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ţ Vineri, 31 martie, admi
nistraţia pieţelor Deva a 
Organizat • licitaţie publică 
pentru Închirierea unei 
parcele, pe platoul Pieţei 
Agroalimentare Centrale. 
Bste vorba de o suprafa- 
P  .Hfe 8 mp, pe care se 

'p o şte  amplasa — potri
vit documentaţiei pusă 
ţ i  dispoziţie — o rulotă 
«tag&zin pentru desface
rea  'produselor de panifi- 
eaţffi. • _* ......

Atu participat la . acea 
Ucitâţie, la cară organiza
torul propunea ca taxă 
tniţtaiă de închiriere 4t 000 
4e lei/mp pe an.

\-început licitaţia. Mai 
IntftL au fost excluzi cei 
<*** nu fabrică, ci doar 
comercializează pâinea, 
Apoi, cel care aveau da-; 
tocii .faţă,de administra
ţia .pieţelor. Noi, precum 
celebrul Columbe, nu în
ţelegem peva: de ce ’ au 
tnaj fost înscrişi aceştia 
la licitaţie, doar ca să 
achite o gloabă de 18 009 
*— taxă de participare şi 
o alta de 5000 de * lei 
costul documentaţiei 
bani care nu se mai. resti
tuia - după: 'consumarea li
citaţiei?

Strigare — ca la nun
tă. Primul ofertant „a

a ■  ■

ieşit Ia dar" cu 45 000. 
Iţiei nu putea oferi mai 
puţin, pentru că între con
diţiile de organizare, fi
gura şi aceea că strigă
rile nu se acceptă decât 
din cinci în cinci mii de 
le i până aproape de 
500080, . ofertele ' s-au 
strigat mai alert. Apoi 
ofertanţii mai slabi de 
Înger s-au retras şi au 
rămas să se bată greii. 
Nu se mai striga din cinci 
în cinci mii, ci din sută 
în , sută de mii. Strigări
le se făcea'u după lungi 
pauze în care puteai să 
scrii o scrisoare, să dai 
o fugă până la poşta cen
trală să te consplţi cu 
asociatul, aşa că la un 
moment dat, unul din 
licitatori a izbucnit: 
,>Asta nu-i licitaţie, dom
nilor ! De ce nu striaţi, 
atâta — o dată, atâta — 
de doi ori"... ta  care, 
ofuscât, reprezentantul 
/ lNP ripostează : „Nu mă 
învfcţi dumneata cum se 
face o licitaţie, căci eu 
de patru mii fac. licitaţii". 
Şi tot aşa? (n.n.). ta  
Un moment dat, când taxa
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•  1 dolar S il A
.• 1 marcă germană
•  100 yeni japonezi
.• 1 liră sterlină*
•  1 franc elveţian '
•  1 franc francez
•  ,100 lire italiene

— 1862 lei
— 1348 lei
— 2213 lei
— 2992 lei
— 1641 lei
— 388 lei
— 109 lei

. Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale a  Ho. 
mAnict.
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DREPTUL LA REPLICĂ

Liberalii şl electoratul
Ga urmare a articolului 

„Unirea liberalilor o 
problemă' de actualitate", 
publicat în „Cuvântul li
ber". de foi, 30 martie 
1995, vă rugăm a se pu
blica următoarele: ’ 

Intr-adevăr, unirea libe
ralilor este o necesitate. 
Sperăm că in curând pşa 
ceva se vâ realiza, par 
pentru aceasta este nece
sar ea formaţiile, fie ele 
mari sau mici, să se res
pecte fotre ele. Consider 
că cele scrise in ziar, ci
tăm „Partidul domnului 
Cerveni, tot liberai — în
cape într-un microbuz",, 
denotă incompetenţa po
litică, iar cei care s-ârî 
exprimat în arest fel, nu
mai adevăraţi liberali nu 
pot fi. Acest partid, după 
ultimul sondaj comunicat 
oficial; este cotat cu un 
p r o c e n t de 11,2, 
iar dl Cerveni, conducăto
rul partidului, este apreu

I0AN BUDAI 
PERSONALITATE

Parâfrazându-1- Pe erg- 
riicar, putem spune că 
se nasc şi în judeţul 
nostru oameni. Oameni 
mari care marchează 
timpul cu personalitatea 
lor. Hunedoara se mân
dreşte cu personalităţi de 
marcă, între care Nico- 
laus Oiahus, Iancu ’ de 
Hunedoara, Aurel Mai
eu, Silviu Dragomir ş.a. 
In cuvântul de deschi
dere al simpozionului, or
ganizat vineri, la Deva, 
de Prefectură, Consiliul 
judeţean. Inspectoratul 
pentru Cultură al jude
ţului Hunedoara, Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi 
Romane, în ciclul „Re
prezentanţi de seamă ai 
iluminismului româ
nesc", di prof. Ioan 
Sicoe, consilier . .şef al
Inspectoratului Judeţean 
pentru Cultură, evi
denţia : „Ne_am adunat 
pentru a cinsti pe unul 
dintre marii reprezentanţi 
ai culturii româneşti, 
iluministul transilvănean 
şi european . •— Ioan 
Sudai Deleanu".

Acestui om, născut la 
Cigmău, i-a fost j dedi
cată manifestarea ini
ţiată. cu prilejul împli
nirii a 235 de ani de la 
naştere şi â 175 de ani 
de la moartea petrecută 
pe pământ străin. Despre 
personalitatea sa com
plexă au vorbit apre
ciaţi cercetători din Bu
cureşti, Cluj-Napoca, De
va şi Brad. Abordând 
tema „Ioan Budai De
leanu şi literatura ro
mână veche", dr. doc. 
Adriana Ştefănescu Mitu 
(Bucureşti) menţiona că 
iluministul hunedorean a 
fost cel mai mare poet

Emi- \ 
istoric, ţ

ciat ca un om compe
tent, consecvent,- bătăios 
şi un mare adversar al 
comunismului şi , puterii 
cripiocomuniste din ţara 
noastră. Adevărata luptă 
politică trebuie purtată cu 
demnitate şi In special 
prin adevăruri verificabi
le, nu prin . aprecieri 
răuvoitoare şi tendenţioa
se.

Ge e mai grav în acest 
articol este faptul că elec
toratul nostru este ca
racterizat ca, cităm:
„Electoratul gândeşte doar 
in două autori — alb fi 
negru —, alte nuanţe po
litice nil poate distinge", 
sau, cităm din nou:
„încă nu cunoaşte politi
co". Consider că aceste 
afirmaţii sunt mai mult 

Ing. PAUL BOTEZ, 
preşedintele Filialei 

Hunedoara a P«If,L.-C.D.

(Continuare in pag. a 2-a) —»«• _  , mm, w , _

DELEANU —  |
ENCICLOPEDICĂ ' \
român de până I. 
nescu, un mare 
lingvist şi filolog, de , 
orientare modernă. Aşa- I 
dar, o certă personali- k 
tate encjclopedică. Despre l 
fiul preotului Solomon ; 
Budai. din Cigmău a 1 
vorbit prof. dr. Ioan i 
Lungu (Cluj-Napoca), a- i 
preciat exeget al Şcolii J 
Ardelene. Tema : „Ioan ţ 
Budai Deleanu şi lupta j 
pentru libertatea poporu- i 
lui român", )

O comunicare extrem ţ 
do documentată şj inte- l 
resantă a susţinut dr. / 
Miltai Mitu (Bucureşti) j 
— „Ioan Budai Deleanu, 
poet 'de limba latină şi 
germană". I s-a alătu
rat dr. Mihai Gherman 
(Cluj-Napoca) cu „Ex.; 
pertinentul lingvistic şi 
artistic în Ţiganiada".

Cercetătorii hunedoreni 
au prezentat comunică
rile : „Elemente de fol
clor în Ţiganiada" (Ma- 
ria Şerbănescu — Deva); 
„Consideraţii despre I.B. 
Deleanu şi opera sa în 
istoriografia ' română" 
(prof. Gheorghe Firczalc 

Deva); „Iluminismul 
şi discursul politic ro
mânesc în Transilvania, 

•în prima jumătate a se
colului al XlX-lea" (Mi
hai David — Brad); 
„Cărţi vechi româneşti şi 
clerici iluminişti" (Ma- 
ria Basarab ‘— Deva); 
„Arta românească în se
colul aţ XVIII-lea şi în
ceputul secolului al XlX- 
lea, între permanenţă şi 
inovaţie" (Doina Iones- 
cu — Deva); „Polemici 
muzicale ale iluminişti
lor francezi" (Gabriela 
Marcu - -  Deva).

MINEL BODEA

MIHAI LEU -  
la „Cuvântul liber"

Ieri, la amiază, răspunzând unei invitaţii a 
ziarului nostru,- ne-a, vizitat; la redacţie renumitul 
boxer Mîhai Leu, proaspătul câştigător al titlului 
de campion intercontinental la categoria semi- 
mijloeie, în urma victoriei prin K.O. tehnic asupra 
boxerului american Allan Houk.

Redactori ai ziarului au purtat cu marele spor- 
; tiv şi patriot român un dialog extrem de agreabil 
şi de interesant, pe care îl vom publica în curând, 
in coloanele ziarului.
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•  (~f-) Si. Ierarh ’ Calinic 

de la Ceroica; Sf. Mc, 
A n ^ a ;

•  1919, Se creează Or
ganizaţia Internaţio

nală a Muncii, ” ca 
instituţie autonomă pe 

. lângă Liga Naţiunilor;
•  1888. Ia fiinţă prima 

■ direcţie a Căilor Fe
rate Române;

•  Soarele răsare la ora 
6,40 şi apune la 19,54;

•  Au trecut 100 de zile 
din an; au- rămas 
265.

I

_____•

Î N T Â L N I R E

i
Marţi, Î l aprilie. 

Vremea va continua să 
Re rece. Var. cădea

Precipitaţii, temporar, în 
toate regiunile pdL  
Temperaturile minime 
vor fi* cuprinse- între 
minus 4 şi plus 4 gra
de O, iar . maximele in
tre 4 şl 12 grade O.

i

I

Vineri şi sâmbătă, * în 
Valea Jiului a avut loc o 
întâlnire între liderii sin
dicatelor miniere din ca
drul Ligii* şi reprezentanţi 
parlamentari Şi neparla- 
mentari ai P.N.Ţ.G.D., la 
care au participat şl re- 
{«ezenţa»|i ai administra
ţiei judeţene şi locale.

Cu ;..aceşt prilej s-âu 
luat |n discuţie probleme 
economico-sociale şi pre.

vederile programului 
P.N.Ţ.G.D., în special in 
domeniul mineritului. S-a 
făcut propunerea ea a- 
semenea întâlniri să fie 
organizate şi de către alte 
partide politice pentru ca, 
pe baza cunoaşterii o- 
bieetivelor ce şi le-au pro
pus, -minerii să poată dis
cuta şi vota în cunoştinţă 
de cauză. (N. T.).

Ci-A MAI FOST...

1

I

•  TRAGEDIE. Catastro
fa Aviatică de la Balo. 
teşti, in care şi-au pier
dut viaţa 60 de persoane 
— cea mai mare din is
toria aviaţiei româneşti — 
a ţinut capul de afiş 
al presei, a gene
rat păreri, supoziţii, 
zvonuri, acuze, derută, în
grijorare. Gauzele acci
dentului nu au fost încă 
elucidate. Oricare ar fî, 
tragedia s-a produs, ni
mic mi maf poate fi re
parat. Pagină tristă de 
Istorie. ■

•  METROU. Organi

zată, appi, şpontapă, 
greva de la metroul din 
Bucureşti a provocat i-  
mense pagube, dar s-a 
soldat cu reuşita greviş
tilor — majorarea sala
riilor cu 65 000 de lei/ 
lună/persoană. Are gu
vernul bani. Plăteşte 
naţiunea.

•  TELEVIZIUNII. Un 
om, lider sindical — 
Dumitru Iuga de la TVR 
—, aflat mai mult de O 
lună ţa  greva foamei, a 
bulversat viaţa parla
mentară, determinând

discuţii aprinse, şedinţe, 
dispute politice, alegeri 
— in chestiunea consi. 
iiilor de administraţie ale 
societăţilor de radio şi

te de cele ale produselor 
petroliere. Punga ! româ
nului de rând se va goli 
tot mal mult, deşi pre
mierul Nicolae Văcăroiu

televiziune. Campania- e- 
lectorală ’96 a început 
violent. Dumitru Iuga 
a ieşit, totuşi, din grevă.

•  PREŢURI. Zvonul 
scumpirii benzinei; a al
tor prbduse petroliere, a 
devenit realitate. Vor 
urma, neîndoios ,alte ma
jorări de preţuri, dicta-

nu vede valul de scum
piri care se apropie,

•  RENUNŢARE. Ocu
pat eu multiplele pro
bleme ale Convenţiei 
Democratice şi cu pre
gătirea participării la ale
gerile pentru funcţia su
premă in stat — cea.de 
preşedinte a) ţării —

de anul viitor, dl Emil 
Constăritinescu a anun
ţat câ îşi va depune 
mandatul de preşedinte 
al Consiliului Naţional 
al Rectorilor din Romă-' 
nia.

•  BOMBE. Amenin
ţările cu bombe în ma- ■' 
şini, în şcoli, în avioa
ne, în diferite imobile, 
au condus la iniţiativa 
miniştrilor de interne şi 
de justiţie de a propune 
elaborarea, unei legi anti- 
terorism prin care vor fi 
sever pedepsiţi autorii

actelor de terorism, de 
violenţă, de distrugeri 
grave, toţi cei care pun 
în pericol valori şi să
nătatea oamenilor. Pro
iectul acestei legi va' in
tra în dezbaterea paria- 
mentului în regim de ur
genţă. :

•  COLOCVIU. La Bu
cureşti. în sală de con
ferinţe a ROMEXPO, a 
avut loc, sub patrona
jul Academiei Române, 
primul Colocviu Naţio
nal de Invenţii şi Teh
nologii.

CE S-A-NTAMMAT ...
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(Urmare-«nn pag. ff
strigată pe metrul pă
trat se apropia vertiginos 
de un milion de lei, am 
avut senzaţia parşivă că 
se urmăreşte ca cineva să 
fie dus cât mai departe. 
Cine va fi fost acela, nu 
ştim şi fiind doar o bă
nuială, nici nu ne gândim 
să culpabilizăm pe cine
va. In orice caz, licitaţia 
— aşa cum s.a desfăşurat 
ea — s-a oprit la năuci
toarea sumă de 1,6 mili
oane lei/mp pe an. Un ne
gustor onest care practi
că un adaos de doar 50 
de lei la o pâine de 1/2 kg, 
trebuie să cedeze pentru 
chiria locului unde vinde 
adabsşd păafJit 653 de pâini 
vândute zilnic timp cte 300 
de zile pe an. De tinde.

■  *  *

credeţi domnilor că secate 
celelalte taxe şi impozitele 
pe care trebuie să W: P#*- 
tească la stat Şi să Mai 
sedată | l  ceva profil 
tru că «riee afacere În
seamnă profit sau 4g$-' 
ment. In aceste condici, 
afirmaţia că Consiliul lo
cal Deva a hotărât Să 
fie excluşi de la licitaţie 
cei care comercializează, 
dar nu produc pâine „pen
tru a-i proteja pe cum
părători da lăcomia agen
ţilor economici de mâna a 
doua“, sună ca o sfidare. 
.Curată protecţie, ce să 
zicem.

Sârflbătă, dimineaţa, 1 
aprilie, am dat un ochi 
prin piaţa oraşului, T eu 
intenţia de a vedea cikn 
se mai desfăşoară co
merţul cu pâine. L-am fii.

bk  r f î V A N T U L
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decât neadevărate. Do
reşte oare P.N.L. Quintus 
să se răzbune pe el, pen
tru lecţia exemplară, ce 
i s-a aplicat la alegerile 
din 1992, când i-a sanc
ţionat atât de sever, încât 
nu a reuşit să obţină acel 
minim de 3 la sută ne
cesar pentru intrare in 
parlament. Oare acest fapt 
nil denotă maturitatea fit 
gândire a electoratului 
nostru ? w;v

Liberalii şi electoratul
Părerea mea personală, 

cât şi în generat a 
P.N.L.-C.D., este că dispu
nem de un electorat con
ştient, care ştie cui să 
dea votul, după merit şi 
competenţă, şi sunt con
vins că la viitoarele ale
geri vom avea câştig de 
cr uză. Dar, datorită fap
tului că, ii» generai, par
tidele de opoziţie au fă

cut unele greşeli, mulţi 
au întors spatele politicii,' 
reacţia lor principală fiind 
pasivitatea şi in final ne. 
prezentarea la vot, aşa 
cum s-a întâmplat cu oca* 
zia alegerilor de primari 
la Brăila, Oneşti, Călă
raşi şi in multe alte părţi.

Apreciem electoratul 
nostru aşa cam am spus 
mai sus şi avem» rugă. 
mintea ca să fie consec

vent şi fit special fă res
pecte Constituţia ţării, 
care i-a dat dreptul de 
vot. Obligaţia sa este de 
a nu se trânforma in DE
ZERTOR, de la datoria 
pe care o are, de a re 
prezenta ia umş, în care 
să-şi depună opţiunea aşa 
cum simte şt crede că este 
spre binele acestei ţări. 
Prin aceasta vş da do
vadă de maturitate poli
tică şl nimeni rni-1 va 
mai pitea acuza de in
competenţă sau părtinire.

pe di Gheor- 
Burifcă, proprietarul 

GL „General Data leu"
,,r, unul dintre-Aţi ex- 
ji de H  licitaţie, pe 

motiv ca avea datorii fa
ţă de administraţia pie
ţelor. .
L *- Ce datorii aveţi dle 
Burtică şl nu le-aţi plătii?

— Că ttu le-am plăti* 
piu e % întregime adevă
rat. Eu am câştigat o 
altă licitaţie pe unul din 
locurile de vânzare a 
pâinii din piaţă- Când 
să_mi ocup locul, era o- 
cupat de alţii, care nu 
plătesc nici -un fel de 
taxă. •

Cam asta a fost cu li
citaţia pentrU un Ioc de ' 
8 mp, pentru vânzare de 
pâine în piaţa Devei, ad-' 
judecat la 12,8 milioane 
lei pe an.

Domnul de care vor
beam mai sus, potrivit â- 
firmaţiilor dumisale, care 
pot fi verificate, practi
că următoarele preţuri: 
1490 tei Ia pâinea de 2 kg, 
faţă de un. preţ de achi
ziţie de 1157 ie i; 850 iei 
pâinea de 1,2 kg, la un 
preţ de achiziţie de 78? 
lei; 400 de lei faţă de 333 
lei — franzela de 590 de 
grame; 459 de lei franze
la lungă de 590 de grame, 
faţă <te 4o0 dă tei şl 359 
tei alt tip de franzelă de 
400 de grame, faţă de 309 
lei preţ de achiziţie. N-am 
prea văzut asemenea pre
ţuri pe la alţi emheretanţi 
de pâine în piaţă,

C A I I
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Dl Sevastian Toma, din Bretgg Mureşană

Caii — pe care nişte tembeli au vrut, Intr-o vre
me, sări decimeze —  se reîntorc in satele româneşti, 
mai ales după ce pământul a revenit la oameni. Pe 
drumul ce duce de la Bretea Mureşană la tlia, am în
tâlnit dăunezi o căruţă cu trei cai. Doi erau prinşi în 
ham, al treilea — un mânz — alerga pe lângă ei. Ani
male frumoase, bine hrănite, pe care părul strălucea de 
trai b ţtn .ş i,curăţenie. Pe capra căruţei, în care se afla 
ttn plug, stătea un om, cu părul alb. Am intrat în 
vorbă şi am aflat că-l cheamă Sevastian Toma şi este 
dih Bretea^ăfureşartă.i l-am  zis: , < , „ ,

Frigubase animale!
— Adevărul este că-mi plac tare mult caii.
~~Vnde vă duceţi ? ,
— Mai am ceva de arat. yţV- /

-  — Cum ii cheamă pe cei trei cai? ,
— Pe cea din dreapta — de fapt mama ceha prins 

in ham lângă ea şt a mănzului — Stela, pe cel din 
stânga — Putu, iar pe cel tănăr^rryOiga. Stela est» 
de-a făta şt in curând o să mât tem îtn mint. ’

— O să-i ţineţi pe toţi patru?
— N u  ştiu- Oi vedea iţe i $ncolo. .

' Se spune -că dacă miei' să Ştii cu cine stai de vorbă 
să te u iţi M ent ce animale arc omul. Caii dlui Se
vastian Toma suni, cum spuneam, foarte frumoşi.

\ '% «RAIAN BONDOR
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640 Seriale » Desene 
animate; 10,05 Kojak (s);
11.00 Frumos şi bogat
(s); 11,30 Vremea do
rinţei tal; 12,00 Preţul 
e fierbinte (cs); 12,30
Duelul familiilor (cs);
13.00 Magazinul amie
zii ; 13,30 Springfield
Story (s); 14,15 Santa
Barbara (s); 15,10 Pasiu
nea ei e crima ta- P ) >
18.00 Jeopardy! (cs);
18.30 Intre noi (s); 19,00 
Frumos şi bogat (s/r);
19.30 Exploziv; 19,45
Ştiri •  Meteo •  Sport; 
20,10 Exploziv — maga
zin ; 20,40 Vremuri bune 
şi rele; 21,15 Detectivul 
Batko (s.p.); 22,15 Rock. 
ford (s.p.); 23,15 Quin-
cy (S-P-).

7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 18,00
Show.ul lui % Costanzo 
(r); 12,45 Forum (mag.);
14.00 TG5 — Ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Beauti.

. ful (s); 15,05 Complot . în 
familie (show); 16,20 A- 
genţia matrimonială (ma
gazin); 17,00 Desene a. 
minate; 19,00 OK, pre
ţul e corect (cs); 20,00
Roata norocului (cs);
21.00 Ştiri; 21,25 Circulă
zvonul (show); 21,40 
Film ; 23.45 Ştiri; 2,30 
Cotidiene (r); 2,45 Circulă 
şvonul (r); 3,30 Target
(r); 4,30 flecare vo
lum (r); 5,30 Nu doar 
moda (r).

640 Brunch — TV (ma
gazin TV>; 10,30 Gim
nastica maiaîală; 11,00 
Magazinul, femeilor; 12,00 
Treci la casă, dragai (s); 
12,30 Loving (s); 13,00,
Vecinii (s); 13,30 Soa
rele Californiei (s); 14,25 
Falcon Crest (s): 15,35
Time Trax (s. SF); 16,55 
MacGyver (s.a.); 18,00
Să riscăm! (cs); 19,00
Totu] sau nimic (cs); 
20,00 Ştiri. Sport. Me
teo; 20,30 Roata noro
cului fes); 21,15 AS. 
(s.p.); 22,15 Utinter (s.
p.); 0,00 Spiegel TV (reP-): 
0,55 Condamnat iă'snpra- 
vieţuire (f. SF, SUA *78); 
2,10 MacGyver (s/r); 3,00 
Tîme Trax (s/r).

6,30 Ştiri, cu Tom 
Brobaw; 7A0 fu  miezul 
afacerilor (mag.); 8,00
Azi — informaţii »' z i ;
10.00 Comerţ TV; 11,00 
Piaţa europeană; 15,00 
fii miezul afacerilor — 
moderator Ne8 Cavuto ; 
16M Roata banilor —- 
piaţa americană; 19,00

-Azi — informaţii; 20,00 
Ştiri ITN; 20,30 Viaţa 
noastră — emisiune eco
logică; 21,00 Enteriajn- 
ment K-Press: lumea 
filmului şi muririi; 21,30 
Dateline — retrospecti
vă; 2240 Magazinul şti
rilor NEC; 23,30 Show. 
ul serii, cu Jây Le no; 0,30 
Real Personal — show;
1.00 Buletin financiar;
2.00 Timp egal.

9,30 Patinaj artistic o 
Concursul, , imeri»ţ<‘‘ * 1 
de la Morzine, Franţa (r); 
11,30 Aerobic •  C.M. — 
Las Vegas (r); 12,30 Auto 
e Raliul Tunisiei — ziua 
1 (rezd; 13Âo Fotbal o 
Eurogoluri; 14,30 Maga- 
riaU) sporturilor cu mo. 
tor; 16,30 Atletism o 
Cupa Mondială la pen
tatlon modern (rez.);
17.00 Atletism o Capa 
Mondială la maraton de 
Ia Atena; 19,00 Fotbal 
•  Eurogoluri; 20,30 Bu
letin de ştiri 1; . 21,00 
Magazinul sporturilor cu 
motor; 2ta00 Box •  Me
ciul de Categoria grea;
2.00 Buletin de ştiri 2.

*̂.VVYVVNFVVVVV-..''<%̂.-.

LIBER ^
v* «v •-•.••• ’.vwOC'.'

MARŢI*.
11 APRIM»

7,00 TVM •  Telemo- 
tinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Serial <r> 
O Santa Barbara; 10,05 
Limbi străine; 11,05 
Film (r) O Dirijorul; 
1440 TVR lari Ş* 
TVR Cluj-N.; 16,99 
Actualităţi; 1640 P> 
tu însuţi; 17,00 Con- 
vieţuiri; 18,00 Totul 
despre muzică («ti; 
18,30 Desene animate; 
19,00 CHo: 19,30 Se
rial o Fata şi băieţii; 
203)0 Actualităţi •  
Meteo w- Telesport j 
20,45 Film •  Bucluc 
m Paradit (SUA 1991)» 
22,15 jocuri pericu
loase (do); 22,45 Nu. 
fleetor; 23,40 Adun» 
litâţi; ta»  Meridia
nele dansului.

TVR

7j00 La prima Wfi 
945 (fip de mutică ;
10.00 Mîlrtcreie ceru
lui înstelat (do); HAP 
Telejurnal Vbrlti-

Tţeatmg tM -
13.45 Telejur

nal CFI; 14.00 Actua
lităţi; 14,10 Pfimeip.. 
d l;  15 ^  Limfă străi
ne; 16,90 Desene a- 
nimate; 1«4» Serial •  
Şl bogaţii Plâng; 17.4» 
Aur şl noroi (seriaB;
20.00 Ca şărţite Po 
faţă; 2IM  f f M  u 
Mesager; ZfijO intre 
da d  nU ; 2240 Cre
do ; 23,45 Eurogol.

11,00 Seria) •  Prin
ţul din BOI Air (r)| 
11,30 Serial (r) •  Pat
ron CreSt; 12,20 Se
rial (r) Miami ViCe; 
13,10 Viva TELE 1 
ta); *649 Vrdeotext; 
ItaOO Desene ' «pti.- 
mate; 18,30 Docţi. 
'#ep %  «  JocUj «fire»
• i-.-r ; a « i  ! —...« -. .
20,00 Serial •  F.B.L 

ep, 18; 20,50 Doar 
o vorbă să-ţi mal 
spun-,; 21,00 Tele
jurnal (emisiunea ta  
ştiri a televiziunii
XELB f ahc dht tta
04. *99Sfţ 21,30 SA 
rial •  CJLI.P.S. — 
e p ,  15: 22,20 Cl|p
Viva; 22,30 FHiu p  
„Conspiraţia" (SUA).

TV DEVA
9A0 Vidcotext; 10,00 

Observator •  Antena 
. i ;  U r e  Jtecus 
. Ştiri din actualitatea 

locală; « 4 5  Film •  
Anul soarelui liniştit; 
13,00 Videotext; 1TD0 
Observator •  Antena 
1; 18,00 Şedinţa hl- 
nară a Consiliului to
cai Dev a ; 2040 Film 
•  Vacantă zbttitlaltii- 
că-
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Cum este de Înţeles, der- 
-ttl etapei a 23-a (Steaua — 
iv. Craiova) a fost aşteptat 

c« un interes enorm -nu nu
mai de către suporterii echipe
lor militare şi studenţeşti, că 
de către toţi pătimaşii fotba
lului din ţaţă. Cu teşite că la 
Început clubul Steaua fusese 
de acord cu programul întoc
mit, de transmitere la  TV a 
«(dar mai interesante meciuri 
dintre echipe de frunte ale 
©iviziei Naţionale, a revenit a- 
poi, retezând să dispute aceas
tă partidă duminică, în toc de 
sâmbătă. Cure câţi dintre sim
patizanţii echipei militare nu 
i r  E dorit să-şi vadă „idolii" 
ja  lucru ca puternica echipă 
din Bănie ? De ce n-a vrut 
«aducerea clubului să ţină 
eoni de dorinţa sutelor de mii 
de telespectatori de a  putea 
Viziona această întâlnire, aşa 
w rn  au putut să o facă fn tur, 
eănd craiovenii au Admis 
transmiterea partidei din eta
pa  a Vl-a ?

In fine, Steaua şi-a adjude
cat victoria cu 1—% dţmă «n 
meci foarte frumos, 'echilibrat. 
Surpriza a venit în această 
etapă de la Baia Mare. F.C. 
Maramureş a .reuşit să bage 2 
găleţi mari de apă tn  „barca" 
dinamoViştilor, surprinzând pe 
Dinamo, punând în umbră 
vretoriile prea uşor obţinute de 
la F.C. Naţional şi Gloria Bis
triţa. întrebarea este ; ce va 
fi sâmbătă (sau duîflemică, 16 
aprilie), In etapa următoare 
când Dinamo îiftâWteşte pe 
Steaua, meciul fiind progra
mat să se transmită şi la te
leviziune ? O partidă â  mări
tor ambiţii, pe cane am dori 
să o vedem într-o transmisie 
in direct la TV.

A surprins Victoria ia scor 
a  Petrolului Ia Piteşti şi lo- 
tr-o oarecare măsură egalul 
scos de studenţii bucureşţeni 
la V.T.A., care avea posibilita
tea (dacă câştiga). $& devanse
ze pe Electroputare in clasa
ment. însă, poate să o facă 
chiar... sâmbătă^ . : : •

REZULTATELE 

ETAPEI A 23-A

•  F.C. Naţional —
Sapid 4—1;

ip Etectroputere — 
v 2—®;
•  il-T. Arad — 

Sportul Stud. i —l;
•  Ceahlăul —

Faruj 2—1;
•  F.C. Argeş —

Petrolul 0—3;
•  Gl Bistriţa — 

Oţelul Galaţi 3—0;
•  F.C. Maramureş —

Dinamo 2—0;
•  Steaua —

Whiv. Crâiova 1—0;
•  „U“ CluJ-N. —

F. C. Braşov 2—1,

c l a s a m e n t ®!,.
23 15 6 2 44—14 51 
23 13 4 *  50—23' 43 
23 12 3 8 40—2# 39 
23 12 3 4  33—26 39 
23 11 3 T 34—26 381 
23 11 4 8 47—38 37 
23 10 5 8 34—32 35 
23 11 2 19 27—36 35 I 
23 10 4 9 38—26 34 
23 10 3 10 43—38 33 
23 9 5 9 30—34 32 
23 10 2 D |8 —37 . M  -.
23 8 7 7 - ip -a e  » :  
23 5 8 io i i *
23 6 3 14 ÎS—30 21 
23 4 8 11 *8—40 
23 4 6 13 24—43 iŞ 
23 3 8 12 .*6—31 17 

Farul — Gl. Bistriţ»; 
Oţelul — F.C. Argeş; Petrolul —  F.C 
Maram.; UTA — Flectroputere,; 4ater — 
F.C. Naţional ; Rapid — C eahl^f ; tJttiv. 
Craiova — ,,U“ Cluj ; Dinamo fNeaua 1; 
Sportul — F.C. Braşov.

1. Steaua
2. Univ. Craiova
3. Dinamo
4. Rapid
5. Petrolul
6. F.C. Naţional 
7; Ceahlăul P.N. 
8. F.C. Argeş
& „U“ Cluj N.

10. Gloria Bistriţa
11. Farul C-ţa
12. Inter Sibiu.
13. Oţelul Galaţi
14. F.C. Braşov
15. Electroputere
16. U.T. Arad <.
17. F.C. Marasm.
18. Sportul Stud. 

Etapa viitoare :

<>, iwi .. . ■i»»» il »! , ■***v*r ' f.wi« **«»*>'■

O victorie grtu obţimitd, denr pr»ţioq»d

Corvinul—I.CXM. Braşov 1-0
De acum. cunosc şi suporterii Corvinului 

că toate echipele (niai ales antrenorii lor), 
care vin la Hunedoara, îşi iau măsuri deose
bite să 'pună stavilă iureşului gazdelor spre 
poarta tor, să estompeze atacurile acestora 
rapide, surprinzătoare, pe extreme, Mulţi au 
încercat, puţini au reuşit ca fotbaliştii de la 
I.CJAI. Braşov, până In min. 851 Din start, 
piesele „greie“ de concepţie — Gabor, de 
penetraţie şi finalizare — Mitrică, Costăches- 
cU, Păcurar şi mai apoi — din min. 55 Cio
rna — aU fost strict marcate de braşoveni, 
care s-au apărat cu o dăruire nemaipomeni
tă i Şi totuşi, Corvinul a atacat susţinut, şi-a 
creat numeroase ocazii de a marca — până 
In min. 15 hunedorenii au avut 3 ocazii foar
te bune de a înscrie, o dată salvând în ex- 
tremis portarul şi de 2 ori au respins apă
rătorii de pe linia porţii. Mitrică, Cosfăches- 
cu, Tefitoanu, Gabor, Sterean s-au aflat la 
originea unor frumoase atacuri în situaţia de 
a  marca, dar atât. - ’

Şi spre mâhnirea tribunei, ce cerea mereu 
golul, repriza a doua se scurgea după acelaşi

DIVIZIA A I

REZULTATELE ETAPEI: Constr. Gl. — 
Callatis 3—2; F.C. Vâlcea — Dacia Piteşti 
f — Cdtatea Tg . N . — Faur 1—1? Steaua 
Mz. — FI. Moreni 1—0; Bucovina — Portul 
2—0 ; Rocar — Met. Plopeni 2—1; Poiana — 
Unirea Brăila 1—2; Selena Bc. — Poli, Iaşi 
2—1 ; Gl. Buzău — Acord Focşani 2—0.

scenariu : gazdele, aflate mereu în faţa por
ţii lui Turdeanu care, să recunoaştem, a scos 
destule mingi ce ar fi scuturat plasa, dar par
că eriţ un făcut ca balonul să nu treacă linia 
porţii ) Ultimele minute ale jocului au fost 
de neuitat. Hunedorenii asediau cu toate for
ţele careul oaspeţilor, convinşi fiind că pot 
înscrie golul victoriei. Şi au reuşit. Excelenta 
centrare â râeeîuiaşi neobosit Gabor îl găseş
te, pentru b clipă nemarcat, pe Sterean, care 
a tras cu sete, plasat şi Turdeanu, în sfârşit, 
este învins; I—0. Victorie primită cu o mare 
explozie de bucurie în tribune, aplauze şi îm
brăţişări,

A arbitrat slab Gh. Mosor (Buc.), N-a a- 
cordat nimic tn min. 64, câftd. Mitrică a fost 
ţinut bine de mână, în careu, de un apărător 
braşovean.

CORVINUL: Popa, Bordean, Crăciun,
Sterean, Bardac, Halostă ('55 i Ciorea), Costă- 
cheSeu, Gafeăr, Păcurar (#1 Hegy), Tetileah, 
Mitrică. - . i ~  . ■ ( '  g:- .

SABIN CERBU

DIVIZIA A t

REZULTATELE ETAPEI; C.FJR. Cluj — 
Unirea Dej 0—8 ; Metrom Bv. — Poli. Timi
şoara 0—1 ; I.E.E-L.I.F. Cv. — Phoenix 0—0 ; 
-Gl. Reşiţa — F.C. Bihor 2—1; Dâirea A. X. — 
C.S.M. Reşiţa 0—1; Jiul Petroşani — Armă
tura Z. 9—1; Gaz Metan — AJ.A. Tg. M. 
2—1; Corvinul — I.C.1M. Bv. 1 -® ; fcSML. 
Timişoara — Tractorul Bv. 1—0;

C L A S  A M  E N T U L C L A S A M  E. N T U  L
1. Unirea Brăila 23 17 1
2. Selena Bacău 23 16 4
3. Poli. Iaşi 23 11 7
4. Cetatea Tg. N. 23 12 3
5. Bucovina 23 11 6
6. Dacia Piteşti 23 11 2
7. Met. PJ.openi 23 l t  2 11
8. Gloria Buzău 23 10 2 11
9. Poiana ®, 23 10 2 11

10. Faur Buc. 23 8 6 9
ÎL  Steaua Mizii 23 M  J
m  Constrite*, Gali 23 9 3 11
a J N * t t§  & pt 23 9 3 11
14. Roc«r Ude. 23 9 1 13
15. Acord Focşani 23 8 3 12
16. FC. Vâlcea 23 8 2 13
if . Flăcârş Moreni S- 23 7 4 12
18. CaUatiâ M a n g . . î T  4 2 l î

54—12 52 
47—17 52 
40—21 40 
36—29 39
32— 30 38 
42—30 35 
28—30 32 
36—32 32 
39—37 32
33— 29 30

28—31 30 
32—39 30
21—42 28
as—m  »
*M 36 20
28— 36 25
29— 71 14

.işoara 23 17 4 2
2. Corvinul Hd. 23 14 3 6
3. Tractorul Bv. 23 13 3 7
4- C.F.R. Timiş. 23 11 5 7
5. Jiul Petroşani 23 12 0 12
6. Gloria Reşiţa 23 11 3 9
7. A.SA- Tg.' M. 23 10 5 8
8. Gaz Metan 23 l t  4 9
9. C.SM. Reşiţa 23 9 7 7

10. F.C. Bihor' 23 10 2 11
11. Ih^rea A, iulia 23 9 4  10
ia . Unirea itoj - 23 9 4 10
■13. Metnua Braşov 23 19 ; 1.12
14, i.C-Î.M. Braşov 23 ® 3 12
15- Cy 23 8 4 11
16. CMM. Cfelj 23 6 5 12
17. PfaţienUs S.M. 23 4 6 13
18. Armătura Zalău 23 2 4 17

58—15 55 
53—23 45 
33—20 42
28— 26 38 
43—36 3Î6 
27—28 36 
33—28 35
31— 21 34
2 9 -  23 34
32— 32 32
22—28 «!■
30— 29 31 
32-35 31 
23-26 29
31— 84 28 
26—43 23 
10—42 18 
15—66 18

■: ETAPA VHTOAI»: FI. Moreiţi — Roear; 
Metalul — BtKovina) Portul — Poiana; Grta> 
tea — TXS- Vfiesa ; Dacia — Construct.: Cal
latis — Steaua M z.; ftiK. — Gl. Buzău; Un. 
Brăila — S e le n a F a u r  — Acord. ,

ETAPA VIITOARE: F.C. Bihor — Jiul P. ; 
Armătura — Unirea AL. ; C.S.M. Reşiţa — 
Gaz M. ; I.E.E.I. I.F. — Mctrom ; Poli. Tim. — 
C.FJE. O uj ; Unirea Dej — GL Reşiţa ; I.C.IJM. 
— C;F.B. Tiniiş ; Phoenix — Tractorul; A& A. 
Tg. M. — Corvinul. .

Vega Deva a obţinut în primele 7 eta
pe ale returului o adevărată performan
ţă, fiind neînvinsă, reuşind ca din sub
solul clasamentului să Urce până pe lo
cul 6, dând mari dureri de cap unor for
maţii bine cotate, ctim sunt F.C. Drobeta, 
Vuitorii Lugoj, Minerul Anina. Duminică, 
fa Tr. Severin, echipă de pe locui 3, cu

Vega Deva neînvinsă

gândul la promovare, băieţii au luptat 
exemplar, impresionând pe cei peste 4900 
de spectatori (plătitori!), prin jocul teh
u ii ,  deschis, cu multe faze frumoase, re- 
Sşted ca in  primul sfert al reprizei X, Popa 
fremarest în mod deosebit) să Înscrie, 
6 —1»' 1 

Cu toate eforturile depuse de gazde şi 
Că hamEeapMl oaspeţilor din min. 64, când 
Loca a fost eliminat pentru 2' cartonaşe

fbenc, devenii n-au cedat până în mia.
Adunci, la 9 mare învălmăşeală In ca

reu. gazdele au  egalat!
Istă şi formaţia care a reuşit din nou, 

Un frumos rezultat în deplasare: Raho- 
>MWI. Fartuşnic, Neagu, Bulgstru, Stan, 
Berindei, Luca, Popa, Sădos, f im th  (Cio- 
banu, Bun Gabrlel), Elek, Brav* băieţi!

S. CERBU

BmmiA  c

v n  ♦  ^  ta*»

Un adevărat derby al etapei şi am în
drăzni să spunem, al acestui campionat, 
întâlnirea Victoria Câlan — Minerul Cer
tei s-a ridicaţ la nivelul unei partide (bu
ne! de divizia B, în care, ambele forma
ţii au etalat un fotbal curat, tehnic, In
tr-un spirit de fair-play, aşa cum de fapt 
ne-am obişnuit să vedem la Câlan. Din 
păcate, pentru cei ce doreau să (radă Şi 
goluri, partide s-a încheiat cu un scor 
alb, nedecis, după o luptă aprigă (dar 
corectă), între înaintarea Victoriei şi a- 
părarea foarte bine organizată a oaspeţi
lor, cu „turnurile de control" Stroia şi 
Asaftei, fit frunte eu imbatabilul portar 
Tliiban.

Pe întreaga durată a partidei, gazdele 
au avut iniţiativa, Xaizer, Durleseu, Cru
ce ru, Surugiu şi. Matei aflându-se mereu 
In avanposturi, Intr-un duel susţinut cu 
apărătorii adverşi. Oaspeţii, Be câte ori 
au avut prilejul, au ieşit pe contraatac, 
Ungureanu, Sbtorafc, Ursan, Mărite Că
utând să surprindă apărarea gazdelor. 
Insă timpul s-a Jteirs şi Victoria n-a re 
uşit să înscrie nici în min. 53, când Câş- 
lariu este faultat de Tîmoveanu în careu 
şi arbitrul acordă ferm, corect lovităra 
de la 11 m. Deşi 4şt IU un avânt puternic, 
Durleseu trage fit stânga im Tihtaan, ce 
ptonjează uimitor şl apără)

Excelent arbitrajul centralului I. Mân
dru şi foarte bun ât «uşierilor Şt. Cob- 
zaru şi D- Tlrsa (Hunedoara).

Victoria: Ţoth, Papp, Pînzaru, Budeic, 
Kaizer, Bordean, ClşlariU, Cruceru, Dor. 
lescu, . Surugiu, Mutei. ~ Min. Ctertej; Ti- 
liban, Verde, Tirnoveanu, Stroia, Văcaru 
(’80 Haraga), Asaftei, Ursa», Murar, Or- 
menişan (T3 Bozan), Ungureanu, Sidorak-

_S. CERBU

Rezultatele etapei: Min. Teliuc — Min. 
Livezeni 2—1; Victoria , Călan — Min. 
Certej 0—0 ; Haber Haţeg — Min. Ghelari
1— 3 ; Metalul Crişeior — Min. Aninoasa
2— 0 ; Jiul Petrila — EGCL Călan 5—0 ; 
Min. Şt. Vulcan — Min. Bărbăteni 3—1 ; 
Dacia Orăştie — CFR Simeria 9—0; Coa- 
structom) Hunedoara — Aurul Brad 2—1.

CLASAMENTUL
0 71—17 61

23 15 0 8 60—21 45 
23 14 2 7 47—17 M

1. Minorul Certej 23 19 4
2. Aurul Brad ““ "  "
3. Victoria Călan
4. Min. Şt. Vulcan 23 14 8
5. Min. Aninoasa 22 14 1
6. Dacia Orăştie 23 13 0 10 64—35
7. Min. LiVezeni 23 11 3 9 38—34
8. Min. Bărbăteni 23 10 5 8 49—36
9. Constr. Hd. 23 11 2 10 50—38

10. Min. Ghelari 2ă 10 2 10 48—38
11. Jiul Petrila
12. Min. Teliuc
13. Favior Orăştie
14. Haber Haţeg

44—33 44 
47—23 43 

39 
36 
35 
35 
32 
3022 9 3 10 43—35

23 8 3 12 22—59 27
22 7 1 H  32—55 22
22 6 4 12 36—61 22

15. Metalul'Crişeior 22 7 0 15 28—57 21
16. EGCL Călan 22 5 0 17 24—94 15
17. CFR S im eria  23 2 4 17 16—66 10

fiapa viitoare: Favior Orăştie — Jiul 
P etrila ; Min. Aninoasa — Haber Haţeg; 
EGCL Călan —• Metalul Crişeior; Min. 
Ghelari —  Constr. H d .; CFR Simeria — 
Victoria C ălan; Min. Certej — Min. Te- 
Huc; Min. Bărbăteni — Dacia Orăştie; 
Aurul Brad —  Minerul Şt. Vulcan.

Calificări ia box
La. Oradea s-a desfăşurat etapa de zo

nă din cadrul Campionatului Naţional 
de box juniori, la care au participat pu- 
gilişti din 13 judeţe. O comportare bună 
au avut sportivii din judeţul Hunedoara, 
calificândCu-se petru finala pe ţară, ce se 
va desfăşura în perioâa 16—22 aprilie 1995, 
fot Bucureşti. La juniori m ic i: ctg. 61 kg, 
Sergiu Asavinei — Minerul Vulcan; ctg. 
63,5 kg, Mihai, Vasilache ■— Constr. Hu
nedoara ; ctg. 67 kg, Constantin Campău 
— „Siderurgica“ Hunedoara.

La juniori m ari: ctg. 61 kg, Viptor Go- 
gu — Minerul Vulcan ; ctg. 91 kg, Marius 
Marcu — Constructorul Hunedoara.

MIRCEA SlIlBU, Deva

REZULTATELE CONCURSULUI

PRONOSPORT, DIN 9 APRILIE 1995

Rari — Fiorentina 2—2 X
Brescia — Padova 1—3 2
Cagliari — Loggia 2—1 1
Inter — Genoa 2—9 1
Juventus — Torino 1—2 2
Lazio — Keggiana 2—0 1
Napoli — Roma - s8. . X
Parma — Mi lan 2—3 2
Sampdoria — Cremonesc 2—1 1
Chievo — Cesena OtMD X
Lucchese — Verona ■ - 2
Perugia — VeneZfa 1
Vicenza — Atalania i

Fond de câştiguri : XW2M2S4 M*

Marji, U  aprilte lSŞS



Aproape de fiecare da
tă când soseşte l a , Deva 
■— şi o faee de 2—3 ori 
pe lună din proprie . ini
ţiativă —. dl Aurel Alic, 
decanul de vârstă al pri
marilor djn judeţ, vine 
şi la redacţia ziarului - 
„Cuvântul liber". Nu o 
face cu plângeri,, recla
maţii sau nemulţumiri, 
ci doar • să ne vadă, să 
ne strângă mâinile celor 

„pe care ne cunoaşte. Şi 
1 ne cunoaşte pe mulţi. Ul

tima oară venerabilul 
‘primar al comunei Topli- 
ţa a fost oaspetele nos
tru vinerea trecută. 
L-am îmbiat cu o cafea 
sau un suc, dar pe-a re
fuzat politicos :

— Eu nu Ie am pe as
tea. Eu nu beau decât 
suc de prune, dar numai 
din când în când. Anul 
trecut a fost sărac în 
prune. Da’ de-un cazan 
tot am strâns.

— Ce fac topliţenii ?
— Au ieşit afară din 

case, prin grădini, pe 
la hotar. Duc gunoi, ară. 
Cartofii i-au şi plantat. 
Păcat că -primăvara asta 
nu se hotărăşte să vină 
odată !

— O să vină' ea, că 
n-are încotro. Cu ce tre
buri astăzi, la Deva ?

— Am fost la dl Cos- 
tel Alic, preşedintele

Consiliului judeţean, să 
ne dea ceva bani.

— V-a dat?
—■ Da. £>a’ nu pentru 

că şuntem ceva neamuri,, 
ci fiindcă avem nevoie.

4— Pentru ce ?
tr- Construim două săli 

pentrfl. nunţi, lângă că
minele culturale din Dă- 
bîca şi Vălari. Mai fa
cem. un venit la primă
rie cu închirierea lor.

— La cine aţi mai 
fost ?

—• La dl prefect Răi- 
can. Avem necaz cu un 
om din satul meu, Dă- • 
bâca.

— Ce-a făcut omul ?
— A pus ocolul cu 

fân în drum şi câteva 
familii nu pot ieşi cu 
carăle In şosea.

— Ce-a zis dl prefect ?
— Că problema se va 

rezolva. A şi chemat un 
domn, căruia i-a dat a- 
ceastă sarcină. Am mai 
fost şi pe la Inspectora
tul şcolar.

— Cu ce problemă ?
— După desfiinţarea 

claselor 5—8 din centru 
de comună, a rămas a- 
telierul şcolii de paragi
nă, al nimănui. Şi are 
motoare, scule etc. Care 
încep să dispară. Un om 
a dus acasă circularul. 
Or, am vrea să preluăm 
atelierul Ia primărie, să

mai facem un ban,
-r- Altfel, care este 

viaţa la Topliţa?
— E linişte. Oamenii

îşi văd de treburile lor, 
care sunt ^tot mai multe 
în câmp 'ş i  pe lângă 
case. Da’ să vedeţi o 
treabă. S.G. ,„Cora“ S.A. 
din Hunedoara vrea să 
desfiinţeze magazinul cu 
produse industriale, că 
zice că nu-i rentabil. 
I-am spus dnei directoa
re : „Nu-1 desfiinţaţi,
mai bine aduceţi mar
fă". Dna directoare a ve
nit apoi cu o maşină de 
marfă: şpreiuri, parfu-
muri, ciorapi de nailon
şi alte d-astea. „Astea
n-au căutare mare la To- 
pliţa, doamnă, i-am spus. 
Ar fi mai binevenite sape
le, lopeţile, furcile, unel
tele agricole, adică. De 
astea avem trebuinţă".

Am discutat multă
vreme cu vrednicul pri
mar al Topliţei. După ce 
l-am condus până la ie
şirea din redacţie şi 
ne-am strâns mâinile, dl 
Aurel Alic a z is :

— Vă aşteptăm cu tot 
dragul la Topliţa 1

Se poate să nu ono
răm o asemenea căldu
roasă invitaţie ? Nu se 
poate.

TRAIAN BONDOR

I I
lu:

) că

i

In urmă ţu  câtăva 
vreme scriam că tele
fonul de Ia Postul de 
poliţie din Ribiţa are... 
toane. De curând ne-a 
sunat la redacţie dl plt. 
Ioan Bulz, şeful postu
lui. Bucuros, ne-a spus 
că telefonul funcţionea
ză perfect. Ne-am bu
curat şi noi. Am vrea 
să primim cât mai mul
te asemenea telefoane. 
Din Ribiţa, din alte 
localităţi. <GH. I. N.)

„CORNEL — 
66-000 lei“ /■

In biroul dlui Marin 
Feraru, patron-asociat 
la firma „Gainbrinus", 
din Hunedoara, privi
rea ne Cade pe un bi
leţel, pe care scrie 
„Cornel — 66 000 lei*. 
Din curiozitate, între
băm ce-o fi însemnând: 
Dl Cornel Gaici, lucră
tor în reţeaua cu ouă 
în Piaţa Obor, a jucat 
poker la niaşinuţele cţe 
la parterul localului. A 
consumat impulsuri fit 
valoare de 66 000 - lei,. 
Aceasta se întâmpla în 
ziua de 7 martie ax. 
Dar de plătit n-a plă
tit nici până azi. „Plă
tesc, plătesc* — zice 
mereu. Dar preci
zează când. (GH. 1. N.)

PĂDURII* 

Acţiuni în silvicultură

i

depăşi boala
Domnul Cheteleş Vasi- 

le, pensionar, din Hune
doara, a trăit în ultimii 
20 de ani o interesantă şi 
benefică experienţă de via
ţă, pe care doreşte să o 
împărtăşească prin inter
mediul ziarului nostru şi 
altora aflaţi în situaţii si
milare.

Semnatarul scrisorii ne 
relatează că, la vârsta de 
42 de ani, s-a îmbolnăvit 
grav ; după mai multe con
sultaţii, medicii nu i-au 
putut stabili un diagnos
tic exact (principala cau
ză fiind de natură cere
brală), iar tratamentele e- 
fectuate n-au fost eficiente.

în asemenea- condiţii, dl 
Cheteleş s-a hotărât sa re
curgă la folosirea altor mij
loace de vindecare, nespe
cificate .de medic, dar re
comandate de specialişti şi 
de reuşitele acestora în'fa
voarea sănătăţii omului. 
Astfel a început practica
rea gimnasticii Yoga, a- 
sociată unui regim alimen
tar şi de viaţă corespun
zător, precum şi aplica
rea presopuncturii şi a a- 
utomasajului. Ca tratament 
„de întreţinere1* a folosit 
ceaiuri de plante,- produse 
apicole (Apilarnil, miere 
de albine cu polen, propo- 
lis) şi gerovital. Acest mod 
de viaţă, susţinut de o ma
re voinţă şi ambiţie, l-a 
ajutat pe cititorul- nostru 
ca, în prezent, să poată 
afirma că „Mă simt şi a- 
răt mai bine decât la vâr
sta de 42 de ani." Afir
maţie care se vrea a fi 
un îndemn şi o pledoarie 
pentru acest mod de viaţă. 
Cei care cred că au voin
ţa necesară, pot urma e- 
xemplul dlui Vasile Che
teleş, din Hunedoara, stra
da G. F.nescu. nr. 2, ap. 10.

GEORGETA BÎRLA

în curtea părintelui din Gurasada se confecţionează bolţari, bandaje de mi
nă etc. ■ ■ Foto: PA VEL, EAZA -

Dl. Ovidiu Streteanu, 
preot la biserica monu
ment istoric din Gura
sada, şi-a luat inima în 
dinţi şi a înfiinţat firma 
PROMAT 1M-EX SRL. 
Am discutat recent cu 
domnul părinte şi l-am 
întrebat:

—- Ce v-a îndemnat să 
deschideţi firma ?

— Două lucruri. Pri
mul : noi, preoţii, avem 
salarii mici. Al doilea : 
oamenii, foarte mulţi, îşi 
construiesc case şi deci 
este cerere mare de ma
teriale de construcţie.

— Ce produce firma 
dv. ?’

-r- Bolţari, bandaje de 
mină, bolţari pentru pu

ţuri: de mină, plăci pen
tru gard etc.

— De unde luaţi nisip 
şi ciment ?

— De la Veţel, Uia, Gu
rasada. Cimentul îl iau 
de la fabrică din Chiş- 
eădaga.
, — Aveţi clienţi ?

— Am. Exploatările mi
niere din'judeţ. Am lu
crători permanenţi şi o- 
cazionali şl le asigur oa
menilor salarii destul de 
mări. Lucrăm cu matri
ţe din'lemji. Clienţii vin 
fiindcă practic uri adaos 
comercial de 10-15 la su
tă. Deşi. materialele se 
scumpesc mereu, practic, 
încă din 1994, acelaşi preţ 
de vânzare.

Este activitate ren
tabilă?

— Este. în anul trecut 
am realizat un volum de 
afaceri în valoare de 9,5 
milioane lei, iar profitul 
obţinut a fost de 2,5 mili
oane de lei.

— Planuri de viitor,
domn’ părinte ? ' ■

— Vom continua produ
cerea de bolţari, banda
je, şi plăci pentru gar
duri, împreună cu fra
tele meu intenţionezf să 
deschidem un atelier de 
bobinaj, de care este 
mare nevoie în zonă.

— Să aveţi, şi în con
tinuare, succes deplin i

TRAIAN BONDOR

în această primăvară, în 
cadrul acţiunilor ce se 
desfăşoară în „Luna pă
durii” silvicultorii din ce
le 17 ocoale subordonate 
Filialei Silvice Deva, cu 
participarea muncitorilor 
angajaţi, a tineretului şi 
populaţiei din mediul rural, 
s-a executat o gamă va. 
riată de lucrări specifice 
silviculturii. între acestea, 
din salariile existente s.au 
scos circa 2 milioane pu. 
ieţi de molid şi larice, ca
re se repică în câmp şi în 
pepinierele silvice. Până 
în prezent repicaţul s-a 
făcut pe 50 de ari, lu
crarea fiind în curs de e_ 
xecuţie în total pe 160 
ari. în acelaşi timp, din 
pepinierele proprii s-au 
scos 2,5 milioane puieţi 
de răşinoase şi foioase, 
din care 2 milioane se vor 
folosi la lucrările de îm
păduriri şi completări la 
ocoalele din judeţul nos
tru, iar 500 000 puieţi 
s-au livrat altor filiale 
silvice din ţară, (Baia Ma
re, Miercurea-Ciuc, Arad, 
Vîlcea) realizându-se o 
producţie silvică de cir
ca 20 milioane lei. Din 
pepiniera silvică Reea 
(Ocolul silvic Haţeg), s-au 
livrat puieţi ornamentali 
pentru spatiile verzi din 
oraşele judeţului, in va
loare de 8 milioane lei. 
De' asemenea, se lucrează 
la amenajarea paturilor 
nutritive în . -solarii — 
1400 mp, şi acoperirea 
acestdra..

în „ciuda capriciilor vre
mii, printr-o organizare

corespunzătoare, ocoale, 
le silvice din zona coli. 
nara Brad.Dobra, Geoagiu, 
Haţeg, Ilia, Deva şi Sime- 
ria au început campania 
de împăduriri m3i devre
me. Până în prezent, prin 
eforturile depuse în spe. 
cial de către cei 300 mun
citori angajaţi, s-au rea. 
Uzat 125 ha din care 90 
de ha reprezintă împăduriri 
integrale şi 35 de ha com
pletări. Acţiunea este în 
plină desfăşurare şi, ime
diat ce vremea va permi. 
te, lucrările vor începe şi 
în zona de munte. In arbo- 
retele tinere s-au executat 
lucrări de întreţineri (de
gajări, curăţiri) pe o su
prafaţa de 120 ha. în ar- 
boretelC mai în vârstă au 
fost realizate lucrări de 
igienizare, extrăgându-se 
peste 800 mc materia) 
lemnos pentru construcţii 
şi foc, ̂ care a fost valo
rificat ‘ pentru populaţia. 
din judeţ.

în această perioadă -per
sonalul silvie a participai 
şi la punerea în posesie 
de păduri, conform Legii 
18/1991, redându-se pro
prietarilor circa 54 de ha. 
Tot în cadrul „Lunii păduţ. 
rii", ocoalele silvice au 
desfăşurat acţiuni de'ipro- 
pagandă silvică, prin di. 
fuzarea-de afişe.cu aspec
te din Silvicultură, pu
blicarea de articole în 
ziârele locale privind ro
lul şi importanţa păduri
lor ş..i. \ \V. '.  .

Ing. MIRCEA COVACI, 
Filiala Silvică Deva

î n  c e le  m a i  

î n d e p ă r t a t e  

c ă t u n e
Im Oficiul poştal Hu

nedoara L schimbăm câ
teva cuvinte cu dl Florin 
Cheţe, dirigintele oficiu
lui. Subiectul — evoluţia 
numărului de abonamente 
la „Cuvântul liber” în 
ultimele luni. ' H 
- — Referindu-mă numai 
la municipiul Hunedoara, 
în luna februarie au fost 
5Î5 abonaţi, în luna mar
tie , 491, în aprilie sunt 
512.

—- Aceasta în oraş. Dar 
în satele- servite de ofi
ciul poştal pe care-1 con
duceţi ?

— In februarie, martie, 
aprilie, numărul abona
ţilor a ajuns la 469 şi se 
menţine. Este un fapt de 
laudă -că . ziarul „Cuvân
tul liber" are abonaţi în 
cele mai îndepărtate că
tune. Şi numărul celor 
care se abonează creşte 
de la lună la lună.

— Puteţi exemplifica ?
— Desigur. ‘ Avem si

tuaţia în faţă: Cinciş — 
33 abonaţi", Govăjdia — 
9, Lelese — 31, Ruda — 
26, Bunila f -  63, Boş —

24, Cerbâl — 53, Runcu 
Mare plus Sohodoi - -  22, 
Meria — 4, Lunca Cernii 
de Jos — 20, Lunca Cer
nii de Sus — 37, Nogoiu — 
32, Nandru cu Valea Nan- 
drului — 20, Poiana Ră- 
chiţelei — 14, Cerişor cu 
Plop — 26. Trebuie reţi
nut că, unele cătune au 
10—15—20 de case — cum 
este Meria, Poiana Ră- 
chiţelei, Cerişor, Govăj
dia, Runcu Mare, Soho
doi. Dar sătenii se abo
nează Ia „Cuvântul li
ber".

—Stimate dle Florin 
Cheţe, o întrebare mai 
dificilă: cum ajunge zia
rul nostru la abonaţi, în 
ziua apariţiei ?

— Bineînţeles că Tn ziua 
apariţiei. Doar Ia Poiana 
Răchiţelei, când plouă nu 
poate. intra maşina. Dar 
a doua zi, ziarul ajunge. 
„Cuvântul liber” soseşte 
la noi înainte, de ora 8. 
La ora 8,30, maşina plea
că pe traseu. Se întoarce 
după ce a acoperit întrea- 
ga zonă. . ■ ■

GH. I. NEGREA
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„Filologia are viitor"
Cu vreo 20—30 de ani 

In urină admiterea J a  fa
cilităţile de filologie era a 
probă de foc, aşa cam se 
întâmplă astăzi - la cele 
de -drept. A urmat o pe
rioadă de orientare a- 
proape exclusivă spre 
studiul ştiinţelor exacte 
şi în special ai discipli
nelor tehnice. Generaţii 
şi generaţii s-au străduit 
să înveţe matematica şi 
fizica. Nu puţine au 
fost cazurile In care e- 
levi dotaţi altfel, fetele 
mai ales, s-au chinuit 
cu învăţarea acestor 
ştiinţe, chemarea lor 
fiind' spre studiul disci
plinelor ‘ umaniste. Apoi 
a venit decembrie 1989 
şi mulţi ingineri tineri 
sau studenţi politehnişti 
s-au întrebat şi poate se 
mai întreabă ce vor fa
ce acum, când viaţa 
noastră are un alt curs.

O nouă orientare s-a 
sim ţit, imediat ş i: în în
văţământ. Discipline pu
se la index, "în princi
pal umaniste^ şi-au re
dobândit locul meritat. 
Iar dascălii ce predau 
aceste obiecte (în marea 
loj* majoritate femei) se 
bucură din nou de pres- 

•tigiu. Licee industriale 
de tradiţie au devenit 
teotetice, în cadrul " ce
lor cu profil de matema- 
'tică-fizică au apărut sec
ţii de filologie. Intr-Un 
cuvânt, a sporit simţitor 
interesul pentru limbile 
moderne, de1 circulaţie 
internaţională, dar şi 
pentru cele clasice, zise 
şi „moarte11. Astfel se 
explică prezenţa la o- 

.limpiada naţională de 
latină şi elină (greaca 
veche) a 1-9 elevi hune- 
doreni.

Cei mai mulţi lati
nişti (la nici un liceu 
hynedorean nu se face 
greacă) au fost de la 
Liceul „Aurel Vlaicu" 
Orăştie. Dna Ana Hogyes, 
profesoară de latină, 
consideră că „filologia 
are viitor11, întrucât răs

punde nevoii de cunoaş
tere a limbilor - străine, 
manifestată de mulţi e- 
levi. Chiar propriile-i 
fiice, azi studente, re
gretă că la vârsta la ca
re au fost eleve de li 
ceu n-au avut şansa să 
opteze pentru profilul 
umanist. Dar cel mai 
bine dovedesc această a- 
plecare spre limbi străi
ne cei 6 participanţi la 
faza naţională de latină, 
chiar dacă nu ş-au si
tuat nici măcar între 
foarte numeroşii elevi 
distinşi cu menţiuni. Li
ceul orăştian nu are 
tradiţie in studiul limbi
lor clasice. Bine totuşi 
că s-a început acest lu
cru, o dată cu tradiţia 
venind cu siguranţă şi 
rezultate mai bune, in
clusiv la confruntările 
naţionale, pu riymai la 
cele judeţene.

O altă participare nu
meroasă au avut, la a- 
ceeaşi întrecere, -liceele 
„Decebal" Deva (cu 5, 
elevi; o menţiune) şi 
teoretic Petroşani (4 e- 
levi; 2 menţiuni). Licee
le teoretice din Haţeg 
şi Hunedoara au avut 
câte 2 reprezentanţi, ha
tmanii obţinând şi men
ţiuni. Participarea nu
meroasă s-a datorat de
sigur faptului că hune
doara era judeţul orga
nizator. Cât despre ca
litatea pregătirii elevi
lor sc poate spune că ve
chea orientare a învăţă
mântului, în ton cu in
dustrializarea judeţului, 
îşi spune cuvântul. Mai 
trist este că situaţia a- 
ceasta nu este specifică 
doar, judeţului-- nostru, 
premii obţinând mai a- 
les elevi din sudul ţă 
rii, foarte puţini arde
leni fiind între pre
mianţi. Bine măcar că, 
în sfârşit,, se consideră 
că şi filologia are vii-; 
tpr. V-C
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•  Reţeta unui pur-
celuş de lapte (după 
Appicius): „Se goleş
te purceluşul de; visce
re... şi se umple cu 
pui îndopaţi, mezeluri, ţ 
cârnaţi, sturzi, potâr- 
nichi, curmale fără 
sâmburi, ceapă afuma
tă, melci şl tot felul de 
ierburi... După coacere,
i se despică spinarea şi 
i se impregnează car
nea cu un sos făcut cu 
vin dulce, cu miere şi 
cu untdelemn.

•  Arta bucătarului 
constă în schimbarea 
radicală a aspectului 
hranei, de exemplu, 
dând ciosvârtei de porc 
aparenţa de pasăre, u- 
gerelor de scroafă (foar
te mult gustate), înfă
ţişarea de peşte.

•  O 'Veche lege ro
mană interzicea îngră- 
şarea găinilor. Crescă
torii o ocoleau, îngră- 
sând... cocoşii I

Tinere înscrise la 
cursul de calificare în; 
meseria de ospătar, 
organizat- la Liceul 
Minier Deva, în tim
pul practicii susţinute 
la Restaurantul „De
va".
Foto: PAVEL LAZA

Peste câteva zile e 
sărbătoarea Floriilor. A- 
dresăm de-aeum citi
toarelor noastre, care 
se numesc Floarea, Flo- 
rica, Florina ori Flo
rentina, urări de sănă
tate, noroc şi prospe
ritate. Aceleaşi gân
duri bune, atât celor 
ce-şi sărbătoresc la a- 
cest sfârşit de săptă
mână onomastica, cât 
şi celor cu nume de 
floare.- -t-;-

Tuturor cititoarelor 
noastre le dorim să re
nască cu primăvara, 
viaţa să le fie însorită 
şi îndestulată. Floriile 
să vă aducă pace în 
suflete şi bucurie în 
case !

RETETA
d eo sebita

Cantităţi: zeama de 
la 1 kg de lămâi, ulei 
de măsline şi miere de 
albine, în aceleaşi can
tităţi, 50 g flori de su
nătoare. *

Se storc bine lămâile 
şi se strecoară zeama 
prin tifon. ' Sucul îl 
turnăm îritr-un borcan 
de 3—3,5 1, adăugând 
uleiul şi mierea. Pre
gătim separat ceaiul 
de sunătoare (infuzie 
dintr-un litru de apă). 
Ceaiul, strecurat (cald, 
nu fierbinte), se toarnă 
în borcanul cu celelal
te ingrediente. -Timp de 
7—8 zile, amestecul vă 
fi agitat cu o lingură 
de lemn câte 15 mi
nute zii nic. Borcanul, 
acoperit, se ţine la Joc' 
răcoros şi întunecat. 
După y zile se ia în 
fiecare’ dimineaţă câte 
un păhărel mic pe sto
macul gol, apoi vo'nr 
sta 15 minute culcat pe 
dreapta. —

DESPRE DARURI 
Sunt socotite -daruri 

aducătoare de.'bine şi 
noroc, ; următoarele : 
pisică neagră, şoarece 
alb, broască ţestoasă, 
cupă de cristal, oglin
dă, buchet de tranda
firi.

‘In .şirul cadourilor 
nefaste au foSF enume
rate ; "perla neagră (a- 
ducătoare de boală), ar
me diferite (duşmă
nie), farfurii (aduc 
ceartă), papuci (despăr
ţire), sabie (pericol de 
accident), cuţit (sărăcie), 
batiste (desfrânare), sa
fir, turcoaz (pagubă).

! i

Dna Anda Ţomuş este soră şefă la Centrul 
cămin-spiţal de la Brănişca. Lucrează 
în aceeaşi unitate de peste 22 de ani...
Discuţia cu dumneaei fi-a înfiripat* din 
mers (era in drum spre unul din pavi
lioane şi n-avea timp de prea multă 
vorbă). Dar esenţialul'l-am re ţinu t: „Ga 
să rezişti aici, la noi, trebuie să ai un 
suflet mare. Fără'" răbdări*, fără o î- 
mensă înţelegere pentru suferinţa se
menului, pentru psihicul său, uneori la 
pământ' nu se poate", 

împreună cu colega dumneaei dna 
Dorica Gabor (de asemenea cu peste 
două, decenii vechime aici), sunt pentru 
cele nouă tinere absolvente ale Liceului 
sanitar din Hunedoara, recent venite 
în unitate) elocvente exemple de sta
tornicie, de dăruire pântru profesia a- 
leasă. Dnele Anda şi Dorica nu uită 
nicicând • datele de naştere ale fiecărui 
vârstnic- sau suferind internat. Le ofe- nit din inimă şi 
ră, în acea zi, o floare, o bomboană, o speranţe, 
mică atenţie, o dată cu. zâmbetul por

ii 6 vorbă încărcată de 
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Este pregătit copilul pentru şcoală? (II)

I

Dacă au suficientă în
credere în ei şi în antu
rajul lor (familie), micu
ţii elevi sunt capabili să 
depăşească cu succes di
ficultăţile.

Să nu neglijăm faptul 
că acestor copii li se ce
re, în primul rând „o.schim
bare a ritmului de acti
vitate, o disciplină cu ca
re majoritatea nu au fost 
obişnuiţi (în special cei 
care nu au, fost la grădi
niţă). Ei trebuie să stea a- 
şezaţi mai - multe ore pe 
zi (ceea ce pentru uri co
pil de 6-7 ani nu e deloc 
uşor), trebuie sase concen
treze mult mai mult de-, 
cât au fost obişnuiţi' pâ
nă atunci şi să&învpte sus
ţinut, zi de zi, fie că le 
place sau nu, Pe lângă 

' orele" pe care le petrec în 
! clasă, învăţând, ' cV. trebu- 
- ie să mâi „răpească" şi 
acasă} din timpul lor ’ pre-

• ţib ş . de jpacă.. De multe 
ori, ‘părinţii; mai • ecr co
pilului să fdcă'’şi alte .te
me" decât cele 'date de 
învăţător. Asta nu face 
însă- decât să accentueze 
oboseala copilului, nemul-

• ţumireâ lui şi să-i dezvol
te o -atitudine negaţi vă 'fa-

mai rapid şi eficient, co
pilul învaţă prin joc.

Cunoscând toate cerin
ţele pe care şcoala le are 
faţă de copil, este evident 
faptul că nu poate f i ne
glijat nivelul maturizării 
fizice, corporale a copilu
lui. Este foarte important 
de şţiut gradul in  care 
copilul îşi cunoaşte şi îşi 
stăpâneşte propriul corp. 
Există anumite criterii ca
re permit „măsurarea" 
dezvoltării psiho-motorij 
a copilului :

— o bună reprezentare 
a schemei corporale (pen
tru a. te putea servi de 
propriul corp trebuie mai 
întâi să-l cunoşti) ;

— o lateralitate fixată — 
.stânga sau dreapta — (Nij
FORŢAŢI copiii stângaci 
să scrie cu mâna dreap
tă, pentru că asta poate 
dpee la intensificarea in
stabilităţii motorii, la apa- 
riţia.sau accentuarea bâl
bâielii etc.) ; - ‘ '

■— o bună capacitate de 
â ' se raporta adecvat în 
timp şi spaţiu ;

— o bună acuitate, vi
zuală şi auditivă.

Bineînţeles că e absolut 
necesar un anumit nivel 
ăl maturizării, dezvoltării

R a n te  d e  le a c

ţă dp şcoală. -De multe ori 
după începerea şcolii, co
pilul devine mai instabil şi .. —  - - —  • —  • —  - —  »
uneori chiar agresiv. Păriri- ( 
tele este. cel care trebuie '
să-l ajute, încutrajându-1 I
şi acceptând - uneori ner*. * 
vozitatea şi agresivitatea sa j
fără să-i acorde prea 'mul- *
tă atenţie. Părintele . tre- j
buie să-l ajute pe copil , I 
să-şi „facă un program" 
şi să-l respecte, să fie a- |
tent ca. micul eletr să aibă 
suficient timp de odihnă |
şi distracţie (foc). Să nu
uite nici o clipă că, cel

intelectuale. Copilul pătrun
de acum în domeniul ab
stractului şl simbolurilor! 
literele şi cifrele sunt de 
fapt „semne ce trebuie de
codificate şi reţinute". G ţ 
pentru a reuşi sa facă ăs
ta, copilul trebuie -să fie 
capabil de o foarte bună ca
pacitate . de memorare şi 
concentrare a atenţiei, de 
un anumit nivel de dez
voltare a operaţiilor gân
dirii. . - |
. Nu uitaţi- însă că- u» co
pil „matur" din punct de 
vedere afectiv, fizic şi in
telectual, în cursul primp- 
Jui an de şcoală, se va dez
volta în toate domeniile, 
dar în ritmuri diferite, cu 
progrese spectaculoase u- 
neori, cu stagnări sau chiar 
mici regresii alteori. Pă
rinţii nu trebuie să fie spe- 

ţ riaţi de aceste evoluţii' ab
solut normale şi, ca atare,

; nu trebuie să demoralize
ze copilul. Dacă sunt to
tuşi foarte neliniştiţi de 
evoluţia copilului lor pri
mul lucru pe care îl au de 
făcut este să se sfătuiască 
cu învăţătorul şi apoi să 
se adreseze specialistului.

DORINA LOG1N,
psiholog

I
Este cunoscuta şi sub fag şi - stejar. Se re c o l- | 

denumirea de ai doresc tează primăvara, de tim- * 
ai de pădure sau <d săi- puriu, frunzele înainte de k 
batic. Este o plantă ier- înflorire şi bulbul. In- *
boasa care are m pamant - . . .  - . . |
un bulb alb, cu rădăcini fuzia dm frunza se î n - |  
fibroase. Emană un puter- . trebmnţeaza ca rtepura- J 
nic miros de usturoi şi tiv, hipotensiv, vermifug, |
se găseşte în pădurile de antitoxic. J

,• - ♦
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E vremea curăţeniei de primăvară
In aşteptarea Paştilor, gospodinele au început cu

răţenia de primăvară. Sperăm ca recomandările noastre 
să le fie utile.

f l  Curăţarea tapetului (din material plastic). ‘Se 
deşprăfuieşte (de sus în jos, pe fâşii, cu o cârpă sau cu 
aspiratorul). Apoi se şterge energic cu miez de pâine 
proaspătă (nu foarte moale), care şe înlocuieşte imediat 
ce s-a murdărit. Petele se scot înainte; pentru o pată 
de grăsime se foloseşte o pastă din cretă albă umezită 
cu benzină (se acoperă pata şi după uscare se înlătură 
cu o perie, apoi se şterge locul cu o cârpă uscată), alte 
pete se înlătură ca şi-cele de pe lemn. -

■  Murdăria (de muşte) de pe geamuri, oglinzi, q- 
biecte din sticlă, se înlătură cu spirt denaturat; folosi
rea lui dă strălucire oglinzilor, obiectelor de cristal, fa
ianţei, întreţine vasele de aluminiu, dezinfectează recep
torul telefonului.

B înlăturarea petelor galben-maron de pe chiuvete 
sau căzi de baie (datorate unor robinete care nu se îrţ- 
chid perfect) se face prin frecare cu oţet încălzit, în 
care s-a dizolvat puţină sare. f

B  Lustruirea mobilei se obţihe folosind o soluţie din 
100 gr ulei de măsline şi 100 gr oţet de vin. Se agită 
soluţia, se întinde pe suprafaţa- mobilei, după care se dă 
lustru cu o cârpă moale, fără a apăsa prea tare.

Marţi, 11 aprilie 1999
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i — Stimată dnă' pre

şedinte. ştim că la Ju-

i în litera şi spiritul ei
Convorbire cu dna ANTONETA 

ZAPOTINSCHI, preşedintele Judecătoriei 
> Hunedoara

te a tttt?  
Sunt mut. 

ie  intră Sn 
iH ă •■de Stocată la m

IS . 'F tS u 'z i^
«ft 4 ia  toa te punctele de

... ‘ ^ | | ' ■■
mare de 4W

— Pe de o parte, da. 
« H M ,  la noi nu sunt 
d e  «u mai puţin de 70 
d t  dosare pe «34 ! Dar, 

bine se poate vedea, 
sunt 80—

90—100 şi chiar peste. Pe 
de altă parte, ne lipsesc

r*

I
4

cinci judecători. Anul a- 
cesta ne-a venit un sin
gur stagiar. Absolvenţii 
dp U drept le  îndreaptă 
spfle avocatură. Câştigă 
Plai bine.

w  Botă ar ti să fa
ta #  •  Ierarhizare a ca- 
Pateticii care face «feiec- 
tui acestui «are volum
d* dosare, care ar fi or-

— Ponderea o deţin 
furturile din avutul pu- 
bttc şi parttcutar, apoi 
fălhărule, infracţiunile 
lă legea circulaţiei — 
de cele mai multe ori 
cu fuga de la locul' fap
tei, .divorţurile,' abando

nul de familie, infrac
ţiuni fu docentul silvic 
şi altele. Centru mine 
«de BAbucarStar faptul 
că nuodru! Violurilor — 
aceste porniri oribile, 
«de fa «cădere. Mă doa
re iMă faptul că in ca
zurile de abandon de 
familie mulţi părinţi nu 

f ă  rea credinţă, 
copiii au de suferit, 
funcţie de veniturile 

părinţilor, noi stabilim 
sume care să asigure 
copiilor un trai cât de 
cât omenesc. Dar ei, cel 
care-i abandonează, nu 
înţeleg să-şi îndeplineas
că îndatoririle faţă d£ 
cei pe care l-au adus pe 
lume. Repet, cu rea cre
dinţă. Oa|* Ce poate dS 
mai condamnaţii ?

— fu acest mare nu
măr de dosare, aflate 
zilnic pe ralul judecăţii, 
se afli şi acel uri de în
răiţi in Sie proceselor, 
acei procesomani de pro
fesie ?

— Avem asemenea e- 
xempie. He ani şi ani se 
judecă din te miri ce. 
Neamuri Intre neamuri, 
vecini cu vecini. Noi ii- 
ascultăm eu răbdare, Je 
explicăm iitera şi sări
tul legii, încercăm să-i

convingem. Este In za
dar. Să vă dna un exem- 

din multele; Daniel 
jiu cheamă In Jude

cată pe directorul de la 
Muţea! Peleş. Susţine 
nici mai mult, nici mai 
puţin, că 1 se cuvine o 
parte din cariei ea moş
tenitor al familiei de 
HohenzoUem. Noi H as
cultăm cu răbdare. I-am 
cedri, in lumina legii, 
să prezinte la dosar acte 
doveditoare. Cam de-o 
lună n-a mai venit-. Un 
alt Caz este cu o lucră
toare de la Peeo. A fost 
chemată în judecată 
pentru că ţine In garajul 
propriu butoaie cu ben
zină, pe care o valorifi
că, Au fo«ţ în repetate 
rânduri la faţa locului 
Procuratura, Poliţia, 
Pompierii şi Ziua şi noap
tea, instantaneu. Nici 
unUă de benzină- Dar 
Un anume domn Budaş- 
cu o dă înainte CU pro
cesul, supunând comple
tul de judecată la o a- 
devărată tortură psihică. 
Şi asemenea * exemple 
mai sunt...

— fn aceri imens vo
lum de muncă, pentru 
a face dreptate, a sta
bili adevărul. » aplica

legile ţării, judecătorul 
are şi satisfacţii ?

— Bineînţeles. Munca 
făcută eu pasiune şl dă
ruire, ©rieât ar fi de 
grea, oferă mari satis
facţii. Prima este atunci 
când reuşim să împă
căm- părţile, să-l vedem că 
pleacă din sală prieteni, 
împăcaţi, că ameninţă
rile, duşmăniile nu mai 
sunt Intre ei. O altă ma
re satisfacţie este apoi 
atunci când hotărârile 
noastre sunt confirmate 
de instanţele superioa
re, dovadă că am apli
cat bine legea la un caz 
sau altui

— Aţi avut în tdUma 
vreme situaţii să vi se 
infirme hotărârile stabi
lite prin sentinţe ?

— Am avut. Dar nu a 
fost vorba decât de o 
interpretare a legii, ari 
de . necunoaştere, uşu
rinţă in aplicarea ei. 
Dar am avut şi cazuri 
tn care Tribunalul jude-

an a respins motiva
ţia noastră, dar Curtea 
de Apel de la Alba Iu- 
lia a respins-o pe cea 
a Tribunalului şi a cdn- 
firmat-o pe cea dată de 
noi. Este dovada de ne- 
tăgăduit că acţionăm cu 
sfinţenie, cu nestrămuta
tă abnegaţie pentru sta
bilirea dreptăţii şi ade
vărului în viaţa seme
nilor noştri,

- . A consemnat
GH. I. NEGREA

1
«
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Măsuratul pământului
AOJUHECATE

Consiliul local al ce- I 
(Bunei Vaţa de Jos a I 
organizat © licitaţie de I 
concesionare terenuri si- I 
ţtfato tn satul Prăvă- I 
twii, pentru realizarea I 
A t  locuinţe famttlaie şi I 
ta localitatea Vaţa de I

«‘ Jta. pentru realizarea a I 
* case de vacanţă. Cb- I

( misia de McUaţie a va- ■  
Udat ofertele prezenta- I 

-  te de 6 locuitori ai lo- • 
1  calităţii Prăvăleai pen- 1 

; Z tra o redevenţă anuală f  
1  de S ita» leî/parcelă, iar I 
S in  localitatea Vaţa d e j  
I  Jos, a validat 6 -oferte I 
•  din 8 prezentate, pen- J 
Itru  trei parcele, Direc- I 
â ţiei judeţene de teieco- J 
■  munlcaţii Deva care a I 
a oferit •  redevenţă de J 
1(37500 lei/parcelă şi o  I 
> sponsorizare de 5 ini- j 
I  tioăne lei pentru ame- I

g, a najarea unei platforme ! 
I de deşeuri menajere. I 

î mai validat 3 par- |  
pentru persoane fi- I 

t cu Oferte de • 
MO lei/ parcelă. (I.C.) |

t !

Dl Martin Elemer. vi- 
ceprimarui comunei Bre
tea Rdmdnă şi dna Luci
ana Constanţirtescu de la 
OCOT Deva, ce lucrează 
la măsurarea pământului, 
s-au deplasat într-ona din. 
tre zilele trecute în tar
laua Făgădău ce aparţine 
satului Plopi. De ce ? Fi
indcă o seamă de oameni 
din localitatea respectivă 
erau nemtâţamiţi că o fe
meie şi.a împrejmuit pă

mântul la care avea drep
tul, dar a pus garcfUl cu 
câteva palme mai încolo 
de unde trebuia. Vecinii 
dumneaei au fost nemul
ţumiţi de acest fapt aşa 
că au chemat pe cei ee 
aplică Legea fondului fun
ciar, la faţa locului, să fa
că lumină în acest caz. 
L-am întrebat pe dl vi- 
ceprimar să ne spună ca
re este stadiul la care a 
ajuns această acţiune de

mare Însemnătate âetuală. 
Interlocutorul ne-a spus:

— Am încheiat acţiu
nea te satele Ruşi, Bre
tea Română şi Bretea 
Strei. Lucrăm în prezent, 
în celelalte sate.

— Probleme de genul 
oelei din tarlaua Făgădău 
mai sunt ? -

— Câteva, dar ie rezol
văm la faţa locului, cum 
facem astăzi aici. -

TRAIAN BONDOR

In tarlaua Făgădău, din 
soară din nou pământul.

'  N U  Ş i-A  ÎNTRERUPT A C T tV tT X fE A
Dispensarul dte Crişcior este în Proces de mo 

deroizare, respectiv se introduce încălzire centrali 
t proprie, se refac instalaţia de iluminat, acoperişul,

se zugrăveşte, Se tencuieşte etc., in scopul imbună- 
tăţirii condiţiilor de asistenţă medicală a oamenilor 

tari localitate. In perioada lucrărilor bolnavii caro 
vin la dispensar primesc îngrijirile mediere — aşa 
cum ne-a informat dna doctor Angola Roaba, in noi
le cabinete medierile, improvizate în unele birouri 
alo Consiliului local.

Prin înţelegerea celor de la Primăria din Criş. 
«tor s-au realizat două lucruri de importanţă vitală 
pehtru localnici: economisirea banilor CU transpor
tai bblnayitor ia Spitaiui din Brad «i operativitate 
ta  Stabilirea diagnosticului şi

g Pagere MOTOROLA la cele mai avantajoase 
I preţuri. Coniaciaii S.C. C0MSER U t  
|  Hunedoara, teî.716915,7Î655I, -fex: 7 tp 7 tt 
I Posibilităţi dş comunicare a mesajelor *8 
■  Deva, Hunedoara, Simeria, Orăştie, Bucureşti, 
I Constanţă, Braşov, Craiova, Piatra Neamţ, 
I  Suceava, Baciu, Galaţi, Satu Mare, Timişoara, 
I Oradea, Reşiţa* Ttrgu jiu. MP*- 'v f t* 1

A- i i g-j iftaţri riA'rrmltariti lEta. «fi -
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GERMANY
OFERĂ ECHIPAMENTE MODERNE  

PENTRU

•  FURAJARE

•  ADĂPARE

i  i  •  VENTILAŢIE

d a

A L B A  1U L1A  
T eL /F e x : 0 5 8  « 3 0 8 9 2

DANBOS s.n.t.
BUCUREŞTI 

TeIJFex: 01  - 2 1 2 2 L S 2

& C. „POLIDAVA"S. A. DEVA

. Va oferă, în regim en gros, 
cu promptitudine, la cele mai mici preţuri 
şi de P ă lite  ireproşabilă, următoarele 
produse:

♦  Biscuiţi (într-o gamă sortimentală 
diversa); ■

#  Eugenia - DivertiS - Crem cu arome 
de banane, ciocolată, portocale, căpşuni;
♦

casă;
♦
♦
♦  '

Ciocolată şi dulciuri ( Feteaeu-Cluj); 
Sticksuri, paste făinoase, tăiţei de

Dulciuri de import;
Băuturi alcoolice;
Hârtie ambalaj pentru îm pachetat.. 

Relaţii şi comenzi - zilnic, la sediul societăţii, 
strada 22 Decembrie, nr. 257, la telefoanele: 
054/620712 şi 621750; fax: 621466; VV ^

S.C. REMAT S.A.
DEVA

în atenţia cetăţenilor, agenţilor eco
nomiei* primăriilor, asociaţiilor de loca
tari ţ i  elevilor din judeţul Hunedoara.

•  predarea maculaturii # co r-
: toanelor re folosibile, puteţi apela la ce»-: 

trele noastre din Deva — tel. 6Î442Î sau] 
6Î4408; Hunedoara — tei. 7Î1Q48; Pe
troşani — tel. 541964; Haţeg — 
770353; Brad —• tel. 650783; Orăştie — ( 
te l  642005} CMau — tel. 651380.

•  P reţu l pentru hârtie sau cartoane i 
recuperate fl valorificate pr%n centrele 
noastre este de 110 leU1<g.

Ştarţi, U  aprilie 1#95



TOMBOLA
KANIZSA DREHEH

*

TALON PE PARTICIPARE
Numele şi

Adresa:... 
telefon:

>•«•••« *•••■•• t M H K

S.C. BERE KANIZSA SJRX. SATU MARE, TEL.: 061-711381; 061-737013; . 
FAX: 064-190998 CENTRUL DE DISTRIBUIRE: GARA MARE* TEL. 7377801

CBNISOL DE OJSTOIBUIREîDEVA.StC.23 Decembrie,
fir . 2 3 7 i S . C . "POLIDAVA"S. ,T e lw « M 7 1  o

T ■ ^̂ îii.in!i ii im i ,iim miu.i ' i |I I ţi ISggigal; ■.  -*bb sas

i

Jr '

;

BANCA A 6 R !C (M  S.A. 
FILIALA HAŢEG

E
A N U N  Ţ  Ar

* L I C I T A Ţ I
Pentru vânzarea unui autocar „Volvo 

B 57“. am 53 locuri, înmatriculat, motor defect.
Licitaţia are loc la sediul Judecătoriei Pe

troşani, le  data de 14 aprilie a.c„ ora 10.
Autobuzul se găseşte la Petrila, stf. Bur- 

deşti, nr. 3, la familia Tăian Ioan.
Informaţii la BancaAgricolă, Filiala Ha

ţeg, str. Bisericilor, nr. 2, tel. 775492.
+*1**̂*****+*̂Aţipim ■ J ̂  •: r  ̂ ' • .:̂ .rT.?7r“;r '' - '

; NOU LA BRAD î

DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCŢII 
Str. Vânătorilor, nr. 51

•  ciment
•  var
•  plăci azbociment
•  cherestea
•  binale
•  placaj
•  pal.

(D. P.)

Ş.C. ROMÂNO- , 

GERMANA 

TRIDENT EXIMF 

S.R.L. SIBIU

1 Ş m m  m  g « o s |  '
La cele mai reduse preţuri din ţară, sfi

dând orice concurenţă:
-— confecţii textile „Second hand”, Ia 

baloţi şi sad
1 — încălţăminte nouă

— încălţăminte „Second hand”
— confecţii textile pe sortimente 

calorifere noi import 
ăi centrale termice duplex „Second 
hârttr

— frigidere, combine frigorifice, conge
latoare şi maşini de spălat din im
port.

* Informaţii — telefoane 069/411785, 
227538, 414306. (608751)
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S.C. „HORTlNA“ S.A. DEVA 

str- Borta, nr. 2
I

în zii® d e20 . 04. 1995, ora \ 
13, la jsedîul societăţii, licitaţie deschisă pep- J 
itru vânzarea de mijloace fixe : |

•  motostîvuitor ? » 1
f  ' •  remorcă auto-tractor

v :V. tractor U650 cu remorcă
•  airtoizotermă TV.
Licitaţia se va repeta, în fiecare zi de vi

neri, până la adjudecare.
Participanţii la licitaţie vor depune la ca- f 

sieria societăţii o garanţie de 10 la suta din J 
valoarea de începere a licitaţii şi o taxă de I 
15 000 lei pentru participare.

Relaţii Ia telefoanele 613373 si 618256.
(608752) |

V

Berea preferată:

S.C. BERE KANIZSA S.R.L Satu 
B ** Trrian 6/51 tel.; 061-711381, -737013 fax 064-190$$ 

CENTStîL DE DISTRIBUIRE DEVA 
s t r . 22 D e c e m b r i e , n r . 257 , ,
( $ . C."POLIDAVA"5 . A . ) T o i , 6 2 6 7 1 ®

S.A.

I

BANCA „DACIA FEUX- 
SUCUBSALA DEVA

A N U N Ţ Ă
VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICA 

A URMĂTOARELOR BUNURI:
•  casă (cu spaţii de comerţ şi locuit), curte 

anexe gospodăreşti, situate în con*. lăpugiu de jos, ■
\ sat Teta, nr. ţ ţJ  : ^ ^  ’
i •  cat» (3 camere), anexe gospodăreşti, turte 
[grădini, situate ia Certejul de Sus. nr. 22»; i
V f  casă (3 camere), anexe gospodăreşti, curte şi . 
|  grădină, situate in corn. Buceş, sat Stănija, ur.

•  apartament cu 2 camere, situat- m OeUSfc.
. «.«.ca Armatei, hi. 2, et. 2, ap. 32 ;
1 •  apartament ou 2 camere, situat în Ucv .
ţ bdul N- Bălcescu, bl. 22, ct. 3, ap. M ;
I •  autofargoa izoterm K 10215, motor BABA. c*-«- 
/ paritate TA t. an fabricaţie 1978 : 9-
V •• •'-. •  < autoturism Dacia 1318 Break, an fabricaţie
V*3®9 ’ „„ ■•  maşină de tricotat MTF IU TLXT1MA} rt
- O maşini de încheiat KETT METALICA - ' ‘
) O maşină de tricotat cu cartelă program
l VER KEEO SRP 50“;
î * maşină de feştonat TRIPLA METALO
J NICA.
\ Licitaţiile vor ivea loc în ziua de 14 aprilie 
4 ora 9, la sediul Judecătoriei Deva,1 biroul executor 
} rilor judecătoreşti.
I Relaţii suplimentare la sediul băncii din 
\ bdul N. Bălcescu. M. 34, tei. 620796, saU ia 
1 executorilor Judecătoreşti, tel. 614332. f

. - <246} 1

s
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F.R.E. DEVA
1 0  in. vederea arhiziţio nării de tehnică de calcul. 

îE * ‘
486 DX2, 66 Mhz, VLB, 256 KB cache, 8 MB RAM, HDD minim 350 MB. FDD 

3.5’VMouse, SVGĂilMB Video RAM, Mimito# SVGA color 1024 x 768 — 6 buc.
—  AT 486 DX4 100 Mhz, VLB, 256 KB cache, 16 MB RAM, HDD minim 512 MB, FDD 

3£”, Mouse, SVGA, t  MS Video RAM. Monito* SV GA color 1280 x 102-1 — 3 buc., dintre care 
1 6dc. cu CD-ROM jdr^e +  Acc®lefat<»‘ **■&# P*- Windows +  Sound Blaster.

— AT 486 D X 4 100 Mhz, VLB, 286. KB I cache, 32 MB RAM, HDD minim 1 GB, FDD 
3,5”, Mouse, CaVtelâ grafica profesionala (ET 3000, ET4000, S3 . Mach, Genoa Parad se, ATI 
Wonder etc.) cu accelerator grafic, şi memo rie video minim 2 SER Monitor SVGA color 
mttltisyne 19” — 21r - e  1 buc.

— Disc optic s#u magneto-optic WORM pentru arhivare date, capacitate 230 — 512 Mb
— Laptop AT #86? DX sau DX 2, udidm 33 Mhz, 4 MB RAM, HDD minim 210 MB. 

display SVGA color,
■  IMPRIMANTE: ,
_ HP LaserJet 4V sau «SI, memorie internă minim 4 Mb, rezoluţie (.00 dpi. viteză de

tipărire 16 pagini/min- — i  buc.
— HP Desfcjet 1300C/PC (cu jet de cer neală) color, 

internă 4Mb, rezolufie minim 660 x 300 dpi — 1 buc.
_____rre EPSON PX 11?» — 5 bţifc

. EPSON FX 870 Ş' -b u fc ■
Ofertele vor fi prezentate la sediul F.R.E. DEVA, str. G. Enescu, nr. 3<-39, până la data 

de 24.04.1995. -
Ofertele pot fi trimise sub formă de fax. telex sau prezentate in plic închis, la sediul 

F.R.E. BEVA, str- G. Enescu, « r -37-30* *ef 054/612024 sau .054/ 612232. fax 054(616048, 
telex 072220.

In urma analizei ofertelor, câştigătorii vot1 fi anunţaţi in scris, urm ând  sem narea con
tractelor ferme.

extensie. PostScript, memorie

■—̂  V^V/.V.SVsV.%VtS%%,.V**/rtVAV»W 4VbW .W lW //»1. *V •sw vy
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•  Vând Renault 18 break, 
stare bună de funcţio
nare. Te!. 629263.

(608801)
•  Vând vilă cu etaj la 

sosea, în rom. Zam, nr. 
247. Tel. 057/242251.

(9276)
•  Vând vitrină frigori

fică, uz alimentar. Tel. 
731245. (9271)

•  Vând apartament 2 
camere. Deva, Gojdu, par
ter, „posibilităţi privatizare. 
Cel. 629973, după ora 16.

(9256)
•  Vând PC/AT/486, 66

JSIhz, configuraţie maxima
lă cu imprimantă. Telefon 
661756. (9261)

•, Vând Saviem 6,5 t. 
Cel. 057/474051. (9264)

•  Im portant! S.C. Bere 
Kani/.sai SRL Satu-Mare, 
depozitul Deva, str. 22 
Decembrie, 257 (S.C. Poli_ 
dava S.A), vă oferă ur
mătoarele sortimente de 
bere : Dreher Pils, Drelier 
Export, Dreher Bak, Ka- 
nizsai Vilagos. Kanizsai 
Korona. HB Pils, HB I.a. 
ger. (d.p ).

•  Vând televizoare Gold
star, Philips (650 000, 
900100 lei* *. Tel. 615750.

(9062)
•  Vând convenabil ma

şină şi piese Mercedes,
îeria, Teilor, 8. Telefon 

660423. (9191)
0  Vând vilă ultramo

dernă, gaze, apă, grădină. 
(3eoagiu-Sat, Independen
tei, 57. familia Iftene, 
telefon 327. (9275)

•  Vând masă tâmplărie, 
«bricht cu circular şi 
freză, Deva. Tel. 614763.

(9274)
0  Vând două aragaze cu 

trei ochiuri şi cuptor. In
formaţii Deva, str. Doro
banţi, bl. 24, sc. A, ap. 2.

: ' (9273)
•  Vând chioşc metalic 

6/3. Telefon 627903.
(9070)

•  Vând urgent la Dev3 
apartament 2 camere, etaj 
t, ultracentral (deasupra 
Magazinului Tineretului, 
vizavi de hala de la pia
ţă). Preţ 17 000 000, lei, 
negociabil. Tel. 618644.

(9*02)

•  S.C. Giurgiu SNC 
vinde la preţuri foar
te avantajoase fri
gidere, lăzi frigorifice, 
congelatoare, cu ga
ranţie. Informaţii, tel. 
712339. (9085)

•  Vând ieftin Dacia 
1100, înmatriculată, cu mo
tor de schimb (dezmem
brat). Ambele’ necesită cu
zineţi.. Prelată .mare, 
parbriz, motor auxiliar, 
benzină, petrol. Rândarti, 
lângă bufet. Tărăţel.

(609151)
0  Vând urgent aparta

ment 2 camere, eţaj I, 
Oeoagiu-Sat Tel. 226.

(7397)
. 0  Vând combină treie

rat şi pompe duble PECO. 
Informaţii telefon 054/ 
«3632. (7658)

•  Vând maşină pop- 
corn. Telefon 054/715462.

'(7696)
•  Vând caroserie si pie

se W 1200. Ţel. 729114,
"după ora IC. (6795)

•  Vând casă. Hune
doara, Victor Babes, 63, 
tel, 716568, zilnic. / (7694)

0  Vând apartament 2 
camere, zonă centrală, 
mobilat; Tel, 711542 (12
—18). (7692)

•  Vând Ifron 240, stare

'perfectă, avantajos. Tel; 
058/812979.

(7691)
0  Vând antenă satelit, 

completă, 450 000 lei,- in
formaţii telefon 716808.

(7690)
•  S.C. Giurgiu SNC 

vinde încălţăminte im
port Germania, nouă, la 
preţuri foarte avantajoa
se. Informaţii tel. 712339.

(7689)
•  Vând casă, Băiţa, gră

dină, apă, vie. Hunedoa
ra, telefon 716568, zilnic.

(7674)
. 0  Vând mobilă sufra

gerie, preţ negociabil. Tel. 
711118, după ora 20.

"(7693)
•  Vând cabană, pe ma

lul lacului Surduc. Infor
maţii Lugoj, telefon 056/ 
314965. - (9013)

•  Vând avantajos 
camion Saviem izo
term. Tel, 615950.

•<9020}

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, tel. 624461. 

i-, ■ ■ ■ (9265)

Regia autonomă „Acti
vitatea" Orăştie scoate la 
licitaţie publică, în data 
de 12. 05. 1995, ora 10, ur
mătoarele mijloace f ix e : 
încărcător frontal A 1800, 
malaxor asfalt, macara 
Hydros 10 tone, rezer
voare combustibil 50 tone, 
motoare 75 kW, rulou 
compresor, buldozer - S 
1500. Ţaxa de participare 
la licitaţie este de 10 000 
lei şi garanţia 10 la sută 
din valoarea mijlocului fix 
licitat. Informaţii supli
mentare lâ sediul regiei, 
tel. 641723. • (7393)

•  Filiala de Reţele K- 
lectrice Deva anunţă lici
taţie pentru executarea 
de lucrări de combatere a 
rozătoarelor, în staţiile de 
transformare ale Filialei. 
Licitaţia se organizează iii 
ziua de 12. 04. 1995, oră 
10, la sediul Filialei de 
Reţele Electrice Deva, str. 
G. Enesctt, rir.- 39. Rela
ţii suplimentare la telefon 
615750, interior 134.

(8551)
•  SANATORIUL DE

Pneumoftiziologic Brad, 
str. Măgura, nr. 25, orga
nizează licitaţie deschisă, 
în data de 27 aprilie 1995, 
privind lucrări de proiec
tare R.K., la cele două 
pavilioane. Tema de pro. 
iectare spre studiu se a- 
flă la biroul administra
tiv al unităţii. Informaţii 
suplimentare la telefon 
651050. (605048)

majorare a adaosului co
mercial, de la 0—100 la 
sută, cu data de OL V. 
1995. . (9100)

•  Caut apartament sau 
garsonieră pentru - închi
riat. Telefon 711577.

'- (7697)
0  Societate comercială 

caută spre închiriere spa
ţiu comercial. Informaţii 
la telefon 612027, între 
orele 9—12. (9269)

0  Bar Club 69, din 
Deva, str, 1 Decem
brie, nr. 13 (vizavi de 
hotel Bulevard), an
gajează tineri (tine
re), între 20—30 ani, 
calificaţi în meseria 
de barman. Informa
ţii suplimentare la ad
ministraţia barului, 
zilnic între orele 9— 

(9088)^

•  Ofer mijloc de trans
port, capacitate 1700 kg, 
Hunedoara, tel. 716925.

(9270)

COMEMORĂRI
•  ASTĂZI se împli

neşte un an de la trece
rea în nefiinţă a colegei 
noastre - .

m g l d u n a  a n c a
MAR I A

Cu inimile ' îndurerate, 
diriginta si colegii, clasa 
a X l-a B — Liceul Teo- 
retic „Avram Iancu" 
Brad. ; (605050)

D E C E S E

ş  IMPORTANT: Coo- ’
perativa do consum, 
cu sediuţ în Brad,, str. . 
Horia,. nr. 12, vinde 
prin licitaţie publică . 
magazinul. din loca
litatea Mesteacăn.’ Li
citaţia va avea loc In 
data de 25. 04. .1995, 
ora 10, la sediul Coo
perativei de consum 
Brad. Informaţii tel, 
651872. (609152)

•  S.C. TERAMET S.RL. 
Haţeg anunţă majorarea 
tarifelor, începând cu data 
dă 15. IV. 1995.

- / (608661)
•  S.C. ELOR S.R.L., cu

sediul în Orăştie, str. 
Plantelor, nr. 50, anunţă 
intenţia de majorare a 
preţurilor, începând cu data 
de 15 mai 1995. (9004)

0  S.C. Kita ComîmpeX 
S.RXi.; cu sediul în Hune
doara, bdul Corvin, 15/ 
58, declară intenţia de

"0 , Mama Măria, so
ţia Dahiela, fiul A- 
drian anunţă cu ne
sfârşită durere înce-- 
tarea fulgerătoare din 
Viaţă a celui care a fost 

PETRU VESA, 
în vârstă do 48 de ani, 
un minunat-fiu, soţ şi

înmormântarea va 
avea loc miercuri, ora 
14, de Ia domiciliul 
din Simeriâ, str. Tei
lor, nr, 5.

Dumnezeu să-l o_ 
dihnCască în pace!

•  Fratele Aurel - şi 
cumnata Gabrida 
plâng cu durere 
moartea fulgerătoare 
a dragului lor,

PETftU VESA, 
şi sunt alături de ma
ma, cumnata şi nepo
tul, aflaţi în grea 
suferinţă.

•  Salariaţii de la 
SG. „Pescăruş" S.R.L. 
Sibiu, sucursala Si- 
meria, anunţă cu da-

- rere încetarea ' din - 
viaţă a cplegiţlui lor ;

PETRU VESA 
si exprimă . sincere . 
condoleanţe familiei 
îndoliate. Dumnezeu 
să-l odihnească în 
pacte 1

•  A dispărut ful
gerător din viaţă, după 
o grea suferinţă, din
tre cei dragi, "

ing. geolog 
VIOKEL URS

Corpul neînsufleţit 
se află depus Ia do
miciliul din str.. 22 
Decembrie, bl. 11, ap.
3. Deva. înhumarea
are loc marţi, 11 a_ 
prilie 1995, în cimi
tirul din str. Culugă- 
reni. Fie-i ţărâna u- 
şoară! Familia ' îndo
liată. (9095)

4 Cu inimile pro
fund îndurerate, con-- ; 
ducerea şi salariaţii 
S. 6. ‘ „Bentocalcar"
S.A. Deva anunţă în
cetarea din viaţă, la 
9. IV. 1*95, a  ing. ; 
geolog

VIOItEIi URS
Născut la  11. IL 

1940, în llvn Mape, 
jud. Bistriţa-Năsătid, 
Vk»r®l Urs a fost un 
specialist de înalţă 
ţinută profesională, Un 
bun coleg şi un om 
de omenie.

Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pace !

(9082)

•  Gu adâncă durere 
anunţ dispariţia prema
tură a tatălui meu, 

VIOREL URS, 
după o lungă şi grea 

suferinţă. Fie-i ţărâna u- 
şoară ! Anca. (9016)

-« Familia profesor 
Achiţei Gheorghe şi 
familia . inginer Pe- 
penar Petru mulţu
mesc călduros tutu
ror persoanelor dare 
au fost alături d® ei, 
au ajutat şi a u , / don- 
dus pe ultHnul driira . 
pe cea cere a  fost

FLORlCA I.UPAŞ 
(9079)

. 0  Suntem alături 
de colegul" nostru 
Vulcan Gheorghe, în 
momentele triştei des
părţiri, de tatăl său, 
care a m urit' ftdg^ră- 
tor. Sincere condo
leanţe familiei îndo
liate, Colectivul F.R.E. 
Deva. (9080)

•  Tineretul din sa- 
tuţ Găinelii de Sus — 
Băiţa anunţă de
cesul fulgerător , al

, celui care a fost .
Co n st a n t in  
C1RCU (PEPI),

. în vârstă de’ 27 ani. 
înmormântarea azi, 11 
aprilie 1995, în satul 
Căinelu de Sus — 
Băiţa. Dumnezeu să-l 
odihnească !

(9099)

•  îndureraţi şi. cu 
sufletele îndoliate, 
copiii anunţă moartea 
fulgerătoare a celui 
care a fost un om de 
o aleasă omenie,

VULCAN 
GHEORGHE

... înmormântarea va
avea loc azi, 11 : a^.
prilie 1995; oră M

-Dumnezeu să-l o-
dihnească în pace 1

(9005)
; , '* 

•  T ată l loan, mâ
nut Natalia, fratele 
Radu anunţă cu pro
fundă durere stinge
rea prematură din 
viaţă, la numai 14 ani,’ 
a fiului şi fratelui 
iubit

IOMUŢ MAŞALA 
înhumarea va avea 

loc astăzi, 11 Aprilie, 
ora ~ 15, -la Cimitirul 
ortodox din Orăştie.

(9018)

•  ÎNDURERAŢI şi CU 
sufletele îndoliate, pâ. 
rinţii, sora, cumnatul şi 
nepoţii, anunţă încetarea 
din viaţă a scumpului lor 

ALEXANDRU BUGA, 
în vârstă de 27 ani. 

înmormântarea — mier
curi, 12 aprilie, ora 14.

(7703)

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“
Abonamentul este calea cea mai sigu

ră şi mai avantajoasă de procurare a 
ziarului n o s t r u C o s tu l  abonamentului 
pe luna mai, corelat s cu preţul hârtiei, 
tiparului şi difuzării, este de 2 000 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 

ţ costa 3 000 — 3 150 lei, prin aboriament 
I se economisesc lunar aproximativ 1000 
\ de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
( apariţie.
ţ Ziarul apare zilnic în 8 pagini!

i Abonamentele se pot face la oficiile 
poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 

| mai puteţi face abonamente în tot cursul 
r lunii aprilie.

A S O C IA Ţ IA  GENERALA 
VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR 1 

SPORTIVI DIN ROMÂNIA 
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ 

VÂNĂTORILOR Şl PESCARILOR 
SPORTIVI HUNEDOARA

ANUNŢA

ţ tN ATENŢIA MEMBRILOR PESCARI 
AI A.J.V.P.S. HUNEDOARA

După data de 15 mai 1995 vor avea loc la 
sediile filialelor noastre din Deva; Hunedoara, 

f Petroşani şi Orăştie adunările generale ale 
' membrilor pescari pe filiala respectivă.

Data desfăşurării adunării generale va fi 
afişată din timp la sediul fiecărei filiale. ' 

Criteriile de admitere ca membru cu 
drept de vot la adunările ge/ierale, stabilite de 
Comitetul A.J.V.F.S. Hunedoara, sunt:

- 18

2,

Vârsta minimă de participare 
ani împliniţi la 01.01.1995;
Membrii pescari cu drept de participare 
şi vot sunt cei care au vizat la filiala 
respectivă cel puţin în ultimii 5 ani 
consecutiv; ’

3. Orice sancţiune primită pe linie de or
ganizaţie în ultimii cinci ani atrage 
pierderea dreptului de participare şi vot. 

Membrii pescari ce îndeplinesc condiţiile de 
| mai sus sunt rugaţi să se prezinte la sediul 
1 filialei, din care fac parte, pentru a fi înscrişi 

in listele de participare PANA CEL TÂRZIU 
IN 10. 05. 1995.

i S.C.N10A CONSTRUCT CQflR S.fefc. Ţ
Deva Tel.054/612583 *

Executa iţiwari de CONSTRUCTIf .INSTAtAÎII

U P  AMENAJARI INTERIOARE 
SERIOZfTATEjGARANTU CONTRACTUALE

REGIONALA GAZ DEVA 
F.O.L. HAŢEG

a n u n ţ a

. Sistarea furnizării gazelor naturale, în 
zona blocurilor Haţeg, miercuri, 12. 04. 1995, 
între orele 8—18, datorită unor lucrări Ia re
ţeaua de distribuţie. (248)

S.C. CORVINTRANS S.A.

Cu sediul în Hunedoara, str. Stufit, nr. 2 
Anunţă Intenţia de majorare a tarifelor de 

transport marfă şi călători. (254)
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