
Sfintelor Paşti

v
învierea Domnului Iisus 

Hristos este cea mai ma. 
t re sărbătoare din calen

darul creştin dar şi din 
, sufletele noastre. „Aceasta 
ij este ziua pe care a  lăsat-o 
i Domnul să ne bucuram" 

mărturiseşte Evanghelia 
citită în biserică de Ziua 
învierii. înviind din morţi
v,cu moartea pre moarte 
călcând", Mântuitorul s-a 
adresat învăţăceilor săi cu 
„Bucuraţi-vă", trăsătură 
ce avea să fie dobândită 
şi păstrată până în zilele 
noastre de această sărbă
toare. Simbolul, de fapt, 
al bucuriei învierii! Este (Continuare în pag. a 2-a)

praznicul primăverii, al 
trezirii la viaţă a tot ceea 
ce ne înconjoară.

în Deva, noaptea învi
erii Mântuitorului Iisus 
Hristos a adus în stradă, 
în incinta sau în preaj
ma bisericilor ortodoxe, 
mii de credincioşi, marea 
majoritate alcătuind-o ti
nerii. A fost poate cea 
mai frumoasă noapte a 
anului, 6 noapte miracu
loasă în care oamenii s.au 
respectat pe ei înşişi, au

MINEL BODEA

feri, 25 aprilie. Prefectu
ra judeţului l-a avut «a 
oaspete pe dl Vladimir Gu- 

: sak, — ministru consilier 
ai Ambasadei Federaţiei 
Huse la Bucureşti.

Cu acest prilej, dl pre
fect Georgel Răican a a- 
Vat cu dl ministru o dis- 
CUţie al cărei principal su- 
ţdect l-a constituit a 50_a 
aniversare a Victoriei for
ţelor aliate asupra faseis- 

.«oului, şi care va prilejui, 
fel luna mai, o serie de 
manifestări.

In discuţie a revenit în 
prim-plan situaţia cimiti- 
rtllui ostaşilor spvietîci

ÎN «ZIARUL DE A ZI: 

Sarmizegettfsa — istorie şi tranziţie 

Sport - " ,■

Femîna # ; ^

Dura lex, sed lex 

Horoscop

O

— Tăticule, pe tine te_a bătut vreodată 
mama ta ?

— Nu, numai a ta,.,

Anul VII 0 Nr, 1368 •  Miercuri, 26 aprilie 1995 8 pagini 0  150 lei

de la Deva, modul 
cum. organele locale se 
preocupă să păstreze a- 
cest monument, într-o sta
re în care se cuvine să fie 
păstrate locurile de pome
nire a eroilor.

S_a făcut o informare re
ciprocă ăsupra manifestă-, 
rilor cp vor avea loc pâ
nă la 9 mal, atât la Bu
cureşti cât şi la Moscqfva. 
A fost o discuţie priete
nească de arabele părţi, 
apreciindu-se contribuţia 
României şi a fostei U- 
niuni Sovietice la înfrân
gerea fascismului. .

Biserica ortodoxă din . Bur juc. Foto PAVEL LAZA
V
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•  1 dolar SUA
•  1 inarcă germană
•  100 yeni japonezi
•  1 liră sterlină 

ţ  franc elveţian
9 1 franc francez

100 lire italiene

— 1873 lei
— 1352 lei
— 2244 lei
— 3100 lei
— 1635 lei
— 383 Iei 

t  — 108 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale a Ro
mâniei. ‘ '

e
La Oficiul poştal din 

Balşa este zi plină. Ca 
oricare alta. Se primeşte 
şi se distribuie presă, se 
dau şi se primesc tele
foane, se anunţă diferite 
evenimente. Ca la poştă.

Dl. Virgil Todea, diri
gintele oficiului, telefo
nează la Deva, la dna 
Zorica Fodoreanu, şefa 
biroului de difuzare a 
presei, pentru a o informa 
că numărul de abona
mente la „Cuvântul 'li
ber" este în continuă 
creştere. : 1

— Asta este ziarul nos
tru preferat, spune Vir
gil Todea, pentru că ne 
aduce repede şi corect 
informaţie diversă, bo
gată, din-judeţ, alte arti
cole interesante, scrise 
de profesionişti, de oa- 

, meni pe care_i stimăm 
(vă mulţumim — n.n.). De 
aceea şi numărul de a- 
bonamente a crescut me
reu ,de îa. începutul anu
lui la ziarul dvs. Putem 
spune că presa e la noi, 
cu noi. 1

în oficiu se află şi 
factorul poştal Roman 
Truţă. Tocmai a sosit 
presa, el o repartizează pe 
sate, urmând să vină şi 
ceilalţi doi poştaşi şi s_o 
ducă la casele oamenilor. 
„De când lucraţi la poştă, 
dle Roman ?“ „Din 1977“. 
„Aţi făcut Piuiţi kilome
tri. Cu calul, cu bici
cleta ?“ „Numai pe jos". 
„Dar să-l vedeţi cum

umblă; ca acceleratul" —I 
subliniază Virgil Todea.l 
„Şi unde duceţi ziarele ?“■  
„Aici în centrul de co-| 
mună, şi în satul Ârdeu. I  
Cred că bat zilnic vreo 4  
15—20 de kilometri. As. i  

^ta-i meseria' noastră ; să I  
ducem oamenilor cores- ■  
pondenţa, pensiile, zia-1 
rele, uneori bucurii, alte- ■  
ori supărări. C-aşa e I  
viaţa". „Şi pe lângă poş- ■  
tăşie ?“ „Sunt ţăran de I  
când mă ştiu. Âm familie, S 
pământ, vite, toate la I  
rostul lor",,. *

Ceilalţi doi poştaşi e- |  
rau deja pe. teren. Ioan a 
Ştef (o mai veche cunoş- |  
tinţă Şi premiant al zia-■  
ruluj nostru) acoperi cu |

: calul şi căruţa sa peste ■  
32 de kilometri zilnic, iar |  
loan Ţăndău face Voia, |  
Galbena şi Roşia. Cinci |  
din cele 14 sate ale co -| 
munei Balşa au fost a -1  
rondate, din punctul de I  
vedere al, poştei, munici-I 
piului Orăştie. I

— E greu la noi. Ia* 
Balşa, cu sate multe, I 
mici, împrăştiate pe dea. J  
luri şi prin văl, însă oa-5 
menii sunt harnici, pri-1 
mitori, cinstiţi, conchide » 
Virgil Todea. îşi văd î n |  
linişte da - treburile lor. ■  

Iar la această linişte I

liant-1I 
I

I _________ _____________________________ ,

sunt părtaşi în bună mă
sură şi poştaşii 
între lume şi aceste aşe- I  
zări izolate şi cam uitate. 1

DUMITRU GHEONEA

MIERCURI, 26 aprilie. 
Nebulozitatea se va men
ţine, mai ales în jumă. 
ta tea de vest a ţării, uni.

de sunt posibile, Pe alo- | 
curi, ploi răzleţe. Tempe. • 
ratura va scădea uşor, j 
dar se va menţine caldă. |  
Minimele între 2°—-10° G, * 
iar maximele între 16° | 
—22° C, mai ridicate in - 
sudul ţării. |
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§ Şf. Sfinţit Mc. Vasile, 
Ep. Amasiei ; Sf. Glafi- 
ra (Harţi);

)  1884. Apare la Sibiu re- 
vista „Tribuna", sub di
recţia lui loan Slavici;

|  S-a născut, In 1922, poe
tul ŞTEFAN AUGUS- 
TIN DOINAŞ ;

|  A murit, în 1963, scrii
torul V ASILE VOICU- 
LESCU (n. 1884);

ţ  Soarele răsare la ora
. 6,16 şi apune la 29,13;
|  Au trecut 115 zile din 

an ; au rămas 250. .

© PLATA PENSIILOR SE 
FACE DUPĂ O NOUĂ FRO- 
SRAM ARE ! ■ După cum, ne-a in- 
format dna Diaivi Alcxe. director 
economic la . Direcţia Judeţeană 
de Poştă, din luna aprilie, a-c., 
datorita eforturilor financiare 
mari din primele zile ale fiecă
rei luni de achitarea pensiilor,,, 
s-a trecut, din luna aprilie d.c., 
la plata eşalonată a pensiilor in 
petioăda 12-28 ale lunii, .

Noua planificare se va respeb- 
ia şi în lunile următoare, exis. 
tând în acest sens afişat la ofi

ciile poştale graficul de achitare 
d pensiilor,-pe străzi,, cartiere, sa
te ele.- (C. P.)

© „ROSTIREA ROMÂNEAS
CĂ". A apărut într-o excelen
tă ţinută grafică numărul 2 al 
revistei şihiene „Rostirea româ
neascăD in sumarul acestui nu
măr, bogat şi echilibrat, supu
nem atenţiei cititorilor nume de 
rezonanţă în cultura şi literatu
ra română : Răzvan Theodores- 
cu (Identitatea culturală româ
nească), Alexandru Bălăci (Emi- 

. nescula Mărţişor), lacob Poppef 
.(Convorbiri cu E.M. Cioran), D. 
R, Popescii (Călătoria domnului 
■Baudelăire) ; Ion Horea, Rodica 
Braga, Âhghel Dumbrăveanu com- 
■ pletcază- fericit capitolul liric al

acestui număr care poate fi cum
părat numai de la librăria „Ga
rant“ din Deva. (T.I)

O SE REFACE PARCUL O. 
RASULUI BRAD. Dc câteva zi
le în parcul Filimon Sîrbu al o -. 
raşului Brad, s.au demarat o se
rie de lucrări gospodăreşti — de 
plantare de pomi, refacerea gar
dului pe o porţiune de 200 de 
metri, reparaţii bănci şi a locu
lui de joacă pentru copii, care 
vor da zonei un ambiant plăcut 
recreativ pentru locuitorii ora. 
stihii Brad, lucrări care n o r  fi 
finalizate până cel târziu la 1 

-mai.fG. P.j

O  ELEV ÎN NOAPTE. Mar. 
tin Oheorghe Lazăr are 15 ani

şi este elev la Şcoala generală 
nr. 2 din Petroşani. Poliţia a 
stabilit că într-o noapte, prin 
forţarea portierelor, a furat bu
nuri dintr-un autoturism în va
loare de 700 000 de lei. Cele re
cuperate sunt doar în valoare de 
150 000 de lei. (V.N.)

© GOSPODĂRII BOGATE. In 
Bretea Română există, la ora ac. 
tuală, în ogrăzile oamenilor, 2345 
bovine, 6370 ovine, circa 300 cai 
ş.a. Cel mai mare număr de a- 
mmale se află în ogrăzile gos. 
podarilor Petru Pădurean din sa
tul dQ reşedinţă s  comunei, Tro
ian Rain din Ocolişu Mare, Tom 
Drăghici şi loan Ionaşcu din 
Măceu. (Tr.B.)
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in
•  tn economia judeţu

lui activează 190 agenţi e- 
conomici cu capital de stai. 
33 regii autonome ţi 157 
societăţi comerciale pre
cum ţi patru societăţi co
merciale cu capital mixt 
Ide stat ţi privat romă- 
©esc), 5 societăţi cu capi
tal de stat ţi privat străin, 
7280 societăţi private cu 
capital românesc ţi 250 
cu capital privat român şi 
străin.

•  Investiţiile anului 1994 
au reprezentat 104 250 mi
lioane lei, fiind date in 
folosinţă 203 apartamente; 
la finele anului trecut e- 
rau bi curs de execuţie un 
număr de 283 apartamente.

•  Exportul de mărfuri 
din producţia judeţului a 
fost de 84600 mii dolari, 
in creştere faţă de 1993.

•  Rezultatele financiare 
la finele lui 1994 s-au sol
dat cu o pierdere de 43 601 
milioane lei, faţă de un 
profit realizat in 1993 de

16 327 milioane lei. Volu
mul acestor pierderi înre
gistrate în 1994 la unităţi
le cu capital de stat este de 
63 093 milioane lei, cu 
44,7 Ta sută mai mare.de
cât pe ansamblul judeţului, 
ceea ce înseamnă că So
cietăţile comerciale cu ca
pital privat au avut o in
fluenţă pozitivă diminuând 
volumul pierderii» rea
lizate fn vanităţile cu ca
pital de stat

•  în 1994 organele abili, 
late au asigurat punsr^a 
In posesie provizorie a prs- 
te 98 la sută dm persoa
nele îndreptăţite la recon
stituirea sau constituirea 
dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor. 
Au fost înmânate 20023 ti
tluri de proprietate, peru 
tru o suprafaţă de 36 842 
ha teren agricol ţi fores
tier, reprezentând 37 la su
tă din numărul total de 
titluri, superior faţă de 
media pe ţară, care a fost. 
de 33 la sută.

A.S.

/w vw w svvw vw vvw vvvwwwvvvvvvvvvvvwwvvvv-.

ANIVERSARE •

Corul biserica păstori, 
tă de preoţii Joan Mihăîes- 
cu ţi Octavian Dubai. din 
Haţeg, a împlinit un an de 
activitate neîntreruptă. Co
tul dirijat de prof. Marja 
Vasiu are un repertoriu tot 
mai bogat. (Tr.B.)

PENSIONARII ŞI

ŞOMERII CALANULUl

MlîLŢUMESC

In ziarul „Cuvântul li
ber" din 13 aprilie a.c. a 
fost publicat articolul „Un 
apel de suflet al pensio
narilor şi şomerilor Cala. 
nului". Dumnealor se plân
geau că la Filiala Banc 
Post, din Călan. nu se pri
mesc certificate de proprie
tate pentru schimb de ac
ţiuni. oamenii şi aşa nă
păstuiţi, cu pensii mici, a- 
jutoare de şomaj amărâte, 
fiind nevoiţi să bată dru
murile la1 Hunedoara, la 
Deva, să cheltuiască din 
pungile ţi aşa goale, 

„Rândurile apărute In 
ziar au sensibilizaţ condu
cerea Bane Post Deva care 
a dispus ca ţi  la filiala 
din Călan să se facă schim
bul certificate <fe proprie
tate acţiuni «* ne scrie 
In numele pensionarilor, 
şomerilor ţi ex-ţomerilor 
dia Călan, dl Iosif Vesnicz- 
ky, pensionar. Mulţumim 
redacţiei ziarului „Cu. 
vântul liber" pentru soliei.

tudinea şi operativitatea 
cu care a înţeles sâ vină 
în sprijinul nostru, încre
dinţând-o de toată stima". 
(Gh.I.N.)

EXTINDERE,

MODERNIZARE

La unitatea ţintim" din 
cartierul Gojdu al Devei se 
apropie de finalizare - fii- ' 
crăriie de extindere .ţi; 
modernizare. Dl patron Oc
tavian Florin Deac, deşi 
handicapat, cu picioarele 
paralizate, dovedeşte mul
tă grijă, şi spirit inventiv 
pentru a primi şi servi cât 
mai bine clientela. Este 

' ajutat şi de dna Elena Ca - 
zăcu, patroană —’ asociată. ■ 
Prin lucrările efectuate u- 
r.itatea şi-a schimbat şi 
numele, devenind „Super 
Star Company Exim" SRL. 
Astfel, a apărut pe lângă 
bar un modern magazin 
alimentar cil un bogat sor
timent de produse indigene 
şi din import, dotat cu 
cântare electronice, casă 
de marcat tip calculator, 
iar servirea este asigurată 
de personal cu înaltă ca
lificare. frică dadă amă
nunte: unitatea funcţio
nează non-stop, preţurile 
simt. mal .mult decât acce
sibile. (Gh.I.N.)

g io ia ?

Devenii oare urmăresc 
televiziunea prin cablu 
s-au familiarizat deja. cu

limba italiană şi ştiu de
sigur că gioia înseamnă 
bucurie. Probabil că şi cei 
ce-au înfiinţat Magazinul 
Gioia din Deva (lângă casa 
<ţe cultură) au avut inten
ţia de a ne bucura cu ceva 
articole italiene. Necazul 
este Câ de o vrem® maga
zinul ii găseşti mereu în
chis, indiferent de zi sau 
oră. Fireşte că acest lucru 
are o cauză anume. Nefi
resc este însă că potenţia
lii cumpărători nu sunt 
informaţi din ce motiv 
şi cât timp stă închis a- 
ceşt magazin. Este neplă
cut să găseşti zile la rând 
uşa ferecată cu lacăte, în 
această perioadă când oa
menii caută daruri pentru 
sărbători. Este neplăcut 
pentru că în loc de gioia, 
ceea ce simţi, ajuns în 
faţa uşii închise, e doar 
enervare si dezamăgire. 
(V. R.)

UNITATE UNICA

Pe strada Progresului din 
Haţeg, întreprinzătorul f. A- 
limpescu a deschis-o uni
tate unicat în oraş, în Ţara 
Haţegului: execută lucrări 
de bobinaj, reparaţii o- 
biecte de uz casnic — fri
gidere, aragaze, fiare de 
călcat, instalaţii sanitare 

• «te. Cinci lucrători de 
înaltă calificare fac fil
trări de cea mai bună ca
litate, bi timp câţ mai 
scurt. (Gh. I.N.)

•  * •  * •

Din discuţiile purtate ci) 
dl Ionel' Mogoi, primarul 
localităţii, ţi cu dna Ml. 
haela Mihâilâ, membră In 
cadrul Biroului de Urba
nism şl Amenajare a Te
ritoriului si responsabilă cu 
problema privatizării în o_ 
raş, a reieşit că, deşi popu
laţia urbei se ridică, ca 
număr, în jurul cifrei de 
doar 30 000 persoane, nu
mărul societăţilor comer
ciale cu capiţal privat este, 
la ora actuală, de 117. Din 
acestea^ jti ceea ce priveş
te obiectul de activitate, 30 
unităţi sunt de alimentaţie

publică, 62 Unităţi se ocu
pă de comerţ, tor 25 au 
ca obiect de activitate pro
ducţia ţi prestările de ser
vicii.

Din cauza investiţiilor 
mari pe care Ie reclamă 
construirea de spaţii co
merciale, Ia Petrii» nu s-au 
putut edifica astfel de spa
ţii de către Întreprinzătorii 
locali. In vederea desfăşu
rării acestor activităţi pri
vate, primăria oraşului a 
pus la dispoziţia societăţi
lor. spaţiile constituite din 
uscâtoriile de bloc. Acest 
lucru s-a făcut cu accep-

6,33 Seriale, desene ani
mate : 10,05 Kojak (s): 
„Avocatul"; II,60 Fru
mos ţi bogaf (s); 1L30
Vremea dorinţei (s); 12,00 
Preţui e fierbinte (cs); 
12,30 Duelat familiilor 
(cs); 13,00 Magazinul a- 
miezii; 13-30 Springfield 
Story (s); 14,15 Santa 
Barbara (s); 15,05 Pa.
siunea ei e crima (s); 
16,00 Ilona Christen talk. 
show; 17.00 Hans Mel- 
ser talkshow; 18,00 Jeo- 
pardy î (cs) î 18,30 Intre 
noi (s); 19,00 Frumos ţi 
bogat (s/ri: J9-30 Explo.
SIV! bârfe de bulevard ; 
19,45 Ştirile, sport, me. 
teo; ,20,10 Exploziv ma
gazin ; 20,40 Vremuri bu
nă şi rele (S);

7,3» Ştiri; 9,45 Ghi
dul Parlamentului; 10,00 
Show.ui Iui Mauri zio
Costanzo (r); 12,45 Fo
rum (mag.); 14,00 Ştiri; 
14,25 Cotidiene cu Vitte
ri® Sgarbi; 14,40 Beau. 
tifui (s); 15,05 Complot 
în familie (show); 17,00 
Mila ţi Shiro, Holli ţi 
Benji, Aventuri în Far 
West (d.a.); 1930 OK, 
preţul e corect (cs) ; 20,00 
Roata norocului (re); 
21,00 Ştiri; 21,25 Circu
lă zvonul (show); 21,35
Sport; 23,35 Ştiri; 0.15 
Sbow.u! lui M. Costanzo î  
2,30 Cotidiene (r) ; 2,45
Circulă zvonul (r) ; 3,30
Fiecare volum (r) ; 4,30
Target (r); 5,30 îngerul.

SAT 1
8,30 B r u n c h  — TV 

(magazin TV); 10,30 Gim- 
nastică matinală: 11,00 
Reluări ; 12,00 Treci la 
casă! (siteom.) ; 12,30 Lo. 
ving (s) ; 13,00 Vecinii (s) ; 
p r i e t e n u l " ;  13455 
Soarele Californiei (s); 
14455 Falcon Crest (s) ; 
1525 Numai iubire nui 
(siteom.); ,15415 Time
Trax (s.SF); 1625 Legea 
străzii (s.a.); 18,00 Sâ
riscăm! (re); 19,00 Totul 
sap nimic (re); 20,00 Şti. 
rile serii ţi sport; 20,30 
Roata norocului (cs); 21,15 
Doctor de munte (s)î
22.15 Chicago Hope (»);
23.15 Picket Fences (ş.pjj 
„Amorul doare tare".

6M  Ştiri NBC ; 7,00
Ştiri ITN; 7,30 Lumea a- 
faceritor, ştiri; 10,6» Co
merţ TV; 11,00 Rtffrtba- 
nilor — piaţa europ,; 
15,00 Roata bantior — 
piaţa americ.; 18,30 Pul
sul afacerilor azi; *9,00 
AM — informaţii; 2030 
Ştiri ITN; 2030 Golf. 
Turneul european Volvo 
PGA; 21,30 Datdine, cu 
Snm  Pauley: 22,30 XS*. 
gazinul ştirilor NBG, ea 
Deborah Norville; 83,30
Show.ul serii, cu Jay le -  
no : 0,30 Real Personal 
— talkshow; 1,30 Ştirile 
nopţii NBC; 2,00 Timp 
eg<0 (Show politici} MO 
Sbow-ul serii, cn Jay Bo
no ; 3410 Videomoda.

9,30 Patinaj artistic; 
11,30 HOchei pe gheaţă. 
CM dia Suedia -  selec. 
ţţunl de feti; 13,30 'la- 
gazinut Internaţional al 
sporturilor cu motor (r); 
15,00 Moto. Grand Prix 
Magazine. MP ai Jap*, 
niei (rez.); 15,10 Auto. 
Magazin FI (ştiri, inter, 
viuri cu campioni); 1660 
Călărie. CM Selecţiuni 
din finala concursului de 
dresat; 17,00 Hochei pe 
gheaţa. CM din Suedia. 
Grupa B : Austria, •— 
Rep. Cehă (d), selecţiuni 
din alte meciuri; 20,00
Hochei Pe gheaţă. CM 
din Suedia/ Gr. A : Fran
ţa — Germania/ Gr. B : 
Norvegia r“ Finlanda.

•  * •

tul locatarilor, pe baza u- 
nor convenţii civile acolo 
unde locatarii sunt pro. 
prietari sau a unui con
tract cu RAGCL-td hi ca
zul locuinţelor necumpăra
te, Iată deci că, în ciuda 
lipsei de spaţii disponibi
le, la Petrila s_a reuşit . 
prin folosirea acestor uscă- 
torii de bloc să se rezol
ve problema acută a spa
ţiilor comerciale pentru cei 
ce vor să întreprindă ceva. 
Bunăvoinţă să fie !

ADRIAN SALAGEAN

7.00 TVM Telemati. 
nai; 830 La prim» o» 
ră t 9,15 Santa Barba
ra (s/r); n&* vu m .
lexicon t ttdd- XMto 
pe -meitfilme. (Mf). 
12,20 Aur Ş* noroi
13.10 iooi audiţii; u m  
Actualităţi; 14,10 TVR 
laţi şl TVR Cloj-N.; 
16,00 Actualităţi;
16.10 Alfa ţi Omega—
pentru morala noas
tră de toate zilele; 
16415 De ta lume adU- 
nate...; 17,25 Desene 
animate ; 17,55 Fotbal. 
Preliminariile C.E. A- 
zerbaidjan — Ro. 
mânia; 20,50 Ac
tualităţi, meteo, sport;
21.30 Dr, Quinn (s)$
22.30 Noi frontieră 
(em, de ştiinţă); 23,10 
Actualităţi; 23,25 Coi* 
fluenţe; 23,55 Întâlni
rea de la miezul nop
ţii ; 0,35 Jazz-Fan.

R 2
7.00 La prima oră} 

9,15 Farmecul muzi
cii ; 10,06 Mag. sate. 
Ut; 11,00 telejurnal 
WorldNet; 11,30 Da.»
12.00 Gong t (r>; A R  
Valori Me sec. XX ;
13.00 Mozaic satelit 1 
13,43 Ritmuri meriea». 
Ie; 1AI* Serialul 
rialelor; 15.00 D* 
gua latina ; 1530 
■ sul regăsit:
D a .; 1630 Şi “ 
plâng m  i 
eco; 17Â0 A«r ţl 
roi 0 ); 1930 Em. in 
limba maghiară; 2opO 
Pleiade ; 20,30 Ritnmrt 
muzicale; 21,00 TVM 
Mesager: 2130 Mnsic» 
box; 22<00 Santa Bar
bar» (*): 22,45 Teatrft 
TV'; 0,40 Ritmuri mu» 
zicale.

9,00 Desene aniUMI. 
te (r); 9,30 Film se
rial : ,JF.B.I.“ (r) ; tMj» 
Ulm serial: „Chîps** 
(r); 1140 Film artis
tic : „Surorile" 0 )(  
13,10 Videotext; 18,0« 
Desene animate; 1830 
Film documentar 1 
„Managementul în afa
ceri" ; 19,00 Nodul
Gordian emisiune 
de Dan* Deac ; 2R0O 
Film serial: „Trăieş
te.ţi visul" — eP. 20; 
21,00 Telejurnal (emi
siunea de ştiri a te- 
lovizianii TELE 7 abc 
din 25. 04. 1995); 2130 
Film renal: '„Veci
nii" — ep. 20; 2230 
Civica ; 2230 Chestiu
nea zilei (emisiune de 
Cornel Nistoresca) 1 
23,30 Cartea de d âre; 
23,35 Staruri pentru 
totdeauna; 0,05 Vi
deo text

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

„6/49"
DIN 23. 04. 9®

34, 28, 48, 32. ţ  20 
Fond de câştiguri: 

1204287 425 Iei

TRAGEREA "
NOROC 1

DIN 23. 04. 95 
3, 2, 0, 6, 7. t, #  
Fond de câştiguri i 

194 353 235 B»
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AZI, Ilf CALIFICĂRILE 

„EURO *96”

Azerbaidjan - România
VtnerL 41 «priite, Istm reprezentativ 

al României a-a reunit la Bucureşti, 
pentru m şm m iM , joc din prelimina» 
rîile Campienatului European, Azer» 
b ai#» ' —• România, ce ae dispută pe 
itaSiSjt»# principal « n  Trata»», tn Tur
da. Wmlt primita ..ta configuraţia clasa, 
meatului, mulţi ar li tentaţi să afirme 

■ că c «a jad «fs*, că ai « i i i  au ea asi
gurată «tapau,' Sigur, dacă revedem 
componenţa totului Post&atai, « u e a »  

de ansamblu, St# şi «  vedatet ar in»
: ■ fi Mutaţi să *fto- 

ana. Sine ar A  
ai

i , « i saet m m m »  4» i
la fătawnaat m  m m *
meciul toarte in serios şi să nu uite că 
atu şttt ta  unda răsare «urpriza J 

Crezând in seriozitateâ băieţii naş» 
trl, pt ş- stonalismul ttaacţiaitenâui 
Angtal ierdăaaseu,. «rodam eă românii 
«or aborda şi această partidă cu taată 
fâspunitarea,,. că. spiritul lor de luptă fi 
isita ia  «ta §*âSPt*a' im se vor' lăsa a» 
do naice da tacurile ocupate tu clasa- 

- taertt, eft nu pir uita eă cel iuta impar» 
tant Meci — tntr-o «sună a. calificării - -  . 
este cei cam urmează, indiferent .«ta., ad
versar I \

-tată ş i totul de 39 de jucătoriconvo- 
cat la Bucureşti vinerea trecută şi care 
a  făcut deplasarea luni dimineaţa la 
Vrabzon: Stelea, Prunea, D. Petrescu, 
Pro dan, Mihaii, Belodedici, Selymeş, 
L Lupescu, Gh/Popescu, O. Munteaiiu, 
||:|»:..Ptatataastalt ^ătalizru, Bănii Lupu, 
jj, Timofte, Gâlcă, Gabi Popescu, Lăcă- 

Răducioiu, VjLădoiu. Hagi nu a pu
tut 'fi tocupfesrart.

Credem in victoria României şi urăm 
din toată iniiâa succes tricolorilor I 

Aci, din grupa I se mai dispută me
ciurile Polonia — Israel şi Franţa — Slo
vacia. " . . .

Iată clasamentul acestei serii, la„zi" i
I.ROMANIA 
t. Israel 
t .  Franţa 
4  Slovacia 
5. Poieni»
S. Azerbaidjan

3
2
1
I
1
e

9 -  4
7— 4
2— 9
8 -  6 
* -  4 
1—12

11
9
7
5
4
9

B eţi nu se prefigura un 
meci foarte greu of 
Corutetttai ta «tataia 

clasată, Armătura Zalău, 
totuţi 'să spunem condu
cerea tehnică a kunedo- 
rerdlor, tocătorii au pri
vit cu toată răspunderea 
şt partida de sâmbăta 
trecută, amlntfnău-şi că 
principalul lor rival ta 
'temi doi, am numit pe 

. Wracsaemt Braşov, a ca- 
p tiu  .» etapa « Z4-0, fe 
penultima clasată Phoe- 
ntx Baia Afară, obţinând

• <»*<■  ■ « ■ » ~

DIVIZIA A

Corvimii
continuă

seria
succeselor

doar un egal (2—Zi, după 
ce condusese cu Z—OÎ

Deci hunedorenti au luat 
foarte serios m edul eu 
Armătura Zalău fi au 
învins cu scorul de 3—0, 

■ prin golurile marcate de 
Gabor, mtn. 3Ş şi Mitri- 
că, minutele W9 fi $6.

Antrenorul ■. principal 
loan Reţea * trimis pe 
teren formaţia: Popa, 
Bardac, Crăciun, Sterean, 
Chira, Halostă, Costăches- 
cu, Gabor, dorea (Tetilea- 
nul, Păcurar (Hegyi), Mi- 
trică. Scorul ne scuteşte 
de prea multe comenta
re, dar putem spune că 
şi în acest joe Corvinul 
şi-a creat numeroase o- 
cazii de a înscrie, insă 
făranU portarul gazdelor 
a apărat foarte bine, fiind 
declarat de reporterul ra
dioului Timişoara cel mai 
bun jucător de pe teren!

C. SANDU

Ga şi In meciul cu Petrolul Stoina, 
sâmbătă, Vega Deva a început deconec- 

drept urmare, in mia. 3 extrema
_ 4e la Metalurgistul Sadu a des

chis scorul: 0—1 1 Devenii au căutat să 
pună stăpânire pe joc şi treptat au în
câ n t să o . facă prin pase repetate (u- 
neori prea ratat Înapoi) şi au reuşit să-şi

DIVIZIA B, SERIA AIII-A

Vegâ Deva - 
Metilargistal Stdi 

3  ■  I

...... advemarul. Fazele la .poarta
oaspeţilor abundă, dar taft intră
In plasă- De două ori fittsws Hcrindei, 
Luca şi Elek risipesc câteva ocazii .bu
ne de a marca. în  mtn. 26 insă Elek 
« # © 8 s§ ta stilul său caracteristic şi 
Se*feâei mia ta ffrir 1—l. fiii minatul 
3S, beneficiază de o britani li
beră de ta- 17—18 metri şi Ciobanu 
pane ta valoare şutul său puternic, dar 
şi schema repetată la antrenamente şi 
portarul dta Sada, exhunedoreanul Ct- 
prărescu, scoate mingea dta plata, 2—1.

Imediat după reluare, ta min. 52, Luca, 
aflat lângă bara din stânga şi portar, 
reuşeşte ta marcheze golul al treilea 

-(3—Ij, ce a' şi consfinţit victoria pe de
plin meritată a gazdelor. Şi cu toata ta 
atacurile fotbaliştilor de la Vegâ se 
«acced la poarta mâtalm^iştilor, scorul 
nu se mai modifică. In schimb, specta
torii au putut ta se bucure de câteva 
faze excelent „lucrate” de Rădos şi E- 
Ita, cei mai rafinaţi tehnicieni ai echi
pei devene.

Slab arbitrajul centralului Niculin 
Borna, din Ştei, care a împărţit cu mul
tă largheţe 5 cartonaşe galbene gazde
lor.

VEGA DEVA: Raheveanu, Fartuşnic, 
Bulgara (D. Gabriel), Neagu, Stan, Cio- 
baau. Popa, Bertadei (Stan), Luca, Ră- 
dos, Elek.
' SABIN CERBU

1 DIVIZIA A, SERIA A II-A

RKiULTATELE ETAPEI t  Poli. Timişoara — 
Jiul Petroşani 5—0; Unirea, Dej »»» Unirea Albă 
Iulia 3—2 ţ F.C. Bihor — Gaz Metan 4—0 ; Metrorn 
Bntşav — CJFJl. Cluj-N. 2—1; IJî.E.LJF. Crai®. 
«« — Gloria Reşiţa 3—2; CŞM. Reşiţa — CJFJR.

2—2; Armătura Zalău — F.G. Gorrinul 
Phoenix B.M. — I.CJ.M. Braşov 2—0; 

Tg'. Mureş — Tractorul Braşov 1—1.

C b A  S A M E N T U B

t  Poli. Timişoara 26 19
2- Corvinul Hunedoara 26 16
4  Tractorul Braşov 26 14

. 4  C.F.R. Timişeara ■■ 26 Ut
5. Jiul Petroşani  ̂ 26 13
6. Metrom Braşov. 26 12
7- C.S.M. Reşiţa 66 10
8. Gaz Metan M 11
9. AS.A. Tg. Mureş 26 « |

10. Unirea Alba Iulia 26 l f
U . Unirea Dej 26 11
12. Gloria Reşiţa 26 11
13. F.G. Bihor 26 11
14. LE.KX.I.F. Craiova 26 10
15. LC.LM. Braşov 26 10
16 CJ.B. Cluj-N. 26 6
17. Pboenix B. Afare 26 5
18. Armătura Zalău 26 2

2
6
7
8

67—16
60—26

1 12 
2 12 
8 8 
4 11
r  9
4 U
4 n
4 11 
3 12
5 11 
2 U  
5 15 
7 14 
420

32—30 
46—ta
26— 27 
24—26 
34—27 
38—34 
28—24 
36—35 
31—34 
38—36 
36—37
27— 30
28— 52
14— 45 22
15— 73 10

62
52
47
ta
40
38
38
37
37
37
37
37
36
35
32
23

ETAPA VIITOARE 
jiul Petroşani

Gaz Metan — Unirea Dej; 
I.E.E.L.I.F. Craiova; Unirea Alba 

Iulia — Poli. Timişoara; Gloria Reşiţa — Metrom 
Braşov; CF.R. Cluj-Napoca — Phoenix B. Mare; 
Corvinul Hd. — F.C. Bihor; Tractorul. Braşov — 
G&M. Reşiţa; C.F.R. Timişoara — Armătura Za
lău; I.G.LM. Braşov — AŞA. Târgu Mureş.

DIVI21A B, SERIA A IV-A
REZULTATELE ETAPEI: Laminorul Zalău — 

Minerul Cavnlc 6—2; Metalurgistul Cuglr — CPL 
Arad 1—0; Avântul Reghin — Olimpia Satu Mare 
6—3 ; Mineral Uricaifi — Parângul Lonea 3—1; Mo
torul Arad -r A S . Paroşeni 3—0; Minerul Lupeni 
— West Pecioa 4—0; Sticla Turda — Minerul Săr- 
măşag 6—2; Oaş Negreşti — Chimica Târnă veni 
6—1; F.C. Arad — Minaur Zlatna 0—2; A.S. Si- 
ghet — Olimpia Salon ta 3—0.

C L A S A M E N T
». Minaur Zlatna 28 22
2. A.S. Sighet 28 17
3. Olimpia S. Mare 28 17
4. Parângul len e i 28 15
5. CStimica Târnă veni 28 15
6. Metalurg. Cuglr 28 15
7. Minerul Uricani 28 14
8. AS. Paroşeni"  28 15
9. Olimpia Saionta 28 13

19. Motorai Arad 28 13
t i. Minerul Lnpod 28 13
12. Laminoral Zalău 28 13
13. Mineral Sărmăşag, 28 14
14. F.C. Arad 28 11
15. West Ferica 28 11
16. Oaş Negreşti 28 11
17. Sticla Turda 38 10
18. Minerul Cavnic 28 8
19. C.P.L. Arad . 28 7
20. Avântul Reghin 28 6

U L 
1 5
3 8 
1 10
4 9 
3 10 
0 13

13 
12 
12
13
14 
14 
13

3 14
2 15 
1 16
3 15
4 16 
3 18 
2 20

81—22
52—23 i
65—37
62—36
56—40
46—35
50—50
45—42
35—38
49—39
49—51
41— 43 
35—52
42— 54 
39—60 
34—69
43— 50 
28—43 
28—49 
24—71

67
54
52
49
48
45
43
42
42
41
40
40
39
36
35
34
33
28
24
20

aAfUOVWWiWUWWVVVWWWVWîrtrirrwYflraVVWVUVWWU?

*) Echipe penalizate cu 4 puncte.
ETAPA URMĂTOARE, 30 aprilie : Laminorul — 

Cugir; CJP.L. — Avântul Reghin; Olimpia SJVI. — 
M. Uricani ; Parângul — Motorul A. ; A.S. Paro
şeni — Minerul Lupeni; West Pecica — Arieşul 
Sticla Turda; Minerul Sărmăşag — Oaş Negreşti; 
Chimica Târnăveni — F.C. Arad; Minaur Zlatna — 
AS. Sighet; Minerul Cavnic — Olimpia Saionta.

W W iiVAVAW AVllVi-W .iVrtW ATi 'o . .V r tV w n W

DIVIZIA C

Minerul A ninoasa a  
ced at p e proprM teren

ta Divizia C, ta etapa 
de sâmbătă, au fost câ
teva psattde «ta. dispu
tate, surprinzând pe mulţi 
victoria Constructorului 
Hunedoara la Minerul A- 
nimam, — echipă ce lup
tă  dta răsputeri pentru 
un loc pe podium, dar şi 
scorul înregistrat la Brad, 
unde ASA Aurul a reuşit 
să învingă la sedf 4—1 
pe una dintre mie mai 
bine cetate echipe din 
actualul campionat ai Dir 
videi C, Victoria W  Că
lău. De fapt, aceste două 
formaţii îşi doresc mult 
tacul doi Apropiate ca

valoare, amoiseidtate şi 
experienţă competiţioimlă, 
ambele au şanse egale. 
Dor şi locul trei are an
gajate dispute llitre MU 
nerul Aninoasa, Minerul 
Ştiinţa Vulcan şi Dada 
Orăştie. Etapele viitoare 
„vor cerne* sita şi vom 
vedea până în final me
ciuri disputate în care 
cei med bum să $mâng& 

Chior te etapa iditoa- 
re (intermediară de joi, 
27 aprilie}, are loc un 
derby la CMmn, unde Vic
toria întâlneşte pe Mine
rul Ştiinţa Vulcan. Meci 
de m izaţi

REZULTATELE ETAPEI NR. 26, din. 22 aprilie:
Minerul Gertej — Jiul Petrila 9—0
Favior Orăştie •»* Haber Haţeg ţoeprez. o tep ţ 
Minerul Livezeni — Metalul ţStteter 3—2 
E.G,G.L. Călan — Minerul Ghriari 1—1 

■ Min. Aninoasa — Construet, Huncd, 4—2 
AS. Aurul Brad — Victoria *96 Călan 1—2 
Minerul Bărîâteni — Mineral Teliue '3—4 
Minerul Şt. Vulcan — Dacia Orăştie 1—2 

' <? *. A S A- M Ş  lf  T- U L'
1. Min. Şi. Valea» 36 23 2 1 121— 22 71
2. Victoria *98 Călan 26 23 1 2 94— 23 79
3. Dacia Orăştie 25 22 1 2 155— 22 J$t\
4. Minerul Certej ' 25 18 2 5 116— a 46
5. Minerul Bărbăteni 25 16 3 $ -77— tr .51
4. ASA. Aurul Brad 26 13 2 11 64— 39 ta.
7. Minerul Ghelari 25 11 3 11 37— 45 36
8. Minerul Livezeni 25 «11 2 12 54— 68 35
9. Minerul Teliue ' 26 10 3 13 39— 52 33

19. Construct. Hunedoara 26 10 9 16 39— 68 J Ş
11. Minerul Aninoasa 25 8 3 l i 43— 73 ■ t i '
12. Jiul Petrila 25 7 3 15 29— 72 ■»6!
13. C.F.R. Simeria 25 8 0 17 43—192 ^4',
14. Favior Orăştie - 24 7 2 15 44— 78 a
15. Haber Haţeg 24 7 1 16 30—116 22 *
16. Metalul Crişcior 25 2 3 20 27—102 9
17. EG.C.L. Călan 25 1 4 20 28—107 9

ETAPA VIITOARE, nr. 27. de joi, 27 aprilie:
Minerul Ghelari — Favior Qrăştic 
Haber Haţeg — Minerul Livezeni 
Metalul Crişcior —- Minerul Certej 
Minerul Aninoasa — E.G.C.L. Călan 
Jiul Petrila — C.F.R. Simeria 
Construct. Hunedoara — Dacia Orăştie 
Victoria ’90 Călan — Min. Şt. Vulcan 
Minerul Teliue —  AS.A. Aurul Brad

DIVIZIA C — JUNIORI
REZULTATELE ETAPEI NR. 27, DIN 22 APRILIE:

Minerul Certej — Jiul Petrila 4—9
Favior Orăştie — Haber Haţeg 2—1
Minerul Livezeni — Metalul Crişcior 3—6 
E.G.C.L. Călan '— Minerul Ghelari 3—1
Minerul Aninoasa — Construct. Hd. 8—1 
ASA. Aurul Brad — Victoria '90 Călan 5—1 
Minerul Bărbăteni •— Minerul Teliue 2—0 
Minerul Şt. Vulcan — Dacia Orăştie 4—3

C L A  S A M E N T i l l  :
1. Minerul Certej 25 21 4 0
2. A.S.A. Aurul Brad 26 17 0 9
3. Victoria ’99 Călan 2§ 16 2 8
4. Minerul Aninoasa J5 - » Ş .
5» Minerul Şt. Vulcan 26 15 2 9
6. Dacia Orăştie 26 14 0 12
7. Constrtict. Hunedoara 26 13 2 11
8. Minerul Bărbăteni 26 12 5 9
9. Minerul Livezeni . 25 12 3' 10

10. Minerul Ghelari 25 11 3 11
11. Jiul Petrila 25 10 3 12
12. Minerul Teliue 26 9 3 14
13. Favior Orăştie 25 9 1 15
14. Metalul Crişcior ? 25 8 0 17
15. Haber Haţeg 25 6 5 14
16. EG.C.L. Călan 25 7 1 17
17. C.F.R. Simeria 25 - 2 4 19

81—17 67 
69—26 51 
55—22 59
51- ̂ 25 47
48—42 47 
72—42 42 
55—40 41 
53—38 41 
41—36 39
52— 43 36 
45—40 33 
27—68 30 
35—60 28 
32—63 24 
38—67 23 
31—96 22 
17—77 10

ETAPA VIITOARE, nr. 28,' de joi, 27 aprilie :
Minerul Ghelari — Favior Orăştie,
Haber — Haţeg — Minerul Livezeni 
Metalul Crişcior — Minerul Certej 
Minerul Aninoasa — E.G.C.L. Călan 
Jiul Petrila — C.F.R. Simeria 
Constructorul Hunedoara — Dacia Orăştie 
Victoria ’90 Călan — Minerul Ş t Vulcan 
Minerul Teliue — A.S.A Aurul Brad

VASILE NEMEŞ, colaborator

Asul VII Miercuri, 26 aprilie 1995



Azi se arâ între monumente, 
mâine... în incinta tor I

Printre monumente scoa
se la iveală în. urma să
păturilor arheologice e- 
fectuate de specialişti, 
de-a lungul zecilor de ani, 
tot atâtea dovezi ale isto
riei noastre naţionale, a- 
cum se ară. Lângă ■ şo
sea, la vedere se ară cu 
plugul ! De exemplu, în
tre Templul zeilor me- 
dicinei şi Templul zeului 
vinului. Celui care a bă
gat plugul aici t s-a dat 
pământ în schimb de că
tre Primărie, dar nu a 
acceptat. Ce vor zice în 
vară specialiştii UNESCO 
ce vor poposi aici din 
întreaga Europă, întru
cât se doreşte ca aeest 
extraordinar complex de 
monumente să treacă sub 
egida UNESCO. Arături 
s-au efectuat în preajma 
Palatului Augustalilor. 
Ne-am întrebat atunci, 
stând de vorbă şi cu Po
liţia locală, s-au între
bat şi alţii cum a fost 
posibil acest lucru ? Se 
vă râde, cum se spune 
şi- cu, pantalonii de a- 
ceastă situaţie! Dar pă
mântul şi proprietarii lui 
au adevărul lor, care nu 
ţine de „pietre", de do
cumente istorice...

tn situaţia creată nu 
trebuie găsit ţap ispăşi
tor Primăria sau comi
sia comunală de hplica- 
re a Legii fondului fun
ciar. Pentry. că acestea 
au’făcut tot ce au putut. 
După cum ne spunea dl 
primar Adam Corul, în 
limita celor 5 ha de pă
mânt aflat în rezerva Pri
măriei s-a repartizat te
ren oamenilor in schim
bul celui aflat in peri
metrul complexului. Dar 
au fost numai 5 ha. Mu
zeul Civilizaţiei Dacice 
şi Romane dispune prin 
acte de proprietate■ doar 
de 2 ha teren (Amfitea
trul Roman şi Palatul 
Augustalilor). După cum 
arh mai menţionat, Pri
măria a mai oferit din 
rezerva ei 5 ha, dar 
săpăturile arheologice se 
extind în fiecare an. Până 
unde şi până când ? S-a 
săpat mult şi s-a conso
lidat puţin. Prin cele 5 
ha din rezerva Primă

riei nu s-au acoperit toa
te cerinţele.

Apropo de situaţii ab
surde ! Primarul comunei 
ne mărturisea că la Sar- 
mizegetusa s-au efectuat 
în anul trecut săpături 
de către istorici clujeni 
împreună cu un specia
list francez în grădina 
unui localnic care a ac
ceptat acest lucru în 
schimbul câtorva zeci de 
dolari, după care proprie
tarul a venit la Primărie 
să ceară pământ în 
schimb ! La Secţia din 
Sarmizegetusa a Muzeu
lui Judeţean se află pe 
stat de plată mai multe 
persoane — majoritatea 
paznici. Dar nu fac ni
mic pentru a împiedica 
turmele de oi să pască 
în perimetrul monumente
lor. Se plâng tot de Pri
mărie că nu-i ajută! Şi 
o alta : există un proiect 
de lege alcătuit de 38 par
lamentari pentru decla
rarea Sarmizegetusei ca 
rezervaţie arheologică... 
Asta înseamnă, după cum 
se precizează în document, 
că cetatea se întinde pe 
32 ha, la care e necesar 
să se adauge o suprafa
ţă,-de protecţie a monu
mentelor de încă 100 ha. 
„Se doreşte, probabil, ne 
spunea dl Adam Corui, 
6 ă doua Săpănţă"!

Un lucru, este cert: la 
Sarmizegetusa s-a săpat 
şi, probabil, să va mai 
săpa! Se sapă de către 
Universitatea din Cluj- 
Napoca, de Muzeul de 
Istorie a Transilvaniei şi 
de către Muzeul Civili
zaţiei Dacice şi Romane. 
Până unde şi pe al cui 
pământ ? După revoluţie 
s-au, făcut „planuri" („din 
cuţite şi paharevorba  
poetului) mari cil zona 
Haţegului — să devină 
o vale a Loirei, epicen
tru fiind, bineînţeles, Sar
mizegetusa. Intenţii fru
moase, benefice pentru 
istoria naţională. A apă
rut însă o buturugă mi
că — proprietatea pri
vată asupra pământului. 
O putem da la o parte, 
in numele unei idei ge
neroase ?!

MINEL BODEA

Pământul — această mare durere

! i

Dl Adam (Sortii, primarul comunei Sarmizege
tusa, este uri om calm, cumpătat, ca majoritatea 
ardelenilor, deci îşi iese. rar din firea molcomă. 
Dar şi atunci când o face, bufneşte, şi trosneşte cu 
năduf. Intr-o astfel de stare l-am găsit zilele tre
cute.

— Ce s-a întâmplat, dle Gorui ? — l-am între
bat, întrucât ne cunoaştem de mulţi ani. A replicat:

— Astăzi, orice să fii, numai primar nu.
— De ce ?
— Fiindcă nu mai terminăm odată cu împărţi

rea pământului, mare durere a oamenilor ce tră
iesc la ţară. Măsurăm, măsurăm şi iar măsurăm.

L-am lăsat pe dl A.G. să bombăne de altfel 
avea şi de rezolvat © problemă urgentă — şi l-am 
abordat pe dl Gheorghe ~Vrînceanu, inginer la ca
mera agricolă din localitate, pe care l-am rugat să 
ne prezinte stadiul în care a ajuns aplicarea Legii 
fondului funciar. Interlocutorul ne-a spus:

— In satul Breazova acţiunea s-a încheiat şi
s-au acordat 6Q de titluri de proprietate. In Sarmi
zegetusa s-a terminat măsurarea pământului şi se 
întocmesc fişele necesare * în vederea completării 
titlurilor respective. Se lucrează în satele Zeicani 
şi Păucineşti. Acţionează două echipe, pentru ca 
treaba să meargă cât mai bine. Eu şi colega, dna 
Luiza Lupescu, măsurăm în intravilan, iar dna E-. 
leonora Vrînceanu, împreună cu dl maior Dascălu, 
în extravilan. ' ■ ■ ■ • '  ■

— Ce l-a enervat pe dl primar, tot în legătură
cu pământul ? , . \
. — Cred că da. Sunt o seamă de oameni care,

"după ce măsurăm o tarla, se declară mulţumiţi de 
cât pământ şi unde au primit, ca după o zi-două 
să vină cu alte pretenţii, cu reclamaţii. Alţii mută 
ţăruşii de la locul iniţial. Aşa că trebuie să măsu
răm tarlaua din nou. Un domn din Hobiţa l-a a- 
dus astăzi în sat pe însuşi, conducătorul OCOT De
va ca să limpezească situaţia sa.

— Aplicarea Legii fondului funciar nu este de
loc uşoară, nicăieri. >

— Este adevărat, dar ne încurcă mult faptul că 
nu corespund datele din registrul agricol cu extra
sele din cartea funciară. In primul, de pildă, — am 
avut un caz concret — în registru scrie că omul aF 
avea dreptul la 61 ari, iar în extrasul de carte, 81 
de ari. Pe care act să-l bagi în seamă ?

Din alte surse am aflat că în satul Breazova s-au 
iscat deja 4 litigii cu privire la pământ, iar în Sar
mizegetusa 11. Sunt oameni — Pius Ştefănescu, Mi- 
hai ibals etc. — care vin toată ziuă la primărie 
să reclame că nu sunt mulţumiţi cum a fost mă
surat, pământul. Ba îi îndeamnă şi pe alţii să pro- 
.cedeze astfel. De aceea, în fiecare zi, la primărie 
se adună oameni mulţi. Este foarte frecventă mu
tarea ţăruşilor. Or, nu este de datoria primăriei 
să-i păzească.

L-am găsit, mai apoi, pe dl Adam Corui, mai 
liniştit şi am putut discuta cu dumnealui mai pe 
îndelete. Evident, totf despre aplicarea Legii fondu
lui funciar. Iriteriocutorul ne-a spus:

— Eu cred că se lucrează cu seriozitate şi răs
pundere. De altfel,, marea majoritate a oamenilor 
sunt mulţumiţi de măsurătorile făcute. Dar sunt şi 
din cei etern nemulţumiţi, care vâră şi zâzanie în
tre oameni. De aceea, o tarla se măsoară de două-' 
trei ori. v

N-ar trebui să se procedeze astfel. O măsu
rătoare ar ajunge..

—^Aşa feste,; dar ce te faci cu. cei pe reclamă 
peste tot ? Eu cred că sunt împinşi de cineva să 
procedeze astfel. ..

— De cine oare?
— Recent au fost prin Sarmizegetusa câţiva frun

taşi ai P.N.Ţ.G.D. Nu afirm ferm că ei ar fi îndem
nat oamenii, dar consemnez faptul. Oricum, ne vom 
ocupa şi* în viitor •— cu aceeaşi seriozitate şi răs
pundere — de aplicarea Legii .fondului funciar.

TRAIAN BONDOB

<r

Echipa - de la postul de poliţie

t : . %.

! l

Discuţia cu cei trei lu
crători ai Postului de 
poliţie de la Sarmizege
tusa ni s-a părut mai 
mult decât relevantă 
pentru ceea ce înseamnă 
munca poliţiştilor într-o 
adevărată echipă. O e- 
ehipă tânără, în care 
fiecare îşi cunoaşte bine 
rostul şi atribuţiile, poa
te cea mai tânără echi
pă de acest fel din ju
deţ. Şeful de post, plu
tonier Valeriu Stoiac, are 
33 de ani. Sergentul ma
jor Dorinei Avramescu, 
28, iar sergentul major 
Alin Jurjunescu, 21 de 
ani. Deci, o medie de 
vârstă de 27 -de ani. Cu 
toate acestea, din dialo
gul nostru a reieşit şi 
experienţa necesară pen
tru o astfel de activi
tate.

Ce s-a spus ? Că la 
Sarmizegetusa, din punc
tul de vedere al muncii 
poliţiştilor pu există pro- 

. bleme deosebite. Marea 
majoritate a oamenilor îşi 
vede de treabă, este de-a 
locului, respectă legea şi 
Pe poliţist, iar- la rândul 
ei este respectată.- Aces
tea sunt caracteristicile 
în care cei trei lucrează. 
Există o bună conlucra
re şi cu primăria, cu 
gardienii publici şi cele
lalte instituţii.

Din cele scrise până a- 
cum, ar reieşi că poliţiş
tii de la Sarmizegetusa 
nu prea ar avea de lu
cru. Or, nu este deloc 
aşa ! Nu de altceva, dar, 
Vorba aceea, pădure fă
ră uscături... Plus a in
tensă muncă de preve
nire. Iată şi câteva ar
gumente.^

Deţinerea ilegală de ar. 
mament artizanal de că
tre unii cetăţeni a fost o 
problemă pe care au so
luţionat-o poliţiştii de 
aici. Este vorba de Lau- 
renţiu Paveloni, Fran- 
cisc Toma şi Gosmin To. 
ma. Puştile au fost con
fecţionate' de Francisc 
Toma şi erau folosite de 
cei trei pentru braconaj. 
Se puteau întâmpla însă 
şi alte nenorociri. Dacă, 
de exemplu, la braconaj, 
Paveloni se întâlnea cu 
vreun pădurar cu care 
era certat ? Sau alte şi 
alte posibilităţi I 

Şi, dacă tot am vorbit 
de braconaj, să-l amintim 
şi pe loan Alexandroni. 
Diferenţa este că lui fi 
plăceau peştii, iar în loc 
de undiţă folosea mate
rial explpziv sustras. Tot

poliţiştii l-au depistat pe 
Iosif Feher care, sub in
fluenţa alcoolului, a pro
dus un accident de cir
culaţie, după care a dis
părut.

Una din problemele de 
mare actualitate cu care 
„echipa" de la Sarmize- 

. getusa se confruntă este 
aşa-zisul transport al ma
terialelor inflamabile. 
Mai exact, acest lucru 
înseamnă că, în general, 
sibienii cumpără benzină 
şl motorină din judeţele 
limitrofe, pe care o trans. 
portă şi o vând cu mari 
profituri în zona grani
ţei sârbeşti. 56 asemenea 
cazuri au fost descope
rite numai în acest an I 
Amenzile care s-au dat 
se ridică la aproximativ 
3000000 de lei.

V. NEAGU
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întotdeauna avem în vedere 

trebuinţele sătenilor
— Stimate dle Tenie 

Corui, în calitate de se
cretar al Primăriei co
munei Sarmizegetusa vă 
solicităm răspunsuri la 
câteva întreb£jri._ Mai în
tâi : câte proiecte de ho
tărâri a pus în dezbatere 
Consiliul local anul aces
ta ?/ Câte a adoptat ?

— In cele trei şedinţe 
ordinare, consiliul local 
a pus în dezbatere opt 
probleme mari, de însem
nătate deosebită pentru 
viaţa sătenilor, pentru 
rezqlvarea cât mai bu
nă, legală, a trebuinţe
lor lor de fiecare zi. Du
pă dezbateri aprinse - cu 
păreri pentru şi împotri
vă, consiliul local a a- 
doptat opt hotărâri.

— Vă rugăm să men
ţionaţi câteva dintre cele 
mai importante.

— Stabilirea impozi
telor, a taxelor pe pă
şune, taxe pentru închi
rierea căminelor cultu
rale la diferite ocazii — 
nunţi, nedei etc., buna 
gospodărire a localităţilor 
şi altele. De asemenea, 
au fost soluţionate anu
mite neînţelegeri legate 
de împărţirea pământul 
lui şi pădurilor, mai cu 
seamă între neamuri şi 
moştenitori. In toate ca
zurile s-au luat de bază 
actele legale doveditoare, 
prevederile legilor în vi
goare. Arăt că în ace
eaşi perioadă au fost e- 
laborate cinci dispoziţii

de primar, toţ în vede
rea unor treburi din sa
tele noastre, din viaţa 
oamenilor.

—- Aproape peste tot 
în judeţ, la primării, .ni 
se Vorbeşte despre un 
buget sărac şi in... scă
dere. La Sarmi cum e ?

— Tot aşa. Cel puţin 
îri ultimii 4—5 ani. Pe 
acest an încă nu ne-a , 
venit. Când 11 vom primi 
va fi dezbătut şi drămuit 
cu chibzuinţă, spre rezol
varea problemelor prio
ritare din comună. Vom 
pune mai mult în valoa
re activităţile anexe de 
pe lângă primărie, care 
anul trecut au vărsat în 
buget peste 1 656 000 Iei.

GH. I. NEGREA

Ogrăzi bogate
Au case frumoase sate

le comunei Sarmizegetu
sa. Cu ogrăzi maţi, cu 
multe acareturi. Şi boga
te in animale. La ora 
actuală, in cele 496 de gos
podarii există 790 bovine, 
8 380 oi, 250 de cai, 65# 
capre ş.a. Sunt gospodari 
— precum Ianâş Moisoni 
şi Mihuţ Goruţ, din satul 
de reşedinţă a comunei, 
Gheorghe Găină şi Gheor
ghe Bărboni -din Păuci
neşti, Iosif Jura din Zei
cani, Romulus Obrejan din 
Breazova, Petru Dumoni 
şi loan Bernat din Hobi
ţa etc. — care au ogrăzile 
foarte bogate în animale. 
Dna ing. Luiza Lupescu, 
de la camera agricolă din 
comună, opina :

— Pământul Sarmizfe- 
getusei este sărac, produ
ce puţin. în schimb avem 
fâneţe multe, ce produo 
iarbă din belşug. De aceea 
oamenii s-au orientat spre 
creşterea animalelor (Tr. B.)

ia I
Sarmizegetusa a trăit. în 

anii de dinainte de .1989 
un vizibil şi nefiresc pro
ces de depopulare. Aşa 
s-a ajuns ca la ultimul re. 
censământ comuna să nu
mere doar 1555 de locui
tori. Dar se pate că exo
dul s-a oprit, ba chiar 
unii dintre cei plecaţi se 
întorc la locurile de baş
tină. Chiar dacă se întorc 
doar să-şi lucreze pămân
tul moştenit, să-i culeagă 
roadele, să nu-1 lase în pa
ragină. Şi încă o mică do
vadă în direcţia reîntine
ririi populaţiei; anul aces
ta s-au întemeiat trei fa
milii, s-au născut şapte 
copii. Numai în satul Brea
zova, unul dintre cele mai 
miei din comună — 59 de 
gospodării şi 186 de locui
tori — sunt 22 de copii 
sub şase ani. Semne bu
ne... (Gh. I. N.)

In holul Primăriei •— 
un afiş: Tarife la lucră- 
rile agricole executate de 
Agromec Cârneşti, secţia 
Sarmizegetusa : arat-grâpdt 
— 50 000 lei hectarul, dia- 
cuit — 18 780 lei/ha, ■ se
mănat porumb — 14190 
lei/ha; plantat cartofi — 
44 690 lei/ha, prăşit — 
12100 lei/ha, rebilonat 
cartofi — 13 106 lei/ha, er- 
bicidat — 6 300 lei/ha, ştro, 
pit — 12400 lei/ha, recol
tat cereale — 13 350 lei/ha  ̂
transport cu remorca —• 
10 006 lei pe oră, luqfări 
cu Ifronul — 13 000 lei pe 
oră. Tarife, tarife... '  Pre
ţuri - nenegociabile I Biet 
ţăran, ..necăjit şi amărât al 
fost, aşa ai rămas v m  
în zi de azi. Dar mârtdtîa 
că ai fost şi eşti talpa ţă
rii... Dacă mândreţea ar 
ţine şi de foame,.;

(Gh. i. m

Anul VII •  Nr. 1368 Miercuri, 26 aprilie



JienUu femeiie născute în Zodia
Zawiutui {ZI. 04 -  21. 05)

Horoscopul lunii spune că nu staţi 
grozav cu sănătatea. Suferiţi de amig- 
dâlită, faringîtă, laringită sau diferite 
angine.

In ce priveşte afectivitatea, sunteţi 
senzuală şi echilibrată, vă place să co
mandaţi, posedaţi energie şi tenacitate.

Profesiune. Sunteţi mânată către 
latura practică a lucrurilor, unde insă 
sunteţi, lipsită de spiritul de inventivi
tate necesar. Vă Învingeţi totdeauna 
adversarii şi reuşiţi în tot ceea ce fa
ceţi.

Standul S.C. ,,Tima Comexim" S.R.L. Deva,. în 
cadrul celei de-a Il-a ediţii a HD — EXPO ’95. Flori, 
multe fiori artificiale, sfidând frigul... natural al 
acestui aprilie.

Foto: PA VEL LAZA

-Să presupunem că la în
ceperea clasei I copilul are 
încă tulburări de vorbire. 
Il vor deranja ele pe copil 
în activitatea sâ de învă
ţare a scrisului şi cititu-

vorbire, dar care nu a 
fost antrenat prin exerci- 
ţii-joc de acest tip, devine 
uneori un adevărat coş
mar pentru un copil ’ cu 

' tulburări de pronunţie. La

tivita tea şcolară. Este cer
tat de părinţi, de învăţă
tor, uneori mai râd şi co
piii, de el şi şcoala devine 
un adevărat coşmar. Aceas
ta are repercusiuni asupra

dornic să înveţe. La pu
ţin timp după începerea 
şcolii, el devine capricios, 
plângăreţ, retras. Timidita
tea lui s-a accentuat trep
tat, pentru ca după o lu-

mare, a fost necesar să 
întrerupă şcoala şi să ur
meze un tratament logo
pedic intensiv. Gopilul a 
făcut progrese. rapide în 
vorbire şi treptat şi-a re-

Tu
■ * ■

••• ’r ... . - .....

Iburările de vorbire şi adapt;irea şcolară (11)
lui ?-Ii vor face mai grea 
adaptarea şcolară ? Răs
punsul este afirmativ.

In primul rând, pentru 
a citi şi a scrie corect, co
pilul trebuie să fie capa
bil să analizeze cuvintele, 
deci să le descompună în 
sunetele din care. e format 
şi să reţină ordinea aces
tora pentru a putea scrie 
cuvântul corect. In activi
tatea de citire; el trebuie 
să recompună cuvântul, şă 
facă o sinteză a sunetelor 
componente. Această acti
vitate dificilă şi pentru 
un copil fără tulburări de

majoritatea acestor copii 
omisiunile, substituirile, 
deformările de sunete se 
vor oglindi şi în ceea ce 
scrie, mai ales când scrie 
după dictare. Pentru a 
scrie după dictare, copilul 
trebuie să descompună 
cuvântul în sunete, pe ca
re apoi trebuie să şi le 
„dicteze" în ordine. Este 
evident faptul că un copil 
care nu pronunţă corect, 
nu va putea scrie corect, 
pentru că el va scrie aşa 
cum pronunţă. Ga urma
re, oricât s-ar strădui, co
pilul nu are succes în ac-

dezvoltării psihologice a 
copilului, a relaţiilor sale 
eu ceilalţi copii şi cu a- 
dulţii.

Pentru a fi mai convin
gătoare, voi da un exem
plu, din multele pe care 
le-am întâlnit. Un copil de 
şase ani şi jumătate, in
teligent, vioi, sociabil, dar 
cu tulburări de pronunţa
re a mai multor sunete, 
începe şcoala. Familia nu 
a acordat importanţă de
fectului de vorbire, până 
în acel moment. Gopilul 
merge cu plăcere la şcoa
lă, fiind vesel, prietenos,

nă şi juiAătate copilul să 
refuze să vorbească cu în
văţătorul şi colegii, iar ul
terior chiar să meargă la 
şcoală, făcând adevărate 
^crize de furie" când era 
solicitat să scrie sau să 
citească. Ge s-a întâmplat 
de fapt? La început, co
piii râdeau de el când 
spunea ceva sau răspundea 
la lecţii. Unii îl imitau. A- 
poi el nu reuşea să scrie 
corect, oricât se străduia. 
Deci, şcoala nu i-a adus 
nici o mulţumire, numai 
necazuri, pe care nu le 
putea depăşi singur. Ca ur-

dobândit încrederea în el, 
redevenind vesel şi vioi. 
In anul următor a fost re
încadrat în clasa I, adap- 
tându-se cu uşurinţă şi a- 
vând rezultate şcolare foar
te bune.

Dar părinţii pot evita 
asemenea situaţii trauma
tizante pentru copilul lor, 
dacă nu ignoră tulburările 
sale de vorbire şi se adre
sează la' timp logopedului, 
urmându-i întru totul sfa
turile. ;-

DORI.NA LOGIN, 
psiholog

ESENŢA DE LILIAC
...Când liliacul va-nflori 

din nou.„ noi vom putea 
profita, pentru a ne pre
para, . foarte simplu, o e- 
senţă. Iată cum : intr-o 
sticlă închisă la culoare, 
se pun (până la jumăta
te) petale de liliac bind 
înflorit. Se umple eu al
cool şi, închisă ermetic, 
sticla ' se păstrează la Ido 
rece şi întunecos. După 6 
săptămâni, o' parte din c- 
senţă se diluează cu o can
titate dublă de apă fiar
tă şi răcită. Se foloseşte 
pentru a se şterge faţa; 
în alergii sau la lovituri, 
se tamponează zona.

PLANTE DE LEAC
•  MIEREA URSULUI.

Se mai numeşte plămână- 
rică. Este o plantă ierba- 
cee, cu tulpina ce poate 
ajunge lâ o jumătate de 
metru înălţime. Are tulpi
na păroasă şi frunzele dis
puse alternativ şi lipsite 
de peţiol, la4 bază formând 
o rozetă. Florile în vârful 
tulpinii formează o inflo
rescenţă în formă de se
ceră, roşiatice la început 
şi apoi se schimbă în al
bastru.

Se recoltează frunzele 
în martie—mai (în timpul 
înfloririi). Infuzia se f<jjb- 
seşte în tuse, răguşeala, că 
expectorant. Extern,’ legiu
nea (freeţia) se foloseşte 
contra degerăturilor, pe- 
cinginei, mătreţei şi în ca
zul fisurării sânului.
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CUVÂNTUL LIBER

La sera dîn Petrila şi la 
cele două florării ale 
RAGCL Petroşani lucrea
ză numai femei, respectiv 
5 la prima şi câte 2 la 

‘magazine. Prin strădaniile 
şi dragostea lor pentru 
frumos asigură localnici, 
lor, materialul pentru zo
nele verzi şi ghivece cu 
flori şi arbuşti de aparta
ment, buchete de mjxea. 
să, .pentru alte ocazii, a- 
ranjamente florale, coroa
ne, jerbe, tot ce solicită 
oamenii.

Dna Mioara Gireadă, 
ingineră horticolă, „şefa 
noastră“, cum îi spun cu 
simpatie fetele din subor. 
dine, spunea că, deşi sera 
nu are încălzire, reuşesc 
să producă gard v iu ' şi

răsaduri pentru zonele 
verzi ale Văii Jiului, dar 
şi azalee, camelii şi ie- 
niipărus. „Fetele — pre
ciza dna Mioara — au fă. 
cut înainte de 1989 un 
curs de ikebgna la Bu
cureşti, cu o japoneză 
Aceste cunoştinţe şi fan
tezia proprie, după cum 
mărturisea ună din fete, 
le ajută să realizeze a. 
ranjamente din flori de 
mătase său naturale, co- 
şuteţe, casete,' aplice de 
perete, creaţii în- care cu
loarea şi bunul gust îşi 
dau mâna spre ă ne în
frumuseţa interioarele.

Trist este că după 1989 
scăderea nivelului de trai 
îi obligă pe mulţi să re
nunţe la aceşti stropi de

culoare şi lumină, care 
sunt florile. Dintr-o ne. 
voie pentru sufletul nos
tru, florile ău devepit 
pentru cei mai mulţi un 
lux. Dar fetele dnei Mi
oara nu se resemnează. 
Îşi iubesc munca — sau 
poate e mai nimerit s-o 
numim artp. — într-atăt 
încât au venit tocmai la 
Deva cu o expoziţie fio. 
ricolă de primăvară, în- 
chviiată Paştilor. Expoziţia 
a constituit o surpriză 
plăcută pentru cei ce lu
crează în clădirea Tribu. 
naiului judeţean şi o re
uşită pentru organizatoa
re.

„Expoziţia floricQlă de primăvară" a R.A.G.C.L. Petroşani.
Foto : PA VEL LAZA

Nerostită chemare... fideli regăsire

VIORICA ROMAN \

\

Iubim pământul, iubim lutul, iubim...
'Din anii îndrăzneţelor construcţii în 

nisip, el ne asigură stabilitatea şi, fără 
să ştim de ce, mângâiem materia-mamă... 
inconştientă mângâiere, consecventă mân
gâiere, chiar pătimaşă în neştiinţa ei... 
Şi, fără să ne dăm seama, ne ~apropiem 
mereu de glie, pe măsură ce timpul ne 
creşte, ne înalţă, ne ridică... Ti simţim 
prospeţimea mai aprig, cu fiecare pri
măvară, când zvâcneşte prin noi, cu 
bucuria înmuguririi, cu explozia de via
ţă, purtată de fluidul regenerator al se
vei, '  pulsând prin noi, prin tot ce-i viu, 
prin vreme...

Şi în neîncetata rostogolire, ne alin
tăm pe suprafaţa-i aspră şi ne apropiem ‘ 
de el într-o dureroasă contopire, căci ne 
cheamă, ne strigă, mereu ne strigă şi ne 
cheamă, apoi ne, absoarbe treptat,, neob
servat, odată cu razele pătrunzătoare ale 
soarelui, filtrat prin noi, într-o adiere 
dulce şi o pătimaşă îmbrăţişare...

Ne iubeşte pământul, ne iubeşte lu- 
tiilj ne iubeşte...

Anii ne aduc bucuria frământării lui 
spre liniştirea şi liniştea noastră, înspre

descoperirea spontană a adevărului că 
timpul trece cu noi, prin noi, peste noi, zdrdt* 
bindu-ne într-o nimicitoare îmbrăţişare-, U- 
niformizându-ne sub şenîla-i neiertătoa
re, apropiindu-ne, contopindu-ne, pe ne
simţite, cu materia din care ne-am năs
cut...

Ne contopim cu firea, ne iubeşte na
tura... tot mai mult-o iubim, râvnind la 
liniştea calmă şi la echilibrul ei măreţ...

Dar acum, prea adeseori, pentru prea 
mulţi, chemarea lutului macină suflete, 
dorul de pământ devine dorinţa de a-1 
avea cu orice preţ, şi-i arde ou patima 
mistuitoarelor iubiri, devenind — în Iar 
ga măsurare a timpului — cenuşă. Tot 
mai mulţi vor pământul, chiar rriai pu
ţin cuvenit, îl doresc, fao din cl motivul 
urii şi al iubirii, malefică iubire, an
cestrală ură a omului care uită că moa
re, care uită că acelaşi pământ, dorit CU 
patimă devoratoare, îi va înghiţi, încor- 
porându-1 într-o nerostită chemare, dar 
îmbrătişându-1 cu fiorul ultim al fidelei 
regăsiri...

Prof. LIVIA I’UMURESCU, 
Brad



Avem în faţă Minuta 
Deciziei civile nr. 1208/ 
1994 a Tribunalului ju
deţean, din care reţinem: 
'«Admite ca fondat recur
sul introdus de către pe- 
tftihul Tibescu loan, ad
mite plângerea introdusă 
4e pe lentul recurent, mo
difică Hotărârea «r. 96/
<998 a Comisiei judeţene 
Hunedoara pentru Stabi-

zare-cumpărare. Repetăm, 
pentru a fi bine înţeleşi i 
vânzătorii au înstrăinat 
(vândut) ca«a şi grădina, 
nu şi cele 0,50 ha de pă
mânt din hotarul satului, 
care pe nedrept ii folo
sesc Surdu loan fi Surdu 
Dorica, aşa cum corect, in 
litera legii, a stabilit Tri
bunalul Hunedoara, pe 
baza probelor de netăgă-

D a c ă  n u  v r e a  
d l p r im a r ...

dreptului de ' propriu» 
privată asupra tere- 
„ in sensul t i  atri- 

Ştete #ecwe«**»ilui supro- 
a a  de ha. Dispune 

titlului de pru
sii acest sens. O- 

n intimat să aii. 
ecurentedul suma

\-m  m m  m  c9ă»fou da
! IdtecatK. „ DEFINITIVA. 

•«** «l JPrWiunţatâ jn  şe- 
dBnţă J pdmitl ite  »  iu-
• te  M#P,

Dar i i  prezentăm pe 
icurt rasul de care ne o- 
cupăm |p  rândurile de fa
tă, VW HM loan Tibescu, 
pe mm» Dorel-Ioan şi 

- « Tibescu, a u
Vândut intimaţilor Surdu 
loan şi Surdu Dorica imo- 
bllul Înscris la cartea 
funciară la nr. 1698, Din
eu Maca, fa nr. top. 399— 
400—491/3, compus din ca- 
■Sâ - fi te  .«dinţe, iar su
prafaţa «te 250 mp teren 
a trecut in proprietatea 
statului. In actul de vân- 
zare-cumpărare se men* 
ţionează e i imobilul vân
dut a fost dobândit prin 
donaţie de către vânzători. 
Aceştia nu erau proprie, 
teri asupra terenului în 
Suprafaţă de 0,59 ha, ci 
numai asupra construcţii
lor, deci nu puteau în- • 

i străina acest pământ, de
spre care nu se spune nici 
o vorbă In actul de vân-

Prin 1993, în România a 
sosit şi turcul Zafer Celik. 
Pfe atunci (ca şi acum), ţa
ra, noastră s-a dovedit un 
«paţtu fertil de afaceri pen
tru mulţi conaţionali ai 
(Oi Zafer. Treaba-i insă că 
personajul cu pricina a- 
vea alte gânduri. Să facă 
Mni, cât mai mulţi, pe 
Căi necinstite. Mai ales 
profitând de lipsa de inxor- 
mare şi de credulitatea 
oamenuor. Şi a început să 
promită in creapta şi-n 
stânga tot fe.ul de anga
jări şi plecări în străină
tate etc., etc. Până la ur
mă, turcul a fost depistat 
şi dat pe mâna justiţiei. 
Astfel se face că îri oc
tombrie trecut, Judecăto
ria Deva îi condamnă la 
doi ani închisoare pentru 
înşelăciune avut privat, 
fats material în înscrisuri 
bficiruc şi uzurpare de ca
lităţi oficiale. Pentru in
fracţiuni asemănătoare, 
Zaier Celik a fost condam
nat şi de Judecătoria Alba 
Iulia. La vremea, aceea, 
noi am scris despre aces
te chestiuni. Revenim în
să astăzi, deoarece, în le
gătură cu afacerile turcu
lui mincinos au apărut e- 
jgmente noi. Credem că-i 
bine să fie cunoscute, nu 
de altceva, dar s-ar putea 
Să apară şi alţii ca el. Aşa
dar...

In afară de judeţele Al-

duit aflate la dosar.
Cu sentinţa DEFINITI

VA în mână, dl TibescM 
loan s-a prezentat la Pri- 
măria din Mărtineştj, mai 
precis la dl ' primar Lu- 
cian Cădartu. Refuzul a 
fost total: nu şi nu. Din 
luna iuinie 1994, când sen
tinţa Tribunalului Hune
doara a rămas definitivă, 
dl Tibescu loan nu a fost 
pus In drepturi, nu i s-a 
dat pământul, cefe 0,50 ha. 
Nu vrea dl primar Lucian 
Cădariui Na vrea şi pace 1

In legături cu acest caz 
am cănit părerea mai mul- 
tor lucrători reputaţi din 
justiţie «• jjrodurori, jude- 
că tort, avocaţi. Am reţinut: 
Hotărârea judecătorească 
rămasă DEFINITIVA are 
putere de lege. Neaplica- 
rea ei înseamnă încălcarea 
legilor statului de drept. 
Nimeni nu este mai pre
sus de Lege. Toţi ne su
punem legilor ţării. Deci, 
dacă o hotărâre definitivi 
are putere de lege, înseam
nă că ne a w m n  d ,  o 
aplicăm, o respectăm, in- 

- diferent de funcţia pe ca
re o deţinem.

Aşteptăm -şi părerea dv., 
dle primar de Mărtineşti, 
dar şi a celor care răs
pund de executarea, de a- 
plicarea sentinţei Tribu
nalului Hunedoara.

GIL I. NEGREA

ba şi Hunedoara, în ace
eaşi perioadă, Zafer Celik 
a acţionat şi în municipii
le Braşov şi Oradea. Cu 
aceleaşi metode.

în februarie 1993, între 
multele localităţi prin care 
se perindă, în căutare de 
clienţi, se află şi Braşo
vul. Aici are o prietenă 
— Lora Lohodar, la rân
dul ei, Lora are şi ea o

A LEX, SED LEX
VWVVWWWWMVVVWWVVWVWVtftWVVVWVtfVWVWVVW.

PIN ACTIVITATEA POLIŢIEI

•  Şerban Lucuşor, de 
19 ani, din Petroşani, mun- 
citor la RAGCL, şi Şer
ban Vasile, <te 16 ani, din 
aceiaşi localitate, âu spart 
în noaptea de 29/39 mar
tie o baracă ae aparţinea 
unor muncitori de la S.C. 
„Tim* SA Petroşani, de 
unde au furat lamuri in 
valoare de aproape două 
milioane. La „aventură", 
bei doi au atras şi pe 
Grancea Emil, de 15 ani.

Nicuşor şi Vasile sunt 
cercetaţi in stare de arest.

•  A  fost depistat de po
liţie grupul de infractori 
condus de Mihăilă Nicoiae 
Ovidiu, de W attf, din Pe
troşani, muncitor Ia $9$. 
Petrila, Copoi loan, de l f  
ani şi Mihăilă Neluţu Lu
cian, de 15 ani, ambii din 
Petroşani, care in luna 
«priite m  'pătruns prin e- 
fracţie ' în Incintă , S.C. 
Coran SA Petroşani de 
unde au sustras materia
le de peste 31 milioane lei.

în  urma degradării a- 
cestor materiale au pre
dat j>iese componente la 
centrul de colectare a me
talelor neferoase, contra 
sumei de 28 000 lei*

Frumoasă afacere, nu?
Mihăilă Nicoiae Ovidiu 

' şi Coroi Loan meditează în 
arestul poliţiei, mezinul 
grupului a fost depus la 
centrul de minori iar... SO 
Comin SA Petroşani, prin 
oamenii săi, se' gândeşte 
cum va recupera prejudi
ciul cauzat unităţii.

•  In urma controalelor 
recent efectuate pe dru
murile publice de către 
lucrătorii Serviciului Po

litiei Rutiere au ^fost de
pistate mai multe persoa
ne care au săvârşit in
fracţiuni la 'Legea • cireu- 
t e ţ i e j . b ' / V ' ‘ -

•  Jeleriu petră, din să
dii Chimindia, conducea 
tractorul HD-01-CDE, fără 
permis de conducere. Ce* 
pălău Patnfil din satul

•său a încredinţat con
ducerea tractorului HD-01- 
MPS lui Gavriîă Nicuşor 
Dănuţ, din sătul Băla ta, 
pare nu poseda permis da 
conducere, Altei Daniel, 
din Nşgţpi Mare, a circu
lat cu un autoturism adus 
din străinătate, Met nu era 
înmatriculat, folosind nu- 
mere false.

Tot autovehicule neîn
matriculate şi eu numere 
false au condus Naşte A- 
drian Sorin,-de 2 | de ani, 
din Orăştie, Pater Arpao 
din Petroşani şi Jurca 
loan din Leşnjc.

Pentitt faptele lor 
răspunde penaj.

vor

•  Grupul de ţineri for* 
mat din Pinczaş < 
din Caransebeş, Lazăr Ni
coiae din Lupeni, Borcea 
Mărioara din Petroşani şi 
Hamza Alexandru din Ca
ransebeş, au sustras din 
incinta EM. Livezeni pie
se din metal în valoare de 
cca. 4 090 000 lei. Toţi sunt 
cercetaţi in stare de arest* 
Dar şi paznicul Oâncea 
Ştefan, Căre a „închis o- 
chii" contra sumei de 
10 000 lei.

Maior MIRCEA NEGRU, 
Compartimentul 

Prevenire din 
Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie Hunedoara

rfVryWWWVWtAflAWUWWVWWWVWWWVVHVWWWîflA

cu răspundere limitată. 
Mai mult, turcul se dă 
rezident în Olanda şi îi 
promite omului sprijin trt 
obţinerea vizei de intrare 
în această ţară. Pentru 
început, Sonea scoate pen
tru aceste treburi 400 de 
mărci. După un timp, Za
fer li arată „asociatului" 
7009 de mărci, spunân- 
du-i că ii va folosi pentru

T u rcu l m in c in o s
,irtfW-r* ~ *

prietenă: Olimpia Banu. 
Femeia este şomeră, aşa 
că nu i-a trebuit turcului 
prea mult să o facă ■ să 
creadă că este patronul u- 
nei cofetării din Braşov, 
pe care urmează s-o mo
bileze, apoi s-o deschidă. 
O va angaja dacă îl îm
prumută cu 290 000 de lei, 
pe care îi va restitui în
tr-o săptămână, când îi va 
primi de la tatăl său din 
Olanda. La scurtă vreme, 
don patron a dispărut.

Mai trece o vreme, şi 
pe Zafer îl aflăm la Ora
dea. îl cunoaşte, între al
ţii, şi pe loan Sonea. A- 
cestuia îi propune, nici 
mai mult nici mai puţin 
decât constituirea untu so
cietăţi româno-olandeze.

derularea operaţiunilor co
merciale în cadrul viitoa
rei societăţi. Cum Sonea 
nu are atâţia bani, Celik 
se oferă să-i vândă bu
nuri în Olanda, pentru a 
obţine o sumă echivalen
tă. Şi uite aşa primeşte 
două blănuri de vulpe ar
gintie, 55 gr aur (lănţişoa- 
re, inele, brăţară, cercei), 
şi 8 000 de forinţi.

După obţinerea acestor 
bunuri, în loc să ia dru
mul Olandei, turcul plea
că direct la Mangalia, un
de depune bunurile la o 
consignaţie. Nu pentru mul
tă vreme, pentru că Ie 
scoate şi dispare din nou. 
Dl Sonea loan se va con
stitui parte civilă cu 
5 500 000 de lei!

Următorul client al lui 
Zafer va fi loan Mureşan, 
tot din Oradea. Pentru 259 
de mărci, îi promite aces
tuia viza pentru Olanda. 
Nu-i o problemă, întrucât 
tatăl său are o fabrică de 
televizoare în această ţa
ră. Omul schimbă 400 000 
de lei în valută şi îi pune 
în palma turcului. Cu ace
eaşi sumă acum Mureşan 
se constituie şi el parte 
civilă.

Se pare că la Oradea 
i-a mers turcului cel mai 
bine. Spunem acest lucru, 
bazându-ne şi pe 9 altă 
păţanie a lui Ovidiu loan 
Mureşan şi Florin Dorin 
Mureşan. Celor doi le spu
ne că doreşte să deschidă 
o fabrică de pâine în mu
nicipiu. Iar dacă doresc 
viză pentru Olanda, îi cos
tă 700 ^  mărci. Primeşte 
banii şi dispare ca de 0- 
bicei.

Dacă stăm să socotim, 
prejudiciul cauzat celor 
amintiţi depăşeşte 7 000 900 
de lei I

în prezent, turcul minci
nos se află în Penitencia
rul Bîrcea Mare, pentru 
executarea pedepselor an
terioare. Urmează a fi pu
să în mişcare o altă acţiu
ne penală, pentru infrac
ţiunea de înşelăciune avui 
privat.

PERIOADA 27 APRILIE — 3 MAI
B E R B E C

Este timpul cel mai potrivit să vă ocupaţi de pro
blemele din casa dv. V-aţi suprasolicitat, e bine #S 
vă relaxa^- Sâmbătă, dacă n-aţi plecat de acasă, fa- 
eeţi-Q împreună cu persoana iubită. Folosiţi-vâ in
tuiţia, care e la cote maxime. Sfârşitul perioadei 
este marcat de posibile neînţelegeri, : -

T A U R  'V .c  ■ M
Armonie sufletească, dorinţă de a împărţi «rest . 

pcea-plin cu omul de lângă dv. Vă e greu s l  luate o 
hotărâre. Sâmbătă, posibile câştiguri financiare, tot- 
nâvofnţă din partea prietenilor. Duminică ar fi bine 
s ţ vCdeţi un spectacol. Porniţi eu dreptul la început 
ae Săptămână. Marţi' tot felul de idei năstruşnice. 
Afacerile sunt In plină desfăşurare miercuri.

« S EMENI
Obţineţi protecţia Unei persoane de sex -opus, joi 

fiind zi potrivită pentru speculaţii »«U focuri de no
roc. Lucrurile par să se complice, dar vă descurcaţi- 
Dacă aveţi răbdare, sâmbătă, chiar Şi e afacere poa
te să vă iasă bine. Duminică riscaţi să aflaţi lucruri 
neplăcute; evitaţi jocurile de noroc! Prudenţa trebuie 
pusă pe primul plan şi ia începutul săptămânii.

' B A O
Aflate 0  hotărâre Importantă ce 

dv- Persoane amabile din 4 
fo forţele proprii. La

.... cariera
sporese (acre-

. de rezolvat * 0  problemă «tonici. HStnSntdl o \  
şuetă In doi vă remontează pentru •  «wuă t i ,  . 
n*. Puteţi fi ţinta unei bbâitt, dar nu trebuie s i vă /
pese. Nu,jîeglijaţi problemele de s&nătete.

' L E U
Aştepiaţi-vă la «n avfo psfitlv in orice problemă. 

VI se va confirma telefonie că aţi fost admateăL âă 
zicem şi numai intr-o prietenie I La sfârşitul Săp
tămânii aveţi chef de joacă şi e bit» «ă fooeţi «Mfb- 
Vă veţi remarca oriunde «te merge, duminică. Luni 

'aveţi parte de elogii, iar marţi vă lărgite cercul de 
admiratori.

:v ■ F E C I O A R A
'Micite' dv iniţiative particulare işi vor dovedi ren

tabilitatea. Veţi avea o discuţie satisfăcătoare cu par
tenerii de afaceri. Sâmbătă veţi cunoaşte o persoană 
de « x  opus, foarte agreabilă. Depăşiţi-vă timidita
tea ! Duminică veţi avea 0 zi cu multe griji. Aţi pu
tea semna un contract luni. Ar fi bine să coborâte 
ştacheta dorinţelor. Ascultaţi sfatul unei persoane 
mai în vârstă.

B A L A N Ţ A
O întrevedere cu o persoană oficială vă va da cu 

totul peste cap, dar nu ştiţi că aici este speranţa dv. 
Anul acesta-i favorabil căsătoriilor şi banilor. Sâm
bătă sunteţi conştient de farmecul irezistibil pe ca- 
re-1 posedaţi. Duminică Vă va surprinde un cadou 
şi aducătorul lui. Luni e.zi de scadenţă pentru di
verse acte. Sunt posibile veşti din străinătate.

S C O R P I O N
Este posibil ca partenerul să plece intr-o călăto

rie. Veţi plăti nişte datorii. Atenţie la bani, ca să nu 
aveţi probleme. Sâmbătă ar trebui să reveniţi asupra 
unor decizii luate la supărare. Duminică nu aveţi 
chef de nimic, dar problemele vă presează. începu
tul de săptămână coincide cu reglarea lucrurilor la 
slujbă.

S Ă G E T Ă T O R
Posibil să aveţi un flirt. Cineva apropiat vă va 

.«scăpa de necazuri. Sâmbătă, o rudă vă solicită aju* 
I torul într-o problemă de sănătate. Duminică aveţi •  

zi de odihnă necesară. Luni veţi avea noroc. Trata
tive şi negocieri In perspectivă.

C A P R I C O R N
Realizări socio-profesionale mult aşteptate, dar şi 

posibile certuri în familie. Relaţii bune cu superio
rii. Sâmbătă e bine să evadaţi din tumultul vieţii 
cotidiene. Conciliant, duminică, vă reconsideraţi ati
tudinea faţă de familie. La serviciu aveţi o poziţie 
solidă. Posibile dispute cu prietenii.

V Ă R S Ă T O R
E necesară pjuţină ordine în viaţa particulară. Vi 

se conturează proiecte, veţi găsi asociaţii de care 
î aveţi nevoie. Cu ajutorul familiei, sâmbătă puteţi fi- 
/ naliza unele lucruri începute de mult. Duminică, o 
\ zi liniştită în familie. Vă lipseşte cheful, dar luni e 
(o  zi cu mari posibilităţi socio-profesionale. Specula- 

' - ţiile ar putea să nU vă reuşească. Copiii vă pot aduce 
I nesperate bucurii.

P E Ş T I
Veţi primi bani ce trebuie investiţi. Discuţii CO 

| parteneri de afaceri, un nou contract. Sâmbătă, un 
val de căldură vă învăluie întreaga fiinţă. Drumuri 

1 scurte, comunicaţie — sunt coordonatele' zilei de du-- 
I minică. Sunteţi preferat pentru că lucraţi cum se cu- 
1 vine. Atenţie la aspectul casei, că se anunţă o vi- 
1 zită.

VALENTIN NEAGU î~.

Anul VII •  Nr. 1368 3R anrilte JAftC



(Urmare din pag. I)

venit cu pioşenie şi cu 
credinţă în suflet la sfân
ta biserică. Chiar şi bei 
care au rămas în afara 
lăcaşurilor sfinte, marea 
majoritate, ascultând sluj
ba prin intermediul sta. 
teilor de amplificare, s-ad 
lăsat fMrtfiţi de clipe li
nie», înălţătoare şl, sun
tem siguri, că suportul 
moral pe care l-au do-

bfindit, îi va urmări mult 
timp m viaţă, mai ales 
pe copii şi tineri. Decen. 
ţa comportamentului aces
tora a fost imprşsionan- 
tă, lumânările arzânde, li. 
pite pe trotuare, după ple
care» lor, vădeau respect, 
cel mai înalt respect pen
tru clipa religioasă unică 
dih Koaptea învierii.

Duminică, de sărbătoa
rea Sfintelor Paşti, în bi
serici s-au oficiat slujbe

-IUL:
w  j U

de mare încărcătură e. 
moţională. In oraşele şi 
satele hunedorene s-a re
marcat aceeaşi participa, 
re masivă a localnicilor. 
După datina străbună, ni
meni nu a mâncat nimic 
de dimineaţă, până ce la 
biserică nu li s-au oferit

Păşti — adică pâinea În
muiată în vin roşu, sim
bolul sângelui Domnului, 
paşti sfinţite prjntr-o sluj
bă aparte. Js# vecernie, în 
aceeaşi zi s-au oficiat sluj
be pentru morţi şi vii, 
pentru iertarea păcatelor.

Luni, a doua zi de Paşti,

s-a sărbătorit Sfântul MUU 
cenic Gheorghe, marele 
luptător în humele cre
dinţei, „ucenicul ÎUi Hris- 
tos“. Respectul pe care 
mulţimea credincioşilor 
îl acordă acestui# este fi
resc. ■Mulţi fi poartă nu
mele, chiar şl lăcaşurile 
sfinte fi poartă ca hram ! 
La slujbele oficiate In bi
serici devene a partici
pat şi Prea Sfinţia Sa Ti-

motei, episcop al Aradu
lui şl Hunedoarei, care 
le-a vorbit credincioşilor 
prin cuvinte alese şi atât 
de mişcătoare despre 
semnificaţia sărbătorii 
pascale, a Zilei Sf Mare 
Mc. Gheorghe. Prezertţ» 
sa in judeţ a sporit pres
tigiul Bisericii Ortodoxe 
devene, ca principal fac
tor călăuzitor de suflete 
şi destine.

Noaptea de înviere la Catedrala Sf. Nicolae Deva. Foto ANTON SOCACIU
In ddpă.amiaza zilei de duminică. Ia slujba de vecernie au fost pomeniţi' 

viii şi morţii pentru iertarea păcatelor. Foto PAVEL LAiA

NEAPARAT REDUCERE DE PERSONAL!
— Ştiind c* Regla Autonomă Rompiro Orăştie fa. 

brică produse pentru apărarea ţării şl deci depinde in. 
direct de bugetul pentru M.Ap.N. cum vedeţi proble. 
mele de perspectivă acum după aprobarea bugetului ?

—Intr-adevăr cum bine aţi spus, HA Rompiro pro
duce în . exclusivitate produse destinate M.Ap.N. şl Mi. 
misterului de Interne, şi ca în fiecare an până la apro
barea bugetului, a trecut printr-o perioadă financiară 
mai grea. In condiţiile în care în trimestrul I, nefiind 
cunoscute comenzile ferme de la beneficiarii noştri, 
regia a lucrat cu circa 30 la sută din efectiv $j în ape. 
<dat lucrări, d, reparaţii şi întreţinere la principalele li-' 
inii de fabricaţie şi în mică măsură la pregătirea sub. 
ansamblelor pentru produsele din comenzile informate, 
ve primite la Început de an. Desigur eă pentru aceste 
activităţi am fost nevoiţi să recurgem la credite ban- 
care, hieni caro îngreunează la începutul fiecărui an 
situaţia financiară a regiei. De fapt este situaţia eu ca. 
re ne-am confruntat 1»' fiecâre început de an, putând 
in acest sens să vă dau exemplul anului abia încheiat 
1994, an în care am înregistrat Un profit dă 190000 000' 
lei, în condiţiile în care dobânzile plătite băncii pentru 
creditele acordate au fost de cea 18500000(1 lei.

Totuşi, ţrebuie reţinut că RA Rompiro Orăştie a 
funcţionat în perioada 1991 (anul Înfiinţării} şi până 
în prezent fără pierderi şi fără a recurge Ia subvenţii 
de la buget, deşi au fost ani ca de exemplu anul 1994 
când a lucrat cu 37 la sută din capacitate, fel condi
ţiile în care trebuie menţinută în stare de funcţionare 
întreaga capacitate de producţie a fabricii. Nu trebuie 
însă să uităm nici o clipă Că obligaţia noastră princi
pală este să fim pregătiţi in orice moment să producem 
pentru apărarea ţării.

Revenind la anul 189® şi Ia întrebarea dvs. pot să 
vă sţ un că Ia această dată avem negociate cu benefi. 
ciarii noştri preţurile şi cantităţile la produsele spe
ciale urmând ca în câteva zile să fie semnate contrac
tele, care ne vor asigura în acest an o acoperire a ca
pacităţilor de cca 60 la sută;

— Să înţelegem că aţi scăpat de orice griji şi pro.
blcme pentru anul 1995 ? 'L,

— De griji şi probleme nu poţi scăpa niciodată. 
Vedeţi dvs., meseria de pirotehnist este o meserie grea, 
plină de 'neprevăzut. Una din cele mai mari griji este 
păstrarea integră a celui mai important capital pe care 
11 avem, respectiv omul. Un operator chimist în piro
tehnie se formează în ani mulţi de muncă şi ajunge sâ 
confirme şi să dea certitudinea siguranţei In munca pe 
care o face după o perioadă de 8—10 ani, perioadă în 
care trece succesiv de Ia executarea operaţiilor foarte 
simple cu grad scăzut de pericol, până la operaţiile 
manufacturiere foarte periculoase in care O clipă de 
neatenţie poate duce la pagube de nerecuperat, atât u- 
mane cât şi materiale. Din aceste considerente care ţi 
le oferă practica acestei meserii, întreruperile dC acti
vitate scot puţin din ritm ţinuta operatorului piroteh
nist faţă de locul de muncă şi readaptarea la un regim 
de lucra normal trebuie făcută cu multă atenţie;

O altă mare grijă' este menţinerea tuturor capaci
tăţilor în stare de funcţionare. Avem linii tehnologice şi 
utilaje care sunt consumatoare de energie de diferite 
forme şi în perioadele în care nu produc nimic gene
rând o cheltuială care trebuie suportată pe costuri.

Nu în ultimul rând trebuie menţionată grija fa
ţă de calitatea produselor, o necesitate cu mare prio
ritate în condiţiile concurenţei de pe piaţă chiar şi la 
produsele din gama noastră de fabricaţie.

*- Cu ce alte probleme vă mai confruntaţi şi ce 
soluţii preconizaţi pentru ele ?

— Problema de bază este problema financiară. Aşa 
cui» am JBBfiSl spus, luând exemplul anului 1994. cele 
184 mii. lei cheltuite pe dobânzi bancare ar fi putut fi 
folosite, in condiţiile în care am fi avut comenzi de la 
începutul anului, pentru modernizarea unor capacităţi 
de producţie, pentru asigurarea intr-o măsură mai ma. 
re a echipamentelor de protecţie, pentru programul &  
eliminare a noxelor existente încă în diverse locuri de 
muncă şi pentru o finanţare mai serioasă a activităţii de 
cercetare. Amintind de această latură a  activităţii noas
tre, cercetarea, trebuie spus eă deşi fondurile în acest 
domeniu au fost foarte scăzute ara reuşit să experimen
tăm şi să omologăm o serie de produse noi, care au 
înlocuit multe importuri în necesarul de înzestrare al 
M.Ap.N. şi ML

Dialog cu dl HORAŢIU SUCIU, 
director la ROMPIRO R.A. Orăştie

Noi nu-putem ieşi cu produsele noastre pe piaţă, 
dat fiind caracterul lor special şi destinaţia lor preci
să, iar tehnologiile de fabricaţie Şi utilajele din dotare 
au o specificaţie aparte şi nu pot fi convertite pentru 
alte produse destinate populaţiei.

Totuşi, am reuşit să fabricăm pentru piaţa internă 
produse destinate jocurilor (te artificii şi produse pi
rotehnice pentru dotarea bărcilor şi colacilor de salva
re din marina civilă, fluvială şi maritimă. Acest lucrii a 
fost posibil numai datorită faptului că sunt tot produ
se pirotehnice care pot fi fabricate Pe liniile tehnologice 
pe care Ie avem.

—« Apropo, ştim eă în perioada sărbătorilor de iar
nă a fost o adevărată campanie împotriva acestor pro. 
duse pirotehnice de distracţie. Ce ne puteţi spune în 
acest sens?

— A fost într_adevăr o campanie împotriva aces
tor produse, campanie care ne-a adus şi nouă dezavan
taje în sensul scăderii vânzărilor. Trebuie însă cunos
cut faptul că regia noastră este autorizată să producă 
şi să comercializeze astfel de produse, iar acestea sunt 
însoţite de instrucţiuni în limba română de folosire, de
pozitare şi transport. Produsele au fost concepute şi 
executate în limita unor soluţii tehnice adoptate după 
ani de cercetare care să permită oricărui consumator 
să le folosească spre bucuria şi plăcerea de a privi e- 
fectele de lumină şi culoare pe care le fac. Considerăm 
că produsele marca Rompiro folosite conform instruc
ţiunilor nu au putut face obiectul speculaţiilor din pre
să, speculaţii care făceau referire Ia produsele din im
port intrate în ţară cu instrucţiuni de folosire netradu
se în limba română şi neautorizate de Ministerul de 
Interne.

Pentru evitarea problemelor de această natură, am 
întocmit o documentaţie completă şR am trimis-o spre 
studiu comisiilor care se ocupă de probleme de apăra

re ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, neritr® 
a putea fi prinse ca o categorie - distincââ în nou# 
Lege a regimului armelor şi materialelor explozive ea- 
re se disciftă în această perioadă în Parlament.

— Dle director, se vorbeşte de restructurarea ii». ' 
duştriei da apărare. In ce sens vă afectează şa i v implici 
această restructurare ?

— S_a« vehiculat multe discuţii pe marginea aces
tei restructurări. Trebu'e lămurit de la bun început că 
restructurare nu înseamnă strict restrângere, Din qf. ! 
tinsele date pe care le deţinem, ministerul turn a-, rea. 
pectiv Ministerul industriilor are un program ie re
structurare al industriei de apărare' bine definit, cu pro
grame de investiţii, modernizări şi programe de orga
nizare a unităţilor economice care produc pentru apă
rarea ţării.

Astfel, din punct de vedere organizatoric Regia Au
tonomă Rompiro, cu sediul la Făgăraş, din care face. 
parte şi sucursala Orăştie, va fi cooptată în iSŞ 
RATMII, Bucureşti. Această măsură Organizatorică cred" 
6â va avea rezultatul unirii unor forţe şi capacităţi d* 
producţie produse speciale, fără a diminua cu n iniic di» 
personalitatea fiecărei uzine componente. In ce priveş.' 
te restructurarea din alte puncte de vedere, menţionăm 
că avem propriul nostru program de restructurare struc
turat pe segmente de investiţie, cercetare produse «MR 
generaţia nouă, modernizare şi .-retehnologizare. Rentr® 
partea de finanţare avem in vedere atât surse proprii' 
cât şi surse bugetare.

— în cadrul'acestui proces dc restructurare, ce se 
va întâmpla cu personalul pe care îl aveţi ? Va urna 
o reducere a numărului de personal ?

— Reţineţi vă rog că am spus că restructurarea nu 
înseamnă neapărat restrângere de ictivitate şi implicit 
de personal. Se caută soluţii pentru înlocuirea capacl» 
tăţilor uzate fizic şi moral cu capacităţi noi pentru pro
duse. noi şi de calitate superioară. Deci. nu poate fi vot* 
ba de o reducere a numărului de personal.

RA Rompiro Orăştie are în prezent un număr d e ' 
500 de angajaţi, acesta fiind limita interioară (numeri, 
că şi calitativă) de personal Ia care se poate vorbi de d 
siguranţă In exploatarea Utilajelor din dotare

— Domnule director, după discuţia cu dvs. reţinem
pe ansamblu ideea că, deşi aveţi o serie de greutăţi spe- 
eifice industriei de apărare. Regia autonomă Rompiro 
Orăştie va fi în continuare în linia întâi pe frontul tt. 
parării ţării şi din când în când ne va bucura ochiul 
şi sufletul cu minunatele jocuri de artificii executate dd 
specialiştii dvs. -

— Sper să reuşim să nu dezamăgim pe nimerii 
în primul rând pe noi înşine pentru că ne-am năs 
şi vom muri români şi avem în plus avantajul de a 
unici producători pentru produsele din nomenclatc 
nostru de fabricaţie.

In privinţa jocurilor de artificii pot să vă spun că 
am ajuns sâ le apropiem de o artă adevărată şi poal® , 
că aplauzele care le-am primit la sfârşitul spectacolpjg 
lor pfe care le-am făcut în aproape toate marile oraşK 
ale ţării la diferite ocazii festive răsplătesc într-o oare- | 
oare măsură greutăţile şi riscurile la care trebuie '80 ■ 
facă faţă cei care sunt numiţi generic pirotehnişti.

GOJtNEL POENAlh
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TOMBOLA
KANIZSA . DREHER

' - * - * » *

^LON PE PARTICIPARE
Numele şl
prenumele:.............................r....................... ........
Adresa:..... ................................... ......................... .
telefon:............................ ........................................
Berea preferată:...,............ ........................ ............

S.C. BERE KANIZSA S.R.L Satu Mare 
Bdul Tratam 5/51 tel.: 061-711381, -737013 fax 064-190998

CENTRUL DE DISTRIBUIRE DEVA 
str. 22 Decembrie,nr.257*
(S.C. MPOLIDAVA"S.A« ) Tei. 62671.0

ALEGEŢI SI CISTIGATI!
REZULTATELE CONCURSULUI

DIN 23 APRILIE 1995 :
I. Dări. — Brescia 3—0 t

11. Cagliari — Reggiana 1-2 I
III. Cremonese — Genoa 4—1 1
IV, Juventus — Padova 0-̂ -1 2
,V, Milaii — Torino 5—1 1
VI. Napoli — Foggia 2—1 1

VIL Pârma — Inter 3-20 1
VIII. Borna — Lazio 1—2 2

IX. Sampdoria — Fiorentina 2—2 X
X. Ascoli — Cosenza 0—0 X

Xl. Perugia — Cesena 1—1 X
XII. Verona — Atalanta 0—0 X-

XIII. Vicenza — Palermo 4—1 1
Fond de câştiguri: 156 363 133 lei.

I

» • • • • *  m m •  m:m Mm .
•  La împlinirea celor 

70 de arii. pentru 
ORŞA ANA, din Băi. 
ţa, copiii : Tuţa, Ma. 
ria şi Nelu îi urează 
multă sănătate, bucu
rie şi „f ,a mulţi ani !“ 

(1957)
^ m » m -• . — *
e Vând autoturism Da

cia 1410 break, cutie 5 
trepte.- tel 681413.

1 (608829)
: •  Vând apartament 3 
camere IW a. tel. 626288.

(608827)
e Vând urgent grădină, 

zona Gării Deva. Informa
ţii telefon 617750. (9481)
e Vând Tal bot utilitar, 

600 kg. înmatriculat şi e. 
î-emente caroserie Opel Kâ_ 
dett, model .1989, telefon 
624787 ehipâ ora 18. (9478)

•  Vând casă, anexe gos
podăreşti. grădină, perspec
tive de. (gaz. Mintia. nr: 
157 A. tel. 628174. (9459) .

' - •  Vând CZ Sport 175 
Cmc, plus motor rezervă. 
■Brad, str A. Iancu. nr. 
48. (9471)

•  Vând maşină înglie.
ţaţă stradală italiană, în. 
perfectă stare de funcţio
nare, tel. 720034. '(9476)

•  Vând autoturism Mit
subishi. Mvr-'triculat. Tel. 
$24343. Devii (9477)

•  Vând maşini îngheţa
tă italiene ci nemţeşti, sta
re de funcţionare nerfectă. 
Cel; 0.-8 732790. (9464)

•  Vând .motor 1,6 ben.
. zină, cutu- piese, elemen
te caroserie de Ford Sier- 
ra 1,6. Simbria, tel. 661570, 
660194. ;9467)

•  Vând .Dacia 1311) Un

garia, 1987, stare foarte 
bună, tel. 728016. (9479)

•  Vând teren 0,25 ha,
arabil si pomi. Almasu Sec, 
nr. 51.' ' (9475)

•  Vând apartament 2 
camere, central, Deva, îm
bunătăţiri, tel. 611382.

(9482)
•  Vând Fiat Regata Die. 

sel pentru piese de schimb 
şi talon. Deva, tel. 622372.

' (9487)

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

 ̂626149^_______ (9413)

•  Vând casă în Baia de
Cris. Informaţii Deva, tel. 
617695. (9445)

•  Vând 20 familii albi
ne fără lăzi. Ungureânu 
Aurel, Bretea Română. Re
laţii tel. 761173. (9706)

•  Vând apartament 2  

camere, confort I sporit. 
Minerului, bl. P. 5. Relaţii 
zilnic, la tel. 614647.

(9493)
•  Vând vitrină-frigorifi

ca nemţească, lungime 2 
m, stare foarte bună. Tel. 
068/183679. seara. (949,7)

•  Vând dozator suc, 5
capete, televizor alb-negru. 
Tel. 721225. (7779)

•  Vând Mercedes 180
Diesel, 49 ani de la fa
bricaţie, înmatriculată, sta
re de funcţionare. Tel. 
716921. * ' (7770)

•  Cumpăr Oltcit nou, o_
fer 1000, maxim 1200 mărci. 
Tel, 721331. (7778)

•  Economistă conduc e- 
videnţă contabilă pe cal
culator, Orăştie, Căstăului, 
71. Informaţii după ora 18.

(7460)
•  Societatea Comercială 

Farcs SA Orăştie. strada

S.C. BERE KANIZSA SR.L. SATU MARE» TEL.: 061.711381; 061-737013; 
FAX: 064-190998 CENTRUL DE DISTRIBUIRE: GARA MARE, TEL- 737780 
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Plantelor, n r . '50, telefon 
054/647573 sau 647574, anga. 
jează farmacist (A) cu ex
perienţă în domeniul pre
paratelor pc bază de plan
te. . (7461)

•  Societatea „Garant 
Consulting", telefon 
616449, facilitează vân. 
zarea, cumpărarea, în
chirierea apartamen
telor, caselor, terenuri
lor. Cumpărătorii sunt 
serviţi gratuit.... (9977)

•  Armin Mayer Reisen
transportă * persoane în 
Germania cu autocare con
fortabile, viza de tranzit 
Austria gratuită. Telefon 
614338. (9461)

•  Efectuez transporturi'
capacitate- 1700 kg. Hune
doara, tel. 716925 sau 
712198. (9465)

» Angajăm bucătari- 
ospătari. Informaţii 617846, 
611664. ’ (9498)

•  Pierdut act de vamă, 
pe numele Robotin Ramo- 
na, eliberat de Vama Nă- 
dlac. Se declară nul.

(9492)-
•  SC TKXCAM „Betta 

SRL Hunedoara declară 
nula stampila unităţii.

' (7780)'
•  Caut casă două-trei ca.

mere în Deva sau apar
tament trei camere de în
chiriat. Ţel, 068/183679, 
seara. '  (9497)

•  Schimb apartament 3 
camere, etaj II, cu garso. 
nieră. Haţeg, tel, 777064.

(8667)
•  Mamă din ochii meiJ 

Lacrimi mari îmi curg/ 
Când văd crucea/ Pe al 
tău mormânt. Nu te vom 
uita niciodată soţul, fiica 
Lenuţa, ginerele, nepoţii şi 
strănepoata,

JUJA OPRIŞONI
Parastasul va avea loc 

duminică, 30 aprilie, l a 1 
Biserica Ortodoxă Hăsdău.

(7774)
•  Familia îndoliată mul

ţumeşte tuturor celor care 
au fost alături de ea prin 
prezenţă sau gânduri la 
cumplita durere ş pricinuită 
de trecerea fulgerătoare în 
nefiinţă a iubitului lor

KAIN ALEXANDRU
GIIEORGHE (SANYI) 

Dumnezeu săţaibă grijă de 
siifletul lui bun si generoşi

(9488)

•  Colegii din cadrul
SC BADPS SA DEVA 
sunt alături de dom
nul -economist Vintilă 
Ioan în aceste momen
te triste, pricinuite de 
pierderea soţiei. Dum. 
nezeu să o odihneas
că I - (9485)

•  Profund îndure
raţi -'de- trecerea în e . 
ternitateU la" data * de 
23 aprilie 1995, a ce
lei care a fost o mamă 
iubitoare şi neasemui
tă

LUCRETIA
PARFENIE

familia Parfenie adre- 
sează calde mulţumiri 
celor care i-au fost a- 
lături îa trista despăr
ţire de cea atât de 
dragă sufletului lor.

(9484)

•  Soţia Maria, copiii 
Daniel, Daniela şi 
Doru, nora Liliana 
şi nepotul Răz- 
vaji mulţumesc docto
rilor de la Spitalul 
Hunedoara, colegilor 
de serviciu de la SG 
Minexfor SA Deva, ru. 
delor şi vecinilor, tu. 
turor celor care au 
fost * alături de ei la 
greaua pierdere prici
nuită de moartea celui 
care a fost

REMUS FURDUI 
Dumnezeu să-l odih
nească ! (9489)

•  Neofiţa — soţie, 
Adriana — fiică, Io. 
nuţ — nepot, Dorin -  
ginere anunţă cu du. 
rere încetarea fulgeră
toare din viaţă a dra
gului ior ■
ION MOLDOVEAN!/ 
înmormântarea va a- 
vea loc azi, 26 aprilie, 
ora 14, la Cimitirul 
Ortodox din Deva, str. 
Mihai Eminescu. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace I_______(9490)

•  Colegii de la fosta 
I.L.F. (Gomfruct şi Horii- 
na Deva), sunt alături de 
familia îndoliată a  celui 
care a fost ,

ION MOLDOVEANU 
Sincere condoleanţe fa

m iliei!

S.C. „SIGMA PLUS“ SRL DEVA
Organizează începând cu data de Q8. 05. 

1995 cursuri de :
— operator calculatoare, durata 5 săptă

mâni
*— analist programator asistent, durata 10 

săptămâni
— iniţiere în informatică pentru elevi cla

sele V — XII.
Informaţii şi înscrieri la sediul firmei din 

str. M. Eminescu nr. 2 (clădirea Fundaţiei pen
tru Tineret), telefon 612661, între orele 9—-17. 
Contravaloarea cursurilor se poate achita şi în 
râte.

Absolvenţii seriilor anterioare sunt rugaţi 
să-şi ridice diplomele. Menţionăm că diplomele 
eliberate sunt recunoscute de Ministerul învă
ţământului (609702)

SOCIETATEA COMERCIALA
„VICTOR LOWE EXIM“ SRL CRISTUR
Oferă o gamă diversificată de produse a- 

iimentare la preţuri avantajoase.
Angajăm manipulant.

S.C. GERMISARA S.A. GEOAGIU
Anunţă deschiderea bazinelor cu apă ter

mală din ̂ cadrul Ştrandului începând cu data 
de 30. 04.1995.

Tarif intrare adulţi 1000 lei.
Tarif închiriere cabină 1000 lei.

RENEL — D.G.T.D.E.E.
FILIALA REŢELE ELECTRICE DEVA 

ORGANIZEAZĂ
LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ FAR A 

PRESELECŢIE
1. OBIECTIVUL LICITAŢIEI: ATELIERE 

SI LABORATOARE C.I.T. PETROŞANI
2. ENTITATEA ACHIZITOARE: RENEL- 

FRE DEVA
3. SURSA DE FINANŢARE: SURSE PRO

PRII
4. ORGANIZATORUL LICITAŢIEI: FRE

DEVA — BICM, cod 2700, str. G. Enescu, nr. 39 
telefon 054/615750/(22, 222; fax 054/616648; 
telex 072220 .

5. TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A
DOCUMENTAŢIEI OFERTEI: 31.05.95 [

6. DESCHIDEREA LICITAŢIEI PUBLICE :
La sediul FRE Deva, str. G. Enescu, nr. 39, e- 
taj 2, camera 201 la data de 05.06.1995 l

7. DOCUMENTELE LICITAŢIEI: Se pot 
procura de Ia organizatorul licitaţiei din Deva, 
str. G. Enescu, nr. 39, biroul BICM, telefon 054/ 
615750/122.222 054/614636

8. CONDIŢII DE PARTICIPARE; Garan- 
\ ţia de participare la licitaţie : 15 milioane lei
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