
W w w w w w w /w v w ftw v v v y v v w w d v w v v v v w w w

Anul VII •  Nr. 1364 •  MIERCURI, 19 APRILIE 1995 8 pagini •  150 lei

Sâmbătă, 15 aprilie, şi 
duminică, 16 aprilie a.c., 
la Casa de Cultură din 
Deva a avut loc cea de a 
treia ediţie a festivalu
lui—concurs de umor
„Liviu Oros“ ’95, orga
nizat de Inspectoratul 
pentru Cultură al judeţu
lui Hunedoara, Centrul 
de Conservare şi Valori
ficare a Tradiţiei Popu
lare Deva, Casa de Cul
tură a municipiului De
va, Primăria municipiu
lui ,Deva, Asociaţia U_ 
moriştilor Români, Uniu
nea Artiştilor Plastici 
Filiala Deva — Petroşani, 
cu sprijinul substanţial al 
sponsorilor: Consiliul
local DeVa, Credit Bank, 
Banc Post, RAGCL şi 
ziarul „Cuvântul liber" 
din Deva.

In deschiderea festiva
lului, scriitorul Gligor 
Haşa (membru al juriu
lui) a vorbit, în calitate 
de fost prieten, despre 
puternica personalitate a 
lui Liviu Oros, care a 
marcat viaţa ̂ culturală a 
urbei noastre, el desfăşu
rând o prodigioasă acti
vitate artistică, sportivă 
şi de arhitect de excep
ţie. Despre „Dreptul la 
neuitare" a „amintit" şi 
directorul Teatrului de 
Estradă Deva, dl Petru 
Mărilă, numindu-1 pe 
inconfundabilul Liviu 
Oros „arhitectul celui 
mai sănătos umor".

A urmat desfăşurarea 
propriu-zisă. a concursu
lui, respectiv a secţiu
nii de interpretare, în 
faţa unei săli pe jumăta
te goală evoluând in-

~ FCSWALUL-CONCURS 
DE UMOR ..LIVIU OROS" '95

terpreţi şi grupuri umo
ristice din Macea (jud. 
Arad), Bucureşti, Craio- 
va, Călan. Slatina, Do- 
rohoi, Calafat, Cluj-Na
poca. Petroşani. Evoluţii 

- care, deşi unora nu le-a 
lipsit originalitatea, in
spiraţia, tâlcul şi sa
voarea replicilor, chiar 
şi talentul, n-au fost în 
măsură totuşi să convin
gă juriul să acorde şi / 
trofeul „Liviu Oros".'

Secţiunea de creaţie a 
fost reprezentată de ver
nisajul Salonului de ca
ricatură ’95, găzduit de 
galeriile de artă- „For
ma", în cadrul cărora au 
fost expuse lucrări ale 
concurenţilor din Brăila, 
Brad, Petroşani, Paşcani, 
Reşiţa, Plopeni, Vaslub 
Bucureşti, Arad, Deva, 
precum şi lucrări în a- 
fara concursului ale artiş
tilo r, plastici deveni 
(Mircea Bâtcă, Horia Gri- 
şan, Radu Ipnescu-Onix). 
Preşedintele juriului -ia

GEORGETA BÎRLA ' 

(Continuare în pag. a 2-a)
Laureaţii secţiunii de creaţie a festivalului de 

satiră şi umor „Liviu Oros" şi premiile lor

Câştigătorii secţiunii de interpretare a festivalului de satiră, şi umor „Liviu 
Oros" • Foto PA VEL LAZA

Am fost cu toţii mar
torii avalanşei de comen
tarii, atât în ţară, cât şi 
în străinătate, âtât pro 
cât şj contra, la hotărâ
rea guvernului român de 
a nu semna tratatul de 
bază cu Ungaria înaintea 
Conferinţei pentru Stabi
litate în Europa de la 
Paris, de luna trecută. 
Am suportat, de aseme
nea, anatema aruncată 
asupra negociatorilor ro
mâni de către dL Gyula 
Horn, primul ministru al 
Ungariei, ca şi unele co
mentarii ale presei ro
mâne din Capitala ţării

mult şi mai suspicios de
cât atunci când nu e- 
xista acest tratat. Faptul 
a determinat pe ministrul 
de externe a i . Slovaciei, 
Juraj Schenk, să apreci
eze drept „un compromis" 
tratatul de „bună vecină
tate şi cooperâre" semnat 
de Slovacia şi Ungaria 
la Paris la 19 martie a.c. 
In acelaşi timp, ministrul 
slovac de externe a spus 
că guvernul său este 
preocupat ca" în cadrul 
reformei administrative să 
aplice „un nou sistem‘de 
zone regionale, care nu 
poate fi realizat numai

COMENTARII
care au învinuit partea pe criterii etnice, fiind 
română de miopie poli- necesar să se ţină seama 
tică pentru că n-a sem- şi de criteriile economice", 
nat un document care Este, credem, suficient 
conţinea încă multe ne_ de d a r ce doresc să facă 
clarităţi. slovacii, după ce au ad-

Gă partea română a mis înscrierea în trata- 
procedat corect nesem- tul cu Ungaria a unei 
nând un tratat eafe ar recomandări — 1201 a 
fi putut dă naştere la parlamentului european — 
interpretări diferite s-a depăşită de mult de eve-t 

imediat nimente, care nici măcar 
nu se adresa statelor din 
Europa, ci Comitetului 
miniştrilor de .externe al

adeverit chiar 
după Conferinţa de la 
Paris, când primul mi
nistru slovac, dare sem
nase tratatul cu Ungaria, Consiliului Europei, abi-
â dat o interpretare pro
prie Recomandării 1201 
a parlamentului european,

litat să emită hotărâri cu 
caracter juridic. Care co
mitet, reflectând la acea

spunând că tratatul sem_ recomandare 1201, a ela_ 
nat nu înseamnă că Slo- borat Convenţia — cadruL 

a c o r d a 1vacia va 
autonomie 
etnicilor 
timp ce dl. Gyula

convenţie semnată atât de 
teritorială România cât şi de Un- 

unguri, în garia, care reglementează 
Horn problema minorităţilor

a  afirmat că semnând naţionale şi în spiritul ; 
tratatul, dimpotrivă, Slo- căreia doreşte guvernul 
vacia s-a angajat să re- român să reglementeze si" 
zolve in acest mod pro- tuaţia etnicilor unguri 
blemele etnicilor unguri, din România, şi nu numai 

Cui au servit şi cui a lor, ci a tuturor etnici- 
servesc astfel de dispute? lor cetăţeni români.
In nici un caz celor două Parcă intuind dorinţa
popoare vecme, care a- 
cum, după semnarea tra
tatului, când ar trebui 
să-şi manifeste încrede
rea între ele, se uită

noastră de clarificare a 
problemei nesemnării tra-1 
tatului de bază româno 

Gh. PA VEL

chiorâş unul la altul, mai (Continuare în pag. a 2-a)
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Miercuri, 19 aprilie. 
Vremea se va încălzi. In 
cursul 'nopţii Cerul va fi

mai mulj poros şi va mai , 
ploua îiWfgiunile centra, I 
le şi estice. Apoi va 
deveni variabil, iar tem
peraturile vor atinge va
lori maxime între 12° şi 
20° C. Minimele nu vor 
mai coborî sub zero gra-

î

O

Z I-
— Doriţi maşină de spălat ?
— Nu. Sunt mulţumită cu 

meu . . .  ■'.? '■
bărbatul

CURSUL VALUTAR
19 APRILIE 1995

1 dolar SUA 
1 marcă germană 

106 yeni japonezi
liră sterlină 
franc elveţian 
franc francez

100 lire italiene

1869 lei 
1356 lei 
2272 lei 
3015 lei 
1643 lei 
388 lei 
110 lei

C u rsu ri de re fe rin ţă  a le B ănc ii Naţionale a Ho, 
m â n ie i .

\ EXPOZIŢIE FLORICOLĂ 
DE PRIMA VARA

Ieri, 18 aprilie, în holul central al Palatului de 
Justiţie Deva,. R.A.G-O.L: Petroşani, a organizat „Ex
poziţia floricolă de primăvară". Realizată de lucră
toarele serei din Petrila şi ale celor două florării din 
Petroşani ale regiei, expoziţia a fost dedicată apro
piatelor sărbători de Paşti. Fiind expoziţie cu 
vânzare, după deschidere, cei interesaţi au putut 
cumpăra coşuleţe şi casete de Paşti, cuprinzând a- 
ranjamente florale din flori artificiale şi având în ele 
iepuraşi sau ouă colorate. Au fost prezente şi aran
jamente florale din flori naturale, plante orna
mentale din producţie proprie, vaze, aplice peretq, 
felicitări muzicale ş.a. Doritorii şi-au putut achizi
ţiona ghivece cu diverse flori, în culori'variate. Expo
ziţia a adus celor prezenţi un iz de primăvară şi o 
atmosferă de sărbătoare. (V. R.).

I

I CONFERINŢA DE PRESA |
* Luni seara a avut loc la Deva şedinţa Consiliu- «
I lui de Conducere al Filialei judeţene a Frontului Dc- I. 
« mocrat Român. La această manifestare a participat , 
I şi dl Murar Petrişor, preşedintele Cdmitetului Di- |  
|  rector al acestei formaţiuni politice, ce s-a creat în * 
|  20 decembrie 1989 la Timişoara, fiind primul partid 
J ce a luat fiinţă după evenimentele ce au avut loc 
I în oraşul de Pe Bega. In cadrul şedinţei s-âu discu- .  
I tat numeroase probleme legate de activitatea frontu- ( 
î  lui, după care a urmat o conferinţă de presă j 
I foarte bogată în întrebări şi răspunsuri. (Tr. B.). (
j AZI, FOTBAL j.
|  Azi, zi plină de fotbal divizionar. în Divizia |
J Naţională sunt câteva meciuri de larg interes: Gloria j 
I Bistriţă — Rapid; „U" Cluj — Dinamo, dar şi Elec- |
* troputere — Sportul şi F,G. Braşov —; Univ. Craiova. *
I In Divizia A, Corvinul joacă la Hunedoara cu C.S.M. I 
«Reşiţa, iar Jiul cu Unirea Dej la Petroşani. (S. C.). ,
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Sfinţirea temeliei

19 APRILIE

•  Cav. Ioan de la Da- 
vra Veche: S i Pafou- 
tle, Socrat şi Dtonl. 
sie (Deniei:

•  Onomastici:
Hermina; \  -

•  1862. Se creead, p  
Cernăuţi, „Reuniunea 
români de lectoră’*:

•  1919. Apare Ia fiu- 
cureşti revista „Sbu- 
rătorur, sub con. 
ducerea lui E. Le- 
vinescu;

o S-a născut, fn 1849, 
scriitorul CALISTRAT 
HOGAŞ (m. 1917);

•  A murit, 1824, poe
tul BYRON (n. 1788);

•  Soarele răsare ia ora 
6,26 şi apune la 
2 »,M;

9 Au trecut 108 zOe 
din an, au mai ră
mas 257 ;

I

Clarificări aşteptate
(Urmare din pas- 1)

ungar, dl. MigUel Augel 
Martlnez, preşedintele A_ 
dunării parlamentare a 
Consiliului Europei. a- 
flându-se săptămâna tre
cută intr-o vizită in Ro_ 
mânia, a calificat Reco
mandarea 1201 depăşită 
„deoarece este un docu- 

? otent politic de acum doi 
ani, care trebuie situat 
te contextul de atunci, 
fiă a test eficace pentru 
elaborarea " Convenţiei- 
cadru”. Acum există un 
alt document — a afir
mat dl. Martinez — care 
trebuie elaborat până la

Ca o casă să dureze şi 
să fie de folos celor pentru 
care se construieşte, ea
trebuie înălţată pe loc
sfinţit. De aceea Asociaţia 
Handicapaţilor Neuromo. 
tori Hunedoara — Deva a 
procedat la sfinţirea tere
nului şi temeliei pe care-şi 
Vă ridica o casă „de toate 
zilele" pentru „cei fără 
speranţă". Este prima ac
ţiune de acest fel, asocia
ţia hunedoreanâ fiind pri
ma din ţară care-şi reali
zează propriul Centru de 
producţie şi recuperare.

La locul viitoarei clădiri 
— în spatele Pieţei cen
trale din Deva — au fost 
prezenţi alături de gazde 
şi foarte mulţi invitaţi; 
reprezentanţi ai primăriei, 
ai proiectantului, ai unor 
firm^, sponsori ş.a., intr-un' 
cuvânt prieteni care înţeleg 
că „mai presus de orice

handicapatul are dreptul 
Ia respect". N-a lipsiţ 'de 
la această zi de sărbătoare 
din Viaţă asociaţiei dna 
Denie Wieringd, venită din 
nou împreună cu soţul 
Banke şi fiul Marcus, din 
Olanda, , <

Mesajele prezentate eu 
acest prilej, in cuvinte pline 
de căldură şi lumină, au 
test înregistrate şi zidite 
Ia temelie, ea un imbold 
spre continuarea drumului 
la al cărui început asocia
ţia se găseşte. S-a subliniat 
că totul a început dintr-un 
mare entuziasm. Iar acest 
început s-a măterialfzât 
datorită unor oameni mi
nunaţi. Dor li s-au adus 
mulţumiri : Primăriei De
va, care le-a acordat te
renul; S.C. Cortdor S.A., 
care a proiectat construcţia 
Şi o va realiză; B.C.R. (a 
sponsorizat lucrarea cu 4 
milioane de lei); S.0. Ga-

sial S.A. (a donat 25 t  ci
ment); Consiliului Naţional 
al AJB.N. (a dăruit 750000 
'de Jeiji.

în  cuvintele lor  — dna 
Monica Antoci, preşedinta 
asociaţiei naţionale, Virgil 
Boca, viceprimar, Octavian 
Bogdan, preşedintele aso' 
ciaţiei judeţene, Elisabeta 
Berey şi Aladar Horvat, 
membri —, au exprimat 
bucuria pentru realizarea 
unui centru în care tine
relul handicapat să bene
ficieze de educaţie, să-şi 
poată dezvolta aptitudinile, 
unii să poată fi recuperaţi. 
Astfel vor putea avea O 
existenţă demnă cei peste 
3000 de handicapaţi neuro- 
motori hunedoreni, care 
nu au revoie de mila noas
tră, ci doar de sprijin şi 
înţelegere;

VIORICA ROMAN
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' Î festivaLul-concurs

* i
-

sfârşitul anului, care va i 
trată sub o formă mai ! 
precisă drepturile cui- 1 
turale şi educaţionale ale l 
minorităţilor. în  ce pri- ţ 
veşte încheierea tratatu’ ) 
Iui de bază cu Ungaria, ) 
dl. M.A. Martinez şi-a 
exprimat convingerea că 
„semnarea şi ratificarea / 
Convenţiei-cadru de că- ) 
tre cele două ţări vor fi 1 
de ajuns pentru $ semna i 
un acord demn $1 respec- '  
tabil".

Clarificări necesare; 
aşteptate, clarificări la i 
care nu mai avem, deo- 1 
camdată/ nimic de adă- ) 
u g a t’ . 1

(Urmare din pag. I»

această secţiune^ dl Mir- 
cea Bătcă, sublinia - D. 
deea ce a stat la baza- 
concepţiei in organiza

rea actualului vernisaj, do- 
rindu-se ca acesta să-şi 
dobândească o indivl- ' 
dualitate proprie printre 
alte saloane de caricatură 
din ţară. Nota de nou
tate a constat şi te  or
ganizarea unei secţiuni 
de cădeţi (cu limită de 
vârstă până la 18 ani), CU 
premii separate, 

în prezenţa unul pu
blic mai numeros, festi
valul s-a încheiat odată 
cu Gala 'Daureaţilor, pri
lej cu care di Ioan 
Sicoe, consilier şef al 
Inspectoratului pentru 
Cultură al judeţului Hu
nedoara, a apreciat umo
rul românesc, popular, 
sănătos ce a caracteri
zat festivalul, calitatea 

superioară a acestuia com
parativ cu ediţiile an
terioare. De asemenea, 
s-a făcut cunoscută in 
tenţia ca, începân d cu 
anul viitor, concursul să 
se organizeze anual şi, 
mai mult, să fie Însoţit 
chiar de un carnaval

desfăşurat pe străzile o- 
râşului.

înmânarea premiilor a 
fost făcută de cătrâ pre
şedintele juriului, dl 
Traian isiricioiu, care a 
motivat neacordarea ma
relui premiu — trofeul 
„Diviu Oros” — prin Insu
ficienta pregătire pro
fesională a concurenţii*»-: 
„ca să ajungi ia această 
performanţă, trebuie mai 
multă muncă, mai multă 
perfecţiune". în opinia 
domniei sale. calitatea de 
comic «testă în a de
termina publicul să râdă 
doar prin simpla apariţie 
pe scenă, fără să fie 
n ev o ită  mai rosti anu
mite tex te ; iar conclu
zia finală a fost că, la 
actuala ediţie a festiva
lului, nu s-a ajuns la 
această performanţă.

Vă prezentăm in con
tinuare laureaţii celor 
două secţiuni — inter
pretare şi creaţie — ale 
festivalului:

Secţiunea INTERPRE
TARE. t  Grupuri de sa
tir i  şi umor: I. Gasa de 
Cultură Dorohoi; II. Aca
demia de Poliţie „Ale
xandru Ioan Cuza" Bu
cureşti ; III. Universita

tea Tehnică Cluj-Napoca ;! 
2. Cupluri umoristice şi] 
interpreţi de umor :
D Clubul Sindicatului 
lib e r „ElCctroputere" 
Craiova — George Călu-Î 
găru şi Gâbriela Zamfir; J 
ID Academia de Poliţie 
„Al. I. Cuza" Bucureşti
— Pitcovici Petru şi Bra- J
toshn Petruţ; III. C en -i 
trul Judeţean al Creaţiei jî 
Populare Slatina —- Ni- *  
Colae Popa; premiu spe
c ia l: Casa de Cultură a . 
Sindicatelor Petroşani • 
Ioan Velfca şi Sereş j, 
GhCorghe, ţ

Secţiunea CREAŢIE: î  l 
Constantin Gavrilâ-Cîavco J
— Deva; H. Horia ■ 
Santău (Arad); III. Ni- ţ  
colâe Doniţă -— Ploieşti, ţ  
Menţiuni: Sergiu Fărcă- ;î 
şan — Bucureşti; Gheor- > | 
ghiţă Ghinea — Plopeni;!|

-Keit Grota Ioan — Ârad_!> 
Categoria cădeţi: l. î; 

PlOrin Pâdurean — De- J 
va ; ID Delia Ciorobea;
— Deva; III. Andrei Vă- ‘ 
duva-Bauman — Reşiţa.; 
Menţiuni: 1. Andrei»Vlad1 
Ghinea — Prahova; Ari'-l 
drei Bodea — Deva ; Ser- J 
giu Vâduva-Baumnn - 
Reşiţa,
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640 Ştiri, seriale şi 

d.a.t 10,05 Kojak (sj>.): 
11,30 Vremea dorinţei 
(s); 12,00 Preţul e măre 
(cs); 1 2 4 0  Duelul fa
miliilor (CS); 13,30
Springfîeld Story (s);
14.15 Santa Barbara (s);
15.05 Pasiunea ei e cri
ma (s); 16,00 Ilona Chris- 
ten talbshow; 17,00 Hans 
meiser talkshow: 18,00
Jeopardy! (cs); 18,30 In
tre noi (s); 1 9 3  Frumos 
şi bogat (s); 19,30 Ex
ploziv —- bârfe bulevar
diere; 20,10 Exploziv — 
magazin; 20,40 Vremuri 
bune — şl. — rele (s):
21.15 Fotbal (reportaje, 
prezentări); 22,00 Fotbal. 
Meci din Cupa Campio
nilor; 23,50 Fotbal

7,30 Ştiri; 9.45 Ghidul 
Pariămehtitiiii; 10,00 
Show-u] lui M. Costanzo
(r) ; 12,45 Forum (mag.); 
14,00 TG5 — ştiri; 14,25 
Cotidiene; 14,40 Beautiful
(s) ; 15,05 Complot in fa.
miiie (show); 1 6 3  A- 
genţia , matrimonială 
(magazin); 17,00 Desene 
animate; 19.00 OK, pre
ţui e corect (cs); 20,00
Roata norocului (cs); 21,00 
Ştiri; 21,25 Circulă zvo
nul (show); 21,40 Film; 
23,45 Ştiri; 0,15 Show.ttl 
lui Maurizio Costanzo; 
2,30 Cotidiene (r); 2,45
Circulă zvonul (r); 3,3Q
Fiecare volum (rj; 4,30 
Reluări.

6,30 Mag. -matinal cu 
sport; 7,30 Brunch TV 
(magazin TV); 10,30 Gim
nastică m atineu 11,00 
Reluări; 12,00 Treci işţ 
casâf (sit corn.); 12,30 Lo- 
ving (ş); 134)0 Vecinii (s); 
13,25 Soarele Californiei 
(S); 14,23 Falcon Crest 
(s); 15,25 Noma) iubire 
nuf (sit. com.); 15,55 Time 
Trax (s. SF); 16,55 Mac- 
Gyver (s.a.); 18,00 Să ris
când (cs); 19,00 Totul sau 
nimic (cs); 20,00 Ştiri, 
sport, meteo; 20,30 Roata 
norocului (cs); 21.15 Doc. 
tor de munte (s); 22,15 
Chicago Hope (s); 2345 
Picket Fences (s.p.); 0,20 
Acuzatorul (f. TV SUA, 
1990); 2,00 Reluări.

N B C

6,30 Ştiri NBC; 7,00 
Ştiri 1TN; 740 Lumea a- 
facerilor. Ştiri; 10,00 Co- 
merţ TV; 11,00 Roata

;banilor; 15,00 ,, Roata 
banilor — piaţa europea
nă; 19,00 Azi — infor
maţii la ri; 20,30 Golf 
0  Volvo PGA; 21,30 Da- 
teltee, cu Jane Pauley şi 
Stone Phillips; 2240 Ma
gazinul /ştirilor NBC; 
23,30 Show-ul serii, cu 
Jay Leno; 0,30 Real 
Personal (show); 1,00 Bu
letin bursier; 1 3  Oferta 
pieţei: 1 3  Ştirile nop
ţii NBC; 2,00 Timp egal 
0  Show politic; 3 3
Vid comoda; 4,00 Rivera 
te direcţi; 5,00 Dateline 
•  Informaţii.

9,30 Dansuri sportive ; 
1 0 3  Atletism e Maga
zinul lunii aprilie 1995 ; 
1 1 3  Patinaj artistic •  
US Pro Am Champian- 
ship (r); 13,00 Fotbal •  
Semifinalele Cupei UEFA 
(manşa 2 — reluare); 
15,00 Magazinul sportu
rilor cu motor; 17,00
Auto 0  C.E. de camioa
ne — avanpremieră 1995 
(rj; 17,30 Călărie •  Cu
pa Mondială Volvo *-« 
finala, Gothenburg; 19,30 
Moto •  Magazin Grand 
PriX; 20,30 Buletin de
ştiri I ; 21,00 Box •
Prime Time Special; 23,00 
Auto •  Magazin Forma
la 1 (r); 0,00 Golf •  Ma
gazin PGA; 2,00 Bule
tin de ştiri 2.
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7,00 TVM •  Tele- 
matinal; 8,30 La pri
ma oră; 9,15 Serial (r)
•  Santa Barbara; 
10,05 VideocaSeta mu
zicală; 1 9 3  Bdsene 
animate; 1 1 3  Moda 
pe ■ meridiane, (do); 
12,20 Aur şi - noroi (s/ 
r): 14,10 TVR
TVR Ciuj-N.; 16,10 
Magazin sportiv ! 17,15 
Alfa şl Omega; 18,00 
De la lume adunate ; 
18,30 Desene anima
te ; 19,30 Serial •  Tata . 
şi băieţii; 20,00 Ac
tualităţi; 3,45 Serial
•  Dr. Quinn; 21,30
Fotbal •  Liga Campio
nilor ; 22,55 Con
fluenţe; 23,45 întâl
nirea de la miezul nop
ţii; 0,25 Jazz—Fad.

7,00 La prima oră; 
9,15 Ora de muzică ;
10.00 Magazin sate. 
lit; 11,30 Desene ani
mate; 12,00 €kmg! (r); 
1 2 3  Valori ale sec. 
XX; 13,00 Mozaic sa
telit; 14,10 Serialul 
Serialelor; 15,00 De 
llngua latina; 1540 
Lupta pentru drepturi 
în Statele Sudiste;
16.00 Desene anima
te; 16,30 Serial •  Şi 
bogaţii plâng; 17,00 
Mini-eco.; 17,40 Se
rial 0 Aur şi noroi;
18.30 Emisiune în lim
ba maghiară; 20,00 
Pro Memoria; 20,30 
Ritmuri muzicale;'
21.00 TVM Mesager ;
21.30 Music Box: 22,00 
Santa Barbara: 22,45 
Teatru TV,

9,00 Desene anima-, 
te (r); 9 3  Serial tr) 0  

F.B.I.; 10,20 Scria) (r) 
•  C.H.I.P.S.; 11,10
Film artistic (r), înal
ta societate; 13,00 
Videotext; 18,00 De
sene animate; *8,30 
Film documentar •  
Managementul în afa
ceri ; 19,00 Liber să
alegi; 20,00 Serial •  
Trăiesto-ţi visul — ep., 
19; 21,00 Telejilmai
(emisiunea de ştiri a 

televizîunît TEt E 7 abc 
din 18: 04. 1995); 2 1 3  
Film serial * Veci
nii — ep. 19; 22,20
Ţara nimănui; 22,30- 
Chestiunea zilei; 23,30 
Cartea de citire; 23,35 
Staruri pentru tot
deauna ; 0,05 Video, 
tex t

9,00 Videotext; 1 0 3  
Observator •  Antena 
1; 11,00 Film artistic. 
Declaraţie de dragos
te; 13,00 Videotext; 
1 7 3  Observator •  
Antena 1; 18,00 Şedin
ţa Consiliului muni
cipal Hunedoara " -»  
înregistrare Integrală; 
20,30 Film artistic •  
Şoc doar pentru moar
te ; 22,00 Worldnet •  
„Antrenarea balene
lor”; 22,30 Videotext.
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Handbal, Divizia b |
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I
I
I

Renan 
se ţine bine!

L-am întâlnit pe dl profesor Ion Mă 
tăsaru, antrenorul echipei de handbal 1 
feminin REMIN Deva. „Parcă sunteţi |  

vesel, bine dispus. De mai "------mai 1face
Remin „Duminică am jucat la Poli 
AEM Timişoara, Car© „trage** la projno- I  
vare In Divizia A Şi pot să vă spun ca a 
fetele noastre «» jucat extraordinar. |  
fiind gata, gata să producă a mare sur# fl 
priză, s ţ  învingă, ceea te  ar fi însetn- i  
nat stoparea liderului în cursa pentru |  
atacarea titlului. In min. 53 noi condu- I  
ceam cu 23—21 şi atunci arbitrii au pus * 
şl ei puţin „umărul" tn ajutorul gazde- I  
or, dictând câteva eliminări imagina- a 

re. Gazdele a» învins până la urmă cu I  
28—26, in condiţiile în care au fost ţa -1  
tate de noi şi trei lovituri de la 7 m“. ■  
„Cine' a marcat pentru Remin?”. „Ani-1 
şoara Dop — 8, Melinda Toth — 7; Si- fl 
mona Bozan — 3, Cristina Rotar, Ioana !  
Varodi, Cristina Morar şi Monica Luca I  
câte 2 goluri". I ;

Mâine, joi, 20 aprilie, spectatorii de- ■  
veni got să vadă la lucru pe REMIN |  
Deva în compania formaţiei cunoscute fl 
ca una dintre cele mai bune echipe ale ■  
Diviziei 8 , „li* Cluj, în Sala Sporturi- I  
lor din Deva, începând de la ora 17. ■  
Sperăm ca elevele profesorului să do- I  
vedească forma bună în care se află |  
şi să ofere suporterilor bucuria unei .  
victorii. I

SABIN CEHBU 2

I

Vega Deva in prin plan
Duminică, spectatorii deveni au trăit clipe de 

reală satisfacţie, după mai bine 4© 10 ani, auzind 
din nou scandarea, de către aceşti minunaţi supor
teri: „Deva ! Deva î", însoţite de aplauze la scenă 
deschisă, răsplătind astfel eforturile depuse pe te
ren. în etapa trecută, Vaga a întâlnit — până a- 
cum — cel. mai puternic adversar. Petrolul Stoina, 
ce se afla pe un meritat lo c  4, insă trebuie să sub
liniem eâ ai -noştri «ut fost superiori pe întreaga 
durată a partidei deşi, aşa cum se întâmplă în me
ciurile tari, scorul a  evoluat Şi In defavoarea gaz
delor, . ■ •■, : S S

După .meci, antrenorul principal Donose, al oas
peţilor, împretţnă hP* secundai său, antrenor-jucă
tor, Bătuţi, s-âu întreţinut câteva minute cu mem
bri din conducerea clubului devean, aşa cum este 
firesc Intre gazde şi oaspeţi, şi au avut cuvinte de 
apreciere la adresa fotbaliştilor deveni şi a  antre
norilor Ionel Stanca 'şi a secundului său, Nicu Ale- 
Xtue, subliniind c i  Vega Deva se afla in primţjda» 
nul acestui retur, din seria a IlX-a a  Diviziei B. 
Ne-au făcut plăcere aprecierile de mai sus şi, reme
morând situaţia grea de la începutul- campionatu
lui, ne dăm scama câte eforturi s-au depus ca e- 
chipa să facă un salt enorm, de pe locurile 18—17 
să ajungă pe 6—7 !

Ii va fi greu formaţiei, azi la Minerul, Berbeştl, 
aflată pe tecul 17 şi câre joacă la „rupere". :Sgut. 
nu e uşor să rezişti atâta timp neînvins. Important, 
este ca echipa să se pregătească în  continuare, să 
fie în formă 1 Fiindcă, sâmbătă, 22 aprilie, vine ia 
Deva, Metalurgistul Sadu... S. CERBU •

Rădos într-una din fazele caracteristice la poar
ta adversarilor, din care înscrie încă un gol pentru 
echipa sa. frază din meciul cu Sp. M. Drăgăneşti Olt) 
— scor 4—0 pentru Vega Deva.

Foto : PA VEL LAZA
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r e p r o g r a m a k e  in  
DIVIZIA B

După cum s-a anunţat, Fe
deraţia Română de Fotbal a 
hotărât ca meciurile de fotbal 
din Divizia B, juniori republi
cani I şi II, oe urmau să aibă 
loc duminică, să se dispute 
sâmbătă, 22 aprilie, ia orele 
oficiate stabilite la începutul 
acestui campionat. Aşadar, ju
cători şl suporteri pot sărbători 
cum se cuvine Sfintele Paşti.

MECIURI IN NOCTURNA 
ŞI LA CONSTANŢA

Deşi stadionul din Constanţa 
posedă, de mulţi ani o insta
laţie de nocturnă, puţine trans
misii s-au putut efectua datorită 
vechimii Instalaţiei, dar şl a  
spiritului de- economisire a e- 
nergiel electrice, dar iată că 
s-a găsit un sponsor în persoa
na dlui Dan VoieuteseU/ — pre
şedintele holdingului „Grivco“ 
din Constanţa, care a promis 
sprijin in modernizarea insta
laţiei de nocturnă până în iunie 
când aici va fi organizat un 
„patrulater” — Steaua, Rapid, 
Binamo şi Farul. Meciul vede
tă se va desfăşura la lumina 
reflectoarelor.

ŢICLEANU DESPRE 
OLIMPICI

Ca urmare a plecării lui So
rin Cîrţu la Rapid în locul lui 
a fost numit Aurică Ţicleahu. 
Tânărul antrenor a remarcat 
Că în mare măsură şansele de 
calificare la jocurile olimpice 
sunt compromise pentru echipa 
noastră şi aceasta nu atât din 
cauza valorii sau a selecţionă
rii, cât datorită superficialităţii

I

I

I
şi mentalităţii unor jucători. I  

, Poate în meciul cu Azerbaidjanul» 
să şe înregistreze mult dorita* 
schimbare în bine.,, m

STEAUA ÎŞI I
ÎMPROSPĂTEAZĂ FORŢELE 1 
Deşi nu mai este cazul să 

subliniem valoarea lotului e-fl 
chipei Steaua, conducerea clu-fl 
balul are mereu Ochii aţintiţi spre* 
tineri fotbalişti de valoare, ur- •  
mărindu-t perioade Îndelungatei 
şi când© cazul, contactaţi şl... •  
„recrutaţi". Aşa e cazul m m  
Cătălin Popa, de la Gloria Bis-» 
triţa, ce face parte din iotul* 
militarilor. S

GEST NESPORTIV I  
CU IMPLICAŢII § 

La Campionatul mondial de I  
rugbi pentru juniori, românul 
Ionel Iv»n a fost suspendat du
pă meciul cu Ţara Galilor, 
pentru că a muşcat (!) de spa
te pe doi adversari!, iar Ro- ■  
mânia a pierdut calificarea în |  
faza superioară a competiţiei?» 
I, Ivan a recunoscut vina, seri-1 
ind negu pe alb, „îmi exprim |  
profundul meu regret x şi cer ■  
iertare coechipierilor”. X j  

FLUIERAŢI DE * 
PROPRII SUPORTERI i

I

O scenă de-a dreptul hazliei 
s-a petrecut pe stadionul echi-» 
pci Eiectroputere în meciul său l 
de Mcnsă cu FC Inter, Gazdele ■  
au '  apărut • într-un echipament I  
nou, necunoscut de suporteri şi a 
când echipa a ieşit la încălzire I  
a fost fluierată copios I Ffinâl 
când au recunoscut-o şi a u !  
schimbat „macazul” .şi şî-au |  
vărsat năduful pe echipa oas- 1 
pete. _ j

DIVIZIA B, SERIA A IH-A
REZULTATELE ETAPEI A 26-A: Electronistul 

G. Argeş — Minerul Mâtâsari 2—2 ; Constructorul 
Craiova — V ji .  Timişoara 3—1; Unirea Alexan- 
drisf — Metalul Bocşa 2—0; Mine-RAL Rovinari — 
Petrolul ŢieleiU 4—0; Arsenal Reşiţa — ARO Câm
pulung *'r’iscel I—3 ; Vulturii Lugoj — Minerul
Motru 1— : Petrolul Videle — 'Metalurgistul Sadu 
I—0 s Minerul Anina — Minertd Berbeştl 1—0 ; 
VEGA Deva — Petrolul *32 Stoina 3—2 (1—l ) : Dan- 
ciu (19), Fartuşnier (53), Szemeiy (55 — 11 m), res
pectiv, Doaftă 1199, Şişoie (87 — II m ); Sp. Dră- 
găneşti Olt — FC. Drobeta 0—2.

' C b A S â M I N t
1. ABO Câmpulung M. 26 t?
2. Minerul V. Motru 26 17
3. FjC. Drobetâ Tr. S. , 26 15
4. Petrolul Stoina 26 i5
5. Vuitorii Lugoj 26 *2

VEGA Deva 26 *26.
7. Electronistul C, de Argeş 26 12
8. “  “  *
9.

10.
11.

Unirea Alexandria 
Petrolul Videle' 
Minerul Mătăsari 
Metalurgistul Sada

12. Mine-RAL Rovinari
13. Petrolul Ţtelenl
14. Minerul Anina
15. Constr. U. Craiova
16. M etalul Sarea
17. Minerul Berbeştl
18. UAL Timişoara
19. Areenat Reşiţa
20. Sp. M. Brăgâneşti Olt

26 12 
26 n  
26 12 
26 12 
26 11 
26 12 
26 11 
26 II 
26 10 
26 n  
26 10

S-!

L 
« 
7 
I  

16 
9 

M 
3 11
3 11
0 13
1 13 
1 13
4 11
1 13
3 12
2 13
4 12
1 14
2 14 
2 16 
4 18

$3—18 54 
66—38 53 
49—33 46 
46—34 46
38— 23 41
49— 35 40
50— 44 39
30— 32 39 
32—46 39
39— 31 37 
29—30 37 
27—31 37 
36—47 
36—36 
42—39
36— 47 
38—51
37— 47
31— 58 
21—74

37
36
as
34
34
32
24
13

ETAPA VIITOARE (miercuri, 19 aprilie): Mine- 
rul Mătăsari — Constructorul Craiova; UM. Timi
şoara — Unirea Alexandria; Metalul Bocşa — 
MINE-RAL Rovinari; Petrolul Ţicleni — Arsenal 
Reşiţa; ARO Câmpulung Muscel — Vulturii 
Minerul Motru — Petrolul Videle; Minerul 
beştl — VEGA Deva; petrolul ’92 Stoina 
Drăgâneşfi O lt; CJ". Drobeta — Electronistul 
Argeş. ...'

« a l

REZULTATELE ETAPEI 
«ic — C.PJL. Ara* 0—6 ; Laminorul Zalău

DIVIZIA B, SERIA A IV-A
A' 26-A : Minerul Cav- 

Olim
pia Satu Mare 0—1 ; Metalurgistul Cugir — Parân
gul Lenea 3—1 ; Avântul Reghin — Paroşeni Vul
can 1—0 ; Minerul Uricani — Vfţ>.
Motorul Airad;"— Minerul Sărmăşag 4—0 ;
Lupeni — Chimica Târnă veni 3—0 ; Sfida Arieşui 
Turda — Minaur Zlatna 0—1; Oaşul Negreşti —- 
Olimpia Salonta 2—0; F.C. Arad — AS. Sighet 0—1, 

C L A S A M 9  N T U L
' 1. Minaur Ziatna 
.2. AS. Sighet 
;t. Olimpia Satu Mare
4. Parângul Lonea
5. Metalurgistul Cugir
6. Chimica Târnăveni
7. Â.S, Paroşeni ’j
8. Olimpia Salonta
9. Motorul IMA Arad

10. Minerul Uricani
11. Laminorul Zalău 
42. Minerul Lupeni
13. P.C. Arad
14. Minerul Sărmăşag *)
15. Oaşul Negreşti
*6. West Petrom Pecica 
47. Sticla Arteşnl Turda 
18. Minerul Cavnic 
49. CPX. Arad

26 26 4 5 74—22 61 
26 15 3 1  48—23 46 
26 15 , 4 16 58—3t 46
25 13 4 8 53—33 43
26 14 0 J2 45—31 «2 
26 13 3 19 50—3» 42 
26 15 1 *0 43—38 «2 
26 12 3 11 31—35 39 
26 12 2 12 46—36 38 
26 12 2 12 46—47 38
25 12 1 12 35—35 37
26 12 1 13 43—49 37 
26 11 3 12 42—48 36 
26 13 1 12 31—46 36 
26 11 1 14 34—43 34 
26 10 2 14 36—56 32 
26 9 3 14 36—43 30 
26 8 4 14 26-36 28 
26 6 3 17 26—47 21 
26 6 2 18 24—64 26

*) Echipe penalizate cu 4 puncte.
ETAPA VIITOARE (miercuri, 19 aprilie): C.P.L. 

•ad — Laminorul Zalău; Olimpia Satu Mare — 
Metalurgistul Cugir; Parângul Lonea — Avântul 
Reghin; paroşeni Vulcan — Minerul Uricani; West 
Petrom Pecica — Motorul IM A . Arad; Minerul 
Sărmăşag — Minerul tatperd; Chimica Târnă veni — 
Sticla Arieşui T urda; Minaur Zlatna — Oaşul *94 
Negreşti; Olimpia Salonta — F.0. Arad; ASr Si
ghet — Minerul Cavnte.

DIVIZIA C — JUNIORI
REZULTATELE ETAPEI NR. 25, din 16.04 1995 r 

Metalul Crişcior — Favior Grăşfie 4—2', Jiul Pe» 
trăa  — Minerul Livezeni 0—4; Minerul Ghelari — 
Minerul Anineasa 1—0 ; Haber Haţeg — I f if i l» ,  
Călin 3—j ;  Victoria ’90 Călan — Minerul Bărbă- 
teni 5—1; Minerul Teliuc — C.F.R. Şimeria 3—1; 
Cbnstruet. Hunedoara — Minerul Şt. Vulcan 1—3; 
Dacia Orăştie — AS, Aurul Brad 2—0, 

C L A S A M E N T U L
1. Min. Şt. Vulcan
2, Victoria ’90 Călan 
X Daci» Orăştie 
4. Minerul Certei 
5» Minerul BArbăteni
6. AS. Aurul Brad
7. Minerul Ghelari 
0. Minerul TeUuc 
0. MSherut LlVezenl

10. Consţruct. Iluned.
11. Minerul Aninoasa
12. Jiul Petrila
13. C.F.R. SîBteria .
14. Favior Orăştie
15. Haber Haţeg
16. Metalul Crişcior 
17* E.G.C.L. Călan

ETAPA VIITOARE, nr. 26, din 22 aprilie: Mi
nerul Certej — Jiul Petrila — arbitri: Banc L„ Lada 
D., Covaci I. (Simeria); Favior Orăştie — Haber 
Haţeg — Zlate P., Popescu I., Kuszai C. (Petroşani); 
Min. Livezeni — Met. Crişcior — Mttnteanu E., Cos- 
tea M-, Arobruş E. (Deva); E G.C.L. Călan — Mân, 
Ghelari — Gergely, Pop C., Lagu A. (Hunedoara); 
Min, Aninoasa — Constr. Huned: — Hanzi S , Pe- 
tric -U„ Bogdan S. (Deva); AS. Aurul Brad — 

. ’90 Călan — Cîrstea I., Cristea C , Kecsedy

25 23 2 0 129- 20 n
25 22 ! 2 92— 28 67
24 21 2 153— 21 64
24 17 :■* 5 m - 33 53
24 15 3 i 74— z t «
25 13 2 *0 83— 37 41
24- u . 2 M 36— 44 35
25 10 3 12 38— 49 33
24 10 2 12 51— 66 32
25 10 0 15 37— «3 9#
24 7 3 14 39— 71 24
24 7 3 14 29— 93 24
25 8 0 17 43—102 24
24 f. 2 15 44— 78 23
24 7 1 16 30—1116 22
24 2 3 19 25— 99 9
24 1 3 28 27—106 8

Vict. 
(Petroşani); Min. Bărbăteni — Min. Teliuc
ha T,' Preeupaş, Plndărelu N. (Orăştie) ; Min-

Mindru Ţ., Popescu B.,Vulcan — Dacia Orăştie 
Popescu C. (Hunedoara)

Colafe. VASILE NEMEŞ
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REPERE
Casa de cultură—o ofertă tentantă de acţiuni

Prin acţiunile, cuprinse 
în programul său de ac. 
tivitate, Casa de cultură 

Haţeg devine un ofertant 
tot mai tentant pentru lo. 
cititorii oraşului. Prin tot 
ceea ce întreprinde este 
vizat actul educaţional, a- 
bandonat o perioadă de 

timp de unele instituţii 
similare,-act la care suni 
invitaţi să participe copii 
şi adulţi, deopotrivă. Este 
vorba in primul rând de 
cursurile şi cercurile Uni

versităţii populare. Faţă de 
anii. anteriori, când situa, 
ţia era „aşa şi ... aşa", 
acum Universitatea popu. 
Iară locală este căutată şi 
apreciată. Şi este firesc, 
pentru că aduce noutăţi la 
si, aşteptate. Şi este firesc 
acest lucru. Amintim în 
acest sens cursurile de 
cultură şi civilizaţie, şcoa- 

' la părinţilor, de limbi 
străine (franceză şl ger. 
mană), calculatoare, elevi

şi adulţi, croitorie, steno
dactilografie, contabilitate, 
dans modern, arte marţia
le, Yoga ş.a. De unde 
acest int'eres ? Să amintim 
cursul de arte marţiale, 
condus de campionul na. 
ţlonal, Nlcu Sîrbu, la * 
Taekwon-Do. Să mai a. 
minţim că prin dotări de 
ultimă oră s.a reuşit ca 
de la cercul de iniţiere în 
contabilitate să se treacă 

la iniţierea în informati
că, la folosirea compute. 
relor. Să mai amintim că 
prin strădania dnei proi 

Steluţă Rădoni, directorul . 
instituţiei, Universitatea 
populară din localitate fa. 
ce parte acum din Asocia.
• ţia naţională a univer
sităţilor populare, fapt ce 
a prilejuit O: fructuoasă 
colaborare cu D.V.V, din 
Germania care a sprijini- 
t-o în dotare. Tot. In ca
drul cercurilor universită

ţii a apărut acum. posi

bilitatea popularizării teh
nicilor modeme în infor. 
matică şi design etc.

Păstrând o frumoasă 
tradiţie, Casa de cultură 
Haţeg dezvoltă activitatea 
cultural, artistică, orga-
nizându.se manifestări de 
omagiere a evenimente, 
lor istorice, , lansări de 
cărţi, s-a reuşit revitali- 
zarea ansamblului folclo- 
'ric „Bucura", care oferă 
spectacole de calitate. An. 
samblul este pregătit de 
dnul Nlcu Drăgan, dirijor 
şi instrumentist, priceput 
coregraf. Suitele muzicale 
şi coregrafice cuDrind ţa
rine, învârtite, line, haţe. 
gane... Pentru tineri, casa 
de cultură oferă sâmbăta 
program de discotecă. A. 
şadar, o ofertă tentantă 
pe care instituţia locală 
de cultură o pune la dis. 
poziţia locuitorilor oraşu
lui, indiferent de vârstă.

Afluenţă de 
cititori în 
biblioteca

■

- *  <

Preotul are de îndeplinit o misiune"

Alin Paul Opărlesc espe 
un tânăr inteligent, echi
librat şi frumos, cu o do
ză de timiditate împrumu. 
tată, probabil, din familie, 
care îh luna iulie împli
neşte 23 de ani. Este ab
solvent al Facultăţii de 
Teologie din cadrul Uni- 
versităţii „Andrei Şagu- 
na*‘ din Sibiu. Nefiind 
căsătorit, nu a fost hiro
tonisit ca preot încă, de 
aceea predĂ obiectul re. 
ligie la şcoala din comuna 
natală,' Răchitova. Fami
lia, casa părintească i-au 
oferit suficiente motive de 
a studia, ă deveni un om 
cu influenţă în comunita- 
tea în care trăieşte.

— Până în clasa a Xl-a

de liceu, îşi aminteşte A- 
lin, am fost atras de ma
tematică. M-am hotărât, 
totuşi, să urmez Teolo
gia, respectând tradiţia fa- 

■ milici. C ..;:;; , '
— Ce a însemnat pen

tru dumneavoastră Teolo
g ia —yrenunţări sau, • dih 
contră, o împlinire d per
sonalităţii ?

— tn ■■primul rând o a- 
cumulare de cunoştinţe 
serioase, trainice care mă 
vor insoţi toată viaţa şi

. pe care vreau să le con
solidez în timpii Au ayut 
o mare influenţă asupra 
mea — Dogmatica,'Pato
logia, Liturgică, aceasta 
din urma ocupându-Se ‘îşi 
slujbele şi rân&tietile din 
biserica ortodoxă pe care 

: o voi slujU i
— Aţi simţit că v-aţi

schimbat intr-un fel, ur
mând Teologia ? ‘

— Nu cred că m-am 
schimbat deloc, după ab
solvirea facultăţii. M-am 
întors de acolo cu ace. 
leaşi convingeri pe care 
le-am avut şi înainte, con
vingeri sănătoase, cred eu. 
Repet, am simţit chemare 
faţă de această facultate

'* şi m.am intors mai în
tărit sufleteşte de acolo.

— Se poate spune de
spre preoţi că au un „ser
viciu“ ca şi ceilalţi.,, mu. 
ritori ?

— Nicidecum. Preotul 
are o misiune, de înde
plinit. Isus Hristos a dat 
o misiune ucenicilor să i: 
de a apăra credinţa, a-i 
întări pe oameni, a-i le
ga de locuri şi de biseri
că, cate este aşezată în 
sufletul lor. Iar eu sunt 
ucenicul lui Hristos. în 
momentul de faţă vedem 
că interese străine urmă
resc slăbirea noastră ca 
naţiune, a credinţei orto
doxe. Oamenii se mai 
ceartă pentru un animal, 
pentru o palmă de pă
mânt, dar acest lucru nu 
trebuie nicidecum exacer
bat de alţii, cu influenţe- 
politice.

— în momentul de fa
tă predaţi religia în şcoa
lă...
- — Pentru copiii -de la 
sat e uh lucru deosebit, 
o revelaţie. In suf letul lor 
se instalează credinţa în 
Dumnezeu sădită de alt
fel încă din familie. De 
aceea, sunt permanent 
pfezenţi în biserica stră. 
moşească. Copiii nu au 
motive să fie atraşi spre 
credinţă din interese ma
teriale, cum vedem la al
te culte. Ei depăşesc ten
taţiile. în  felul acesta 
nu-şi vor pierde nici dem
nitatea. Copiii trebuie să 
creadă în ceva, să aibă 
un reazem morali Şi °~ 
cesta este Dumnezeu!

Dincolo de alte comen
tarii, prezenţa Unui nu
măr tot mai mare de. ci. 
titori în biblioteca publi
că este un lucru îmbucu
rător. Această stare de 
fapt caracterizează şi ac. 
tivitatea Bibliotecii oră
şeneşti Haţeg. „Lume care 
de ani de zile nu ne-a mai 
trecut pragul, remarca 
dna Emilia Crişan, acum 
se adresează instituţiei 

■ noastre, pentru a împru
muta o carte sau chiar 
mai multe. Ce a deter
minat acest lucru ? Pe de 
o parte lipsa banilor de 
a-şi procura singuri cartea 
dorită, dar şi regăsirea in
teresului firesc pentru lec. 
tură. Din. păcate, nu ace
laşi interes manifestă fa

ţă de noi bibliotecarii, fa. 
ţă de biblioteca în sine, 
cei de sus, guvernanţii. 
Să amintim doar salarii
le mai mult decât modes
te pe care ni le oferă".

într-adevăr, salariile 
oamenilor din cultură 
sunt derizorii, din ele nu 
se poate trăi. Nu e de mi
rare că mulţi dintre aceş
tia ar dori să-şi găsească 
„serviciu!1 în altă parte. 
Dar unde ? Ei sUnt atât 
de fragili în  alte meserii, 
nu sunt nicidecum făcuţi 
pentru economia de pia
ţă ! Şi atunci stau şi rab
dă !

La Haţeg e o situaţie 
totuşi fericită, Consiliul 
local oferă sume consîde. 
rabile pentru procurarea 
de carte nouă ' in biblio
teca publică, dintr-un bu. 
get, de asemenea, de aus
teritate. In anul .1994 d 
fost repartizată de la bu. 
get suma de 1,5 milioane

tei pentru sporirea fondu
lui de carte şl periodice. 
Iar în acest an, până Ia 
ăceastă oră, s-au reparti. 
zat 350 000 lei.

In privinţa activităţii cu 
cartea, Biblioteca din Ha
ţeg se numără printre ce. 
Ie mâi bune din judeţ, a- 
ici organizăndu-se lansări 
şi prezentări de cărţi, în
tâlniri cu cititorii, evo
cări, medalioane literare. 
Deosebit de utile sunt sur
sele de informare : cata
loage alfabetic şi siste
matic, fişierul bibliogra
fiei locale, fişierul nou
tăţilor realizate în pri
mul rând prin strădania 
bibliotecarei Emilia Cri
şan. Un om dăruit mun
cii pe care a îmbrăţi
şat-o acum 31 de ani şl 
pe care, probabil, o va 
desfăşura până la pensie. 
Un localnic remarca, pe 
bună dreptate, că „me-, 
serioşii“ care s-au dăruit 
o viaţă cu pasiune mun
cii lor. încep să se ducă, 
iar cei care vin nu mai • 
au răbdarea omului de su
flet de o d i n i  o a  r ă, 
r ă b d a r e  întinsă 
până la sacrificiu, în nu
mele unui principiu de 
viaţă. Noii veniţi sunt 
grăbiţi şi superficiali". 
Dna Emilia, Crişan e din
tre cei care au „ars" in 
numele unei pasiuni.

\ z z z z .

întâlnire cu... vioara
• Miercuri, 12 aprilie a.c., 

la sala mică a Casei de 
Cultură din Deva s-a des
făşurat recitalul de vioară 
susţinut de elevii Liceului . 
de Mifeică şi Arte Plas
tice — Lazăr Mircea (cl. 
a Vl-a) şi Sârbu Paul (cl. 
a Il-a), ambii la clasa de 
vioară a prof. Viorel Sol- 
tan (corepetitor Monica 
Soltan). Ei au interpretat, 
în faţa unei săli pline, 
lucrări de Vivaldî, . Ra-

meau, Mozart, Haendel, 
Bruch ş.a., fiind răsplă
tiţi cu calde aplauze şi 
cu buchete de flori. Au 
fost clipe de frumoasă 
trăire artistică pe care 
cei doi elevi, câştigători 
ai mai multor premii la 
concursurile de gen, ni 
le-au oferit cu sensibili- 
tate şi generozitate.

In final,, directorul Li
ceului de Muzică şi Arte 
Plastice, dl Nicolae Ico-

bescu, a mulţumit pentru 
participare şi, împreună 
cu cei prezenţi, i-a feli
citat pe solişti şi pe das
călii lor.

In aşteptarea interpre
ţilor cu xenuirie ai mu
zicii instrumentale, să nu 
uităm că arr\ putea de
veni încă de pe acum 
martori ai unor posibile 
afirmări artistice ale co
piilor din oraşul nostru. 
(G.B.).

De curând, Casa de cul
tură din Haţeg, ca pro
prietar al unei popicării 
(numai cu numele, căci 
o dată cu trecerea anilor 
acoperişul -acesteia s-a 
distrus, de asemenea in
teriorul şi ferestrele — 
nn), a închiriat, în urma 
unei licitaţii, ac-est spaţiu 
la doi agenţi economici, 
întrucât nu dispunea de 
fondurile băneşti necesare 
pentru a -1 repara. Şi în 
plus, pentru a obţine un 
mic venit, care să fie in
vestit -în acţiunile cultu
rale iniţiate de instituţie,, 
fiind cunoscut că „auto
finanţarea" este în floa
re, mai ales în domeniul

anonimi!
culturii. Chestiune de tran
ziţie şi mai ales de... sără

cie ! Toate instituţiile cultu
rale din ţară încearcă ast- 
fe’ de soluţii salvatoare. 
Nt mai departe, la Că- 
lan, Casa de cultură a 
sindicatelor este plină de 
baruri şi băruleţe etc. La 
Haţeg nu ş-a ajuns aigi! 
Cei doi întreprinzători-.

chiriaşi au investit pentru 
repararea şi întreţinerea- 
spaţiului achiziţionat. A- 
cest lucru n-a fost pe pla
cul unui „binevoitor" a- 
nonirn care s-a grăbit să 
„sesizeze" consiliul local 
tunând şi fulgerând pen
tru „fărădelegea" cornişă 
de cei de la Casa de 
cultură, cum că ar fi fă
cut abuz închiriind spa
ţiul popicăriei, schimbân- 
du-i destinaţia. Care a- 
buz şi care destinaţie, 
domnilor?! Popicăria de
venise un coteţ oarecare ! 
Ne întrebăm unde le e 
capul unor astfel de „bi
nevoitori" ? L-au lăsat, 
probabil, dincolo de '89 ?!

j |  LANSARE DE CARTE |

i j VALERIA CHIRCU „Clepsidra albastră" j

î
II  
j i

I rizat în timp, oferind la „In labirintul acesta/ prin

!-■ > întâlnirea cu publicul ci- negurile timpului/ In mun. pe care acum o oferă Va.
I titor un volum de poezie ţii lui Decebal/ Sub ochiul leria Chircu.

Cu puţin timp în  urmă, 
la Haţeg a avut Ioc lan
sarea unui volum de poe
zie semnat de poeta Va- 
leria Chircu. Cartea se in
titulează „Clepsidra albas
tră" şi reuneşte creaţii e- 
laborate în timp de un 
om al catedrei, cu un cert 
talent literar, care şi-a fă
cut ucenicia în cenaclul 
literar local. Nu ştim da. 
că acest cenaclu mai tră
ieşte, dar creaţia , poetei 
Valeria Chircu s-a matu.

demn de laudă. Sigur, po
eta este frământată în ori
ce moment de actul cre
aţiei, ea trăind cu inten. 
sitate minunea izbăvirii 
prin poezie. „Urcăm vâr-

lui Zamolxis,/ uri alt ochii 
o altă cetate/ Durează 
nţamului meu". Aici la 
Sarmîzegetusa „Zeii au 
coborât! de pe crestele as
pre/ ale genunilor,/ s-au

tejul! eu tremurătoare odihnit o clipă/ in piatrăj 
ploi,/ dimineţile de la- . apoi,- preschimbaţi in sta- 
crim ij pătrundem în tim . tui,/ au început, călătoria/
pul albastruf prins în 
vămi clocotitoare". Tră
ind într-o zonă încărcată 
de istorie, de începuturi 
de istorie, poeta Valeria 
Chircu se întoarce mereu

pe dălele mileniilor/  îm
preună cu strămoşii/ a- 
cestui neam! pânfj la noi". 
Dar... să lăsăm cititorului 
satisfacţia lecturii unei 
cărţi dd poezie serioasă,

I
1
I
I
I
I

DENSUSIENII
In cursul săptămânii trecute, la Densuş, a avut 

loc o manifestare de comemorare a Densuşienilor, a- 
preciaţi oameni de cultură, scriitori, a căror familie 
îşi are. obârşia pe aceste locuri. De aici li se trage şi 
numele. De această dată au fost aduse în prim planul 
atenţiei personalităţile lui Beniamin Densuşianu, de 
Ia a cărui moarte se împlinesc 80 de ani şi a lui Aron 
Densuşianu, trecut în nefiinţă acum 95 de ani. Cu 
acest prilej, Despărţământul Central al Astrei de la 
Deva, împreună cu filiala haţegană, Casa de Cultură 
Haţeg şi Consiliul local Densuş, au organizat simpo
zionul „Densusienii în istoria naţională".

Pagină realizată de MINEL BODEA. GEORGETA BÎRLA
Ulcior din ceramică, de?" 

coperit lat Sarmizegetttsa.
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lată-ne povestind din 
nou- despre unii „patroni". 
De data aceasta, îl chea
mă PetrU Jurca. De loc 
este din Boz şi are 51 de 
ani. Firma pe care o con
duce se numeşte S.G. „Be
toane" SRL Brănişca. Prin
cipalul lui spaţiu de acţiu
ne a fost însă oraşul Sime- 
ria. A făcut el ce a făcut 
şi, unor cetăţeni de aici, 
ie-a promis construirea de 
garaje. Gând â ajuns la 
numărul 16, a ajuns şi la 
poliţie. Nu de altceva, dar, 
fn afară de săparea unor 
şanţuri; nu a făcut nimic.
De fapt, Petru Jurca s-a 
dovedit un mare mincinos.
In această postură, doar 
două luni i-au trebuit să 
scoată de la cei doritori 
de a-şi construi garaje mai 
bine de 2 600 000 de lei. , 
Mai exact, este vorba de 
perioada iulie—august 1994.

De obicei, suma pe care 
o solicita şi o primea de 
la oameni era de 100 000 . 
de lei pentru manoperă. 
Mai lua de pe unde putea 
încă pe atât. pentru mate
riale de construcţii, pe» ca
re se lăuda că le procură 
mâi ieftin prin., relaţiile pe 
care le are. ,

Se pare că cea mai rod
nică zi de muncă a „pa
tronului" a- fost în 31 iu
lie 1994. A adunat atunci

nu mai puţin de o jumă
tate de milion de lei, pen
tru care, mai târziu, pune 
doi tineri să sape câteva 
şanţuri.

Cu cea mai mare su*^

■  ■ ■

vină . la om şi să-i ceară 
împrumut doi saci de '■ ci
ment, pe care îi foloseşte 
la .fundaţia garajelor altor 
persoane. Asta da afacere, 
nu? -

•  16 cetăţeni din Simcria, înşelaţi de un 
patron din-Boz •  Promisiuni şi dâteva şanţuri 
săpate •  Garajele au rămas doar pe hârtie 
•  Lucrări incipiente executate de tineri zilieri, 
apoi abandonate •  Un prejudiciu de 2 222 500 
de iei, in cea mai mare parte cheltuiţi în sco
puri personale !

a fost înşelată Luminiţa 
Moroşan — 380 000 de lei, 
reprezentând manopera şi 
contravaloarea materiale
lor pentru executarea a _ 
două garaje. De râs este 
însă cam ceea ce a păţit 
Dan David. Mai exact, 
pentru executarea garaju
lui, David îi dă lui Jurca 
100 000 de lei. După înca
sarea banilor, patronul nu 
execută nici o lucrare, aşa 
că, împreună cu fiul său, 
David se apucă şi sapă 
fundaţia. După o vreme, 
Jurca are curajul chiar să

Pentru a ne da seama 
despre cât de pus pe mun
că era Jurca, să mai spu
nem că, deşi la angajarea 
lucrărilor nu avea munci
tori şi nici utilaje, el a 
promis tuturor că garajul 
va fi ridicat în maximum 
30 de zile I Or, singurii lui 
angajaţi erau din când în 
când doi tineri necalifi- 
eaţi, de 15 şi, respectiv, 18 
ani, găsiţi ocazional prin 
oraş. Mai mult, din toam
na lui 1993 şi până în iu
lie 1994, patronul nu a

desfăşurat nici o activita
te în cadrul societăţii sale.

Mai târziu, Garda Finan
ciară a constatat că Jurca 
nu a înregistrat în eviden
ţele cantabile-ale firmei 
sumele de bani încasate,, 
cu consecinţa denaturării 
veniturilor şi a rezultate
lor. financiare. De aseme
nea, din noiembrie 1993, 
nu a întocmit nici o ba
lanţă lunară.

Să mai spunem în înche
ierea acestor rânduri că 
în 1993 Petru Jurca a mai 
fost trimis în judecată pen
tru infracţiunile de înşe
lătorie şi emitere de 
CEC-uri 'f ă r ă  acoperire. 
După ce a luat banii de la 
oameni pentru garaje, el 
a părăsit oraşul Simeria, 
pentru a nu fi găsit de cei 
înşelaţi-. Apoi, în ianuarie 
1995 s-a dat bolnav şi în 

„acelaşi scop s-a internat la 
Spitaiul din Zam. Se ex
ternează în martie a.c., cu 
diagnosticul de „decopipeh- 
sare nevrotică" pe fond 
toxic (consum de alcool).

Constructorul nostru de 
garaje este trimis din nou 
în judecată, de data aceas- 
ta pentru săvârşirea in
fracţiunilor *de Înşelăciune 
în dauna avutului privat 
şi fals intelectual. -

VALENTIN NEAGU

Cum problema încheierii contractelor comerciale 
este vastă, complexă, cu grave implicaţii, este reco
mandabil ca nici o societate comercială să nu încheie 
un contract fără să-şi asigure asistenţa unui jurist, 
care să verifice conţinutul contractului înaintea sem
nării Iui. - -

Contractul de vânzare-cumpărare are ia bază două 
clemente importante, indispensabile : o ofertă de Vân
zare şi O acceptare de cumpărare. Fie că oferta este 
făcută în scris sau verbal, telefonic, prin fax sau ori
ce alt iriBd de comunicare, ea rămâne un element 
de bază al contractului. Oferta se face în concret, cu 
privire la cantitate, calitate, preţ ş.a.

Al doilea element este acceptarea ofertei de că
tre cumpărător. /■■f.-

Sigur că între cele două elemente au loc o serie 
de discuţii, tratative, prin care părţile se pun de a- 
cord în. legătură cu toate elementele viitorului con
tract, al obiectului, său, al condiţiilor de livrare, alo 
preţului, calităţii ş.a.

Printre aspectele ce trebuie bine definite*: vom 
căuta să menţionăm câteva, mai importante :

— cantitatea şi calitatea produselor ce -Jac o-
biectul; *

— termenele de livrare, locul livrării ;
— momentul când proprietatea produselor trece

de la vânzător la cumpărător;" r
_modalităţile de plată, concret, în funcţie de

imomentirf încheierii contractului şi -de livrare a pro
duselor,- moneda ;

, — garanţiile vânzătorului ^privind produsele li
vrate.; ' - ' . ;■

— actele ce se întocmesc, modalitatea -de însoţi
re a produselor, de predare a lor la cumpărător ; .

— condiţiile semnalării unor eventuale vicii ascun
se, modul şi termenul până la care se pot semnala ;

,"  r-penalizări pentru nerespectarca termenelor;
— competenţa jurisdicţională, organismele de

controL de arbitraj ; .
— orice aite clauze stabilite de părţi.

In localitatea Crişcior 
nemulţumirea oamenilor 
care trebuie să pritneas- 
că pământ, se accentuează 
de la o zl la alta, iar a- 
plicarea Legii fondului 
funciar se face uneori în 
afară acesteia. Deşi oame
nii plătesc impozit pe ve
nitul agricol pentru în
treaga suprafaţă stabilită, 
punerea în posesie, deşi 
au trecut peste 4 ani, o au 
doar parţial făcută, iar în, 
unele cazuri litigiile nu 
sunt soluţionate obiectiv. 
Oare cine mai trebuie să 
vină la Crişcior şi să facă 
luinina dreptăţii, căci cu

noaştem câteva cazuri când 
Prefectura şi O.C.O.T.

Deva au rezolvat in. baza 
.actelor diferendele dintre 

oameni, dar acestea nu 
se tra d u c  în fapte. Fiţi 
mai transparenţi domni
lor şî respectaţi această 
lege care are totuşi mul
te lacune şi iui mal pur
taţi oamenii pe_ drumuri 
să cheltuiască bani. Nu 
credeţi că aţi depăşit ori
ce limită ?

Deocamdată atât şi 
sperăm că nu vom fi puşi în 
situaţia de a reveni şi cp 
exemple concrete asupra 
unor căzuri pentru care 
uşa Primăriei s-a deschis 
de multe ori, iar lucruri
le au rămas neclintite.
ALpXANDRU JURCA, 

corespondent

Bustul lui Horea dip oraşul Brad.
Foto : PA VEL LAZA

Profitând de prezenţa la 
Deva a dlu; Gheorghe Bo- 
roianu, vicepreşedinte al 
P.N.L. (Quintus), l-am ru
gat să răspundă la câteva 
întrebări formulate de zia
rul „Cuvântul liber". Dom
nia sa a acceptat cu plă
cere, fapt pentru care îi 
mulţumim.

— La ora actuală, în 
România sunt multe parti
de — se vorbeşte de şap-. 
te — ce au în titulatura/ 
lor cuvântul „liberal". Par
tidul dumneavoastră se 
consideră singurul partid 
autentic liberal. Vă consi
deraţi, deci, mai liberali 
decât altele ?

— Nu este vorba de aşa 
ceva. Cred că P.N.L. este 
singurul ce a reuşit să a- 
plice . liberalismul la con
diţiile concrete ale Româ
niei..Este posibil ca şi ce
lelalte partide să fie libe
rale, cum este de aseme
nea posibil să nu fie. Dar 
P.N.L. este singurul partid 
liberal legat de realitatea 
românească.

— Convenţia Democrati

că, din care face parte şi 
partidul dv., a anunţat că 
merge în viitoarele ale
geri prezidenţiale tot cu dl 
Emil Constantinescu. Dân
sul a pierdut o dată. Ţinând 
seama de acest fapt, nu 
credeţi că va eşua din 
nou ?

— Nu. Există atâtea e- 
xemple în istoria Europei 
în care cel ce a pierdut 
ier;- poate câştiga mâine. 
Mitterrand, de pildă, a can
didat de cinci ori la Pre
şedinţia Franţei până a în- 
vin's.

— Oamenii sunt, marea 
majoritate dintre oi, indi
ferenţi ia politică. De ce 
credeţi că au devenit ast
fel ? '

— Este unul dintre cgle 
mai mari pericole ce pân
deşte statul român, la ora

Convorbire cu dl GHEORGHE BOROIANU, 
vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal

actuală. , Aici există două 
explicaţii. Pe de o parte, 
este starea economică, pe 
de altă parte, poate să fie 
o stare indusă pu un scop. 
Noi avem datoria să fa
cem demers către popu
laţie să vină la vot, prin 
aceasta putându-şi schim
ba situaţia personală.

— Sunteţi de acord cu 
coi ce susţin că, dezamăgit 
şi chiar scârbit de poli
tica unor partide,, electo
ratul se îndreaptă spre’ 
stânga, cum s-au petrecut

lucrurile în Bulgaria şi Un
garia ?

— Există o asemenea* 
teorie, care nu este altceva 
decât, o diversiune. Dar 
ce ştie electoratul român? 
Ştie cum au guvernat co
muniştii şi cum guvernea
ză actuala putere. Cum am 
guverna noi sau alte par
tide, de stânga ori de 
dreapta, nu ştie. Nu văd 
de ce atunci s-ar duce ne
apărat într-o direcţie.

— Ce părere are P.N.L. 
despre Legea privind acce
lerarea privatizării, priva

tizarea fiind o idee libe
rală ?

— E liberală, intr-adevăr, 
dar legea la care vă refe
riţi este împotriva priva
tizării fiindcă nu prevede 
capacitatea recapitalizării. 
Asta va face ca fabrica ce 
acum este suportată de 
stat, mâine va fi - suporta
tă de acţionari. Ce fel de 
privatizare este asta ? Una 
falsă.

.— Cum consideraţi refu
zul Guvernului României 
de a semnsf Tratatul poli
tic de bază cu Ungaria ?

— Sunt de, acord cu a- 
titudinea guvernului, în
trucât vecina noastră in
sistă în probleme de ne
acceptat. Gafa diploma
ţiei româneşti este aceea 
că nu am încheiat tratate 
de bună vecinătate, cu nici 
o ţară din jurul României.

Anul~VII •  NriTil'™

— Va avea- de suferii 
imaginea României în lo* 
me, din cauza nesemnării 
Tratatului cu Ungaria ?

— In acest context; cred 
că da. Tratatul' cii Ungă* 
ria trebuia înscris într-ţ» 
politică generală a tratate
lor. Altfel, reiese că n-am 
semnat Tratatul cu Unga
ria, fiindcă n-am încheiat 
tratate nici cu alţi .vecirtî,

’ — Dacă di Gheorghe Fio-’
nar va candida la Pre
şedinţia României, credeţi 
că vâ avea şanse să câş
tige ■>.

—- Nu neg că în Ardeal 
P.U.N.R. ar putea avea oa
recare şanse. Ce neg este 
că dl Funar ar putea fi 
candidatul partidului res
pectiv. Clujul este un eneaş 
Universitar, are o intelec
tualitate numeroasă, este 
l-a părăsit pe primarul «aa- 

! nicipiului în totalitate, h l  
-cred că dl Funar nici fa 
fruntea Clujului nu va «faî 
fi ales, Ia scrutinul vii
tor. /  . , . . .

A consemnat 
TRAIAN BONDGR

Miercuri, Ii) aprilie 1995



RÂCHITOVA IN AjUNUL SĂRBĂTORII ÎNVIERII DOMNULUI
Biserica-mentor al vieţii 

spirituale locale
4*b după cum ne mărturisea* părintele Cornel 

Opărlegc, preot paroh, Răchitova, ca aşezare, este 
atestată din anul 1336. Săpăturile arheologice efec- î 
tuate eu ani in  urmă evidenţiază ■ existenţa unei 
„biserici vechi" in locul numii Cimitir (progadie). 
Datarea e{ de către specialiştii Muzeului de istorie 
a Transilvaniei din Cluj-Napoca indică anul HM, 
fragmente de frescă de la biserQca veche aflăndu-se 
expuse in cunoscuta instituţie clujeană, Se presupune 
că pictorul monumentului Istoric de la Qensuş ar 
f i  zugrăvit şi biserica din Răchitova, dar înaintea 
celei din. Densuş. Aşadar, un prim-reper al vieţii 
spirituale, locale — biserica ortodoxă. In amd ÎMI s-a 
început zidirea actualei biserici ortodoxe din. Ră- 
chitove, terminată In 1901 , Acum, biserica din Ră- 

- chitova este una dintre cele mai frumoase din în
tregul protopopiat al Haţegului şi chiar din în
tregul judeţ- Aceasta polarizează viaţa spirituală, 
cotidiană, alâturându-i-se şooala şi, intr-o măsură 
mai nşică, biblioteca şi căminul cultural. Şcoala Ge
nerală este apreciată pentru calitatea procesului 
tnstruetiv-educattVy pe care-l asigură, prin oamenii1 
de la catedră,, elevilor, ţelor care, acum, se pregă
tesc pentru a intra în viaţă. Instituţia este temeinic ' 
gospoătrit&, are asigurate lemne, chiar şi pentru 
anUl şcolar viitor. Cadrele didactice sunt oameni 
deosebi# pe care^ nu o dată le-am văzut animând 
viaţa euituml-artistică locală. Dar anii au trecut 

tn  preajma unei sărbători importante cum sunt 
Sfintete Paşti, viaţa spirituală a comunităţii se e&ri- 
centrează Insă tn  jurul bisericii ortodoxe. J n  Post, 
ne spunea părintele Comei Opârlesc, slujbele au 
fost oficiate la noi de către mai mulţi preoţi, invi
taţi d »  alte parohii. In vinerea a treia s-a oficiat i 
slujba Modului, de asemenea, de către un sobor de ) 
preoţi. Credincioşii au venit în număr mare, foarte ) 
mulţi fHnd căpU. A urmat Duminica Floriilor, oa- 1 
menii trecând pe scaunul spovedaniei, după obi- , 
ceiul din bătrâni". v \

Oamenii trăiesc cu toată intensitatea sufletului ţ  
fiecare moment din preajma sărbătorii Paştilor, cer- i 
cetărtd "in număr însemnat biserica sfântă. In săptâ- ? 
mâna 'măre a patimilor se, fac deniile,'in joia mare 
aducându-se in biserică pâinea şi vinul pentru Paşti. 
Slujba de înviere se oficiază sâmbătă noaptea. , 

Pentru întreaga comunitate, biserica are rosturi \ 
educative dare şi puternice. Credincioşii primesc J 
cu încredere cuvântul slujitorului altarului. De a- l 
ceea, prin întregul său comportament, preotul de J 
atei slujeşte ca -model comunităţii umane, influen- ţ 
ţând caractere. Iar preotul Comei Opârlesc este un i 
adevărat mentor ol vieţii spirituale locale. Sunt as- 1 

■pecte care oferă certitudinea că lucrurile se află \  
aici pe un făgaş de normalitate. Ar fi bine însă ca i 
şi căutând cultural şi biblioteca să se implice l  
mai msUt,alSturi de biserică şi şcoală, In viaţa cui- ]
turaVklgem. -  |

Dispensarul fârâ medic

r, i

tn  saMA de 
p copiere* 
rea D 
cal
nu-ţi ai 
moaşă, Wae
este exact ceea ce trebuie 
să fie. Mai mult, am a» 
Hat că are o bună dotare, 
inclusiv un apartament cu 
trei camere ca locuinţă 
pentru mertir.

Necazul este iasă că lip
seşte chiar medicul 1 Mai 
exact, din ianuarie a.c„ 
de când fastul medic al 
comunei a  pişcat, de să
nătatea oamenilor se ocu
pă, de damă ori pe săptă- 
mână (o sa la Mina Boi ţa).

medicul din comuna Uni
rea.

De altfel, problema este 
mai vectoe, 3a Răchitova, 
medicii fiind mai mai* în 
„trecere", „până îşi aran
jează un ioc mai bun în 
altă parte",

Nome cu Moatee Petri- 
ce, un asistent medical din 
comună, care asigură oa
menilor strictul necesar 
din punct de vedere me
dical. Fără ei şj inc» O co
legă asistentă, cetăţenii 
comunei ar rămâne doar 
cu un frumos şi arătos dis
pensar medical.-Poate aude 
cine trebuie!

In  jur de 3® I» sută din 
lucrătorii mine» din satul 
Boiţa sunt cetăţeni ai co
munei Răchitova. în  aces
te condiţii este firească co
laborarea unităţii cu pri
măria localităţii. De remar
cat că unitatea — director 
ing. lacob Jitea — deşi are 
necazuri f i a  cauza bloca
jului financiar — nu a scos 
oameni ta  fainaj, plăteşte 
salariile la  ţinui ţm . Cu 
ajutorul minei au fost 
pietruite drumurile co
munale pa o distanţă de 3 
km, tn anul trecut, s-au 
efectuat său sunt tn curs 
*1 alte laeetat da interes

Uite-I, n u e
Centrul agricol din Bă- 

chitova este alcătuit din 
doi specialişti — dl Doinei 
Găină şi dl Dumitru Ior- 
goni. Dacă primul îşi face 
datoria eu conştiinciozita
te, al doilea calei rar prin 
comună, iar atunci când, 
totuşi o face, pleacă de
vreme. Oamenii ar «rea 
nevoie de seminţe, de sfa
turi cum sft-şi lucreze pă
mântul. Cine să li le ofe
re, dacă specialistul este, 
dar nu prea?

I
I
I
1
I
I
1
I
I
I
1

j
I
I
1
t
I
I
I
I

Primarul Răchitovei 
este un interlocutor a- 
greabil şi spune lucruri
lor pe nume. L-am în
trebat, de pildă; In de
butul discuţiei ce am a- 
vut-o recent, cum este 
Viaţa In satele ce apa» 
ţin comunei. Ne-a răs- 
pans franc:.  . “ ,

— Cum să fie ? Ca pes
te io t in această grea 
perioadă a tranziţiei, eu 
necazuri. . *

— Şi cu bucurii, nu T 
Mai puţine. Necazu

rile sunt cele mai multe.
— Care sunt acestea ? :
— Cel -mai mare este

împotmolirea aplicării 
Legii fondului funciar. 
Oamenii şi-au luat pă
mântul, le-am dat ade
verinţe eu 'la
cane au dreptul şi îl lu
crează. Dar se înregis
trează foarte multe cer, 
«uri între vecini din pri
cină că terenul nu te-a 
fost măsurat. In fiecare 
dimineaţă vin la primă
rie în jur de zece oameni, 
care cer să ie fie măsu
rat pământul. Alţii sus
ţin că au mai puţin pă
mânt decât este scris în 
adeverinţe. Am solicitat 
de nenumărate orj orga
nelor judeţeng — Prefec
turii, Consiliului jude
ţean şi O.C.O.T. — sa ne 
trimită şi Ia Răchitova

aşa cum e, cu necazurile şl bucuriile ei |

l
l

un topometrist. Ni s-a 
promis de fiecare dată, 

¥ dar n-a venit tacă ni
meni. Faptul că pămân
tul nu este măsurat nu 
ne-a permis să înmânăm 
titluri de proprietate şi

să o păstrăm şi în con
tinuare şi $â încheiem în 
curând împărţirea pă
durii.

— Să continuăm cu
necazurile,

--. Altul a r fi aprovi-

Convorbire cu dl SEPTIMIU S9VNDU, 
- primarul comunei'

creează o seamă de ne
cazuri, are consecinţe ne
plăcute.

— Să le nominalizăm.
' — In primul rând, oa

menii nu se simt stă
pâni cu adevărat ai te- 
renurilor primite. Apoi, 
se iscă certuri deoarece 
in tri unul în terenul al
tuia. Nu vor să plăteas
că impozit pe suprafaţa 
înscrisă în adeverinţe, 
susţinând că nu au atâ
ta pământ cât scrie aco
lo. In ce priveşte împăr
ţirea pădurii stăm mai

— Deci, asta ar fi o 
bucurie.

— Da. Au fost date su
prafeţele la oare aU drep
tul la 42 de cetăţeni din 
Vâlioara, 32, din Ciula 
Mică şi 19 din Răcbito- , 
va. Avem o bună cola
borare cu Ocolul Silvic 
din Haţeg, condus de 
dl Qtto liebac şi sperăm

‘zioriarea prin comerţul 
sătesc cu unelte agrico
le. Am ridicat această 
problemă* şi într-o adu
nare ce a avut ine recent 
la Haţeg şi la care a par- 
iicipat şi conducerea „Fe-- 
deralcoopf*. Noroc că Un 
privâtizat — este vorba 
de dl Septimiu Sucion 
din Ciula Mică — aduce 
prin magazinul său ase
menea articole, foarte
cerute de o a m e n i .  
Apropo da comerţul să
tesc, dl Miron Siledroni 
vrea . să de
fapt a şl Început — p  
brutăjrie în Răchitova.

Nici acesta nu poa
te fi considerat un necaz, 
dimpotrivă.

— Nu, nu este. Când 
vom avea pâine de Ră- 
chitova — sper cât mai

. curând »— evităm chel
tuielile eu transportul a- 
cesteia.

— Pământul este sărac, 
ocupaţia de bază a  oa
menilor este, deci, creş. 
terea animatelor. Care 
este nivelul actual al e- 
fectivelor

-— |n  ogrăzile oameni- 
lor se află, ia ora actua
lă, 1 350 de bovine, 2 589 
de oi, 40 de cai, 12 pe
rechi de boi «te. ’fin  să 
precizez că numărul gos
podăriilor este de 634.

—• Deci, majoritatea oa
menilor îşi lucrează pă
mântul cu animalele-

— Aşa este. Dar au  în
ceput să-şi cumpere şi 
tractoare. Numărul lor a 
ajuns la 23, Ş» eu 
mimpărat unul.

— Ei, până la Urmă. 
necazurile nu-* ale prea 
multe.

— Poate am exagerat 
eu. Dar sa şti# Că trea
ba. aceea cu ipăsţzâtşţtil sie 
doare foarte tare. Oame
nii ne consideră incapa
bili să aplicăm Legea 
fondului funcigr.

— Am consemnat-o şl 
sperăm că cei In drept 
vor .trimite — le sugerăm 
s-o facă cât mai repede 
— un topometrist şi la 
Răchitova.

NOTE •  NOTE •  NOlfe •  NOTE •  NOTE •  NOTE •  NOTE •  NOTE •  NOTE •  NOTE

P ân â  la H aţeg dupâ  
un co le t poştal i

încă din 1992, Oficiul 
poştal din comună a fost 
desfiinţat. Fără nici o ex
plicaţie, peste noapte, oa
menii s-au trezit că nu 
mai au un oficiu poştal I 
Acum, doar o inscripţie 
şi gratiile de la ferestre 
taai amintesc că, aici, 
pe vremuri, a existat un

oficiu poştal. Şi tot acum, 
pentru un colet poştal, 
cetăţenii sunt obligaţi 
să meargă până la Ha
ţeg. Oricum; cert este 
cir numai cu bunăvoinţa 
celor trei factori poştali 
al comunei, nu sunt aco
perite nevdile oamenilor.

există trei telefoane: u- 
n ul te primărie, unul la 
postul de poliţie şi un 
altui ta Vâlioara. Evi
dent, în afară de cel de 
la Mina ©oiţa, pe care

nici nu 11 punem la soco
teală. Cereri sunt destu
le dar, deocamdată, oa
menii sunt obligaţi şă 
folosească telefonul... fă
ră fir 1

Unde sunt păşunile?

TelefonuL* fără fir
Pentru instalarea unei 

centrale telefonice cât de 
miri la Răehitpva, de
mersuri s-au făcut tsu

mai bine de cinci ani în 
urmă. Degeaba. Aşa «e 
fade că astăzi, tn  cele 
şapte sate ale comunei

întrebarea din titlu o 
pun foarte des cetăţenii 
care merg la primărie.
Şi nu sunt puţini. Expli- , 
caţia este că mai bine 
de 300 de ha din fostele ■ 
păşuni ale oamenilor sunt 
astăzi cuprinse ta  ame- 
najamentele silvice. Or, 
conform Legii 18/1991, a- 
cum aceste suprafeţe â-

parţdn Silvic-ului, iar 
şanse de a fi restituite 
sunt extrem de puţine. 
Cei mai afecte# de a- 
ceastă situaţie «unt cei 
din Valea Padeş. Deşi 
primăria a ajuns ta  © în
ţelegere eu  inspectoratul' 
Silvic, pentru u a  schimb 
de 20 de ha, problemele |  
nu sunt nici pe departe J 
rezolvate. • - J

La realizarea paginii 
a u eea tr i luSI:

Legislativul şi executivul 
- în miezul vieţii sătenilor

— Mai întâi, stimate dle secretar Eugen Neiconi, 
vă rugăm să ae spuneţi câte hotărâri a  luat consiliul 
local anul acesta ?

— In trei luni am avut trei şedinţe ordinare. Pe
lângă alte probleme dezbătute am adoptat trei hotă
râri. i

— Referitor la ?
— Taxe de păşunat, taxe ocazionale pentru în

chirierea celor cinci cămine culturale, la nunţi, nedei 
etc, stabilirea formelor pentru efectuarea unui schimb 
de păşune intre consiliul local şi Ocolul silvic Haţeg.

— De unde pornesc iniţiativele pentru punerea 
in, dezbatere şl aprobarea acestor hotărâri?

— De la primar, yioeprimar, de la unii consilieri.
— NumiţW pe cei mal-activi.
— Dnii loan Dumitrescu, Dorel Tăşală, Lăsctrţ 

Mândroni, Petru Pârău. Dar toţi ÎL sunt buni.
— Să zicem eâ legislativul ţt-a făcut datoria. Este 

rândul executivului să urmărească aplicarea şi res
pectarea hotărârilor în teritoriu.

— Primarul, viceprimarul şi ea purtăm răspun
derea aplicării hotărârilor. O tăcem prin deplasările 
zilnice ta  sate, ia  unităţile comerciale, ţinerea uttor 
p ă tu r i  strânse ctt organele judeţene, cu «grofi eco
nomici cam au răspunderi ta  comuna noastră. Adi
că suntem mereu In miezul problemelor cu care se 
eonfruată sătenii, pentru a le rezolva cât mal bine, 
legal. ^ :

GOSPODAR UE FRUNTE
Pe poarta casei cu nr. 126 ieşea un hm cu unctte a- 

gricole pe umăr — sapă, greblă, hârleţ. intrăm  In 
vorbă.

- — tn  ultimele zile a plouat, apoi a nins bine, ta ra  
plouat — ne spune. S-a oprit apa în bălţi, pe holdă, 
pe semănături. Mă duc să fac ogaşe, şă se scurgă.

—■ Ave# casă frumoasă, gospodărie pe cinste.
— Muncim. Fără muncă-.
— Pământ, animale ?
— Mai bine de trei hectare. Vaci, oi, păsări.
— Am schimbat câteva vorbe cu... ?
— Dorel Tăşală.
— Gospodar de frunte. ,
— Dacă ziceţi dv. In satul nostru sunt mulţi...

(IU n  lil .lil i l .lli.. J l. ' l i  V i iim ,  . i ■  . 1 iih w ij h i i i ' i» »

TINERE FAMILII
In  anul 1994, la Primăria comunei Răchitova au 

rostit din toate inima, cu tot dragul, „Da“, In faţa 
ofiţerului stării civile, 13 feciori frumoşi şi tot atâtea 
fete mândre. Anul acesta s-au tmit pe viaţa alte trei 
perechi. Căsătoria or. 1 din an a fost a tânărului 
Constantin Groşan cu tânăra Olivia-Tatiana Stăncesc, 
căsătoria nr. 8 — loan Benâto Falticska cu Ana- 
Cornelia Hâcă, căsătoria nr. 3 — Stelian-Mihaî Cindea 
cu Nicoteta-Lucia Lăzăroni. Tuturor tinerilor corăbii 
pornite tn largul vieţil^din toată inima teăinjcie, în
ţelegere, bucurii, fericire. Iar noi ş$ mei jucăm un  
pta şi te  b o te , cum bine zioea poetul...

m
. i  m « M i w r i  lM aaeilta 1995



C U V Â N T U L  L I B E R mmm

S.C. BERE KANIZSA SR .L. SATU MARE, TEL-* 061-711381; 061-737013; 
FAX: 064-190998 CENTRUL DE DISTRIBUIRE: GARA MARE, TEL 737780

CENTRUL DE D I S T R IB U I R E :D E V Ă » S t* u 2 2  D e c e m b r i e ,  
n r .  257 (S .C . "POLIDAVA-S.A..) T#lv62671&

T O M B O L A
K A N IZSA  D R E H E R

m L O N  P E  PARTICIPARE
Numele şl 
prenumele:.. 
Adresa:........
telefon:.......
Berea preferată:..............

• •»*»* amaaatrm ta ni> ■ ■ tm ,

S.C. BERE KANIZSA S.R.L. Satu Mare
B<“  Tratau V51 t«f.: 061-711381, *737013 fa* 064-190998

CENTRUL DE DISTRIBUIRE DEVA 
str.22 Decembrie,a t . 2 Ş T  
(S.C."POI»IDAVA"S. A.)Tel.6267 i 0

S C QUASAR ELECTRO S R L
Deva Bd Deeeba» B» & rei/Fa* 61 t2f t 614983

Va dfera cu plata in R a t e  îîf
catitate <3e reprezentam ai firme, ANA ELECTRONIC 

i i  oferă toata qama de oroduse Samsung
* Televizoare coiorGoIdstar , Megavision .

P h rlips, Grupdtg, Panasonic
* VKteopiayere îdeorecorcteffe
* Toata gama de produse etecffocasm'.

Rowenta Philips DeLongh»
* Aragaze Samus (Satu Mare)
* f- rtgtoere s> congelatoare ArctfC.BeKO. 

Philips-Whirlpool
* Maşini de spalat de Gugw Beko

Daewoo Phrtips Whirlpool
a insfaiatM de satelit

I

I

I

F.R.K. D EV A 

Organizează

\

în vederea reparaţiei capitale la lu
crarea '..Racord cale ferată staţia 220 kV  
Peştiş*. inclusiv schimbătorul aferent.

Ofertele se vor prezenta în plic închisv 
la F.R.E. Deva, str. George Enescu, nr. 
39, până în data de 1 mai 1995.

Informaţii se pot obţine la telefon 
054/614636.
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S.C. „DECEBAL” S.h. DEVA 

Piaţa Unirii, tir. 8
VINDE LA LICITAŢIE PUBLICĂ
mijloace fixe devenite disponibile, ne-

adjudecate .
• Autofrigorffică R. 8135 de 7.5 t 

Buncăr silo2  10 mc 
Prese călcat rufe 
Prese balotat paie 
Remorci auto 
Forjă cu două focuri 
Autocisternă S.R. 110 
Autoasistenţă TV 12 
Autocar 1 t. 
încărcător frontal 
Instalaţii interfon 
Platformă telescopică

• Maşină de despicat capete
•  Clasor dublu sptrsl' *
• Instalaţie de scos carne de pe oase
• Instalaţie de injectat saramură
• Grup electrogen
Licitaţia va avea loc la sediul societăţii, 

la data de 20 aprilie 1995 şi se va relua la 
27 aprilie a.c.

Participanţii vor achita o garanţie de 
participare de 10 la svjttă din preţul de por
nire.

Informaţii suplimentare la tel. 611760, 
/... I, ...2. '  (275)

*

S.C. APROTERRA S.A. SIMERIA S

- INFORMEAZĂ: \
După o întrerupere de 8 luni a procesului j 

de producţie, timp în care s-a retehnologizat in / 
totalitate, S.C. ROMTYRE CARACAL, speciali- } 
zată în producerea anvelopelor pentru autotu- 1 
risme, şi-a reluat activitatea. \

Retchnologizată cu Utilaje de ultimă oră, ţ 
aprovizionată cu materii prime de import, a \ 
reînceput producţia de anvelope la un nivel ca- I 
lltativ superior, depăşind calitatea din timpul! 
bunului renume a anvelopelor CONFORT si 4
ADERENT. ‘ {

Unitatea noastră, ca unic distribuitor, ga- * 
rantează calitatea acordând un termen de ga- J 
ranţie de 1 an. * J

Nivelul de preţ este inferior oricărui tip r 
de anvelopă similară de pe piaţă. ţ

De asemenea, reamintim că vindem acu- \ 
mulatoare auto BOMBAT de 45, 55, 66, 88, 150 ţ 
şi 180 Ah, ht cele mai scăzute preţuri practi- |  
cate, un sortiment bogat de piese de schimb ţ 
pentru autocamioane şi autoturisme, pentru i 
tractoare şi maşini agricole, rulmehţi, electrozi i 
pentru sudură, piuliţe, şuruburi, folie de pofie- 7, 
tllenă de 10 m lăţime la preţul de 3091 Iei/kg» ' 
carbid şi alte materiale.

Asigurăm procurarea oricărui tip de maşini v 
şt utilaje agricole. ■

Primim comenzi pentru aprovizionarea în V 
termenul solicitat de cumpărător pem, a orice v 
produse din Categoria celor de mai sus. \

Pentru acumulatoare se asigură garanţie 
de 6 luni şi 1 an, cu servlcc-ul asigurat de către 
societatea noastră. . . -

Pentru toate pisele de schimb acordăm'ga
ranţie intre 6 şt 12 luni. f x

Relaţii la ftleioanele: 660424; 660066; ?
661090; 661370. |28g)L o
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ÎMBRĂCĂMINTE BALOl AT A 
IMPORT VEST

VA O F * R A ^ Jf 7>_';‘- y  „
•  baloţî nesortafi
•  pungi de colectare or!ginalâ, nesortate : '

15 kg, cantitatea minimă de vânzare
.100 kg .. .

6 îmbrăcăminte sortată
— ofertă bogată in sortimente de sezon 

NOUr NOU » NOU ’
îmbrăcăminte NOUA din import China:

0  treninguri şl bluze din bumbac 
•  bluze mătase 
La preţuri accesibile 1 

. ATENŢIE './!
Noua noastră adresă: Cluj-N., str f'iim.i 

Muniu. nr. 6. Tel./Fax: 064 — 194030, 193493J 
(luni-vineri: 8-16). Orar depozit : satul Vlaha, * 
Ioni — sâmhătâ. intre 9—16.

y
v‘.,.
V
V

y

f ' l l l t t j

y

GRUPUL DE POMPIERI 
AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

y
Deva, str. George Coşbuc, nr. 26

Organizează în data de 5. 05. 1995, la se- \ 
diul unităţii, concurs pentru ocuparea postu- || 
Iui de j

•  REFERENT GRADUL III. t
CONDIŢII: (
— Studii superioare profil finanţe-conta- ?

bîlitate; J
— Vârsta maximă 35 ani; 1

. — Vechime minimă în specialitate 3 ani. )
Cererile pentru concurs se vor depune la \ 

unitate, până la data de 2. 05. 1995.
Relaţii suplimentare privind actele ne

cesare si tematica" pentru concurs se pot obţi- ţ 
ne la telefon «14220. » L V
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VA N ZA R 1-
CUMPARARI

•  Vând VW dubă pe ben_ 
zină. Tel. 058824652.

(9414)

•  Societatea „Garant 
Consulting", telefon 
616449, facilitează vân
zarea, cumpărarea, în

chirierea apartamente
lor, caselor, terenuri
lor. Cumpărătorii sunt 
serviţi gratuit.

(9077)

•  Depozit materiale 
de construcţii, pe str. 
M. Eminescu, nr. 48. 
Informaţii tel. 626149.

(9413)

•  Vând sau schimf? 
VW 1500 Diesel, 1978, 
CU Dacia 13(0. Tel. 
656958, 651406.

(609158)

•  Vând apartament 2 
camere, gresie, faianţă, bal. 
COn închis. Tel. 626439. ’

(9392)
•  Vând apartament 3

camere, etaj I. Telefon. 
623529. (9391)

•  Vând convenabil com
bină cereale, tractor 100 
CP, Peugeot 305. Telefon 
633295. (9402)

•  Vând ■ apartament 3 
Câmere, decomandate, pla
să de sârmă, stâlpi beton; 
cumpăr talon microbuz 
6rice tip. Tel., 611949.

(9399)
•  Vând Alfa Romeo 75. 

avariată. Tel. 612527.
(9405)

•  Vând ARO 244 L Die
sel, 8500 km, gri-metalizat. 
Informaţii tel. 064—133392.

(9377)
•  Societate comercială

Vinde cabină medie Ra- 
ba, avariată, carcasă faţă 
CU dotările complete, vechi
me un an. Informaţii
tel. 623834, orele 9—16.

'  (9138)
. •  Cumpăr garsonieră
cu 4 000 000, exclus Da
cia, Micro 15, \telefon 
613079. (9404)

•  Vând urgent dozatoa
re Simens 3 plus 1 capete, 
In funcţiune. Tel. 651205.

(609157)
_ •  Vând VW Golf, 1986, 

neînmatriculat, impecabil. 
Tel. 065/470705, seara.

(7454)
•  Vând urgent aparta

ment trei camere, Orăştie, 
blocul 15, ap. 2, parter. 
Posibilităţi privatizare, preţ 
convenabil. (7456)

•  Vând Peugeot 604, Tur
bo Diesel. Tel. 777360.

(7324)
•  Vând motoscuter, trans

port mărfuri. 263 km rulaţi, 
motocicletă motocros, G.Z,

' 125 cmc. 1990. Tel. 728373.
(7760)

•  Vând urgent BMW 
3,23, injecţie, preţ nego
ciabil, înmatriculat, per
fectă stare de funcţiona
re. Tel. 712229, zilnic.

(7756)
•  Vând urgent aparta

ment 4 camere. Telefon 
724613. (7755)

•  Vând ARO 10 şi moa
ră fină. Hunedoara, tel. 
717431. (7752)

•  Vând urgent Dacia 
1100, piese schimb. Tel. 
721940, preţ convenabil.

>;■ (608812)
■9 Vând apartament 4 

camere, zona Dorobanţii 
etaj 1, Opel Kadett E 1,3, 
an fabricaţie • 1986. Tel. 
621540 sau 623838. (9494)

. .  LICITAŢI]
•  Primăria Bunila li

citează păşunea Dosu Na.. 
neş, şi material lemnos, 
din grajdul CÂP Florese. 
Licitaţia la sediul primă
riei Bunila, în dată de 4 
mai 1995, ora 11.

(7758)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

«  Schimb apartament 2 
camere cu garsonieră, zo
nă centrală. Informaţii ţel. 
611075. (9406)

ÎNCHIRIERI
•  închiriez veselă (500 

persoane), pentru nunţi. 
Păclişa, 84, tel. 777283-,

(8663)
«  Ofer de închiriat ga

raj pentru privatizare. 
Tel. 623644. (9414)

« Ofer de închiriat gar
sonieră mobilată, ultra
central, lelefon 626037.

'(9410)
•  Ofer de închiriat gar

sonieră cu telefon, zonă 
centrală. Informaţii tele
fon 619341 între orele 17 
—20. . (9394)

•  Caut spaţiu comer
cial, între 20—50 mp, zo
nă centrală. Telefon 617712.

(9417)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Societate comer
cială angajăm condu
cători auto pentru 
transport internaţio
nal d ţ persoane. Ce
rinţe : vârsta maxim 
40 ani, cunoaşterea u- 
nei limbi de circula
ţie, referinţe privind 
activitatea anterior 
prestată, curriculum 
vitae. Informaţii zil
nic, tel. 717035. între 
orele 8—16. -

. (9397)

«  S G. Westoîl SRL 
Orăştie angajează in
giner constructor sau 
maistru constructor. ’ 
cu experienţă. Rela
ţii la sediul firmei 
din Orăştie, sau la 
magazinul Flamihgo 
din Deva, tel. 613189, 
sau fax 614456.

(9411)

•  S. C. „FARES" 
S.A. ORĂŞTIE orga. 
nizează selecţie de ti
neri sau tinere, cu 
studii superioare, în 
vederea angajării ca 
reprezentanţi corner- 
ciali. Relaţii supli

mentare puteţi primi la 
sediul din Orăştie, str. 
Plantelor, 50, tel. 054/ 
647572, 647573.

(9416)

•  S. C. „FISHER 
SERVIMEX" S. R. L. 
Deva execută la co
mandă, din lemn semi- 
rotund, căsuţe de va
canţă, cabane, case, 
terase, la cele maj a- 
vantajoase preturi. De
va, tel. 615341.

' .(9403)

« ÎMPRUMUTURI ÎN 
LEI — la CASA DE AMA
NET SIMERIA. Tel. 661721.

(9129)
•  CASA DE AMANET 

DEVA, str. Libertăţii, bl. 
2, ap. 11, oferă ÎMPRUMU
TURI IMEDIATE IN LEI.

’ . (9129)
•  Armin Mayer Reisen 

transportă persoane in 
Germania cu autocare

confortabile, viza de tran
zit AUstria gratuită. Tei 
614338. (9401)

•  S.C.-PANUDIAN SRL
Hunedoara, tel. 720858, e- 
xecută lucrări- de con
strucţii clădiri, reparaţii, 
vopsitorie, zugrăveli, re
paraţii instalaţii sanitare, 
preţurile cele mai avanta
joase. (7759)

« EXECUT transport 
- marfă şi persoane, 250/km. 

Relaţii tel. 724764, Hune
doara, Rovine, nr. 4. 
Ceangăi. ■ * (7753)
_ 9  Societate^ comercială 
angajează menajeră şi 
persoană pentru curăţenie 
şi deservire bar. Telefon 
620936, după ora 18.

(608790)

DIVERSE

« COOP. Consum Beriu 
intenţionează majorarea de 
adaos comercial la produ
sele de panificaţie, cu sută 
la sută, începând cu data 
de 17 mai 1995.

(7455)
•  S.C. „Haţegtrans" S.A. 

Haţeg anunţă majorarea 
tarifelor de transport mar
fă şi călători, începând cu 
dată de 1 mai 1995, ca ur
mare a majorării preţului-' 
la combustibil.

'COMEMORĂRI '

£  Cu adâncă dure
re în suflet anunţăm 
că în data de 20 apri
lie: 1995 se împlineşte 
un an de la trecerea 
în nefiinţă a 'dragului 
nostru frate

AUREL DEMIAN,
din Brad, Str. Liber
tăţii, bl. 24, sc. 1, ap. 
1. Un om de O rară 
nobleţe sufletească, 
bun vecin, prieten şi 
tată iubitor, care a 
muncit 40 de ani din 
greu pentru familia 
sa, până în ultimele 
clipe. Acest om mi
nunat care ne-â îmbo
găţit sufletele prin 
bunătate şi credinţă a 
fost lăsat să moară în 
singurătate. 'Trist, in
credibil, dar adevă
rat. Mulţumim tutu
ror celor care au fost 
şi sunt alături de noi 
la marea durere.. Nu 
te vom uita niciodată 
şi te vom plânge me
reu, dragul nostru fra
te. (9400)

« AZI, 19 aprilie 1995, 
se împlinesc doi ani de la 
trecerâa în nefiinţă a celui 
care a fost

înv. PUŞCAŞU OPREA.
din comuna Geoagiu.
Dumnezeu să-l odih

nească! Familia.
(7457)

;■/ \ ' 
- D E C E S E

« Un ultim omagiu din 
partea colegilor de la De
poul Simeria celui care 
a fost

RUNCAN SIMION
şj condoleanţe familiei.

(608813)

« Familiile Runcan 
şi Medrea anunţă în
cetarea prematură din 
Viaţă a cehii care’ a 
fost un bun soţ, tată, 
fiu, frate, ginere '

SIMION RUNCAN,
în vârstă de 44 ani. 
înmormântarea — azi, 
19 aprilie, ora 14, !a 
Cimitirul Ortodox Do- 
bra. : (9422)

. »  Pios omagiu şi 
nes toarsă amintire re
gretatului nostru prie
ten '  v

SIMION RUNCAN, 
trecut atât de timpu
riu în lumea veşniciei. 
Familia Dumitra A- 
drian. (9422)

•  Colegii de la S.C. 
„4 AS PRODIMPEX" 
S.R.L. DEVA sunt a- 
lături de domnul GRO- 
ZA EMIL, la durerea 
pricinuită de trecerea 
în- nefiinţă a mamei 
sale. Sincere condo
leanţe familiei.

(9423)

•  Familia îndoliată a- 
nunţă încetarea fulgeră
toare din viaţă a celui care 
a fost un soţ, tată iubitor 
şi un om de înaltă ome
nie.

IACOB CONSTANTIN
înmormântarea —j joi, 

20 aprilie, de la casa mor
tuară. Nu te vom. uita 
niciodată! (608818)

r  MATR0S 94
»M(« «Xf

cu sediul în Oradea 
Telefon: 059/134.743 

^  fax. 059/134.207 •
•>rv

" unic d istribu itor pentru România a

CAPSELOR METAUCE ZIMŢATE TIP BERE
produse de firma MODPtICKY KOREK

din Cehia.
•  IMPORTA:

malţ pentru bere din Cehia şi Slovacia,
i - - ■ mm m tm

Camera de Comerţ st Ondustrte a  judeţu lu i 

[Hunedoara -  "Deva 
organizează la DEVA fn perioada 
26 -28 aprilie 1995 seminarul

"DOCUMENTE SI INSTRUMENTE 
DE PLATA" în colaborare cu 

INSTITUTUL BANCAR ROMAN 
- Teme abordate:

1. Documente comerciale; 2. Documente 
financiare; 3. Titluri de credit; 4. Cambia si biletyi 

la ordin - instrumente de plata; 5. Cambia si 
biletul la ordin - titluri de credit st metode de 

finanţare; 6 Metode de plata în care se utilizează 
/ cambia ::a; k

Informaţii suplimentare si înscrieri - la sediul 
C C I. HUNEDOARA, Deva, str. 1 Decembrie, 
nr 35. telefon 612924. 61§792, fax: 618973

S.C. SEDECOM S.R.L. DEVA 
Str. Horeq, nr. 13.
VINDE EN GROS ŞI EN DETAILLE 
•  Bere TIMIŞOREANĂ PILS paste- 

 ̂ urizată şi nepasteurizată. 
i Aşteptăm comenzile dumneavoastră 
\ la tel./fax 615038. (8757)

\
\

!
î  \

\
BANCA AGRICOLA S.A. 

FILIALA HAŢEG
A N U N Ţ A

t • Pentru vânzarea unui autocar „Volvo B 
( 57“, cu 53 locuri, înmatriculat, motor defect, 
ţ licitaţia are loc Ia sediul Judecătoriei Pe- 
t trosani, la data de 21 aprilie a.c., ora 10. 
i Autobuzul se găseşte la Petrila, str. Bur- 
| deşti, nr. 3, la familia Tăian loan.
/ Informaţii la Banca Agricolă, Filiala Haţeg, 
1 str. Bisericilor, nr. 2, tel. 770492.

V

S.C. GECOSTE A ROX CO>l S.B.L. 
DEVA — ZONA AUTOGĂRII 

Vinde en gros, la cele mai avantajoase 
preţuri:

Ulei îmbuteliat — 945 1/2
Margarina „Unirea" — 506 250 g.
Halva simplă — 1121 500 g
Carpaţi Tg. Jiu — 210 buc. 
Băuturi alcoolice — Indagrara Arad 
Produse Star Foods. '
Preturile includ TVA !

S.C. AGROMEC S.A. ILIA 
Organizează concurs pentru ocuparea 

postului de
•  M A N A G ER,
conform Legii 66/1993.

, Ofertele se depun la sediul societăţii din 
comuna Ilia, strada Libertăţii, nr. 141, în ter
men de 30 zile de la ultimul anunţ.

S.C. „SANSERE“ S.A. SÎNTANDREI
O R G A N IZEA ZĂ

pentru ocuparea postului de 
•  LUCRATOR GESTIONAR 
la unitatea de desfacere din piaţă Obor a 

municipiului Hunedoara, în data de 28 aprilie 
1995.

Condiţii de angajare conform Legii 22/ 
1969.

Relaţii suplimentare la compartimentul 
personal, telefoane 621052 sau 621211.

Depunerea actelor necesare se va face pană 
în data de 26. 04. 1995, la sediul unităţii din 
Sîntandrei, strada Aeroportului, nr. 1.

' (608785)
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