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Facultatea de Inginerie Hunedoara — 
; la prima promoţie de ingineri

Interviu cu dl eoni- dr. SIMION JITIAN, 
decanul Facultăţii de Inginerie Hunedoara

— D|e' decan, pentru 
început v-aş propune să 
ne prezentaţi structura pe 
profite a facultăţii, ţu spe
cializările respective.

— Există deci forma 
lungă de învăţământ — 
facultatea de inginerie —

"f cu durata de 5 ani şţ mai 
; avem un colegiu univers», 
- tar tehnic, cu timp ele pre-
■ gătire de3 ani. La forma
■ lungă sunt'3 profile : e-

. ■ lectromecanic cu spe_ 
. cializarea Electromecanică; 
i metalurgic r-  cu cele 3 
' specializări : Ingineria
Î! proceselor: siderurgice, Tur_ 
t narea metalelor. Prelucrări 
*'j|dastice şi tratamente ter- 
. mice; mecanic — cu spe_

cializarea Uttiaj tehnologic. 
* -i Primele două profile le-am 

' avut şi la forma de subingi- 
neri iar profilul mecanic 
a apărut începând eu 1990.

S e mai fac acele echi_
„ valări, de la forma -de sub- 
. .ingineri la cea de ingineri?

' Nu, nu prea. Dar a- 
vem absolvenţi subingineri 
care îşi continuă studiile 

. la forma de ingineri, în 
urma susţinerii unor exa
mene de diferenţă, posibi-

litate reglementată şi prin 
lege. De altfel a trebuit să 
depunem dosare de auto
evaluare atât pentru pro- 
fiieîe existente şi înainte 
.cât şi pentru cete noi.- La 
forma de scurtă durată, la 
colegiu, noi am solicitat 
mai multe specializări, dar 
de fiecare cjptă nu au e- 
xistat candidaţi; astfel 
că a rămas numai profilul 
electronică — cu speciali
zarea Electronică, unde 
avem deja studenţi în a_ 
nul II .
; — Am înţeles că foarte 
curând'urmează să primiţi 
vizită Comisiei de acredi
tare.

— Da. Am fost anunţaţi 
acum 3-4 săptămâni că pro- 
filele electromecanic şi me
talurgic din cadrul facultăţii 
au fost propuse pentru vi
zită, iar despre profilul me
canic am aflat reernt că a 
fost autorizat direct, fără a 
mai fi inclus în vizită. Pro
babil aceasta va fi întâi la 
Timişoara şi apoi noi.

— Sunteţi în continuare
integraţi Universităţii din 
Timişoara ? , ' :

vt'::

— De fapt suntem parte 
a Universităţii Tehnice 
Timişoara, adică una din 
cele 9 facultăţi ale ei, iar 
colegiul ţine, de asemenea, 
de aceeaşi instituţie.

— Oricum, bănuiesc eă 
aşteptarea autorizării nu vă 
prea creează emoţii, având 
în vedere că sunteţi totuşi, 
o şcoală cu tradiţie...

— Cam aşa ceva. Mai
ales că vor fi vizitate toc
mai specializările pe care 
noi le-avem de 25 de ani 
iar baza materială este 
bine pusă la pilnct• a fost 

perioada când am avut sub
ingineri seralişti în • care 
s-a mai putut realiza câte 
ceva. ■

—- Apropo, mai există în 
prezent învăţământul seral?

— Nu, nu mai există. 
Anul trecut a absolvit ul
tima promoţie.

— Există premise favo
rabile şi pentru activitatea 
de cercetare ştiinţifică?

— Sigur. Surd de fapt 
şi contracte de cercetare 
sau sub fprmă de comenzi 
pe temă de proiectare, în

Interviu realizat de
GEORGETA BÎRLA

(Continuare în pag. a 2-*>

II mai
•  Sf. Mc. Mochie; 

Areadie şi Dioscur;
•  11 mai 1933 — 25 

martie 1934. Apare la 
Brad şi apoi la Turda 
revista ABECEDAR;

•  Au murit: în 1934, 
filologul şi lingvistul 
LAZAR ŞÂINEANU (n. 
1859); în 1958, istoricul 
şi criticul literar ' ION 
BREAZU (n. 1901);

•  Soarele răsare la 
ora 5,54 şi apune la 
20.31;

•  AU trecut 130 de 
zile din an; au rămas 
235.

Joi, 11 mai 1995. 
Vremea se Va încălzi, 
iaf instabilitatea se va 
diminua simţitor. Va 
mal ploua locad,' in pri
ma parte a zilei, mai 
ales în nordul, centrul 
şt nord-estul ţării. Tem
peraturile minime se vor 
Încadra între 8 grade şi 
16 grade G, iar cele 
maxime între 20 grade 
şi 28 grade G, mai ri
dicate în unele zone din 
sud.

11 MAI 1995
• i dolar SlfA — 1897 tei
• 1 marcă germană — 1383 lei
m 100 yeni japonezi — 2277 lei
k: . i liră sterlină — 3014 Iei
• i franc elveţian — 1677 tei

: 1 1 franc francez — 391 lei
• 100 lire italiene — 116 lei

Cursuri de referinţa ule Băncii Naţionale 
a României.

8 pagini 9! 150 lei \

Pe drumuri de munte.
Foto : LOCSEI ZOLTAN

fpi§  ■ • Concert rock. Casa
de Cultură Deva, în co-
laborare cu Radio Mer-
cury S.R.L, şi VIVO, or-

•  Vitrina omagială „Lu
cian Blaga“. Un gest de 
adâncă simţire şi respec
tuoasă omagiere a celui 
care a fost marele crea
tor şi filozof Lucian Bla- 
ga ni_l oferă' Librăria 
„Gheorghe Lazăr“ din 
Deva. Este vorba de o vi
trină omagială, în care 
ne întâmpină chipul ma
relui gânditor din ban- 
crăm, alături de opera 
sa, de studii critice şi de 
o pagină omagială apă
rută în ziarul nostru. 
(M.B.)

ganizează şi găzduieşte 
azi, 11 mai a.e., ora 18, 
un concert rock cu par
ticiparea formaţiilor „Ni
vel 13“ şi „Echinox". în 
deschiderea acestuia, de 
la ora 17, va avea loc 
lansarea albumului „Tor
nada" al interpretului 
Olly (Marius Vasilache), 
(G.B.)

•  Sesiune de comuni
cări ştiinţifice. -Facultatea 
de' Inginerie Hunedoara 
găzduieşte vineri, 12 mai

Toate speranţele unei 
păci în Bosnia-Herţego- 
vina s-au spulberat sau, 
în orice caz, s-au îndepăr
tat mult. Eforturile făcute 
de ' trimisul special al 
ONU în fosta Iugoslavie, 
Yasushi Akashi, au fost 
zadarnice. Termenul ar
mistiţiului care a fost 
instituit la începutul â- 
cestui an n-a putut -fi 
prelungit peste 30 apri
lie, iar despre un nou 
tratat nici vorbă nu poate 
fi. Părţile beligerante, 
sârbii şi musulmanii bps- 
niaei, care de fapt n-au 
fhtrerupt complet ostili
tăţile nici în perioada ar
mistiţiului, s.au înverşu
nat în a nu fi de acord 
cu prelungirea stării de 
pace, acuzându-se reci
proc. Mai categoric,- mu

tre armata, croată şi Forţa 
de protecţie ONU, ostili
tăţile nu au încetat. Mai 
mult, armata croată a 
început purificarea etnică 
în teritoriul ocupat, adu
nând şi expediind cu 
autobuzele, la o adresă 
necunoscută, peste o mie 
de minoritari sârbi, in
clusiv femei şi copii. Fap
tele au fost dezvăluite de 
surse ale Naţiunilor U- 
nite, care au declarat că 
soldaţi croaţi, în stare 
de ebrietate, au. jefuit 
casele sârbilor din oraşul 
Pakrat, apoi au separat 
femeile şi copiii de băr
baţi şi i_au îmbarcat în 
autobuze care au părăsit 
oraşul. Dezminţirile date 
de oficialităţile croate 
n-au avut argumente cre
dibile, iar Consiliul de

COMENTARII

sulmanii, prin gura pri
mului ministru de la Sa- 
raievo, au cerut din nou 
ridicarea, embargoului în 
livrarea armelor către 
armata musulmană, pre
cum şi acceptarea de 
către sârbi a'planului 
Grupului de contact de 
păeifieare a Bosniei, plan, 
după. cum se ştie, favo
rabil părţii musulmane. 
Dar nici sârbii n-aU fost 
mâi maleabili, admiţând 
încetarea focului, doar a- 
tunci când acest lucru îl 
vor face şi musulmanii.

Aşa se face că în Bos
nia au fost reluate osti
lităţile cu tot arsenalul 
pe care îl posedă Cele 
două părţi, victimele, a- 
tât combatanţi cât şi 

populaţia civilă, nelipsind 
din nici o parte.

Pentru ca. tacâmul să 
fje complet, odată cu - re
luarea razboiului sârbo, 
musulman • în Bosnia, 
Croaţia a atacat cu forţe 
armate, tancuri şi aviaţie 
republica secesionistă 
Kraina, sub pretextul tre
cerii sub controlul său a 
unei porţiuni din auto_

. strada Zagreb — Belgrad. 
Cu toate reacţiile inter
naţionale, cu toate pro
misiunile făcute de auto
rităţile croate reprezen
tanţilor ONU şi in ciuda 
unui acord intervenit In

securitate a fost nevoit 
să ia atitudine, avertizând 
Croaţia să ia ţdate mă
surile pentru asigurarea 
drepturilor civile ale 
populaţiei sârbe din zonă.

Ce s-ar mai putea face 
acum ? ■

Intr-un comentariu a_ 
vând ca temă conflictele i 
din fosta Iugoslavie, un 
confrate din presa bucu- 
reşteană se întreba ce 
s_âr fi întâmplat Ift a- 

’ ceasta parte a Europei 
dacă n-ar fi fost imixti
unile străine, dacă unele 
ţări occidentale sau o_ 
rientale nu şi-ar fi bă
gat coada, influenţând e_ 
venimentele în interesul 
lor. Sigur; un răspuns 
tranşanţ la o astfel de 
problemă complexă şi 
complicată nu se poate 
da,' Poate că părţile în 
conflict s-ar ii înţeles 
până iâ urină, instaurând 
pacea. Dar cine ar putea 
afirma cu certitudine că 
aşa s-ar fi întâmplat, dacă ’ 
şi acum, după aproape pa
tru ani de lupte îndâr
jite, zeci. de mii de vic
time nevinovate, sate şi 
oraşe distruse din temelii, 
pierderi materiale imense 
şi peste tot suferinţe de 
neînchipuit, totul se reia 
de la Capăt ?

Gh. PAVEI:

O

Martora c întrebată la tribunal: 
—- Câţi ani aveţi ?
— Am împlinit 39.
— Bine, dar în cc an ?!

a.e., ora 9, sesiunea ju
biliară de comunicări şti
inţifice studenţeşti, pri
lejuită de împlinirea, în 
acest an, a 25 de ani de 
existenţă a prestigioasei 
instituţii de învăţământ 
hunederone. (G.B.)

•  Gând de cinstire şi 
neuitare. Lângă Cate
drala Ortodoxă Română 
din centrul municipiului 
Orăştie s_a ridicat o cru
ce — monument, în mar
mura căreia sunt dăltuite 
cuvintele : „în memoria 
eroilor căzuţi în Revolu
ţia din Decembrie 1989. 
Student Muntean Nicolae_ 
Ovidiu, Slt. postmortem

Morariu Călin-Gabriel“ 
Cdrpane şi buchete de 
flori sunt, aşezate aici în 
fiecare zi, pios gând de 
cinstire şi neuitare adus 
celor doi tineri eroi. (Gh. 
I.N.)

• Magazin tehnico.sa- 
nitar. S.C. „Mercur" S.A. 
Brad a deschis în oraş 
un magazin de profil teh- 
nico_sanitar. Amplasat 
într.un bun vad comer
cial, lângă autogară, uni
tatea vine in ajutorul 
gospodarilor care găsesc • 
aici cele mai diferite u- 
nelte de lucru al pămân
tului şi de întreţinere a 
caselor. (E.S.)
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la prâna promoţie de ingineri

(Urmare din pag. i)

colaborare cu Institutul de 
Cercetări şi Proiectări Me
talurgice.

— Cum se reflectă preo
cuparea studenţilor pentru 
activităţile desfăşurate la  
cadrai facultăţii, în gene
rai? Aţi prim ii sugestii 
din partea lor în vederea 
unei mai bune organizări 
a orarului, a programului 
lor ?

— N-aş putea spune 
că n_am primit; studenţii 
nu sunt lăsaţi deoparte. De 
altfel, în consiliul profeso
ral şi în senatul universi
tăţii ei reprezintă © treime 
din totalul membrilor. Ceea 
ce pot să «©«stat, iu schimb, 
este faptul că„ în afara 
erelor de curs* promoţiilor 
actuale de studenţi te cam 
lipseşte spiritul de iniţia
tivă; nu păr interesaţi să-şi 
organizeze şi alte activităţi. 
Spre exemplu, nu şi-au 
creat încă o ligă, deşi noi 
am insistat în acest sens. 
Au test perioade când timp 
de un semestru întreg nu 
făceau nici măcar disco
tecă,

— ‘Trecând în alt plan, 
spameţi-ae. vă rugăm» în ce 
măsură se  percepe A s  
spatele catedrei impactul 
situaţiei sodo-ecanomiee 
aciuate asupra viitorilor

^  Ziar editat de
CASA DE PRESĂ ŞI EDTTURĂ 
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ri şi a locurilor de 
muncă ? Se a a d e  o oare
care lipsă de entuziasm, 
predomină cumva o stare 
«te îngrijorare ?

— N_aş putea spune e-
xact. Cred ca ar fi mai 
bine să_i întrebaţi şi pe ei. 
Părerea mea este eă prin
cipala grijă pe care ar 
trebui ei s-o aibă este să 
•dispună de prostirea co
respunzătoare urafi absol
vent de facultate. Eu, per
sonal, sunt optimist, să
ştiţi; precis apr veni şi'
vremuri bune...

— Aveţi o  colaborare mai 
strânsă cu S.C. „Siderur
gica" S-A. în acest sens ?

— Nu, pentru că până 
acum nu am avut absol
venţi ingineri. Oricum, 13- 
ruversitalea din Timişoara 
a organizat în ultimii a ei 
work-shop-uri ţa care erau 
invitaţi, deopotrivă, direc
tori de mari tetreprmderi 
şi ahsoîvenţî, şi t e , urma 
cărora se realiza orienta
rea şi chiar angajarea ab
solvenţilor în unităţile res
pective. Pro ba ba aşa şe va 
întâmpla şi cu CombiaatuJ, 
anul acesta» te ceea ce ne 
priveşte.

Dificultăţi ibai mari 
întâmpinăm, insă» în le
gătură ca susţinerea exa
menului de licenţă, din 
cauză că acesta poate fi, 
organizat doar de i răstitu_ 

de învăţământ acre

ditate. Noi, nefiind acre
ditaţi, urmează ca după. 
obţinerea autorizării şŞ 
susţinem licenţa la una 
din instituţiile acreditate. 
Deocamdată însă nu ştim 
unde şi mai ales din ce 
vom da examen. Personal 
n-aş avea totuşi emoţii 
prea mari, ştiind că pro
moţia de anul acesta — 
care numără 95 de absol
venţi — este o promoţie 
deosebită, cu o pregătire 
foarte hună

— Dorind succes atât 
absolvenţilor cât şi aetivi- 
tăţhor pe care le aveţi de 
deaCSpami *£ mariţumcsc, 
dle decan, ' pentru ama
bilitatea şl generozitatea 
cu car© ne-aţi acordai a_ 
cestinterviu.

Maga»* bănicii dm Apuseni
Foto : ANTON SOCACIU
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gărtă ospitalitatea nece
sară, putând continua 
lupta pentru eliberarea 
paporohS român de tira- 
nia comwnărtă, detestată 
de toati lumea occiden
tală civilizată, iriă . con
sider cetăţean devotat al 
Orăştieî, unde am văzut*

, htratea zilei, am copilărit 
şi mi-arr* început activi
tatea profesională, şi că
reia îi feresc din toată 
teima şi saSetuţ meu bun 
de român patriot prospe
ritatea şi belşugoi pe care 
® merită pe baza trecu
tului ei Istoric.

Cu debsebită stimă, 
MIRCEA VLAD,
Essen. Germania, 18. 

IV. IWP’. *
De la mari'' depărtări, 

din inimă de român pi_ 
cură fierbinte clorul de 
ţară, de România, de 
meleagurile din care îşi 
trage rădăcinile din buni 
şi străbuni români. Mis
tuitor ponte fi dorul de 
ţara — mamă la sânul 
căreia ai deschis ochii, 
ai gângurit întâia oară, 
pământul ei ţi-a ocrotit 
cei dsntâi paşi. Toate 
aceste sfinte simţăminte 
le trăieşte şi ne face 
să le trăim bunul român 
din Orăstis, dl ’ Mircea 
Vlad.

c—fnnnil, uo, '
fi k bg k Ea

Primăria, municipiului 
Orăştie a prima* nu de
mult o scrisoare din "B- 
ssen. — Germania, semnată 
de Mircea Vlad, fiul ma
relui patriot Aurel Vlad, 
omul de. numele cărui* 
se leagă participarea I* 
Marea Unire din 191% 
multe împliniri în locali
tatea te care s-a născut 
Bedăm în continuare câ
teva fragmente din a- 
ceastă scrisoare;

„Malt sttesate domnule 
primar. Vă mulţumesc în 
mod deosebit pentru in
vitaţia la festivităţile pri
lejuite de ridicarea te 
rang r ge nasaîieiplu â o -. 
raşaăai Qeâştie. şi ţin 
totodată să vă feficit pea_ 
tra acest eveniment, atât 
pe Bv. cât şl Ojasilnri 
local al QrăştîriL, - precum 
şi pe loatiterfi e*. Regret 
nespus că datorită distan- 
ţei de peste 3ABS km, la 
care taă aflu, poecum şi 
condiţiilor de sănătate 
din prezent pentru a face
acest Aram, mă văd te
imposibilitatea de a par
ticipa te acest ewateHent 
ntemoaraba. f te  eu atest 
prilej să

pe aceste melef^uri, ci

ăortot de octete nesăbuite 
ale unui - regim titanic. 
şi lipsit CU; totul de o_ 
mente Tatăl meu, Aurei 
Vlad» unul - dintre cti
torii EtomâaAa Mari, . a 
fost încarcera* de ctanu- 
nişti te a decedat te in- 
chiseaeea de la . Sţghet. 
Pe mama mea comuniştii 
am deportat-® te Siaj; 
ceea ce i-a provocat 
moartea prematură, iar 
eu, pentru originea mea»

. pentru activitatea mea 
democratică, am fost ta 
permanenţă minării, per
secutat, dării te închi
soare twSle a »  petrecut 
mai mulţi ani în condiţii 
«romane, apoi spoliat de 
cele mai elementare bu
nuri necesare vieţii 
Toate* acestea m-sxr for- 
ţat să iau calea exilului, 
nu pentru a duce o viaţă 
mai bună, ci pentru a 
continua cu puterile mele 
modeste lupta pentru de
mocraţie te ţara. mea»
lupta începută de tatăl 
mea la Orăştie, ■ conti
nuată de mine, precum 
şi pentru a mă putea a- 
firma pe ptea . cultural, 
<xea ce n&Ltoî eza> îngă
duit te scumpa mea Ro
mânie. Deşi hi Rtoea am

aş»

I

O
»■»

G t Seriale» desen® a- 
nim aie; iW ^Kojalt (ş l;  
lAflO O famii;,, foarte 
dr^ţaţă 6>); ILPO Frumos 
te bogat Al; n ,30 Vre
am* dorinţei (s); IZJBQ 
Preţul e te d io te  (cs}î 
12,30 Duelat familiilor 
fete; 13^0 Springfield 

• Stery *tete; l t f i  ' .Santa 
Barbara (a); 15,05 Pa_

' atenea e i e  crima teJttî 
16,0fl Uoaa Cbristen 

. tolksteiwt MjH. . Mana 
Mâser taltcAmv; 1&00 
Jee^ardy! (şah 18A& k -  

. fee «te. (a); 'XSyiO Fruntea 
şi bagaţ (e/ri; 19,30 Ga-, 
plisair : bârte da butevard; 
11,15 Stirtle, mort, 
204i*Exixinriv — 
zin; 20,40 Vremuri bune 
şi rele (s).

7,30 Ştiri ; 9,45 Ghidul 
ParlamentBlui; M W  
Show-nl M  M  Costanzo 
A l: 12,45 Forom ' (mag.1; 
I4yBO TG 5 — ştiri; 14AS 

. Cefidîene ; t%40 . B e w i  
ful (ş); K5̂ S0 Complet I* 
fam ilîe ţOtowj; 17jm  Bim  
Bum Bani : Sailor Sboa» 
Mila te Shiro, Holfar f i 
Benji 0ta.j; 19,00 OK, 
pretol . e corect <cs); 
Steni Boala nomcului ţes); 
21A0 Ştiri; 2U25 Circulă 
zvonul (show) cu E. Sac. 
chettî; a,4(T Ştii ultfnra 
glumă? QbawU 23,45 Ştiri; 
A ®  Sta**-*»: lui. Ite 

Costa*»®; teM CSMidien® ţr); 
te®  Circulă zvonul (*);
3.30 Nu doar moda (r):
4.30 Fiecare volum Al-

6,30 Brunch — TV (ma. 
gazin TVj; lte30 Gim nu- 
m »  n aliw d  ; 11,oo Be- 
tanri acriole ; 12,00 Trori: 
ta caste dragul? (s); 12,30 
Loving tete' Ite® Verinte 
tete Ite® Sbazsăe Caiifor- 

. atol tete Mw® SkftaRV- 
Gtoat tete lă B  Wmmte 
iuhire naţ (siteom); SSJS5 
f in e  tea* (s. * Sf)*; 
17,00 Lşgea. stcâzil ţante 
18,®  Să riscăm tes); 
19®  TcduL sau nimic teste 
28,90 Ştiri, sport, meteo ; 
20,30 Roata norocului 
(cs): 21,15 Sectorul Ini 
Wolf 22,15 Scfcrri-
nemafhrra Bve; 1,00 Stoi 
mult mort deeâţ vin tete  
2®  L*A» riaăzif (s/r); 
3,35 Time Tras (s. SF/r); 
4A5 Patomr Creat ţs/rt

6®  Magazinul ştirilor 
NBC; A ®  tBM NBC. ctt

iţ T,00 La zî

«AOCSfato.

fia aLseeri; 8,00 Azi — 
5.î,.fisnnaţii; 10,30 Comerţ 
W ; tU S  Baata hanilor
— teNte eustoa; îs.o» 

piaţa 
Pul-

-------<rep.);
M P  Aaâ ■— infarmaţii cu 
B. filtoiinl; 2aiP0 Ştiri 
CSESte: 20PA Viaţa noastră- 
eu 9E. Jefftîea; 21,00 En- 
ta la h — r i  ă  Press 21,3ft 
Mag. idritor WBC; 23,ott 
Ştiri r â f:  29p t  SAaw-uI 
■e r ă  tot. .Jap Eenoj 0>3Â 

nfirwîKil- l,fHl BU- 
letim  busrier; lAo Oferta 
pieţei; L30 P i l e  ntpţii 
NBC; 2,00 Timp a f&

—»i -  - _ jk—h»  «—— o. «L-. , i i Or  a »

de ta* Bfesrt:

mtoc SUN

canto |
»ap  o m
gazîn distractiv; 18,00 Ci- 
P t o  montan. Cupa Mon
dială, Budapesta (înreg.); 
1&30 Triatlon, Pro Toar 
m  fhm gte «A » Auto. 
CE de raliuri (înreg.).

JOI, U  H U

T V R  1

7,00 TVM — Tele_ 
matinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa Bar
bara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; 11,05 Aur şl 
noroi (s/r, 2 ep.); 13,10 
ttH  audiţ»; M B  TVR 
laşi; 14,40 P d lkt. Citi 
— proba femfaiină de 
peredii; 15,20 TVR 
CUij-N.; IŞ4.0  Sub 
semnul întrebării; 17,10 

' Milenitmi ; 17,55 Be_ 
sene u t o p ;  B 30 
Dialoguripolitice; 19^0 
Fato şi băieţii (s. 
Franţa); 2R0 » Actoa. 
lităţi, meteo, sport; 
20,50 Om bogat, om 
:« to t te); t t jo  Reflec
ţii rufiere; 22,00 Stu
dioul economic; 22,40 
& impe r iu  L. .papa* —■ 
100 ani; 23,45 Handbal 
masculin. CM: Româ
nia — f t o p  |rep. 2); 
0,20 Familia Palliser 
(s., ep. 12).

* * ■ a

ÎJ #  La prim a -ş|ră: 
9,15 O ra de m e rită ;
10.90 CalridwCBp; 11,00 
Telejmamt W ariiset; 
11»30 Ma»; BUM Mo
zaic (CFfi; 12,45 Lu
mină i a  Banană <r); 
13,45 ito m r i mnui. 
cale; 14,10 Mag. serial; 
15,00 lim b i străine t 
engleză, grrwirmî gr):
16.90 B.a»; 1̂ 3» Şi 
bogaţa pâng tete »,00 
Ceaiul de la sen 5. In- 
vitată: Leepridxna Bă_ 
lăntiţă; 19*0 R a. în 
limba germană; 20,00 
Convieţuiri; 2&30 BOx. 
CM — semifinale. Ber
lin ; 23,0* N-a dansat 
decât o vară ( t  Suedia, 
l 9S*)ţ %35 Concert.

' „Camei Rytm
Iladdawaf.

9,00 Demne .
9,30 Film serial: „Trâ- 
ieşte-ţi visul'* tete 10,20 
Film seriri : „VeciniP* 

.tete I I P  Gwstiunea 
«te» (r); EU» Staruri 
pentru Q iirw un (r); 
12A0 VilwlEkt; 18,00 

18,30 
„Mana. 

in aăaceri'*; 
MţOO Primari pns; 20,00 
FBm serial: ..Echipa
ăte* şoc".—.irite .22; 
2E5# Doar o  vorbă 
să-ţi smri spun—; 21,00 
.Tetejminiri (emisiune 
de 'r id  *  1P  7 abc 
dm ML 05fc & P  Film 
sertafe jr ip H r -  — ep.

SSM  SMBric 22,30 
Că u ri—m stori 23,30 
C ade a— deaHfc 0,00 
V iâ d ir l

10,00 
Antena 
— ştiri 
Racală; 

ÎL »  PBan mristic: 
„Cei care toc drepta
te» (r); S3»0O Videntoart; 
17,00 Observator — 
Antena f;
artistic: „Fugarto**;
19,30 Videotext.
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în mai, avem
— cum spune o veche «ca
lă românească. Condiţia 
ca, într-adevăr, si se im- 

acest clegiderai 
ca ai aibă ce

se mai fae aziluri ca a- 
tetejria 
feţe, «a
de
crărilor mecanice, când 
semănatul în unele l i 
cori se mai face cu mâ
na şi ciad sol se pune

__ Din
însă, "cu toate stei_____
agricultorilor şi proprie
tarilor de pământ din 
judeţul nostru, datorită

gazla proprie, care ro

ca câteva zeci de
cente;
condiţiile minime 
de practicarea unei

jmft& «tt dese
ţi  temperaturi

"
primăvară au fost împin
se, pe suprafeţe de pes
te 10 000 ha, în luna mei. 
Deci, şi I» această dată 
mai există aproape 200 000 

de porumb 
_  să fie te
te sol .pe 'te

renurile programate.
în asemenea condiţii, 

fireşte nu ne putem aş
tepta ca ploile dîm mai 
s* aducă este ştie ce spo
ritei de producţie, mai 
ales in condiţiile când

Aâresându-se redacţiei 
nostru, dl Roman 
dm sate® Alun, 
Bumîla (care ne 

sptme că este abonat fi 
Cititor consecvent* al „Cu
vântului lif>er“, începând 
din anul 1990), ne solicit* 
cnete lămuriri ta 
m  pe»da feştSer

- găsind u-se ş i

#  recolta eetortalte «Ar
ţari la cere s-a întârziat 
semănatul. In plus, a fost 
atinsă şi pâinea ţării, de
oarece grâul, cu toate că 
a avut a  temă vegeta
ţie, **u a fost erbkadat 
decât parţial, starea vre
mii şi a terenului neper- 
miţând efectuarea meca
nizată a lucrărilor de 
combatere a buruienilor.

Dacă acestea simt pro
bleme care provoacă se* 
rimase griji producători
lor agricoli, fiind afec-

gafai îa Î.M. Hunedoara, 
dată ta taro s-s pensionat 
de Ia această firmă, ba 
călcatei pensiei «a i s-au 
Inat te rormderare eef 15 
ani su pi1 tip uşi, respectiv, 
din perioada 1959—1916, 

la dosar exista fişa eu 
«noada Înceată şi 

realizate. Referitor 
.1» această sitetaţie. peten- 
tifl cern bat răspăr» ir i 

tate negativ producţia, 
VeniijirSe şl.pţafttul scon
tate. mâi .«are este ne
siguranţa Valorificării re-, 
«oiţei pentru cei ce re
uşesc sg producă un sur
plus. Deşi şe estimează 
ca; Xa gris d f e ®  ex
cedent, de 2—3 
tone pe ţară, nici s 
trai agrfcofinru nu are
“ţjn răspuns la întrebarea:

. /pe' m  piaţă se va vinde 
surplusul de recoltă ? Aţa 
este la WS& ia români, 
dacă este penurie, no e 
bine, dacă e suprapro
ducţie, e rău, eeea ce te- 

câ suntem bles- 
de Bmmifizea #  

ne găsim „la pământ" ca 
studiul cerinţelor pieţei. 
Oneros, în condiţiile când 
sunt oferite cantităţi mai 
mart de produse decât 
cerinţele, este un semn 
că se fac simţiţi paşii 
spre asigurarea hranei 
dl» pradacţia internă, 
pentru că. din importuri 
ne-an» cam lăturat, toţi 
plusând pe piaţa noas
tră ceea ce la ei au are 
desfaeerd.

Un mare rău îl con
stituie faptul că, după a- 
vântul demola tea- din ul
timii arii, nu mai reuşim 
să ne revenim şi să pu
nem ceva în tocul com
plexelor zootehnice dis
truse, prin care s-ar fi' 
putut valorifica superior 
şi integral toată produc
ţia de cereale care apa
re acurrP- ca un surplus. 
Atunci nu ne-am «rad fi 
uitat şi wm. mai aşteptam 
nici ponş® «**■ ■ » >« pi 
nici pulpele de pui ame
rican, ci produceam şi 
găseam la noi toată tira
na tfe care aveam novo. 
ie. foste încet, Încet, ne 
vmh dezmefiei şi ne vom 
da seama eşi este mai 
bine să ne. gospodărim 
proprSe w s w , decât 
să stăm ea mâna întinsă, 
să ne vină creditele sas 
hrana din altă parte, asta 
însemnând să «e* băgăm 
singuri şi m  teză ştiin
ţă datori? pe viate la 
străini, ş&nd că Dum
nezeu îţi dă ceea ce ai 
nevoie, pentru viaţă dar 
n u îţi bagă şi în sac, 
pentru aceasta fiiad ac
cesară muncă, organiza
re şi ştiinţă.

pun anii de muncă lucraţi 
te agricultură şi în alte 
sectoare economico-sociale. 
Cum însă există principiul 
neretroactite&ţii, Legea 80 
se' jgdică muuai de la date 
apatie» sale. Ca urmare, 
cu .părere, de rău, trebuie 

. să «paner* că wa : există 
nici » posibilitate de a  î&- 
ce recalculări t l  cumul de

Precizări privind pensia 
agricultorilor

persoane pe care le inte
resează răspteSsţl. __ 

ămtei tetele, dl IţH. şq - 
«ft tei* daci Până in asul 
tetA ted:'«e mm la eafco* 
M ««tetei mă jteslajito 
CJUP. «are se ’ şupropa- 
*mb» te eu calitatea di: an
gajai ia Întreprinderi de 
stat, după ac ‘

vtod posibilitatea de co
rectare a unei asemenea 
nedreptăţi ce I s-a făcut.
" ~ 'eând  acest caz • şl

..........„ mto
r e lie f  Stenefi ş l 
Sociale Hunedoara-I 
id s-a confirmat faptul •

vwrba #e-

P«s» pentru

context, ar 
făcst ş i«  m ' * 
tă făptuite 
verse interpretări şi spe- 
cajtji BK Această temă, 
referitoare la unele pensii 
aş»tes*te*  «M »ife jWWIf* 
cooperatori, anume acele

S-ftS
Iu caz*® In speţSldî SM. 
î precizează că din 1959 
knă in 1990 a lucrat ca 
embrn C.A.P., Iar până 

i tos* #  sui

ta din arma vantod ca un 
act reparatoriu, ea accep
tând luarea în calcul a pe
rioadei a» «tete se sugara- '

mmm

Salariul mediu
Dlui Viorel Raresş, toi net, tor te tona mărite
sat*® Cîmpuri Surduc, a.e. câştigul mediu era de

“ - pe să- 23T5SS" teâte brut şi 18* 400
lei ta net.

Evident, câştigul mediu 
este diferit de la o luni

,------- datelor States- u  alta, la fun̂ ţb, de im
kc existente^pê ţau-ă. ft» ,wa,a de rezultatele e*

mediu a fost da «««Mite» te
lei brut te «77*5 <â

car te mteinul
Tfm -atM- i â t  Q e i>

tru dl lfeTban, este ori tn 
legătură cu plata taxelor 
de transport şi de «ăgs- 
raz» pentru un autovehicul

ţie.
j#t

tive, <*iar dacă nu le uti-

apropie 
a âa- 

apicul- 
tetr-o ma- 

născută dintr-o 
fn ce constă 

această derută?
De de a parte, în Codul 

silvic se prevede că pole
ia pădliri se efec

te mad gratuit, iar 
pe de alta» prinîr-o ifis- 
pateţfc a  Be^ei Autonome 
tendlva, se 'paesfede că 
<şe percepe •  «tete t e  400 
M pentru fiecare scap la

«i
pezîte apeSe, având te ve
dere că te sate re pri-

pentru polenizarea ce Se

albine. De te  atunci sâ fie' 
altfel te nte ? '

Dacă wib guvernarea 
dlui Roman şe vântura 
ideea că în câteva luni 
se va termina împărţirea 
pământului la ţărani, iar 
mai marii P.D.S.R.-u!ui, 
fond ceva mei reaHşh, 
promiteau câ In circa trei 

re va apl ica Legea S8/ 
iată-ne tot într-un 

poact critic, din /rine .tocă 
na se prea vede capătul 
tunelului Dacă probleme
le pământiului au dat şi 
vor da o pâine bună ju
riştilor de acum încolo 
pentru încă 40—5# sau 
poate chiar mai mulţi ani,

său de 2,1 ha, el s-a în
ţeles cu sora sa că se mul
ţumeşte şi va folosi numai 
un hectar, notificând la 
primărie şl Ia comisia lo
cală pentru fondul fun
ciar că va folosi acest pă
tate® din tarlaua 44, cu 
nr. topografic 156/5, din 
care a şi cultivat în 
toamna trecută 6961 mp 
■m gri» Ute totatol de 
12140 mp, restul rămânând

-  n.n.). Sfidând 
orice lege, autorităţile lo
cale şi chiar banul aimţj 
dl Plugar a găsit de cu
viinţă să a re şi te bage

nmitru
pământ continuă

până re von 
te* *n sclâmb au .pierdut 
eti «  In reafitate ar tre
bui te câştige, adică pro
prietarii pământului. a- 
ceştia fiind măcinaţi de 
jaduri, de dramuri 
in midie cazuri, de 
sarea celor puşi să-i 
la rezolvarea problemei/ 

Cu toate că prea pu
ţini reuşesc să ae îmbo
găţească din munca, efec
tivă prestată în Agricultu
ră, măi degrabă de pe spi
narea lor profitând cei ce 
Învârt mărfurile patine 
produse ea atâta trudă, 
oamenii vor să-şi ştie pro
prietăţile şi drepturile ce 
le revin, în ciuda faptului 
că acum şi acestea sunt 
purtătoare de datorii, im
pozitul pe veniturile agri
cole neiertându-i pe - cei 

«a atâta atee şi-au 
pământul înapoi. 

Trecând peste zbaterile şi
cfiţqr S©

ocupă de punerea în po
sesie. dar neuitând dez
nădejdea celor care aş» 

i intre sau să re- 
dreptar^ «e vom 

te câteva siteaţu ce 
ridică mari semne de în* 
trebare tn legătură cu si- 
tanţia pământului.

De curând ne-a vizitat 
fe redacţie dl Cornel Crf- 
şan« care are mari neca- 
zuri ca jsământul ee-j re
vine ca drept de moşte
nire te satul Reea, «ana
ua Toteşti. Cutn»in larga 

democraţie fiecare 
'M fete şi m coa&fee di- 
pâ proteze legi cumna
tei teu* tel Iste Ilagac. -nud 
'd i dreptei conferit "prin 
fege fe moştenire, ;dete 
clăteşte itap&Stal cuvenit

m  «are 
\ m  folo

sească. Cu toate otodupa 
Degea W/HW «te drepte® 
fe m moştenire după tată!

sub brazdă, î» lut» man. 
tic a.c., griul cate era 
însămânţat şi bine răsărit. 
Distragerea recoltei priit- 
tr-un gest greu de expli
cat nu poat© să producă 
decât indignare, proprie
tar*® pământetei |i  A 
culturii respective wăsân- 
du-şi zădărnicite efortu
rile de a-şi asigura, cu 
forţe proprii, pâinea de 
care avea nevoie. Sperăm 
ca Justiţia să-şi spună cu- 
vântul te areaăă jstosaţie.

Tat cu o durere tegată 
de pământ, dl Aurel Mo
ţa, din ratei CâmeTu de 
Sus, comuna Bălţa, cea 
mărturisit indignarea ce 
l-a cuprins pentru fapta® 
că, sub presiunea şi ame
ninţările autorităţilor lo
cale (ale unui poliţist şi 
vieeprimarului comunell, 
a fost obligat să defrişeze 
98 de parai fructiferi, pe 
care i-a plantat şi o par
te erau pe rod, de pe o 
suprafaţă revendicată de 
aR proprietar (1). De ase
menea, avem numeroase 
semnale despre cazuri In 
care proprietarii de pi- 
ml«t «u-şi primesc drep- 
iurîie cuvenite de Ia cei 
care le-au luat te ansi 
trecut sub o formă încă 
neclară de arendă In ex
ploatare unele terenuri. 
Din cauza unor asemenea 
încurcături. în speria! se
sizate din comunele Lăpo- 
gia de feş, Burjuc şi ®- 
teîe, se ridică -mart semae 
de întrebare în legătură 
ca cinstea şi cţwectitudi- 
nea unor aşa-SK# între
prinzători la «Utivarea 
pământului (ctffn « te  şi 
eaaft M teg. Fpr-
tetî), *Bsd | i »  f» condi
ţiile te ere» proprietarii 
de drept trebuie «& fdâ-

** P în

Păşanat abuziv
©sefeeteto- din 
.. ttsmc, co

muna Bretea Română, ne 
aduce în atenţie o proble- 
mă dureroasă, căreia, con
sideră deocamdată că nu

{dan feetf. Despre ee este 
«eba? -

scrie, doi

du-i serios producţia de 
pe" tereaurite .rê eriâvAi., 
pentru care plăteşte fmpo- 

ăe riseare. Desigur,

«v A. Perţa «t B, 
bi), proprietari de arnma- 
le (primul având te tremă

alte1 toLfită® P̂ a r a j ,di îi 
păşunează abuziv unele te- 
rerturl, ocupate cu tiuituri 

fânaţ,. astfel afeetân-

în aresnroea ps-
sitoîîitărţile de a Stinge con- 
fKctete create ar consta 
fie în înţelegerea directă 
cu vinovaţii, care să achi
te contravaloarea pagube
lor produse, prin sesizarea 
organelor locale, in spe

cial â petiţiei, fe cazul In 
care i  s-su adresat injprii 
şi «nenteţâri, fie pe ca
lea justifecL Dl funcţie de 
valoarea pagubelor şi de 
gravitatea Isţitetor, se pot 
gtei, deci. modalităţi pen
tru ca tecmrile să reintre 
în normal. Dacă pe jtan 
tocai w  poate fi aplanat 
oanfUeful existent, nu ră
mâne altă cate decât ape
lul la organele de justiţie.

Pagină realizată de 
NICOLAE TÎRCOB
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CONSILIUL LOCAL— ACEST P AR LAM EN T AL C E T Â fli

în perioada care a tre
cut de la Revoluţia din 
Decembrie 1989, pe postul 
de. secretar al Primăriei 
din Beriu s-au perindat 
mai multe persoane. Unii 
au funcţionat doar câte
va luni, alţii ceva mai 
mult. O vreme postul a 
fost vacant. Multe tre
buri au rămas încurcate. 
Până la urmă s-a găsit 
un om căruia i s-a încre
dinţat această funcţie de 
mare însemnătate şi răs
pundere într-o primărie. 
Este domnul Eugen Bru- 
zan, localnic, om Serios, 
harnic, conştiincios, ho
tărât să facă treabă bună.

— Pe lângă probleme
le care se pun zilnic tre
buie să îndrept multe gre
şeli care s-au făcut îna
inte, să pot ajunge cu 
situaţiile la zi, ceea ce 
presupune un mare vo
lum de lucru — ne spu
nea dumnealui.

— Se spune că într-o 
primărie secretarul este 
omul legii, cu tot ce pre
supune aceasta : cunoaş
terea legilor, populariza
rea lor, urmărirea apli
cării lor în teritoriu. Cum 
reuşiţi să îndepliniţi a- 
ceste deziderate în sate
le comunei Beriu ?

— Prin multă muncă, 
o colaborare strânsă cu 
primarul, viceprimarul.

contabilul şef, agentul a- 
gricol, funcţionarul eco
nomic — adică cei care 
formează executivul co
munei, dar şi cu consi
lierii — primarii noştri 
mai mici, aleşi pe sate 
din rândurile celor mai 
vrednici gospodari, care 
se bucură de prestigiu 
printre săteni.

— Bine că aţi adus vor-

dat o destinaţie folosi
toare pentru săteni. în 
februarie nu s-au adop
tat hotărâri, s-au discu
tat anumite probleme de 
interes general.

— Dar în martie, a- 
prilie ?

— Au fost puse in dez
batere problemele la zi 
pentru perioada respecti
vă : stabilirea taxelor

HOTĂRÂRILE -  
CONCRETE,

ba despre consilieri că 
tocmai voiam să vă în
treb cum colaboraţi cu 
legislativul comunei ?

— Lunar se ţin şedin
ţele Consiliului local. Se 
pun în dezbatere proiecte 
de hotărâri pe probleme 
din viaţa comunei, pro
bleme ce se cer rezolva
te cu prioritate într-o a- 
numită perioadă.

— Mai la obiect. De 
pildă, în luna ianuarie, 
ce au dezbătut consilierii ? 
Ce hotărâre au adoptat ?

— Hotărârea nr. „ 1, cu 
privire la scoaterea la 
licitaţie publică a loca
lului fostei grădiniţe din 
Sibişel, local rămas fără 
întrebuinţare, căruia i s-a

pentru folosinţa păşuni
lor şi izlazurilor comu
nale, a-taxei de gloabă;, 
stabilirea taxelor pentru 
închirierea căminelor cul
turale în vederea sărbă
toririi unor evenimente 
din familie: nunţi, bo
teze, majorat, pomană 
etc; scoaterea la licita
ţie a unui grajd aflat în 
administrarea Consiliului 
local, în vederea înfiin
ţării unei microferme zo
otehnice ; aprobarea de 
sume din taxele de pă
şune, sume destinate re
parării unor drumuri co
munale1—t ca să inâ o- 
presc la cele mai impor
tante. După dezbateri s-au 
adoptat hotărâri, care ast

fel au devenit legi, cu 
aplicabilitate obligatorie 
în teritoriu, în folosul 
sătenilor.

Acesta ar fi Un punct 
la ordinea de zi, să zio 
aşa, la şedinţele consi
lierilor. Altul, tot aşa de 
important, este dialogul 
pe care îl purtăm legis- 
lativ-executiv, sub forma 
interpelărilor, întrebărilor 
şi răspunsurilor —« a in
tervenit dl Gelu Samoilă, 
primarul comunei.

— Să înţeleg că domnii 
consilieri pun întrebări 
vă interpelează, iar dum
neavoastră răspundeţi ?

— Aşa este. Purtăm un 
dialog rodnic, care are 
drept ţintă rezolvarea do
leanţelor sătenilor. In a- 
ceastă privinţă cei mai 
activi sunt dnii consilieri 
Mircea Grămescu, Petru 
Ştefănie, Aurel Andriş, 
Elena Vişescu, Ioan Lu- 
pu — decanul de vârstă 
al consilierilor, Nicolae 
Cibiân, Ioan Nistorescu, 
Nicolae Crăciun. Dar aş 
spune că toţi simt răs
punderile ce le au faţă 
de alegători şi sunt por
niţi — în sensul bun al 
cuvântului, să rezolve 
cât mai bine treburile 
comunei, ale celor care 
i-au ales în fruntea lor.

GH. I. NEGREA '

a; a*•  Note •
i
I DIN TAVAN PLOUA, LOCATARA PLÂNGE

I In apartamentul nr. 20, 
de la etajul IV, blocul 34, 
cartierul Micro 15, din 
Deva, nu se poate intra, 
când1 plouă afară, numai 
cu... umbrela. Pe' dna 
Natalia Diaconaşu, orop
sita locatară a oropsitu
lui apartament, am gă
sit-o într-un colţ din bu
cătărie. Se aciua de... 
ploaie. Plângea. „Am bă
tut la multe uşi, m-am 
rugat, am plâns pe la 
mulţi domni, chiar şi la 
primărie — ne spunea 
dumneaei. Unii mi-au 
promis că se va repara 
izolaţia acoperişului, alţii 
nici nu m-au băgat în 
seamă. Uitaţi-vă şi dum
neavoastră cum plouă din 
tavan. Aici, în bucătărie, 
în camera mică, în cea 
mare, în baie, peste tot“.

Femeia, bătrână, bol
navă, singură, cu o pen
sie simbolică, este în pra
gul disperării, li plouă 
în casă şi când e senin 
afară. Apa infiltrată din

ploi — şi au fost multe 
şi dese în această primă
vara — îşi urmează... 
cursul. Nu ştie cum se 
numesc domriii pe la u- 
şile cărora a bătut. Ştie 
că dumnealor au răspun
deri în conducerea lucră
rilor de reparaţii la blo
curi; „Oare dacă In ca
sele domniilor lor ar 
ploua, ce-ar face ? De ce 
nu-şi pleacă urechile şi 
la necazurile celor necă
jiţi ? — ne-a întrebat. 
Din sărăcia mea, fac cum 
pot şi îi plătesc. Numai 
să trăiesc omeneşte în 
casa asta, pentru care 
sunt la zi cu achitarea 
tuturor cheltuielilor" — 
a încheiat dna Natalia 
Djaconaşu.
_ Să sperăm că aceste 

rânduri îi va sensibiliza 
pe „domnii cu răspunderi 
în reparaţiile blocurilor" 
să facă... secetă în orop
situl apartament 20.

Aici, după ce au fizitat la eferindurIe • dulciuri 
ţjoul sediu, ş-au întâlnit; în valoare toţală de 
cu cofegî rta» mari, elevi- 120 690 lei. Darurile ofe- 
în clasa a Il-a E la ŞcoaV riţe copiilor au fost do- 
la Generală' Nr, 3 Deva Mia' personală a dlui
(înv. Claudia Ardelean): nuţilC. Uroîmp^SRL 
A fost .o .întâlnire;., dul- Italia-România, cu sediul 
cc, tuturor copiilor filia- în Deva. (V.R.)

TINERE FAMILII

în satele ţomunei Be
riu se întemeiază tot mai 
multe familii ţinere ' — 
semn bun de .trăinicie şi 
contimiitate. In anul 1992 
s-au întemeiat 17 familii 
tinere, In 1993 — 11, în 
1994 — 14, anul acesta, 
mai precis în primele 
trei luni au spus „DA“ 
în faţa ofiţerului stării 
civile zece feciori şi zece 
fecioare mândre. Prima 
familie a anului a con-

stituit-o Ioan Sorin Mun
tean, din Sibişel," cu Bar
bara Reich. din Romos; 
a doua, Remus Florin 
Turdeşan, din Căstău, cu 
Lioria Maria Man, din 
Simeria; a treia; Ioan 
Scutaru, cu Marioara- 
GabriCla Gheorghi, amân
doi din Căstău. Tuturor, 
sănătate, fericire şi cât 
mai mulţi urmaşi.

(Gh. I.N.)

(Gh. 1. N.)

COLŢIŞORUL CU... GUNOI
Este o realitate că în 

piaţa din Deva se face 
curăţenie cu regularitate, 
de două, trei ori pe zi, 
iar la câteva zile o dată 
curăţenie generală. Este 
bine, mai cu seamă că 
pe vreme caldă resturile 
intră în putrefacţie, de
gajă mirosuri urâte, a- 
trag roiuri de muşte. Ce

nu e bine ? In apropie
rea chioşcului de ziare, 
lângă zid, o grămadă de 
gunoaie creşte pe zi ce 
trece. Creşte, dar n-o 
vede nimeni. Vânzătoarea 
de la chioşc a semnalat. 
Promisiuni că „se ridi
că" a primit, dar grăma
da de gunoaie creşte...

(Gh. I. N.)

NEMULŢUMIRI LA APLICAREA LEGII 18
Situaţia creată, precum 

şi alte nemulţumiri care 
au apărut între cetăţeni, 
îngreunează aplicarea Le
gii 18, a cărei finalizare, 
după cum s-a apreciat de 
către conducerea ' Primă
riei Crişdor, se ridică în 
prezent doar la aproxi
mativ 15 la sută. (G.P.)

In ultima perioadă, în 
localitatea Crişcior s-au 
consemnat cel puţin 15 
cazuri care au ajuns în 
instanţă pentru clarifica
rea proprietăţii asupra 
pământului, cu toate e- 
forturile comisiei locale 
de a se reconstitui co
rect documentele de pu
nere în posesie a pămân
tului.

TELEFOANE MUTE

Ş’k

O.ÎNTÂLNIRE... DULCE

Micuţii de la Casa de Crucii Roşii şi Semilunii 
Copii Deva au fost, cu Roşii, oaspeţii Filialei de 
prilejul Zilei Mondiale a Cruce Roşie a judeţului.

Cetăţenii comunei Bu- 
cureşci sunt supăraţi pe 
cei de la telefoane. Mo
tivul ? Deşi au instalate 
aparate teiefonice la do
miciliile lor, pentru care 
plătesc lunar abonamen
te, pe taloanele de pla
tă apar sume de bani 
foarte mari, pentru con
vorbiri telefonice. Con
vorbiri care, în mare 
parte, nu sunt efectuate,

ci doar contoarele „în
ghit" impulsurile cu re
peziciune din cauza con
diţiilor improprii încăpe
rii unde este montată 
centrala telefonică — cum 
se motivează. Şi mai sunt 
supăraţi pentru că apa
ratura telefonică cade în 
zilele de sâmbătă şi du
minică, telefonul deve
nind mut, neutilizabil.

(Al. 1)

\

PERIOADA II — 17 MAI 
B E R B E C

Sunteţi, azi, cooperant} profitaţi deci pentru re
zolvarea problemelor casnice. Continuaţi să fiţi o pre
zenţă agreabilă şi vă veţi lărgi cercul de prieteni. 
Cineva încearcă să vă forţeze mâna, pentru a da bani. 
La început de săptămână s-ar putea să câştigaţi o 
sumă modestă, pe care o veţi cheltui repede. Dacă 
nu vă veţi certa cu şeful dv., este posibil să fiţi apre
ciat pentru ideile dv. strălucite.

T A U B
Un ajutor din afară vă va fi de mare folos. La 

slujbă, posibile aniversări, atmosferă sărbătorească. 
Sâmbătă, ieşiţi la aer liber. O prezenţă feminină vi 
se va confesa; nu vă lăsaţi intimidat I Deveniţi jo
vial şi simpatic. Atmosfera din jur vă poate impul
siona spre a vă impune In faţa patronului.

g E M E N I  r
Un prieten vă dă o veste bună de la drum. Popu

laritatea dv. este în creştere. Veţi realiza o tranzac
ţie, fiind protejat(ă) de o persoană de sex opus. Pro
bleme de serviciu stresante; încercaţi să vă menat 
jaţi sănătatea. Relaţiile cu partenerul de viaţă vor 
căpăta noi dimensiuni. Animozităţi cu un grup de 
prieteni..., ;

B A  C
Dedicaţi-Vă familiei căci aţi cam neglijat-o; or

ganizaţi-vă interiorul sufletesc. O undă de mister.vă! 
învăluie sâmbătă, pentru ca duminică să celebraţi o 

'aniversare în familie. Luni — rezultate excelente la 1 
slujbă. Nu-i cazul să vă certaţi cu cel mai bun prie
ten. V. '

. 1 . . . . . . : l e u
E posibil să găzduiţi pe cineva de la drum. Vineri 

veţi fi în plină vervă, iar sâmbătă veţi pătrunde in
tr-o ionă de abis a formelor şi culorilor. Nu neglijaţi 
cererile familiei. Luni — o zi plină de fericire; ur
mează zile în care veţi avea idei numeroase;1 efi
ciente.

F E CI  O A R A
Primiţi o sumă de bani din străinătate. Nu vă a- 

vantajează preocupările comerciale. Vineri, o zi bună 
în care veţi reuşi să vă relaxaţi, pentru ,ca sâmbătă 
să aveţi un eşec financiar. O ieşire în afara oraşului 
v-ar ajuta In rezolvarea nemulţumirilor. Apare o pro
punere de schimb de locuinţă. *v ‘ '

: B A L  A N t  'A ’\  ■ I
Dispoziţie excelentă, sunteţi copleşit de atenţii, 

dar să nu vă neglijaţi obligaţiile de serviciu. Veţi 
cheltui bani, însă număraţi-i cu atenţie, Pregătiţi du
minică o cină festivă. Luni e cazul să vă rezolvaţi 
atent toate problemele, pentru ca moralul dv. să nu 
alba de suferit.

S C O R P I O N
încercaţi să înfiripaţi o relaţie clandestină, dar 

riscurile vă fac să bateţi in retragere. Veţi rezolva 
cu succes problemele de serviciu. Relaţii tensionate 

_ cu persoana iubită, căreia-i pretindeţi perfecţiunea. 
[ Ar trebui să acordaţi mai multă atenţie semenilor 
l aflaţi în impas. Vă gândiţi la o călătorie. Marţi, irn- 
- pulsurile vă conduc pe căi greşite.

S A ’G E  T A T O R .
Trăiţi intens prezentul, dar vă frământă şi grija 

pentru viitor. întâlnire la nivel „înalt", de pe urma 
căreia veţi avea de câştigat. Sâmbătă veţi prefera 
izolarea, veţi pluti intr-un. nor de mister şi vrajă, 
începeţi săptămâna' cu dreptul; marţi — Un- câştig 
material. Urmează o zi cu discuţii în contradictoriu.

C A P R I C O R N
Popularitatea dv. creşte între persoanele sus-puse, 

aceasta având urmări pozitive asupra situaţiei ma
teriale. In plan socio-profesional, stagnaţi. Sâmbătă, 
tensiunile acumulate in relaţiile eu peţsoana iubită 
se vor descărca.' încrederea în sine va aduce laude 
dar şi antipatii. Atenţie, sunt persoane care caută 
să vă facă rău.

V Ă R S A T O R
Activităţile intelectuale vă priesc, aveţi azi pu

tere de convingere. Cunoştinţă cu o persoană. Iritarea 
care vă cuprinde sâmbătă complică situaţia în rela
ţiile cu ceilalţi. Dorinţă mare de câştig ; discuţii ne
plăcute cu familia. Luni, popularitatea dv. este în 
creştere. In graba dv. riscaţi să treceţi peste etape 
importante; este posibil să stricaţi relaţiile cu pă
rinţii' si cu persoana iubită.

P E Ş T I
Aveţi mult de lucru, dar şi bani ori un cadou. 

Mulţumiri pe toate planurile. Sâmbătă totul e învă
luit într-o aură de mister; duminică o zi plină de 
satisfacţii. începeţi săptămâna cu bine, cariera dv. 
fiind în ascensiune. O agitaţie nemotivată vă cuprin
de. Priviţi cu indiferenţă ironiile la adresa dv.
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Condiţia de student hunedorean i
La Facultatea de Ingi

nerie din Municipiul Hu
nedoara stăm de vorbă 
cu două dintre tinerele 
ce studiază aici: Mariana 
Spoială, anul - II, secţia 
metalurgie şi Diana Băr- 
buş, anul III, secţia uti
laj tehnologic.

— V-aş ruga câteva cu
vinte despre activitatea 
voastră pe plan profe
sional. Mă refer la felul 
cum percepeţi procesul 
de predare, ce greutăţi 
întâmpinaţi, ce perspec
tive vedeţi ? Ce zici Ma
rian;» ?

— Părerea mea este că 
actul instruirii este abor
dat serios în cadrul fa
cultăţii unde ne pregă
tim, iar corpul didactic 
este constituit din pro
fesori competenţi. Totuşi, 
consider că, încă, suntem 
nevoiţi să asimilăm ma
terii ce nu ne vor folosi 
niciodată. Programa ră
mâne, încă, prea încăr
cată. Mi-ar plăcea dacă, 
la fel ca în unele facul
tăţi occidentale, am avea 
un număr de materii de 
bază, obligatorii, iar res

tul, facultative, alese în 
funcţie de afinităţile fie
căruia. Ne vom transfor
ma din puţin cunoscători 
despre mult, în mult cu
noscători despre puţin. Or, 
chestia asta cred ar fi 
în' avantajpl formării 
noastre ca specialişti.

— Aş mai adăuga că, 
de exemplu, cei de la 
secţia mea, UT, trăim a-,, 
cum în nesiguranţa ge
nerată de faptul că nu 
avem certitudinea că vom 
fi acreditaţi. Este extra
ordinar de inhibitoare de 
elanuri această nesiguran
ţă.- '■

— Şi noi, cei din anul
II am fost bulversaţi de 
faptul că abia la înce
putul semestrului al II-lea 
am aflat că trebuie să 
susţinem, în vară, un 
examen din materia pri
milor doi ani, pentru a 
putea promova în anul
III de studiu. Ar fi foşt 
indicat să fim anunţaţi 
mai devreme, pentru a 
fi putut să luăm în cal
culul pregătirii noastre 
şi acest examen.

— Câteva cuvinte, -v-aş

ruga, despre-cum vă pe- 
treceţi timpul liber. Dia
na ?

— Păi, ce-am putea fa
ce, decât ce fac toţi cei
lalţi tineri: un film, o 
discotecă...

— In cadrul facultăţii?
— Ar fi fost frumos, 

însă astfel de acţiuni nu 
se prea organizează în 
cadrul facultăţii noastre. 
Mergem în oraş. Acolo 
însă toată plăcerea îţi 
este aproape anulată de 
prezenţe dintre cele mai 
sordide, atunci; când nu 
iese eu bătaie. Dacă mer
gem la teatru, se fluieră 
în sală, se mănâncă se
minţe, este o atmosferă 
foarte neplăcută.

— Eu, în lipsa altor po
sibilităţi de distracţie, joc 
volei. Vin în sala de sport 
a facultăţii unde, după 
cursuri, mă deştind fă
când . mişcare. Câteodată 
merg la Deva, unde cred 
că posibilităţile de dis
tracţie sunt mai multe 
şi mai „sănătoase" decât’ 
aici.

ADRIAN SALĂGEAN

I

In primele rânduri 
şi-n următoarele

(In mod neoficial s-a. 
constatat şi s-a demon
strat că „tinerii din ziua 
de azi" nu şi-au pierdut 
obişnuinţa de a mai fa- 

! ce şi lucruri bune. Asta 
, — in contradicţie flagran

tă cu părerile unor „minţi 
comode" (ca să nu zicem 
altfel) care susţin că mai 
Sus-numiţii ar constitui o 
categorie de indivizi de 
la care nu prea ai ce să 
mai aştepţi *ori, dimpo
trivă, de la care te poţi 
aştepta la orice.

Până se vor hotărî cum 
e cu aşteptatul, le facem 
cunoscut că, spre exem
plu, la festivalul-eortcurs • 
de umor „Liviu Oros" 
(desfăşurat re (ten t la De
va), cei mai mulţi din
tre participanţi erau ti
neri, iar despre publicul 

’ spectator se poate spune 
că a fost reprezentat 

‘ practic, în exclusivitate, 
de aceeaşi categorie de 
vârstă. Şi chiar dacă au 
fost unele- momente în 
care conduita./ acestuia 
din urmă a lăsat pe a- 
locuri de dorit, în an
samblu evoluţiile concu
renţilor an fost răsplăti
te (mai mult sau mai pu
ţin), cu aplauzele şi apre
cierile cuvenite. Mai mult 
de-atât, asemenea momen

te au fost speculate şi 
convertite chiar de către 
participanţi în replici a- 
daptate contextului res
pectiv, contribuind şi ele 
la menţinerea bunei dis
poziţii.

Esenţial rămâne faptul 
că, în împrejurările în 
care omul îşi rezervă în 
ultima vreme tot mai pu
ţin timp pentru satisfa
cerea nevoilor spirituale, 
ei, tinerii, reuşesc încă 
să fie prezenţi atât în 
discoteci, cât şi la spec
tacole, la cinematograf 
sau în biblioteci, la con
certe ori Ja alte manifes- 
itări culturale.

în aceeaşi idee, rea
mintim că la secţiunea 
„cupluri umoristice şi in
terpreţi individuali" a fes
tivalului amintit, câştigă
tor a fost cuplul alcătuit 
din George Călugăru şi 
Gabriela Zamfir, de la 
clubul Sindicatului liber 
„Electroputere" din Gra- 
iova, Gabriela — în vâr
stă de 8 ani — fiind cea 
mai tânără concurentă. 
Cei doi activează împre
ună de 3 ani, participând 
în acest timp la diferite 
concursuri de gen, prin
tre care şi la cel intitu
lat „Prazul de argint".

desfăşurat la Craiova a- 
nul trecut, unde ei au 
câştigat marele trofeu. 
Aşadar, premiul I obţi
nut la festivalul „Liviu 
Oros" poate confirma as
censiunea artistică a ce
lor doi interpreţi care 
îmbină, iată, în mod e- 
ficient, talentul şi expe
rienţa, originalitatea şi 
spontaneitatea. De altfel, 
George Călugăru ne măr
turisea bă va reveni în
totdeauna cu plăcere în 
oraşul nostru, mai ales 
că în perioada anilor,- 
’84—’86 a avut ocazia să' 
cunoască mai bine aceste 
locuri, activând la "Casa 
de cultură din Călări. Iar 
micuţa Gabriela, scăpată? 
de emoţiile concursului, 
s-a arătat încântată cţe 
ceea ce a văzut în oraş 
şi prin împrejurimi. Gân
dul i s-a mutat apoi la 
pregătirile ce o aşteaptă 
pentru viitoarele concur
suri, fără ca aedaştă per
spectivă să o sperie. • Dim
potrivă, credem; -noi că 
ceea ce îi stimulează, în 
primul rând, pe cei doi 
interpreţi (şi nu numai 
pe ei), -ar fi entuziasmul. 
Entuziasmul ppoprru. ti
nereţii. v ■'

GEORGETA JtlRLA

-sa*

r . :  . - -  ii - a :

Pornind de la 6 reco
mandare medicală potri
vit căreia in procesul de 
creştere şi Ulterior de 
menţinere a vitalităţii or
ganismului şi a bunei lui 
funcţionări, mişcarea are 
un rol de seamă, în rân
durile de faţă vom face 
câteva consideraţii. - Copiii 
trebuie, aşadar, să se joa
ce, să alerge, să zburde, 
să strige cât vor, să-şi- 
petreacă timpul cât mai 
plăcut. Ne supărăm însă 
pe ei când dau mingea 
pe o zonă verde, când se 
joacă pe trotuare sau pe 
străzi. Ştim că jocul pe 
alei, pe zonele verzi din
tre blocuri este interzis 
prin ■ hotărâri locale, iar 
străzile sunt destinate cir
culaţiei autovehiculelor. 
Este evident că pe lista 
priorităţilor urbanistice 
au stat un timp alte o- 
biective, nu acelea care 
să ofere un spaţiu de joc 
pentru copii. A sosit mo
mentul să restructurăm 
măcar în parte această 
listă. Să nu ne mulţumim 
să-i facem vinovaţi nu
mai pe copii. Este pare 
foarte greu să oferim co-

j
piilor terenuri de joacă i 
şi de sport, cu variate po- ) 
sibilitâţi de a se mişca 1 
în aer, soare,’ lumină ? ţ 

Fireşte acestea, nu pot 1 
răsări „ca din pământ J 
peste noapte" '  şi poate ) 
nici n-ar fi bine. Nu ar fi i 
funcţionale, nici educative } 
pentru ei nişte soluţii pri- J 
pite care astăzi sunt şi \ 
mâine dispar. Să ne gră- l 
bim... încet, să construim 5 
durabil şi eficient. Să lîi 1 
cerem şi lor, copiilor, pă- i 
rerea. Am dori ca apelu- 1 
rile noastre să nu rămâ- 1 
nă fără ecou. j

în zonele noilor blo- ’ 
curi sau chiar ale celor 
existente să se prevadă 
şi locuri de joacă pentru i 
copii. Realizarea acestora 1 
le oferă lor, celor mici, 1 
siguranţă deplină, iar 
nouă, părinţilor, o liniş- \ 
te sufletească. Este bine 1 
decj să ne unim efor- J 
turile şi, treptat, să nu \ 
ne mai întrebăm : unde l 
se joacă copiii noştri? 1 
Se expun oare unor pe
ricole ?
Maior MIRCEA NEGRU, i 
Inspectoratul de poliţie / 

al judeţului , 1

( Grupul coral „Armonii tinere", cilii reiruşaiu, cunuus ac nuru|iu mexaii* 
drescu. Foto t LIVIU GIIEORGIIIU
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din Petroşani, condus de Horaţiu Alexan- 
Foto: LIVIU GHEORGHIU

m ele
Buzele mele 
Ţi-au smuls puterea 
Te ţin ascuns în două 

cuvinte

Buzele mele 
Ţi-au iprâdat inima 
Te-au îmbătat cil două 

cuvinte
Fără vin.

MONA JUŞCA

I
Un gând şl o  poantă  

la „Club T“
„Fiecare copil pe care îl educăm este un 

om pe care îl câştigăm**. :
VICTOR HUGO

t — ® —
I — Fiule, spune tatăl copilului, ştii tu ca
1 oxigenul, fără de care noi oamenii nu putem
! trăi, a fost descoperit acum 120 de ani ?
1 — Oa ? Şi până atunci, cum trăiau oame-
• nii, tăticule? ■ ■" /’V

I
I
I
I
I
I
I

!

Primul grup adevărat 
în care Jim, Charlie şi 
Brian au cântat, s-a for
mat de abia la sfârşitul 
lui 1976, sub numele 
Johnny & The Seif Abu- 
sersr. La început, reper
toriul lor se baza pe suc
cese ale grupului Sex , 
Pistols, pentru ca apoi 
să compună primele 
compoziţii proprii. Fiind 
fascinaţi de ritmul punk, ’ 
primele lor . compoziţii 
erau vădit. influenţate de 
acest curent muzical. In 
scurt timp, au compus 
piese pentru un album, 
şi de aceea au început să 
caute un producător în- 
vederea realizării lui. Du
pă numeroase încercări 
nereuşite, s-au decis să-şi 
autoproducă discul şi ast
fel în noiembrie 1977. a- 
pare albumul Saints & 
Siners. Interesul publicu
lui a fost aproape nul, 
discul nefiind băgat în 
seamă de critica de spe
cialitate şi de aceea Jim 
desfiinţează'“grupul. ;

MUSIC BO X

Simple Minds (II)
In ianuarie 1978, la cei 

3 muzicieni se alătură 
Mick Mac Neil (key- 
boards), născut la 20 august 
1958 şi Derek Forbes 
(bass),', iar în luna februa
rie noul grup îşi spune 
Simple Minds. După câ
teva luni de creaţie, timp 
in care susţin numeroa
se concerte în cluburi lo
cale, în aprilie ’79 reali
zează primul single „Life 
In , A Day“, ce s-a bucu
rat de o critică favora
bilă în presa britanică 
independentă. Simple 
Minds aduce un suflu nou 
în peisajul muzical bri
tanic, muzica lor bazân- 
du-se pe un rock simplu, 
melodios, în care se simt

influenţe punk şi hârd 
core, totul fiind susţinut 
de un fundal sonor new 
wave, realizat de sinte
tizator. Succesul acestui 
single le aduce oferte diţi 
partea—easelor de discuri, 
până la urmă semnând 
un contract de probă cu 
casa Virgin. Virgin Re- 
eords a scos şingle-lul sub 
forma unei mini LP in- 
tituluat Life In A Day 
şi astfel Simple Minds a- 
jung în magazinele de 
specialitate din toate col
ţurile lumii. în 1979, a- 
pare primul album al 
grupului, intitulat „Real 
To Real Cacophony", fiind 
urmat apoi de un turneu 
promoţional în UR. Tur
neul foarte apreciat de 
public a fost continuat

apoi cu altul în Europa, 
şi unUl în SUA, ki care I  
Simple Minds a cântat •  
în deschiderea, lui Ultra- |  
vox. |

Casa Virgin este mul* |  
ţumită de grup şi de a- ■  
ceea semnează un con- |  
tract ferm, astfel încât 
în 1980 apare cel- de-al 
doilea LP „Empires And 
dance". Acest album este 
o combinaţie de disco 
grooves (un curent mu
zical. foarte lâ modă, in
trodus în Anglia de Roxi 
Music) şi rock psihe- 
delic (influenţe The Cure, 
oglindite în piesele Kant 
Kino şi Room). Din acest 
album s-a extras single.
Iul I Travel. ce mai cu
prinde piesele Celebrate 
şi Film Theme. Deşi a- 
cest album nu a pătruns 
in clasamentul britanic, 
Simple Minds câştigă din 
ce în ce mai mulţi fani.

— Va urma —

HORIA SEBEŞAN

I
I
I
I
I
I

I
I
I
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Partidul Alianţei Gvice - liberalism bine

în  zilele de 4, 5 şi 6 mai 
—  aşa după cum am in
forma* — la Alba lulia 
a avut lac Congresul al 
II-tea al Partidului Alian
ţei Civice. Desfăşurat sub 
iTiTwn „Puterea imagina
ţie^ Autoritatea inteligen
tei şi Curajul răspunde
rii*. congresul a constatai 

i acestei formaţiuni 
intr-o etapă nouă 

a esfeteatei şl activităţii 
sale, cane marchează cris» 
talîaarea Identităţii partfc. 
dutui, locul ş$ rolul ee4

temperat, protecţie sociala
titlul respectă pe
şi pretinde să fie

©ricine 
respec

tat,; este pentra alianţe, 
dar nu cu formaţiunile 
extremiste, nu consideră 
pe adversarii politici duş
mani, punând interesele 
ţării mai presus decât in
teresele de partid. Fiind 
o formaţiune de elită —- 
şi tn aceasta constă forţa 
sa — PAG. nu practică

reasă frumoasă, curtată de 
multe formaţiuni politi
ce, dar aliaţii vor' fi a. 
leşi cu grijă. P.A.C. are 
47 de primari şi vicepri- 
mari şi 400 de consilieri 

Printre participanţii la 
dezbateri s-a numărat şi 
<H Gheorghe Pogan, pre
şedintele organizaţiei jiu 
deţene Hunedoara a PA.Qt, 
care a insistat, printre al-

ani. foţi cei ee au 
cuvântul au vorbit cu pa
tetism (doar nişte bucu-

a! D-Iea ai PA.CV
Al pofitlcil româneşti S-a 
apreciat, atât tn Raportul 
de activitate poHtică- pre- 
zewtat de dl meriae Ha- 
«ioieses*, p r e i e d i s t c l t  
PţMS-, cât şi te luările 
de cuvânt foarte nume*

ţa  jpaxAttmi esw eet~
pafei să-şi pună de acord 
statutul ţi programul te 
concordanţă cu cerinţele 

J actnale şl de perspectivă 
a.e dem»Mării ţâr», are 
capacitatea să pătrundă 

. în PaiteiRiad «e va 6 
î" a ies te «rmâtoarea cam

panie electorală. Partidul 
n» a »  Un trecut, dar am 

« fep. 
icâ moderni, 

pentru un Hbe- 
ţ raiben %lae temperat şi cî- 
r viate. Ri «u este partid »- 
- tenie ş» se caracterizează 

prin modernitate şi earac- 
* ter european al politicii 

sale. S-a subliniat că par

tite Convenţia De- 
mocraiică, partidul se si
tuează te dreapta centru
lui, acţionează pentru cu
cerirea puterii, dar cu in
teligenţă, ca eleganţă 
chiar, iar politica sa se 
bazează pe libertate, ci
vism şi morală. Partidul 
este tânăr, modem, şes- 
portsafejt, tedd şi «tril (1). 
ia legătură cu forma sta- 
tală, PA.C ti fesă pe 
membrii săi să opteze în 
funcţie de convingerile lor 
intime. S-a înregistrat 

- migrarea unor membri spre 
alte partide — te  două 
tranşe — dar prin aceas
ta PAC. s-a întărit din 
punct de vedere ideologic 
şi doctrinar. La ora actua
lă, partidul este ca o mi

mai 
re-

a ţării, transforma
ră-

tere europeană activă şi

Iar câţiva au urcat la tri
bună doar să fie văzuţi), Ia 
obiect, făcând sugestii şt 
propuneri. S-a vorbit şt 
despre schimbarea siglei 
partidului — care repre
zintă un cap de leu mult 
prea stilizat — şi alegerea 
uniri imn, dar nu s-a ho
tărât nimic in acest sena. 
S-a subite mt, de 
nea, necesitatea 
gram de guvernare a 
PAC.- — oe urmează să 
fie elaborat într-o perioa
dă foarte scurtă — şi a 
unei strategii proprii «a

UN COMPLEX COMERCIAL MODERN
Pane ia dispoziţia agpnfUer eeooemâci prin 

închiriere
SPAŢII PENŢRU ACTIVITĂŢI COMER

CIALE EN GROS Şl EN DETAIL'
Oferă celor interesaţi un bogat sentiment

de:
•  unelte, maşini agricole şi utilaje de uz

Nlcedae

■;
/ :•

I
1

DE PRETUTINDENI
r ă z b o iu l

1b 1941, când bambar

Discuţii aprinse au avut 
loc cu privire la modifi
cările aduse , Statutului 
partidului, la  urma aces
tora an fost introduse o 
seamă de schimbări în a- 
cest document de bază. 
Astfel, s-a prevăzut, ca ac
tualele filiale să devină 
organizaţii locale şl regio
nale, alegerea urrai pre
şedinte executiv şi a şase 
vicepreşedinţi, înfiinţarea 
organizaţiei de femei şi a 
celei de tineret — tn acest 
sens fiind adepţat un „De
calog pentra tineri" — ţi
nerea congreselor partidu
lui din patru la patru

troale ale paşapoartelor 
pe aeroportul sH» 
sterdaaa. şi

rate. 
cerat 
Ieşea să
mitoarete alegeri | 
ţiate Niri In _ 
aceri aspect nu s-a stabi
lit nimic concret 

Caagmsai al H-lea ăl 
Partidului Alianţei Civice 
s-a încheiat într-o notă de 
optimism, de încredere te 
viitoarea activitate a par
tidului. accentuândiU-se că 
formaţiunea politică res
pectivă an* capacitatea de 
a conduce ţara, de a ac
cede la putere — acesta 
fiind obiectivul principal 
al P.A.C., In viitorul apro
piat şt în perspectivă.

TRAIAN BONDOR

belgiană. Ceva asemă- 
se petrecuse la 6

l i ,  c
Lai

I
I
I
I

ancaster ale 
Royal Air For ce au în
ceput să atace Berlinul,

prusace credeau că au 
găsit soluţia ideală' pen
tru a pune la adăpost 
una dintre comorile ines
timabile ale omenirii, o 
«■ferite de manuscrise 
muzicale unică. Ea cu
prindea, feti» altele, ori
ginalele Simfoniilor a 
Opta şi a Noua de Bee- 
teevon. ale opere* mo- 
KHttene „Cosi fan tutte“, 
ale „Visului unei * nopţi 
<le vară“ de Memjelsohn, 
■le  marilor compozitori 

ini de la Bach la 
la Schubert 

la Bctsdkner, de la Sehu-, 
la că

ite ma
ni Goethe şi 

■«lume
medievale.

veneau
părea

•In eri. Şi IbsuI cri 
potrivit părea a £1 

de te G ras*

ttteslau. Numai că, ceva 
mat târria, după efec- 

traasferuiui, răz- 
* luat o temură 

neşfteptaţă: fotă! înain
tarea năvatetcâ a Arma
tei «teşii, apoi ocuparea 
Bfteziei de către sovie
tici, te sfârşit anexarea 
întregii provincii Ia Po
lonia.

sx.0 EUROVENUS ir.fr

sutn
•  binale, dierestea şi grinzi pentru eon-

#  machete şl _
#  p iese  a u to  p en tra şl

nr. 31 Ă Itetersecfla cu 
o b w w h ş  sa» la le i.: 054/626294; 621306.

------  --------— -------------- — — ------

S.O. IMAR-aA. ARAD
Calea Aurel Vtsieu, nr. 14. 
Organizează în perioada 15—20 med 

1995:

E X PO ZIŢIA  DE MOBILĂ 1995

Destinată pieţei interne.
Vor fi prezentele modele noi de ho- 

i birt, eeiţare extensibile, fotolii pat, saltele 
matlasate, parchete lamelare, biblioteci cu 

• dulapuri 2 uşi, căsuţe din lemn, precum 
şi mobilă stil şi artă. Invitării pe această 
cale toate societăţile comerciale interesate 
precum şi persoanele particulare care do* 
resc sa-şi mobileze apartamentele cu pro* 
dusele noastre.

i  ja nJui 7 j m  . ' « « j hCiIjCtvvCXCrfrw vfl

avea toc pe data de 15 mal 1995, ora 10, 
Ir sediul nostru din Calea Aurel Vlaicu, 
nr, 14 & va avea program zUmc, între o- 
rele 9,09—18,M.

Vă aşteptăm!

_ ta Biblioteca
geljiană din Cracovia.

irV Ufi'Vţii - -jfcfc»- '/x-CuTn, liermaniB «r 
vrea să-şi recupereze va
lorile, numai că poloe*- 
zii se opun cu trei ar- 
guraeate foarte aoli«e. 
Intii,- c t  acrie, lueriri 
n-a» tN* laate Ap la 
Berite. di au fost găsite 
la Sfârşitei g

« f1 teribile 
ger- 
cut-

Şi, te sfâr
şit, dar nu îb ritenuă 
rând, pentru lucrări de 

fwhtru 
pro-

»u ar trebui să 
fie rine le păstrează, cl 
măsura te care «de a- 
d g arri accesiidlhatca 
la rie, ceea ce gavernid 
primez este dispus să 
garanteze.

tratei de interne ai Bel
giei Johan Vănde La-
notte pe lângă omologul 
francez, Charles Pasqua, 
protest urma*. imediat 
de suspendarea aplicării
acordului şi de parte*

minale e o realitate pe 
care. In lipsa controale
lor ta frontiere, ţările 
semnatare tm «unt focă 
în măsură să o rezetve.

FAJ9CB4AŢI DB „GASABLANCA* I
Ptenfeu spectatorii in

sulari „Cârabiaawm* este 
eri mal tem ftl» al tn* 
turor tkapurilor. tte son
daj efectuat de domini- 
trişa Jhwwtoy Times*, 
ale cărui rezultate au. 
fost publicate In numă
rat dm ** ajmBe, •  de- 

criebru-

vântutuf4, eu etarh Ga- 
m  şi Vîvfen Lrigte^„A

.
de Goppria, 

JHtebofel riririm* de 
i««», „PtSfe Bctteot* d»

SCHENGEN, UN ACORD EFEMER

TOtima iluzie europea- trămat practic după •  
«ă r-a durat decât o hi* scurtă şi agitată existen
tă. Acordul de la Schen- ţă. tn urmă cu câteva 
gen, intrat în vigoare la zile, primul ministru o- 
28 martie şi anunţat ca landez Wim Kok a anun- 
un mare succes, s-a des- ţat reluarea vechilor con-

iui film realizat ia 194  ̂
în regia lui MIchari 
AJumz şs îmwpretait fl® 
Humphrey Bogart şl In* 
grid Bergraan. Realizat 
în cadrul manifestărilor 
legate de centenarul ci
nematografului, sondajul 

toânatehii londonez 
In ordine, du

pă „Casablancă", alte 
titluri ce au entuziasma* 
prin ari spectatorii te
rnii. Adică „Pe aripile

săptăs

» *  » »  « m  v * * v j  f u . n u . u A  * * “ »■ t w n u  u -  w v r u j i  v r r  c * u  w i i t v u > * u a i u i m  a p »  w w * » * * , * , * »  a n i n »  . q w

L anunţat ca landez Wim Kok a anun- prin ari ^>ectetorii te- tea putere" al lui Orson f
ces, s-a des- ţat reluarea vechilor con- traiL Adică „Pe aripile Welle4. |

Huucdo««l, 5,71^551. fw: ?*>77i

Suceava, Bacău, Gata#, %asu ftfire, Tîunjoar*.

I FILIALA ELEeTftOCENTRALE DEVAl. ■ ; ... " • ■' -. :

Cu sediul in Mintia, strada Şantierului nr.

Face cunoscut cS începând cu data de 15.95. 
1995 va sista furnizarea energtei termice în
(Mcipiul Deva f i oraşul Brad pentru neachitarea 
de către RAGCL Deva a stanei de 2,7 miliarde 
lei f i  680 mUioane lei de către RAGCL Brad, re
prezentând contravaloarea energiei termice li
vrate la papulaţie şi agenţii economici.

Totedată se sistează furnizarea agentului 
1» agenţi economi^ datomfci, con

form prevederilor H.G. 425f i m ,  (319)

1
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Carmen (din Căstău) 
naşte la Bruxelles!
Ofiţerul ştirii civile 

de fai Primăria din Berfa 
completa fe cifre ţi li
tere un certificat de naş
tere. Curiozitatea nu-mi 
dă pace. Citesc: Numele 
si prenumele tatălui —  
Iordan Wsftt, Humele şf
rtrt>n,t,ltaîLQiâreii ' ■. ■ .. . ■ •^CrawtMCw? lfrolrxci ■«"•»*■ \jrru_
za Carmen, Humele şi 
prenumele nou.născutului 
— Groza Tănase-Marian, 
Bata naşterii — 25. X. 
1993, Locul naşterii — 
Bruxelles !

Pe baza m<
Judecătoriei Orăştie 
face declararea tardivă a 
copilului la starea civilă. 
A venit să-I declare dl 
Ioan Oroza, bunicul eo_ 
pfluiui, de Ia case aflăm;

— Am trei fete tare 
frumoase. Să le vedeţi. 
Cea mare. Carmen, a lu
crat la „Oitenca" Orăştie. 
Mai bine de 12 ani. A 
plecat lntr_o excursie în 
Belgia şl n_a mai venit 
până mai zilele trecute.

—■ Cu Marian în braţe,
----Cum ziceţi. îi tare
frumos nepoţelu’, mânca- 
l_ar moşu’. Are un an şi 
jumătate, ba mai bine.

— Gângureşte ?
— No dară. Zice bine 

ta-ta, ma-ma. îi tare 
frumos.

— Ba cum de Carmen 
a născut la Bruxelles 7

— Apăi s_a întâlnit a- 
colo cu un domn. Huţa Ior
dan. Era dus tăt din Bo- 
mânia. Bag-sareă că s-o 
iubit.' O avut pruncu, 
pe Marian.

— S_e hiat cu dî Huţa?
— Apăi im s-o luat. i 

Bar tată pruncului a fost 
la noi. Acuma-i plecat pe 
la Bucureşti, de unde_i 
el.

eraţi, dfe Groza ? & ^
. — Ss Ja . peme de 
boală. Am fost sofer la 
Autobaza Aht Orăştie.

<~S
—• Greu, Perete îi mică.

O fată lucrează la „Chi
mica". Poate o să capete 
şi Carmen eu pruncu ceva 
ajutor...

Bătrânol s_a îndepărtat 
de «oi, s_a dus la crea 
lui, unde-1 aştepta nepo
ţelul cai faia. Mari»,
----•  vănjt lumina zilei

Cine

SEftVICl T A » HON STOP 
m  . 953

t a  R i n  A C £ £ p m d f t - £

L U C E A  IO A N  M M I' **

BANC POST S.A. FIL. HUNEDOARA
Scoate la

în Capitala Beţiei.
Căstă ori

nepot 
Ies! Să

■mi0

mai are te 
prin

ie ______ ____
trăiască, să crească mare, 
eiîmlnte şi sănătos !

« h . I. NEGREA >

I%
\
«* următoarele imobile din Hunedoara:

— Casă eu anexe — str. Hăşdat, nr. 63—64. 
I — Apart (4 camere) — str. Avram lancu, 
* nr. 16, ap. 33.
§ — Apari (4 camere) — str. Independenţei,
' nr. L, bl. 33, ap. 17.
|  — Apart. (3 camere) —• str. Trandafirilor,
|  nr. 27, bl. W, ap. 58.
* ■— Apart. <2 camere) — str. Viorele, nr. 4,
Î R  16, ap. 22.
I — Apart (2 camere) — str. Ştrandului, nr. 
f  9, bl. NI, ap. lf .
I — Apart (2 camere) — str. Trandafirilor, 
| nr. 15, ap. 19.
* — Apart (2 camere) — str. Trafan Vuia,
ţ  nr. 3, ap. 26.
î  — Apurt camere) — str. Dacia, nr. B, 
1 bl. C 1, ap 169.
; licitaţia va avea loc in data de P6 mai 1995, 
J ara 10, la sediul Judecătoriei muu. Hunedoara,

«Biroul Exccaftotulai Judecătoresc.
Informaţii suplimentare Ja sediul băntăi 

j  dht Hnnedoara, str. 22 Decembrie, nr. 7, tel. 
*717345.

"■e

Monrid da popic*

DE LA EXTAZ U AGONIE
Mare dezamăgire marţi 

seara în rândurile tuturor 
celor care susţin tinerii 
noştri popicari. Echipa 
de junioare a României 
ne_a produs o puternică 
deziluzie, aruncându.ne 
din extaz în agonie. Dar 
să fim mai expliciţi. Marţi 
dimineaţa a început proba 
pe echipe junioare, la 
startul eâreîa s-au aliniat 
10 ţări. Chiar ia primul 
schimb componenta echi
pei germane, & Schneider, 
a reuşit un nou record 
mondial, doborând 49& 
popice. Românca B. "Şop-

terean a avut $j- ea un 
parcurs excelent, 463 
pd. Am reuşit ctttar să 
trecem pe primtfl loe 
după cel de-al doilea 
schimb (M. Costantines- 
cu, ©8 pdj, faci fcatatea 
ultimului schimb, Ger
mania conducea eu un 
avans de 31 pd. (G. Mar- 
gbescu 4*9 pd., &. Ru* 
439 pd., I. Airizer .420 
pd.), «oi păstrând un a- 
vans de 21 pd., faţă de 
echipa croată şi de 41, 
respectiv 4* p i, faţă de 
Ungaria şi Slovenia. In
uitimţft b, pe pistele

de concurs au evoluat 
concomitent primele 5 
Plasate, din -care avea să 
se aleagă jpodîtpmfl de 

. premiere. Şi când în
treaga asistenţă se gân
dea că vom foiţa auriii, 

C. ArgMr n-a 
decât m  ^amen- 

367 pd, arunc&nctu- 
ne te dasâtae*&â final 
pe »n incradftS loc S. 
F9mă şi cel a 

şi-a da 
rimate bile 

că ArgSfer m  veristă te- 
cărcăturfi psihice, ea a- 
vând la „izolate" după 
prima manşă 5 bile în 
gol. Cu toate că s-ar fi 
impus schimbarea ei, an-

trenoarea V. Pometcu (pe 
care ® considerăm prin
cipala vinovată în reali- 

' .. • acestea eoiifcr&per-.
foraaanţeţ na a făcut 
acest lucru şi consecin
ţele s-au văzut. Mare pă
cat de celorlalte
fete, iar med am reuşit dm 
.ren să-i facem fericiţi 
pe alţii. Iată cum ̂  se

nai te adape —
1. Germania.

2690 pd., X Croaţia (2636

fiarssw *
România (2572), 6. Iugosla
via (2499).

ION BABIN
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CONCURSUL 

DIN 14 MAI 1995

1. BRESCIA (18) — NAPOLI (12) X 2
La Bresrfa se pare câ reintră Satefei. Bacă „rân- 

dunelele" stopează şirul insucceselor ? Le va fi greu. 
■- iik  CAGLL&RI m  — SAMPBOBIA « i s

Gazdele încă mai speră să prindă un .Isc în Cupa 
UEFÂ. Vor juca la victorie.

3. FOGGIA (16) — FIORENTINA (8) x 2
Florentina se va strădui să plece neînvinsă. Şi

poate reuşi.
4. LAZK> (5) — INTER-(6) i
De obicei Lazdo a învins acasă pe Inter. Gazdele 

sunt în formă bună. Cu ţeate acestea meciul se poate 
încheia cu orice rezultat

5. MILAN (3) — ROMA (4) 1 X
Elevii lui Capello aşteaptă finalul din Liga Cam

pionilor (24 mai) însă asta na înseamnă ei nu iae în 
serios întâlnirea cu Roma care, totuşi, re ţine bine şi 
S*. deplasate. ■

«... PASOVA (13) — REGGIANA (17) * ■
Un meci în oare gazdele îşi pa» numai speranţele 

victoriei.

7. TORINO (10) — GREMONESE (14) 1 
Tarimezii Încă îşi pun speranţe că vor ajunge în

Cupa UEFA. Steri, ntei un pas greşit acasă.
8. ANCONA (6) — F. ANDRIA (13) 4 x 
Nereusind încă fa promovare, Ancona va accelera

să.învingă pe F. Andria.
9. ATALANTA (5) — LUCCHESE (16) I 
Lucchese nu a confirmat speranţele suporterilor

săi, ajungând pe un loc foarte incomod, te schimb, 
' gazdele sunt pe «n drure tata '

- 10. COMO (1*9 — SALSRWCTANA W X 0
Gazdele trebuie să hşpte pfiaă la pentru

a scăpa 4e mxogmâxre. Şanse ^  ^

Destogeai etapej^ae poate teefaeia m  price rezultat, 
deşi se pare ril un eg&î e ori a»

12- VENEZIA (10) — CESENA (8) 1 X

ireă riTparte* VetwsfeL ^
13. V W C M A  m  — ACEEEAU: J 7) 1
Disproporţie Şsme tete* orie 3 «tape, Verona 

r>u poete asta v4c$csria. Jâcmsale eme o con ortare des
tul de slabă în deplasare.

S.C. ORAjŞTJETRANS s  a . ORAŞTIE 

Cu sediul în Orăştie. str. Unirii, nr. 76,

—

i*
«91**
\■m
i
I
\
*#-■I
i

•  CONTABH. ŞEF 

Condiţii de participare : '

— studii superioare economice ţ
— \  ecbime In contabilitate generală de mi

nimum 5 ani. *

Concursul va avea kw la data de 16. 65. 
1995, ora 9, ia sediul societăţii.

Dosarele se depun până la data de 13.05.. 1995.

—
EAB

>/2© impimt: marca OOSflf-

{ ) EAB
#  anvelope 1000/2© (iOB¥-

I
I
l
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I

*  acumulat ori 12 x 95; 12 * m ;

Ia tel. 954/64795$;
<151161)

ATCOM HUNEDOARA — DEVA 

Str. A. Vfaico, nr, 1. ţNK'ft 

In fiecare marţi

.pentru vânzarea a două autoturisme (1164)

„FORTY“ S.R.L. SIBTU

Orez dceorticat eu bobul lung. 

Sibiu, Şos. Alba Iulia, 25 A, tel.
211219 şi lax 969/211960.

măm

S . a  Q U A S A R  E L E C T R O  S .R .L .j
TSUFAX «44267 6U983 l |  

Executâ:- orlcetlprie confecţii rtielalic^ 
- prelucrări prin aşchlere ; 

najSri spaţii comercial» |

-*9

i

S.c. a E B i  STAMPROD
#  Deva Stfc t Decembrie nr.27 W lîH P

Executa:- ştampile ta 24 de ere 
^  '■ rmeriptionari pixuri ai brichete

re" 'Mire reitete' tei Tisoai —, ■. —, 1̂v - iVIFTO3S6j

ADMINISTRAŢIA
TABERELOR ŞCOLARE

• - . : ' ' \i : -
Anunţă pentru data de 26. ÎSH, 9»

ij

pentru «rmătearelor 

— 1 post — tabăra

•  şoferi — 2 p o stii -  cate^rnle B, C 

»  şoferi — â posturi — categoriile B, C, D

se fac până la dbte de 29. 96. 
1995, ora 16, la sediul APTS din Deva, str. A.

M, tel. 614448. j
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;* VANZARI- 
GUMPĂRAR1

j * Vând pian vienez. Tel. 
'629642, după ora 17. (9933)

•  Vând aparat ajutător 
de vorbire. Tel. 058/751237.

(9918)
•  Vând apartament trei 

camere, central. Bdul De- 
Cebal, bl. D, inf. tel. 
629098.

# Vând Oltcit, 6000 
km la bord. Deva, tel. 
624842. (9851)

•  Cumpăr societate în
matriculată în decembrie 
1994, ofer 500 000 lei. Tel. 
667249. (50915)

•  Vând apartament două
camere decomandate, etaj 
4. Informaţii Al. Viitorului, 
sc. I, ap. 28, Gojdu, bl. 
O 3. . (50918)

•  Vând casă cu depen
dinţe în Cîrjiţi. Informaţii, 
■Ceva, tel. 624879, după ora 
*3. (9913)

•  SC Tesoro. Deva
vă oferă elemente de
caroserie (table) Da.
■cia, set motor Daela
130#; tip Borga, 145 030 
lei. Primim eome-«ri

1,: caroserii,/ părţi fată
‘A etc. Magazin, bdnî

Kogălnicean a, parter, 
bl. 2 (există indicator).
Tel. 627152. (9916)

, •  Vând haine import 
©landa la nraţud mici. 

©eva, tel. 054/627929, 054/ 
$16363. (8959)

•  Vând cască confer,
semicursiere, canapea, masă 
6 persoane şi scaune, ro
bot bucătărie, Wartburg, 
piese schimb. Informaţii 
620715. (9917)

•  Vând casă încălzire 
centrală, gaz, garaj, Deva, 
Toamnei, nr. 3. Tel. 616332.

(9920)
- •  Vând locuinţă 3 ca
mere, bucătărie, baie mo. 
flernă, gaz metan, garaj, 
dependinţe. Deva, tel. 
616654. (9926)

•  Casă de vânzare, cu
grădină frumoasă, posibi- 
lităţi privatizare. Simeria, 
tel. 660758. (9927)

•  Vând 80 mc lemn ră- 
şinoase pentru gater sau 
pentru construcţii \  şi la

■ cerere şi transformat în 
cherestea, preţ acceptabil, . 
acte de însoţire a materia
lului. Informaţii la tel. 
730041, Călan. j (9928)

•  Vând apartament două
camere, O.N. Colan. Infor
maţii tel. 672135. (9929)
/ •  Vând apartament două 
camere în Deva, Zarand, 
bl. P 6, sc. I, ap. 2. (9934)

•  Vând apartament cen
tral, 4 .camere, tel. 613276 
şi garsonieră cartier Pro
gresul, .. Deva, tel. 614484.

(9935)
, * • Vând garsonieră con

fort I sporit'cu îmbunătă
ţiri, zona Mioriţa. Relaţii 
îa tel. 623659, după ora 19.

(9936,
•  Cumpăr parbriz faţă 

Barkas.-Tel. 619580. (50919)
•  Vând Ford Capri în

matriculat, preţ 1100 DM, 
negociabil. Tel. Beva. 
621097. (9940)

•  Vând pui câine Coţlie
(fiassie) cu pedigree. Tel. 
623444.  ̂ (9941)

•  Vând urgent congela, 
tor, combină frigorifică,

"dozator Suc. Tel. 624554.
(9946)

•  Vând VW Transporter 
Turbo Diesel, 1988, ■ înma
triculat, Orăstie, 647254,

(9947)

•  Cedez spaţiu corner- 
■ cial, central, apă, 380, V;
611563; '7—8; 21—22; Vând 
expresor de cafea, profe
sional,. 2. manete, 611563; 
7—8; 21—22. • (9876)

•  Vând instalaţie îm
buteliat băutuţi alcoolice, 
nouă. Tel. 622074 ; 622758.

(9899)
•  Cumpăr cutie de viteze 

pentru Barkas. Tel. 613454, 
între orele 9—11. (50ţ>22)

•  Vând sau închiriez a_ 
vantajos garsonieră Deva, 
pe timp de câţiva ani, cu 
plata înainte. Scrieţi la 
adresa : Szabo Otilia, De
va, cod 2700, Post-restant.

(7483)
•  SC Pacific Imp. Exp. 

SRL. Alba Iulia vinde en- 
gros prin ■' depozitele din 
strada Traian, nr. 11, 
830438, Oarda, tel. ‘ 813919, 
Calea Moţilor, (lângă 
ILF): produse alimentare, 
mârgarină, ulei, zahăr, 
sare, muştar, brânzeturi, 
paste făinoase, conserve, 
murături, răcoritoare, Pepsi, 
Rio, toată gama, băuturi 
alcoolice, rom, vodcă, ra
chiu, lichioruri, vinuri, bere, 
Garrone, vermut, coniac 
Napoca, whisky, ţigări Car- 
paţi, LM, Assos, BT, Win
chester, Monte Carlo, t 
cafea Nova Brazilia, Wie_ * 
ner, dulciuri, o gamă di
versificată, mărfuri in
dustriale, produse cosme
tice, detergenţi, Ariei, Tide, 
Deo, Perşii Nova, Puma, 
Bonna. Sunteţi aşteptaţi 
la depozitele noastre, unde 
veţi găsi cele mai bun* 
preţuri, plata la cinci iile, 
la factură, peste 300 000. lei.- 
Se scade dn coeficient ds
3 la sută. (7484)

:* Vând apartament: 3 
camere si Dacia 1310. Ha
ţeg, tel. '777174. (8677)

•  Vând rasă Rapoitu 
Mare şi 2 ha pământ. In- 
formaţii Haţeg. 777092.

. (8378)
•  Vând urgent casă Hu

nedoara, str. Rotarilor, nr, 
215, (8928V

•  Vând apartament 4 
, camere, boxă, garaj, în

centrul vechi, tel. 715684, 
între orele 8—28. (8927)

•  • Vând Lada 1200 S,
tel. 712738. .,(8926)

•  Vând permis înmatri
culare şi piese Dacia 1100, 
impegrator CO 2, tel. 
715329. (8925)

•  Vând apartament 3 
camere, informaţii tel. 
712812, între orele 20—22.

(8929)

•  Vând apartament / 3
■camere, supracbnfort. etaj' 
II, "decomandate. . Tel. 
711401. (8931)

SCHIMBURI z 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 4
camere, etaj 2, boxă şi 
garaj cu casă în Deva saii 
împrejurimi. Tel. 628239, 
după ora 16, (3030)

ÎNCHIRIERI i
•  Caut garsonieră pentru 

închiriat. La orice oră- 
telefonaţi la 626690. (9898)

•  Ofer pentru închiriat
garsonieră, zona Bălcescu, 
Tel, 613255. (9931)

•  închiriem prin licita
ţie la data de 18 mai 1995, 
ora 9, spaţiu comercial 
in str. Libertăţii, nr. 9, din 
municipiul Deva .Informaţii 
suplimentare la tel. 615550, 
între orele 9—12. (9925)

PIERDERI

•  SG „Sarmis“ SA De
va pierdut file GEC cu 
limită de sumă, seria A48-

508689, eliberaţă pentru 
SC Complex Mureş Felix 
Oradea, în sumă de 260 405 
lei. Declarăm nulă fila de 
mai sus. - • : (50902)

•  SG Crişcior declară 
nulă fila CEG seria C5 — 
0744036 din carnet GEG 
limită sumă seria G5 ~  
0744026 — 0744050, eliberat 
de BCR Deva- (9945)

OFERTE .
DE SERVICII

•  Executăm la comandă
cabane din lemn. Deva, 
tel. 615341. (9882)

* SC' „Marshal Hu
nedoara" angajează 
contabil şef- Cerinţe:, 
vârsta maximă 35 ani, ' 
studii superioare. In
formaţii la’ tpl. -71.7035, 
între orele 8—16.

'  (9883)

•  Angajez vânză
toare, Informaţii . în 
Deva, ia poarta lice
ului de chimie, la bar, 
Gabriela. (9944)

•  SG Ivonîdu SGS 
angajează mezelar pre
parator.'Sondiţii: ve
chime, probă practică. 
Tel. 616901; 661451*,
627327. * (9932)

•  SC Imccmex SRL 
Orăstie efectuează
transport marfă s cu
camioane închise de 
3, 4, 8,10, 16 tone, In
formaţii la tel. 054/ 
647529. (150918)

•  Şofer profesionist ca>. 
fi G, E îmi ofer servicill* 
Informaţii tel. 648246.

(9924)

DIVERSE
•  Societatea comercială

„Nachion- Import Export" 
SRL Deva anunţă câ f»- 
cepâbd cu data de II mai 
1995 va practica un adaos 
con-ercial cuprins Intre 
0- 200 la sută. . 79943)

• •  SG „Uni Magda.Şone'* 
SRL Deva anunţă îno 'pe- 
rea activităţii cil profil 
vânzări en .gros din data 
de 19 măi 1995, având, un 
adaos comercial ■ cuprins 
între 1—150 la sută. (9942)

•  SG „Pan Felix Go_ 
mex“ SRL Brad anunţă 
intenţia de a majora pre
ţul la pâine albă la 900 
lei/kg, începând cu data 
de 11 iunie 1995. (9939)

’ « SC Ştefcom SRL Ha
ţeg anunţă mărirea ada
osului comercial cu ' 210 
la sută, din 1. 06. 1995.

(8676)

COMEMORĂRI
• In data de 14 mai 

1995 se împlinesc 6 săp
tămâni de când moartea 
nemiloasă l_a smuls de 
lângă mine pe.soţul meu 
VICTOR ALEXANDREŞGU 
la' 66 de ani. Parastasul va 
avea, loc' la Biserica din 
Batiz. Suferinţa .ta a fost

-amară şi "aproape un an 
te-âm aşteptat, dar moar- 

• tea a fost mai rea cu tine 
şi’în 5 aprilie te_a'chemat. 
A ta soţie Ileana. „ Dum
nezeu să-l- odihnească in 
pace' şi să-i fie ţărâna u- 
şoară. (150555)

d e c e s e

•  La .Iţumai' 23 dp «ni,
într_un tragic accident a 
dispărut dintre-noi dra
gul nostru J- ■■ '

Preot ONIŢA MIRBL
Mătuşa şi unchiul, fa. 

. rnilia Tuhtiţ şi verişorii, 
familiile Steţca şi Tudo- 
rart, 'din Grişcior.

- Nu te vom uita niciodată.
(150852)

•  Familia Schervari, 
soţul, fiica, fiul şî ne
poţii, adânc îndure
rată, anunţă decesul, 
după o lungă şi grea 
suferinţă, a celei care 
a fost ° minunată so
ţie, mamă şi bunică ’ 
SCHERVAN SUS ANA

77 ani
înmormântarea va a- 
vea loc azi, 11 mai, 
ora 18, de la domici
liul din Simeriâ, str. 
1 Mai, nr. 33. (9949)

•  Cadrele didactice 
de la Şcoala Normală 
„Sabin Drăgoi" Deva 
sunt alături de colegul 
lor. Şehervan Garol, 
la greaua durere pri
cinuită de trecerea în 
nefiinţă a mamei sala. 
Dumnezeu s-o odift. 
nească în pace. (9950)

l
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER
Abonamentul este călea cea mai sigu

ră şi mai avantajoasă de procurare a 
ziarului nostru. Costul abonamentului 
pe luna iunie, corelat cu preţul hârtiei, 
tiparului şi difuzării, este de 2 000 lei, 
plus taxele poştale. F-aţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 3 000 — 3 150 lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1 000 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie. - ■ -:7  ̂ •

Ziarul apare zilnic în 8 pagini l 
Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
iunie puteţi face abonamente în tot cursul 
lunii mai.

- A.R.D.A.F, i
ASIGURARE —* REASIGURARE DACIA î 

FELIX S A. |

Societate de asigurări ce acoperă întreaga | 
gamă de servicii în asigurări caută persoane > 
fizice în vederea derulării activităţii de inter-1 
medieri, asigurări în oraşele judeţului Hune- î 
doara. I

Expediaţi curriculum vitae pe adresa: j 
2700 Deva, str. Dragoş Vodă, nr. 18. ;

Informaţii suplimentare la tel.-fax 622299. j
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VEŢEL 

. Organizează In data de 29 mai 1995, ora
io,

pentru vânzarea : gard plăci beton, plasă 
sârmă, stâlpi ţeavă, gard panouri sârmă.

Relaţii suplimentare la teL: 665135. (1165)

S C. BIALCO

S.R.L. DEVA

76.Str. Eminescu, nr. 
VINDE EN GROS
•  Ţigări .
•  Dulciuri,. :
•  Bere Hopfen
•  Bere Timişoara
•  Suc Only nr. 1
•  Băuturi alcoolice. 
Relaţii la tel. 625561 (9919)

S.C. GAMA PRESTIMPEX S.B.L. DEVA
Organizează cele mai Irumoase si tentante 

excursii de 12 zile în GRECIA.
Informaţii şi înscrieri Ia sediul firmei din 

Deva, str. D. Zamfirescu, bl. C (TCH) e t  4, teL 
054/627866 ; 627906, orele 9—17 (sâmbătă 9— 
12), preţ informativ 225 dolari si 100 dolari In 
leL ‘ (D.P.)

HIDROJZOLATII 
Garanţie 5-12 arii 
CONSTRUCŢII 
INSTALAŢII ‘
Sunaţi la 612589
S-C. MDA CQNSTRIJCTCOM S R I.

iţ

— I
;ffjţ Cel mai mare <• 

distribuitor 

en gros din . J 

- ţară de 1

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA {
IMPORT VEST î

VA OFERĂ s .
îmbrăcăminte sortată. . I
— ofertă bogată în sortimente de sezon .

îmbrăcăminte nesortată, colectare originală, ! 
în pungi, între 5—15 kg, cantitatea mini- 1 
mă de vânzare — 100 kg

NOU 1 NOU 1 NOU! 
Îmbrăcăminte NOUA din import China i

•  treninguri şi bluze din bumbac
•  bluze mătase
La preţuri accesibile /

l%
ih
\%
i*
\ATENŢIE!/!

Noua noastră adresă : Cluj-N., str. luliu j 
î Manlu, nr. 6. TeL/Fax: 064 — 194030, 193493 î 
j (lunî-vineri: 8-16). Orar depozit: satul Vlaha, |  
* luni — sâmbătă, între 9—16. J
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