem să spunem. Se pa
re. că bucuria reîntâlnirii 
cu cumnatul Vintîlă este 
foarte mare, din moment

■  întâlnirea ■  Sărbătorirea evenimentului ■  Beţia ■  Bătaia din
tre neamuri ■  Intervenţie nefericită ■  Cuţitul şi tentativele dc omor 
■  In vizită Ia spital I  De la 15 la  20 de ani închisoare.

ce se îmbată crunt. Către 
miezul nopţii ajung şi a- 
casă, la Costică. Aici avea 
să se" întâmple o adevăra
tă tragedie şi puţin a lip
sit ca doi oameni să-şi 
piardă viaţa.

Alcoolul din capul lui 
Beghean are efecte nefas
te. în timp ce soţia pregă
teşte câte ceva de-ale gu
rii. Costică sparge un geam. 
Apoi îl apucă din noii se
tea. Vrea să plece din nou 
la crâşmă. Soţia încearcă 
să-l oprească, dar se ale. 
ge cu o palmă. Copiii în
cep să plângă. Costică 
sparge farfurii la bucătă

rie. Femeia încearcă să-l 
liniştească, iar Vintilă, ca
re plecase, la rugăminţile 
surorii, se întoarce pen
tru a aplana scandalul. 
Uşa este blocată. După 
câteva încercări, va ceda.

„Reţiii că la un moment 
dat — va spune Aurelia 
Beghean — soţul avea un 
cuţit în mână. Am vrut 
să-l liniştesc. Am simţit 
că sunt înjunghiată. Am 
zis: Gostele, iri-ai tăiat. 
Nu mi-a spus nimic. A 
fugit după fratele meu".

La rândul lui-, Andrei 
Vintilă spune: „Când co
boram scările am auzit

scandalul şi zgomot de 
vase sparte. Am revenit, 
dar uşa era blocată. La 
a doua forţare ş-a deschis 
şi l-a lovit pe cumnat 
peste frunte. Am încer
cat să-l liniştesc, dar sora 
mea mi-a spus să-l las îh 
pace. Am plecat din nou 
apoi...”. Apoi, chiar înjun
ghiată, Aurelia va merge 
pe casa scărilor. „Când 
am ajuns, soţul era peste 
fratele meu, căzut. M-am 
trezit la spital". Tot; la 
spital se va trezi şi Vin
tilă. Şi el a fost lovit cu 
cuţitul. Trei zile va fi în
tre viaţă şi moarte, Viaţa

N r i f . 1 l iM#* *•—A—**—

a învins, dar cu câte e- 
fo rtu ri!

Gostică Beghean va spu
ne multe, mal apoi. Nu 
intrăm în amănunte. Gert 
este că, după toată tără
şenia, ajunge la soacră, 
unde şi doarme. Mai ajun
ge şi pe la spital, vezi 
Doamne, era rănit la cap. 
Va adormi şi acolo.

Oricum, a doua zi mer
ge, împreună cu soacra, 
să-i vadă pe cei doi. In 
final, cu viaţă vor scăpa 
toţi. inclusiv cel aflat în 
a cincea lună de existen
ţă. O întrebare ne obse
dează totuşi: de ce ai în
junghiat o femeie gravidă, 
Costele ?

Desigur, vremea soco
telilor va veni. Iar legea 
este clară: pentru ceea ce 
a făcut, Costică Beghean 
este pasibil cu închisoa
re de la 15 la 20 de ani 1

Ce departe sunt Unii de 
raţiune, câteodată !

I£ALENTIN NEAGU



C U V Â N T  h i .

REMEMBER
•  „Toate femeile cau

tă un bărbat ideal, dar 
aşteptându-1, cele mai 
inteligente se mărită“.

(George Bernard Shaw)
•  „Norocul, că şi 

roadele toamnei, tre
buie cules la timpul lui“.

(Epictetus)
•  „Fără frumos, exis

tenta ar fi Urâtă. Fără 
dragoste, ca ar fi insă 
imposibilă".

(H. Heine)
•  „Nc place să ghi

cim ce este în sufletul 
altora, dar nu nc pla
ce să pătrundă ei în- 
tr-al nostru".

(La Rochefoucauld)

PROPRIETĂŢI 
ALE FRUCTELOR
PARA. Este un fruct 

preţios pentru zahărul 
i său, pectina, taninul, 

numeroasele săruri mi
nerale: fosfor, sodiu, 
potasiu, magneziu, sulf, 
clor, fier, aramă, arse
nic, iod. Energetizant, 

. sucul de pară curăţă 
sângele, drenează rini
chii, favorizează func
ţiile glandulare inter
ne, stimulează intesti
nul, normalizează ten
siunea arterială.

PEPENELE GALBEN. 
Regenerator celular şi 
element de întinerire 
graţie vitamine,- sale A. 
Uşor laxativ şi diure
tic, descongestionează 
zona în caz de hemo
roizi sau inflamarea 
căilor urinare.

PIERSICA. Contri
buie la  reconstituirea 
rezervelor energetice, 
graţie bogăţiei sale în 
hidrat de carbon. Con
ţine multe vitamine — 
A, B, C — şi elemente 
diverse: potasiu, fosfor, 
sodiu, calciu, magne
ziu, sulf, clor, fier, zinc. 
Uşor diuretic şi laxa
tiv, sucul de piersică 
favorizează şi digestia.

Apa caldă - o necesitate
Prima condiţie pen

tru păstrarea sănătăţii 
constă în însuşirea şi res
pectarea, încă din frage
dă copilărie, a regulilor 
de igienă individuală, ca
re se referă la păstrarea 
curăţeniei şi îngrijirii pie
lii, unghiilor, gurii, din
ţilor, ochilor, nasului şi 
urechilor. O bună igienă 
corporală se realizează, în 
primul rând, prin menţi
nerea curăţeniei pielii.

Pielea copilului este 
mult mai sensibilă la in
fluenţele dăunătoare ale 
mediului extern. Se impu
ne ca atare acordarea u- 
nei atenţii deosebite pen
tru menţinerea ei într-o 
perfectă stare de curăţe
nie. Pe suprafaţa pielii 
corpului se găsesc, în me
die, peste 50 milioane do 
microbi, iar pe' un singur 
cm pătrat aproximativ 4Q 
mii de microbi. Aceştia 
favorizează descompune
rea substanţelor din piele, 
ceea ce explică mirosul 
neplăcut, caracteristic ce
lor certaţi cu curăţenia.

Dar pielea are şi o a. 
numită putere de a dis
truge microbii. Această 
acţiune bactericidă este 
posibilă numai cu condi
ţia ca suprafaţa pielii să 
fie curată. S-a constatat, 
pe cale experimentală, că 
pe pielea curată bacilii 
tifici mor în 10 minute, 
într-o proporţie de peste 
85 la sută. Pe o piele mur
dară, însă, aceiaşi microbi 
mor, în cele 10 minute, 
într-o proporţie de numai 
5 la sută. Tot pe pielea 
murdară, porii se astupă, 
ceea ce împiedică funcţia 
respiratorie şi de excreţie 
a pielii. De asemenea, Se 
înmulţesc cu mare repe
ziciune microorganismele 
datorită şi unor produşi 
alcalini favorizanţi, pre
zenţi în impurităţile de 
pe piele. Aceste microor
ganisme pot determina a- 
pariţia unor boli de pie
le (foliculite, furunculi), 
a unor boli infecţioase 
(febră tifoidă, dizenterie, 
hepatită epidemică), para
zitare (viermi intestinali)

sau micotice (tricofiţie, 
microsporie, micoze ale 
unghiilor).

Toate aceste neajunsuri 
pot fi uşor prevenite prin 
menţinerea curăţeniei pie
lii cu ajutorul apei calde 
şi săpunului. Apa caldă, 
la o temperatură de 30— 
38°C, - curăţă pielea du. im
purităţi, îndepărtând pra
ful, transpiraţia, sebu- 

. mul (grăsimea) şi micro
bii. Spălatul corpului tre
buie să se facă prin îm
băierea în cadă, prefera
bil de două ori pe săptă
mână, cu apă caldă. Du
pă baie este indicat du
şul. Zilnic, în funcţie de 
posibilităţi, şcolarii tre
buie să facă duş cu apă 
caldă şi săpun. Se reco
mandă ca duşul să se fa
că seara, înainte de cul
care, pentru a fi înlătu
rate toate impurităţile a- 
cumulate pe corp din 
timpul zilei. Totodată, 
duşul cald calmează sis
temul nervos, activează 
circulaţia sanguină în tot 
corpul şi înviorează orga
nismul. El contribuie la 
crearea unei stări de bu
nă dispoziţie, de relaxare 
după activitatea zilnică şi 
uşurează somnul de noap
te.

N e p u t â n d  satisfa
ce toate necesităţile, to
tuşi, o importanţă deo
sebită trebuie acordată 
sănătăţii. Desigur, priori
tară rămâne asigurarea 
alimentaţiei normale şi 
asigurarea îmbrăcăminţii 
adecvate sezonului mai 
rece, care începe. Logica 
elementară evidenţiază că 
pentru a se menţine să
nătatea şi, mai ales, să
nătatea copiilor, nu putem 
renunţa la igiena indivi
duală care implică folo
sirea curentă a apei cal
de. Deci, plătirea taxelor 
comune de către locatari 
constituie o prioritate în 
menţinerea sănătăţii co
piilor noştri şi nu numai.

D r. NELLY G O ŢII),
Psiholog IOAN CRIŞAN, 

Laboratorul 
de Promovare 

a Sănătăţii Deva

Obezitatea scurtează viaţa i

Medicina modernă a ge printr-o alimentaţie 
făcut numeroase preci- în exces, în special • de 
zări cu privire la riscul pâine, paste făinoase,
la care sunt expuşi cei 
cu exces de greutate (o- 
bezii). S-a dovedit, ast
fel, că plusul de kilogra
me în greutatea corpo
rală merge în paralel cu 
frecvenţa aterosclerozei, 
a hipertensiunii arteria
le, a îmbătrânirii tim
purii şi a scurtării du
ratei medii de viaţă. în 
această situaţie se ajun-

dulciuri şi grăsimi. Prac
tic, în foarte multe ţări, 
circa 30 lâ sută din popu
laţie se prezintă cu de
păşiri de greutate. Do
vada cea mai concluden
tă au adus-o cercetările 
biomatematice efectua
te de către societăţile 
de asigurare, din diferi
te ţări, interesate să cu
noască riscurile prezen

tate de anumite catego
rii de populaţie. După 
un studiu biostatic de a- 
cest fel, efectuat în 
S.U.A.: un plus de 10 
kg scurtează viaţa cu 18 
Ia sută; un plus de 20 
de kg — cu 45 la sută; 
un plus de 30 kg — cu 
67 la sută. De aici şi 
concluziile de rigoare: 
hrană moderată şi con
trolul periodic al greu
tăţii corporale.

Metode pentru a ne lăea de fumat
•  înainte de a aprinde o ţigară, ce

reţi voie celor din jur.
•  La întrebarea „Vă deranjează fu

mul ?“, nu fiţi supărat dacă vi se 
răspunde sistematic „Da".

•  încercaţi să coordonaţi hotărâ
rea de a nu mai fuma cu o schim
bare în obiceiurile dumneavoastră 
(regim, sport, plecare în vacanţă).

•  Faceţi să dispară ţigările, pipa, 
bricheta şi orice urme de stimuli vi
zuali.

•  Urmaţi un regim antitabagic, 
mai puţin alcool, mai puţină cafea 
sau condimente excitante; mâncaţi 
crudităţi şi cât mai multe fructe.

•  Faceţi duşuri, gimnastică şi mer
geţi cât mai mult pe jos.

•  Reînvăţaţi să respiraţi;’ dacă a-, 
veţi poftă de o ţigară, inspiraţi pro
fund, calm, ascultându-vă respiraţia.

•  Dacă dorinţa de a relua fumatul 
vă ţine încleştat, beţi, pc îndelete, un 
pahar cu apă minerală.

•  Nu şovăiţi să recurgeţi la mici 
trucuri: în locul unui pachet de ţi
gări puneţi, de pildă, un carnet pe 
care să scrieţi în fiecare zi: am luat 
hotărârea să nu mai fumez.

•  Puneţi deoparte sumele ce tre
buia să le cheltuiţi zilnic pe ţigări şi 
cu banii economisiţi faceţi-un cadou 
unei persoane dragi.

Un tânâr pentru America CO
— Gine eşti Ionuţ Cris- 

tinel ?
—■ Sunt fiul strungâriţei 

Irina Ionuţ şi al lui Ioan 
Ionuţ, electrician la S. G. 
„Sidermet“ S.A. Gălan. 
Unul dintre elevii anului 
III profesională ce mă pre
gătesc în meseria de lă
cătuş la Liceul Industrial 
Călan. Sunt născut la 19 
iulie 1978.

— Cum ai ajuns în Ame
rica ?

- -  Cu avionul, de la 
Otopeni...

— Eşti spiritual. Cum ai 
reuşit să fii selecţionat îii 
„lotul pentru America" ?

— Totul se datorează 
unor oameni care îşi îm
plinesc menirea cu profe
sionalism şi mult suflet. Din 
iniţiativa dascălilor mei, 
datorată unor promisiuni 
făcute la despărţirea do 
acel care a fost un apre
ciat maistru, Cacuci Anto
nie, în cadrul liceului nos
tru s-a organizat un con
curs care să-i poarte nu
mele. Acesta s-a ţinut în 
trimestrul I. Aş aminti 
aici şi meritul domnului 
profesor Vasile Miclea, ac
tualmente în Germania, 
prieten bun cu Cacuci, 
care a trimis o sumă de 
bani prin care s-au asigurat 
premiile,

— Sunt convins că şi alţi

elevi sau prieteni ai celui 
care a fost meseriaşul Ca
cuci Antonie nu vor uita 
ce le-a lăsat' şi vor urma 
exemplul profesorului Mi
clea, contribuind şi spriji
nind organizarea acestui me
morial.

— Câştigând deci locul I 
pe şcoală, am reprezentat 
apoi şcoala din Călan la 
faza pe minister în meseria 
de „lăcătuş", ce s-a organi
zat la Câmpia Turzii. Intr-o 
participare de peste 160 de 
concurenţi, după ce am fost 
notat cu 9,50 la teorie şi 10 
la lucrarea practică, am obţi
nut locul I la acest concurs 
republican. Nu pot să nu a- 
mintesc aici rolul important 
în pregătirea mea al dască
lilor, în primul rând al 
dnilor maiştri Giurin D. şi 
Silaghi I. .precum şi al dnei 
profesoare Mirela Balea.

— Şi cred eu, al părinţi
lor tăi.

— Da, chiar al bunicilor 
de la Răchitova, de la care 
am învăţat mult ce înseunnă 
munca, cinstea şi corecti
tudinea, de altfel, ca să fii 
un om întreg este necesar 
să trăieşti măcar câteva luni 
pe an la sat.

— Şi, totuşi, eşti un co
pil deosebit, mă bucură 
mult cele spuse şl eu sunt 
de la sat, apoi...

— M-am întors acasă şi 
nu peste multă vreme am

fost anunţat că toţi cei care 
au obţinut locul I pe ţară, 
indiferent de specialitate, . 
vom forma un lot al Ro* 
mâniei şi vom însoţi cehi* 
pa noastră naţională de fot* ' 
bal în U.S.A.

— îţi place fotbalul ?
— Da, ca la orice copil 

dar nu exagerat.
— Care este fotbalistul 

pe care îl îndrăgeşti cel 
mai mult ?

/ — Acum este la modâ<: 
Hagi, dar îmi plac mult ş l ; 
Sabău, Dan Petrescu, îmi j 
place antrenorul M. Luces* i 
cu, care are capacitatea cai i 
din copii ca mine să facS i 
mari fotbalişti. De altfel i 
noi, copiii români, până Iar' 
o anumită vârsta, suntem ' 
capabili să-i batem în toatei ; 
domeniile pe copiii din' : 
orice ţară a lumii.

— Mă impresionezi, ce 
adevăr rosteşti. Da, căşti- ; 
găm majoritatea olimpiade
lor internaţionale, dar n® 
oprim aici, nu ştim să con
cretizăm şi să valorificăm 
potenţialul uman, să con- ' 
tinuăm şi să terminăm ud 
edificiu. Eu cred că deter
minante sunt relaţiile, inco*; 
recte în a promova valorile.

— Nu ştiu, aceasta este 
treaba celor mari.

— Şi apoi...

MIRCEA PARA IAN

Durerea înstrăinării 00
Sub titlul „Isus în Basa

rabia", , autorul prezintă 
cea mai bine documentată 
istdric a vieţii religioase, 
evidenţia Bisericii Orto' 
doxe Române, pe teritoriul 
Basarabiei. De la sine în
ţeles că în acest fel s-a 
reuşit oglinda fidelă a spi
ritualităţii româneşti în 
acea provincie. Parcurgând 
bogăţia de date, suntem 
tentaţi a crede că Basara
bia s-a bucurat şi a reuşit 
cel mai înalt nivel de via
ţă creştină din toate pro
vinciile "româneşti, datorită 
sprijinului tuturor domni
torilor principali ai Mol
dovei, unor vrednici mari 
boieri, ca şi cucernicilor 
celebri ierarhi ce au pa
tronat Biserica din zonă.

Din numeroasele statis
tici, ilustrative şi demne de 
reţinut sunt următoarele 
da te : „în Basarabia erau

MUSIC

până la 1812, peste 40 de 
mănăstiri. La sfârşitul vea
cului trecut, mai rămăse
seră doar 18”. Ca dispărute, 
sunt date următoarele mă
năstiri : Borzeşti, Butuceni, 
Cărătura,» Ciura, Cosăuţi, 
Fântâna Doamnei, Galiţa, 
Grădişte, Hârtop, Lometa, 
Mana, Peştera, Poiana Po- 
pâuţi, Râşca, Recea, Razi- 
na, Rudi, Soroca şi Tipova. 
Este clar că ruşii ţarişti 
sau bolşevici au subminat 
şi sabotat viaţa religioasă 
creştinească, ştiind că prin 
ca lovesc în fiinţa spiri
tuală a  neamului românesc.

O explicaţie edificatoare 
şi binevenită arnpra pros
perităţii . vieţii religioase 
din Basarabia este redată 
de Petre Vălimăreanu in 
următorii termeni: „Pie
tatea moldovenească şi-a 
găsit o fericită expresie în

construirea şi înzestrarea 
de biserici şi mănăstirii. 
Analizând originea acesto
ra, se veţje o adevărată în
trecere între toate stratu
rile sociale, de la boieri* 
la mici proprietari, de la 
voievozi la simpli ţăranii 
sau monahi, toţi se întreg 
în a zidi case lui Dumne
zeu şi a le dota cu pămân
turi, livezi, vii etc, penhr# 
mântuirea sufletului". , 1 

Preponderenţă ortodoxei' 
în viaţa religioasă a Işfc» 
sarabiei rezultă şi din făp
tui că „Statistica rusească 
din 1856 a ra tă : 865 383
ortodocşi, 81.172 mozaici* 
24.8(62- protestanţi, 9447, 
rascolnici, 5.009 catolici* 
2.254 armeni gregorieni şl 
24 mahom'edani".

(va urma)
li

Preot dr. IOAN îl 
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Soundgarden (III)
La sfârşitul anului 1989, 

casa A & M le- scoate al
bumul „Loudcr than Iove" 
realizat cu producătorul 
Terry Date (Metal Church, 
The Accused). Şi în 
acest album se simt in
fluenţele muzicii rock 
clasic, respectiv Black 
Sabbath Stooge, Doors, 
riffu-urile sfâşietoare de 
chitară gen Led Zeppelin. 
De remarcat piesele Hands 
AII Ower şi Full On.

După acest album, la înce
putul anului 1990 apare 
caseta video I.ouder than 
live, grupul pornind în- 
tr-un turneu în deschi
derea lui Voivod, apoi, 
ca şi cap de afiş cu gru
pul Bullet Lavolta. Pe 
parcursul acestui turneu 
Yamamoto fiind epuizat, 
anunţă că se retrage din 
grup. în aceste momente 
dificile casa A & M scoate

în primăvara lui MO un 
maxi-single „Hands all 
owcr" în care sunt in
cluse Ilands all ower şi 
Big Dumb Sex de pe al
bumul Louder than Iove, 
dar şi piese inedite cum 
ar fi Come together (com
poziţie Paul Mc Cartney) 
şi Heretic, o piesă în 
forţă. <

Deşi nu a cântat nici 
o piesă din acest album, 
pe parcursul turneului 
din ’90 a fost folosit bas- 
sislul Jason Everman 
(Ex Nirvana). Nici acesta 
nu va rămâne la Sound
garden. Aceasta datorită 
caracterului său nestator
nic şi foarte capricios. 
Plecarea lui Everman la 
Nety York în grupul Mind 
Funk. coincide cu inclu
derea în Soundgarden a 
bassistului Hunter Bene- 
dict Shepherd (Ex March

of Christ). Acesta a fost 
prezehtat lui • Thayil de 
fratele său, Henry She- 
perd ,încă de când cei 
doi erau colegi de cameră. 
La aflarea necazurilor» lui 
Soundgarden, Ben şi-a 
oferit serviciile renun
ţând la toate ofertele fa
vorabile pe care le avea. 
Thayil spunea despre 
Shepherd intr-un inter-- 
v iu : „are un caracter 
dictatorial, impunându-şi 
ideile în cadrpl grupului. 
Numai eu'l-am mai tem
perat puţin. Este un tjp 
cu o experienţă muzicală 
îndelungată şi membru 
în numeroase trupe din 
Seattle". Cu formula de 
cuartet restabilită, Sound
garden începe să coîn- 
pună piese pentru un nou 
album.

(Va urma)
HORI A SEBEŞ AN



Răspunzând interesului 
manifestat de către o se
rie de persoane în legă
tură cu arenda, vom face 
linele referiri ~ţa prevede
rile Ordinului ministrului 
agriculturii şi alimenta
ţiei pentru aprobarea Nor- 
ntelor metodologice orien
tative de' calcul al aren- 
jŞtî, care privesc aplica
rea Legii arendării nr.
18fl994. Aceste Norme me
todologice orientative au 
fost emise în temeiul art. 
M dlti Legea arendării, 
în vederea stabilirii ni-
vekdîui arendă «1 a mo- 
dsdUătiior de plată a a- 
cesteia.

Aşa cum prevede le
gea. elementele pentru 
Stabilirea arendai s u n t : 
suprafaţa, potenţialul de 
producţie, structura par- 
celară, relieful şi gradul 
jfa  accesibilitate a  meca- 
V&ţ&rti'. posibilităţile de
acces, distanţa faţă de 
faporile de depozitare, In
dustrializare sau comer- 
ciatt*are„ amenajările şi 
îmbunătăţirile funciare 
sau alte dotări. Potenţia
lul de producţie al tere-
twăui este dat de ©laşa lui 
de calitate te  condiţiile a- 
jriicârii tehnologiilor a-, 
deevate şi de 1 cultivare a 
plantelor agricole adap- 

- tatezonei. ■ .
Ifivelui minim şi ma- 

«tet «1 arendai se stabi- 
tetote de către consiliile de 
administraUe ale regiilor 
autonome — ca aren
daşi —, consiliile ştiinţi
fice ale staţiunilor de cer

cetare agricolă, iar în so
cietăţile comerciale de că
tre adunarea generală a 
acţionarilor, la propune
rea  consiliului de admi
nistraţie. '■

Referitor la clasificarea 
terenurilor agricole în cla
se de calitate se ţine sea
ma de sol, relief, climă, 
apă fre'atică, pe. baza no
telor de bonitare naturală

arabile, viticultură, pomi
cultură şi zootehnie.

In cazul terenurilor ara
bile părţile contractante 
stabilesc producţia poten, 
ţială maximă şi minimă 
exprimată convenţional în 
grâu, produs considerat de 
referinţă. Preţul arendei 
terenului se poate achita 
în produse, echivalent 
grâu, conform coeficienţi

pentru arabil, stabilindu- 
se 5 clase, acestea fiind 
încadrate eu 100 puncte 
clasa întâi, S0 clasa a 
doua, 60 — clasa a treia, 
40 clasa a patra şi 20 

clasa a cincea. De men
ţionat că fiecare clasă se 
împarte te trei categorii, 
în raport de gruparea par
celelor, formă, obstacole, 
distanţă faţă de centrul 
localităţilor, locul de de
pozitare şi valorificare a 
producţiei, calitatea dru
murilor ş,a, Metodologia 
încadrării In clase este 
unică, organele abilitate 
pentru încadrare fiind In
stitutul de Cercetări pen- 

. fru Pedologie şi Agrochi
mie şi oficiile judeţene
pentru studii pedologice 
şi agrochimice. Arendarea 
se face pentru terenuri

lor de convertibilitate, la 
preţul grâului pe piaţa 
liberă în momentul recol
tării acestui produs. Co
eficienţii de convertibili
tate între grâu şi alte pro. 
duse sunt: grâu 1, orz 1,1, 
porumb 1,3, floarea soa
relui 0,4, sfeclă de zahăr 
7 şi cartofi de toamnă 5.

Potenţialul de produc
ţie al plantaţiilor pomico
le se stabileşte de către 
arendator şi arendaş, con
stituind baza contractu
lui .ce se va încheia Intre 
părţi. Producţia potenţia
lă de fructe se stabileşte 
între 5 000—20 000 kg/ha 
la seminţoase, 2 000—10 000 
kg/ha, la sâmburoase, 
1 000—3 000 kg/ha la nuc 
şi castan şi minimum 
1000 kg/ha la arbuşti 
fructiferi.

în zootehnie, principa
lele elemente ce se iau în 
considerare la stabilirea 
arendei se referă la spe
cie, rasă, categorie de 
vârstă; stare fiziologică şi 
potenţial de producţie. 
Durata contractului este 
de 5 ani sau minimum un 
an. Prin contract, părţile 
pot stipula ca la expira
rea acestuia, arendaşul să 
restituie proprietarului (a- 
rendatorului) numărul de 
animale date în arendă, 
în  condiţiile convenite la 
expirarea contractului, a- 
nimaleie date In arendă 
să fie valorificate par
ţial sau în întregime de 
către arendaş,. precizând 
cota ce revine arendaşului 
din preţul obţinut. - Pot 
face obiectul arendării şi 
alte bunuri agricole: con
strucţii de orice fel, ma
şini şi utilaje, alte bu
nuri destinate exploată
rii agricole. Specialiştii 
de la centrele agricole a- 
cordă gratuit, la cerere, 
asistenţă tehnică privind 
orientarea încadrării tere
nului şi modalităţile de 
stabilire a nivelului aren
dei.

Potrivit art. 25 din Le
gea arendării se pot în
cheia şi contracte de loca- 
ţiune, în care sens Ordi
nul ministrului agricul
turii stabileşte şi lucrări
le pe care consiliul de ad
ministraţie al societăţii 
comerciale le întocmeşte 
şî le supune spre aproba
rea adunării generale.

NICOLAE TfRCOB

n
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ia  mulţi ani, domnule

Mă număr printre cei 
«ere au avut prilejul să-1 cu 
«pască de muttă vreme pe 
medicul chirurg hm  Moza: 
«n  oai modest, totdeauna 
bucuros să întâlnească cu
noscuţi vechi son no i sa 
Ic spună o vorbă de duh, 
d i dea staturi folositoare 
M  să ajute pe cel aflaţi 
m  suferinţă. Deşi pensio- 
m$. de mtfl nwtţţl ani, te 
ritmase imensele şale diş- 
ponfWHlăţi de a Insufla 
dpior din par un ©pîimisra 
•Sbites, ce te  face să de
păşeşti mal uşor momen
tele dificile din viaţă.

Cu câteva luni ta urmă 
1-** tetâtait pe coridoare!*, 
«pîtatalui dih Deva. A dom 
zi -urma să urc ta ring, 
*dîcă pe masa tfe opera- 
t*e- Ca otice om marcat 
şi îngrijorat de eveniment 
i-am spus de ce mă aflu 
pe-acolo. ■ Xf'Âi

Om» te operează ? 
Doctoral IKoscuf *gă n-ai 

o toarnă. E unul din- 
*ro pe care eu i-am 
tevMat ■ meserie. ..Copiii 
*??*" — ie spun eu. 
Ai nimerit in  mâini bune.

vreo 10 ani în urmă 
*  pe mine m-au operat, 
iten prieteni mă sfătuiau 
şa merg |a Cluj sau Bu
cureşti. Nici vorbă. Am 
tehrt toată încrederea în 

mei şi uite că tră- 
f®:?® **• slavă Domnului, 
!?* *ilnt b*ne- După opera- 

ta mod sigur o să te

Şi s-â ţinut de cuvânt. 
La doua zile după operaţie 
zăceam pe pat la , rezu 
mare şi tocmai urmăream 
cu admiraţie cu cât calm 
şi grijă dna dr. Nadă îşi

organizează echipa de aici 
pentru a se acorda asis
tenţa necesară celor ce se 
aflau la graniţa dintre via
ţă şi moarto. -M-am trezit 
prins de mână. Era doc
torul Moza.

— Ei la să văd ochii 
Arată-mi limba. Gata, ai 
scăpat. Felicitări. Peste 
vreo trei săptămâni na 
revedem prin centrul ora-

Doamne, ce mult con
tează o vorbă de îmbăr
bătare în asemenea mo
mente, când eşti la ca
pătul puterilor f  Ne-ara 
reîntâlnit şi am stat la- 
taifas pe o banca din „cen
tră*. Cu aceeaşi exube
rantă molipsitoare mi-a 
spus că a devenit deca
nul de vârstă al medicilor 
din Deva şl fii curând va 
paşi în al nouălea de
ceniu de viaţă.

Sub îndrumarea dânsu
lui secţia chirurgie a Spi
talului din Deva a deve
nit o adevărată şcoală la 
care s-au format chirurgi 
de renume. Mâinile de 
aur ale acestui om mi
nunat Şl ale „copiilor săi" 
au salvat mii de vieţi o, 
meneŞti. Aşa se explică 
tonusul remarcabil şi se
ninătatea ce-î caracteri
zează. conştiinţa că trei 
sferturi din viată şi-a de
dicat-o semenilor săi.

Iată de ce m-am hotărât 
să scriu aceste rânduri ca 
un omagiu omului şi me
dicului Ion Moza. căruia 
îl adresez din Inimă LA 
MULfî ANI CU SÂNA- 
TATEI

I. LAZAR

1

Fără cuvinte.,. Desen de CONSTANTIN GAVBILA
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j de informare al presei J
t Marţi, 6 septembrie, la Colegiul jurisdicţional i

• ? de pe lângă Camera judeţeană de conturi s-au ju- . 
1 decât, în primă instanţă, contestaţiile unor funcţio- 1
i nari cu munci de conducere în Consiliul judeţean, ţ 
• la sancţiunea cu amendă contravenţională pentru ţ
\ Unele acte de indisciplină financiară săvârşite te 
\ cursul anului 1993. Prin actul de control al Camerei ţ
i de Conturi s-au aplicat în total amenzi te valoare i 
1 de 600 000 leL |n  cazul tuturor celor ale căror con- ; 
] testaţii au fost judecate, s-au dat termene soi pcu- ţ
i  tnu completarea apărării, 
I  Intre coşitestatari sese mimară şi dl Ioan Medruţ, . 

directorul Direcţiei programe, prognoze, buget, fi- ’
|  nanţe a Consiliului judeţean. La insistenţele tastau- \ 
' ţei de a i se prezenta în original o seric de acte te  i 

legătură cu provenienţa si omiterea de la inventarie- ' 
, re a unui autoturism Mercedes 190 D, iritat, dl di- ţ 
1 rector găsea ca nefiind la obiect o discuţie pe aceas- ţ 
1 tă temă. „Problema asta — zicea domnia şa — se , 
1 discută doar în presă, căci văd că problemele noas- * 
I tre in presă se discută acum". ţ

Ce îndrăzneală din partea presei să informeze.
V făfără a avea vreun drept de decizie, despre modul
ţ cum este risipit banul public, bugetul constituit — \ 
i  cu strângerea drastică a curelei — de către milioa- i 
’ ne de rom âni! v
ţ Ce i-aţl face dv. dome ule director, acestei pre- i
fiSOţ'dacă ea ar depinde de dv! V-aţi şi exprimat în ţ 
? urmă cu vreo teri ani regretul - acestei neputinţe...

de artist
Aşa este cunoscut de 

către cei care au maşină, 
mai ales de cei cu pro
bleme la maşină, ce au 
trecut de-a lungul anilor 
pe la autosevice-urile 
devene. In cel priveşte 
pg Ioah Pârva, căci de- 
spre dânsul este vorba, 
afirmaţia din titlu nu 
se referă numai la ca- 
lităţile sale profesionale 
dovedite în meseria de 
mecanic auto, ci şi ia 
modul în care o gândit 
şl conceput diverse obi
ecte care să-i împlinească 
şi sâ-t ^înfrumuseţeze 
viaţa, scule cu care să 
se ajute în mutică 

Dar, să le luăm pe 
rând. Meşterul cu mâini 
<fe artist şi-a confecţio
nat singur un instrument 
muzical. Este vorba de 
un clarinet, şi nu unul 
artizanal, de pus în vi
trină, ci unul funcţional, 
cu care se pisate inter, 
preta orice melodie. Mi
ntia cu care au fost tu r
nate şi mai apoi şlefuite 

. clapele şi legăturile din
tre ele din alamă este 
desăvârşită. Muştiucul, 
corpul propriu-zi* . al 
clarinetului care se „ru
pe* în două, sunetele pe 
care instrumentul le Scoa
te simt fără cusur. Min, 
te inventivă, Ioan Pârva 
s-a gândit să ajute o bi
serică confecţionând un 
eandelabru cu 24 de be
curi. A construit, de ase. 
menea, un strung aproa
pe miniatural, funcţional, 
care dezvolta, la acţio
nare manuală, 1200 tura
ţii pe minut. Cu aeeastă

1
maşină-unealtă a reuşit ' 
să confecţioneze diverse J 
obiecte, la rândul lor, -
aproape miniaturale. I

Dar, ce n-a ieşit din : i
mâinile acestui om ?t O |
mulţime de scule cu care 
s-â ajutat în munca de j 
mecanic auto. „De multe |  
ori mă trezeam noaptea, ' 
mărturiseşte meşterul, |  
şi m ă gândeam, apoi . 
puneam pe hârtie ce I 
gândeam. Nimic nu am ,
făcut la întâmplare, ci j
im gândul de a lucra ■ 
mai bine şi mai repede. J 
Nu ştiu cum sunt a lţii,. 
dar nhe nu mi-a plăcut J 
niciodată, să lucrez ia  •« 
întâmplare, ei numai du- ţ 
pă ce mi*am cristalizat.
o idee despre ceea ce |  
trebuie să tac, E adevă- *
rs t că mi-a plăcut mun.» 
ca, a p  făcut-o cu pari-1
une. Priviţi şi casă pe j 
care o am, cărămida a-1 
pare rată de pe pereţi eu • 
am aplicat-o după «e l  
i-am urmărit pe câţiva;
muncitori constructori". J

Lucruri frumoase, fă -1 
cute cu pasiune şi dăru- * 
ire de.a lungul unei J 
vieţi frumoase şi cin-1 *5 
ş^te. Să nu uităm că meş- ■» 
tertîl teara Pârva este 1 
moţ, nu numai al locu- * 
lui. ci şi în sufletul său. I 
având grupa sanguină *
B IH cu care ii place* 
să se mândrească. Acum I  
dânsul s-a retras la pen- î 
sie. Dar, nu poate s ă |  
stea . . .  locului, in Deva, * 
unde locuieşte, ci luerea. l  
ză în continuare. . .  !

MINEI. BOOEA 1

Societatea comercială 
„Cora" -din Hunedoara â- 
sigură aprovizionarea po
pulaţiei cu produse indus
triale prin 50 de unităţi de 
desfacere, raza de activita
te Intinzându-se In Hune
doara şi în toată Ţara Pă- 
durenilor. Societatea»ocu
pă de asigurarea unui sor
timent de marfă divers şi 
complet, în unităţile sale gă
seşti mărfuri de la cele mai 
ieftine până 1» cele mai 
scumpe, scopul principal 
fiind acela , de a asigura 
populaţiei ceea ce are ne
voie. Dna Constanţa Tufes-

atât câştigul, cât nevoile oamenilor
cu, managerul societăţii, o- 
pina":

— Scopul nostru nu este 
aceia de a realiza câştig 
mare — deşi urmăriri şl 
acest aspect — ci de a asi
gura ceea ce au nevoie 
oamenii Tocmai de aceea 
aplicăm un adaos comercial 
de maximum 20 la sută.

— Privatizaţii vă fac con
curenţă ? .

— Neînsemnată. Eî aduc 
mărfuri scumpe şl nu în 
sortiment complet De ase
menea, nu au in vânzare 
mărfuri Ieftine- Cu ceva 
vreme în urmă, câţiva lucră

tori de-ai noştri au luat uni
tăţile ta locaţie de gestiune, 
dar au renunţat la acest 
sistem deoarece câştigurile 
salariate sunt mal mari la 
noi.

— Oricum şi „Cora" s& 
ya privatiza.

— Bineînţeles. Din câte 
ştiu suntem pe lista socie
tăţilor ce se vor privatiza 
repede.

— Ce noutăţi de ultimă 
vreme putem consemna la 
„Cora" Hunedoara ?

— în complexul ce poar
tă numele societăţii, am 
deschis recent un magazin 
„Eva” cu articole pentru

temei, foarte bine aprovi
zionat şi cu o servire d<- 
excepiie. Pregătim deschi
derea unul magazin unde 
vom desface piese pentru 
automobilişti. unelte agri
cole, articole „Sanitas" s.a.

— Cum faceţi aprovizio
narea?

— Cu maşinile proprii ne 
ducem la producători şi le 
marii furnizori, uneori fa
cem drumuri lungi pentru
a aduce marfă. Şi aducem. € 

Vânzarea cum este?
Peşte vară a fost mal 

slabă, dar dă semne de re 
vigorare.

TRAI AN BOXDOR



EXTRASUL DE 
CONT SI 

TITULARA

Soţia mea, C.A., arc des
chis la ̂ Filiala CEC Deva 
contul curent personal 6066, 
în care i se virează lunar 
pensia. în  29 iunie a scos 
o sumă de bani, dar nu i 
s-a înmânat extrasul de 
cont, deoarece nu era în
tocmit. Am plecat apoi din 
localitate cu nepoţelul.

în  17 august a.c., la ora 
11, eu având specimen de 
semnătură ca soţ al C.A., 
am întocmit o filă de CEC 
pentru o sumă. Am aşteptat 
la rând la ghişeul conturi 
curente, prezentând fila 
CEC şi buletinul. O func
ţionară durdulie şi brune
tă. fără ecuson, ca de alt
fel toate salariatele de a- 
genţie, îmi spune că nu 
avem în cont suma respec
tivă. Am rugat-o să-mi 
spună pentru ce sumă să 
completez altă filă CEC.

Sereca, sat în comuna 
Beriu. Toponimul provine 
de la adjectivul sărac (ă). 
Să se compare, în acest 
sens, atestările din 1673 
(Szaraxa),1760—1762 (Sze- 
rake) şi 1850 (Szaraca). La 
origine, numele a fost o 
poreclă colectivă ca şi ce
le date, de obicei, satelor 
mai târziu înfiinţate, de 
către locuitorii satelor din 
preajmă. Pentru înfiinţa
rea mai târzie a satului 
Sereca pledează şi faptul 
că această localitate mai 
mică decât cele din veci- 

; nătaţe îşi are vatra pe lun
ca inundabilă din stânga 
râului Grădiştii (câtă vre
me, de exemplu. Beriu şi 
Căstău sunt âşezate pe te
rasele înalte şi întinse din 
dreapta acestui râu, res? 
pectiv din dreapta Sibişe- 
iultii). Formele maghiare 
din atestări (1335 Zarka, 
1559 Szarka) reprezintă o 
etimologie populară, nume
le satului fiind apropiat 
de maghiarul Szarka „co
ţofană". Să se compare 'în 
acest sens şi atestarea El- 
sterdorf din 1854. Dacă for
mele explicabile prin Szar
ka ar fi cele autentice, nu

„Pentru cât vreţi" — mi-a 
răspuns. „Dar vă rog spu- 
neţi-mi o sumă existentă 
în cont". „Nu vă spun, să 
vină titulara". „Dar am 
dreptul să scot orice sumă 
existentă în cont. Pentru 
ce sumă să completez CEC- 
ul ?" „Pentru cât vreţi. Da
că riu vă convine, nu mai 
depuneţi pensia la CEC, 
Să v-o aducă poştaşul a- 
casă. Eu nu vă dau nimic 
până ce nu vine titulara 
să-şi ridice extrasul de 
cont".

O altă doamnă, mai slă
buţă. în negru, după ce 
s-a sfătuit cu prima, ini-a 
spus acelaşi lucru. I-am 
spus că soţia nu se simte 
bine şi va veni în altă zi 
după extrasul de cont. Am 
fosţ refuzat şi de această 
dată. Am vrut sâ mă a- 
dresez conducerii CEC, dar 
directorul era în concediu, 
la fel şi contabilul şef, iar 
directorul adjunct era ple- 
cat. (Mărius Cosma, Ca-

s-ar putea explica, din 
punct de vedere fonetic, ce
lelalte ca Szarka şi Szer- 
ke. Numele actual repro
duce forma Szerka atestată 
în 1733 şi 1854.

lea Zarandului, 
Deva).
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•  VASILE BOLDOR, 
LEONTE ONOFREI — Hu
nedoara : Scrisorile dv au 
fost trimise iu Sanatoriul 
Geoagiu, respectiv Spitalul 
Hunedoara pentru luarea 
la cunoştinţă. Dacă doriţi 
să adresaţi public mulţu
miri, rubrica noastră de 
mică publicitate vă stă la 
dispoziţie, scop în care vă 
puteţi adresa agenţiei noas
tre de lângă Oficiul poş
tal Hunedoara.

•  IOAN POPESCU — 
Deva : Dacă vă referiţi la' 
reclamaţii adresate instan
ţei, atunci acelea nu pot 
fi anonime, ci doar cu toa
te elementele de identifi
care a persoanei. Organele 
de urmărire ' penală, alte 
organe ale statului, redac
ţiile ziarelor iau în consi
deraţie şi scrisori sau se-

mânească autentică a avut 
totdeauna un -j final, fapt 
deosebit şi de numele co
lectiv al locuitorilor: bo- 
je n i; să se compare şi 
Bojan, niime de familie. To-

II n e
Ociu. Sat în comuna Va- 

ţa de Jos. Satul este men
ţionat documentar prima 
oară la 1439. Denumirea 
provine din apelativul ochi 
(variantă populară, oei) ce 
are sensul topografic de
„întindere de apă în for
mă circulară în regiuni 
mlăştinoase, mărginită cu 
papură; locul unde se a- 
dună şi stagnează apa" 
(Dicţionar explicativ al 
limbii române).

Boş. Sat aparţinând mu
nicipiului Hunedoara. Lo. 
calnieii numesc sătul Baj. 
Atestările documentare 
(prima în 1358) sunt ase
mănătoare eu ale satului 
Bojin din judeţul Cluj. îrt 
ambele cazuri, forma To

ponimul provine de la an- 
IropOnismul Boj (G. Pă- 
truţ, nume de persoane şi 
nume de locuri româneşti 
1984).

Turdaş. Sat, comună. Pe 
teritoriul localităţii s-au 
descoperit urme de vieţui, 
re din neolitic şi ale unei 
aşezări din vremea Daciei

sizări anonime, atunci când 
consideră că ele ar putea 
reflecta o situaţie reală. în 
orice caz, deciziile în pri
vinţa faptelor relatate de 
persoane anonime nu se iau 
înainte de a se face cer
cetarea proprie a faptelor. 
Din păcate, de multe ori 
aceste cercetări sunt timp 
social consumat degeaba. 
La cea de a doua între
bare, nu credem că aştep
tat! răspuns.

•  VICTORIA KORO- 
S Y  — Simeria. întrebarea 
dv este în fond revendi
carea dreptului de proprie
tate asupra ■ unui teren, 
drept pe care nu l-a sta
bilit comisia pentru aplica
rea Legii 18/1991 a oraşu
lui Simeria. în mod nor
mal trebuia să contestaţi 
eventualul refuz al aces
teia de a vă crea dreptul 
de proprietate, pe care dv 
afirmaţi că-1 dovediţi eu 
acte, la Comisia de con
testaţie a Prefecturii.

Noi am predat acestei 
comisii cazul dv, dar vă 
rugăm să înţelegeţi că o 
decizie nu se poate lua pâ
nă ce nu se face o cerce
tare la faţa locului. Co
misia este foarte limitată 
ca număr de specialişti, dar 
solicitări are cu miile. Aşa 
că — puţintică răbdare.

romane. Prima menţiune 
documentară este din 1332. 
Toponimul provine de la 
un antroponim omofon, de
rivat cu sufixul -aş faţă de 
numele de persoană, Turd, 
Turdea, formaţii româneşti 
cu sufixul -d de la tema 
Tur—. în Dicţionarul ono. 
mastic românesc se arată 
că opt persoane din Să- 
pânţă (Maramureş) poartă 
numele Turd sau Turdaş.

Codru- Cătun al satului 
Vărmgga. Denumirea pro* 
vine de la apelativul co
dru „pădure" dar şi „mun
te", având îa Bază latinul 
quodrom. Pe teritoriul sa. 
tulul Micăneşti există to 
ponimele Dealu Codru şi 
Pârâu Codrului.

MIRCEA VALEA

DEVA, Bd. 
Bl. 22

iţi să vă economisiţi banii?
Doriţi să vă economisiţi timpul?
Doriţi o amintire în mai puţin de o oră*

D Q A i»

! COMPLEXUL „EUROVENUS" !
i

„MIKACRTl —  00M“ — o firmă 
iu continuă extindere

Dna Lucia Balint şj dl 
Ilie fţaţ s-au asociat şi au 
înfiinţat societatea comer
cială „MIRACETI eOM“ 
SRL Hunedoara.

— Ce înseamnă MIR A-
CETI7 am întrebat-o pe 
simpatica doamnă Lucia 
B. Y;.;,. ;

— Este numele unei stp- 
le din constelaţia Sirius.

— Aici, în O.M. din Hu
nedoara, în „Potcoavă", 
cum i se spune, aţi făcut 
o treabă frumoasă,

— Da Am zugrăvit, am 
făcut ordine.

L-am întrebat pe dl Iile 
R. : ■

— Ce unităţi are „MI- 
RACETI COM“ ?

— In „Potcoavă", un ma
gazin „NADA" — pentru 
desfacerea de produse In
dustriale, o alimentară —» 
„LOTUS", —, iar la sub
sol un depozit- pentru vân
zare en-gros. Pe Strada Ro
manilor avem un bar eu 
grădină de vară, unde ie  
desface renumita bere 
„Dreker". La Cinciş, avem 
o unitate de alimentaţie pu
blică „Orizont".

- — Intenţii de viitor 7 
— Avem în amenajare o 

fabrică de pâine. O sală 
de pe strada Elisabeta Măr- 
gineanu am renovat-o şi 
âm compartimentat-o. A- 
vem utilaje nemţeşti, un 
cuptor cu trei vetre. In cu
rând vom face pâine şt 
specialităţi de panificaţie.
Avem . de gând sâ reali
zăm şi o fabrică de me
zeluri. (TrJB.)
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|  626338, 626294; 621386.

MIERCURI, pisodul U i  18,30 Avan.
14. 09. 1994 premiera filmelor ga De-

vasat; 18,34 Viitorul pla
netei noastre: sănătatea 
Pământului; 18,47 Jazz- 
magazin; 1945 Anunţuri, 
publicitate (videoteit);

19,00 Emisiunea din 21,00 Film artistic : „Moar- 
seara precedentă (relua, tea untti om*, 
re) ; 12,00 Film artistic :
„Luna 44“ (S.F.) — relua
re ; 13.40 Anunţuri, pu
blicitate (video text); 18,00 
Deschiderea emisiunii de 
după-amiazS; 18,09 Dese
ne animate în serial:
„Prinţ şi cerşetor* — e-

6,00 BBC; 6.30 Maraton 
matinal; 9,00 Ştiri ţ 9,10

Morning music; 11,00 Pu
blicitate radio; 12,00 fia. 
dio can-cân ; 13,00 Ştiri ;
13.10 Mica publicitate ra
dio ; 14,00 BBC; 14,30 
Muzică; 15,00 Actualita
tea hunedoreană; 16,00
Sport şi muzică ; 17,00
ŞUri; 17,10 Mica publi
citate radio; 18,00 BBC;
19.00 Rondul de seară;
21.00 BBC ; 21,30 Triste
ţea e liberă; 22.00 Ştiri ;
22.10 Program muzicalţ
24.00 V.O.A. Europe.
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 ̂ ** diferite
Fotografii tip m m  

*̂ fru profesionişti;
RFDimÎDFPmm

* rm o m m ,  aragaze, tclevizoa re,

• MAŞINI DE SRALAT CU ÎNCĂLZITO R St AUTOM ATE,

■ir GR c  S f P , PA I A  N P V îe S A H lT A f ţg  « S A C W U k T .

3 t  POT ACHIZIŢIONA 5»H STOC SAU LACOMANDA CU 

PLATA CASH SAU IN RATE 
LA CELE MAI AVANTAJOASE'PRETURI. PRIVIND 
BUGETUL PERSONAL, DOAR DE LA MAGAZINUL ECONtiMlC 
AC-S.C- "UNIVERSAL" IMPORT-EXPORT SRL- DEVA

SlîUAT !N CARTIER DACIA. STR. DACIA 
LA PARTERUL BLOCULUI P+10 iTURNj.

LA COMANDA MARf URILE ACHITATE POT f i  LIVRATE LA. 
DOMiCILIULCLIENTUmt.

INFORMATU LATELEFON: 62,73,??

UNIVERSAL

6-cfţji. 22

:c 4 m
d c m
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P O U C t l M lC ’A

ISituat în DEVA — SÎNTUBALM (intcrse< - * 
I ţia Hunedoara). J
i Vă oferă prin 2
I SUPERMARCHET-ul METRO MOBILA I 
{ ccl mal mare magazin de mobilă din farS; j 
|  •  Un bogat sortiment ik  mobilîorî tmeS-*
1 tării, sufragerii, dormitoare, mobilier terase, t
* birouri, mese, scaune, 100 tipuri mochetă Im- *
I port Belgia ete. §
; «  METRO -  MOBILA, de asemeaea, este J
I specializat In dotarea băncilor, a firmelor şi a J 
î apartamentelor, asigurând transportul şi moo- J 
i  tarea mobilierului !a domiciliul clientului, I
* PROGRAM* f
f  zilnic intre orele 8—20 §
y sâmbăta 9—14 §
* duminica 9—13 f

Informaţii suplimentare 1» telefoanele: 054/1

F R E S  €  0

prin reprezentanţa Hunedoara

i

s

S #  maşini paste

Hunedoara, str. N. Bălcescu, nr. I Poli
clinica cu plată, e t  3, tel. 054/7*2832.

[ tn ■ — ----------„ -.i..-... .
S.C. „ALBAPAIVr &A. 

din stoc

•  TARATE la preţul de 150 lei/kg.

Informaţii suplimentare la tel. 811644 J 
811645.

CONSILIU!, LOCAL GEOAGIU
j-~ . ~ ■ ~ • •  ;  r  ' . . .

•  CĂRĂMIDĂ NORMALA, în cantităţi j 
nelimitate, Ia preţul de 80—100 lei bucata.

Doritorii să se adreseze Ia Consiliul Localj 
Geoagiu, zilnic, între orele 7,30—15,30.



VÂNZĂRI -  
CUMPĂR ARI

R O M  A N I A 
PREFECTUL JUDEŢULUI HUNEDO \R  \  

O R D I N
privind uncie măsuri pentru satisfacerea 
drepturilor conferite de lege luptătorilor 

pentru victoria Revoluţiei romane 
din decembrie 1989 

Prefectul judeţului Hunedoara ;
Având în vedere drepturile conferite ur

maşilor eroilor martiri, răniţilor şi luptătorilor 
pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989, prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea 
croilor-martiri şi acordarea unor drepturi ur
maşilor acestora, răniţilor, celor care an fost 
reţinuţi în perioada 16—22 decembrie 1989 ca 
urmare a participării la acţiunile revoluţ’ei, pre
cum şi a celor care au participat direct în pe
rioadă 16—25 decembrie 1989 la luptele pentru

•  yând garaj metalic de
montatul Deva. toi Hune
doara. 738164. (90496)

•  Vând casă, curte, de
pendinţe, grădină plus 4 
ha pământ în localitatea 
Valea’ Sângiorgiului, nr. 
131. • (90483)

•  Vând apartament 2
camere mobilat, preţ 12 
milioane, negociabil. Tei. 
616189. (90494)

•  Vând presă cărămidă 
nouă, motor tractor U. 
650, convenabil. Zilnic, du. 
pă ora 18, la tel. 054-650953.

(90493)
•  Vând Dacia 1310 şi

semiremorcă Padiş 500. preţ 
negociabil, tel. 731245. du
pă -ora 20. (90563)

•  Vând casă, gaz. liva
dă, sat Spini 92 şi aparta
ment Deva, trei camere de
comandate. etaj I, zona gă
rii. Informaţii Spini, 92.

. (90490)
•  Vând casă şi teren a-

gricol în Cîrjiţi. Deva te). 
624879. - (90489)

•  Vând apartament una
cameră, 42 mp, central. In
formaţii 620521. (90487)

•  Vând cartofi, la can
tităţi peste 3. tone, asigur 
transport, relaţii la tel, 
067/341128, după ora 15.

(90372'
•  Vând • rylotă semieta-

jată pentru activităţi co
merciale, preţ negociabil. 
Tel. 650930, 650823. (9579)

•  .Vând apartament 4 
camere, parter, condiţii pri
vatizare. Tel. 023726.

(90569)
•  Vând apartament 3 

camere, tel. 620715, (90585)
•  Vând (schimb) aparta

ment 3 camere în vilă, ga
raj, gaze, cu două camere 
cărămidă, etaj inferior şi 
diferenţă. Deva 619254.

(90583)
•  Vând apartament 2

camere cu îmbunătăţiri, e- 
taj 1, tel. 616023. (90575)

•  Vând apartament 2
camere, preţ 4 200 000. Tel. 
616023. (90575)

•  Vând ladă frigorifică, 
400 l cu capac, tel. 628557.

(90584)
•. Vând grâu, tel. 615077.

(90588)
•  Vând societate cu spa

ţiu comercial, Simeria, zo
na gării. Tel. 618933, după 
or-a 20. (90587)

•  Vând apartament 2
camere, ultracentral, etaj 
1. mobilă combinată veche, 
mobilă de bucătărie, ara
gaz 2 ochiuri, vitrină. In- • 
formaţii tel. 613271, după 
ora 18. (90589)

•  Societatea Garant Con
sulting, tel. 616449, facili
tează vânzarea-cumpărarea 
apartamentelor, caselor, te
renurilor. Cumpărătorii 
sunt serviţi gratuit.

•  Vând apartament 2 
camere, decomandate, e-

victoria Revoluţiei din decembrie 1989 (comple
tată si republicată);

In temeiul art. 103 din Legea administra
ţiei publice locale nr. 69/1991, emite prezentul 

O R D I N :
ART. UNIC. In aplicarea art. 8, lit. t şi 

alin. ultim din Legea nr. 42/1990, primăriile 
municipiilor şi oraşelor vor stabili în cadrul 
pieţelor locale spaţii speciale destinate desface
rii mărfurilor de către urmaşii eroilor-martiri, 
răniţilor şi luptătorilor pentru victoria Revolu
ţiei române din decembrie 1989, cu acordarea 
de facilităţi privind plata taxelor respective.

Prevederile de mai sus sunt aplicabile nu
mai pentru localitatea de domiciliu a persoa
nelor prevăzute la alin. 1.

P R E F E C T, 
ing. GEORGEL RÂICAN

!

•  S.G, Moniea S.R.L. 
Brad vinde en gros 
haine import Olanda, 
sortate şj nesortate, de 
sezon. Ia 3029 lei/kg, 
Inclusiv TVA. uleiuri 
şl unsori Speedoil de 
înaltă performanţă, 
pentru motoare Die
sel şi cu benzină, 
BMW 518, I FA izo
termă 6 tone, preţuri 
foarte avantajoase. Tel. 
054/650961. ducă ora 
Î9 (10024)

•  Vând en gros haine
import nesortate, preţ 2714 
lei/kg (TVA inclus). 
627929. (90541)

•  "Vând apartament cen
tral 3 camere două băi, 
decomandate. Tel. 625275.

(90500)
•  Vând televizor color, 

cameră video, bicicletă, pat 
tfablu, aparat foto. maşină 
Spălat automată. nouă, 
iPetnoreă auto. Transport 
atlto ,1.3 tone. tel. 616483.

(90560)
•  Vând apartament 2 

Câmere, ho] centra!, par- 
<3)et, etaj TI, confort spo- 
IPît. Telefon 6f>.'()63.

(9669)
•  Vând casa cu grădină

şi anexe, sat Bnnpotoc 184. 
661584. (9668)

•  Vând apartament 2
camere Simeria. tel. 621368. 
după ora 16. (90556)

•  Vând dispozitive şi 
matriţe pentru confecţio
nat- în producţie de serie 
scaune, mese şi paturi 
pliante, metalice. Informa
ţii tei. 618908, după ora 20

(90491)
•  Vând teren intravilan

la şosea în Burjite şi cle
menţi calorifer fontă. 
«18366. (90561)

•  Vând mobilă tineret
Borianz.t, tel. 616431, după 
ora m  (90557)

•  Cumpăr teren în De
va. tel. 624<ilu, după ora 
20. , (90555)

•  Vând maşină electrică 
scris, import. Tel. 6235*30.

•  Vând urgent sau 
schimb cu garsonieră, a- 
partament. Piaţa si în două 
rate. Tei. 623870. 628698.

(90499)
•  .Vând urgent aparta

ment două camere deose
bit, Eminescit, bl. C.2 (lân
gă cartodrom'. tel. 612751. 
j ‘ (90495)

•  Vând casă nouă, ane- 
Re, grădină, str. V. Ba- 
beş. nr. 32, Deva. (90497)

tai II. informaţii telefon 
717984. (9147)

•  Vând (Închiriez) apar
tament 2 camere Hunedoa
ra. inf. tel. 065/142748.

(9157)
•  Vând convenabil apar

tament 3 camere şi Ope! 
Kadett Diesel. Tel. 716438.

(9154)
•  Vând urgent Dacia

1310. Hunedoara, telefon 
723097. ' (90595)

•  Vând apartament 2
camere. Deva, Micro 15, 
negociabil. 3 000 0C1 lei. Tel. 
611747. (90593)

•  Vând convenabil 
televizoare alb-negru 
şi color, garanţie. Tel. 
717094. (9158)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 3
camere, teatru, cu similar 
OM, CEC, catedrală. Tel. 
711893. (9153)

•  Schimb (vând) apar
tament 4 camere, Micro 7 
(deasupra Azur), cu apar
tament 2—3 camere. Tel. 
728131. (9155)

DIVERSE
•  împrumuturi în lei la

Casa de amanet Simeria. 
zilnic 8—12, 15—17. Tel. 
661721 (90530)

PIERDERI
•  Pierdut carnet student

pe numele Burduşeî Romu- 
lus, eliberat de Institutul 
de inginerie Hunedoara. îl 
declar nul. (9145)

•  Pierdut certificat 2039, 
eliberat de DGFP Deva, a. 
parţinănd S.G. Promeridian 
SRL, Hunedoara. (9149)

•  Pierdut adeverinţă pri
mire plată nr. 0256239, eli
berată de COMPPIIi S.A. 
Deva. Se declară nulă.

(90551)
•  Pierdut legitimaţie nr.

2425/1132/1992, emisă de 
Ministerul Justiţiei pe nu
mele Brânduşe Ioan. Se 
declară nulă. (90577)

•  In 1 septembrie 1994,
pierdut la Strei câine Pe- 
kinez, culoare roşcată, cra
vată albă la gât. Ofer gă
sitorului 30 000 lei. Deva. 
tel. 612789. (90578'

ÎNCHIRIERI
•  Închiriez spaţiu pentru 

comerţ. 80 mp, zonă cen
trală, Brad. Informaţii. 
Brătilă Ioan, str. 1 funie, 
nr. 5, bl. B. 11. ap. 18.

(9580) ■

OFERTE DE 
SERVICII

•  Mişu Ltippa anunţă cx- 
cursie Turela, duminică, 18

•  Soţia Ida şi fami
lia aminteşte îm
plinirea a şase săptă
mâni de când l-am 

condus pe ultimul drum 
al neîntoarcerii pe 
scumpul şi distinsul 
nostru
dr. MIRCEA MtTŢlU.

Vei fi veşnic viu în 
sufletele noastre, dra
gă Mircea.

Dumnezeu să te o- 
dihneaseă. (90591)

D E C E S E

•  Familia îndure
rată anunţă dispariţia 
fulgerătoare a dragei 
lor soţie, mairiă,-buni
că şi străbunică 

CORNELIA MOCA 
în vârstă de 69 ani. 
înhumarea va avea loc 
la cimitirul Bejan, în 
data de 14 septembrie 
1994. ora 13. (90576)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„SARMINTEX" S.A. DEVA

Cu sediul In Str. Apuseni, nr. 1 
Anunţă scoaterea la

septembrie, 50 000 lei. Po
lonia. 25 septembrie. 40 000 
lei. Telefoane 612166 si 
714352. (>10660)

•  Societate românb-fran- 
cezâ angajează coafeză. In
formaţii la tei. 618798.

(90562)
•  Transport persoane în 

Germania. luni. 19 septem
brie 1994. Tel. 617806.

(90498)

•  Clubul Constructo
rul Deva deschide un 
nou curs de croitorie 
în ziua de 26 septem
brie 1994. Informaţii la 
tel. 625216, între ore
le 12-14 şi 20—21.

(90463)

•  Şcoala sanitară postli- 
cealâ Carol Davila Bucu
reşti —!• Filiala Călan — a- 
nunţâ înscrieri pentru a- 
nul I Şcoala postliceală sa
nitară -cu durata de 3 ani 
— asistent generalist, se 
fac începând cu data de 
15 septembrie a.c., orele 9 
—17, la sediul Casei de cul
tură a Sindicatelor Călan. 
Informaţii la tel. 730601.

(90566)
•  Angajăm vânzătoare

magazin alimentar. Deva, 
telefon 620857. (90652)

•  Angajăm zidari, faian- 
ţari, vindem Mercedes 808. 
(grup defect). Tel. 711955.

(9152)

COMEMORĂRI
•  Astăzi se împlinesc 

doi ani de la dispariţia ce
lui care a fost soţ. tată. 
bunic

CONSTANTIN
TIŢULESCU

Vei rămâne veşnic în a- 
mintirea noastră. (99571)

i i
i I
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) !
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a unui tractor U 650 şi a trei remorci de 
5 tone.

Licitaţia va avea Ioc în fiecare zi de mier
curi, ora 10, la sediul societăţii, începând cu 
data de 14. 09. 1991.

Participarea la licitaţie se face după achi
tarea taxelor de participare.

Relaţii suplimentare la telefon 6211320 
interior 10. (90657)

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL

I
i 
i 
i 
i 
i

ENERGETIC DEVA
Str. Minerului nr. 28, telefon : 629913 . 

sau 621638, j

^ p — ! —  j

A N U N Ţ A

I
j pentru ocuparea postului de contabil şef. |

• Condiţii: studii superioare sau medii de |
I specialitate.
1 Concursul va avea loc în ziua de 3 oc-I 
! tombrie 1994, ora 10., la sediul liceului unde j 
|  poale fi consultată si bibliografia. *
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I
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S.C. AGROMEC S.A. ORĂŞTIE
în conformitate cu Legea nr. 66/1994 şi 

Normele Metodologice elaborate de către F.P.S., 
scoate la CONCURS postul de

MANAGER
Ofertele candidaţilor conţinând toate do

cumentele necesare pentru participare se depun 
în plic sigilat la sediul societăţii din ORĂŞTIE, 
str. Luncii nr. 10, până Ia data de 18 octombrie 
19£4.

Documentele de prezentare a societăţii se 
pot consulta la sediul acesteia. (90662)

S.C, DECEBAL S.A. DEVA 
Piaţa Unirii 8, telefon 611760-1-2.

Vinde la

I
*

utilaje şi piese de schimb aprobate pentru | 
casare. ILista se poate consulta la biroul mecanic! 
şef zilnic. I

Licitaţia se va ţine la sediul societăţii în | 
fiecare miercuri la ora 10. (90658) *
-------------------------------i
CONSILIUL, JUDEŢEAN HUNEDOARA j

C O N V O C A R E  j
în temeiul art. 61, alin. 1 din Legea ad~ » 

ministraţ'ei publice locale nr. 69/1991, se | 
convoacă Consiliul judeţean Hunedoara, în j 
şedinţa ordinară, la sediul acestuia, pentru I 
data de 26 septembrie 1994, ora 10,00, cu ur- j

|  mătoarea ordine de zi
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea |

bugetului judeţului Hunedoara pe anul 1994, j 
în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. I 
594/1994; j

2. Proiect de hotărâre privând aprobarea !
bugetului regiilor autonome de sub autoritatea |
C onsiliului judeţean ; *

3. Proiect de hotărâre privind v alidarea j
mandatului unui consilier. j
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