
Conferinţă de presă Ia Prefectura

! GLUMA D -LU I SENATOR
M arţi, 2 mai a.c., la P re

fectura judeţului a avut 
ioo O conferinţă de presă. 
E a Invitaţia dlui Georgel 
Răican, prefectul judeţului 
Hunedoara, au participat 

i gazetari din presa scrisă 
«Mitrală şi locală, din cea 
audio şi iPV.

încă de la  început, d l 
©eorgel Răican a ţinut să . 

i şi precizeze poziţia faţă de 
anele zvonuri potrivit că
rora prefectul judeţului 
Hunedoara va fi schimbat 
din funcţie. Asemenea zvo- 
au ri au apărut şi în pre
să. în special în cea loca. 
IS, câţiva ziarişti căzând în 
plasa „unei glume" lansa- 

■ tp de senatorul PDSR, Oc- 
' tăvi an Munteanu. Din a - 

oeastă cauză, dl Răican a 
arătat că este dator ca, 
a tn  partea Guvernului, să 
precizeze că problema 
schimbării prefectului de 
Hunedoara nu s .a  pus, iar 
(Jin partea senatorului în 
oouză a prezentat scu
ze.

fn  altă ordine de idei, 
d l prefect a spus că zvo
nul lansat a  produs de. 
grlngoladă în rândul cetă
ţenilor judeţului care, în 
gpneral, au dat aprecieri 
hune activităţii sale, in
clusiv sindicatele.* La a .

ceasta oră este linişte în 
judeţ, dar acest lucru nu 
se realizează uşor. „Puţini 
dintre ziarişti au fost lân
gă mine atunci când am 
avut greutăţi" — a mai 
spus dl Georgel Răican.

în  cadrul conferinţei de 
presă, dl prefect a mai a- 
ră ta t că, deşi mulţi a r do
ri ca Georgel Răican să nu 
mai fie preşedintele Orga
nizaţiei judeţene PDSR, la 
ora actuală, în partidul de 
guvernământ, atât la vârf 
cât şi în teritoriu există 
înţelegere, că cele publica
te în presa centrală, potri
vit cărora PSM a r fi ob
ţinut trei posturi de pre
fect. inclusiv în judeţul 
Hunedoara, nu sunt reale. 
Din întrebările puse de u- 
nii "ziarişti a reieşit că ei 
refuză să creadă că sena
torul Octavian Munteanu a 
făcut doar o glumă şi că 
treburile sunt neclare.

Răspunzând întrebării 
noastre dacă senatorul ar 
fi avut vreun interes în a 
face o asemenea glumă, dl 
Georgel Răican a spus : 
„Cred că da, deşi- un par
lam entar are mai multe a_ 
vântaje decât un pfcfect. 
Inclusiv materiale". ,

VALENTIN NEAGU

SIMPOZION NAŢIONAL
Desfăşurate timp de două 

zjle ,în perioada 27—28 a .  
prilie a.c., la „Complexul 
tineretului" din Geoagiu 
Băl. lucrările simpozionu
lui naţional organizat de 
către Poliţia Sanitară a 
dus în prim plan proiectul 
Legii Poliţiei Sanitare din 
România — instrument de 
tez ă  în organizarea şi des
făşurarea activităţii acestei 
instituţii, precum şi proble
mele care stau în faţa lu
crătorilor de la Poliţia Sa
nitară, în contextul noilor 
transformări economico- 
sociale ale tranziţiei, în le
gătură cu bugetul pentru 
an tf în curs, cu dotarea şi 
baza tehnico-materială în 
flecare-inspectorat de poli
ţia, cu prevenirea şi tra ta 
mentul SIDA şi al celui tu 
berculos.
.Prezenţi la  simpozion, a -  

lături de conducerea Po
liţiei Sanitare din Româ
nia^ inspectorii şefi ai po
liţiei sanitare din toate ju 
deţele ţării au reliefat , im

portanţa activităţii de pre- 
■ venire a fenomenelor epi- 

demiologice, ce ppt pune 
în pericol colectivităţile u- 
mane, cât şi necesitatea e- 
Iaborării unor hotărâri de 
Guvern, până lâ apariţia 

legii, care să rezolve o mul
titudine de Situaţii existen
te  în teritoriu, între care 
şi asistenţa medicală în 
întreprinderi •— întreprin
derile având posibilitatea' 
să-şi organizeze cabinete 
medicale pentru partea de 
medicină preventivă, dar 
şi pentru asistenţă medica
lă de urgcnţ#.

întâlnirea de la Geoagiu 
Băi, de săptămâna trecută, 
a inspectorilor şefi din te 
ritoriu, a prilejuit, totoda
tă , şi un moment prielnic 
de generalizare a experien
ţei pozitive în acest dome
niu deosebit de important 
pentru viaţa şi sănătatea 
umană.

SABIN CERBU, 
CORNEL POENAR
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Amplitudinea şi comple
xitatea manifestărilor oca
zionate de ridicarea oraşu
lui Orăştie la rangul de 
municipiu ne-au adus în fa
ţă cu mulţi cunoscuţi şi ne
cunoscuţi, cu oameni care 
au pus umărul şi mintea 
la înăţarea materială şi lu
minarea spirituală a loca
lităţii, cu personalităţi po
litice şi administrative ale 
căror inimi de ardeleni, de 
români au pulsat în acelaşi

ritm cu .ale cetăţenilor a- 
cestei frumoase urbe tran 
silvane, încărcate de istorie, 
de cultură, ,de spirit creş
tin.
In exclusivitate pentru zia. 

rul „Cuvântul liber", unii 
dintre ei ne.au împărtăşit 
câteva gânduri, opinii, m ăr
turisiri. pe care, la rândul 
nostru, le trimitem, prin 
■slova scrisă, spre sufletele 
cititorilor.

Act de dreptate istorică
— Ridicarea Orăştiei la 

rang de municipiu este. in 
primul rând, un act de 
drepţate istorică — aprecia, 
ză dl colonel în rezervă 
VIOREL CUGF.REAN, care 
are istoria oraşului gravată 

, adânc în sufletul său de

român, de ardelean din 
mândrul burg de lângă Mu
reş. Această împlinire este

de
Opinii consemnate 
DUMITRU GIIEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

La Monumentul Eroilor : jerbe şi coroane de flori 
întru cinstirea memoriei martirilor neamului.

Fofo PAVEL BAZA

Dl COSTEL Alflc -  independent
Şeful biroului protocol şi mass media ^ C o n s i 

liului judeţean Hunedoara, dl ing. Ciprian Alic, a 
dat presei o declaraţie im portan tă:

„Sunt împuternicit să anunţ opinia publică din 
judeţ, şi nu numai, că dl ing. COSTEL ALIC, preşe
dintele Consiliului judeţean Hunedoara, tel proclamă 
independenţa faţă de orice formaţiune politică, exer- 
citându-şi In continuare funcţia ca persoană indepen
dentă. Orice speculaţii politice sau de altă natură sunt 
neavenite". i

COMUNICAT
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara 

apreciază oportună informarea opiniei publice din 
judeţ cu privire la unele măsuri organizatorice sur
venite în structura funcţiilor de răspundere din inspec
torat.

Astfel, domnii maior CLONDA VASILE şj maior 
MUNTEAN ADAM au fost schimbaţi din funcţiile de 
şef serviciu Cercetări Penale şi, respectiv, şef servi
ciu Poliţie Rutieră, fiind numiţi în funcţii de execuţie.

Măsurile nu au fost luate pentru comiterea unor" 
infracţuni, cum în mod eronat şi regretabil se vehi. 
culează în unele segmente ale populaţiei din judeţ.

Col. ARSENIE IO AN-DUMITRU, 
şeful Inspectoratului de Poliţie 

al Judeţului Hunedoara
.1-

O

u n a  p e  z /

•  Mulţi revendică dreptul de a spune ce 
gândesc. Chiar şi cei care spun prostii. N_ar 
trebui admis acest gen de democraţie.

©  PREMII tN DANI. Doamna 
inginer Maria Chiroiu de la Cen
trul agricol din comuna Buceş 
ne-a informat recent că aici 48 
de crescători de animale care în 
drăgesc această muncă aii înca
sat frumoasa sumă de 5 760 
m it lei. . Ce au însemnat aceşti 
bani ? Drept premii acordate, de 
stat deţinutorile*• în gospodărie 

- a cel puţin trei vaci pe o pe
rioadă de lactaţie de cel puţin  
270 de zile‘ în anul 1994, (Al. J.)

©; REPARAŢII DE STRĂZI. 
Primăria Brad a declanşat o ac
ţiune de refacere a covorului dc 
asfalt pe străzile Cuza-Vodă şi 
Libertăţii, acţiuni ce vizează re
medierea a 500 m l de covor as- 
faltlc. (C. P.)

©  ACCIDENT. Rănirea gravă 
a unui , copil de 11 ani şi avari
erea autoturismului — acestea au 
fost rezultatele accidentului de 
circulaţie ce a avut loc la inter
secţia străzii Mihai Eminescu cu 
Aleea Pomilor din Deva. Toate, 
din cauză că Daniel Purtător, şo- 

'fer la E.M. Certeju de Sus, -nu 
s-a asigutat la efectuarea viraju
lui la stânga.' A  rezultat tmnpo- 
narea cu autoturismul condus re
gulamentar dc Idan Păun, din 
Deva. (V. N.)

©  PODUL DE „PIATRĂ“ SE 
SFĂRÂMA. Sunt aproape doi ani 
de când podul de peste Criş, si
tuat în localitatea Crişcior a de
venit inaccesibil pentru familiile 
care locuiesc' pe malul drept al 
răului. A tât cele 30 de familii 
cât şi primăria din localitate spe
ră intr-un ajutor financiar din 
partea Consiliului Judeţean pen
tru rezolvarea unei probleme so
ciale deosebit de importante în 
zonă. (C. P.)

o  SINUCIDERE. In urma u- 
nor discuţii contradictorii cu so
ţia, Iuliu Onea din salul Fărcă- 
din, comuna Unirea, s-a retras 
într-o bucătărie de vară unde 

şi-a turnat pe corp 10 litri de ben
zină după care şi-a dat foc. Flă
cările l-au carbonizat. Din cerce

tări a rezultat că era bolnav psi- I  
hic şi că a mai avut alte două I  
încercări de sinucidere. (V. N.) |

O  VAGABONZI. In multe răn- |

lor. (N. S.)

' . 4 MAI

•  Cuv. Pelaghia ; Cav. Va. 
lerian ţ

•  Onomastică : Ivlarta .

•  Au m u rit: în 1955, eoni • 
pozitorill GEORGE E- 
NESCU (n. 1881); în 
1977, poetul DRAGOŞ 
VRANCEANU (n. 1907) ;

•  Soarele răsare la ora 
6,03 şi apune la 20,23 :

fe Au trecut 123 de zile 
din ân ; aU rămas 242.
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LA PRIMA SĂRBĂTOARE A  MUNICIPIULUI 0RĂ$Î1E
(Urmare din pag.-1}

urmarea educaţiei şi ere. 
dinţei oamenilor de aici că 
va veni cândva clipa când 
oraşului nostru i se vor 
recunoaşte virtuţile şi tra 
diţiile sale istorice, cultura, 
le, sociale,'  economice De 
fapt, spiritul de românism 
şi de unitate al orăştieni- 
ior vine de departe prin 
timp, s-a amplificat pe 
Câmpia Libertăţii de la 
Blaj, din 1848, când corul 
mulţimii umplea văzduhul

cu zicerea patriotică „Noi 
vrem să ne unim eu ţara*1, 
vis împlinit fa  Alba Iulia, 
In acel memorabil 1 De
cembrie 1918.

— Iar acum, în 1995, în
că o aspiraţie împlinită.

«— C« atâ t mai m ult că 
a  fost trăită  în fata Cate
dralei Ortodoxe Române şi 
a monumentului . Paliei'*, 
unde s-au unit într-un sin
gur tot Istoria, cultura re 
ligia, visul înfăptuit si as
piraţia în mai bine Este 
o primăvară de aur azi în 
Orăştia mea natală. Mul
ţumesc Celui de Sus.

să nu f f  trecut prin  mâinile 
constructorilor, chiar dacă 
unii nu mal sunt la „Con- 
dor“, nu mai sunt la  O- 
răştie sau pur şi simplu nu 
mai sunt.

— Puteţi spune, măcar şi 
in linii mari, ce aţi rea
lizat dvs., constructorii, a- 
ici ?

— Blocuri de locuinţe, 
şcoli, magazine — acest su
perb „Palia** —, spitalul, 
reţele de canalizare, de apă

şl de gaz — toate sunt opefa 
noastră, adică avem p. noi 
o contribuţie la dezvoltarea 
oraşului ca municipiu şi as
ta  ne încălzeşte sufletele;

— Şi tot dvs. veţi adă
uga noi carate la străluci
rea acestei frumoase urbe 
hunedorene.

'•— Fără doar şi poate Es
te misiunea noastră. Să spe
răm  însă că investiţiilor 11 
se va acorda iarăşi impor
tanţa cuvenită, '

La Orăştie, ca şi la Iaşi

Garanţie pentru viitor

înţr-un grup restrâns ii 
revedem pe câţiva dintre 
foştii directori ai unor în 
treprinderi din Orăştie, ca
re au pus vârtos umărul la 
evoluţia şi dezvoltarea o- 
raşului. „Alături de conci- 
tadinii mei, trăiesc momen
te de emoţie şi satisfacţie 
— ne spune dl DAN T. I- 
LIE, fost preşedinte d e 'ra 
ion, fost prim ar al Orăş- 
tiei, fost director la „Plafar", 
azi pensionar. Evenimentul

ridicării Orăştiei la rangul 
de municipiu se cerea m a
terializat mai de mult, pen
tru  că realizările sale,- de 
ieri şi de azi, istoria sa, 
oamenii săi minunaţi îi dă
deau acest drept. Oricum, 
eu cred că această recu
noaştere îi conferă oraşului 
garanţia dezvoltării mai 
consistente decât până a- 
cum. Mai ales că este un 
centru ardelenesc, pur ro
mânesc."

Caratele muncii de constructor

Constructorii sunt, poate, 
cei care au lăsat cel mai 
mult din sufletul şi din tru 
da lor în zidirile de azi a - . 
le Orăştiei. Este şi opinia 
diui ing. GHEORGHE HU- 
IET, directorul Filialei O-

răştie, din cadrul S.C. „Con
dor** Ş A. Deva, şi care lu 
crează în acest oraş dina- 
nul 1976.

— Suntem mândri să spu
nem că nu există cărămidă 
sau element din b-C.a. pus 
în edificiile localităţii care

— Pentru că eu simt din 
afara Orăştiei şi a judeţu
lui Hunedoara, permite- 
ţi»mi să mă prezint.

«— Chiar vă rOgăm.
— Mă numesc ARETA 

MQŞU ŢÂRDEA şi sunt 
preşedinta „ASTREI** Mihail 
Kogâlniceanu, de la Iaşi, 
care a luat fiinţă de''puţin 
timp, mai exact la 18 no
iembrie 1994. Deci spiritul 
transilvan a trecut munţii 
Carpaţi, în Moldova, dova
dă că spiritele sănătoasa, 
generoase, ca şi cultura şi 
tot ce este curat şi dem n' 
în om, nu au  graniţe. Sunt 
şi vicepreşedinta „ASTREI" 
pe ţară, cu probleme de re
laţii externe.

— De ce aţi venit la O- 
răştie 7

— Am venit Împreună cu 
conducerea „ASTREI** de

Sibiu, pentru a  participa 
festivităţile de conferire

' Ziar editat de
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oraşului Orăştie a statutului 
de municipiu. Şi m ărturi
sesc că m-am simţit azi 
exac t'ca  la mine, la I a ş i ; 
aceleaşi spirite înălţătoare, 
aceleaşi inimi calde, ace
iaşi Oameni generoşi. Am 
şi, donat Orăştiei cu acest 
prilej, din partea „ASTREI** 
Iaşi, patru tablouri ale ma
rilor noştri pictori şl două 
albume şi am lăsat aici un 
dram  din simţirea noastră 
de români. Mai aies că am 
aici şi alte gânduri.

—- Sunt secrete ?
— Nu. Vreau să deschid 

"In judeţul dvs. o, tabără 
pentru copiii românilor din 
afara graniţelor ţării, mai 
ales că noi, „ASTRA** Iaşi, 
avem legături cu 16 comu
nităţi româneşti care tră 
iesc dincolo âe  hotarele pa
triei. Aşa că voi reveni cu 
drag tn noul şi frumosul 
municipiu Orăştie.

■ m

Adevărata 

capitală spirituală 

a judeţului
Părintele pensionar MIR- 

CEA OLARI U se teme ca 
nu cumva să-i nedreptă
ţească, prin ceea ce va spu
ne, pe colegii aflaţi în ac
tivitate. Nu are a-şi face 
complexe, deoarece ni s-a 
spus c-a slu jit ani mulţi, 
cu credinţă, devotament şi 
loialitate ortodoxia din O- 
răştie. Deci, sfinte părinte...

— Cuvintele celor care au 
vorbit azi la acest eveni
ment, îndeosebi ale Prea 
Sfinţiei Sale Episcop Timo- 
tei Seviciu, ale diui Vio-' 
rel Cugirean, ale diui prof. 
Petru Baciu mie mi-au în 
călzit sufletul. Şi asta deoa
rece D-lor au glăsuit 
vorbe de duh şi de preţui
re şi pentru slujitorii bise
ricii, între care părintele 
Ioan Moţa <1868 — 1940), 
şi pen tru . credincioşii din 
zonă, şi pentru atâtea eve
nimente spirituale care s-au 
săvârşit pe aceste plaiuri. 
Sper să a u  zic vorbe mari, 
afirmând că Orăştia poate 
fi caracterizată drept capi
tala spirituală a judeţului 
Hunedoara, cu o activitate 
culturală şi religioasă de 
excepţie, pe care documen
tele o păstrează nealterată. 
Acum, biserica şi-a rein 
tra t în drepturile ei fireşti 
şi se străduieşte să-şi adu
că tot plai mult contribuţia 
la dezvoltarea spirituală a 
societăţii.

Aspdăt din timpul festivităţilor de la Orăştie Foto PA VEL LAZ A
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6,30 Ştiri, seriale, d o . j
9.05 Kojak (s.p.): „Rec
viemul* *; 10,05 „O familie 
foarte drăguţă (siteom. 
SUA 1994); 10.30 Chcers 
(sii.com.); 11,00 Frumos şi 
bogat (s ); 11,30 Vremea 
dorinţei (s ) ; 12,30 Duelul 
familiilor (cs); 13,30
Springfield Story ($); 
14,15 Santa Barbara (s );
15.05 Pasiunea ei e c r i.
ma (s.p,) ; 16,00 Bona 
Cbrlsten talkshow ; 17,00 
Hans Meiser ' talkshovv ; 
18,00 Jeopardy! fes);
18,30 Intre noi (s); 19,00 
Frumos şi bogat (s/r) ;
19,45 Ştiri, sport, meteo ;
20,10 Exploziv (mag.); 
20,40 Vremuri bune şi 
— rele (s/r); 21,15 Dr. 
Ştefan Frank (s).

7,30 Ştiri; 9,45 Ghl. 
dul Parlamentului; 10,00 
Show-ul lui Maurizio 
Costanzo (r); 12,45 Fo
rum (mag.); 14,00 Ştiri;
14.25 Cotidiene cu ViUo. 
rio SgarbI; 14,40 Beauti. 
ful (s); 15,05 Complot in 
familie (show); 17,00 Mila 
şi Shiro, Bolti şi Benji. 
Aventuri in  Par West 
(d.a); 19,00 OK, preţul |
e corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri;
21.25 Circulă zvonul 
(show) ; 21,40 Film ; 23,45 , 
Ştiri; 0,15 Show-ul lui 
M. Costanzo; 2,30 Coti. 
diene (r); 2,45 Circulă 
zvonul ( r ) ; 3,30 Nu doar 
moda ( r ) ; 4,30 Fiecare vo
lum ( r ) ; 5,30 Target (r).

6,30 Mag., matinal eu 
spdrt; 7,30 Brunch TV 
(magazin TV); 10,30 Gim
nastica matinală; 11,00 
Reluări; 12,00 Treci la 
casă! (sit .com); 12,30 
Lovitig (s); 13,00 Vecinii 
(s); 13,25 Soarele Califor
niei (s); 14,25 PaJcon 
Crest (s): 15.25 Numai iu
bire n u ! (sit. com.); 15,55 
Time Trax <s. SF); 17,00 
Legea străzii (sau); 18,00 
Să riscăm! (Cs); 19,00 To
tul sau nimic (c$); 20,00 
Ştirile serii şi sport; 20,30 
Roata norocului (cS); 21,15 
Sectorul lui Wolf (s.p.); 
22,15 Schrelnemakers în 
direct (magazin incomod); 
1,00 Fructa) tropical (La. 
Anglia 1974); 3,00 Legea 
străzii (s/r).

6,30 Ştiri NBC, eu Tom 
Brokaw ; .7 â t La zi în  a - 
faceri; 8,00 Buletin fi
nanciar ; 9,30 Magazinul 
ştirilo r; 11,00 Roata bani
lor (rep.); 15,00 P iaţă a* 
m ericană; 18,30 Buletin
financiar ; 19,00 Azi —■ 
reportaje şi inform aţii;
20.00 Ştiri ITN ; 20.30 Via. 
ţa  noastră (em. ecologică) ;
21.00 Entertaimbont X
P ress; 21,30 Magazinul
ştirilor NBC ; 22^9 Ulti
mele şapte |uni din via
ţa  lui Anne Frank ; 23,00 
Ştiri, ITN ; 23,30 Show-ul 
serii, cu Jay L eno ; 0,30 
Real Personal (talkshow);
1.00 Buletin bursier.; 1,30 
Ştirile nopţii NBC î 2.00 
Timp egal, cu Mary M a. 
tafin.

i jiirioHaaa i
9,30 Handbal. Turneul 

Internaţional de la Paris 
W ; 11,00 Eurofun. Mag. 

distractiv ; 11,30 Hochei pe 
gheaţă. C |i  (sel.); 13,30
Moto. Mag. Grand P r lx ;
14.30 Fotbal. Cupa UEFA, 
finala — manşa i  (r) ;
16.30 Atletism. CM Ia
pentatlon modern femi
nin de Ia P a r is ; 17,00
Tenis. Magazin A T P ;
17.30 Eurofun. Mag. d is .
trac tiv ; 18,00 Duation.
Câmp, Europene; 19,00
Ciclism montan. CM *— 
Ilouffalize, B elg ia; 19,30
Auto. CE de ra liu r i; 20,30
Buletin de ştiri 1 ; 21,00 
Lupte greco-romane. CE 
de la BesanCon, Franţa.

JOI, 4 mal

s /  n  'i
V K i

7,00 TVM - -  Tzla-
matinal: 8,30 La Primn 
ură; 9,15 Santa Buzw 
bara (s/r); 10)05 LiuaM 
străine ; 11.05 A ur | |
noroi (s/r); 12,45 B e . 
sene anima te I U I  
1001 audiţii ; 14,00 Ac. 
tualităţi; 1440 TVB 
Iaşi şi TVR ClujJN.; 
16,10 Divertisment |a> 
ternaţional; 16,40 Sub 
semnul intnebăritt 
17,40 Milenium; I B M  

Desene animate; 19JW 
Medicina pentru to ţi; 
19.30 Fată şi băieţii (>) t 
20,00  Actualităţi, m e. 
teo, sport; 20,45 Om 
bogat, om sărac p ) ;  
21,45 Reflecţii rutie
re ; 22,00 Studioul «u 
cpnomic;, 22,40 Mu- 
ment folcloric; 22£6 
Simpozion; 23,40 Ac
tualităţi ; 0.00 FamMn 
Palliser (s).

7.00 La prima n i ; .  
t,if Ora de muzică t 
1M0 Cu clasa întâi ia  
jurul*lumii (do NBC);

11.00 Telejurnal WorRL
n e t ; 11,30 Desene aaă- 
m ate ; i&eo Moi tspa- 
tiere (r); 12,46 TV
apanielâ p rez in tă» ; 
13,15 Confluenţe (s) 1 
13,45 Ritmuri muzica
le ; 14,J Mag. secîaii
15.00 Limbi străine pr);
16.00 Desene an im ate ;
16.30 Şi «sgafil pHmc 
(s): 17,00 Ceaiul j ş  la  
ora 5 ;  19,00 fhn. In 
limba germană ; 20)98 

Convieţuiri; 21,00 TVM 
M esager; 21,36 For. 
asula 8  (cs) ; 22,00 C i. 
rtematOgraful de a r i i  j 
f ilm : Magie (SUA *76); 
0,15 Fotografii mişcate,

■îSZ B Si
-  9,00 Desene anima

te (r) ; 9;30 Film m> 
r ia l : „Trăieşte.ţi vi- 
sul“ (r) ; 10,20 Film se- 
r ia l : „VeeiniP* ( r ) ; 
11,10 Chestiunea : zilei 
( r ) ; 12,10 S taruri pen
tru  totdeauna (r);t2 ,30  
Video text.

18.00 Desene anima
te ; 18,30 Film ’ docu

m entar : „Managemen
tul în aface rii; 19,00 
Primul pas ~  em isia, 
ne de Li via Po p ; 20,00 
Film se r ia l: „Echiţkl 
de şoc** — ep. 21; 20JSO 
Doar o vorbă să-ţi m ii 
Spun ..; 21,00 Telejuru 
nai (em, de ştiri a  Te. 
le 7 abc din 03. 05);
21.30 Film se r ia l: „Ve- 
gas** — ep. 63; 22,20 
Mitică ; 22,30 Chestiu
nea zilei — emisiune 
de Cârmea Bendovski; 
23,39 Cartea de citire ; 
23,35 Cutia m uzicală; 
0.05 Videotext.

9,00 Videotext; MM» 
Observator — Antena 
1 ; 11.00 Focos — Ştiri 
din actualitatea loca lă ; 
11,15 Film artis tic : 
„Cel care face drepta
te" ; 133)4 Videotext t 
17,00 Observator — 
Antena 1 ; 18,00 FBm 
artis tic : ^ tevanştH ;
19,30 W orldnet; Pro
blema degradării 
diuhii.
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ASUPRA FASCISMULUI

Generalul GHEORGHE AVRAMESCU, 
comandantul Armatei a 4-a române

gului Ardeal. Generalul 
Gheorghe; Avramescu, co
mandantul Armatei a  4-a 
şi colaboratorii săi au ac
ţionat prompt şi eficient, în 
spiritul „Directivei opera
tive nc. 51“, elaborată de 
Marele Stat Major al Ar
matei Române, oprind şi 
zdrobind toate atacurile 
inamicului şi păstrând un 
important cap de pod in 
Ardeal, deosebit de util 
grosului trupelor române şi1 
sovietice, care se aflau în 
curs de aflu ire , spre fron- 
tul din Ardeal. Armata a 
4-a, tie  sub comanda ge
neralului Gheorghe Avră- 
mescu, luptând cu marile 
sale unităţi'cvi un curaj şi 
eroism de-a dreptul legen
dar, a izbutit să înfrângă 
armatele germano-ungares 
de pe Mureş şi Arieş, să 
elibereze Clujul, Oradea, 
Satu Mare, oraşul Cărei şi 
ultima brazdă de pământ 
din Ardealul de Nord a- 
Cat sub ocupaţia hortistă. 
Trupele din subordinea gg- 
nera’ ilui Gheorghe Avră- 
mescu şi-au continuat apoi 
lupta, contribuind la  eli- 
bwarea Ungariei şi a  Ce
hoslovaciei.

Cu toate că şi-a făcut 
‘ datoria In mod exemplar, 

conducându-şi marile uni
tăţi din subordine cu com
petenţă, fermitate şi înalt 

t profesionalism, in  perma
nentă colaborare eu arma
ta  sovietică, fiind bănuit 
la  un  moment dat de in
tenţii colaboraţioniste cu 
arm ata germană „...gene
ra tu l Gheorghe AvrămescU 
a fost rechemat de pe front, 
aflându-se la  limită de 
vârstă", ţApad — Fiorin 
Constantinul, Avra-
mescu", In Magazinul is
torie, . i». 4, aprilie . 1994.

In mod cu totul surprin
zător, In 8 februarie 1945, 
mareşalul R J. Malinovski, 
comandantul frontului doi 
Uirainaa», a  selicitat reve
nirea sa la conducerea Ar
matei a 4-a române, în
trucât „..de când a  plecat 
(Avramescu) operaţiunile 
sa resim t in rău" (Ibidem). 
Dându-se curs acestei so
licitări, generalul Avrames
cu a  revenit în  18 febru
arie  1945 la conducerea Ar
matei a 4-a române, insă 
la 2 m artie 1945, „„fiind 
chemat împreună cu şeful 
său de stat major, gene
ralul N. Oragomir şi alţi 
ofiţeri de stat major, la  
Punctul de comandă a l m a
reşalului Malinorski, „chi
purile". pentru a  prezenta 
situaţia Arm atei a 4-a şi 
a  prim i a c i misiuni de 
luptă, au fost arestaţi toţi 
şi deportaţi, fără a se şti 
n ie t azi nimic de soarta 
lor"; (Apud — colonel (r) 
Vasile Ţlbrea, „Generalul 
de arm ată Gbeorghe Avra- 
mescu", tn Mesagerul tran 
silvan, ne. 808, 29 oct. 1993,
p. 2).

Un alt m are comandant 
din arm ata română dispă
rea fără să se ştie măcar 
unde şi cum. adăugându-se 
celorlalţi eres şi m artiri 
Intr-o perioada când simp- 
tomele totalitarismului sta- 
hnist Începuseră să se ma
nifeste ift mod vădit şi 

jenă în existenţa po
m u lu i  nostru, 6teă îna- 
i l i s .d e  sfârşitul celui de-al ■ 

mondial.
Prof. DUMITRU SUSAN

, Născut la 28 ianuarie 
4184 In oraşul Botoşani, 
A îm brăţişat cariera mi- 
Btară, a  urm at Şcoala de 
Ofiţeri de Infanterie Bu- 
OUreşti şi în urma absol
virii acesteia a fost repar- 
tfeat ca ofiţer în g a rak  
«Bana Fălticeni. In timpul 
primului război mondial 
•  parttripat, ou gradul de 

la  bătăliile din 
fiind răn it şl 

cu mai m ulte me- 
şi ordine pentru fap

tele de arme săvârşite pe 
front. După primul război 
mondial a  urmat cursurile 
Ş & m  Superioare de Răz
boi t&n Bucureşti, a fost 
avansat la  gradul de ma- 
teţv fiind brevetat ca o- 
m *  «te sta t major, cali
tate  în care a activat sub 
ordinea generalului Ion 
Antonoscu în Marele Stat 
Major a i Armatei Române, 
l a  Urina, prestaţiilor sale 
m ilitare de excmjţie a  fost 
~aţvi»sa4 la  gradul de ge
neral de brigadă -coman
dând Divizia a  10-a Infan
terie din Brăila, după ca
u t a fost apoi ţrecut în 
#spezi*iv de dislocare in 
BjoiMcea,. Cti- gradul de 
general dc Divizie.

In  a n a l 1940 generalul 
ţjhwwitet' Avramescu era

Smandant al Corpului de 
unte, având punctul de 

otm andă la  Gura Humo- 
M luiţ unde în  22 iunie 1941 
m prim it ordinul de ope- 

. * m  jteatru a participa la 
tK b te irca  Bucovinei de 
Mac*. După ce a  condus 
W  succes aceâstă opera-

r e, a' prim it misiunea 
a conduce cete patru  

p iv iz ii^  din compunerea

*  ntetenaă ta  Crtmeea şt 
Ik Munţii Caacaz. In  pe- 

' testata «ceasta (1941- 
te  c m  şl aven punctul de 
oemandă la  Simferopol,

t ftnd dovada unui auten- 
spirit umanitar, gene

ralul Gheorghe Avramescu 
a  înfiinţat pe teritoriul 
{JtfMSH cantine cu per- 
«tatei m ilitar român pen
tru  populaţia civilă din 
«prut activităţii tete, pri
mind pentru acest gest de 
rară nobleţe şi um anita
rism  mulţumiri şi apreci
eri din partea m ultor lo
calnici. ,

In  4 septembrie 1944 ge
neralul Gh • ghe Avrames
cu  a  fost num it coman
d an tu l. Armatei a 4-a ro
mâne — în care calitate 
a  primit misiunea .grea şi 
de mare responsabilitate 
«te a  organiza şi executa 
«Operaţia de acoperire" In 
atete de est a  Munţilor A- 
pusenl, In Podişuţ Tran- 
sB v arid  şi pe întreg, cursul 
staperlor al Mureşului, un 
dă armatele fascisto-hor- 

m asaseri numeroase 
m ilitare d  „ tace*- 

s« decfrmşeae « ten- 
de cotropire a  între-

Tânărul luptător Iulian Blaga confirmă

Despre tânărul iulian 
Blaga, elev ta Liceul 
Auto din Deva, ziarul 
nostru a  mai scris, fiind 
un cunoscut; campion na

ţional la lupte, la cădeţi, 
component al Clubului 
Sportiv Şcolar Deva, ce 
confirmă încrederea ce o 
are clubul său în el, an
trenorul său; prof. Parte- 
nie Matei. De curând a 
terminat perioada sa de 
competiţie la cădeţi şi 
se află in primul an de 
juniorat, categoria 50 de 
kg.

in  această perioadă, se 
află in  plin „campionate, 
care se desfăşoară intr-o 
altă formă faţă de anii 
trecufi,' când era concur
sul organizat pe echipe 
şi pentru finala pe ţară 
se califica echipa. Acum  
se merge pe calegorii de 

'greutate. S-a hotărât să 
se desfăşoare 6 etape in  
diferite ioeaMtăţi din ţa
ră, unde participă toţi 
concurenţii din România. 
Ca un sportiv să iasă cam
pion naţional trebuie să

câştige ţoate cele 6 etape 
(practic, 6 finale cum ar 
fi  fost după vechiul re
gulament), Ut care parti- 
cipă în jur de 59 spor
tivi ta fiecare categorie, 
disputa având loc timp 
de două zile non-stop, de 
dimineaţa până seara, in
tre orele 8—20, cu o 
pauză la prânz, de la o- 
rele 13,20— 15,09.

Primele două etape ce 
an a v u t loc la Braşov' şi 
Tg, Jiu le-a câştigat Iu
lian Blaga şi este în mo
mentul de faţă pe prim ul 
loc la categoria 50 de kg. 
După curţi ne afirma an
trenorul său, prof. Matei, 
Iulian este un excelent 
tehnician, reuşind (până 
acumţ să iasă mereu în
vingător în  faţa unor 
concurenţi foarte puter
nici, cu o mare forţă f i 
zică. Numai prin tehni
ca sa reuşeşte să anihi

leze pe cei puternici. 
„Maratonul" din etape 
coptinuă in  cea 50 de par
tide l Insă după înche
ierea celor 6 etape, se 
dispută finala şi abia a- 
tu n d  se decide câştigă
torul, campionul, la ca
tegoria respectivă. Pentru 
Iulian Blaga ar fi  a treia 
medalie ’ de Campion al 
României l

Muncitor, modest dat 
dârz la pregătite şi pe 
saltea,, unde luptă până 
la epuizare, Iulian Blaga 
deşi şi-a câştigat dreptul 
de a participa la un Cam
pionat Mondial (câte ţări 
nu şi-ar dori asemenea 
sportivi ?), n-a putut să 
a  facă. Nu s-a găsit nici 
un sponsor f Acum, îşi 
doreşte foarte m ult un 
televizor m ior (şl vechi)). 
II poate ajuta cineva ?

s a b in  CERBU

r * mm * m #-• «

I  Activitatea Clubului ca- 
,  piilor şi elevilor din Brad

I contimte cu aceeaşi dă
ruire şi abnegaţie ce ca- 
î  racterizează şi pe condu- 

|  cerea acestui club, pe 
'  maistrul instructor A» 
|  drian Macsira. I-a un 
• m  nmî concura repjM f- 
I ean, ce s-a desfăşurat ia  
î  « t e  Mare, unde au  pap- 
.t. ^ m i f m

. te bine.
1 Ciwnwţ’ţ.-î s cuprins »' 
* pwfrej ta ţ ln m m ,  ea» 
« t e ş i t e  F t ,  t i ,  *  
I tm r n m â m ,  pretat ^  
. « .  â e  ritesâ  . Având o 
f  temă pregătire tea* 
• «MMM o tot mai te g t-  
|  te  te^nriâtaţlr-elM te'te*- 

■ gu obţinut lacui l

Aeromodeliştii din Brad 

nu se dezm int
pe echipe, intrând in po
sesia Cupei „Someşui”. . 
Pe locurile doi şi trei 
s-ati eiasat formaţiile ju- 

. deţeter Mureş şi Satu 
Mate.' Pentru - brădeni, 

% cete, mşi, i»tne: rezultate 
?,• te‘̂ rk'‘reallsat Cristian Mi- 

Mmmc- — tacul 1 te vite 
9% Ci»>r*a Mureşan ~  
locul I la planoare, Al. 
Gheorghe Vasile — locul 
T 1* y, îff-ja-—''*' 1 i' fio  
rin RUSţMerifi Ui. la 
planoare F 2. O compor
tare meritorie au avut şi

ceilalţi membri ai echi
pajului din B e ţi ,  Lavfttia 
Astratane, locul VII la 
F 1, Paul Maneciu, locul 
9, la F I , A. Antonoaie, 
locul 10 la F 1 şi Costică 
Aniculesei, care a izbu
tit să recupereze toate 
modelele ce au participat 
la acest concurs. "

După cum ne declara 
dl Macsim, organizarea 
concursului republican a 
fost la înălţime, a*ci 
fiind prezenţi pe întrea
ga durată a competiţiei

reporteri' de la televi
ziunea locală şi ziarişti 
de ta  două cotidiene 
judeţene, care au subli
niat in relatările lor com
portarea bună şi foarte 
bună a numeroşi aeromo- 
delişti d ar şi condiţiile 
de desfăşurare a con
cursului. Brădenii doresc 
să mulţumească pe a- 
ceastă cale Sucursalei 
miniere Brad, firmei 
Naghi & Zsok pentru e- 
chipamentul asigurat.

Elevii aeromodelişti din 
Brad vor' participa, intre 
19—21 m ai, la  etapă- ju 
deţeană de la Deva. apoi 
la „Memorialul Aurel 
Vlaicu", din 16—18 iunie, 
tbt la Deva. Mult suc
ces !

C. SANDU

DIVIZIA B, SERIA A ni-A

REZULTATELE E T A m .: UM. Timişoara — 
Arsenal Reşiţa 1—9 ;  Petrolul Ţicleni — Petrolul 
Videle 1—0 ; Comtr. „U“ Craiova — Unirea Ale
xandria 5—0 ; Minerul Motru — Vega Deva 2 -1 ; 
Minerul Berbeşti — F.C. Drobeta 6—1; Electronis
tu l € . Argeş — F<G. Petrolul Stoina 3—1; Metalul 
Bocşa — Vulturii Lugoj 2—0 ; ARO Câmpulung — 
Minerul Anina 2—0 ; Metalurg. Sadu — Sportul 
Drăgăneşti Olt 5—0 ; Minerul Mătăsari — Mine-RAL 
Rovinari — mi s-a jucat, echipa din Rovlnari nu 
s-a prezentat.

I !

C L A S A M E N T U L
\

4. ARO
2. Minerul Motru
3. F.C. Drobeta
4  FJC. Petrtrtul Steina 
8. Vulturii Lugoj 
4  Vega Deva
7. Metalurgistul Sadu
8. Petrolul ficieiti
9. Metalul Bocşa 

10. Electr. C. 
f i .  Unirea
12. Petrolul Videle
13. Constr. „U“ Craiova 
14 Minerul Berbeşti
15. Minerul Mătăsari
16. Minerul Anina
17. U.M. Timişoara
18. Mine-RAL Rovinari
19. Arsenal Reşiţa
te . Sş. Drăgăneşti Olt

C. de Argeş 
Alexandria

29 X» 
29 19 
29 17 
2» 16 
29 13 
29.13 

.29 14 
29 14 
29 13 
29 13 
29 13 
29 14 
29 13 
29 13
28 13
29 12 
29 12 
t e  11 
29 7 
29 3

3 7 
2 »
3 9 
1 12 
5 11
4 12 
1 14
1 14
4 12 
3 13 
3 13
0 15
2 14
2 14
1 14
3 14 
3 14
5 12 
3 19 
A21

58-19  
te —32 
54—39 
50—39
40— 33 
53—39 
38—13 
42—49
41— 47 
53—48 
33—42 
33—45 
48—40 
48—53
42— 33 
37—41 
42—48 
27—33 
31—63 
22-83

60
59
54
49
44
43
43
43
43
42
42
42
41
41
40
39
39
38
24
14

I ţ 
V J

s
s

s

DIVIZIA B. SERIA A IV-A

REZULTATELE ETAPEI: Chimica Tâmăveni 
— F.C. Arad 2—8 ; Olimpia S. Mare — Minerul 
Uricanl 7—2 ; Minaur Zlatna — Sighetu Marma- 
ţiei 1—0 ; Paroşeni Vulcan — Minerul Lupeni • —1 ; 
Parângul — Motorul Arad 3—1 ; Minerul Sârmă- 
şag — Oaşul Negreşti 1—1 ; West Fetrom — Sticla 
Turda 2—2 ; Laminorul Zajfrt — Metalurg. Cugir 
3—0 ; C.PX,. Arad — Avântul Reghin 8—1 ; Mine
rul Cavnic — Olimpia Salonta 2—0.

•  Meciul Minerul Lupen» — West Pefrom Pe- 
cica (din etapa a 28-a) s-a omologat cu 4—0 în fa
voarea gazdelor.

■—m  n  f t
-8 3  14 j  j

C L A S A M E N T U L

1. Minaur Zlatna 29 23 1 5
2. Olimpia Satu Mare 29 18 1 10
3. AM* Sighetu Marmaţiei 29 17 3 9
4. Parângul Lenea 29 16 4 9
5. Chimica Tâmăveni 29 16 3 10
6. Metalurgistul Cugir 29 15 0 14
7. Laminorul Zalău 29 14 1 14
8. Minerul Lupeni 29 14 1 14
9. Minerul Uricani 29 14 1 14

10. AN. Paroşeni Vulcan *) 29 15 1 13
11. Olimpia Salonta 29 13 3 13
12. Motorul I.M.A. Arad 29 13 2 14
13. Minerul Sărmăşag *J 29 14 2 13
14. F.C. Arad 29 11 3 15
15. West Petrom Pecica 29 11 3 15
16. Oaştd Negreşti 29 11 2 16
17. Sticla Turda 29 10 4 45
18. Minerul Cavnic 29 9 4 16
19. C.P.L. Arad 29 9 3 18
29. Avântul Reghin 29 6 2 21

*) Echipe penalizate cu 4 puncte.

82—22
72—39
52—24
65—37
58—49
46—38

49— 51 
52—57 
45—43
35— 49
50— 42
36— 53
42—56
41—62
35— 70 
45—52 
30—43
3 6 -  49 
te—79

î i
5h

51
45
13
43
43
42
42
41
49
te
te
35
34
31
27
20
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Despre intenţiile de a- 
menajare in scopuri agro- 
turistice a zonei Munţilor 
Apuseni, zonă ce se în
tinde pe cuprinsul a nu 
mai puţin de şase judeţe, 
ziarul nostru l-a mai in
format pe cititorul hune- 
dorean. In paralel, orga
nismele puterii executive 
din cele şase judeţe fac 
eforturi de a obţine pen
tru această zonă statutul 
de rezervaţie a biosferei, 
iar asociaţia „Avram Ian- 
cu“ — pentru a realiza pe 
acest spaţiu o zonă de 
conservare etnofolclorică şi 
a tradiţiilor. Trei intenţii 
urmărind cu toate să dea 
zonei mai multă vitalitate, 
dar toate, pentru a se rea
liza având nevoie de o 
concepţie unitară , de bază. 
Această concepţie o rea
lizează, cel puţin în sec
torul ei cel mai important, 
cel material, 'Planul de a- 
menajare a teritoriului zo
nei Munţilor Apuseni 
(PATZ). Şi despre trăsătu
rile generale ale planului 
l-am informat pe cititorul 
din judeţul nostru, sub 
semnătura diui Ion Con- 
stantinescu — ■ arhitectul 
şef al judeţului. Având la 
îndemână acest plan cu 
cea mai mare parte a a- 
nexelor lui, socotim nece
sar să îmbogăţim infor
maţia cititorilor noştri şi 
cetăţenilor judeţului.

Planul îşi propune să 
acţioneze în zonă cu mă
suri generale asupra agri
culturii, silviculturii şi pis
ciculturii, industriei, turis
mului organizat şi agrotu- 
rismului, să influenţeze în 
bine evoluţia populaţiei în

LOCAL-ACESTPARLAMENT
• ■ "v' . , . .. .

Ce se urmăreşte prin 
Planul de amenajare 

a zonei Munţilor Apuseni

*;v:
>■ ....

zonă aflată acum in de
clin, prin : echiparea teh
nică a teritoriului, gospo
dărirea complexă a apelor 
şi echiparea hidroedilitară, 
alimentarea cu energie e- 
lectrică, termică şi gaze 
naturale, comunicaţii tele
fonice moderne, să reali
zeze protecţia, reabilitarea 
şi conservarea mediului, 
precum şi protejarea unor 
zone cu construcţii cu va
loare de patrimoniu.

Iată un plan a cărui ma
terializare va depăşi cu 
siguranţă graniţele acestui 
mileniu, amploarea chel
tuielilor pe care le impli
că nefăcând posibilă ma
terializarea lui în urmă
torii'cinci ani. Ceea ce nu 
ne împiedică să detaliem 
puţin informaţia noastră.

Măsurile ce vizează a- 
grîcultura trebuie să asi
gure ameliorarea patrimo
niului agricol, îmbunătă
ţirea producţiei vegetale 
şi animale, valorificarea 
superioară a acesteia 
pentru sporirea veniturilor 
locuitorilor zonei.

Cele ce privesc silvicul
tura şi piscicultura trebuie

să conducă la reglemen
tări legislative menite 
a asigura menţinerea ac
tualului fond forestier, creş
terea lui în zonele defici
tare, exploatarea masei 
lemnoase în limita puterii 
de regenerare, folosirea ra 
ţională a pajiştilor, inter
zicerea folosirii îngrăşă
mintelor chimice şi pes- 
ticidelor, precum şi a ac
tivităţilor de brice fel ca
re pot afecta echilibrul e- 
cologie, dimensionarea vâ
natului şi pescuitului în 
zonă, potrivit limitelor de 
suportabilitate ecologică, 
amenajarea de păduri-parc 
şi păduri de agrement în 
jurul oraşelor lipsite de 
acestea.

Asupra industriei din 
zonă se va acţiona pentru 
îmbunătăţirea exploatării 
şi prelucrării rezervelor so
lului şi subsolului, dezvol
tarea în direcţia moderni

zării, extinderii şi diver
sificării sortimentale, pre
cum şi înfiinţarea de uni
tăţi noi de prelucrare a 
produselor agricole. încu
rajarea practicării pe sca
ră largă a meşteşugurilor 
tradiţionale.

Turismul organizat şi a- 
groturismul vor beneficia 
de măsurj care să facă în 
primul rând accesibilă şi 
cunoscută _zona şi să va
lorifice superior potenţia
lul gospodăriilor ţărăneşti.

Enumerarea întregului 
ansamblu de măsuri ne-ar 
lua mult prea m ult spa
ţiu tipografic, dar trebuie 
să arătăm că în economia 
PATZ a Munţilor Apuseni 
îşi vor găsi materializa
rea şi o serie de aspiraţii 
mai vechi, ale locuitorilor 
judeţului în general, şi ale 
celor din zona vizată în 
special, cum este legătura 
mai uşoară cu lum ea. a 
unor comune izolate.

Desigur, realizarea obiec
tivului obligă la politici 
economice şi social-cultu- 
rale adecvate, la eforturi 
concentrate şi sincronizate 
ale organismelor locale şi 
centrale, l a , stabilirea de 
priorităţi în programele 
guvernamentale — priori
tăţi extrase din prevede
rile acestui plan grandios, 
apelarea chiar la asistenţă 
internaţională.

ION CIOCLEI

atenţi 
domnilor

la
ii

Şedinţele Consiliului ju
deţean se ţin în sala mare 
a Prefecturii, cândva ,o bi
juterie de arhitectură in
terioară, pentru care mulţi 
ne invidiau. De ce cândva? 
Pentru i că s-ar putea cai 
acea imagine de interior 
imperial să rămână o a- 
mintire. Trecem peste ceea 
ce a rămas aici, după ce- 
studenţii Universităţii Eco
logice nu au mai folosit a- 
ceastă sală. Nu-s doar ei 
de vină, ci şi cine a în
chiriat respectivei institu
ţii această bijuterie de 
sală.

O şedinţă de consiliu du
rează, de regulă, de la 2 
la 5 ore. Imaginaţi-vă că 
în tot acest timp fumăto
rii — consilieri sau invi
taţi — fumează nestinghe
riţi, nici de prestanţa sălii 
de şedinţe, nici de colegii 
nefumători din sală.

Cât „bine" face fumul 
de tutun şi nicotină orga
nismului uman, o ştiu şi 
consilierii turnători. Vai, 
domnilor consilieri, fiţi 
grijulii cu sănătatea dum
neavoastră, dar şi cu a 
celorlalţi care respiră ace
laşi aer cu dumneavoastră, 
dar nu au acest obicei si
nucigaş !

Cât bine poate face fu
mul de tutun acelei, când
va, bijuterii de arhitectu
ră interioară ? Lăsăm spe
cialiştii să-şi spună cuvân
tul. Ne mulţumim doar să 
mai arătăm că restaurarea 
acestei săli a costat în 1973

bugetul" judeţean nu mai 
puţin de 900 000 de lei, 
multe din elementele în re
lief fiind acoperite în foi
ţă de aur. Actualizaţi dum
neavoastră suma aceasta 
la nivelul anului 1995. Pu
teţi şă o înmulţiţi liniştiţi 
cu 200. Puţin respect faţă 
de valori, domnilor ! (I.C.)

Deşi veniturile populaţiei nu excelează prin pri
sosuri, se 'm a i construieşte în satele moţeşti.

învăţătorul pensionar Simion Vîrtei ne trimite 
imaginea acestei case din comuna Blăjeni, căreia 
gospodarul proprietar i-a pus busuiocul pe coamă (n 
1991.

Sâ fie intr-un ceas bun
Devenise de notorietate 

publică starea de tensiune 
care domina relaţiile — şi 
aşa reduse la minimum — 
dintre prefectul judeţului 
şi preşedintele Consiliului 
judeţean. In ultimele luni, 
cam de la ridicarea de că
tre prefect a ordinului de 
suspendare a preşedintelui 
din funcţie, raporturile pă
reau să se fi încălzit cu 
câteva grade. La ultima 
şedinţă, cea din 17 aprilie, 
a Consiliului judeţean însă, 
dl preşedinte îl conduce 
jovial în sală pe dl pre
fect şi domnia sa deloc în
cruntat. Foarte frumos I E 
bine când oamenii se în 
ţeleg omeneşte.

Să se verifice oare in
formaţia pe care o deţi
neam cum că dl preşedin
te a schimbat barca poli- 

“tică a PD cu cea mai si
gură şi în orice caz mai 
profitabilă a partidului de 
guvernământ ? întrebat

despre aceasta, şeful de 
partid la nivel de judeţ, 
al dumisale ne-a răspuns 
la întrebare cam ca ora
colul din Delfi: „Eu ştiu 
că un om nu are voie să 
facă parte din două parti
de în acelaşi timp". Asta 
ştiam şi noi, dar l-am în
trebat pentru că era cel 
mai autorizat sâ ne răs
pundă la o asemenea în
trebare. Şi apoi nu am ui
tat cu câtă îndârjire l-au 
apărat copartizanii pe- 
dişti atunci când s-a aflat 
la greu pe dl Gostel Alic.

Poate .cineva se va în
treba de ce dăm importan
ţă acestui fapt, când opţiu
nea politică este o chestiu
ne personală. Nu agreăm 
săritura dintr-o barcă po
litică în alta, de regulă cea 
mai profitabilă la un mo
ment dat. Ba chiar ni se 
pare imoral acest mod de 
opţiune, dar nu asta ne-a

\
determinat să scoatem în 
relief un asemenea „fapt 
divers11. Dl Costel Alic însă 
nu este oricine în acest 
judeţ, este preşedintele 
Consiliului judeţean. Ur
mează ca actele dumisale 
decizionale să poarte am
prenta programului parti
dului căruia îi aparţine, şi 
de ce să nu recunoaştem 
un adevăr, partidul de gu
vernământ a mai apelat la 
maniere nu tocmai orto
doxe, pentru a-i „lămuri" 
pe unii „nedecişi" instalaţi 
în funcţii de conducere şi 
răspundere să-i devină 
membri. Şi asta seamănă 
cu ceva la fel de imoral, 
care nu poate să placă ale
gătorului onest. Şi se apro
pie alegerile.

Dar să fie intr-un ceas 
bun împăcarea persona
lităţilor cu cele mai mari 
răspunderi în judeţ.

ION CIOCLEI
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B E R B E C

Cineva încearcă să vă submineze autoritatea. Deşi |
s i m ţ i ţ i  W n o  i n M i l t i v v i A n  1 ___ maI  vă simţiţi bine, vă depăşeşte mulţimea activităţilor. |

I Finalizaţi o afacere importantă, primiţi o declaraţie I  
de dragoste’. Sunteţi intr-o formă excelentă. Posibile I  

|  neplăceri la serviciu. Atenţie, miercuri puteţi face o I

T A U R

indigestie. |

I
Vă lărgiţi cercul de prieteni. Vă înnoiţi, iar sâm- I  

tă primiţi veşti din depărtare. Ga să vă treacă in- I  
dispoziţia, duminică ocupaţâ-vă de jardinieră. Inee- 

■  peţi săptăr 
|  nâţi utilul

Ioata primiţi veşti din depărtare. Ga să vă treacă in 
dispoziţia, duminică ocupaţi-vă de jardinieră. Iriee- 

âna cu discuţii contradictorii. Apoi Smbi- ■  
cu plăcutul. Vă jmpuneţi greu punctul I  

de vedere, ■ '  . ; ; I

G E M E N I

Refaceţi cu greu bugetul familiei (nu investiţi I).
|  Relaţiile cu copiii vă refac ephilibrul sufletesc. E bine I

Isă faceţi un drum, sâmbătă. Atenţie la indiscreţii, vă •  
pot tensiona relaţiile cu ceilalţi. 'A r putea profita şi 1 

destăinuiri. Norocul încă nu vă |

I 
I 
I 
I

R A C

I duşmanii de unele 
surâde.j

I E posibilă o avansare. Lăsaţi-vă condus de iriipuls 
în ce faceţi vineri. Evadaţi la teatru ori cinema, la

I sfârşit de săptămână. Nu tulburaţi vraja ambianţei 
familiale cu discuţii despre bani. Faceţi operativ cuan-

I pârâturile, comisioanele şi bilanţurile la început de 
săptămână, căci apoi veţi fi ocupat(ă).I L E U

|  Vagi remuşcări, dar şi o nouă pasiune. Aproape I

I „suferiţi" de fericire. Trăiţi o. adevărată reverie sâm- 1 
bătă. Duminică vă treziţi... în aplauze. Plouă cu aten- I

j
„suferiţi" de fericire. Trăiţi o adevărată reverii sâm
bătă. Duminică vă treziţi... î

I ţii la început de. săptămână, ceea ce .e  semri" bun. ■  
Posibil să primiţi bani de la cei apropiaţi. Investiţi I  

■  rezonabil. ■

F E C I O A R A

I Probabile câştiguri băneşti şi sentimentale. Veţi fi 
mai zâmbitor, vă va creşte popularitatea. O întâlnire

I

I cu mama va avea rezultatul dorit. S-ar putfea con- 
| cretiza o idilă secretă. Cei apropiâţi vă înţeleg. Aveţi 
j o minte eficientă şi o intuiţie deosebită.

B A L A N Ţ A

I
It
I
I
I

I Vă remarcaţi prin inteligenţă. Toate lucrurile vă _ 
ies fără osteneală. Pare că aveţi puteri magice şi aca- I

Isă. Dacă v-aţl luat de lucru acasă duminică, aduceţi 5 
şi un coleg ia cafea. Aveţi multă alergătură şi toc- I
m a i  î n r i P a n f l a  r\ f i f a i s î t l l l  n p r u i a r t e i  A -  ™(mai vă încearcă o indispoziţie. Sfârşitul perioadei a- 
duce o uşoară ameliorare.

I S C O R P I O N

J Prudenţă în relaţiile de serviciu. Neplăceri în fa- 
I  milie din cauza banilor, dar se rezolvă. Atenţie la

I sugestiile unei persoane care vă vrea răul. Dumi
nică fiţi cooperant cu vârstnicii. Sunteţi vulnerabil(ă)

Iîn relaţiile cu şefii. Iniţiative strălucite; reuşite in 
afaceri. - " l i . ■;

I '  : S A G E T A T  O R V .

I Escapade, pe care e bine să le faceţi discret. Crea-

I" tivitate maximă vineri. Un incident neaşteptat vă va 
marca. Nu suportaţi să fiţi călcat(ă) pe bătături. în-

I ceputul săptămânii vă aduce o călătorie. Atenţie la 
bugetul familiei, căci la slujbă sau la studii vă des- 

■  curcaţi. '
C A P R I C O R N

I  

I  

I  

I  

I  

I 
I 
I 
I 
I 
I

I* ,0  veste bună vă remontează starea psihică. Par- 8  
tenerul de viaţă are nevoie de sprijinul dv. Iniţia- I

Itivele dv. au succes. Duminică, relaţiile cu o persoană I  
de sex opus primesc alte dimensiuni Iritare luni, dar ■

I m arţi lucrurile se îndreaptă. Vă aşteaptă un bineme- I  
ritat succes. ■

I
|  La serviciu sunteţi apreciat(ă). Atenţie Ia informa- 
■  ţiile ce le aveţi, căci nu sunt în totalitate exacte. Nu I  
2 neglijaţi sănătatea. Duminică sunteţi mai înţelegător *

Işi tensiunile în casă se diminuează. Persoana, iubită I  
se simte neglijată. Evenimentele iau o întorsătură *  

■  neaşteptată, dai- sunteţi pe fază.

I P E Ş T  I
Vi se face o declaraţie. Fericirea vă prinde în mre- 

I  jele ei şi vă temeţi să nu fie un vis. Sâmbătă, după 
“ o activitate practică, a r prinde bine o întâlnire cu 
I  prietenii. Duminică, odihnă activă. Atenţie la discuţii

Işi la ţinută în relaţiile de afaceri. Dedicaţi-vă parte
nerului de v ia ţă l '• V

V Ă R S Ă T O R I
I

I

m m m

Anul VII •  Nr. 1373 Joi, 4 mai 1998



CUVÂNTUL LIBER

. . ' ....m m m m  ......1 w

Dănuţ Udilă şi soţia sa, Doina.

UN GÂND ŞI O POANTA LA CLUB T
„Mai bine o libertate — Tăticule, de unde 

primejdioasă, decât o ştiu astronomii că _ va fi 
sclavie liniştită". efclipsă de soare ? ’

— Tu crezi că ei nu 
J.J. Rousseau citesc ziarele ?

Dănuţ Udilă a ajuns 
cunoscut telespectatorilor 
datorită participării sale 
în noaptea de Revelion 
’93—’94 la emisiunea 
transmisă în direct de 
TVR, RC»INGO. Dănuţ 
Udilă s-a născut în Bu
cureşti, în zodia Tauru
lui, este căsătorit şi are 
doi copii : Victor Toni (5 
anij şi Aurel (12 ani) 
care, după terminarea 
clasei a VlII-a, intenţio
nează să plece la un co
legiu In Anglia. Până la 
Revoluţie, dl Udilă a lo
cuit la Paris, după care 
s-a întors în ţară ca ori
ce român sâ pună umă
rul „la construirea de
mocraţiei în ţara noastră, 
lucru care într-o măsu
ră  sau alta am reuşit". 
Debutul în afaceri în Ro
mânia l-a făcut cu 10 a- 
partamente cumpărate în 
Centrul Civic şi revân- 
dute în 1994. E o aface
re, nu ? în prezent se 
ocupă cu bijuterii şi dia1- | 
mante la Casa de am a
net „VANCI RENTO" din i 
Bucureşti, are eâ'teva va
poare în portul Constan
ţa şi este coacţionar în 
mai multe afaceri renta
bile. Este unul din -spon
sorii echipei Rapid, pen
tru  că, de mic copil, ju-

GALERIA VIP

Unul dintre cei mai mari 
oameni de afaceri 

din România
când fotbal la această e- 
chipă îşi dorea să o poa
tă  ajuta, ceea ce astăzi 
s-a şi întâmplat". Cele 15 
milioane de lei donate 
echipei a fost unul din 
visele sale.. Ideea care îl 
frământă - cel mai mult 
în prezent pe Dănuţ U- 
dilă este să construiască 
o biserică ortodoxă in
tegral privată, care să-i 
poarte numele şi pe care 
să o doneze statului.

Timpul liber — pe care 
ce-i drept nu-1 prea are. 
—. dl Udilă preferă să-l 
petreacă vara la casa sa 
de la Nisa, iar iarna la 
Poiana Braşov.

Dănuţ Udilă şi ' soţia 
sa, Doina, care este rudă 
de sânge 'cu marele pu- 
gilist Mihai Leu, sunt cei 
care l-au transportat cu 
un tir înainte de ’89 pe 
campion de la Campio
natele din Grecia în Ger

mania. „A fo s t '  un risc 
foarte mare, dar care a 
meritat", afirmă dl Udilă.

Pe lângă faptul că îi 
plac foarte mult oame
nii din Ardeal, conside- 
rându-i „mult mai curaţi 
sufleteşte decât bucureş- 
tenii", dl Udilă m ărturi
seşte că a avut stimă 
pentru echipa de fotbal 
„Corvinul" Hunedoara în 
anii când „era o echipă 
de aur". Şi tot dânsul 
continuă: „Să nu uităm 
ce a dat această echipă 
fotbalului românesc. Le 
doresc pe această cale 
să vină cât mai repede 
acolo unde le este locul, 
în Divizia Naţională". Să 
sperăm că-i vor fi auzite 
cuvintele.

LILX LÂL

Un tânăr care a reuşit
— Faptul că sunteţi 

tânăr nu v-a. creat, în ra
porturile afaceri, gre
utăţi ?

— Faptul că sunt tâ 
năr, consider că este un 
atu. Este vârsta când 
poţi să dai tot ce ai mai 
bun, eşti receptiv la nou 
şî înţelegi mai uşor u- 
nele lucruri. Dacă vă re 
feriţi la tinereţea în men
talitate faţă în faţă cu 
vechi mentalităţi, asta 
e s te ' o altă problemă ce 
ar putea face uri subiect 
separat. . - *

— Deci, după , momen
tul super market-ului, lu
crurile au început să 
meargă ca pe roate. A- 
cum sunteţi undeva în 
drum spre culme şi aş 
dori să ştiu ce înseam
nă, la vârsta dvs, să con
duci o astfel de firmă, 
să câştigi mulţi bani, să 
plănuieşti afaceri ?

— Ca peste tot lucru
rile nu au mers tot tim
pul ca pe roate. Per to
tal; însă, am avut curs 
ascendent continuu. Am 
început cu 25 de. anga

jaţi,# iar azi avem 110. 
Ca cifră de afaceri am 
sărit de la 100 milioane 
undeva la peste 500 mi
lioane pe lună. Intre 
timp ne-am mai deschis 
în judeţ, două magazine 
similare, unul la Călan, 
iar celălalt, la Petroşani. 
Suntem de asemenea cei 
mai mari distribuitori ai 
firmei Coca-Cola în ju 
deţul Hunedoara. Munca 
de conducere, organizare 
şi control a unei astfel 
de activităţi este însă 
mare consumatoare de 
timp, energie şi nu în 
ultimul rând nervi. Cu 
creşterea nivelului de ac
tivitate a crescut şi can- 

■ titatea de preocupare;
. Este foarte greu să-ţi 

creezi un mecanism care 
să funcţioneze cât de cât, 
repet, cât de cât, bine. 
Lucrul cu oamenii este 
foarte dificil. Şi cum o 
reducere sau o plafo
nare a activităţii nu este 
posibilă şi de dorit, este 
clar că pe viitor va creş
te şi cota de implicare 
a mea pentru bunul mers

al societăţii. Referitor la 
banii pe care îi câştig, 
e adevărat, aceştia sunt 
frumoşi, dar nu compen
sează, încă, zbuciumul 
depus spre a-i obţine.

— Planuri.'de v iitor?
— Avem în studiu o 

investiţie uriaşă în ju 
deţul nostru. Este vorba 
de constouirea unui ser
vice Bosch complet. P la
nurile sunt cu bătaie lun
gă deoarece numai cos-'; 
tul utilajelor respective 
se ridică la peste 1 mi- . 
liard de lei.

—- Dle , Fica, în înche
iere, spuneţi-mi, - sunteţi 
o persoană fericită ?

— Aş putea spune Că 
da, pentru că, lăsând la 
o parte satisfacţiile ma
teriale, sunt un pasionat 
a ceea ce fac şi eu îm
preună cu -cei ce-mi stau 
alături am reuşit ca la 
nivelul aşteptărilor noas
tre sâ creăm o imagine 
dintre cele mai bune so
cietăţii pe care o admi
nistrez, „Super Market" 
S.A..

ADRIAN SĂLAGEAN

e m T ' t u m T

Minorii — o problemă ?
întrebarea din titlu nu 

am pus-o*în zadar. Şi 
acest lucru întrucât de 
prea multe ori în ultima 
vreme am întâlnit cazuri" 
şi cauze în care sunt im
plicaţi minorii. Tâlhării, 
violuri, tentative de o- 
mor sau chiar omoruri, 
furturi de toate felurile 
— te obligă să te întrebi: 
chiar, au devenit mino
rii o problemă ? Iar da- 
câ vrei să fii cinstiţ, a- 
tunci răspunsul ar fj cam 
acesta : intr-adevăr, o bu
nă; parte d in tre . minori 
constituie o . problemă 
pentru societatea româ
neasca .de astăzi. ~
i  jDe toci, firesc, tot fe
lul de întrebări. Care sunt 
cauzele" ? Cine este vino
vatu l?  Cui să cerem so
coteală ? Ce trebuie" fă
cu t?  Etc., etcl . Nu ,ne-am 
propus in rândurile' de 
faţă să răspundem lă a - " 
ceste întrebări, ci a ’ vă 
propune o temă . de re
flecţie, de discuţie, de 
dezbatere cinstită, fără 
nici un ocoliş, a acestei 
problematici Aeglijate.

Pentru a argumenta în
tr-o oarecare măsură ce-’ 
le spuse până actxiri,' ve
nim şi cu două exemple. 
Nu sunt ele cele mai re
prezentative, dar spun 
multe. Deci...

-Nu se poate spune că 
. Simeria este o localitate 

în care minorii creează 
probleme deosebite. Şi 
totuşi pe la mijlocul a- 
cestel luni, o patrulă a 
poliţiei TF surprinde în
tr-o noapte în staţia CFR 
trei tineri descompletând 
vagoane -aduse la repa
r a t  Ei se numesc Petru 
Samu, 17 ani, elev la Li
ceul „Silviu -Drâgomir" 
Ilia, Samir Ailoaiei, 16 
ani, fără nici o ocupaţie, 
şi Remus Spora, 17 ani, 
tot fără o ocupaţie sta
bilă. Desigur, cu puţină 
îngăduinţă, fapta lor ar 
putea fi privită ca mai 
puţin gravă. Cercetările 
făcute însă au relevat 
că, în perioada martie- 
aprilie a.c., cei trei au 
devastat mai multe va- 
gopne, sustrâgând cana
pele, etajere din alumi
niu, cabluri, instalaţii e- 
lectrice ş.a. Ştiţi ce pre

judiciu au reuşit şă pro
voace băieţii ? Nici mai 
mult, nici mai puţin, de
cât 47 000 000 de lei !

De la Simeria la Că- 
lan nu-i cale lungă. Nici 
în ceea ce priveşte com
portamentul unor minori. 
De data aceasta vorbim 
despre elevi. Iar la Şcoa
la generală din localita
te „studiază" cu sârg şi 
Vasile Szocs, Nicolae 
Szoes, Marius Jorza şi 
Vasile Sima. Vârsta lor 
este între 16 şi 12 ani. 
Şi nu găsesc ei altceva 
mai buri de făcut decât 
să dea o spargere la pro
pria şcoală. Fură bunuri 
în valoare de 100 000 de 
lei şi distrug o pianină 
în valoare de 2 000 000 
de le i !
Şi atunci nu aveam drep

tate când ne întrebăm...

V. NEAGU

MUSIC BOX
Istoria lui Simple Minds 

este legată de Jim Kerr 
(pe nume adevărat Jimmy 
Carr), care s-a născut în 
oraşul Glasgow/Scoţia, ia 
9 iulie 1959. Născut în- 
tr-un mediu muncitoresc, 
Jim  a crescut şi. s-a fo r-: 
mat într-o atmosferă re
voluţionară, ce l-a deter
minat să se implice in 
viaţa politică britanică, 
fiind unul dintre iniţia
torii mişcării Amnesty 
Internaţional. în • afara 
pasiunii sale pentru mu- • 
zică, Jim este un mare 
fan al fotbalului, ocu- 
pându-se de administraţia 
clubului local Celtic Glas- 
gow. în  copilărie, Jim 
era pasionat de sound-ul 
grupului Genesis, cum- 
părându-şi aproape toate 
discurile lor. Jim  nu era 
atras de şcoală, o -mare 
parte din timp şi-o pier
dea în localuri şi cluburi

pentru adolescenţi. Apoi 
în Anglia apare un cu
rent muzical revoluţionar 
punk rock-ul. Tăindu-şi 
părul la fel ca şl alţi ti
neri de vârsta lui, Jim 
s-a apropiat de atmo
sfera muzicii punk, renun
ţând la vagabondaj şi ho
ţie, găsindu-şi astfel un 
rost in viaţă. Bucuria lui

grup cu care sa-şi câş
tige existenţa.

Terminând armata, Jim 
şi Charlie se întorc la 
Glasgow' pentru a-şi pu
ne în aplicare planul. La 
uri meci de fotbal, dis
putat la şcoala cu profil 
real, Hollyrood, îl cunosc 
pe Briari McGhee. Brian 
era elev la această şcoa
lă, iar în timpul liber 
activa ca baterist într-o 
formaţie de adolescenţi.

Simple Minds (1)
Jim  a fost însă de scurtă du
rată, el trebuind să-şi 
satisfacă serviciul mili
tar, la Toryglen. Aici îl 
întâlneşte pe Charlie 
Burchill (născut la 27 
noiembrie 1959) şi deoa
rece acesta cânta foarte 
-frumos la chitară cei ,doi 
se împrietenesc rapid. 
Tot atunci se conturea
ză ideea formării unui

Jim îl cooptează pe Brian 
în proiectul său şi astfel 
cei trăi încep să repete 
într-o magazie a -şcolii 
Hollyrood. Mult visatul ' 
grup al lui Jim  era ca şi 
format, mai ales atunci - 
când interpretează, la un 
spectacol şcolar, piesa 
Space Oddity, aparţinând 
lui David Bowie, repur
tând un mare succes. Re

pertoriul lor s-a îmbo
găţit cu numeroase coiri- 
poziţii Bowie şi T. Rex, 
pe care le iriterpretau 
într-o manieră glarn rock. 

Brian fiind încă elev, Jim  şi 
Charlie decid în 1974 să 
plece în Europa, pentru 
a câştiga ceva bani ab
solut necesari în vede-, 
rea procurării de instru
mente. Această călătorie 
va î i  însă un adevărat 
dezastru, ei fiind nevoiţi 
să doarmă pe bănci în 
parcuri, să mănânce con
serve ieftine, împrietenin- 
du-se cu muzicanţi de 
stradă. Cântând cu aceş
tia, au reuşit să strângă 
ceva bani, însă Jim  s-a 
apucat din ndu să fure 
din magazine. Fiind prins, 
el şi-a petrecut 2 săptă
mâni într-o închisoare- 
din Amsterdam/Olanda, 
iar Charlie resemnat s-a 
întors la Glasgow.

Va urma —
HORIA SEBEŞAN
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Alocaţii de la bugetul de stat .
producătorii agricoli

I

I
iI

Prin Hotărârea Guver
natei României nr. 154/ 
17 martie 1995 este re
glementat modul de a- 
cordare a alocaţiei do la 
bugetul de stat producă
torilor agricoli, în vede
rea procurării de electi
va matcă, reproducători şi 
pentru menţinerea in ex
ploatare de efective mat
că de vaci şl bi
voliţe, precum şi cu pri
vire la aprobarea norme
lor de acordare, utilizare 
şi control al alocaţiilor, 
în conformitate cu aceste 
prevederi, alocaţiile se a- 
cordă pentru următoarele 
specii şi categorii de a- 
n im ale: vaci eu maxi
mum 2 lactaţii încheiate, 
juainci gestante, tăuraşl 
de reproducţie în vârstă 
de peste 18 luni, herbe- 
cuţi folosiţi la insămân-

ţări artificiale, In vârstă 
de maximum 8 luni, vie- 
ruşi de prăsită testaţi* fo
losiţi la  tasâm ânţări ar
tificiale, te  vârstă de 
maximum 8 luni.

In conformitate cu pre
vederile Legii 83/1993, se 
acordă şl în anul 1998, 
pentru minimum trei vaci 
sau bivoliţe, crescute în 
întreg anul 1994, alocaţia 
de 4QG0O lei pentru fie
care animal menţinut în 
exploatare, iar pentru 
menţinerea in exploatare 
a vacilor şi bivoliţelor In 
întreg anul 1995 se vor 
acorda. în 1996, câte 
65000 lei pe cap de ani
mal.

Nivelul alocaţiilor acor
date producătorilor agri
coli în anul 1995 pentru 
procurarea de efective 
matcă şi de reproducători

Următorul — pe fie
care kilogram de greuta
te vie » vaci 
2 lactaţii Încheiate -  
lei ? Justeţei gestant 
800 l e i : tăuraşl dc r 
ducţle te vârstă de 
18 nud  — 990 le i ; 
bccuţi pentru 
artificiale, te  
12—18 Itati — 590 
vieruşi de prăsită 
pentru însămânţări 
flotate, te vârstă de i 
mum 8  luai —  900 iek 

De menţionat că aloea- 
ţilleţ respective provenite 
de te  bugetul de stat se 
acordă' pentru > animate 
din urmă: rele rate: la 
bovine — Băiţata Româ
nească şi Simmental, Bru
nă şi- Schwie, Bălţâtâ eu 
negru românească şi Hol- 
Ştein-Frteă, Ptazgau; la

ovine — Herinos, Tigaie, 
Ţureană, Karakul, Corrie- 
dafe şi Polwftrth} lâ por
cine Marele Alb, Lan- 
drace, Linia sintetică 345 
— Periş, Duroc, Hampshi- 
re, Hazna şi Mangaliţa.

Pentru vacile şi Jutea- 
cile gestante, pare sunt 
metişi ai raselor menţio
nate mai sus, nivelul a» 
locaţiei de  la  bugetul de 
stat se diminuează cu 25 
la sută. Pentru masculii 
de toate speciile, aloca
ţiile te  acordă numai pen
tru  animalele crescute te  
ra te  curată.

In legătură cu amanete 
privind acordarea acestor 
alocaţii vom reveni îtf- 
tr-uţ» număr viitor al 
ziarului nostru.

NICOLAE TlRCOB

La (Jrişcior, neregulile tn aplicarea 
fondului funciar persistă

n

Aşa cum am promis te 
păta «One face lum ina 
dreptăţii", publicată ta  
eterul Ar. 1364, din 19 a- 
prilie 1995, suntem nevoiţi 
«ă revenim spre exempll- 
Oca re, deocamdată, doar 
Cit un singur caz, pe care 
(1 supunem atenţiei tutu- 
ro r  organelor te  drept

f u  *  interveni şi a  dis- 
«năsurite necesare, 

o- asemenea practică 
inadmisibilă, făptui

torul trebuind te  fie tras 
la  răspundere.

Domnii Sânziana şi Aron 
Obstina, din comuna Bucu* 
roşei, nr. 9, oameni sim
pli d ar cinstiţi, moştenitori 
de drept şi de fapt după 
părin ţi, şi-au revendicat 
dteptui de proprietate. In 
Miza Legii nr- 18/1991. a- 
supra păm ântului deţinut 
şi luat de C.A.P. Crişcior. 

In parcela „La rude", ta  
de i

doar cp suprafaţa de 2 332,5 
mp. Nemulţumirea este 
evidentă şi oamenii con
testă nedreptatea, dar ■ sunt 
am ânaţi de pe o zi pe ai»a, 
până într-o si când. să tu- 
ra ţi de promisiuni, aceş
tia se adresează Prefectu
rii pentru redobândirea 
dreptului.

Prin  adresa n r. 164 (ji 
din 24.034995, Prefectura 
d ă  verdictul 
a situaţiei. Dar 
iritaţi de 
lor că s-au 
turti, comisia comunală 6a 
data de 5 aprilie 19951 te  
„subţiază* ye-i-afaţa ctt 
Încă «X» m p I 
care ţncearcâ te  o  
tei persw 
care o refuză, pe drept, că 
n u  ii aparţine, pentru a  
favoriza pe alţii, vecini de 
teren cu cel care a refu-

mânt, deoarece nu  au de
puse te  Prim ărie aste de

asupra proprie-veditoare

« a
misia

3W»99< m  O . 
de  4 880 m p, da* ce-

*-* pus

sunt che
maţi te  Prim ărie şi, ta  
prezenţa lor, se caută ta  
zadar actele depuse te do
sarul prep tarilor din 
comuna Bucureşci şi suni 
am eninţaţi câ Ii se va lua 
toţ păm ântu l

Dar cei atee s-a« ocupat 
cu această „îndeletnicire", 
de sustragere a  actelor —

au putut distruge şi regis
tru l de tre-ieşire te  
Primăriei, din anul 1991, 
aflat la a ltă  persoană, tin
de b  num ărat curent 294, 
din 21 m artie 1991, apare 
înregistrate cu acte depu
se doamna Cortina Sânzia
na* apoi ta  anexa nr. 4, 
validată te  acelaşi an  de 
Prefectură, este înscris a- 
celaşl nume.

®W despre această „arro- 
neafe^, câ t şi despre tete-

a comunei la sesizarea ce
lo r care trebuie te  ii se 
atribuie pământ, au ieşit 
ta  teren ta  patru rânduri 
cadre t e  specialitate cu 
aparatură specifică măsu
rătorilor t e  la O.C.O.T. De
va, ia r adresă nr. 2305 
din 28 decembrie 1994 pri-

a id  nu  a  fost
care au  teren

nici
până acum tn considerare.

Orna t e  ce PriiteM» din 
Crişcior mi ia  tn  stem ă 
coraunicărfle venite t e  la 
fom rile Judeţene?

Rău este că <Mpâ patru 
ani oamenii nu a s  primit 
titluri de proprietate, «te 
cepţi® făcând circa 26, din 
comate'  ̂ Bueureşci, rare 
deţin -# singur?, parcelă pe 
ra ra  comunei Crişcior.

m  « t e  o«re ra te i  sâ se 
in tre In legalitate şi să n«

rile cu
care tff ere

le;

Dnii medici veterinari 
Silviu Avrămuţ şi Nicolae 
Clbiaa, t e  la Circumscrip
ţia  sanitar-veterinară din 
comuna Beriu, îşi îndepli
nesc cu seriozitate ş* pro
fesionalism atribuţiile pe 
care te au. răspunzând la 
toate solicitările crescăto
rilor de animale din sate
le comunei, im portant de 
relevat este accentul care 
s e  pune pe acţiunii» de 
prevenire a hoţilor la  ani
male, precum şi pe com
baterea eficientă a aces
tora. In acest context, se 
tascriu şi controalele de 
primăvară, care Sunt efec
tuate ta  conformitate cu 
calendarul stabilit, apli
când u-se şi tratamentele 
corespunzătoare care se 
impun.

Datorită îm bunătăţirii 
condiţiilor de îngrijire şi 
de hrânire a animalelor 
crescute ta  gospodăriile a - 
gficultorilor particulari, cât 
şi asigurării asistenţei sa
ri ţtar-veterinare necesare, 
a existat posibilitatea ca

epizootii majore

tmn ă că H se va lua pământul

AL. JBRCA,
coresporaleat

S A T U L  *“  A Z I
Calendarul iucrâriloir

•  La cultura mare: se termină semănatul 
culturilor de porumb* sorg, dovled 0  altele; 
răsăritul culturilor de sfeclă şi floarea-soarelui; 
plivltul culturilor semănate (fes, în special al lo
turilor semincere; efectuarea praştiei pentru 
combaterea buruienilor din culturile prăşitoare; 
continuarea erbicidăriior la culturile de cereale 
păkms®; fertilizarea pe vegetaţie a culturilor 
prăşitoare; în raport de cantitatea de precipi
taţii, dacă se resimte Mpsa apei in sol, se poate 
trece şi la irigarea culturilor, folosind amena
jările locale; se face controlul repetat al cul
turilor, pentru a depista eventualele atacuri de 
boli şi dăunători, intervenind cu tratamente fi- 
tosanitare după recomandările specialiştilor.

•  In fegumicultură: continuă lucrările de 
îngrijire a răsadurilor în vederea efectuării ul
timelor plantări în câmp; se realizează semă
natul în câmp al legumelor bostănoase (castra
veţi, dovleci, pepeni) şi al fasolei; se face plan
tatul în câmp ai tomatelor, ardeiului, vinetelor 
şi altor legume; se completează golurile prin 
semănat sau transplantare; lucrări la întreţi
nerea culturilor de legume prin praşile repe
tate ; plivit sau rărit la rădăcinoase; fertilizări 
pe vegetaţie; combaterea bolilor şi dăunători
lor ; se recoltează şi se valorifică ridichile, spa
nacul, salata, ceapa şi usturoiul verde, gulioa- 
r@l* şi alte legume. v -

•  în pomicultură: în pepinieră se fac pra
ştie In toate câmpurile ; se efectuează tăieri în 
urma Iăstăririi pomilor care au suferit de ger; 
conform avertizărilor, se face combaterea boH- 
lor şi a dăunătorilor; se iau măsuri de comba
tere a brumelor târzii.

•  In viticultură: continuă şi se termină lu
crările de plantat; se fac lucrări de îngrijire —- 
plivltul şi legatul lăstarilor, ciupitul (în preaj
ma înfloritului); se efectuează prăşituL aplica
rea îngrăşămintelor pe vegetaţie, combaterea 
bolilor şi a dăunătorilor.

•  Pentru zootehnie î prima coasă la trifo- 
liene; cositul pentru masă verde Ia borceaguri, 
secară furajeră şi alte culturi; se pregăteşte 
semănatul culturilor furajere după recoltarea 
plantelor anuale; continuă înţărcarea şi clasa
rea mieilor; clasarea berbecilor pentru montă; 
începe tunderea oilor; organizarea taberelor de 
vară; organizarea stupâritului pastoral; efec
tuarea acţiunilor sanitar-veterirtare 
t e ; controlul şi valorificarea  ̂
fe ; urmărirea fătărilor.

•  In mecanizare: terminarea reparaţiilor şi 
verificării utilajelor agricole care se folosesc în 
campania de seceriş; revizuirea reglajelor şi a 
funcţionării maşinilor folosite la prăşit şi ia 
combaterea bolilor şi a dăunătorilor. -

efeetivefe t e  animale sâ

te- Uitate
ta  comună 

deţinute ta  
particu lari peste 1700 porci, 
1350 bovinei 370 t e  raba
tata şi altele.

în  duda faptului că 
dicamentele de m  
n a r se pot procura 
Ia preţuri m ult prea ridi

cate, din această cauză u- 
rui crescători de animale, 
având reţineri ta  a  efectua 
tratamentele descrise, tm- 
portant de relevat este fap
tul că In comună nu au 
existat cazuri t e  epizootii 
majore* deziderat care se 
urmăreşte ta  continuare 
cu perseverenţă de către 
salariaţii circumscripţiei 
sanitar-veterinare. (N.T).

Vitregia satelor suburbane

Dl ton Jinaru din Beriu s-a prezentat te circum
scripţia sanitar-veterinâră cu calul pentru consulta
ţie şi apHcarea tratamentului necesar.

Foto : PA VEL LAZA

î

Simt fiu a l unui astfel 
de s a t : Zlaşti* actualmen
te suburbie a  municipiu
lui Hunedoara, figurând 
ta  cotea poştal d«ar ca 
stradă. N-ar fi nimic du
reros ta  faptul că un sat 
prestigios, cu un glorios 
trecu t istoric, figurează 
azi, geografic* doar ca o 
simplă stradă, dacă în 
realitate această stradă 
n-ar fi o comunitate so
cială, cu totul deosebită 
de ceea ce este o stradă 
oarecare de oraş. , 

Strada Zlaşti nu este o 
simplă grupare de locu
inţe, asemenea celor ale 
oraşului. Ea este tot un 
sat, adică unitate econo
m ici distinctă, moşteni
toare a unui fost sat de 
iobagi, deveniţi — ta  a r 
ma Reformei Agrare din 
1865 — stăpâni ai taior 
proprietăţi personale şi 
a i uneia colective, denu
m ită composesorat.

După nefericita erâ co
munistă, ta  ci 
şi-au pierdut 
t e  proprietari, a  
cea actuală, ta  care pro
prietăţile particulare sunt 
sub grave dispute, ia r a- 
supra celei coleetive nici 
n u  se discută. De la sine 
tafeles că această situa
ţie generează o serie de 
probleme, de neînţelegeri 
şi nedreptăţi crunte, care 
au reuşit să învrăjbeas
că şi să nemulţumească 
comunitatea satului, ce 
se simte lipsită de o con
ducere şi de autoritate 
protectoare.

Suburbia Zlaşti recu
noaşte prim ăria munici
piului ca for superior ad
m inistrativ şi nu o de
testă, dar nemulţumirea 
sa stă ta  faptul că nu 
are un reprezentant în 
arest for de conducere. 
Fem ru prima uaiz* m  îs- 
toria sa, satul nu are un

conducător: primar, con
silier, deputat şau ori
cum s-ar numi, dar sg fie 
recunoscut şi împuternicit 
a reprezenta şi a  susţine 
interesele satului. Este o 
lacună adm inistrativă de 
care consătenii se plâng 
la fiecare întâlnire cu 
el. Nu fae deteât serviciul 
de mesager al nemulţu
mirii şl al dorinţei ta r  
de a  fi legal ş i demn re
prezentaţi.

Evident că numărul re
strâns de votanţi nu  poa
te propune şi asigura un 
consilier al municipiului, 
încât Ia alegerile viitoa- 
re  şi chiar In afară t e  
alegeri sâ se găsească 
modalitatea t e  a se a- 
sigura reprezentarea n a  
numai a Zlaştiului, cf a 
tuturor satelor 
suburbii, realmenti 
tregite In actualul regim  
electoral.

VICTOR ISAO

I
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Din dosarele politiei
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i
Furturile de autoturis

me ca şi cele din autotu
risme au  devenit dacă nu  
un fenomen in adevăratul 
sens al cuvântului, cel pu
ţin un fel de plagă socia
lă antrenată şi amplifica
tă, in general, de oameni 
fără căpătâi, de tineri dez
orientaţi, uneori chiar de 
copii, care, din exces de 
bravură sau stăpâniţi de 
aburii alcoolului, devin cu 
destulă uşurinţă infractori.

Petreanu Robert Florin 
este un tânăr de 18 an! din 
municipiul Deva., Şi_a înce
put activitatea infracţio
nală in ziua de 12 octom
brie 1994, când. pe strada 
1 Mai din localitate a  pus 
ochii pe autoturismul m ăr
ea Dacia nr. 1 HD €826. 
Cu metode proprii, a des
chis portiera autoturismu
lu i încercând ţ>r>n desfa
cerea capacului de ia„ vo
lan să pornească motorul. 
Nu a  reuşit şi, m ulţum in- 
du-sâ cu furtul unor acte, 
a  abandonat maşina,

t a  data de 26 martie 
1995, pe bdul Decebal din 
Deva, folosindu-se de o 
foarfecă, a  forţat portiera 
autoturismului 3 HD 4297 
— proprietatea lui Varga 
Francisc. Realizând un con. 
tact direct, a început plim
barea pe străzile municipiu
lui şi după scurt timp, a 
abandonat maşina.

După numai o zi, ţigla 
i-a fost îndreptată spre 
autoturismul 2 HD 9843 
(proprietatea lui Anghel 
Ioan Casian), care era p ar.

cat pe Aleea Victoriei, în 
zona blocului 9.

In acest caz nu şi_a ară
ta t calităţile de „bun me
seriaş" întrucât, după cir
ca 20—25 de metri de la 
plecarea de pe loc, vola
nul s-a blocat şi maşina a  
fost • abandonată.

Au mai urmat şi alte fap
te constând în sustragerea, 
unor bunuri din autoturis
me. Lucrătorii de la Poli
ţia Municipiului Deva au 
afla t insă că Florin Ro- 
bert Petreanu eră „îndră
gostit" de autovehicule, In . 
trefupându-i temporar a_ 
oeastă pasiune.

Furturi de -autovehicule 
se înregistrează şi pe raza 
alto r localităţi

Ia tă  câteva cauze favori- 
zante : mulţi pssesori' de 
autoturisme Uită sau, din 
comoditate, iasă. portierele 
autoturismelor deschise; 
puţini deţinători de auto
vehicule au  m ontate sis
teme antifurt, fer dacă le 
au, uită să le cupleze: au
toturismele sunt paw ate in - 
tocuri Întunecoase, ew* 
sunt tentante pentru  h o ţi; 
unii părinţi işi iniţiază co
piii in „arta" conducerii 
prea repede şi după regu. 
iile lor.

Lista cauzelor rămâne 
deschisă. Cert este că fie
care dintre noi putem lua 
măsuri suplimentare pentru 
imobilizarea maşinilor, mâi 
ales pe timpul nopţii

Maior MIRCEA NEGRU. 
Inspectoratul Judeţean de 

Poliţie

S.C. MINEXFOR S.A. —  DEVA

cu sediul în str. T. Maiorescu, nr. 2

A N G A J E A Z Ă :

•  ingineri electromecanici — bărbaţi 
—  absolvenţi ai Facultăţii de Maşini şi 
Instalaţii Miniere, cu vechime de minimum  
5 ani în activitate.

Relaţii suplimentare la t e l . : $22310.
(609740)

BANCA AGRICOLĂ S.A. DEVA

cu sediul în Deva, bdul Decebal, bl. B 
Vinde la licitaţie un apartament cu 2 

camere şl dependinţe situat în  Deva, str. 
Teilor, bl. 73.

i Licitaţia va avea loc k  10 mai 1995, 
l ora 9,00, la Judecătoria Deva, birou exe- 
1 cutori judecătoreşti.

Informaţii la BASA DEVA şi la e- 
xecutorii judecătoreşti. (317)

S.C. GAMA PRESTIMPEX S.RJL DEVA

Organizează cele mal frumoase şi tentante 
excursii de 12 zile în GRECIA.

Informaţii şi înscrieri la sediul firmei din 
Deva. str. D. Zamfircscu, bl. €  (TCH) e t  4. tel. 
054/627866 ; 627906, orele 0—17 (sâmbătă 9— 
12), preţ informativ 225 dolari şi 100 dolari In 
lei. (D.P.)

R.A.G.C.L. URICANI
o r g a n i z e a z ă
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pentru execuţia obiectivului de investiţii 
„Alimentare cu gaze naturale Valea Jiului", 
oraş Uricani, jud. Hunedoara.

‘ FORMA DE LICITAŢIE 
Publică deschisă (pot participa numai so

cietăţile cu agreere de la ROM GAZ MEDIAŞ). 
OBIECTUL LICITAŢIEI 
Executarea lucrărilor „Alimentare cu gaze 

naturale Valerf Jiului*4, oraş Uricani, jud. Hu
nedoara. . • •

Investitor. organizator şi finanţalor 
R.A.G.C.L. URICANI, jud. Hunedoara, str. Ster- 
minos nr. 22, telefon 162.

DEPUNEREA OFERTELOR 
Se pot depune oferte până la data de 2 

iunie 1995, ora 15,00, la sediul organizatorului. 
GARANŢIA DE PARTICIPARE ,
20 milioane lei.
Documentele licitaţiei se pot cumpăra de 

la sediul organizatorului, cu 140000 lei — e- 
xemplarul, începând cu data de 10 mai 1995.

Licitaţia va avea loc în ziua.de 5 iunie 1995, 
ora 10,00, la sediul R.A G.CX. URICANI.

(60*736)

E TIMPUL PLANTELOR MEDICINALE . 
Un ban în plus se (mai) poate câştiga prin 

reeditarea plantelor medicinale.
S.C. „FARES“ S.A.

cu sediul In Oraţie, str. Plantelor, nr. 50, 
cumpără până la sfârşitul lunii iunie următoa
rele plante medicinale de sezon (prima cifră re
prezintă preţul in stare proaspătă, Iar a doua 
cifră preţul în stare uscată în lei/kg);

FLORI: Tei, 500—2500; Urzică moartă aL 
hă, — — 35000.

FRUNZE: Mesteacăn, 100—350; Pătlagină, 
200—2000; Nuc. 100—600; Păducel cu flori, 
150—800; Păpădie, 150—1300.

IARBĂ : Cimbrişor, 150—800 ; Coada racu
lui, 100—800 ; Sunătoare, 100—660; Ciocul bar
zii, 150—1000; Talpa gâstîi, 100—600.

COJI: Călin, 200—1000; Cruşin,299—1666. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la tele

fon 641940, interior 15. (609725)

I M P O R T A N T !
LA DEVA — CASA DE AMANET 

„ARISTOCRAT*4
mereu în sprijinul dvs., cu împrumuturi ime 
diate tn lei. Zilnic, în str. Libertăţii, bL 2, et. i  
I, ap. 11, intrarea prin curte (vizavi de maga- ; 
zinul Comtim). (609713) I

6  Cel mal mare

distribuitor 

en gros din ; 

ţară de
>

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTAM 
IMPORT VEST

VA OFERĂ : :
t

9  îmbrăcăminte sortată.
—  ofertă bogată In sortiment s de sezon

•  îmbrăcăminte nesortată, colectare originală* 
în pungi, între 5—15 kg, cantitatea tţikii- 
mă de vânzare — 100 kg «
-■ - i

NOU! NOU! NOU !
îmbrăcăminte NOUA din import China :

#  treningurişi bluze din bumbac
•  bluze mătase f
La preţuri accesibile ' ;

ATENŢIE VI
•

Noua noastră adresă: Cluj-N., str .ittŞftr 
Maniu, nr. 6. Tel./Fax: 064 — 194030. 193493 
(luni-vineri: 8-16). Orar, depozit: satiri VlaNa, 
luni — sâmbătă. Intre 9—16. ?

|
i

S. C, „POLIDAVA" S. A. DEVA

Va oferă, în regim en gros. 
cu promptitudine, la cele mai miici preţuri 
şi de calitate ireproşabila, următoarele 
produse:
♦  Biscuiţi (într-o gamă sortimentală 

diversă);
♦  Eugenia - Divertis - Crem cu arome 

de bahane, ciocolată, portocale, Qăpşuni;♦ '' ----
♦  -■ 

casă;
. ♦  Dulciuri de import;
♦  Băuturi alcoolice; ^
♦  Hârtie ambalaj pentru împachetat.':)1 
Relaţii şi comenzi -zilnic,Ta şediul societăţi)',

strada 22 Decembrie, nr. 257, la telefoanelee 
054/620712 şi 621750; fax: 621159 •. • ••

nane, ciucuiaia, p q n ocate , Qapşuni; 
Ciocolată şi dulciuri (Feleacu-Cluj); 
Sticksuri. paste făinoase.V r,e i  efe

Pagere MOTOROLA la cele mai avantajoase; 
preţuri.. Contactaţi S.C. COMSF.R S.R.L. 
Hunedoara, tel.7l<j9l5, 7K355I, fax. 7I0773 

Posibilităţi de comunicare a mesajelor 
Deva, Hunedoara, Simeria, Orăştie, Bucureşti, 
Constanţa, Braşov, Craiova, Piatra Neamţ, 
Suceava, Bacău, Galaţi, Satu Mare, Timişoara, 
Oradea, Reşiţa, Tîrgu Jiu.

Angajăm reprezentanţi de vânzări’

SOCIETATE COMERCIALA 

A N G A J E A Z Ă :

— manipulant posesor permis de conducere
— şofer profesionist *
Doritorii sunt rugaţi să trimită o caracte

rizare si o fotografie pe adresa": i
Deva, O.P. 1, CJ». 151.

(Quasar)

S.o. B.F.B, STAMPROD s .r .l.
Deva Ştr. tDeceijibrie nr.27 Tel 613S10

Executa:- ştampile in 24 de ore
^  inscripţionări pixuri si brichete
 ̂ reclame luminoase*

Anul VH •  Nr. 1373 Jto), 4 mai



VANZARI- 

CUMPARARI

•  Vând urgent casă Si- 
meria, str. M. Eminescu, 
nr. W, preţ negociabil. In
formaţii Popa Marius, Hăr- 
ţăgani, 213, tel. 209/A.

(9585)
•  Vând maşini îngheţată

italiene şi nemţeşti, stare 
de funcţionare perfectă, 
tel. 058/732790. (9464)

•  Vând aoartament două 
camere, decomandate, ur
gent, Orăştie. str. Pricazu- 
Iui, 62/23, preţ convenabil, 
zilnic între 16—20.

(9524/62)
•  Vând nvcrobuz Bar-

kas 1000, Deva. tel. 611620. 
după ora 17. (9754)

1 « Vând autocamion bas
culant SRD 6135, Deva. tel. 
624834 după ora 19,30.

(608837)
. •  Vând Dacia 1300, în
matriculată. Informaţii tel. 
625826. (608838)

•  Cumpăr apartament 2 
camere, exclus Dacia şi Mi
cro. Tel. 613604.

•  Vând apartament trei 
camere, deosebit, Carpaţi, 
bloc B/8. tei. 62.1352.

(9761)
•  Vând urgent Dacia

<310 TLN, 1989 telefon 
623966. (9760)

•  Vând garsonieră con.
fort 1, etaj 1, gaz metan, 
telefon, antenă prin ca
blu. în Deva. Informaţii tel. 
623578. (9599)
■ ,« Vând teren intravilan 
Simeria. 1500 mp, lângă 
şoseaua naţională. acces 
apă, gaz, curent. 661348.

(9759)
•  Vând cazan .fiert ţui

că, remorcă izotermă 5 to
ne, saşiu camion SR. 2400 
mp, teren intravilan situat 
lângă Camping Boş —- Hu
nedoara, segmenţi Merce
des 87 şi 91, cutie viteză 
Audi 100, tel. 711128, după 
Ora 15. (9758)

•  Vând urgent Trabant
601. talon caroserie. Deva 
tel. 618643, ,(9778)

•  Vând maşină spălat
Bosch. televizor color Grun. 
dig, preţuri convenabile. 
Tel. 618965 (9597)

.« SC Tesoro SRL Deva 
vinde elemente de carose
rie Dacia (tabjc) si pri
meşte comenzi caroserie şi 
alte părţi componente de 
Caroserie. Vinde set motor 
Dacia 1300. tip Borgo, ga. 
fan ta t 3 luni. 145000. lei. 
Produsele societăţii provin 
ae la  Uzina de Autoturis
m e Piteşti. Relaţii, bdul 
Kegălniceanu, parter, bl 2 

(există indicator), telefon 
627152 (9756)

Vând casă mare ~ şi 
Sradină, aproxim ativ un 
hectar. în com. Tuştea, nr. 
110. Informaţii familia Ră_ 
floni Pavel şau Hunedoara, 
tel. 721583. (9598;

•  Vând Dacia 1310, an 
fabricaţie 1984, din Ger
mania, neînmatriculată, 

-preţ convenabil Deva. tel
«6862. 075!)

•  Vând teren pe DN '7, 
la ieşirea din Simeria spre 
Orăştie, lângă benzinăria 
în construcţie. Informaţii 
054/626504, orele 8—13 şi
17—20, (9594)

•  Vând Renault 18 break,
neînmatriculat, stare per
fectă. Informaţii Deva; tel. 
«5897% (9593)

•  Vând elemente carose
rie Renault 10 berlină, usi, 
direcţie completă, lunetă, 

«iemaror, carburator, delcou, 
altornator şi alte piese. In . 
formaţii tel. 615897.

- (9593)
•  Vând apartament 2

camere, decomandate, str.
N. Bălcescu, tel, 628910.

(9591)
•  Vând apartament trei 

camere, Simeria, bl. 19, 
ap. 19, etaj 2, sc. B.

(9592)
•  Vând apartament 2

camere ,zona Gojdu, tel. 
627638. (9587)

•  Vând âpartament 3 
camere parter, zonă priva
tizare. Deva, Bejan, bl. 
56/2, preţ negociabil.

(9757)
•  Vând căbănuţă meta

lică, izolată termic, preta- 
bilă chioşc, garaj. Telefon 
628750. (9779)

•  Vând ARO 244 D, tel. 
633181, orele 10—21, Ohaba.
67. (9769)

•  Vând combină treierat
Claas, Peugeot 405 gri, 
8500 DM, VW Passat Die
sel, 1500 DM, neînmatricu. 
labil. Infofmatii ia tel. 
660628. ' (9668)

•  Vând parbriz faţă-spa- 
te Moskvici 407, studio, 
masă, scaune, dulap bucătă
rie, 628353 ; 627986.

(9584/9812)
•  Vând tractor chinezesc 

16 CP, cu cabină, remorcă, 
plug şi freză. Informaţii la 
tel. 626166, preţ negociabil,
8 750 000 lei. (9776)

•  Vând apartament 4
camere, etaj 2 .sau schimb 
cu două, urgent, preţ con
venabil. Simeria, telefon 
660967. (9773)

•  Vând combine Claas, 
Diesel, masa 2—2,5 m. InJ 
formaţii Roşia de Secas, 
tel. 122. jud. Alba. (9807)

•  Vând caroserie Renault 
nouă, cu tapiţerie, motor 
impecabile. 'Tel. 715329.

(8865)
•  Vând Barcas 1000, MB, 

dubită, motor Dacia 1300, 
stare perfectă. Tel. 714904.

(8866)
• •  .Vând microbuz Nissan 
Diesel, 1992, neînmatricu- 
lat, 10 000 mărci. Telefon 
716106. (8873)

•  Vând chioşc metalic, 
compartimentat, 8x4 m. In
formaţii telefon 712146.

(8874)
•  Vând Mercedes 200

Diesel şi Mercedes benzi, 
nă. neînmatriculate/ Tel. 
733362. (8875)

•  Vând urgent garso
nieră, în Deva, Dacia. Tel. 
656495, 650189, zilnic. (9168)

•  Vând apartament îm
bunătăţit, bloc C 1, bis, ap. 
10. Tel. 770699. (8671)

•  Vând Dacia 1300 (1972),
neînmatriculată, stare bu
nă de funcţionare, 700 DM, 
negociabil. Orăştie, 1 Mai, 
72 A. (7476)

•  Vând Trabant, stare
perfectă. Orăştie, informa
ţii tel. 642230; 642297, ne. 
gociabil. (7477)

•  Vând cărţi- artă, bele
tristică, politică, tehnică, 
tablouri vechi, goblenuri. 
Ţel. 615032, după ora 16.

(9772).

LICITAŢII
•  Consiliul Bisericii Or

todoxe Şoimuş scoate lâ 
licitaţie 0,43 ha teren in
travilan. Valoarea de por
nire a licitaţiei este de 
6500 lei/mp. Licitaţia va a- 
vea loc la sediul Consiliu
lui local Şoimus, în data 
de 12.05.1995, ora 12,00. 
Paroh preot IOAN PĂDU
RE AN. (9774/75)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer spre închiriere 
garsonieră Deva. Relaţii 
telefon 625066, după ora 16.

(8879)
•  Tânără studentă caut

cameră de închiriat (garso
nieră). zonă centrală, De
va, 615714. (9767)

•  Căutăm pentru închi. 
riat apartament nemobilat,

exclus Dacia, Micro 15. 
Tel. 629084 (8—11, 11—16).

_ (9758)
•  închiriez spaţiu comer

cial 42 mp. Hunedoara, A. 
Vlaicu, 26. (9771)

•  Cedez contract închi
riere teren şi vând spaţiu 
comercial aferent în Sime
ria, 1 Decembrie, bl. 104,. 
tel. 629326, după ora 21.

(9800)

PIERDERI

•  Pierdut carnet stu
dent, eliberat de Facultatea 
de Inginerie Hunedoara, pe 
numele Negrea Dumitru. II 
declar nul. (8872)

•  Pierdut ştampilă apar
ţinând SC Romtrans SA, 
Agenţia Arad, PEV Sime
ria 2. Se declară nulă.

(9753)

d e c e s e

DIVERSE

•  SC Prodimpex Mado_
ra SRL Orăştie anunţă in . 
tenţia de majorare a pre
ţurilor cu până la  20 ia 
sută începând cu data de- 
2 iunie 1995. (7475)

•  S.‘C„ „Alexandru Com.
alim“ SRL Călan anunţă 
majorarea cotei de adaos 
comercial la sută la sută 
începând cu data de 12 iu
nie 1995. v (9766)

COMEMORĂRI

•  Cu inimile zdrobite 
de durere şi dor, soţia 
Rodica, fiica Adina, îm
preună cu părinţii şi so
crii, anunţă împlinirea u- 
nui an, la 4 mai. de - la 
despărţirea într-un tragic 
accident de cel care a fost 
iubitul lor

POPA lOAN-FLORIN
Comemorarea va avea 

loc duminică, 7 mai, la 
Biserica Ortodoxă din Sîn- 
tandrei. • .Sr"

•  Surorile,, cumnaţii, ne
poţii şi nepoatele cu ace-> 
eaşi nemărginită durere a- 
nunţă împlinirea unui ah 
de la trecerea în eternita
te a celui care â fost '

POPA IOAN-FLORIN 
la numai 37 de ani.

Lacrimi şi flori pe tris
tul tău mormânt.

•  Astăzi se împlineşte un 
an de la dispariţia prema
tură a bunului nostru co_- 
leg Şi prieten

IOAN FLORIN POPA 
Lacrimi şi flori vom pre
săra pe mormântul lui. Nu. 
te  vom uita niciodată. Fa
milia Tatiana şi Marian 
Murar, Lia şi Marcel Po
pa din Sîntândrei. (9763)

•  De-un an privim pe 
geam/ Şi ascultăm atenţi la 
poartă/ Sâ-1 mai vedem 
speranţe nu_s/ C-am fost 
loviţi de soartă/ Cu ce noi 
Doamne ţi-am greşit/ In 
viaţa asta pământească/ 
C-â.şa devreme-ai hotărât/ 
Ca să ne părăsească

•  Colectivul S.6. 
„BADPS“ SA Deva es
te alături de sing. 
Brăteanu Ionel — di
rector comercial, la  
greaua încercare pri
cinuită de decesul ma
mei sale si transmite 
sincere condoleanţe fa -  '  
miliei îndoliate.

(9805)

•  Familia Boar a.-* 
nunţă cu adâncă du
rere încetarea din via-, 
ţă, după o grea sufe
rinţă, a fostului impie
gat IRTA Hunedoara

IOAN BOAR 
In vârstă de 66 ani. 
înmormântarea azi, 4 
mai ’95, ora 14, la Ci
mitirul Popa Şapcă din 
Hunedoara. (8867)

•  Consternată de du
rere, anunţ pierderea • 
prematură a soţului 
meu
Dr. IOAN VAD AN
Soţia Adriana. înm or
mântarea azi, 4 mai, 
ora 12, la Cluj.Napoca.

(8869)

3- •  Sincere regrete la 
dispariţia prematură a 
dragului prieten şi co- 
leg '■■■-* .■
Dr. IOAN VADAN 
D'r. Mircea şi Venusa 
Mihu. ' (8868)

•  Colegele şi colegii 
din cadrul Secţiei car
diologie Hunedoara a- 
duc un pîos omagiu 
celui care a fost.
Dr. VADAN IOAN 
un bun profesionist, 
coleg, .prieten şi -mai 
ales om. . (8870)

•  Conducerea „ S p i 
talului Municipaţ Hu
nedoara aduce un pios 
omagiu şj'regrejă pier
derea celui care a fost 
uri bun coleg şi om 
de o a leasă ‘omenie 
Dr, VADAN IOAN

(8871)

•  Familia îndurera- 
tă anunţă încetarea din 
viaţă a celui care a 
fosţ un _ bun soţ, tată 
şi ginere .

Matematician. 
DORU OPRIŞA 

înhum area va avea 
loc azi, 04. 05. 93, la 
Cimitirul P o p a , Şapcă 
Hunedoara, ora 16.

(8876)

•  Acum, în clipele 
grele ale despărţirii, a -  
ducern un pios oma
giu scumpului şi iu 
bitului nostru nepot, 
cel care a fost 

DORU OPRIŞA 
eminent om, soţ şi ta 
tă, de o m are. nobleţe 
sufletească, care va 
rămâne veţnîc în â -  
mintirea noastră.

Adio scumpul nos
tru  ! Din partea vă

rului Emil, mătuşa Ma_ 
rica şi unchiul Ioan. 
Dumnezeu să-l odih
nească în p ace !

(8880)

I ; PREFECTURA JUDEŢULUI j 
» '  HUNEDOARA J
|  A N U N Ţ Ă
J Organizarea în data de 23 mai 1995, ( 
j ora 10,00, la sediul Prefecturii din Deva, î 
j sfr. 1 Decembrie nr. 28, a concursului pen- | 
j tru *ocuparea următoarelor posturi vacan- |

i t e ‘ |j •  economist (şef birou contabilitate, i 
( financiar, personal) ' ;
•I C ondiţii: studii superioare economice I 
j şi vechime în specialitate 5 ani, ţ
* Depunerea cererilor şi dosarelor se ' 
j face la Serviciul secretariat-administrativ I J al Prefecturii, de unde se primesc şi infor- j 
j maţii suplimentare, inclusiv tematica de ♦
* concurs: ' (316) I

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Organizează în ziua de 5 mâi 1995, ora 10, pre- 

selecţie pentru ocuparea a :
# 2  (două) locuri stagiari EURODYSSEE — Tu

rul Europei- pentru Tineret (Program al ADUNARH 
REGIUNILOR EUROPEI), pentru efectuarea unui sta. 
giu de pregătire de 4 luni în Elveţia ;

#  1 (un) loc stagiar angajat la Biroul Protocol, 
împuternicit pentru relaţia cu Elveţia. ( .

CONDIŢII MINIME DE PARTICIPARE LA PRE- 
SELECŢIE: .

-— studii superioare
— dinamic, imaginativ, creativ, motivat

. ~  vârsta maximă 30 ani ;
: «« cunoştinţe, temeinice -de limba franceză -

— alte limbi de circulaţie internaţională bineve
nite. ....- '+'- ' : - ţ  ■ " '! ■ ■ ■ ' ■

INFORMAŢII SUPLIMENTARE la Biroul Proto
col al CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA, în. 
tre orele 10t-12 şi la tel. 054/612590.

S.C. IMPEX BORZA SNC DEVA 
~ A N  G A  J E A  Z A :

•  REVIZOR CONTABIL
•  BUCĂTAR
•  OSPĂTAR  -
•  VÂNZĂTOARE

j Locurile de muncă vor fi la Deva şi 
\ Geoagiu Băi (Complex Borza).
| înscrierile se fac până în data de 12. 
ţ 05. 1995. pentru concursul din data de 13. 
j 05. 1995, ora 10, la sediul societăţii (Deva, 
I str. A. Vlaicu, nr. 25). Telefoane : 616183, 
î 612747. (609738)

I

S.C. „BEL A M r  S.A . 
' ALBA-ÎULIA

•  MARGARINA „RAMA“
•  MUŞTAR
•  FASOLE VERDE
•  CIUPERCI
•  MĂSLINE
•  ALUNE DECOJITE 

ri •  COMPOT A N AN AS  
-  •  COMPOT CAISE

Produse de calitate, preţuri de im 
portator direct !

Informaţii : Tel/Fax (058) 813116, 
830436. - (609739)
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MOISE CIORAN
Trestia; Nu te vom uita 
niciodată. Soţia, copiii şi 
nepoţii. (9734)

•  Foştii colegi şi prieteni 
de la Gentrul de calcul al 
„Siderurgica" Hunedoara 
aduc un ultim omagiu ma
tematicianului

DORU OPRIŞA 
şi transmit sincere condo
leanţe familiei îndoliate.

(8882)

j MINISTERUL JUSTIŢIEI |
! DIRECŢIA ORGANIZAREA INSTANŢELOR ŞI : 
' RESURSE UMANE j
> Biroul central pentru expertize tehnice .
J Organizează examenul pentru atribuirea '
lealităţii de expert tehnic judiciar la specialita- |  
! tea: „construcţii civile", în ziua de 8 iulie 1995, • 
|  ora 10, Ia sediul Institutului de Construcţii | 
'Bucureşti — Facultatea de construcţii civile, j 
I bdul Lacul Tei, nr. 124, sector 2. s
I Relaţii suplimentare se obţin Ia Biroul lo- j 
I cal de expertize tehnice si contabile, tel. 611574, * 
jint. 207. (312) |
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