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•  Invitaţie la grădina 

zoologiei. - De curând 
s-au finalizat lucrările 
de îipfwejmuire şi re  . 
paraţii la Grădina zoo- ţ 
logică din Hunedoara, i 
acordându-sapentru rea- '  
menajarea acesteia peste
6 milioane de lei. „Mica 
junglă" hunedoreană o- 
feră '  in prezent nu 
numai un moment de 
linişte, dar şi clipe de 
emoţii pentru cei mici, 
lă întâlnirea cu leul, 
ursul, lupul, nutriile, 
iepurii etc. (C. P.).

•  Inaugurare. Cu câ
teva zile în urmă şi-a 
reluat activitatea în 
vechiul local dispensa
rul medica] din Crişcior. 
Această unitate sanitară 
a suferit schimbări ra
dicale, începând de la 
aspectul exterior al clă
dirii. până. la. amcna- | 
jarea şi dotarea cabi- 
netelor medicale. Prin 
reparaţiile executate ) 
s au îmbunătăţit mult 1 
condiţiile de asistenţă I 
medicală. (AL. J.). /

•  Greve de averţis- ţ  
ment. Printr-un fax 
primit de la Sindicatul 
energeticienilor d i n  
F.R.E. Deva, am fost 
informaţ, că luni, 15 
mai a.c., au avut loc 
greve.de avertisment în 
unităţile RENEL — E-
lectrocentrale Mintia şi 
F.R.E. Deva —, vizând 
efectul Ordonanţei nr.
I a Guvernului. (N. T).

■ •  Târguri. In muni
cipiul Orăştie s-au sta
bilit datele la câre vor 

.avea loc târgurile. Ast
fel, târguri de anima
le se vor ţine la 1 iu
nie, 17 august, i oc
tombrie, 3 decembrie: 
târguri de mărfuri i 
4 iunie, 20 august, 6 
decembrie. (GH. I. N.).

La D eva funcţionează

CLUBUL ŞOMERILOR
Săptămâna trecută, la 

sediul Fundaţiei pentru 
Tineret din Deva â fost 
inaugurat Clubul şomeri
lor, materializare a unul 
proiect având ca scop de
clarat oferirea unei game 
largi de instrumente aju
tătoare la îndemâna ce
lor fără de. serviciu, în 
vederea înl âgrării lor In' 
muncă. fnaRne de a pre
zenta rolul şi scopul clu
bului şomerilor trebuie 
precizate câteva elemen
te privind structura or
ganizatorică a acestuia. 
Relaţiile nc-au fost date 
de dna' Liliana Ionescu, 
manager dezvoltare lo
cală a P.A.E.M. Acest 
program de măsuri acti
ve pentru combaterea şo
majului reprezintă com
ponenta principală a pro
gramului PHARE, . denu
mită „Forţă de muncă şi 
Dezvoltare pro-
gram validat printr-un a- 
cord încheiat între gu
vernul român şi Uniu
nea Europeană. Se şţie 
că programul PHARE este 
o iniţiativă a U.E. meni
tă să ducă la integrarea 
economică a ţărilor foste 
comuniste.

Programul P.A.E.M. ' se 
va derula pe durata a

trei ani de zile, iar unul 
dintre obiectivele ime
diate este dezvoltarea la 
nivel naţional a unui set 
de P.A.E.M.-uri locale,

- concepute şi realizate In 
; ’ cadrul comunităţii locale.

Gheia de boltă a întregu
lui program o reprezintă 
dezvoltarea în teritoriu, 

‘întreaga responsabilitate 
şi succesul acţiunii a- 
flându-se la nivelul co
munităţii locale, la modul 
în care această comuni
tate se implică în rezol
varea problemelor gene
rate de şomaj, probleme 
nepereche, diferite de la o 
regiune la alta. La nivel 
naţional, P.A.E.M. este 
administrat de Fundaţia 
Internaţională de Mana
gement — FIMAN, orga
nizaţie neguvemamentală, 
non-profit în  ceea ce pri
veşte administrarea la ni
vel w l -  aceasta : 
făcută, omplet descentra 
Uzat, de către Consorţiul 
Local, persoană juridică, 
constituit din reprezen
tanţi ai comunităţii. Fapt 
îmbucurător este că la 
Deva — ne spune dşoara 
Ana Szok, director coor. 
donator pentru dezvolta
rea locală a programului
— P.A.E.M.-ul a avut pri- 
ză imediată, reuşind să

. -  . \

Târgul de la Moscova }
După cum am văzut şi 

la televizor, festivităţile 
prilejuite de a 5Q-a v ani
versare a victoriei alia
ţilor în cel dc al II-lea 
război ' mondial s-au 
desfăşurat, cum era de 
aşteptat, cu un fast deo
sebit. La Londra, ' Paris 
şi Moscova s-a întâlnit 
crema politicii mondia
le. Ca să fie la toate cele 
trei festivităţi, mulţi şefi 
de state şi de guverne au 
alergat cu sufletul la 
gură de la una la alta.

prins mesajul nu se 
ştie. Doar că: dl Iliescu 
a fost aşa ' de emoţionat 
încât nici la întoarcere 
Ia Bucureşti n-a amin
tit de conţinutul aces
tuia, Nu n® îndoim însă 
că a fost un riesai foar
te călduros şi prietenos, 
caracteristic mesajelor ş| 
semnalelor pline de gri
jă faţă de România pri
mite de la marea prie
tenă din răsărit de-a 
lungul vremurilor..,

Aşa că, una peste alta,

cuprindă în consorţiul lo
cal, numit Asociaţia 
P.A.E.M. Deva — Hune
doara, reprezentanţi ai 
principalelor instituţii lo
cale, precum şi alte per
soane reprezentative pen
tru scopul propus. Dintre 
instituţiile • implicate se 
amintesc' Prefectura, Con
siliul judeţean, Primăria 
Deva, D.M.P.S., G.G.I.,
Fundaţia pentru Tineret, 
Liceul Energetic ş.a. Insti
tuţia ce implementează 
programul la Deva este 
D.M.P.S. întreaga parte 
de concepţie cât şi de 
realizare a documentaţiei, 
excelentă din punctul de 
vedere al structurării in
formaţiei, clarităţii şi as
pectului grafic, aparţine 
respectivei instituţii Cu:. - 
cum îi spune şi denumi* 
rea, P.A.E.M. are în com
ponenţă măsuri active 
menite să ajute tinerii şi 
femeile aflate în căutarea 
unui loc de muncă, dar 
şi pe_alte persoane inte
resate.

Referitori la aceste mă
suri active, ce au prins 
cheag în contextul P.A.E.M. 
la Deva,, ne-a dat unele

ADRIAN SALAGEAN

(Continuare în pag. a 7-a)

C O M E N T A R I I

de-ţi era mai mare mila 
de ei. N-apuca orriul să 
guste caviarul la Londra, 
ca trebuia s-o ia din loc 
spre Paris,, iar de aici, 
după ce-1 saluta pe Mi- 
tterrand şi-i făcea cu o- 
chiul lui Jacques Chirac, 
abia de mai prindea ul
timul avion spre Mosco
va. în  ţara „bastionului 
păcii", alergătorii după 
festivităţi au răsuflat 
însă uşuraţi, aici având 
timp să-şi termine prân
zul, chiar şi cina. Mal 
mulţumit dintre toţi se 
pare că a fost dl Ion 
Iliescu, dumnealui în- 
tâlnindu-se aici cu foşti 
colegi de facultate, in
tr-o festivitate aparte, 
în care i s-a decernat 
o diplomă şi altele, în 
care au fost depănate 
amintiri, ce mai, s-a 
simţit omul ca îptre a- 
devăraţi prieteni. Cu 
Elţîn s-a văzut mai de 
departe, dar acesta a 
avut grijă să-i trimită 
un mesaj. Ce-o £i cu*

festivităţile, de la Mosco
va au fost un. fel de co
rolar, care au incheiat 
sublim marea aniversare 
a victoriei aliaţilor în 
cel de-al doilea război 
mondial.

încheierea festivităţilor 
a marcat-însă începerea 
unui evenimeht politic | 
mult aşteptat: convor
birile Elţîn — • Clinton 
despre o seamă de pro
bleme cruciale ale lu
mii contemporane. După 
cum au relatat ziarele şi 
posturile de radio şl te
leviziune, întâlnirea a 
avut şi accente greve, 
replici aspre, dar până 
la urmă s-a încheiat la 
un scor egal, ca să nu se 
spună că a fost un eşec. 
Pentru că întâlnirea 
Elţîn — Clinton n-a re
zolvat mai nimic.

In problema războiu
lui din Cecenia, Elţîn a 
spus că nu este vorba

GH. <PAVB$

(Continuare în. pag. a 7,a)

CALENDAR

17 MAI
•  Sf. Ap. Andronic; 

Sf. Iunia; Cuv. Nec_ 
tărie şi Teofah;

•  S-âu născut: In 1886, 
poetul EMIL ISAC 
(m 1954); în 1908, 
la Şlmerîa, muzico- 
logu SIGISMUND 
TODUŢA;

•  Soarele răsare. la
’ ora 5,47 şi apune la

20,38;
•  Au trecut 137 • de 

zile din an; au ră- 
mas 228.

1 1

I Miercuri, 17 mal. Vre- * 
J mea se va încălzi în JJ 
| toată ţara. Doar în vest ( 
» cerul va mal ii acope- j 
|  rit de nori, unde vor |  
» cădea ploi slabe, de '

I scurtă durată; Regimul I

i
................. .. .................i

termic va marca o 
creştere sensibilă,* Mi- j 
nunele se yoir încadra J 
între 5°—12°C, iar ma
ximele vor urca 
ia 18°—28°C. în 
pe alocuri, .sunt , 
bile temperaturi 
ridicate.

până 
sud, I 

posi- î. 
mai |

Folosirea tehnicii de vârf face parte din programul de pregătire pentru 
combaterea şomajului, în cadrul P.A.E.M. la Deva. Foto PA VEL LAZ A '

w ţa jge n
o

Pe câmpul de luptă :
— După mine, pe ca i!
— Maiestate, dar nu mai avem cai 1
— Atunci, pe curând !

•  BUDAPESTA. (Corcs- 
pondenţă de la Sorin Pc- 
trescu). După demonstra
ţiile de protest ale ferovia
rilor, studenţilor, pedago

gilor, duminică, 14 mai, au 
ieşit in stradă şi aproxi
mativ zece mii de cetăţeni 
aparţinând celei mai paş
nice comunităţi. Au pro
testai împotriva măsuri

lor economico-financiare, 
luate de ‘guvern ia 12 mar
tie, cei cu familii nume
roase. Mii de copii, pă
rinţi, bunici, din Buda
pesta şi alte localităţi ale. 
Ungariei, s-au adunat în 
faţa Ministerului Finanţe
lor şi apoi au Plecat, în- 
tr-un marş paşnic, în faţa 
Parlamentului, unde un li
der al Organizaţiei Naţio
nale a Celor cu Familii 
Mari a citit petiţia care 
luni, de Ziua Familiei, a 
fost remisă lui Gal Zoltan,

preşedintele Parlamentu
lui ungar.

•  MINSK. Peste 8o la 
sută dintre alegători au 
răspuns prin „DA“, in ca- 
«irul referendumului de 
duminică din Belarus cu 
privire la integrarea e- 
conomică . a ţării lor cu 
Rusia, după cum arată 
rezultatele neoficiale di
fuzate luni, la Minsk, de 
Comisia electorală cen
trală, în relatarea AFP. 
Rezultatele parţiale, men
ţionează sursa citată, dau 
acelaşi procent şi pentru

acordarea statutului - de 
limbă oficială pentru lim
ba rusă şi pentru reveni
rea la drapelul de stat 
din perioada sovietică, cu 
miei modificări.

•  TOKIO. Cel puţin zece 
persoane şi-au pierdut 
cunoştinţa datorită pre
zenţei unui gaz misterios 
într-o' staţie a metroului 
din Yokohama, a anun
ţat televiziunea niponă, 
preluată de agenţia Reufer.

Nu există încă indicii 
care să confirme că pre
zenţa acestui gaz ar fi

legată de atacurile ante
rioare cu gaze toxice din 
Japonia.

•  PARIS. Tribunalul 
corecţional din Valencicn- 
nes, oraş din nordul Fran
ţei, l-a condamnat luni pe 
Bernard Tapie, deputat 
în parlamentele francez 
şl european, la doi ani de 
recluziune, dintre care un 
an dc închisoare severă, 
relatează AFP. Este pen
tru prima dată în Fran
ţa când un om de afaceri 
şi parlamentar este con
damnat la acest gen de

detenţie. Tapie are 52 de 
ani şi a fost acuzat de o 
tentativă de corupţie, pen
tru a influenţa rezultatul 
meciului de fotbal dintre 
Olympique Marseillc şi 
clubul din Valencicnnes, 
din cadrul campionatului 
Pe 1993 al Franţei. Tapie 
era la vremea respectivă 
preşedintele clubului di 
fotbal din Marsilia.
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Faţa nevăzută a comerţului
Activitate văzută ca an miracol. îndeosebi după 

*89, comerţul atrage dm ce te Oi mai mulţi întreprin
zători. Unii animaţi de ideea de a tace ceva de ca- 
Htate, cu pasiune ţi te folosul colectivităţii, alţii, de 
a-şl incerta norocul.

«FAŢA NBVA2UTA A COMERŢUL!»* iţi pro- 
pune a fi o rubrică de dialog deschis, fără prejude
căţi, ca cititorii ziarului, in care aspectele pozitive, 
deopotrivă cu ee)e negative, precum ţţ sugesti
ile cititorilor să-ţi , găsească tfit loc bine definit in 
coloanele cotidianului nostru.

Profesia de com erciant
Desfăşurat recent, in 

control spontan în eâtev« 
unităţi comerciale din 
Deva al Gărzii Financia
re, compus din dnli 
comisari Constantin Dâ- 

f mian şi Komulus Oistâ- 
ian, ia care au mai txtr-J 
tlciyat dneie dr Eugenia 
Ştefan ţi Cristina Pop- 
ţor, de la Poliţia Sa
nitară a Judeţului Hune
doara, a scos în  evidenţă 
O vădită tendinţă de ne- 
întocmire a recepţiilor 
peptru produsele scoase 
din depozite spre vân
zare, fapt ce permite mo- 
dificarea ulterioară a 
preţurilor la marfa ex
pusă, precum şi inexis
tenţa, te multe situaţii, 
a  autorizaţiilor sanitare 
de funcţionare, Reactua
lizarea analizelor me
dicale etc.

Astfel, abateri de la 
regulile comerţului s-au 
depistat la S.C. Double 
Prescom SRL Deva, unde 
documentele contabile ie  
recepţie nu erau aduse 
la zi de câteva săptă
mâni, iar inexistenţa În
săţi a acestora lasă une
ori semne de Întrebare

între preţurile afişate şi 
cele di.i factuâ La ve
rificarea prin sondaj a 
gramajului mai multor 
pungi de 1 kg de ză’.or, 
s-a constatat o corecti
tudini perfecte (din E 
pungi cântărite), ceea ce 
dovedeşte că atunci fftnd 
se vrea lucrurile pot să 
fie foarte buna.

Lipsa recepţiilor pen
tru marfa scoasă la 
vânzare şi a matelor de 
plată pentru produsele 
consumate, alături de cea 
a autorizaţiei sanitare de 
funcţionare, s-a constatat 
la barul .Aida- al S.C. 
Transilvania S-A. Deva. 
bi schimb, la Complexul 
jSarmte", te restaurant, 
deşi există un volum de 
activitate mult mai mare 
decât la celelalte uni
tăţi controlate te  ziua 
respectivă, evidenţele e- 
rau exacte ţi la zi, do
vedind din partea dnei 
Rodica Resrticec —- şefa 
de unitate — exigenţă, 
mult profesionalism şi 
respect deosebit faţă de 
profesia de comerciant

CORNEL POENAR
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Bucureştiul, astăzi, îţi
lasă impresia a ceea ce 
de fapt şi este. O capi
tală europeană. Deoarece 
în ciuda aspectului de
plorabil a l  Gării de Nord, 
a Înfăţişării sordide a  
cartierelor mărginaşe şi a 
metroului, a mizeriei din 
spatele blocurilor — faţa
dă, chipul Bucureşttalui 
tete construit şi de alte 
imagini, intr-un contrast 
violent cu cele amintite. 
Pentru aceasta nu trebuie 
decât să-i străbaţi bule
vardele centrale pe care 
se înşiră magazine lu 
xoase, să admiri mânu- 
mentalele edificii aîe Pala
tului Parlamentului şi 
bulevardului pe care-1 
domină,' simbolizând, nu 
victoria, ei marile capaci
tăţi şi resurse latente ale 
poporului. Sau poţi să 
descoperi frumoasele mu* 
zee, să contempli Dîmbo
viţa care redevine albastră 
cu trecerea anilor, să-ţl 
găseşti liniştea interioară, 
pierdută în stresul coti
dian, in  Cişmigiul ce în
cepe iar a semăna cu 
parcul anilor trecuţi.

In acest context, CERF 
>35 — aliate la c*a de-a 
patra ediţie — expoziţie 
de tehnică de calcul, biro
tică şi electronică, or
ganizată de firma COM
TEK INTERNATIONAL, 
aceeaşi care organizează 
manifestările similare de 
la Moscova şi New ¥ork, 
desfăşurată sub semnul 
succesului, la începu'ul 
luniţ mai ac., J* Corâpie- 
fcoi E: . RDM-
EKPO, nu pare o «xtr-iva. 
ganţă. Succ ?.-tul asistă ' 
îţi: primul rârtd te  numi 
rul mare, -peste 70 000, de 
vizitatori- ' , '  -

Apoi, ca o dovadă a ma
turizării pieţei remâmfti 
de profil, au fast expu
se ultimele noutăţi lan
sate eu puţin timp *n 
urmă la Târgul CEBIT — 
Hanovra. Printre cele mal 
interesante echipamente 
hardware s-au numărat 
staţiile grafice Indy de la 
Silicon Gmphtcs, Sun, noul 
Power Macintosh" 819®, 
serverele muUiprocesor 
Compaq ProLiant, impri-

expoziţie
mantele laser color Tek
tronix şi Xerox, sisteme 
Motorola de transmisie a 
datelor prin unde radio; 
notebook-urfle IBM Thinlt 
Pod şi Texas Instruments. 
Produsele soft care au a-’ 
tras atenţia au fost: pa
chetul Oracle 2009, MS 
Office şl Visual Fox Pro 
3, sisteme GIS de carto
grafiere digitală, alături de 
o puzderie de titluri CD.-< 

Programul bogat de se- 
minării şj prezentări s-a 
bucurat de o participare 
frupţijoasâ a specialiştilor 
romani, cate au avut pri
lejul să ia pulsul tehno 
logiilor de ultim moment 
(spre exemplu P 6  de la 
Intel) şi a privi spre di-
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17 MAI 1995
•  1 dolar SUA — 1916 iei
•  1 marcă germană — 1927 lei
•  199 peni japonezi — 2292 tei
•  1 Ură sterlină — 299» tel
•  1 franc elveţian — 1588 lei
•  I franc francez — 979 tei
•  100 Bre italiene — 117 tei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale
a României. ' 
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recţiile Ulterioare de dez 
vdtâre.

Cu ajutorul proieteteu- 
itti, la standul firmei For
te, partener Microsoft, a 
fost prezent şi Bîll Gates 
(„domnul 10 miliarde"), a* 
devârată legendă a  izbân
zi» te afaceri, care a rea
firmat tendinţa generală, 
indusîv a firmei al cărei 
preşedinte este, de a  in
troduce facilităţi de co
municare şi transmitere cu 
mare viteză a datelor 
In programele livrate. încă 
din această vară, noul 
sistem de operare Win
dows ’95 va putea reali
za direct* conectarea la 
reţeaua globală Internei 
Devine astfel evident că 
„autostrada informaţiona
lă”, concept atât de la 
modă în SUA, promovat 
eu mult entuziasm de 
vicepreşedintele Al Gore 
f i  care va Înghiţi In ur
mătorii ani sute de ml* 
Barde de dolari, nu mai 
este o utopie, iar primii 
paşi în transpunerea iui 
te  practică încep sâ se 
facă.

„La st, buţ not Least“ (la 
sfârşit, dar pa te ultimul' 
rând — n.n.) ar fi de vor
bit despre calculatoarele 
multimedia Packard B< ii, 
Apple, Compact, PGA dc- 
tate cu plăci de sunet şi 
unităţi CD-ROM, capabile 
să redea muzică şi ima
gini de înaltă calitate. Şi 
în acest domeniu lucru
rile sunt la început, dar 
ca întreaga industrie a 
computerelor lucrurile se 
mişcă extrem de rapid, 
dinamică exprimată de 
cineva prin faptul că 
dacă în industria auto
mobilelor s-ar fi mere în 
acelaşi ritm în ultimii 15 
ani. maşinile ar putea 
parcurge acum 10 000 km 
eu un pahar de benzină. 
Integrarea computerului, 
televizorului, videotelefo- 
nutui. faxului într-un sin
gur aparat constituie o 
realitate, singurul, impedi
ment In achiziţionarea sa 
reprezentftndu-1, deocam
dată. preţul. Iar dacă 
acesţ lucru îl spun ame
ricanii înseamnă că mai 
avem ceva de aşteptat.

COSMîN TîftCOB

CANALE 5
-ar
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6,30 Ştiri, seriole şi 
d a » 9,05 Kojak (s.p.) ; 
IC,00 O familie foarte dră
guţă (s): 10.30 Cheers
(sfteom.); 11,00 Frumos şi 
bogat (*); 11,30 Vremea 
dorinţei (s); 12,00 Preţul 
e mare (cs); 12,30 Doc*
tal familiilor (cs); 13,30 
Springfirld Story (s); 
14,15 Santa Barbara (si; 
15,05 Pasiunea ei e  cri
ma (s) ; 16,00 Hon a Cbris- 
lon ialfcsbow; 17,09 Hans 
Mciscr talkshew ; 18,00
Jcopardy I (cs); 18,30 In
tre nai (s); 19,00 Frumos 
şl bogat (s); 19,45 Ştiri, 
sport, meteo ; 20,10 Explo
ziv — magazin ; 20,49 Vre
muri lume —* ji — rele 
tei; 21,15 Mamă, na vreau 
să mar! (dramă, Germa
nia, 1994).

7.30 Ştiri; 9,(5 Ghidai 
Parlamentului; 1(WW 
Showul lui M. Costanzo 
( r j ; 12,45 Foram (mag.); 
14,00 Ştiri ; 1425 Cotidie
ne ; 14,49 Beautiful (Sj; 
15,20 Complot ia familie 
(show); 17,00 Bim B«m 
Bam (d.a.); 19,00 OK, 
preţul e corect (cs); 20,00 
Roata norocului (cs); 21,00 
Ştir!; 21,25 Circulă zvo
nul (show); 21,45 FUm; 
2345 Ştiri; 9,15 Show-ul 
hti M. Coriatno (r); 2,30 
Cotidiene (r); 2.45 Circuli 
zvonul (r); 3,30 Fiecare 
voiam tel; 439 Target 
(i|t 5,38 îngerul (re* 
teare). .

6,30 Mag. matinal cu
sport; 7,30 Brunei» TV 
(mag. TV) ; 10,3® Gimnas
tică matinală; 11,00 Sec
torul Iui Wolff (s. p.); 
124» Treci la casă î (sit- 
com.) ; 12^0 Loving te) : 
„Şantaj" i DM» Veci
nii te): »R«*«tl“; 13,25
Soarele Californiei (s); 
1425 Fateon Crest (s); 
15,25 Numai iubire nu! 
(sifeom.); 13,55 Star Trek 
(s.SF); 17,99 Legea străzii 
(s.a.); 18.09 Să riscăm! 
(cs); 19,09 Totul sau ni
mic (re); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului (cs); 21,15 Doctor 
de monte (s): 22,15 Chica
go Sape (s); 23,15 Picfeet 
Pern e* fsp); 0.15 Ma
drid Gonnectien (f. a., 
SUA, 1909); 2A0 Reluări.

6A0 Ştiri NBC; ÎA0 
Ştiri ITN; 740 Lume» a- 
facerilor. Ştiri; 10,00 Co
merţ TV; 11,00 Roata 
banilor; 15,00 Roata ha- 
nilor — piaţa europea
nă; 19,00 Azi — infor
maţii ; 1&39 Ciclism;
20,30 Golf Volvo PGA — 
Anglia; 21,30 Bateline, 
cu Jane paaiey fi Sloiic 
Phillips; 22*» Magazi- 
nul ştirilor NBC; 23,30
Show-ul scrii, cu Jay 
Lcno; 0,30 Real Perso
nal (shotv); 1.00 Buletin 
bursier; L20 Oferta pie
ţei; 1,30 Ştirile nopţii 
NBC ; 2,00 Timp egal,
show politic ; 2,30 Show
ul serii, cu Jay Le no ; 
430 Videomoda; 4,30 
Jinun/z teh

9,30 Atletism o Do
care Cap 1» ia decatlon, 
Praga (seL); 10,30 Călărie 
U finala Cupei Mondia
le ; 12,00 Dansuri spor- 
flve * Paderborn, Ger
mania (p, 1); 13,00 Ma
gazinul internaţional al 
certurilor ca motor; 
17,00 Darts u C. E. din 
Olanda (r); 18,00 Maga
zinul internaţional al 
sporturilor cu motor;
19.30 Moto •  Magazin
Grand Prix; 20,30 Bu-
ietin de ştiri 1; 21,00 Box 
s  Prime Time Special;
23.30 Moto •  Magazin
Formula 1; 0,00 Fotbal
•  Cupa l'f fA , finala — 
manşa 2 (torc*.); 23)0
Buletin de ştiri 2.

MIBRCURI, 
17 IIAl

7,00 TVM u Tele* 
matinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Serial (r) •  
Santa Barbara; lliŞ0 
Moda pe meridiane 
(do); 12,20 Aur şi no
roi te/r); 14.10 TVR 
laşi 0  TVR Ouj-N.; 
18,19 Magazia interi 
naţional; IMS Alfa şi 
Omega,- pentru mo
rala noastră cea de 
toate zilele; 1TM D e  
ia lume adunate—, ; 
18,00 Documentar; 19,00 
Sensul schimbării; 19,30 
Serial # Fata şi băie
ţii; 20,0® Actualităţi e 
Meteo « Telespori; 
20,45 Seria! •  Or. 
Quinn (rit. 51); 21,30
Noi frontiere; 23Ă0
Actualităţi; 23,25 Con
fluenţe; 23A5 întâl
nirea de la miezul nop
ţii.

m m ă

7fl0 La prima ouă; 
9,15 Ora de muzici; 
10.00 itinerar german 
(do); 11,00 Tetejfurnai 
WoibJnet; 11,30 De- 
stre  animate I2J»  
Gong! (r); 12,30 Can
cer» ; 13,00 Măgazîn
? airttlt; 14,10 Serialul 
seri P leter; 15,30 Atot
ştiutorii (CFf); 16 * ■ 
Desene animate; 10A0 
Şi bogaţM plâng (se
rial); 17,40 Aur N 
noroi (*): 18,30 "
siunc în limba 
ehiară; 20,00 Pro 
in o ria ; 20,30 Tur 
d u h ; 21.00 TVM i9  
Mesager; 21,30 Tra
diţii; 22,00 Suita Bar
bara ts); 0.15 Calei-
itosroT».

DEVASAIIţ
9,00 Desene anima

le (r); 9-30 Seria! •  
F.B.I. (r); io,2fl Serial
•  C.H.I.P.S. (r); 11,10 
Film -artistic „Emliy” 
(r); i:;,00 Videotext; 
18,00 Desene animate; 
18,30 Film documentar
•  Managementul ia
afaceri; 19,00 Nodul
gordian : „Asistenţa 
medicală intre reformă 
şi stagnare *̂; 20,00 Se
rial •  Trăieşte-ti vb 
sul — ep. 23; 20,59 
Doar o vorbă să-ţi mai 
spun...; 21,00 Telejur
nal (emisiunea de ştiri 
TELE 7 abc din 19 
mai); 21,35 Serial r 
Vecinii — ep. 23; 22,25 
Civica ; 22,35 Chestiu
nea zilei ; 23,30 Sta
ul ri pentru totdeauna; 
0,05 Videotext.

TV DEVA
9,00 Videotext; 10,00 

Observator a Antena 
1 ; 11,00 Film artistic. 
„Gloanţe fii oraşul fă
ră lege” ; 13J» Vfiteo- 
text; 173» Observator 
a Antena 1; 18,00 Fb- 
cus o Ştiri din actua
litatea tocirii; RUS 
Film artistic. „Onoare 
şi răzbunare”; MţdS 
Uorldnet •  ^ m irl- 
can cultural masters"; 
21,00 Videotext

Miemtri. 17 mal lf8SAnuî Vff •  !fr. Î582
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boxului, ai Pari Vaştag. Şi poate «1*1 
general din meni din ţară nu cunoş-J 

(ara noastră au urmărit tea că temuta dreaptă a l  
eu mare interes evoluţia «a se alia în suferinţă, c ă i  
boxerilor noştri la Cam- bărbatul tenace ca O om-m 

Mondiale de mene a suferit şl a tă -f

UN SUCCES^ DE RĂSUNET 

AL SPORTIVtlOR NOŞTRI 

LA MONDIALELE DE BOX

Iubitorii
sportului în general din meni din ţară nu cunoş-

ce s-au desfăşurat cin, ca $1 antrenorii s l i j  
In Germania. Calificarea pentru ca adversarii săi*
la semifinale a fostului din semifinală $i finală |  

Mondial la două să nu sile nimic. Şi cum 2 
Vaş- jn finală cu cubanezul! 

a  toi LeonardDo- Alfredo Duvergei nu a

spiritul său de
cunoscut pentru vea decăt tm gftnd. VJC-I 

adevărat TOftXA, a început pater-» 
ne-a dat mari nie In faţa adversartdui |
că românii vor să», bine cunoscut j»  |San i  

învingători si în mondial. A luat raf ’ J 
9  asa a  fost! conducerea, a fost şi e - |

FftANCISC VAţTAO 
fi UOMAJ10 OOKOFT8 
CAMPIONI MONOiAU l I

j
i
I
t
I
I
I
I

E&tâbătâ, Leo Doroftei a 
intrat ta  Japtâ cu o dâr
zenie şl convmgere greu 
de redat. Începutul a fost 
de partea lui, surprinză
tor şi pentru adversarul 
său Bruno Wartella din 
Franţa. după numai 
Sa (te minute, Leo con- 
ducea deja cu 3—01 Şi 
al nostru nu l-a slăbit 
nici o  clipă pe francez, 
terminând învingător cu 
scorul general de 12—4. 
Victorie clară, care a a- 
dus o imensă bucurie în 
toată ţara 1

Şi a venit duminica. 
Seara, târziu, a urcat pe 
ring cel mai bun boxer 
român de până acum, de 
două ori campion mon
dial, un boxer tehnic, ex- 
cetent tactician, ce se 
bucură şi de o recunos- 
cută forţă a loviturilor,

gaiat pentru m  t i a p f  
scurt, ca apoi să nu mai î  
cedeze nici o clipă, a d - |  
udecându-şi meciul cu^J

mondial. Renumitul n o s - |
2—4 şl ttttul de campion 
nondial. Renumitul nos

tru pugilist Francisc Vaş- 
tag a realizat o perfor- 1 
manţă extraordipart, e» -J 
cerind a treia centură m  I  
campion mondial (în anii ■  
1991, 1993 41 1995 1). I  

Câştigarea a  două t i - ■  
tluri de către cei d # ij
boxeri români, de 
pioni mondiali, clasează "l 
ţara noastră în clasamen- !  
tul neoficial pe naţiuni |  
pe onorantul loc trei, la |  
actualele mondiale, de-1 
vansănd multe ţări par- J  
ticipante cu un bogat pal-1 
mares în boxul interna-1 
ţional..

SABIN c e r b i; l !

LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI 

MONDIAL DE POPICE — JUNIORI

BRAVO HUNEDOARA!
Au rostit oaspeţii de peste hotare
Cm de a 7-a ediţie a  

Campionatului Mondial de 
Poptoe juniori, desfăşu- 

timp de o săptămâ- 
pe pistele cochetei a* 

m x  HunHunedoara, s-a 
încheiat, dar ecourile in» 
c* persist*. Fără a  exa
gera, trebuie să recunoaş
tem că această competi
ţie a  avut un succes atât 
pe planul rezultatelor 
sportive, dar nud ales «I 
organizării, întrecerile 
disputate pe cele 6 piste 
ultramoderne au oferit 
participanţilor posibilita
tea «bţfuerti unor rezul
tate de excepţie, dovadă 
fiind stabilirea aici a pa
te® noi recorduri mon
diale. Echipele Germaniei 
au  âoshfftgt ateste între» 
oeri, reuşind «£ cucereas
că Jumătate din „aur“ 
titluri din cele 8) şl un total 
de 6 medalii, a ocupat locul 
I pe naţiuni. O comporta
re foarte bună au avut-o 
popicarii iugoslavi, abia 
ieşiţi din embargoul ONU, 
care au avut în sportivul 
BL fo t  (|n participant da 
•excepţie (2 titluri). De
spre ai noştri putem spune 
că au obţinut un bi
lanţ meritoriu, cucerind 
4 medalii <2 argint, 2 
bronz), dar nici un titlu 
de campioni mondiali. A- 
cest bilanţ putea fi sim
ţitor îmbunătăţit, dar 
dintr-un motiv sau altul 
s-au ratat cel puţin încă 
două medalii. Oricum, fe
tele merită toate felici
tările, ele cucerind toate 
medaliile noastre, cu toa
te că înaintea acestor 
mondiala băieţii erau

creditaţi cu şanse mari 
la locurile de pe podium.

Trecând la celălalt as
pect, cel al organizării, 
trebuie să spunem fără 
nici o reţinere că Hune
doara, prin SC Siderur
gica SA (sponsorul gene
ral a l campionatelor), a 
cucerit cu siguranţă me
dalia de aur, Mărturie 
stau cuvintele la super
lativ. care au fost rosti
te de oaspeţii străini, pe 
tot parcursul întrecerilor, 
la  adresa organizatorilor. 
Cu atât mai mult cu cât 
la festivitatea de închide
re, dl August Litovnik, 
preşedintele FTP Clasice, 
a oierii dini Siiviu Samo- 
ilescu, managerul general 
al SC Siderurgica SA, 
placheta de mioare a a 
cestui sport, drept recu
noştinţă pentru tei ce s-a 
făcut aici. Domnia sa a 
subliniat, totodată, că din 
nete 7 ediţii cea de la 
Hunedoara a fost cea mai

reuşită. Trebuie să re
marcăm oi la această 
râuşitâ şi-au mal adus 
contribuţia Sindicatul Si- 
derurgistul (lider dl Pe
tru Vaidoş), primăria mu
nicipiului Hunedoara — 

• primar dl Remus Marlş 
alte instituţii şi societăţi 
din municipiu, precum şi 
cei 23 de sponsori oficiali 
ai mondialelor. La ban
chetul care a avut loc 
după închiderea oficială 
a  întrecerilor şi care s-a 
desfăşurat sub semnul 
prieteniei şi al exuberan
ţei tinereşti, cei prezenţi 
(sportivi, oficiali, invitaţi) 
s-au despărţit cu regret 
de Hunedoara, promiţând 
că, acolo Ia ei acasă, vor 
povesti despre primirea 
excepţională, . .oare- le-a 
fost rezervată pe tot tim
pul competiţiei, de ospi
talitatea românilor. BRA
VO HUNEDOARA»

ION BADIN

Imagine de la probele pe echipe la juniori.
Foto: PAVEL LAZA

• • • • • • • • • • m m •

HANDBALIŞTII 

ROMÂNI CALIFICAŢI 
IN OPTIMILE C.M.

Duminică seara, handba- 
liştii români au susţinut 
una dintre partidele de- 
cisive de la Campionatele 
Mondiale de handbal mas
culin ce se desfăşoară în 
Iskmda, cu formaţia Al
geriei. Ş i din nou am tră
it la  faţa micului ecran 
clipe greu de descris, ur
mărind cu sufletul la gu
ră evoluţia jucătorilor noş
tri care aveau nevoie de 
victorie pentru calificarea 
mai departe în competiţie, 
începutul reprizei 1 a fost 
echilibrat, apoi timp în
delungat ai noştri au con
dus cu 4—5 goluri diferen
ţă. - Ş i totuşi (din nou), 
când ne-am apropiat de 
sfârşitul partidei, am ră
mas doar cu 2 goluri in 
plus şi cu •$ minşsde da fi
nal, algerienii ne-au pus 
mari probleme. Românii 
au o nouă tresărire şi mar
chează 2 goluri, ultimul 
cu doar câîewL secunde 
înaintea încheierii acestei 
întâlniri .viu disputate. 

România a ocupat - tecul 
doi m  seria C şi aseară 
târziu a întâlnit formaţia 
Kgiptului. Să fie b iţie!

v te w w w w t e â v w  

AZI, f o t b a l  d iv iz ia  

B, LA DEVA

In cadrul etapei inter
mediare de azi, din Divi- 
zid B, seria a lll-a , Vcga 
Deva joacă in  campania 
echipei Meiului Bocşa, lo
cul 9 în clasament la e- 
galitatc de punct n or- 
maţia deveană. AL-■-.«( în
cepe la ora 18. (S.t?./.

•  mmm o m m m •

i

J
|  2- 0 ;

DIVIZIA A, SERIA I

REZULTATELE ETAPEI: Steaua Mz. —■ Faur 
Roear —- Constant. 1—• ;  Acord Focşani — 

Fl. Morehi 0—2; Selena — D. Piteşti 5—0 ; Poli. Iaşi 
— M et Plopeni 2—0 ; Unirea Brăila Portul 2—1_; 
<31. Buzău — Callatis 6—8: F.C. Bucovina .**» F.C. 
Vâlcea 1—0 ; Poiana C. — Cetatea 5—0.

I

C L I S A M  1 N T D L
4 

2 7 
7 7
4 10
5 10 
2 13

1. Şatena Bacău 29 21
2. Unirea Brăila *) 29 20
3. „Poli Iaşi 29 15
4- Cetatea Tg. Neamţ 29 15
5. Bucovina Suceava 29 14
6. Dacia Piteşti 29 14
7. Poiana Câmpina 29 14 2 13
8. Gloria Buzău 29 13 4 12
9. Steaua Miztl 29 12 6 11

18. Constant Galaţi 29 12 4 13
11. Portal Constanţa 29 11 4 14
12. Acord Focşani 29 11 3 15
13. Fanr Bucureşti 29 9 8 12
14. Metalul Plopeni 29 11 2 16
15. Rocar Bucureşti 29 11 2 16
16. Flacăra Mo reni 29 9 5 15
17. FjC. Vâ lcea 29 9 4 16
13. CaJJatis Mangalia 29 5 2 22

) Echipă penalizată cu 8 puncte.
ETAPA VIITOARE (sâmbătă, 20 mai): Steaua 

Mizil —» Rocar; Constant CFR Galaţi — F.G. Baco- 
vina ; F.C. Vâlcea — Poiana Câmpina; Dacia Piteşti 
— Gloria Buzău; Cetatea Tg. Neamţ — F.C. Selena; 
Faur — Portul Constanţa; Metalul Plopeni — Dacia 
Unirea B răila; Flacăra Moreni —- Poli. Iaşi; Callatis 
Mangalia — F.G. Arad.

63—19
63—21
53— 26 
46—38 
36—38
54— 44 
49—45 
36—36 
40—35 
36—37
36— 46 
40—52
37— 36
31— 39
28— 51
3 2 -  42
2 9 -  43 
32—91

«7
54
52
49
47
44
44
43
42
40
37
36
35
35
35
32
31
17

' DIVIZIA B, SERIA A IV-A

REZULTATELE ETAPEI : Parângul Lonea — Sti
cla Turda-6—0 ; Chimica Tâmăveni — Olimpia Sa- 
lonta 2—0 ; West Petrom Pecica — F.C. Arad 2—1 ; 
A.S. Paroşeni — Oaşul Negreşti echipa oaspete nu 
s-a prezentat; Metalurg. 'Cugir — Avântul Reghin 
2—0 ; Olimpia Sătu Mare — Minerul Lupeni 5—2; 
C.P.L. Arad — Motorul I.M.A. Arad 1—2; Minerul 
Cavnic — Minaur Zlatna 0—0 ; Laminorul Zalău — 
Minerul Uricani 2—0 ; Minerul Sărmăşag — Sighetu 
Marmaţiei 0—1.

C L A S A M E N T U L
1. Minaur Zlatna 31 23 2 6
2. Olimpia Satu Mare 3119
3. Sighetu Marmaţiei 31 18
4. Parângul Lonea 31 17
5. Chimica Târnăveni 31 1-7
6. Metalurg. Cugir 31 17
7. Laminorul Zalău 31 16
8. Minerul Uricani 31 15
9. Minerul Lupeni 31 15

10. Motoriii Arad 31 14
11. Olimpia Salonta **) 31 14
12~ Paroşeni Vulcan*) 30 15
13. Minerul Sărmăşag*) 31 14
14. West Petrom Pecica 31 12
15. F.C. Arad 31 12
16. Sticla Turda 31 II
17. Oaşul Negreşti 30 11
18. Minerul Cavnic 3l 9
19. C.P.L. Arad 31 8
20. Avântul Reghin 31 6

*) Echipe penalizate cu patru puncte.
**) Echipă penalizată cu două puncte

2
4
4
4
0
1
1
1
3
3
1
2

10 
9 

10 
10 
14
14
15 
15 
14 
14
14
15 

4 15 
816
4 16 
3 16
5 17 
3 20 
2 23

82—23 71 
78—42 59
54— 25 58 
74—41 55 
61—41 55
50— 38 51 
49—43 49 
57—50 46
55— 59 46 
53—44 45 
36—42 43
45— 49 42 
38—57 40 
44—64 40
46— 60 39
51— 58 37
36— 71 36 
30—45 32
37— 57 27 
25—83 20

DIVIZIA C — JUNIORI
REZULTATELE ETAPEI :

Favior Orăştie — Minerul Livezeni 
E.G.C.L. Câxan --  Minerul Certej 
Minerul Gheiari — Minerul Bârbăteni 
Min. Aninoâşa — C ER. Simeria (neprezent.) 
Minerul Teiiuc — Constr. Hunedoara.
Jiul Petriia — Dacia Orăştie 
Metalul Crişcior — Minerul Şt. Vulcan 
Haber Haţeg — A.S.A. Aurul Brad 

C L A S  A M E N T
1. Min. Şt. Vulcan
2. Victoria Caian
3. Dacia Orăştie '
4. Minerul Certej
5. Minerul Bârbăteni
6. A.SA. Aurul Brad
7. Minerul Livezeni

3—3
0— X
1— i 
3—0 
0—0
2— 1 
0—3 
2— 0

8. Minerul Ghe.ari
9. Minerul Teiiuc

10. Minerul Aninoasa
11. Canstruct. Huhed.
12. Jiul Petriia
13. C.F.R. S.meria 

; 14. Favior Orăştie
15. Haber Haţeg
16. E.G.C.L. Caian
17. Metalul Crişcior

30 26 
30 25 
30 24 
30 23 
30 21 
30 14
30 14 
38 13
31 11
30 12
31 11 
30 10 
30 10 
30 8 
30 8 
30 4 
30 2

6 14 
3 15 
1 19 
3 17 
0  20 
3 19 
1 21 
3 23 
3 25

142— 26 I 
103— 29 ! 
166— 28 
131— 34 
100— 34 
70— 50 
81— 78 
46— 57 ' 
43— 58 
55— 82 
42— 79 
46— 82 
49—119 
51— 88 

'35—138 
32—122 
32—119

80
77
74
71
66
44
45 
42 
39 
39 
34 
33 
30 
27 
25 
15
9

ETAPA VIITOARE (duminică, 21 mai 1995): Min. 
Certej — Favior Orăştie; Construct, Huhed, — Min. 
Livezeni; Victoria Călan — Jiul Petriia; Min. Şt. 

> Vulcan — Haber Haţeg; Dacia Orăştie — Metalul 
Crişcior; A-S.A. Aurul Brad — Min. Gheiari; C.F.R. 

! Simeria — E.G.C.L- Călan; Min, Bârbăteni — Min. 
i Aninoasa (se dispută la 18 mai, orele 15 şi 17),
I VASILE NEMEŞ, colaborator
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S P IR IT U A L E  ■

r CASA DE CULTURA DEVA
; Trăim zile In care atragerea oamenilor din iner
ţia cotidiană spre alte preocupări spirituale se reali
zează tot mai greu. Pentru aceasta ar fi nevoie ca 
Instituţiile de cultură, în special, să reuşească să dea 
calitate şi ătractivitate acţiunilor pe care le desfă
şoară. Adică să convingă şi să-l determine pe cetă
ţeanul de rând să facă pasul spre cultură şi dorinţa 
"de înălţare sufletească. Casa de Cultură din Deva se 
străduieşte permanent să dea asemenea dimensiuni 
activităţilor sale şi, cunoscându-i până în prezent re
zultatele, putem spune că s-a străduit cu folos.

Ţ“T“

-  la el
Orice s-ar spune, într-un 

oraş va Deva folclorul a 
fOsţ eel care, aproape în

totdeauna, s-a bucurat de 
o largă audienţă şi apre- 

;ek*e din- partea publi
cului spectator. Probabil 
că versul -simplu, accesi
bil şi melodios al cânte
cului -popular reuşeşte să 
ajungă cel mai repede la 
sufletul încrâncenat al 
românului.

Aşa stând lucrurile, am 
. zice că afirmarea şi im

punerea unui nume ca 
t cel al ansamblului fol

cloric de cântece şi dan
suri populare „Silvana“ 
.a avut oarecum condiţii 
•favorabile de lansare. As
ta nu diminuează cu ni
mic din meritul şi munca 

* «etor 35 dk membri ai 
I ansamblului, aflaţi sub 

conducerea muzicală a 
prof. Ionel Stoica, acţi- 

■ v»t*âte coordonată de- dna 
Elis .Urau, referent, la Oţ- 

. sa^de Cultură. , Şi- cum 
despre ^ansamblul. „Sil- 
vana" s-a mai scris şi cu 
alte ocazii, ne vom limi
ta la a vă face cunoscu
te  preocupări actuăle şi 
de imediată perspectivă 
âie acestuia. Desigur, s-a 
păstrat preocuparea pen- 

. tru păstrarea autenticită.- 
ţiil fiind folosite costume 
populare specifice fiecă
rei zone folclorice, precum 
şi interesul pentru pre
lucrările de folclor care 
permit abordarea. unui 
repertoriu bogat. Acesta 
s-ar compune din : suite 
de melodii populare din 
zonă* Moldovei, de pe Va- 

Ipa SomeşMţui,;suite de mc.
eoneertănţe; iar 

•Şansuţile «unt din zona 
L wei („PădureneV

cui"), Ţarina de la moţi, 
suite de dansuri din Bis- 
triţa-Năsăud, Oaş, Bihor 
etc.

Dna Elis Ursu făcea o 
remarcă interesantă, ca
re- spune multe despre 
tradiţia ansamblului: A- 
lături de componenţii 
mai vechi şunt şi fami
lii de tineri căsătoriţi^ ca
re uneori vio. la repeti
ţii însoţiţi de copiii lor, 
precum şi tineri care au 
preluat ştafeta de la pă
rinţii lor (Alin Mărgi
nean, Oristina Ursu). în  
acest context se cuvin a 
fi amintiţi şi soliştii in
strumentişti : prof. Ovi- 
diu Demea (clarinet), prof. 
Petrişor Buzan (vioară). 
Florin Sav (saxofon), Ma- 
rinică Paul (taragot şi 
rapsod popular).

La sfârşitul lunii an
samblul „Silvana“ vă; ple
ca îir-Franţa, . unde va 
susţkftr de speri
tacole, acţiunea desfăşu
rând u-se în cadrul unui 
schimb' cultural - ce are 
loc între primăriile ora- . 
şelor Deva şi Arras. Ufn 
nierit, deosebit revine şi 
Reprezentanţei Deva a  
Casei- -de Ajutor Româ
nesc,..care . a . înţeles şă
sprijine un asemenea act 
cultural printr-o sponso
rizare ’ substanţială. Jnvi- 

' taţiiie primite din par
tea unor ţări ca Egipt-şj 
Mexic, care solicită■' parr 
ticiparea ansamblului la 
manifestările - folclorice 
ce vor avea. loc în timpul 
verii-, mţ fac decât să con
firme recunoaşterea aces
tuia- şi-bă Plan. interna
ţional, renume, câştigat 
printr-o' muncă' motivă tăi 
mâi "ales, de pasiune.

A-ţi propune să contri
bui nemijlocit la ridica
rea calităţii umane, a vie
ţii în general, implică 
responsabilitate, pricepere, 
răbdare şi chiar o oare
care temeritate. Iar când 
aceasta se realizează 
printr-o continuă educa
re şi instruire profesio
nală şi mai ales cultura
lă a omului, cel ce se 
încumetă s-atingă un ase
menea ţel îşi justifică pe 
deplin rostul existenţial. 
Pe aceste coordonate se 
deşfăşoară şi activitatea 
Universităţii Populare 
Ştiinţifice în cadrul Ca
sei de Cultură Deva, du
pă cum ne mărturisea dl 
Avram - Dara, directorul 
acestei instituţii.

Cursurile acestei univer
sităţi sunt organizate du
pă structura anului şcolar 
şi in urma. unui sondaj 
de opinie efectuat în rân
dul populaţiei oraşului.

Dintre spectacolele care 
se desfăşoară la Casa de 
Cultură, cu sala plină, fac 
parte şi cele realizate de 
formaţia teatrului de pă
puşi, intitulată Ariei" dl 
cărei regizat este dna Ma
na Costea. Cadrele didac- 
tice din componenţa for
maţiei nu se dezmint în 

■ dragostea lor pentru cei 
mici şi pentru ceea ce fac 
în folosul lor, fiindcă în 
cea mai mare parte ele 
desfăşoară această muncă 
de 20 de ani, adică de la 
înfiinţarea teatrului. Ma- ‘ 
riana Constantinescu, Ele
na Bocăniciu, Georgeta 7A- 
voianu, Mihaela Torofc, ’ 
Brânduşa Cazan, ’ Norica 
Popescu, Luci Zăvoianu, 
alături de Maria Costea, 
se „joacă" cu păpuşi, cu 
marionete, dând viaţă po
veştilor copilăriei noastre: 
„Scufiţa Roşie", „Capra cu 
trei iezi", „Hansel şi Gre-

în conformitate cu care 
se elaborează apoi tema
tica de curs corespunză
toare preferinţelor solici
tanţilor. Astfel că cele 
mai solicitate s-au dove
dit a fi cursurile tehnico- 
aplicative, practice, prin 
care aceştia să-şi dobân
dească noi meserii, o a- 
tenţie deosebită fiind a- 
cordaţă şomerilor. în 
sprijinul acestora se or
ganizează cursuri de e- 
lectricieni, zidari, coafe
ze, cosmeticiene, croi
tori, bucătari.

Nu sunt neglijate nici 
cursurile de cultură ge
nerală, prin, care se ur-., 
măreşte realizarea unei 
educaţii pe multiple pla
nuri (etic, estetic, civic, 
chiar şi sanitar), adresa
tă tuturor categoriilor de 
vârstă şi de profesie. Ple
când de la cursurile orga
nizate' pentru copii (ba

let, gimnastică ritmică, 
grădiniţă cu program in
tensiv în limba engleză), 
la cele cu tematici ge
neroase (istorie, cultură 
şi civilizaţie românească, 
personalităţi ale vieţii cul
turale româneşti), până la 
cursurile de hobby ale 
pensionarilor (numismati
că, heraldică, filatelie), în
soţite de expoziţii perio
dice. In perspectivă se 
intenţionează organizarea 
de cursuri noi, a unui ho
bby club, crearea dc la
boratoare, invitarea unor 
personalităţi din viaţa 
social-culturală româneas
că. Se doreşte, de ase
menea, să se insiste asu
pra cursurilor de cultu
ră generală, asupra edu
caţiei sanitare şi civice, 
aceasta din urmă fiind 
indispensabilă programu
lui şi progresului unei. 
societăţi, conform opiniei 
dlui Dara.

Ar fi -de menţionat şl 
fapţul că Universitatea 
Populară este, asociată cu 
o instituţie similară din 
Germania, pară a contri
buit substanţial la dota
rea cu aparatură moder
nă şi performantă (cal
culatoare, copiatoare, fa
xuri, maşini de scris, apa
ratură muzicală etc), iar 
de câteva zile dl Avram 
Dara s-a întors din Da
nemarcă,' de la o pregă
tire organizată de Comu
nitatea Europeană pe pro
blemele activităţii Uni
versităţilor Populare. Nici 
în plan local n-au lipsit 
susţinerea şi sprijinul a- 
cordate în general acti
vităţii culturale de către 
Primăria Deva, Inspecto
ratul *pentru Cultură al 
judeţului Hunedoara* pr©? ' 
cum Şi-de diverse între
prinderi din oraş. Sa- ca- - 
re cursanţii pot efectua 
practica necesară. >

tel", N uieluşa de ajun" 
şi altele.

Cu un asemenea reperto
riu teatrul de păpuşi „A- 
riel" a susţinut tenul . tre
cut 22 de - spectacole, în 
diferite 'localităţi ;o: Deva, 
Hunedoara, Orăştie, Braâ, 
Haţeg]'- Bretea ‘Strei, pre
cum şi -in  „Orăşelul co
piilor" [în timpul sărbă
torilor de iarnă). La aces
tea se adaugă şi cele pre
zentate, timp de 10 .zile, 
în staţiuni de pe litoral, 
în cadrul unei tabere de 
copii, care nu ar f i ' fost

cate, nu siint de natură 
să contribuie ' la o afirm a
re mai puternică şi pe p lâs 
naţional. ' Până una alta, 
s-a 'găsit o soluţia de' Cth 
laborare cu teătrefc de ’jpă- 
piişi din Alba iul ia, Arad 
şi Cluj-Napoca, prin or
ganizarea de spectacole tn 
mod reciproc. *T„. • •

Formaţia „Ariei" îşi con
tinuă. in  prezent pregăti
rile pentru viitoarele spec- 
.ţacolc şi pentru Festivalul 
naţional .de teatru de pă
puşi de la Buziaş, unde a- 

- cum" doi ăni ă  "obţinut lo- 
De altfel, lipsa mijloa- cui H I.''- - ■ - u~ i. •

celor proprii de t r a n s p o r t i r h p u n C  a mai fi a- 
precum şi a păpuşilor noi m intit şi aspectul cencuren- 
(avănd în vedere preţuri- ţei ncloiale din partea ii
le mici ale biletelor sau nor artişti individuali, cd- 
gratuitatea' unor ‘ spectaco- re recurg ta^ăîverse repre- 
le), obligă formaţia. de tea- zentaţii „păpuşăreşti",’, tn 
tru să-şi restrângă acti- şcoli şi grădiniţe, in de- 
•UÎtatea şt aria. .de depla- . primcntul -spectacolului şi 
sare; măsuri care■ din pă- al profesiopăţismuluii

posibilă fără sprijinul ma
terial al sponsorilor (Deva- 
sat, . SC Decebal, Mondo- 
turism, SC. Marian, fHim- 

-venus, S.G. iAlim turnf.S.C . ; 
Acoma SRL  — toate din, 
Deva).

Pagină realizată de 
GEORGETA BÎRLA

Cursurile Universităţii Populare din cadrul Casei de Cultură Deva reţin 
atenţia unui număr tot mai mare de localnici, prin rosturile lor informative, 
prin calitatea predării şi materialul didactic pus la dispoziţie- ,

- Foto : PA VEL LAZA

i i  - N i iâ t  cât se mai
|n. condiţiile în care 

ţnuzica de, toate genurile 
(şi de _ toate calităţile) 
pătrunde în case pe toa
te căile şi canalele TV, 
e destui de greu ca cine
va să încerce să menţi-. 
nă interesul f pentru ma
nifestările muzicale des
făşurate, să zicem, la ni
velul unei Case de cul
tură. Şi- totuşi să ne a- 
mintim că, - la Casa de 
Cultură din Deva, a de
venit o tradiţie organiza
rea festivâlului-concurs 
pentru tinerii interpreţi 
de muzică uşoară „Ste
lele Cetăţii", care, la ul
tima ediţie, a avut ca 
invitaţi nume de primă 
mărime ale muzicii u- 
şoare româneşti (Monicâ 
Anghel, Gabriel Cotabi- 
ţă), alături de alţi inter

preţi renumiţi.' Dl' refe
rent . Vali Ilyeş, coordo
natorul activităţii'"muzi
cale. la Casă de Cultură, 
ne vorbea despre inten
ţiile de a aduce şi anul 
acesta, la festivalul amin
tit, personalităţi âie mu
zicii .de gen, deşi asta 
presupune serioase posi
bilităţi materiale.

Pentru iubitorii muzicii 
populare se pregăteşte (în 
colaborare cu Inspectora
tul pentru cultură) orga
nizarea unui festival in
ternaţional de folclor, ce 
va avea loc în luna au
gust ; iâr melomanilor li 
se oferă, periodic, reci
taluri de muzică cultă, 
susţinute de elevi ai Li
ceului de Muzică şi Ar
te Plastice din oraş, ori 
de alţi invitaţi.

începând" cii anul tre
cut, la Casa ‘ de.; Cultură 
activează formaţia rock 
„Bethleem", care, in pre
zent, îşi pregăteşte ma
terialul pentru înregis- 

, trări în studioul Magic 
Sound din Bucureşti, în 
vederea realizării unei ca
sete şi eventual a unui 
compact disc.

Grupul de muzică folk 
„Creativ", ceilalţi solişti 
de muzică uşoară şi in
strumentişti vin să com
pleteze activitatea muzi- 

'cală susţinută aici, acti
vitate concretizată şi prin 
organizarea unor cursuri 
de canto, percuţie, chita
ră, orgă. Cine ştie, poate 
plecând chiar de aici vor 
apărea şi viitoarele vede- 
te...
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„ASIGURAM
— Stimate dle preşedin

te, cu acordul dv„ vă rog 
să-mi îngăduiţi să dau 
înapoi câteva Iile din ca
lendar. Vă cunosc de peste 
28 de ani. Atunci lucraţi 
la Tribunalul regional. De 
fapt, vreau să vă întreb : 
de când lucraţi in justiţie? 
- — După o scurtă peri
oadă, în care am fost .con
tabil, "apoi învăţător, în â- 
hul 1961 am fost angajat 
ca grefier la Tribunalul 
regional de pe atunci; Am 
trecut apoi, pe rând, exe
cutor judecătoresc, secre
tar şef la secţia penală, 
şef de serviciu secretariat, 
prim-grefier, de data a- 
peasta la Tribunalul jude
ţean, şase ani judecător la 
judecătoria Deva, mai bi
ne de cincisprezece ani am 
deţinut funcţia de vice
preşedinte, iar de peste 
un an sunt preşedinte.
• — O scară, să zicem 
aşa, urcată treaptă cu 
treaptă, Jn  cei peste 34 de 
ani lucraţi: in justiţie.

— „Trepte** care, o a-
firm de pe poziţia de as
tăzi: mi-au prins foarte 
bine în desăvârşirea -pro
fesiei,, in  perfecţionarea. pe 
care. munca in justiţie 6 
Cere, o. impune în perma
nenţă. Altfel se pierde 
pasul. . ..

— .Noi să nu pierdem-, 
şirul întrebărilor. In -Pre
zent, stimate dle preşedin
te»: care este raza de acti
vitate, a  judecătoriei . pe 
care o conduceţi ?,

.L- După înfiinţarea, deci . 
desprinderea din Judecă
toria jJeya. * celor ' două 
judecătorii, de la -Oi4ig$e, 
reşpectiv. Brad, in raza 
noastră de...activitate' au 
rămas municipiul Deva, 
oraşul Simeria, 'comunele; 
Băcia, Rapolt, Cârjiţi, Şoi- 
muş, HârăU, Certeju de

LEGII, AFIRMAREA
Convorbire cu dl ALEXANDRU AVRAM, 

preşedintele Judecătoriei Deva

Sus, Veţel, Ilia, Dobra, Lă- 
pugiu de Jos, Vorţa, tiu- 
rasada, Burjuc, Zam. In 
mod - firesc, după începe
rea activităţii judecătorii
lor din Orăştie şi Brad se 
constată o sensibilă scăde
re â numărului de dosare 
depuse judecătoriei noas
tre spre soluţionare. A- 
ceastă reducere nu s-a fă
cut însă deodată, dosarele 
intrate ău rămas la noi 
pentru finalizare. De ase
menea, Ia începutul activi
tăţii judecătoriilor de iu 
Orăştie şi Brad am asigu-* 
rat delegarea unor jude
cători de la noi pentru a 
sprijini şi împărtăşi din' 
experienţa lor noilor ve
niţi la cele două instanţe."

— Dacă âr fi să faceţi o
clasificare, o ierarhizare a 
problemelor, al cauzelor 
supuse spre judecare, cam 
cum' ar arăta ? ~

— Predomină infracţiu- : 
nile de furt ul dauna avu
tului public, privat şi 
particular, comise1’ de ti
neri şi minori, de foşti 
condamnaţi şi reeidivişti.- 
Tot -ia categoria infrac
ţiuni frecvente, cu pericol 
social sporit* se încadrea
ză infracţiunile de tâlhă
rie (art. 211, aL 1), de viol, 
cele -care aduc atingere 
sănătăţii şi vieţii persoane
lor, respectiv, lovirea, vă
tămarea corporală gravă, 
vătămarea corporală şi u- 
ciderea din culpă şi altele. 
Un număr însemnat de 
dosare supuse judecăţii au 
ca obiect abandonul de 
familie, nepigta - cu rea 
credinţă de către părinţi 
a pensiei ; de întreţinere 
către copiii proprii, la ca

re âu fost obligaţi prin' 
. hotărâri judecătoreşti de

finitive, divorţurile, împăr
ţirea bunurilor etc. Infrac
ţiunile la legea circulaţiei 
pe drumurile publice» — 
conducerea autovehicule
lor de către persoane a- 
flate în stare de ebrjeta- 
te, fără permis, circulaţia 
cu autovehicule neînma- 
tricul'ate, părăsirea locu
lui accidentului eţc. — sunt 
de asemenea foarte nume
roase. Un mare număr de 
procese au la origine con
flicte grave ca urmare a 
aplicării defectuoase de 
către unele comisii locale 
a prevederilor legii fon- 

‘dului funciar, că şi in
fracţiunile ce lezează dem? 
niţatea persoanei — insul
te, calomnii etc.

— Judecătoria Deva are 
un specific aparte faţă de 
celelalte judecătorii din 
judeţ ?
- — Cum pe raza noastră 
teritorială de activitate se 
află Penitenciarul de la 
Bâfcea, noi judecăm toate 
cererile formulate cu pri
vire la contopirea pedepse
lor, contestaţiile la execu
tare, întreruperea execu
tării, cererile de  eliberare 
condiţionată, transforma
rea unor amenzi în închi
soare,^ multe altele, dosa- 
re ce mi se judecă la alte 
judecătorii din judeţ.

•— In afară de şedinţele 
de judecaţii ce alte mij
loace folosiţi in relaţiile 
c» publicul larg, în sensul 
informării şi clarificării 
unor situaţii rohfiictuale?

— Eu că preşedinte, ţin 
audienţe bp- fileare vitjefi, 
vicepreşedintele luni • şi

miercuri. In situaţii deo
sebite, suntem zilnic la 
dispoziţia solicitanţilor. Ea 
serviciul registratură, un 
judecător face zilnic de 
serviciu, primeşte acţiuni
le petiţionarilor, dă indi
caţii şi lămuriri în orice 
situaţie. Scrisorile adre
sate sunt soluţionate cu 
toată -răspunderea, în ter
men. Conducerea jude
cătoriei urmăreşte redac
tarea operativă a hotărâ
rilor şî comunicarea către 
părţi, în vederea execută
rii celor ce nu se atacă. 
Sentinţele rămase definiti
ve se urmăresc de către 
executorii judecătoreşti, în 
vederea aplicării, când 
este cazul, prin executa
re silită. In situaţii deose
bite, completul de jude
cată se deplasează la faţa 
locului, asigurând cu ma
ximă - promptitudine solu
ţionarea litigiilor între 
părţi.

— In finalul convorbi
rii noastre, v-am solicita, 
stimate dle preşedinte, să 

jirecizaţi care este acea
permanenţă ce străbate 
activitatea ; Judecătoriei 
Deva? , ,  ... :

— Ne preocupăm perina-. 
nentj, cu răspundere pen--; 
tru îmbunătăţirea călită-; 
ţii actului de judecată, 
ştiut fiind că... indicatorul - 
după care se cântăreşte, 
muncă noastră se numeşte 
hotărâri' definitive.

— Creşte: scade acest
indicator ?-• .. g  - '

— Este bun şi cu ten-, 
dinţe evidente de creştere.' 
Această înseamnă că asi
gurăm supremaţia legii: a- 
firmareâ dVeptâţii şi: ade
vărului în cauzele supuse 
nouă spre judecare." '

, A consemnat"
GII. I. NEGREA

De la amintiri nostalgice, 
la nemulţumiri şi

„Vreau să vă relatez 
un caz petrecut cu mult 
timp în urmă — îşi în
cepe scrisoarea dl Ion 
Dănilă, din Ohaba de 
sub Piatră. Aveam pe a- 
tunci 10 ani, căzusem 
dintr-un pom şi mi-am 
fracturat mâna stângă. 
Am mers cu tatăl meu 
la spităila Petroşani. Era 
o zi de duminică, după- 
amiază, şi l-am găsit a- 
colo pe medicul de gar
dă şi câteva călugăriţe 
care făceau tratamente 
bolnavilor. Unora, ope
raţi ori mai grav bolnavi, 
le dădeau de mâncare 
eu lingura. Două dintre 
ele ne-au dus la sala de 
tratamente şi mi-au le
gat mâna provizoriu. Di
mineaţa, aflând de cazul 
meu, dr. Lepădata n-a - 
mai pierdut timp cu ra
portul de gardă. Imediat 
â cerut să fie pregătit 
bolnavul ce urma să fie 
operat, timp în care s-a 
ocupat de mine. Totul a

cred că ceea ce a scris 
Roxana Mergea din De
va, în nr. 1340 al ziaru
lui dv., e prea puţirn Nu 
de mult, pe unul din co
ridoarele spitalului din 
Petroşani, un bătrân bol
nav şi singur, neluat de 
nimeni în seamă, a mu
rit. RUŞine mare, domni
lor !“.

Avertizându-ne că s-ar 
putea să ajungem orica
re dintre nor pe mâinile 
unor medici, - expedito
rul scrisorii - scrie jpă „să 
ne ferească Dumnezeu pe 
toţi, dar ori vrem, ori- 
mi, poate unii tot ajun- 
gem“ şi abia atunci vom 
vedea pe pielea noastră 
Cum respectă fiecare ju
rământul lui Hipoerat. 
Invitându-ne apoi să fa
cem o comparaţi# intre 
asistentele de azi şi su
rorile de „ieri**, care eră» 
pregătite pentru a fi şi 
asistente şi infirmiere, 
dl I.D. speră să publi- ( 
căm măcar o parte * din

4 SCRISOARE COMENTATA

durat 20—3# de' minute. 
Nu m-a întrebat de ce 
nu m-am dus la Haţeg 
că eram mai aproape, 
sau să-mi ceară trimiteri 
de la alte subunităţi. 
Dumnezeu să-l odihneas
că în pace! Cât despre 
comportamentul acelor 
călugăriţe faţă de sufe
rinzi, - redactorii dv. se 
pot informa în Petroşani, 
de la oameni in jurul 
vârstei de. 60 de ani. Ele 
nil primeau .de la nimeni 
nici atenţii, ba, mai mult, 
aducşau mâncare pentru 
cei grav bolnavi de. la 
comunitatea Ior“.

lunga dumnealui scrisoa
re. Rânduri" în 'care a a- 
dunat nemulţumiri ,şi 
durere, de-a lungul vre
mii, dar şi amintiri nbs-t> 
talgice. şi gânduri’ fru
moase pentru cei care 
au fost cândva atât de *" 
corecţi şi de buni.-. Bţrjf 
fapt, acei - oameni n-ău 
făcut altceva decât să-şi 
respecte profesia şi pro
pria persoană.' Aşa eum j 
ar trebui să se intâm-- 
ple şi în prezent. Şi se 
întâmplă, ă ţ ţ  nu peste 
tot, din păcate". Să trăim»1 
cu speranţă că vom deC 
păşi aceste situaţii, - căL

E L I S A B E T A D E  P I -  S A T U R N
..' Nu ştim dacă pe ^pla- *’" 

'"'neta Săturn există fiin ţe ' 
raţionale. Cu atât mai * 

' -r- puţin putem cunoaşte 
u cum * şf-âr duce traiul.

Ştim îh^ă exact cum" şi-a'
1 dus" viaţă Elisabeta Ro- 

şian^5 de" pe stradă Sa- " 
turn, din Petroşani? Până “ 

f. întri-6" noapte, pentru că  " 
mat apoi şr-a scHiftibat 

ţjţfelrtciliME* . ' i ‘f
' "Aşadar', ‘Elisabeta ~ are v 

39 de’ ani. Principala sa 
* ocupaţie. s’tabiiă era’ ’con- " 

sumai" frecvent al băutu
rilor alcoolice. Deţii" pu
tea găti ceva1 mai" buri 
de făcut, întrucât ■ este1 
căsătprită şi " are un co- 
’pil "tftinor. Asta-i însă O 

’• aii», tftafoă.-
La acelaşi etaji'îrt bloc 

cu Elisabeta, inltr-o gar
sonieră, locuieşte şi Her
mina " Românie, femeie -  
bătrână; ajunsă lâ 80 de 
ani. Şi ei îi cam place 
„lucrul'» cu paharul, de 
multe ori întreţinându- 
se cu Elisabeta.

Şi ajungem în acea zi 
fatidică. în jurul orei 9, ' 
Elisabeta merge la o co
fetărie şi bea lichior. 
Din piaţă cumpără apoi 
2,5 litri de vin şi se în
toarce acasă. Pe la ora 
amiezii se prezintă la o 
vecină, ce locuieşte cu 
un etaj mai jos şi o in
vită la un pahar de vin. 
Olga David acceptă invi
taţia. Da, dar fără un 
bărbat alături, parcă nu 
prea merge vinul. Aşa

că Elisabeta îi cefe lui ’ 
Olga să meargă- până la" 
etajul - patru, sa-1 cheme» 
pe „Bondi1*, pe » Andrei 
Tomi, adică. Fdmeiă re-*1 
fuză, iar" din acest mo
ment '  lucrurile ’tnc&p să" 
degenereze. 'Elisabeta ia'* 
Şin bufet un cuţit" auto- 
rriat şi se taie superficial1 
uf'’ zona" "pieptului. -"Apoi :”» 
sphfge '-'geamuT lscmnţer 
cu pumnul şl amefiinţă -  
că se sinucide.

Speriindu-se de un a» - - 
sembnea cum portămen t- ■
impulsiv, Olga ii cheamă 
pe Bondl, omul bea pu-

La un momenV- ■ dat, 
ElisabetâP' îi cere HerrAf- 
riei 2 500 " de leT. '  Bătrâv 
na- îi' "spune că" nu are 
bani. Din" această "Pauză 
primeşte o' palmă peşte 
faţă. Din âeeâstă cauză, 
femeia "merge la garsp- 
niera ei. - Este - înSff’ ime
diat ; urm ată" de". Elisabe
ta "cafei”' în prealâMii^ia 
cuţitul automat şi îl as
cunde in "spate, în pan
taloni. Tânăra de * faţă" 
pleacă şi ea cu Hermina?

Ei bine,dacă până | a- 
cujtu totul . .părea 0_f glu
mă- de /prost gust, "de

CRIMA SUB LUPA
, . ...

ţin vin cu ele, după ca- , 
re pleacă. După ce aii 
rămas din nou singure, 
invitata mai cere un pa
har de vin. Nici o . pro
blemă, numai că Elisa
beta -îi aruncă vinul în 
faţă, cu paharul o loveş
te in cap şi îi reproşea
ză că întreţine relaţii 
intime cu Bondi. La scur
tă vreme, ca urmare a 
acestui fel de a-şi trata 
musafirii, vecina pleacă 
şi ea.

Mai trec astfel vreo pa
tru ore bune, aşa că în 
jurul orei 16 la locuin
ţa Elişabetei soseşte Her
mina Romanic, bătrâna 
de 80 de ani. Cu ea este . 
şi o nepoată a gazdei, 
Olga Kovacs, de 14 ani. 
Toate trei beau vin.

aici înainte lucrurile iau 
o întorsătură tragică. Iar 
ceea ce s-a petrecut a- 
duce cu . acţiunile din 
filmele poliţiste.

După ce bătrâna ajun
ge acasă, se aşază pe 
pat. Elisabeta vine şi îi 
cefe din nou bani. Gaz
da se ridică şi intenţio
nează să meargă spre 
uşă, unde se afla tânăra 
Olga. O împinge pe Eli
sabeta care în acel mo
ment o prinde din spa
te cu mâna stângă de 
gură, iar cu dreapta 
scoate cuţitul şi îi aplică 
trei lovituri, inclusiv în 
zona cordului şi In ab
domen. Victima cade pe 
pat, iaf Elisabeta îşi 
şterge cuţitul cu o batis
tă, apoi pleacă. Tânăra

H fuge după ajutor dar, eu 
. " toate că vecinii vin - şi 

încearcă â-i acordă prR„ 
mul ajutor, la scurt' timp" 
constată că' bătrâna 'a* 
murit I - - ...

? .Crim inala va-, ascunde 
cuţitul sub un -bufet din 

' garsoniera sa şi îşi ya 
schimba'hainele. Iniţial 

i  ea nu vâ’ recunoaşte <̂>i - 
miţerea faptei dar, după; 
adminfstfâreâ " probelor, 
vâ"'rev«îif şi " va "afirma 

■ că nu rie^gă 'ce^a făcut, > 
dar- că A ai va^pnî:

• ; teşte momemul în care a : 
- aplicâtripvitufîî# de cu

ţit, datorită stării de e- 
. brfeţăţe .în care se. afla.

Despre cijifcl şi re era 
Elisabeta Roşian„\ vprbeSc 

•• de la şine şi, alte -două 
întâmplări relevate- -în 
timpul! urmăririi penale. 
Ne referim "la faptul că,

. în urma a douâ; inciden
te avute cu Dedu Dobre 
şi Petru Hriţcu, femeia 
Criminal le-a aplicat şi 
acestora lovituri cu cu
ţitul automat. ’ Primul, â 
fost loyit în abdomen, 
iar cel de-al, doilea în 
antebraţul drepţ i Deci, - 
experienţă avea în plă
nuitul cuţitului. Care ex
perienţă a âdus-o in fa
ţa instanţei pentru să
vârşirea infracţiunii de 
omor. . _ . ■

VALENTIN NEAGU, 
IO VIŢA BACEAN, 

procuror

„Moşiţi nostru

în continuare, revenind 
Ia prezent, dl Dănilă ne 
scrie că, fiind bătrân şi 
bolnav, a apelat la ser
viciile medicale ale spi
talelor din Petroşani şi 
Haţeg, compariţpd atitu
dinile personalului de 
azi c u , cele ale celui de 
când era copil. „Asisten
tele sunt; atât de elegan
te şi pline de bijuterii, 
încât nu puteam să-mi 
dau seama care sunt doc
toriţe şi care "persoane cu 
alte atribuţii. Ţin să re
marc că ele fac o mare 

" diferenţiere Intre bol- 
ţ navi. Cât despre doctori,

Foto ANTON SOC ACID

‘fiecare îşi va..face dato
ria corect, fără a aştep
ta mereu şi mereu aten
ţii, că salariile în sănă
tate vor fi destul de 
mari, că legislaţia ya or
dona lucrurile astfel în
cât să dispară penibila 
situaţie de a oferi ori "de 
a refuza „plicul** ori alte 
atenţii. Cât priveşte! o- 
menia, respectul, buna 
cuviinţă, acestea ţin de 
caracterul, de nivelul de 
cultură 'ăl fiecăruia în 
parte." Dar nu se poate 
generaliza.

ESTERA ŞINA
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LA BUNILA, PE „ACOPERIŞUL JUDEŢULUI1
AMBIŢIE ŞI TENACITATE

Primarul comunei Buni. 
la, ale» In 1992, s-a dove
di* nevrednic de încrede- 
I m  ce i-au acordat-o' oa- ' 
manii «I a  fost suspendat, 
ia r mai apoi demis din 
funcţie. Aşa că In 1993 
au  fost organizate noi ale. 
«ari- de sM aar. De aceas- 
«  M  L  -v - nwl k  il- 

. tă  funcţie din' localitate a 
$aştiî4ai di Petre Piţian, 
ţrigtAâr dintraj - comuni 
din Judeţul CorJ — ajuns 
in  Ardeal, ea toţi oltenii» 
pentru a  s« eâpătui. Ceea 
« n a  şl reuşit, căsătoria. 
d u «  ea o. temele . din 
Cărnişoera-Florese, pe când 
ara  mitipan. Din miliţie a  - 

afară înainte de 
» r n  Se află de 

decmiil in Bund a,
aş* că se consideră arde» 
§«b§«M> aproape in Intre» 
«tete. ia r  oamenii din lo«

Siîate — eunoscându-l 
fţa btrie — l-au ales 
mar al comunei, în fe
bruarie 1993.

AnUaţ ios ca orice oltean 
ai tenace precum ardelea- 
nul, M  m  Piţian «l-a in» - 
Cepul activitatea ia prl- 
«sări* cu  planuri mari. A,. 
A teii sedilk instituţiilor' 
4 *  in tern  comunal intr-o 
«tare foarte (coastă. De 
aceea ş t#  pus, c a ' prim 
afcîeptiv, punerea la punct 
a  acestora- A venit toarte: 
o h  la Judeţ» a  insistat şi 
«tetă l i  urmă a obţinut 

, fondurile necesare, Prl- 
« ţ* d  tenL a pornit vâr* 
ta* la treabă- fn perioada 
de când este dumnealui 
primar a  fost reparat că* 
arinul cultural din Cerni*- 
poara Fiorese, dispensarul

uman din Bunda, căminul 
şi şcoala din Poieniţa Voi
nd, Iar l a  prezent se lu
crează Ia modernizarea 
sediului consiliului local 
şi a căminului cultural din 
satul de reşedinţă & comu
nei Sigur, ambiţia şi te
nacitatea primarului Bu- 
niţei vizează ptinerea ... la 
punet a  tuturor- sediilor 
instituţiilor de interes co
munal.

Dobrli fl Poieniţa Voinii 
— şl are 579 d« gospodă
rii. Pământul arabil este 
puţin, păşunile m  pante 
foarte înclinate. Din aceas
tă  pricină, bovinele sunt 
puţine, m schimb numă
rul de ol este mare. Nu 
este gospodărie care să nu 
aibă cel puţin două oi,. 
numai acolo unde oame
nii sunt de virată foarte 
înaintată, O realitate tris-

•  Un oltean ardelenizat In intregiiBe #  fn- 

stituţtite comunei » i  schimbă faţa #  Un drum 

ce nu  există pe hartă #  Se depopulează satele 

•  Laptele, ia lac să vină la orăşeni, ajunge in  

troaca porcilor #  Speranţe de a n i  bine

Activitatea primăriei şi 
a consiliului local a cu
prins şi repararea şi în
treţinerea drumurilor. Cu 
sprijttswl Carierei de mar
mură din .* h n t-a -s f>  
rat drumul dintre satul 
amintit şi Poieniţa Voinii, 
iar cu a! Direcţiei Judeţe
ne de drumuri şi poduri 
s-a construit o punte de 
iegătti*§ — c a »  «iei nu 
est* trecută pe Ia rtă  — 
Intre Ceraifoara - Florese 
şl Topllţa, satul, de reşe-. 
dinţă a comunei c u . ace
laşi nume.

Bunila este alcătuită din 
cinci sate eu nume de le
gendă «*- Bunila, AÎUn, 
Cernişeara Florese, Vadul

t i  «de că -oamenii ce au 
mai rămas l i  trăiască in' 
Bunila p  in celelalte sate 
au vtrstă destul do bo
gată şi sunt sate, - precum 
Vsdtt Dobrii şl Alun, cs 
se depopulează de la an 
la an. Ultima din cele 

' două - tocaUtiţi - amintite 
avea, pe vremuri, vreo 79 
de numere. Acum are cir
ca 35, Oamenii ce au ple
cat au lăsat In satele lo
calităţii cam  foarte fru
moase, cu acareturi boga
te. Depopularea satului

Valea Dobrli se explică şi 
prin aceea că ou are drum 
de acces., acolo putăndu- 
se ajunge doar cu picio
rul si nu in toate anotim
purile.

Banii se obţin greu la
Bunila. Hunedoara este 
departe şi, deci» accesul la 
piaţa cea urni apropiată 
este dificil. In acest caz 
se fac oamenii cu laptele ? 
Cel de oaie B transformă 
i» caş- Cel de « c i  8 eon- 
sumă m  familie. In mare 
parte, dar ajung* şl în 
troaca porcilor, &C. «De
vii" BA.- susţine că dru
mul pândi la Bunila este 
prea lung şi neceraspun- 
zător pentru a trifoii* o 
maşină de colecta» p in i 
acolo. Un privatizat are 
Intenţia să erganiae», ta» 
tr-o parte din spaţiul ac- 
tuakM magazin mixt, o 
făbricuţi de prelucrare a 
laptelui de vacă, f  . imăria 
sprijină ic is itl iniţiativă 
fi se pa» că idem «a va 
materializa.

Aceasta este comuna Bu
nila astăzi şi ea se asea- 
m ină cu oetetalte locali- 
tăţi dta Zontk PăĂteeni* 
lor. Faptul eă in fruntea 
e l se  află im oltean ar- 
deleniaat in  totalitate şi 
«m «msffîn ioeal «IcAtuit 
din oameni Înţelepţi - 
cum tia caracterizat dl 
F e t»  Piţian — ««te o şan
să dl, tn timp. localitatea 
v* reveni- ram  ce a  fost, 
tas mai mult dacia atât.

Pagină remizată de ţ f y u a *  BONOOK, 
M1NEL BODEA. GHEORGHE I. NEGREA

„ACUM, ARE OMUL 

51 CASĂ ŞI P Ă M Â N T . . . "
Am bătut fn acea zi la 

pas egale uliţa mare a sa* 
tului Bunila. Casele se 
înşirate de o parte şi de 
alta a drumului. Suni 
durate Aht rid, dar si din 
kmm. M incă frig aicL 
pe ^acoperişul judeţului", 
tntr-a curte, un localnic 

- fade pe un scaun mă
runt, tm atoţm Sm t intr-o
haină groaea eu căciula 
rusească trasă pe cap. 
Din când. fn cdnrf priveţ* 
te  la <Me care rumegă în. 
zăcătoare. „Bună riua” 
fi spunem Intr-o doară 
pentru că aveam tmpre- 
sta că m  ne vede, „Să 
trăiţi, domnule f*. ne râs- 
punde, ^Aveţl oi frumoa
se'’, ^Aşa m m  te-e lăsat 
Dumnezeu. Ele sum  sin- 
gura noastră agoniseală. 
Ele ne ţin".

Pământ de lucrat este 
puţi» (domină păşunile 
alpine), De m esa, «de lu
crat cu grijă*- lugrâţat din 
m im af- eu gunoi de grajd. 
Pentru «a recolta să nu 
fie  distrusă, de animale
le  consăt enilor pi de pom 
cti m istreţi, pământul 
este împrejmuit. Chiar 
drumurile supt închise 
cu porţi. Disputa pentru 
pământ est» mare,

Magazinul sătesc este ; 
«am sărăcuţ. Prin vitri
ne privind, ne 4ă>»  sea
ma de m iturile goale. 
Doar băutură, muştar, 
compot, ţigări, hârtie l- 
gientcă... Nt se alătură 
un localnic care ne ros» 
gă să nu-i pomenim nu
mele, pe ce oare aceas
tă reţineri?  Se mai te
me oă va păţi ceva ?? Din

vorbă in  vorbă, m  spune 
că azi (miercuri) e zi de 
pâine.

— Ne aprovizionează 
brutăria din Qhelari. Pâi
nea e bună fi proaspătă. 
Mărfurile de Ut moţmm- 
Ueă sunt mtd scumpe 
decât cele de la priva- 
tizaţi. Noi suntem cam 
sârdeuţi. Pensia « slabă, 
deşi am lucrat din greu 
ta funtcularul de la Va- 
du Dobrii. Preţurile sunt 
mari, iar banU m  prea 
au valoare,

— Din ce trăiesc oa
m enii aici 7

— ©e pe urma oDar, 
moi ales. Piecare ari câte 
W -B ol. fn p&mdnpui 
pvţtn  pe core-l avem, râpa 
punem m  cartof, o cea
pă. Porumbul U mânca 
pardi m istreţi-,

a - A veţi cm» frumoase,

— Ce t-a făcut până 
acum, asta e. Acum nu 
sa mai poate face nimic. 
Când a  apărut colectivul, 
«omenii fişau spus eă nu 
le -a»el rĂmdne Oarde, A- 
ttmef ţi-m t eis , j m  să 
facem 0  cosă t*. Acum, 
are omul p  cosi ţ i  pă
mânt, iar, dtt» p&eOte, mu 
avem nimic...

f f  InterlootUorul nos
tru  ■ pleacă teţi»*î«0Mtse 
eu bunda lui ţesută din 
lână de .căit, lungă p$nă 
la genunchi, ImbMcrată 
pe umeri,.. Vorba lut ne 
urmăreşte Insă mereu de 
Opinci r ,,Amm «re omul 
0  casă 0  pământ, dar, 
din păcate, im  avem ni
mic r .

A BSENŢE

Dl ing. Aurel Meda a 
la 'Centrul-agricol: 

Bunila. De circa trei 
n-a mai dat prin lo

calitate, nu se ştie din ce 
pricină. Comuna ara şi uit 
dispensar uman, a cărui 
clădire se află in renova
te . De peste un an de zile 
nu este medic In locali ta - .. 
te. Noroc cu dna Dorica 
Crăciun, . moaşa localităţii 

rezolvă ' lucrurile, u-
şesre, cum a r fi injecţii, 
administrarea de medica- 
mente ş-a. Bolnavii simt 
nevoiţi să bată drumul 
până la Hunedoara. ~ Un 
Mtet dus-tntors costă 3 000 
Id , Vă daţi seama . cât 
«astă sta. diagnostic ? . ,,

O MANA - 
OK AJUTOR

Autorităţile t m  unale a 1 
«  situaţie clară, la zi, a 
fiecărei familii, a fiecărei 
gospodării din cele cinci 
sate. Celor cu o situaţie 
materială precară, lipsite 
de orice fel de venituri — 
oameni bătrâni, singuri — 
Primăria ie întinde din 
când in când. câte o mână 

. de sprijin. Cu câte 7 500 
lei au fost ajutaţi de eu- 
rând Fiuţa Muntean, Ilea
na Bârceanu, Anişca Vă- 
leanu, Doinei ŞŞvuIescu„; 
Binevenită mână de aju
to r pentru aceşti oropsiţi 
ai şoaptei...

ALO, SE AUDE?

In momentul de faţă, 
satele comunei Bunila 
sunt total izolate din

Imagine de la o ediţie a Festivalului pădureniter, 
care anul acesta Se va desfăşura la Poieniţa Voinii.

Foto PA VEL LAZA '

p metal de vedere al t le fe 
niei. t-« Vadu >
Alun există telefoane dar 
nu funcţionează. _ Cetăţe
nii din Cernişoara Flore, 
se cer ;de m ai. multă vre. 
me să se instaleze şi aici 
un aparat telefonie, ofe- 
rindu-se să asigure şi să 
planteze stâlpii, să suporte 
alte cheltuieli. încă nu 11 
s-a răspuns.

POTCOAVE 
PENTRU CAI VII

Aproape toate gospodă
riile din eomuna Bunila 

, au cai, iar drumurile de 
piatră impun ca aceştia să 
fie potcoviţi, Ştiţi cât cos
tă potcovitul unui cal ? In
tre 30 aeo_4Uâoo iei. Nu 
este deloc puţin, ţinând 
seama de faptul că In zo
nele de munte banii nu 
se fac uşor.

HĂRNICIE

La Bunila sunt 53 de 
abonaţi la „Cuvântul li
ber*. Aproape casa şi a- 
bonamentul. Veţi zice: ei, 
şi ce-i cu asta ? Uite că 
îi. Cine nu ştie unde-i 
Bunila li spunem noi. Sus, 
în munte, cu case răsfi
rate pe culmi de „mftnci 
o pită“ de la una la 
alta... Mu.i la asfalt ca 
Peştişu, Romos, Geoagiu, 
ca să dăm câteva exem
ple de localităţi despre 
care scriem des şi mult, 
dar abonamentele sunt 
20, 30, rar când la Romos 
se ridică spre 40. O mică 
(mare) diferenţă,.. Meritul 
pentru 53 de abonamente 
la Bunila îl are dna Ro
zi ca Muntean, factoriţa 
poştală, harnică, pricepu
tă, binevoitoare cu toţi 
sătenii, care o asedltă şi o 
respectă. Şi .noi o lăudăm. 
Merită !

O  d a t â  a  f o ţ i  i n c â t c a t â  (0 9 0 a .  

h u  s e  y o  m a i  r e p e t a  !
Dl . Gheorghe Mun

tean este om al locului, 
„din străbuna viţă , de 
munteni din Poieniţa 
Voinii*, cum frumos glă. 
suieşte dumnealui. Ani 
In şir a fost dascăl Ia 
şcoala din sat. Un das
căl lăudat, mult apreciat 
de părinţi şi copii, de- 
spre care s-au scris cu
vinte frumoase şi la zia. 
mii nostru. Din luna sep. 
tembrie 1992 este secre
tara! Primăriei din Bu
nila,

— L-am Înlocuit din 
funcţie pe dl Ionică Bo- 
bora, care a fost mulţi 
ani secretar, dar a tre
buit să fie schimbat de
oarece fostul primar 
Victor Horhotă il târâso 
în procesul ce i-a fost 
intentat (lui V.H.j pen
tru fals, uz de fals, de
lapidare, faptă pentru
care a făcut doi ani şi 
jumătate de puşcărie — 
ne spunea dl Gheorghe 
Muntean,

— Chiar secretarul, o- 
mut cu togile la primă
rie să accepte încălca
rea ie r?

— Victor Horhotă era 
şiret, uns cu toate unso
rii®. Şi-a însuşit bani 
din taxei® de păşune a- 
chitate de săteni. Fără 
secretar nu putea. Aşa 
că, nevinovat, dl Ionică 
Bobora o trage. Lucrea
ză la mină. Dar altceva 
vreau să vâ spun ; O 
dată a fost încălcată le
gea la Bunila. Eu veghez, 
să nu se mai repete.

«•» In ce ar consta a- 
ceastă vegbe? ......——

— înainte de toate, noi, 
autorităţile, cei din frun
tea comunei, trebui® să 
respectăm legile cu sfin
ţenie, să nu îngăduim 
nimănui să le aducă a- 
tingere. Legilor scrise, 
precum şi celor nescri
se, ale cinstei şi omeniei, 
întrajutorării şi colabo
rării, bunăvoinţei şi în
ţelegerii între toţi fiii 
satelor noastre.

— Dle secretar, aveţi 
în comună un for legi
slativ local. Ce proiecte 
iniţiază, ce legi adoptă?

—  Vă referiţi ia cei 11 
consilieri. Da, dumnea
lor cunosc cel mai bine 
situaţiile din fiecare sat.

doleanţele, necazurile să
tenilor. în  şedinţele lu
nare le dezbat, adoptă 
legi locale, să zic aşa, 
valabile, obligatorii pen
tru toţi locuitorii. Anul 
acesta am stabilit de co
mun acord impozitele şi 
taxele pe terenuri, pă
şuni, clădiri, cele de 
gloabă» închirierea unui 
spaţiu pentru servicii co
merciale, declararea ter
menelor la achitarea

te O Ctkt~tbcSle, ajuto
rară» unor oameni ne
căjiţi, un schimb de te
ren do ia consiliul local 
cu altul, al Ocolului sil
vic Hunedoara, alte pro
bleme ce-i frământă pe 
sătenii noştri. Aş vrea 
să reţineţi că de cel mai 
mare folos ne sunt con
silierii Roman Herban, 
Gheorghe Gheorgheseu, 
Nicolae Bistrian. In fie
care şedinţă discutăm ce 
am făcut, ce trebuie să 
facem Intr-o anumită pe
rioadă, in fiecare sat. Re
pet, numai In lumina le
gilor ţării, a propriilor 
hotărâri, luate întotdeau
na de comun acord.

.Din Glielari spre Buni
la drumul şerpuieşte pe 
coasta de piatră a  înălţi
mii dealurilor. Dintr-un 
loc, panglica drumului 
duce-n dreapta, spre satul 
Alun. De. sus se vede bine 
cariera în trepte de la 
marginea satului, din ca
re se scoate vestita, mult

MARMURA 
DE ALUN

apreciata marmură de 
Alun. Cu doar şapte mi
neri, şeful carierei, dl Au
rel Costa, răspunde cerin
ţelor venite de la „Mar- 
mosim“ Simeria, unitate 
care patronează cariera.
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Periodic, maşinile firmei 
încarcă şi duc la prelu
crare marmura albă, scoa
să de sub scoarţa gălbuie 
a pământului. Cariera are 
rezerve mari. Dar nu se 
scot cantităţi industria
le. Mai puţină, dar de a- 
leasă calitate. Ga oamenii 
acestor locuri...
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TArgn! de la Moscova
(ttrwarg rfin pag. i>

despre o intervenţie mi
litar^ ei de o acţiune 
poliţienească pentru a 
face ordine fn această 
mică republică a Fede
raţiei Ruse. Clinton a 
înghiţit găluşca. pentru a 
obţine promisiunea ca 
Rusia să nu mai livreze 
un sistem centrifugal 
pentru producerea de 
uraniu îmbogăţit Iranu
lui, care astfel putea să 
devitjă fabricant de arme 
nucleare. Şi a mai pro
mis" Elţîn cft până ta 
urmă (nu se ştie care 
„urmă") Rusia v* a- 
dera la Parteneriatul pen- 
tru Pace, iar Clinton fn 
replica a făgăduit că 
va sprijini partea rusă 
in a obţine unele mo
dificări ale tratatului pen
tru limitarea armelor 
convenţionale în Euaopa, 
aşa că Rusia va putea 
să-şi întărească dispozi
tivul militar în Ca ucaz.

In cea mai importan
tă problemă aflată pe 
agenda întâlnirii, ?] â- 
nume extinderea «ore 
răsărit a WATO. nil Va 
obţinut Insă nici un pro
gres, atitudinea Rusiei

Clubul
(Urmare din pag, 4>

lămuriri dl Eugen Maniac, 
director adjunct Ia DMPS. 
în esenţă, programul vi
zează problemele şomaju
lui, cu concepţia şi me
todele moderne, care sunt 
deja implementate de 
multă vreme în lumea 
vestică. Prima din mă
surile actiVe este consti
tuită din Centrul de In
formare şi Documentare, 
ca prim punct de contact 
al persoanelor care do
resc să-şi găsească un 
loc de muncă, să-şi schim
be locul de muncă sau 
să-şi păstreze serviciul. Cei 
In cauză pot obţine ra
pid şi detailat informaţii 
privind piaţa locală â for- 
ţei de muncă. De ase
menea, cei interesaţi se 
pot pune la punct cu toa
te amănuntele legislative 
privitoare la contractele de 
muncă sau la cele de pres
tări servicii, prezentân- 
du-li-se atât avantajele cât 
şi dezavantajele fiecărui 
demers. O altă acţiune este 
Clubul şomerilor propriu- 
zis. In cadrul acestuia 
are loc un proces educa
tiv, derulat pe parcursul a 
cca. două săptămâni, în 
care persoanele aflate în 
şomaj sunt învăţate, pe 
lângă legislaţia existentă 
in domeniu şi modul de a 
căuta uri loe de muncă, fe
lul de a-şi negocia sala
riul, precum şi drepturile 
pe care le au salariaţii. 
Aici există o bibliotecă de 
imagini video care poate

fiind net de respingere a
acesţor proiecte. De alt* 
fel, nici la acordul nu
clear cu Iranul, Rusia 
n-a renunţat, ci a pro
mis doar că nu va livra 
componenta amintită mai 
sus, j.

E bine deci să şum 
că ţările centrale şi est- 
europene care au format 
aşft-zisa comunitate a 
ţărilor socialiste nu tre
buie să-şi faca iluzii 
privind aderarea la 
NATO. Declaraţiile an
terioare potrivit cărora 
Rusia nu poate cenzura 
intrarea In această or
ganizaţie, care ar asi
gura securitatea ţărilor 
foste comuniste, rămân 
vorbe goale. Precum se 
vede. peste Rusia nu *e 
poate totuşi trece.

Deci, summit-ul la 
Moscova, în fapt un târg 
între marile puteri ale 
lumii, n-a lăsat să cadă 
de pe masa Iui Elţîn V  
Ointon decât nişte fă
râmiţări. De unde se 
vede că ghearele Ursului 
Alb nu s-au tocit deloc, 
neputându-1 îmblânzi nici 
chiar zornăitul dolarilor 
care au început să curgă 
spre Rusia.

fi consultată de cursanţi, 
imagini care prezintă prin
cipalele caracteristici ale 
diverselor meserii. De a- 
semenea, cei ce se pretea
ză la o calificare sau re
calificare vor susţine teste 
psihologice specifice, me
nite să-i orienteze spre o 
meserie sau alta. Auto
mat toate persoanele p*"*- 
luate vor fi introduse -:n 
baza d ţ date, informatiza
tă. a clubului, acestea fiind 
avute permanent în vede 
re. După terminarea a- 
cestei pregătiri şomerul 
sau este repartizat în 
muncă (prin convenţie eu 
diferiţi agenţi econom ci), 
sau beneficiază de de 
a treia măsură activă — 
Centrul de pregătiră pro
fesională şi recalificare, 
care va intra în funcţiu
ne in cel mult o lună şi 
Jumătate, având sediul In 
incinta Liceului Energe
tic Deva, Ţelul final al 
Centrului de pregătire este 
de a creşte, in cele 24 
cursuri zilnice a câte 25 
şomeri fiecare, calitatea şi 
cantitatea forţei de muncă 
disponibile pentru mese
riile solicitate pe piaţa 
locală a muncii. In con
cluzie, se poate «pune că, 
pe lângă activitatea de 
până acum a D.M.P.S., a- 
cest program P.A.E.M., ma
terializat prin Clubul şo
merilor. vine, complemen
tar, in sprijinul eforturilor 
concertate de a contraca
ra această racilă a vieţii 
noastre Sociale — şoma
jul.

THE DO CUM ENT COM PANY
XEROX . ^

in v iM  CAMPIONUL CAUTĂW tn birtul 4wl.
sT jM M F R s.R.L -DlSÎkiBUimR AVfOMZAl 
TEL: 716S5I; 7l69î3;7l6?44 FAX: 716773
Copiatoare, maşini d t scris, calcultitOâfe, 

imprimantei centrale telefonkejaxurî, sisteme de 
alarmă, case de marcat şi cântare electronice, 
reptroţtruiectoare, papetar ie. .

-  ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE VANZAR11

JUfeULUS& i i o . !

U. IMUNEI U i.

i.

„CENTRAI** din OrSftie, * 

|  str- N- Bâlcescu- nr- l i ,  telefon 64 74 96: *

* •  TELEVIZOARE COLOR* NEL O R lO N ,! 
J GOLDSTAR (90 programe,
|  cu şi fără teletext)

j •  TELEVIZOARE ALB NEGRU —  Bucureşti !

|  •  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Găeşti J
* •  ARAGAZE —  Satu-Mare

I
•  MAŞINI DE SPALAT —  Cugir

•  COVOARE Şl MOCHETE — Cisnădie

j •  GRESIE ŞI FAIANŢA model Italia

j •  VOPSEA, CHIT ŞI DILUANT AUTO

j •  INCUBATOARE PENTRU PUI DE GĂINA

î  •  ALTE PRODUSE electronice şi electrocasni 
! c e :  filtre calea, râşiuţe de cafea» mixere (
t electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare,

boilere pe gaz, plite pe gaz, botetii 
La toate produsele se acord!

î GARANŢIE între 1—3 ani
*

I

f*
I

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI I 
Produsele se vând cu

PLATA î l f  11 RATE i
î  pentru locuitorii judeţelor Alba şi Hunedoara j

j »• SE ACORDA ÎMPRUMUTURI ÎN LEI, j 
•5 PRIN CASA DE AMANET, !

SOCIETATEA COMERCIALA 

„CORAa S.A. HUNEDOARA

Anunţă organizarea unul

i
! B l

pentru ocuparea funcţiilor de

•  contabil şef
•  consilier juridic. -
Condiţii de participare i  1 J

j — contabil şef •— studii superioare j 
| economice şi vechime 5 ani în funcţii.
j financiar-contabile; I
j — ■ consilier juridic —  absolvent o l j
! Facultăţii de Drept, vechime 3 ani în func-  • 
j ţie de specialitate. j

Concursul va avea loc la sediul societă- j 
î ţii din Hunedoara, P-ţa Libertăţii, n r .13, j 
i telefon 712244, după cum urmează :

— pentru contabil şef — 0 5 .0 6 .1995, \ 
ora 1 0 ţ j

» pentru consilier juridic — 01. 06. 
1995, ora 10. t m  ’ i 

i

S,C, „SUINFROD** S.A. ORĂŞTIE 
ffost ISCIP OrSftie)j

j Ofer!:

Ib .
L» judeţ. ,
j Informaţii la te i 641640, 642604 sau Orăş- J

cam e porc;
_ preparate din carne.
Preţurile practicate sunt cele mal mici din |

|  tie, str, Luncii, nr. i . (609730)i

telecomandă, j

I

S C  Q U  A S  A R  S A .
Deva Bd Decebaf BIR Teî/Fax 611261 614983

Va o fe r ă  c u  p la ta  rn R a t e  î l !
tn calitate de reprezentant al Armei AXA ELECTRONIC 

va Ofer» toate gemă de produse S a m s u n g
*  Televizoare color G o ld sta r , M egavisron , 

Philips,G rundlg, P an ason ic
*  ViOeoplayere.vtdeorecordere
* Toata gama de produse electrocesmce 

Rowenta, Philips, DeLonghi
* Aragaze Samus (Satu Mar»)
*  Frigidere st congelatoare Arctic, B ebe  

Phllips-W hirtpool
*  Maşini de spaiat de C ugir ,B eko  

D aew oo,Philips W hirlpooi
* Instalaţii de satelit

S.C. CEl'ROMIN SLA. DEVA 
A N U N Ţ Ă

Pentru ocuparea postulai de manager Ia 
S. C. „CEPROMIN** S.A. Deva, str. 22 Decem
brie, nr- 37 A, Deva

SE ORGANIZEAZĂ

la' sediul societăţii, in  ziua de 14 iulie 1995, 
ora 10.

Documentarea, informaţii şi depunerea ac
telor, la sediul societăţii, tei. 054 —  614663.

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT 
PERSOANE DEVA

Organizează in data de 5. 06. 1995, ora 1(L

pentru ocuparea postului de 
#  CONTABIL ŞEF ^
Condiţii : studii superioare economice şi 

vechime în specialitate de minim 5 ani.
Depunerea cererilor se face la biroul per

sonal — salarizare, până la data de 1. 96. 1995.
Informaţii suplimentare se primesc ta tel. 

621652, biroul personal-salarizare, (335)

S.C. BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 
FILIALA SIMERIA 

ORGANIZEAZĂ

■

Ib .
I

în data de 29. 05. 1995, ora 16, pentru 
Vânzarea următoarelor bunuri :

•  Apartament cu trei camere, situat ia  
Simeria, str. 30 Decembrie, bl. A, sc. 3 A, ap. 
21 parter (eu posibilităţi de privatizare).

•  Autoturism marca Dacia Break, aflat la 
sediul societăţii debitoare S.C. Prest Ignis SRL 
Simeria, str. L Creangă, nr. 51.

Licitaţia va avea Ioc la Judecătoria Deva, 
biroul executări civile. Relaţii la Judecătoria 
Deva şk la sediul B.C.R., Filiala Simeria.

S.C. BANCA COMERCIALA ROMANĂ S.A. 
SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA 
ORGANIZEAZĂ

i I

In data de 22. 05. 1995, ora 9, pentru vân
zarea :

•  AUTOUTILITARA RENAULT, an de fa
bricaţie 1986, proprietatea societăţii comer- 
ciale „VIDEO MUNTEANU“ SNC Deva.

Licitaţia va avea Ioc la Judecătoria Deva, 
biroul executori Judecătoreşti. Relaţii se pot 
lua şi de la sediul B.C.R. Deva.
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•  Vând pui pechinezi
de două luni. Relaţii la 
tel. 624613. (150858)

•  Vând Dacia 1310 TLX,
an fabricaţie 1992, culoa
re roşie 28, 5 000 000, ne
gociabil, lei. 622829, după 
ora 15. (150859)

•  Vând casă, anexe şl 
grădină, Brad sau schimb 
cu similar Deva. Telefon 
601898, între orele 15—20.

(51038)
•  Vând Dacia 1100. Tel.

628443, Deva, str. V. Ba- 
beş, 24. (51043)

•  Vând loz câştigător
campionatele mondiale de 
atletism din Suedia, in 
perioada 2—12 august .1995. 
Informaţii Deva, telefon 
054/623785, zilnic după 
ora 14. (51041)

•  Vând televizor color 
Samsung, diag. 51 cm, cu 
teletext. Tel. 626277.
r (150508)
. •  Vând grădină la şosea 
(intravilan). Fornădia, tel. 
62398». _ (51047)

•  Vând apartament trei
camere, str. Liliacului, bl. 
22, et. 4, telefon 627844, 
dimineaţa, şi tel. 626048, 
după ora 18. (51039)

•  Vând grâu selec
tat în cantitate mare,

; Bretea Mureşariă, Rai 
, Romuius.

(1035)

•  Vând (schimb) aparta
ment două camere, etaj

‘ î, ultracentral cit garso- 
; rŞeră central, etaj I. Vând 

bpel Kadett, neînmatri- 
culabi), 1600 DM, telefon 

- 623035. (1032)
•  Vând maşină de scris, 

mobilă de bucătărie, birou. 
Informaţii tej. 618346.

(51049)
, • •  Vând Dacia 1310, fa

bricaţie 1988, str. N. Băl: 
cescu, nr. 38, după ora 15.

. (1031) •
' •  Vând caroserie ava

riată de Lancia Prisma şi
• tnotor în stare de fttnc- 
‘ ţionare. Telefon 617427.

(51004)
•  Vând iarbă de . gră

dină. Informaţii la telefon 
738283. (51002)

•  Vând semicursieră 
(Germania), motor Opel. 
Audi 80. înmatriculat.. In-

> formaţii Deva, Oituz, 50.
(51050)

•  Vând casă două cor
puri, spaţiu comercial 70

j mp, teren 1200 mp, vad'  
.. bun pentru privatizare. 

Deva, str. Horia, nr.- 243*, 
telefon 619383, ’după era 

, x . -(50996) -<i
. . yân d . apartmpent trei

fcamere, Deva, cartier Mă-"
* *ăştC telefon 624379. '
. .(50995) .

. •  Vând casă,Sim eria, 
f sjţr. Biscaria) 124,- •-., preţ
■ negociabil.'; (51007)"".
i •  Vând apartament ‘ 4 - 

camere, central, etaj TI
• sau schimb la două, preţ

convenabil. Simeria, tele- 
> n  660967. (51014)

•  Vând talon Ford Tau-
nus 1,6. Tel. 624966. -

>' (51015)
•  Vând apartament 2

camere, central, Deva, tel 
611563. (51018)

' • •  Cumpăr garsonieră 
. Deva, exc’us Miero 15. Tel. 
615576, după-masa.

* (51020)
•  Vând camionetă TV 

, cu prelată, motor Braşov.
Telefon 611547.

■ (51021)
•  Vând ţiglă Lugoj — ' 

Banat patent 253, Musc- 
hong „Elefant". 628353,

. 627986. (51022)
i. •  Vând societate co

m ercială înm atriculată în

decembrie 1994, Informaţii 
' telefon 618740 sau' 665167.

(51023)
•  Vând casă, ancXe, gră

dină, Gothatea. Telefou 
615093. 41027)

•  Cumpăr navete 1/24
Cu sticle, depozit, băuturi 
DCA Haţeg. (8680)

•  Vând Fiat Uno Die
sel, înmatriculat, fabricat 
1986, 2300 DM, negocia
bil, telefon 642427.

(•7494)
•  Vând Dacia 1300, 1976, 

sâmbăta, Simeria-Veche, 
124. Preţ convenabil.

(7495)
•  Vând iapă 6 ani,

mânz, sat Jeledinţi, co
muna Mărtineşti, nr. 83, 
jud. Hunedoara, după ora 
17, (7496)

•  Vând Renault 5 în
matriculat, Romoş, nr. 367, 
Petrişor, preţ negociabil.

(7497)
•  Vând casă, Pricaz, pla

ta două râţe. Tel. 647404, 
preţ convenabil.

• - - (7499)
•  Vând aragaz, frigi

der 240 1, covor 3/4, - dor
mitor Qctav, . Hunedoara, 
Trandafirilor,' 16/3:

- • (0659) ■
•  Vând Mercedes 180

Diesel, preţ convenabil, 
stare funcţionare. Telefon 
716921. (0661)

•  - Vând .motor- şi piese
Skoda; Hunedoara, str. 
Severin, nr. 24.' ««

' ' . ; . (0663)
•  Vând microbuz Nissan

Diesel, 1988,' ’800o mărci, 
Dacia 1310 break, 70»0 km, 
4000 'mărci, fabricaţie ’92, 
casă, gâz metan, două 
nivele, convenabil. Tel. 
717069.“ , (0464)

•  Vând orgă Keiboard, 
două claviaturi, staţie am
plificare, 200 W. 054/ 
712234 ; 712243.

(0667)
•  Vând apartament 2 

camere, decomandate. Hu
nedoara, Aleea Topitoru- 
lui, 5/22; '

(0667)
•  Schimb apartament 2 

. camere. cu apartament 3
— 4 camere," exclus ' Da
cia şi Micro 15. Informa
ţii teiâfon 627125. ’

(51045)
•  Schim b garsonieră 

Dorohoi, cu similar - Hu-
- nedoara. Tel. 724471.

(0665)
•  S.C. DÎAMARIS SNG 

Hunedoara angajează prin 
concurs gestionar, vânză
tori. Informaţii la gale
riile Diamarls din ' Piaţa 
Libertăţii, iar.. 23. (centrul 
vechi),’̂ ână în 25. 05.1995.

(0669)
. p  AUTODUBA -1,5 ,tpne.

. Executăm ’ trangport Inţer- 
. urbăn“ cohvenâbil. *; 
fon'7âOOi& * 

0 -sO’rganizăm, * excursii 
. îii ' JJngaiţa, Turcia ; 'şyPo- ’ 

lonia. Infornjăţii . telefoa
ne 621301'; 611648. ,
' - ’’ *’• *• : «- - (51040),

• ' •  Societate' • comercîală
angajeazăr. lăcătuş. 3 . Infor
maţii telefon, 61.5199. <

(51005)
•  Salonul de bingo 

Transilvania angajează
• personal. Relaţii la Bingo 

Transilvania.
(50991)

•  Prestez evidenţă con
tabilă pentru S.R.L. Re
laţii la tel. 650371, ore
le 18—21, Brad-

(51013)
•  Executăm la coman

dă cabane din îejnn. De
va, telefon 615341.

-  ' (51003)
•  Ofer pentru închiriat

apartament două- camere 
(mobilat), Gojdu; telefon 
626355, . (51012)

•  Doctor - Tomuţă A., 
medic primar, medicină 
generală la staţia salvare ' 
Deva, absolventă IMF,

promoţia 1965, anunţă le-̂  
punerea de* 15 500 lei re-* 
prezentând., premiu, pi 
trimestru I anul curent în 
contul’ CEC al -siniicatuliii 
Ambulanţa, filiala H n» . 
doara. 51010)

•  Executăm lucrări 
de construcţii, tencu-

‘ieli, Zidărie, • faianţă, 
gresie, zugrăveli, vop- 
siţorie, .parcheţ, aco
perişuri, tâmplărie, 
dulgherie, instalaţii 
sanitare, amenajări in
terioare. Informaţii tel. 
626644 şi 627872.

- * , (50997) -
•  S.C. Antreprenorul

SRL execută lucrări 
de construcţii (hidro- 
izolaţii, tencuieli, -zu
grăveli etc.), instala
ţii electrice în con
strucţii, automatizări, 
camere frigorifice. An
gajează zidari. Tel. 
627313. " ~ ~ (1817)

•  Ş.C. Naghi & Atta- 
ra SRL Deva' ‘ scoate 
la concurs următoare
le posturi”: şofer, cat.
B, G, E, — un post 
mecanic, pompe, — un 
post? Informaţii' . ‘la 1 
sediul firmei, sau Fa' 
telefon 016700. '- t  •»-

(Ş1054)

•  Asociaţia " familială
. „Iuga“, Deva, anunţă mă* 

rima adaosului comercial 
cu 200 la sută, din • 17 

’ iunie 1995. (51042)
•  Firmă americană cau- 

~ tă organizatori şi distri- 
, buitori ‘de produse asie-
* ricane în .sistemul , „MLM. 

Prezentarea afacerii ' la
/ sediul sindicatelor Deva,
* azi, ora 19. (1034)
. •  Cu autorizaţja nr. 9693

din 22 noiembrie 1994, e- 
liberată de Consiliul ju- 

’ deţean Hunedoara, a luat 
fiinţă asociaţia familială 

' cu sediul in Simeria, re
prezentată prin. Vîrciu Du
mitru, cu - obiectul acti
vităţii comercializare pro-

- duse alimentare,. . neali-' 
mentare şi agroalimentare.

(50994)
•  Adresăm cuvinte de 

recunoştinţă domnilor doc
tori Păsculescu Petru, Ma-

. gheru Ioan,_ Demeter pre.
' cum şi doamnelor Păuleţ 

Florica şi SzSes Elena, din
- Spitalul Deva. Familia 
‘ Vâsilescu Alexie si Miieler.

(51037)“
; •  S.C. ANDRADA- Hugo
* Com Impex SRL * Hune-" 

doara,’ anuh'ţă intenţia -d©
■ majorare a - tarifelor <je
I tttartâ,' cu * până

la 200 la sută. . (0662) ' '

_ #_ Pierdut parafă  ̂pie- ■ 
"cficaîâ, pe" numele "Se ~ .dr. . 
jjdateşoi Marja,,. medic prl- 
_mar ; medicină generâlă, 
"pediatrie. Se declară nulă.

(1033)
•  Pierdut legitimaţie; de 

serviciu, eliberată de 
Spitalul Judeţean Deva, 
pe numele de dr. Mateşoi

, Marfa, medic primar, me
dicină generală, pediatrie. 
Se declară "nulă. ’

(1033) ,
•  Pierdut carnet şomaj,

pe numele. Adam Aurelian. 
îl declar -nul. -. ;
■ . (0668)

COMEMORĂRI
•  Amintim celor 

carC l-au cunoscut şi 
iubit pe

MUŞA MONICA,
că astăzi 17 mai se 
împlinesc 2 ani de 
când ne-a părăsit.

Parastasul de pome
nire în data de 21 mai, 
la Lelese. Te iubim 
şi nu te vom uita 
niciodată. Fiica Mo* 
nica şi soţia Fîca.

(50977)___

D E C E S E
•  SALARIAŢII de la 

S. G. Panicor S.A. Hune
doara sunt alături de dl 
Moţ Constantin — lideF 
sindicat, la greaua dure
re pricinuită de dispari
ţia, fulgerătoare a mamei 
sale

ANGIIELINA
Dumnezeu s-o odih

nească în pace !
(0676)

•  Cu adâncă dure
re în suflete, anunţăm 
încetarea din viaţă a 

. dragului nostru prie
ten ,

./ - RULZAN SIMION ;
. înmormântarea, — 

astăzi, 17 mai 1995, ora 
14, la Gimitirui Be- f 

' jan. " Dormi; în -pace! - 
• Familia Radu.
. -  - ' (51058) ; -

S-.G. ^HBRMESC S.A. PEŢROŞANI 
" str. 1' Decembrie, 191S, nr." 90 . 
Organizează în data de 12. VI. 1995.

cu firme specializate ‘ în efectuarea eva- 
luaTii unor active aflate în patrimoniul so
cietăţii, ce urmează a fi vândute.

Relaţii privind licitaţia se pot obţine dc 
la sen ’." ad-tiv, telefon 054/542643.

S.C. ELVILA IMPORT-EXPORT SJR.L.
DEVA, STR. DEPOZITELOR, NR. 2

O F E R T â

En gros i
•  Margarină Linco 500 gr
•  Margarină Linco 250 gr
•  Ulei Floriol 1 1
Toate produsele sunt la "preţ de importator! .

(151188) *

DEVASAT
DISTRIBUITOR 

AUTORIZAT 
IN JUDEŢUL 
HUNEDOARA

AL PRODUSELOR NEI 
Vă prezintă oferta lunii mai: 

televizor color, diag. 51 cm,
fără teletext 662 688 lei
televizor color, diag. 51 cm,
cu teletext 797 208 lei ,
televizor color, diag. 54 cm,
fără teletext 778 800 lei
televizor color; diag. 54 cm,
cu teletext 862 344 lei
maşină de spălat automată
(18 programe) 962 286 lei

combină frigorifică 300 litri 962286 lei
combină frigorifică 260 litri 1117 800 lei
TOATE ACESTE PRODUSE POT JT

CUMPĂRATE ŞI CU PLATA ÎN RATE!
Vă aşteptăm zilnic la sediul firmei, între 

orele 8—18, sâmbătă, între orele 8—12.

DIRECŢIA MUNCII Ş l PROTECŢIEI 
SOCIALE

OFICIUL FORŢE DE MUNCĂ

ANUNŢ IMPORTANT (
în perioada 22. 05. — 10. 06. 1995 vor fi plătite 

restanţele cuvenite prin modificare^ cuantumului 1 
alocaţiei de sprijin de la 22 663 lei/luni la 32 385 lei/ • 
lună, conform prevederilor Legii 54/1994.

Vor primi aceste restanţe :
•  persoanele care au intrat în plată la aloca

ţia de sprijin înainte de data de 19. 08. 1994 şi s-au , 
angajat în perioada 20. 08.1994 — 31. 01. 1995; t

•  persoanele care au intrat în plată la 'alo- )
caţie dc sprijin înainte de data de 19. 08. 1994 şi au i 
ieşit din plată la termenul (expirare) de 18 luni în J 
perioada 20. 08. 1994 — 31. 01. 1995. )

Sumele vor fi achitate prin poştă1 in acelaşi sis- |  
tem obişnuit la plata ajutorului de şomaj sau alo- i 
caţiei de sprijin. i

------  i
Ir \ r ,> » 7  ^  Cel mal mare .D£X 1distribuitor 

en gros din 

ţară de

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTAT A 
IMPORT VEST 

VA OFERĂ : 
îmbrăcăminte şortaţă.
•— ofertă bogată io  sortimente de sezon 

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

*N OU! NOU! ,  N O U : 
Îmbrăcăminte NOUA din import C h in a :

- / •  treninguri şi bluze din bumbac 
. . •  bluze mâtase . .

La preţuri accesibile /
ATENŢIE!/! - - - - '

. .. Noua noastră adresă : ; Cluj-N.,.’ str. Iulie >
Manîu, nr. 6. Tel./Fax: 064 — 194030, 193493 
(ktni-vinerl: - 8-16). Orar depozit: satul Vlaha, 
luni — sâmbătă, între 9—16.

S.C. „MARM0SIM“ S.A. SIMERIA, 
str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. Hunedoara, 

telefon 054/660851, fax: 054/611270

Organizează licitaţie publică în fiecare 
marţi, la sediul unităţii şi joi la cariera Podeni, 
jud. Cluj, pentru elemente constructive recupe
rate din dezmembrarea unor barăci prefabri
cate din- lemn, precum şi pentru utilaje de pre
lucrarea marmurei şi pietrei, ce au devenit dis
ponibile ca urmare a retehnologizării societăţii.

Informaţii privind lista de utilaje şi ele
mente constructive ce se supun licitaţiei, se pot 
consulta la sediul societăţii sau Ia telefon 054/ 
660851. (151179)
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