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CALENDAR
j , 23 MAI |
. •  Cuv. Mihail Mărturi. j  
I sitorul, Ep. Sinadei; 1 
! •  S-au născut: în 1871, J

( criticul; literar GA- j 
RABET IBRÂILEA- * 
J . NU Im. 1936); în I 

I - 1880, scriitorul TU- ! 
$ DOR ARGIIEZI (m. |  
I 1967$; îu  1902, criti- J 
ş . cui litefar VLADI- > 
|  MIR STREINU (m. I 
î 1970); J
|  •  Au m u rit: in 1885, |  
J scriitorul. francez * 
|  VICTOR HUGO <rt. I 
I 1802); iu 1973, pro- '  
! zatorul I, LUDO (n. I 
I 1894); |
j  •  Soarele răsare la ora j 
I -.41 şi apune la 20,44; I 
« •  Au trecut 142 de zi- j 
1 le din an; au ră- J  
; mas 223. '

Prin deschiderea noii fabrici de pâine, afla tă  în probe tehnologice la Hune. 
doara, realizată de societatea româno.germană „ROMWEST PAN" S. A., s-au 
creat 30 de noi locuri de muncă. Utilajele de provenienţă germană ţi experien- 
ţa  brutarilor promit o pâine de calitate deosebită. ‘ Foto I>A VEL LAZA

Lăsaţi orice speranţe 
ziarişti care intraţi!

COANA PREŢURILOR
Ceea ce era de aşteptat, 

dar de nedorit, iată că se 
împlineşte. Adică are loc 
o nouă creştere a preţuri
lor la energia electrică şi 
termică, la gaze şi la pro. 
dusele alimentare, inclu
siv la- pâine, considerată 
ca aliment de bază în 
hrana zilnică. Executivul 
promite că va fi ultima 
măsura antipopulară şt 
antisocială din acest an.
Dacă va fi sau nu aşa, 
rămâne de văzut.

O mângâiere compensa-, 
torie oarecum — ni se 
spune — este o majorare 
corespunzătoare a salarii
lor şi a pensiilor. Aseme
nea situaţii s-au mai (Continuare în pag. a 2-a)
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întâmplat şi cu alte prile
juri, însă păcălit a rămas 
tot consumatorul şi contri
buabilul, deoarece nu s-â 
acoperit, în realitate, de
cât o mică parte din chel. 
tuielile populaţiei, majo
rările de preţuri ducând 
la o sărăcie tot mai ac
centuată şi la „uşurarea1' 
coşului zilnic, în sensul 
că se cheltuiesc tot mai 
mulţi bani pe alimente, în 
timp ce hrana este tot 
mai puţină sub raport 
cantitativ, ca. să nu mai 
vorbim de aportuh calorie

Este vorba de speranţe 
de documeiiţare. Cam a- 
eestea ar fi cuvintele ce 
ar merge adăugate lângă 
firma Uzinei Mecanice din 
Orăştie. Deşi îmi repugnă 
total ipostaza dc a fi ne

voit să-mi exersez ascu
ţişul tocului, indiferent de 
situaţie, modul fit care dl 
director Szabo al uzinei 
mai sus amintite înţelege 
să sprijine pr^sa. în ac. 
ţiuneâ ei de a se docu
menta şi informa cititorii, 
îmi impune acest lucru. 
Prevalându-so do ' necesi
tatea păstrării secretului 
militar (întreprinderea pro
ducând şi anumite repere 
militare), d-sa a refuzat 
practic orice dialog pri
vind chiar şi destinul ce
lor care, încă, mai lu
crează acolo. Oare chiar 
aţi crezut, dl» director 
Szabo, că n-am fi de ace
eaşi parte a baricadei, în 
ceea ce priveşte înţelege
rea necesităţii păstrării se
cretului militar? Şi poate 
că nu ar fi fost necesară 
aprobarea din partea mi
nisterului de resort, după

NICOLAE TÎRCOB

— Soţul dumneavoastră este bolnav de 
nervi şi a re nevoie de linişte absolută!

— Acelaşi lucru i-1 spun şi eu de o mie 
de ori pe z i !.,.

ADRIAN SÂLAGEAN

Secvenţă din timpul desfăşurării Galei laureaţilor. Kurutz Monica (Bu. 
cureşti) — premiul I. ^  Foto PAVEL LAZA (Continuare în pag. a 2-a)
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FLASH!
•  DOTARE. Recent, 

secţia interne a Spita
lului din Orăştie a fost 
dotată cu un gastrofibro- 
scop, aparat necesar diag
nosticării afecţiunilor gas
trice. Aceasta a fost 
posibil prin aportul so
cietăţilor comerciale „Sîil- 
mica" şi „Favior11, din 
municipiu, care au spon

sorizat spitalul, achitând 
cele 31 milioane de lei 
— costul gastrofibro- 
scopuluî. (E. S.).

•  AUTORIZARE. Fi
liala Deva a S.G. „Rom. 
sind“ Bucureşti, cu se
diul în str. IM. Kogălnî- 
eeanu, nr. 4, a fost auto
rizată să comercializeze 
mijloace de stingere a  
incendiilor, repararea ş1 
încărcarea acestora. De 
asemenea, firma livrea
ză încărcătura necesara,

pichete PSI şi unelte. 
(V.N.).

•  „AMĂNUNTE" SO
LICITATE TELEFONIC. 
Cineva ne-â sunat la 
redacţie pentru a ne în
treba cât costă o butelie, 
respectiv încărcatul a- 
cesteia. Ne-am interesat 
Ia Staţia PECO unde am 
aflat că preţul încărcă
turii cu butan al unei 
butelii este de . 7 200 lei 
în oraşe şi de 7 500 de Iei 
In' mediul rural. (E.S.),

•  IUBIRE DE FRU
MOS. Dna Anica Posto- 
lică este gestionară la 
magazinul comercial din 
Brănişca. în preocupă
rile sâle se înscrie atât 
buna aprovizionare a u- 
nităţii şi buna servire a 
populaţiei, cât şi înfru
museţarea spaţiului din 
faţa complexului. ' Am 
văzut-o recent lucrând 
la întreţinerea parcului 
din faţa magazinului 
tmde lucrează. (Tr. B.),

•  CONCURS „1995 -  
ANUL INTERNATIONAL 
AL TOLERANŢEI". Ma
nifestarea a fost gaz- 
duită de sala festivă a 
Liceului „Aurel Vlalcti" 
din Orăştie. Au partici
pat concurenţi din ci 
clurile primar, gimnazial 
şi liceal de la şcolile 
generale nr. 1, 2, Liceul 
„Aurel Vlaicu'1 .şi Gru
pul Şcolar Industrial de 
Chimie din Orăştie. Iată 
şi câştigătorii concursu

lui : ciclul prim ar; Lu
miniţa David (clasa a j 
IV-a C, Şcoala Generală |  
Nr. 1); ciclul gimnazial: '
Andreia Balaş (clasa a I 
VlII-a A, Şcoala Generală » 
Nr. 1); ciclul liceal: Ra- |  
mona Rad (Grupul Şco- J 
Iar Industrial tic Chi- |  
mic). (M.B.). I

.________ , i
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Geana preţurior
(Urmare dte

şi proteic tot mai neîn
destulător.

Semnalul declanşării noii 
nebunii şi goane a pre
ţurilor a fost dat de creş
terea costului combusti
bilului, de aici venind 
tot valul de scumpiri. Rău 
este însă că, profitând de 
o asemenea conjunctură, 
iarăşi Hi fac sumele şi re 
îmbogăţesc utili. Se ei a» 
genţi economici cu capital 
de ştaţ sau particulari, 
în vreme ce greul sunt 
nevoiţi sS4 ducă rcî mulţi 
şi oropsiţi. Deşi practic 
influenţa dată de combus
tibil bt structura preţu
lui unor ‘produs* şi sep- 
vicii p e  o pondere i e  
dusă, ordinul * e&tetm 
procente,
unii l a  mirese fefioswrflt 
şi efetarite ea 'M~-M fi 
chiar mal moft, cu sută 
la ?wsâ» I M  fe iwwt te 
bază nici o justiflcscre rea
lă, invocând diferite pse- 
texte bizare. fo ’ 1nunele 
libertăţii iSm mişc*re dt»' 
economia :« piaţă. .

Vrem nu vrem, ne place 
sau nu, trebuie să tre
cem şi peste «cest mare 
nare®, < afo a r  face si »sr 
îrttrehăm: efe va mai dura 
oaie periâadă neagră de 
tranziţie şi când vom «- 
junge la mult promisa re» 
* igwars a t r t  no: teci şl la 

socială fe-J*- 
lung visată ?
-- Noua escaladare a pre
ţurilor (dacă ar fi ultima) 
este ui) semn câ ne re
găsim greu cadenţa şi lo
cul ba economia de  piaţă, 
că asemenea practici au 
devenit o nţodă pentru a 
adânci decalajele deja 
foarte mari existente în
tre bogaţi şi săraci, «mo
da-  afeefor*# chiar şi ni
velul de t a l '  şl, ceea ce 
n« ao d e  *&»&»« Urii nr- 
M in  negative, s«tegfette 
îfeeă si îye
finţiaiului biologie «  
tusei mari p&rfi a popa» 
IsţM  ţării, căreia na  t 
n:>ă rămâi*® decât spe» 
ranţa ce preţuri!* sar I* 
d o p fe  câirfva. C ted a . 
nttm ş? nu ţte**
toeft. acum, si sv!*.>ţlu«ţr
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CURSUL V A LU T A R
23 MAÎ 139$

•  i  M i r  SUA — 1926 iei
• 1 matcă germană — 1337 lei
•  MO yeni japonezi — 2220 lei
•  t  liră sterilii* — m m  M
•  r  franc « w f e s  — MM Ml
•  1 franc francez — 3?7 lei
•  100 lire italiene — 116 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale
% RomănM, • ,Wvwvew evvvevvwvvvvvwvvvvvvvwwwyvvvvwvwv»<

î  Ziar editat de *5
! CA$Atm pm M $tm ttm &  !
* ; „CUVÂNTUL UBER" DBVA «
I  societate pe acţiumcu capitaipmai I
I înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, cu |
|  nr. J«M518/199t Cont:4072613110B.C.R. Deva |
■ Cod fiscal: 2116827

CONSILIUL OE ADMINISTRAŢIE.
Dumitru Gheonea. preşedinte (redactor şei). 

Tibenulstrate vicepreşedinte (redactor şet adiunct).
I
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ĂJDUNAţtEA REGIUNILOR EUROPEI
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0 dezvoltare comună, cu respectarea 
specificului regional

A cincea reuniune a 
'Comisiei a  Vl-a a Adună
rii Regiunilor Europei 
(pentru cultură, educaţie, 
formare, tineret, minori» 
tfiţi, roass-media sport şî ■ 
programe eur tene) a  fost 
găzduită te r  Smâ v  tre 
cută, de Hofol Kastely din 
Szirak, regiunea Nograd, 
Ungaria. I a  reuniune au 
participat reprezentanţii a 
44 de regiuni, din Româ- 
nia fiind. prezente ' alături 
de Hunedoara judeţele 
Arad şi Harghita.

Au fost abordate mai 
multe probleme In cadrul 
acestei reuniuni Intre s- 
cestea un Joc important a 

t " discutarea. stadiu- 
tel de nraraare .» lucrări
lor ta  domeniul eduedni 

■■şi :Şm;mŜ , - inclusiv^ pro- 
-feştofede. Afi -fost preren» 
tete rezultatele anchetei 
cu privire ■ i& parteneriato 
(chestionar la care au cp» 

tâteiret l i î  ce  regiuni), pre
cum ş i  cefe ale subcomi
siei Eurodyssăe, care se 
ocupă de perfecţionarea 
profesională - â  tinerilor, : 
program de formare - de 
«are benefieiazfi şi jude
ţul nostru. In acelaşi con- 
text s-a *îâ»a-ţ cal 
•iz acum deschis ţările» 
din Est şi un alt pro- 
gram de pregătire — So- 
erates. Referitor ia pre
gătirea tinerilor s-a sub- 
liniat efi surit necesare’:' 
descentralizarea sisteme
lor de învăţământ din u- 
nele ţări, pentru ca for
marea profesională să fie 
considerată ca un element 
al* industriei, calificarea să 
aibă o mai mare mobilita
te şi adaptibiiitate (ca în 
Germania, de pildă); un 
mai mare aport poliţie in 
soluţionarea problemelor 
sectorului educaţional; în
lăturarea birocraţiei; rea
lizarea unor Schimburi în
tre şcoli, vizite de docu
mentare, burse de studii. 
De asemenea, tinerii să 
fie astfel formaţi Jncat 
să poată muncă şi în alte 
ţări, iar între reprezen
tanţii diverselor reguni Să 
existe . un permanent 
sfchimb de idei. Nu tre
buie neglijată nici educa- . 
ţia adulţilor, care sunt

„Purtătorii democraţiei'*, 
motiv pentru care se vor
beşte acum de „programe 
de studiu pe tot timpul 
vieţii**.

Un alt subiect amplu 
dezbătut a  fort coopera
rea interregională în cul
tură ; Implicaţiile artico
lului 128 al Tratatului do 
la Maastricht şi progra
mele Uniunii Europene.
S-â precizat că sunt ne
cesare proiecte comune, 
de amploare, care să le 
includă şi pe regiunile ţă 
rilor ferice, proiecte pen
tru care să se găsească re
surse de finanţare. ‘în a- 
cest sens, una dintre pro
puneri a fost ca ţările ’ 
vestice să ofere celor din 
est posibilitatea “nor sta
gii pe anumite perioade in 
care să ce informeze şi 
să se formeze. De aseme
nea, arătat importan
ţa creării unei reţele 
culturale in ţările rituale 
de-a lungul Dunării. Pe 
lângă problema finanţării 
(mereu amintită, mai ales 
de cei din est), la acest 
subiect s-au evidenţiat şi 
alte aspecte, eum ar H : 
intenţia realizării urnei 
culturi comune in Europă 
(concept ce mai presupu
ne încă interpretări şi 
discuţii), sub coordonarea 
ARE; nevoia armonizării, 
întrucât există politici cul
turale divers orientate; 
stabilirea priorităţilor; 
rapdrtul cultură — econo
mie ş.a.

Referitor la problema 
minorităţilor, care a consti
tuit o altă temă a reuniu
nii, s-a precizat că ea 
există în toate statele eu
ropene, dintre nare doar 
unele au ratificat conven
ţia—cadru privind protec» 
ţia minorităţilor. De ase
menea, s-a subliniat că în
jt—• • -  •—»**» *—,•—*— —*-*•- -*

Lâsaţi orice speranţe

Consiliul Europei regiuni
le nu sunt ' reprezentate 
direct, deci nu-şi pot ex
prima nemijlocit interese
le locale, de aceea '’ arta 
necesar ea  £ .&  s& fie in»

- format .despre ■ activitatea 
A.R.E. S-a sud arătat - 
că ţn  unele state vestice 
democratice nu sunt re
cunoscute l imbile minori- 
tăţilor, că tn privinţa drep
turilor minoritarilor se 
aşteaptă şi altceva decât 
-»pî tele culturale.

Cum pe ordinea de zi a 
figurat şi o  comunkare 
astmra seminarului p ri
vind presa locală, de la 
Szoinok (Ungaria), din 
23—25 martie a.c., dl Ci- 
prian Alic, şef birou . re
daţii cu pubiicuL ptotoefe, 
mass-media la Consiliul 
Judeţean Hunedoara, şi 
raportor A.R.E., a  propus 
o- rezoluţie pftvted reali» 
zarea unei colaborări Şa
tre  ziarişti din est şi din 
vest, Ia cadrul unor 
schimburi de experienţă 
fotre profesionişti . din 
diverse regiuni.

Că o concluzie ia lucră
rile reuniunii, redăm de
claraţia forat* pentru zia
rul nostru de <U E. Keith 
Griffiths, preşedintele Co
misiei a VI-® AR.E.: „Ul
timele noastre . dezbateri 
eu confirmat progrese A» 
mense In «fitroţia realiză, 
vii programelor comisiei. 
Interesul pentru dezbateri 
din partea unor reprezen
tanţi guvernamentali de
monstrează dorinţa deo- 
sebitâ de a soluţiona cu 
succes problemele. Sarcina 
noastră principală este 
de a pune Jn faţa oame
nilor toarte problemele şi 
toate soluţiile pentru a fi 
înţelese politica şi dorin, 
fele noastre".

VIORICA ROMAN

(Urmare din pag t)

cum „spiritual** aţi spus, 
pentru a ne putea spune 
câte ceva despre viaţa 
.urinei pe care cu onor o 
conduceţi. Cât despre a . 
gresiuaea verbală a  cola

boratorului d-voastră ce
a ria  întinat urechile, sur- 
prtezătoare şi nelalocul ei, 
aari bine să 6u pomenim.

In rest să aurim numai 
de Mae, dle director t Asta, 
fireşte, dacă ne veţi per. 
mite.
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G,35 Seriale e Desene 
animate; 9,05 Kojak (s);
10.00 O familie foarte
drăguţă (s); 10,30 Cheers 
(s); 11,00 Frumos şi
bogat <s); 11,30 Vremea 
dorinţei <s); 12,00 Pre
ţul e fierbinte (es); 12,30 
Duelul familiilor (cs);
13.00 Magazinul amiezii ;
13,30 Springfield Story 
(s); 14,15 Santa Barbara 
(s); 15,05 Pasiunea ei e 
crima (s.p.); 17,00 Hans 
Meiser (talfcshow); 18,00 
Jeopardy! (cs); 18,30
Intre noi (s); 19,00 Fru
mos şi bogat (s/rt; 19,45 
Ştiri, meteo, sport; 20,10
E xploziv--- - magazin;
20,40 Vremuri bune şi 
rele; 21î15 Detectivu) 
Bolko (s.p.).

CANALE 5 NBC
7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 

Parlamentului; 10,00
Show-ul lui M. Costanzo 
(r); 12,45 Forum (ma
gazia); 14,00 TG 5. Ş tiri; 
14,25 Cotidiene; 14,40
Beautiful (s); 15,20 Com
plot în familie (show), 
cu A. Castagna; 17,00 
Desene animate; 19,00
O. K., preţal e corect (cs); 
20,00 Roata norpcului 
(cs); 21,00 Ştiri; 21,25
Circulă zvonul (show) ; 
21,40 Marele foc (s); 23,45 
Ştiri r 2,30 Cotidiene (r); 
2,45 Circulă zvonul (r); 
3,30 Target (r); 4,30 Fie
care volum (r); 5,30 Nu
doar moda (r).

8,30 Brunch — TV (ma
gazin TV); 10,30 Gimnas
tică matinală; 11,00 tn 
orice caz, Stephanie (s/ 
r); 12,00 Treci Ia casă,
dragă! (s); 12,30 Loving
(s); 13,00 Vecinii (s); 13^0 
Soarele Californiei (s);
14.25 Falcon Crest (s);
15.25 Numai iubire nu !
(sit. com.); 15,55 Star Trek 
(s); 17,00 Legea străzii 
(s.a.); 18,00 Să riscăm! 
(cs); 19,00 Totul sau ni
mic (cs); 20,00 Ştiri, me. 
teo, sport; 20,30 Roata
norocului (cs); 21,15 A.S. 
(s.p.); 22,15 Hunter (s. 
p.); 0,00 S p ire i TV (re
portaje); 0,35 Ochii ar
zători din castelul Bar- 
timore (f. gr., Anglia, *63); 
2,05 Reluări.

6,30 Ştiri, eu Tom Bro- 
kaw; 7,30 In miezul a- 
facerilbr (mag.); 8,00 Azi 
— informaţii la z i ; 10,00 
Comerţ TV ; 11,00 Piaţa 
europeană; 16,00 Roata 
banilor — piaţa ameri
cană; 19,00 Ari — infor
maţii ; 20,00 Ştiri IT N '
20.30 Viaţa noastră. E- 
misiune ecologică; 21,00 
Entertainment X-PrCSS: 
magazin cinematografic;
21.30 Dateline — retro, 
spectivă; 23,30 Show-Ul 
serii, cu Jay Leno; 0,30 
Real Personal — talk- 
show; 1,00 Buletin fi
nanciar ; 2,00 Timp egal, 
cu M. M ataiin; 340 Pa- 
şaport (do. turistic); 4,00 
Destinaţii de vacanţă.

£5*

A80 Golf •  PGA foiro- 
pean Tour; 10,30 Gim
nastică •  Câmp. Interna
ţionale ale Franţei de la 
Parls-Bercy (sei.); 12,00
Nataţie •  Cupa Europei 
Ia sărituri de la Stras- 
bourg (scL); 13,00 Fotbal 
•  Eurogoiuri; 1440 Ma. 
gazinul sporturilor cu 
motor; 1640 Tente •
Finala turneului ATP de 
la Coral Springs, SUA 
(înreg.); 1840 Magazin 
olimpic; 1940 Fotbal •
Eurogoiuri; 20,45 Buletin 
de ştiri 1 ; 2140 Magazi
nul sporturilor cu motor; 
23,00 Box •  Titlul brita
nic la categoria uşoară; 
0,00 Snooker a  Liga Eu
ropeană 1995; 2,00 Bu
letin de ştiri 2.

M A S p ,  

23 MAI

7,00 TVM * 
iămak $ M  ■ fot' f ih u i  
oră; S45 Serial (r) 9 
■Suri»'. Barbare; - U H  
Limbi străine; Hy» 
Film .• O absenţă im 
deiungaift '
f o f i  Dusrae a f i r a f o  
tLM  TVB fofe şi TVR 
Onfilfo .MM* #» in 
fatsuţl I; 174» Con
vieţuiri; 1840 fortul 
despre muzică ferit 
S840 'Desene .anlinn» - 
te; 1940 Festfenfol 
„Maria Tănase** fedL 
fia a  XVHl-ri: 1040 
Şretei «  .«fon fi M f o .

&2040 A ctuafifi^n 
eo « f e t i t ;  m m  
Spovedania (film. Ifo» 

mânfo 190SR M »  
Reflect»; 2345Goncfi 
0,15 hteidianeie dan- 
sulul.

74* La t r e n  «nft |  
9,15 Ora de m orte*; 
1140 Telejurnal Wmrlă, 
n e t; U40 a n t e t  •» 
M o r t e ;  1240 M um  
jeria de «ttrt£ (t rateu 
TV — reluare); Săi» 

Actualităţi; 1940 lim bă 
străine (r): f i t t : . fot. 
sene animate; M j t  
Şi bogaţii fdfenc fie. 
ria»; 1740 &  de 
milioane (p. I); tt,M  
Aur si nrert (serialj; 
18.30 23 de nriBomfe 
(P. II); 2140 TVM « 
Mesager; 2140 Intre 
da si n u ; 2240 Ore. 
d o ; 23,15 jjwapiei
marilor speranţe 
tru TV),

11,00 Serial a Prin. 
ţul din Bel Air feJS 
1140 Serial •  n f e u  
Crest (r); 1240 Serial 
•  „Msami Vlce" fifs 
1340 Vrea T E U H  fi): 
14.10 Videotext; m M  
Desene animate; 1840 
Documentar fi Mkmn. 
gementul in afaceri;
19.00 Mafalda ; 204»
Serial •  F A I. — ep. 
24; 20,50 Doar o vor
bă să-ţi umi sptnu, ;
21.00 Telejurnal f i .
misiunea de ştiri a 
TELE 7 abc din U . 
05); 2140 Serial •  
C.H.I.P.S. — ep. t f  î 
22,20 Chp Vfim: 284» 
Film artistic. „SfiieaiiH< 
(SUA, 1967); 2345
Videotext.

940 Videotext; 10,00 
Observator •  Antena 
1; 11.00 Agenda săp
tămânii ; 1140 Fttm 
artistic •  Cobra nea. 
gra; 1340 Videotext [ 
1740 Observator a An
tena 1 ; 184» „Noi" « 
Emisiune* redacţiei de 
tineret. Emisiune jubi
liară: a X-a fe); 1940 
Film artistic, „Noile re 
venturi ale Iui Heidî**; 
2140 Videotext.

Anul VII 9  Nr. Marţi, 23 mai 1998



„Surpriza" de la 
Piatra Neamţ

Primele patru echipe din 
fruntea clasamentului şi-au 
asigurat cele 3 puncte pu
se în joc, păstrându-şi 
locurile anterioare. Pentru 
Steaua (2—0) cu Inter,
Univ. Craiova (2—1 cu O- 
ţelul Galaţi) şi Dmamo 
a - « )  cu Petrolul, n-au 
fost probleme deosebite, 
partidele desfăşurând u-se 
„Ia pas", Dinamo îndeo
sebi neaccelerânc}. nici du* 
pă ratarea oaspeţilor a 
unei lovituri de la 11 m 
(„telefonată"), mingea da- 
tâ eu încetinitorul. In 
schimb Rapidul a trebuit 
să se întrebuinţeze la „U“ 
Cluj şi a învins cu 2—1.

La F.C. Maramureş, 
UTA a condus din 
mta 10 până în mln 
05, când Ghindă a ega
lat şi apoi în mţn 75 şi 
83 Piroşfca le-a fâcut-o a- 
râdenilor, ridicând scortti 
la 5 —1 tn favoarea bâi- 
mârenilor. Fotbaliştii de 
la Electroputere au pier
dut din nou la scor <4—0 
la FC Argeş) şl au „pre* 
luai" periculosul loc 15 
al... barajului. F.C. Bra
şov a Obţinut o victorie 
preţioasă în faţa Farului 
cu 2 —  î. „Surpriza" a pro- 
das-o In această etapă 
Sportul Studenţesc, câş
tigând cu 1—0 acolo unde 
echipe bine cotate n-au 
putut scoate nici o rerni- 
zâ — Ia Ceahlăul P.N. 
Putea fi şi o surpriză 

oaspeţii jucau bine. 
Jocul ar fi fost ah- 
t de ambele părţi, 

ar dacă tribuna şi-a hui
duit propriii jucători, da
că crainicul de la Radio 
Bucureşti a cerut spre fi
nalul meciului să trans
fere transmisia în altă 
parte, jocul fiind peni
bil, ce să mai zicem 7

REZULTATELE ETAPEI :”„U‘ Cluj
— Rapid 1—2 ; F.C. Maram. — U.T.A. 
3—1 ; Steaua — Inter 2—0 ; F.G. Argeş
— Electroputere .4—0 ; GI. Bistriţa — 
F.C. Naţional 2—1 ; Ceahlăul — Spor
tul 0—1; F.C. Braşov — Farul 2—1; 
Dinamo — Petrolul 1—0; Univ. <3ra- 
iova — Oţelul Gl. 2—1.

e  E A  S A M E  N T U E

1. STEAUA 29 19
2. Univ. Craiova 29 18
3. Dinamo 29 16
4. Rapid 29 15

' 5. F.C. Argeş 29 14
6. Ceahlăul 29 13
7. Gl. Bistriţa 29 13
8. F.C. Naţional 29 13
9. Petrolul 29 12

10. Inter 29 13
11. Farul '  29 11
12. „U“ Cluj-N. 29 11
13. Oţelul Gl. 29 9
14. F C. Braşov 29 7
15. Electroputere 29 8
16. F.C. Maram. 29 6
17. Sp. Studenţesc 29 5
18. U.T. Arad 29 4

ETAPA VIITOARE : Ceahlăul — Gl. 
Bistriţa ; F.C. Naţional — F.C. Argeş; 
Electroputere — F.C. Maram.; In ter — 
„U“ C lu j; U.T.A. — Steaua; Sportul — 
Petrolul; Oţelul — Dinam»; Farul — 
Univ. Craiova; Rapid — F.C. Braşov.

2 52—16 
6 63—27 
9 50—29

10 47—33
11 36—44
11 45—42
12 52—46
12 55—50 
10 40—35
13 43—44 

6 12 37—42
4 14 33—36
8 12 40—45
9 13 31—48
5 16 25—40 29 
9 14 31—49 27

10 14 19—̂39 25 
9 16 23—57 21

59
52
49
46
44
43
43
43
42
39
37
35
30

1

României
Mâine, la Craiova şi Ploieşti se dis

pută returul din semifinala. Cupei Ro
mâniei la fotbal, dintre Universitatea — 
Rapid (in tur 2—0 pentru ceferişti) şi 
Petrolul — ,.U"“ Cluj Napoca (6—0 în 
tur}.

Dacă după meciurile din retur rezul
tatul general vă fi egal, se califică e- 
chipa ce a marcat mai multe goluri în 
deplasare. Dacă egalitatea persistă, par
tidele din retur se prelungesc cu câte 
15 minute şi echipa ce va înscrie pri
ma, va fi  declarată învingătoare (după 
sistemul golu lu i de aur“ sau al „morţii 
subite"). Dacă scorul se . menţine egal 
şi după prelungiri, se execută loviturile 
de la 11 m.

Corvinul a cedat in
Sâmbătă la Craiova, cu IEELIF, Corvinul 

nu a jucat râu. A capotat însă cu puţin îna
intea încheierii partidei, golurile 2 şi 3 „în- 
casându-le“ în ultimele minute de joc. Hune- 
dorenii s-au deconectat Înainte de sfârşitul 
partidei şi oltenii i-au taxat ca atare. Din nou 
Romică Gabor a fost foarte bun şi a înscris 
golul Corvlnului. Mulţi se aşteptau la un âlt 
rezultat la Craiova. După excelenta partidă 
cu Poli Timişoara, nu numai cei aproximativ 
12 000 de spectatori prezenţi la acest meci, dar 
şi alţi simpatizanţi ai Corvinului sunt îndrep
tăţiţi să creadă în hunedorerri, că la baraj 
indiferent cu cine va cădea, va învinge dacă 
va repeta jocul practicat în compania Poli
tehnicii Timişoara. Şi credem din toată ini
ma că aşa va fi fiindcă Corvinul nu mai poa
te pierde locul doi şi deci participarea la ba
raj. Mai sunt patru etape, cu 2 jocuri acasă 
şl două în deplasare. Dacă pe teren propriu 
hunedorenii nu sunt vulnerabili, în deplasare 
ar trebui să se mobilizeze, să -lupte până în

DIVIZIA A  1
REZULTATELE ETAPEr: Steaua Mizil — 

Rocar 1—2 ; Constant — Bucovina 2—0; D.) 
Piteşti — Gl, Buzău 2—2 ; F.C. Vâlcea — 
Poiana 2 —0 ; Cetatea — Selena Bc. 3—2 ; Faur 
— Portul 2—1; FI. Moreni — Poli.' laşi 2—1; 
Callatis — Acord Focş. 2—2 ; Met. Plopeni — 
Unirea Brăila 2—1.

C L A S A M E N T  U

minute de joc V-I o

1. Selena Bacău 
2..B. Un. Brăila*
3, Foii. laşi 
4* Cetatea. Tg. N.
5. Bucovina Suceava
6. Dada Piteşti ’
7. Poiana Câmp.
8. Gloria Buzău
f  . Constant Galaţi 

16. Steaua Mizil 
41* Faur BltC.
12. Metalul Plopeni 
13* Rocar Boc.
14. Portul C-ţa
15. Acord Focşani 
I6r Flacăra Moreni
47. F £ . Vâlcea
48. Callatis Mg.

30 21 4 5 
30 20 2 - 8 
30 15 7 8 
30 16 4 10 
30 14 6 11 
30 14 3 13 56—16 
30 84 2 14 49—47 
3® 43 5 12 38—38 
30 13 4 13 38—37 
30 12 « 42 44—37 
30 19 8 12 39—39

65—22 
62—21 
52—26 
49—10 
36—10 47 

45

67
54
52
52

ulUmtil minut de joc. "Să nu uităm că meciul 
de baraj se dispută pe teren neutru. Şi pşate 
cele două următoare deplasări ale Corvinului 
la CFR .Cluj şi Jiul Petroşani vor constitui 2 
repetiţii bine venite pentru antrenorii şi ju
cătorii Corvinului.

E bine (pentru Corvinul) că şi principalii 
lor urmăritori în clasament — CFR Timişoa
ra şi Tractorul Braşov, au pierdut şi practic 
nu îi mai poţ ajunge. Ceea ce permite antre
norilor Neluţu Petcu (principal) şi secunzilor 
săi V. Stoica şi Florică Văetuş să pregătească 
în linişte „examenul" promovării.

Apele limpezi, liniştite din fruntea clasa
mentului sunt învolburate rău în subsol, că
derea aproape liberă din ultimele etape a fot
baliştilor de Ia F.C. Bihor i-a adus pe locul 
15, ce înseamnă baraj I E drept că şi alte 
formaţii sunt foarte pe aproape, unele foarte 
bine cotate în tur ! E palpitantă „întrecerea"
pentru evitarea „mlaştinei". . *

S. CERBU

DIVIZIA A 2 . —
REZULTATELE ETAPEI : Gl. R e p ţŞ te  f 

Jiul 2—ă ; C .F iţ Cluj — Unirea A.I. 2-5;•* 
Metrom ^  Gaz M. 3—1; Poli. Timiş. — CJ.K- V 
Timiş. 2—0; I.E.E.LJt.F. — Corvinul 3—1; , 
Phoenix — C.S.M. Reşiţa 0—1: Armătura Z. 
— AS.A. Tg. M. 0 -3  ; F.e. Bihor — I.C.I.M. 
2-—2 ; Un. Dej — Tractorul Bv; 3—1. *

C L A S A M E N T U L  ' ^
3 73—18
8 68—32
9 44—33 
8 41—28

44
44
43
42
38

74
58
51
50
44
«
44

30 12 2 16 33—40 38 
30 *2 2 16 30-52 38 
36 11 4 15 37—48 37 
30 ÎL 4 15 42-54 37- 
30 »0 5 15 34—43 35 
36 10 4 16 31—43 34 
30 5 3 22 34—93 1822 34—93

* Echipă penalizată cu 8 puncte, - • 
ETAPA VIITOARE : Faur — Roear; Poli 

— Callatis; Gl. Buzău — Cetatea; Acord — 
D. P iteşti; Selena — F.C. Vâlcea; Poiana — 
Constant; Bucovina — Steaua; Portul — Met, 
Plopeni; Unirea Brăila — Fi. Moreni.

1. Poli. Timişoara-
2. Corvinul Huned.
3. C.F.R. Timiş.
4. Tractorul Bv.
5. A.S.A. Tg. Mureş
6. Jiul Petroşani
7. Met- i  Bv.

’ ■■ 8. finirea Dej
9.- Gtor& Keştţa 

19. C SM . RCşiţa 
Ui Unirea A. luita 
12 «.EE.L4JF. Cv.
43. Gaz Metan
14. ICUML Bv.
15. F.C. Bihor
46. C.F.B. Cluj
47. Pboenix B. Mare 
18. A n^itura Zalău

ETAPA VIITOARE; Phoenix — Jiu l; 
I.C.I.M. — Unirea Dej; C.F.R. Timişoara — 
I.E.E.L.I.F.; Tractorul — Poli. Timiş.; Corvi
nul — Metrom; Gaz M. — C.F.R. Cluj ; Uni
rea A.I. — Gl. Reşiţa ; A.S.A. — F.C. Bihor; 
C.S.M. Reşiţa — Armătura. *

30 22 5 
30 18 4 
30 15 6 
30 14 8 
30 12 8 10 45—35 
30 14 2 14 53—48 
30 14 2 14 34—35 
30 43 4 43 ‘41—40 
30 43 4 13 
30 41 9 10 
36 12 5 13 
30 12 5 13 
30 13 4 13 
30 12 4 14 
30 11 5 14 
30 8 7 15 
30 7 7 16 
30 2 5 23

37—39
25—31
36—32
41—47
40— 33 
34—32
41— 43 
39—58 
17—51 
17—87

43
42
41
41
40
40
38
31
28
11

DIVIZIA B, seria a lîî-a
%l

'■%i
I U.M. Tim'şoara -  Vega Seva 2*0!

l

Duminică la Timişoara 
s-a disputat meciul U.M. 
Timişoara — Vega Deva 
din cadrul etapei a 33-a. 
la  duda rezultatului ne
favorabil pentru deveni, 
jocul a fost frumos, apre
ciat <ile spectatori, pen
tru acurateţea fazelor 
create de cele două echi
pe. Deşi Vega a aliniat 
o formaţie lipsită de 5 
titulari — Bulgaru, Nea- 
gu, Fartuşnic, Stan şi 
Danciu, tinerii fotbalişti 
au evoluat destul de bi
ne. Gazdele, aflate în zo
na „nisipurilor mişcătoa
re", înaintea acestei par
tide, au început cu mul
tă ambiţie jocul. Devenii 
s-au apărat, dar n-au ui
tat nici de atacurile la 
poarta timişorenilor. In 
min 30, la o lovitură de 
colţ, Elek execută foarte

bine la Rădos, care a t r i - |  
mis mingea cu capul în i 
b a ră ! Zece minute mai J 
târziu, gazdele beneficia- |  
ză de o lovitură liberă ‘1 
de la 16 m şi aşa înscriu j 
primul gol al meciului. |  

După pauză, timişorenii J 
se menţin mai mult în |  
atac şi reuşesc să mai < 
marcheze un gol în min |  
72. î

Vega Deva a aliniat I 
formaţia: 1

— Rahoveanu, Răducă- | 
nescu, Davidoiu, Euca, Be- J 
rindei, Popa, Clobanu (70 | 
Cîrstoiu), Rădos. (’46 Oa- * 
cheş), D. Gabriel, Tănase, |  
Elek Szemely.

In etapa următoare, du- I 
minică 28 mai, Vega De- > 
va primeşte, pe teren pro- J 
priu, replică Minerului j 
Mătăsari.

©. SANDU |

REZULTATELE ETAPEI DE DUMINICA; Mi
nerul Certej — Favior Orăştie 3—2 ; Constructo
rul Hunedoara — Minerul Livezeni 2—1 ; Victoria 
.’9â Călan — Jiul Petrila 4—0 ; Min. Şt. Vulcan — 
Haber Haţeg 3—0 ; Dacia Orăştie — Metalul Criş
cior 2—0; AJS.A. Aurul Brad — Minerul Ghelari 
3—0; Min. Bărbăteni — Min. Aninoasa 0—4 ; C.F.R.

- Simeria — E.G.C.L. Călan 2—3.

C L A S A M E N T U L
I. TVfinerul Certej 31 24 6 1 99— 26 78
2. Victoria ’90 Călan 31 19 2 10 64— 30 59
3. A.S.A. Aurul Brad 31 19 1 11 78— 31 58
4. Minerul Aninoasa 31 18 4 9 6 4 - 31 58

.5. Min. Şt. Vulcan 31 18 3 10 58— 47 57
6. Construet. Huned. 32 18 2 12 74— 46 56
7. Dacia Orăştie 31 18 0 13 83— 46 54
8. Minerul Ghelari 31 15 4 12 61— 48 49

, 9. Minerul Livezeni 31 14 5 12 49— 43 46
40. Minerul Bărbăteni* 31 13 6 12 60— 45 45
41. Jiul Petrila 31 14 3 14 63— 54 45
12. Minerul Teliuc 31 10 3 18 31— 78 33
13. Favior Orăştie' 31 9 4 18 39— 71 31
44. Metalul Crişcior 31 9 3 19 40— 72 30
15. Haber Haţeg 31 7 6 18 45— .86 27
16. E.G.C.L, Călan 31 8 3 20 37—114 27
17. C.F.R. Simeria 31 2 5 24 23—100 11

Acum, când ne apro
piem de finalul Campio
natului Diviziei C/  situa
ţia în clasament nu e cla
ră, doar ultima etapă de 
joi va aduce clarificări
le necesare pentru răv- 
niturile locuri 2—i, dar 
şi din subsolul clasamen
tului. Etapa de duminică 
a fost a gazdelor, cu o 
singură excepţie, victoria 
formaţiei EGCL Călan la 
CFR Simeria. O figură 
frumoasă a făcut Favior 
Orăştie, la Certej, unde 
cunoscuta apărare a lide
rului a fost perforată de 
două ori, fapt neizbutit

de echipe cu pretenţii, 
de pe lacurile fruntaşe 
ale clasamentului! *.Şi nu 
era mult ca Favior să 
plece cu un egal!. Se, 
de că băieţii de la j 
tef sunt cu gândul'Tai. 
raj. Şi bine Jac „

Joi sunt câteva meciuri 
foarte importante: Mine
rul Aninoasa — Aurul 
Brad, Mineriţi Ghelari — 
Minerul Şt.' Vulcan, Me
talul Crişcior — Victoria 
Călan. Rezultatele din a- 
ceste partide, dar şi cele
lalte jocuri, vor contura 
clasamentul final.

ULTIMA ETAPA, (joi, 25 mai): Min. Livezeni 
— Min. Certej ; E.G.C.L. Călan — Min. Bărbăteni; 
Favior Orăştie — C.F.R. Simeria; Metalul Criş- 1 
cior — Victoria *90 Călan ; Jiul Petrila — Min. Te- i 
liuc ; Haber Haţeg —• Dacia Orăştie; Min. Ghe- 1 
lari — Min, Şt, Vulcan ; Min. Aninoasa — A.S.A. \ 
Aurul Brad. ţ

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 21 MAI 1995

I Bari — Roma 2—2 X

II Cremonese — Paidova 3—0 1
III Fiorentina — Torino 6—3 1
IV Genoa — Foggia 3—0 1
V Inter — Cagliarl 1—2 2

VI Juventus — Parma 4—1 1
VII Lazio — Sampdoria 1—0 1

VIII Heggiana — Brescia 2—0 1
IX Ascoli — Vicenza 0—0 X

X Chievo — Coscnza 1—0 1
XI Lucchese — Venezia 1—1 X

XII Perugia — Udinese 1—0 1
XIII Piacenza — Atalanta 1—5 2

Fond de câştiguri : 114 033 829 lei.
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le i pe lună

— De trei ori pe săptă
mână. De la fabrica din 
Călan. Pâine bună. Coman
dăm cam câtă se vinde, să 
mo dăm oamenilor veche 
— preciza dna Tatiana 
Gruesc.

— Ce v-au cerut cum
părătorii în ultima vreme 
şi n-aţi avut să le oferiţi ?

— Sandale de cauciuc, 
anumite nymere. Se folo
sesc . mult în acest sezon, 
când oamenii ■ ies la mun
ca câmpului.

— Şi chiar acuma nu 
aveţi.

— Am fost la I.C.R.T.I. 
Deva, dar nu am găsit în 
depozite. O să mai insis
tăm.

— Magazinul este destul 
de plin. Vindeţi lunar în 
valoare de... ?

— ...5, 6 sau 7 milioane 
de lei. Am putea şi mai 
mult, dar nu prea sunt 
bani la oameni...

Pagină realizată de 
TRAIAN BONDOR, 

GIÎ. I. NEGREA

P Ă D U R A R U L

La moara de apă a dlui IOAN GRECU, din 
satul Luncani ■— vin mulţi oameni din satele de mun
te ale Boşorodului.

Filon Grecu face parte 
din brigada silvică din 
Luncani, comuna Boşo- 
rod, condusă de dl Ioan 
Terhetean. Este cel mai 
tânăr pădurar din for
maţie. A îmbrăcat haina 
verde a acestei meserii 
întrucât şi tatăl său, ce 
poartă acelaşi nume cu 
fiul (sau, poate, invers), 
a fost om al pădurii vre
me de 47 de ani. Pădurar 
este şi un unchi al său

— Traian Grecu şi fiul 
acestuia, deci văr primar 
cu Filon G. Dănuţ Gre
cu. Aşa că această fru
moasă profesie face par
te, cum s-ar zice, din fa
milie.

Filon Grecu locuieşte 
în buza Peşterei Ciclovi- 
na şi îşi are cantonul în 
jurul acesteia. Este de 
părere că oamenii din sa
tele de munte ale Boşo
rodului sunt foarte de

treabă şi şe împacă foar
te bine cu ei, deoarece 
nu se dedau la fapte care 
să pericliteze aurul ver
de. La această realitate, 
este cert acest lucru, a 
contribuit şi contribuie şi 
strădania dlui Filon Gre
cu senior, acum la pen
sie, fiul dumnealui, ca şi. 
Traian şi Dănuţ Grecu, 
unchiul şi verişorul celui 
despre care am scris a- 
ceste rânduri.

«t

I
»*
»»
I

% *

I

La Oficiul poştal din 
Boşorod am găsit-o la 
treabă de dimineaţă bu
nă pe dşoara Valeria 
Iscru, pe care o ştiam la 
Oficiul poştal din Ora
şul Nou Călan.

— Din 1990 până acum 
trei săptămâni am lucrat 
la Călan. Prin schimba
rea dnei Tiberia Popo- 
vici (care am aflat că 
este în cercetări pentru 
nişte încurcături cu pen
siile unor oameni), am

fost numită dirigintă aici.
— Cu ce gânduri aţi 

luat în primire acest post 
deloc uşor ?

— Presa cum soseşte la 
Boşorod ?

înainte de ora 10, 
faţă de ora 13, cum ve-

cn câteva , ore mai ■ de
vreme., - .'

. Câţi abonaţi, şunt. ne

Lum e nouă, tre b u ri bune

— Bineînţeles, cu gân
dul să fac treabă bună, 
împreună cu cei patru 
colegi.

nea înainte. S-a schim- luna în curs, la ..Cuvân- 
bat traseul maşinii şi este tul liber** ? 
mai bine aşa. Abonaţii ' — 200, Un număr care
primesc „Cuvântul liber*1 se menţine de multă vre

me. Mai avem 28 de a- 
bonaţi la „Adevărul**, 7, 
la „Curierul Naţional**, 7, 
la „Gazeta sporturilor**, 
3 la „România liberă", 2 
la „Tineretul liber". A- 
yem factoriţe harnice. 
Concurenţa pentru cea 
mai bună se dă între dna 
Cornelia Cacuci, care are 
102 abonaţi la „Cuvân
tul liber", şi Aurelia Sân- 
tămăriaft. Din întrecerea 
lor câştigă... cititorii din 
satele noastre.
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Pe ce se bazează optim ism ul 

p rim a ru lu i
■ţţjPe ce te bazezi ?**, il 

întreabă un personaj - al

t*' felui Marin preda • pe 
cu care, stătea de vor

bă. Primul om al comu
nei Boşorod, dl Ionel Ca- 
cuci, este un om plin de 
energie, are umblet •• re
pede şi e optimist din 
fire. Pe ce se bazează op
timismul primarului ? Om 
vedea mai la vale punc
tând câteva din elemen
tele discuţiei ce am avut-o 
regent cu dânsul. Iată ce 
ne-a spus prim arul: •
Comuna este compusă din 
9 sate,' din care 7 sunt 
de munte, iar cele mai 
multe sunt căţărate în 
crestele înalte ale aces
tora. •  Aplicarea Legii 
fondului funciâr se fina
lizează în satuî Chitid, 
iar la Boşorod s-a mă
surat tot terenul agricol. 
m Toţi oamenii din sate
le  de munte au primit — 
cei care au dreptul — 
pădurea ce li se cuvenea. 
•  Oamenii din .Boşorod 
au fost de acord cu pro
punerea consiliului local 
şi a camerei agricole pen
tru parcelarea culturilor.

Prin strădania perma
nentă a dnelor Tatiana 
Gruese, gestionară, şi Lu- 
dovica Savu — vânzătoa
re, magazinul mixt din 
Boşorod este mereu bine 
aprovizionat cu cele tre
buitoare sătenilor. .

— Pâine aduceţi pentru 
oameni ?

Astfel, mai jos de sat, 
s-âu însămânţat cereale 
păioase, iar mai sus, cul
turi prăşitoare. în acest 
fel efectuarea lucrărilor 
precum însămâriţâreâ, er- 
bicidarea, fertilizarea, se
cerişul şţi. se pot face 
mai repede şi mai bine. 
•  In comună există 72 
de tractoare particulare-, 
precum ' şi, şapte maşini 
de erbicidat, 11 prăşitoare, 
16, discuri, cinci combi
ne pentru păioase ş.a. •  
Sediul primăriei şi al con
siliului locai se află în 
modernizare,: astfel că va 
căpăta o înfăţişare dem
nă de instituţiile ce le 
găzduieşte. •  Râul Mare 
a ieşit din maică şi a fă
cut numeroase distrugeri, 
Recent comuna a primit 
60 milioane de lei pen
tru repararea stricăciu
nilor. •  De la începutul 
anului până acum s-au 
acordat premii pentru vi
ţei în valoare de circa 
10 milioane lei, iar pen
tru trei vaci şi mai mul
te aflate în lactaţie po
sesorii acestora au fost 
răsplătiţi ■ cu 4,3 milioa

ne lei. Obţinerea pre
miilor pentru viţei este 
foarte greoaie întrucât ac
tele întocmite, până a- 
jung la finiş, necesită nici 
mai mult, nici mai pu
ţin de 9 semnături. •  In 
satele de munte ce âu 
foarte multe oi există'
multe tone de lână, deoa
rece statul plăteşte kilo
gramul cu 900 lei, în vre
me ce tunsul unei oi cos
tă 1100 lei •  Traseul 
autobuzului până la Lun
cani a fost desfiinţat din 
cauză că nu era rentabil. 
Aşa o fi fost, dar dacă 
s-ar realiza două curse 
pe săptămână ar putea fi.
•  în comUnă sunt numai 
două centre de prelua
re a laptelui — ia Boşo
rod şi la Chitid. Ar mai 
fi nevoie de unul la Lun
cani pentru ca laptele să 
nu ajungă la purcei.

Are optimismul prima
rului din Boşorod bază ? 
Are, iar pentru necazu
rile cu care se confrun
tă comuna trebuie acţio- . 
nat cu toată răspunderea 
spre a fi duse la soluţio
nare.

V ia ţa  de la  o z i la

uav sjjic ct u  uuăc ia auxu îu- -»
» -  nare. • V i
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LAOLALTĂ

Un număr de 27 de ja- 
milii din satul Chitid îşi 
lucrează împreună o su
prafaţă de pământ de 55 
ha. în  anul trecut — cum 
am reţinut din discuţia 
cu dl Adam Mihăilă — 
de la centrul agricol, pen
tru un hectar lucrat în 
comun — fiecare a pri
mit 450 kg de grâu şi 
orzoaică şi 700 kg de po
rumb. în  prezent asocia
ţia are semănate 22 ha 
cu grâu, 10 ha cu orzoai
că -şi 23 ha cu porumb. 
Toată suprafaţa a fost 
fertilizată şi erbicidată. 
Culturile de păioase evo
luează foarte bine, iar 
prăşitoarele au răsărit.

CU MĂGARUL 

' DUPĂ PÂINE

In comuna Boşorod 
există 50 de măgari şi 
cei mâi mulţi se găsesc 
în satul Ursici, situat în 
creier de munte şi spre 
care nu există altă cale 
de acces decât o' potecă 
abruptă şi întortocheată. 
Din această pricină oa
menii foloşesc măgarii 
pehtru a-şi transporta bu- 
caţele la moară, pentru 
a-şi-' aduce acasă cum
părăturile. Aceste atiimă- 
le sunt blânde, au căl- 
cătură înceată şi mică, 
dan pUn copita numai a- 
colo unde ştiu că nu alu
necă. O dată pe săptămână 
oamenii coboară la maga
zin după pâine şi alte 
cumpărături. în  plus, se 
ştie, asinii nu sunt pre
tenţioşi la hrană.

■C DL FITIL

Dl Viorel Şerbănescu 
din satul de reşedinţă a 
comunei poartă, de o vre
me încoace, porecla Fitil. 
De ce ? Fiindcă — zic 
oamenii — în toate tar
lalele unde dânsul ă pri
mit pământ se iscă ne
mulţumiri, reclamaţii din 
partea celorlalţi, fiindcă 
dl V.S. bagă ,,fitile“. De 
altfel trei oameni care 
procedează ca dl Fitil, au 
fost amendaţi fiinddă au 
intrat în terenul vecini
lor. ■ , .

DE LA COST EŞTI 

‘ LA TÎRSA

Pe Valea Făieragului, 
de la cabana Coşteşti (co
muna Orăştioara de Sus), 
la satul Tirsa (comuna 
Boşorod), fostul drum fo
restier a fost prelungit 
şi reparat. Astăzi între 
cele două aşezări se poa
te circula în condiţii ac
ceptabile. . : ...
FALA GOSPODARILOR

Stând de vorbă cu dl 
Titus Draia, de la came
ra agricolă din localita
te, am aflat că există, la 
ora actuală, 1250 bovine, 
7400 ovine şi caprine, 
1600 porcine, 550 caba
line ş.a. Un mare număr 
de animale il au gospo
darii Radu Rîmbetea, Pe
tru Grecu, Gheorghe Bo
dea, Ironim Vlad, Nichi- 
for Toncea, Ironim Ton- 
cea, Adam Tătuleă, Ilie 
Tisan, Remus Vlad, Ro- 
mulus Perţa, Petru Pe- 
tric, Petru Bandea, Trăilă 
Dănescu, Ioan Aloman şi

mulţi alţii. Comuna Bo
şorod se înscrie printre 
localităţile rurale ale ju
deţului cu cele mai mul
te animale pe gospodă
rie. - - ■

VESTE

ÎMBUCURĂTOARE

A doua zi după depla
sarea noastră în locali
tatea Boşorod, am pri
mit o veste bună pentru 
locuitorii satelor Boşorod 
şi Chitid: dl Ionel Ca
cuci, primarul comunei, 
ne-a anunţat telefonic că 
a sosit aprobarea de prin
cipiu de la „RomgazP 
Mediaş în vederea intro
ducerii gazului metan în 
cele două sate. Urmea
ză întocmirea documenta
ţiei şi proiectului, apoi 
începerea lucrărilor pro- 
priu-zise. Se preconizea
ză că încă din acest aft 
sătenii din Boşorod şi 
Chitid, să se bucure de 
binefacerile gazului me
tan in casele lor.

COVOR ASFALTIC

De la Qkabaf Strei la 
Chitid, pe o distanţă de 
patru kilometri, S-a aş
ternut covor asfaltic pe 
drumul judeţean. Lucră
rile vor continua, pe por
ţiunea de aproximativ 
trei kilometri, de la Cht- 
tid la Boşorod. - _

Efectuate de secţia din 
Hunedoara, din cadrul 
Direcţiei judeţene de. dru
muri şi poduri, lucrările 
sunt de bună calitate, e- 
fectuate intr-un timp 
scurt.



Fidelă comunei natale
Doamna inginer Dorina 

Micula ocupă, din anul 
1993, funcţia de secretar 
al Consiliului local Baia 
de Criş. •'

— Ge înseamnă pentru 
dv această activitate ?
v -■— O informare per
manentă, la zi, cu tot 
ceea ce apare în dome
niul legislaţiei. Un stu
diu continuu, deoarece 
activitatea din acest com
partiment este cea mai 
grea. Toate problemele 
„trec"' pe aci, începând 
cu starea civilă, autori
tatea tutelară, probleme 
de administraţie, activi
tate notarială, legalizări, 
autentificări.

— Deci cunoaşterea, do
cumentarea continuă au 
devenit pentru dv înde
letniciri obişnuite.

— Da. Numai în anul 
1994 au fost depuse şi re
zolvate 1662 de cereri. 
Dacă uneia nu-i găsesc

rezolvarea pe loc, insist 
până când găsesc soluţia 
optimă.

— Cum colaboraţi cu 
colegii ?

— Colectivul este foar
te bun. Avem un consi
liu „pretenţios". Adică 
oameni care lucrează, se 
implică şi, la rândul lor, 
pretind implicare. De la 
o lună la- alta iniţiază 
câte 3—4 proiecte de ho
tărâri.

— Şi acum o întrebare 
care sper că nu vă inco
modează : aveţi familie ?

— Da, am 6 familie 
frumoasă. Sunt căsători
tă; soţul meu este ingi
ner minier la Băiţa-Bi- 
hor. Avem doi copii — 
Adrian, în clasa a IlI-a 
şi Roxana, care va mer
ge la şcoală în toamna 
acestui an. Locuim aici, 
în Baia de Criş, comuna 
în' care m-am născut şi 
am crescut.

— Aţi rămas deci, cre
dincioasă locului natal. 
Cum reuşiţi să vă rezol
vaţi celelalte probleme 
gospodăreşti, responsabi
lităţile pe care le are o 
mamă şi o soţie, în con
diţiile că soţul dv face 
naveta şi, deci, nu vă 
poate ajuta prea mult?

— Nu-i uşor, dar am 
şi sprijinul mamei, care 
locuieşte împreună cu noi. 
Şi multe lucruri ce par 
mărunte, dar importante 
într-o gospodărie, îi ră
mân ei de făcut, după 
ce noi plecăm dimineaţa 
la slujbă.

•— Vă dorim sănătate, 
ca să reuşiţi să conti
nuaţi importanta activi
tate socială pe care o 
aveţi dar şi pe aceea de 
mamă, gospodină şi soţie.

— Vă mulţumesc.

'  ESTEKA ŞINA

!!
i I !;II

Plante de 
leac -

COADA CALULUI
Se mai numeşte bră- 

dişor, h barba ursului, 
coada mânzului, părul 
porcului. Se .foloseşte 
planta întreagă, fără 
rădăcină. Datorită com
poziţiei sale chimice 
complexe, coada calu
lui are multe întrebuin
ţări jn medicină; Ceaiul 
din această planta se 
recomandă convales
cenţilor şi anemicilor, 
având proprietăţi lemi- 
neraiizante. Se reco
mandă în bolile de ri
nichi şi vezică.. Prin 
diureza pe care o pro
duce, acţionează favo
rabil în boli de inimă, 
ficat, piele, în gută şi 
reumatism. Substanţe
le chimice din plantă 
uşurează expectoraţia, 
calmând tuşea. In tul
burările digestive, com
bate aciditatea crescu
tă, favorizând vinde
carea ulcerului gastric.

Ceaiul se prepară din 
4—5 linguriţe de plan
tă mărunţită la un li
tru şi jumătate de apă. 
Se. fierbe 10—15 minu
te, se strecoară şi se 
îndulceşte. Se bea căl
duţ în timpul zilei.

Dna prof. Ana Maria Mărilă, bibliotecară. lă
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Deva, îir
timpul simpozionului „Lucian Blaga — personalita
te emblematică a literatu rii şi culturii româneşti**.

PENTRU CELE 
NĂSCUTE 
IN ZODIA 

GEMENICOR 
(22.05—21.06) 

Horoscopul lunii spu
ne că femeile născute 
în Zodia Gemenilor se 
confruntă acum cu 
probleme ■■ existenţiale 
importante : partenerul 
dv. de viaţă ţrece prin- 
tr-o perioadă mai di
ficilă şi-i bine sa fiţi 
alături , de el, să de
monstraţi că-i sunteţi 
credincioasă, cu toată 
firea schimbătoare pe 
care o aveţi. Spiritul 
dv. fin, pătrunzător vă 
stimulează In afaceri. 

Cu sănătatea aveţi 
4 mici dificultăţi, bani — 
? suficienţi, muncă mul. 
) tă, cu dragostea — în 
l| deficit.
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I
I
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ÎNGRIJIREA
UNGHIILOR
INCARNATE

După baia zilnică de 
picioare, vom introdu
ce sub unghie, la col
ţuri, bucăţele mici de 
vată sau fâşii subţiri 
de tifon îmbibate cu o 
cremă grasă (ulei, vase
lină); acestea trebuie 
schimbate zilnic. Altă 
metodă de tratam ent; 
se introduce, cu ajuto
rul unei scobitori, în 
colţul unghiei încarnate, 
vaselină amestecată cu 
salicilat. Repetăm , 3—4 
seri la rând. Apoi fa
cem o baie caldă, pre
lungită. După fiecare 
spălat al picioarelor, 
punem iar vaselină cu 
salicilat. Astfel, colţul 
unghiei se înmoaie şi- 
poate fi lesne scos, dar 
cu multă atenţie.

Pentru a evita încar
nările, tăierea unghiilor 
trebuie efectuată drept, 
nu rotund, fără col
ţuri mari, dar nici cu 
colţuri prea scurte care 
să pătrundă în carne. 
Cea mai corectă formă 
de unghie este cea pă
trată.

Un fapt deosebit mi-a 
reamintit un ; adevăr pe 
lângă care trecem, de o- 
bicei, fără să-l luam în 
seamă. Este vorba de
spre puterea miraculoasă 
a iubirii asupra noastră, 
întâmplarea este ieşită din 
cothun; uri tânăr italian,

te, Că-i cresc aripi, că 
lumea întreagă îi aparţi
ne,, atunci când a fost 
îndrăgostit ? Cine nu are 
nevoie d e , dragostea ce
lor apropiaţi eând e bol
nav; o r i< trece prin mo
mente de cumpănă ?

Nu există om care să

un zâmbet cald şi senin, 
când întâlnim persoane 
care, deşi nu ne dato
rează, nimic, ne întâm
pină cu. dragoste şi bucu
rie. - ■ ' ' "

Personal cred că feme
ile surit "cele care pot şi 
trebuie să geneţeze ar

Puterea
intrat în comă în urma 
unui grav accident de cir
culaţie, acum patru ani, 
s-a trezit,;;, se mişcă:şi 
zâmbeşte logodnicei sale 
care nu l-a părăsit, în tot 
acest timp îngrijindu-1 şi 
şoptindu-i vorbe de iu
bire. şi încurajare, fiind 
convinsă că, deşi nu-i poa
te răspunde, el îi recep
ţionează mesajul. Medicii 
apreciază că mai mult 
decât medicamentele, pe 
tânăr l-a ajutat iubirea 
logodnicei' şi a mamei 
sale.

întâmplarea ţine mai 
mult de miraculos decât 
de obişnuitul cotidian. 
Dar şi în acest obişnuit, 
în existenţele cele mai 
banale, putera iubirii se 
face simţită. Cine n-a a- 
vut impresia că înflordŞ-

nu aibă nevoie de dra
gostea celor care-T încon
joară. Chiar dacă unii 
n-o admit, realitatea este 
că tot ce-i viu — - adică 
oameni, animale şi plan
te, pentru a trăi şi a se 
dezvolta — are nevoie 
de iubire. Numai că o- 
mul, fiinţă gânditoare, li
neari întinează sentimen
tul cel mai nobil. De câte 
ori nu ne este dat ca în 
diverse locuri ori situa
ţii să nu ni se acorde nici 
o atenţie (dacă nu cum
va şi mai rău), pentru ca 
în momentul în care „ie
şim în faţă“ cu ceva, a- 
ţitudinea să fie total di
ferită. De câte ori nu 
suntem repeziţi fără mo
tiv de un funcţionar ori 
lucrător la un ghişeu ? 
Şi ce bine ne simţim când ■ 
suntem întâmpinaţi cu

monie şi o atmosferă de 
înţelegere acasă,' la - şeh- 
viciu sau în orice altă 
împrejurare ne-am află. 
A veni puterea să aducem 
pace ori gâlceava între 
cei care ne înconjoară. 
Ar trebui să găsim şi 'în
ţelepciunea ca în perma
nenţă să radiem iubire 
şi linişte pentru cei dragi. 
Dar şi pentru celelalte 
persoane alături de' care 
lucrăm ori locuim să nu
trim o dragoste curată şi 
dezinteresată, să încer
cării să le înţelegem fă
ră să le judecăm. Să ne 
creştem copiii sub sem
nul iubirii, ‘ învăţându-i 
să-şi iubească semenii şi 
deopotrivă natura cu tot 
ce-i viu în ea. Căci „dacă 
iubire nu e, ...“.

VIORICA ROMAN
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! Ghicitul tn cafea

I !
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•  O coroană, stemă sau
emblemă formate din tri
unghiuri înseamnă veste 
de moarte, dar .şi boală 
grea a unei fiinţe apro
piate. ,  _

•  Uh ,y,^eirin” de casă 
sau bloc înseamnă că vei 

• intră repede. în posesia 
.unui imobil, a unei în
căperi, a unui birou.'

. . •, Dacă „semriele" de 
casă sunt formate din 
frunze, . spice, pomi — 
casa- va fi la iară.

•  Dacă semnul casei
este; făcut din .triunghiuri 
sau conţine triunghiuri, 
casa sau .spaţiul corespun
zător îţi vine . priri moş-, 

’ tenire^ \ ,.v -■ ■

•  Peşti dacă se „văd“ 
în ceaşcă înseamnă că 
vei primi multe invitaţii.

•Animal mare, domes
tic, cu patru picioare (cal, 
vacă etc), arată că vei 
îndura mizerii multe şi 
griji greu de înfruntat.

•  Pasăre ; .şansa iţi. su
râde şi vei păşi spre îm
bogăţire.

•  Pasăre prinsă într-un
la ţ: înseamnă că vei fţj 
curând chemat 'într-uri j 
proces sau vei fi an-1
chetat. ' ' ■'

•  Valiză; servietă :■ v â  
primi veşti scrise (citaţie; 
scrisoare, felicitare etc).

•  Roată căreia i se văd 
spiţele : accident, cu ur
mări nu prea plăcute.

•  Trăsură, căruţă î
moarte violentă a unui (OU 
apropiat ; păzeşte-te Chiar 
şi tu. - ' ” r

•  Maşină (automobil, 
camion, autobuz) arată, că 
vei fi tare. păgubit In- Sr 
faceri, dar sufleteşte ră
mâi puternic.

•  Armă (puşcă, arc, şu- | 
liţâ, sabie, revolver) — : 
afaceri încurcate, va tre
bui să apelezi la cineva j 
pentru a le descâlci, J

•  Fereastră : înseamnă I 
că vei fi furat de un Iu- |

vei fi plagiat.

(Va urma)

. |j§  J | | | |  « p

■■■■■■• ••• •' \ \

V '  # #

• X  ■>", ' _
func-Mieile balerine de la cercul de balet ce 

ţionează în cadrul Casei de Cultură Deva,
Foto: PA VEL LAZA

— în timpul mesei, pu
neţi în camera vecină o 
muzică în surdină, cu un
duiri calme.

—  Primiţi-vă bucuroşi 
oaspeţii, deschizându-le la 
primul semnal al sone
riei.
' — Aşteptaţi un oaspete 

care întârzie 15 minute, 
dar nu mai mult de 20.

— Soţul-gazdă va ajuta 
oaspeţii să-şi scoată par
desiul ; niciodată nu va

face acest gest amfitrioana.
— Soţia-gazdă va sta 

cât mai mult la masă cu 
oaspeţii, ajutor la servit

avem oaspeţi
fiind u-i fiica cea mare 
sau o persoană angaja
tă pentru aceasta.

— Aşteptaţi până ce 
toţi oaspeţii au servit fe
lul respectiv şi apoi, fă
ră grabă, adunaţi farfu
riile ; acestea se strâng 
fără zgomot., prin partea 
dreaptă a invitaţilor şi 
nu întinzându-se mâna 
peste masă.

— Dacă primiţi daruri, 
desfaeeţi-le din pachet şi 
şi exprimaţi-vă bucuria 
de a primi tocmai flori
le preferate sau parfu
mul cel mai potrivit dv.

— După ce s-au servit 
şi ultimele dulciuri, gaz
da caută un moment pri
elnic pentru a-şi invita 
oaspeţii la cafea, in sa
lonaş. în aceste minute, 
bărbaţii pot fuma. feme
ile îşi pot retuşa, coafu
ra şi machiajul.

— Când cafeaua sa Ser
veşte la aceeaşi masă, 
■.aer ii trebui ? \  perfect
1 deb.;. a ia tă, : pe masă 
rămânând doar lichio
rurile. serviciul-' pentru 
fumat, platourile cil fur
securi i elem.cn' -le de
corative
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După curo se ştie, In 
vastul , şi complexul do- 
flaatâtv al relaţiilor inter
naţionale, Ntcolae Titu- 
iescu s-a afirmat ca un 

« t de mare preş- 
Coordonatele ape- 

diplomatice a lui Ni- 
«  Titulescu se axea

ză pe patriotism, colabo
rare şl legalitate inter
naţională.

Cercetând cu minuţio- 
zitate documentele ră
mase de la el, oricine 
poate desprinde idei ca 
acestea? Politica exter
n i  a  României, prin ţe
luri, metode şi reguli, 
este determinată, de in
teresele fundamentale ale 
(ârii. Românii îşi fău
resc propriile tipare ale 
vieţii lor de stat, ei nu 
doresc ca asemănări sau 

•pieri de concepţii să 
Considerate ca imita- 
ei nu Înţeleg să se 
ţtnă de soarta lor sau 

ai lU se impună hotărâri 
U r i  voia lor. Dragostea 
de patrie, „...nimic nu 
şm te"  preţui mai mult 
ca glia părintească...", în
seamnă respectarea şi 
apărarea suveranităţii, 
independenţei şi integri- 
« P  teritoriului naţional. 
0 9  aceste temeiuri şi 
numai pe ele — exami
nând cu atenţie toate 

itâţile istorice şi po
ale vieţii conteni

te, se poate construi 
^colaborarea internaţio
nal* •  statelor egale în 
drepturi şi asigura pa- 
«ea in cadrul unei orga
nizaţii mondiale şi ăl u- 
nui, sistem eficient de 
securitate colectivă. „Nu 
Iftc nici o deosebire în
tre gloanţele care ar pu- 
Ifea fi îndreptate împo
triva ţării noastre — de
clara N. Titulescu in 
1936. Vreau ca România 
S& trăiască. Şi ea va trăi, 
căci lupta ei nu tinde 
aă înlocuiască o duşmă- 

| « le prin alta, ei să adau- 
■■ l^o^prietenie altei prîe-

1 Suveranitatea, adică 
dreptul fiecărui stat de 

1 ft decide liber In proble* 
f mele vieţii sale Interne 
î şl externe, in conformi

tate şl în limitele fixa
te prin dreptul interna
ţional,. constituia, pen- 
tru  N. Titulescu, temelia 
pe care se ridică ansam
blul relaţiilor şi coope
rării dintre ţări şi în
treaga organizare a co
munităţii mondiale. El 
spunea: „...a preconiza
drept soluţie pentru in
stituirea păcii permanen
te, în starea de fapt ac
tuală, abolirea suvera
nităţii îftseamnă nu nu- 

• mai a preconiza o solu
ţie imposibilă, ci şi, da
că am porni pe această 
cale, .a arunca lumea în 
haos şi anarhie, pentru 
că încă nu se poate des
luşi limpede nici felul 
cum ar fi realizată, nici 
felul cum ar fi concepută 
organizarea nouă care ar 
urma să intre în vigoa
re".

Evident, el era împo
triva existenţei unor „su
veranităţi naţionale in
flexibile", care, prin cioc
nirea lor, duceau, în ul
timă instanţă, la război, 
la lichidarea prin forţă 
a  conflictelor existente. 
El condamna sistemele 
„suverânităţilor cu pe
reţi metalici din care 
s-au născut atâtea catas
trofe". Statele sunt ega
le în drepturi şi ca ata
re trebuie să-şi respecte 
reciproc independenţa,

(tec toate împreună sunt 
obligate să aplice princi
piile statornicite şi defi
nite prin dreptul inter
naţional. „Securitatea na- 
ţiunilor continuă să exis- 
te -*— spune el In 1837 —, 
dar gravată de o securi
tate internaţională în for
marea păcii-.".

întreaga sa activitate 
diplomatică a 'urm ărit să 
afirme dreptul inaliena
bil al României de a se 
dirigui de sine stătătoa
re, în  Interior şi exte
rior, In conformitate cu 
interesele sale naţionale 
şi de a pune această in
dependenţă în slujba co
laborării şi înţelegerii 
între popoare. „Ideea că 
am voit să ne ridicăm 
împotriva intereselor u- 

■ nei alte puteri, mică sau 
mare — preciza el in 
1934, amintind evoluţia 
relaţiilor interbalcanice 
— este tot atât de ero
nată ca aceea că am fi 
voit să servim interesele 
altuia decât ale noastre. 
Vreta să fim prietenii 
tuturor naţiunilor, fără 
excepţie, dar în treburi
le noastre nu primim ca 
stăpân decât pe noi în
şine".

Colaborarea intre sta
te suverane şi indepen
dente înseamnă totodată
respectarea hotarelor, a

£

primată, după , primul 
război mondial* sublinia 
el, aşa~ încât „luate ca 
unităţi teritoriale trans
ferate prin tratate sunt 
locuite de majorităţi im
punătoare aparţinând 
ţărilor Ia care au fost 
alipite". Situaţia acestor 
teritorii, în total sau în 
•arte, nu poate fi pusă 

in discuţie, indiferent de 
argumentele sau princi
piile 'invocate. Consoli
darea Micii înţelegeri, 
constituirea înţelegerii 
Balcanice, pactele de a- 
sistenţă mutuală, conven
ţia de definire a agreso
rului, lupta împotriva a- 
gresiunii în Etiopia, îm
potriva denunţării unila
terale a angajamentelor 
internaţionale asumate, 
sau a pactului celor pa
tru puteri, înseamnă tot 
atâtea verigi în activita
tea şi opera lui N. Titu
lescu pentru consolidarea 
şi apărarea ordinii teri
toriale statornicite după 
primul război mondial şi 
recunoscute prin tratate. 
De aceea, el atrăgea a- 
tenţia în 1936 că „Hitler 
este revizionist nu nu
mai pentru el, dar şi pen
tru întreaga Europă".

Pacea nu poate fi în
tărită prin mutarea fron
tierelor, soluţia constă 
In a stabili între popoa

ACTUALITATEA
m are  În a in t a ş  -
NICOIAE TITULESCU

integrităţii teritoriale a 
fiecărei ţări. De aceea, 
politica de revizuire a 
clauzelor tratatelor do 
pace, practicată de sta
tele care pierduseră pri
mul război mondial, a 
fost permanent în aten
ţia Iul N. Titulescu. Şti
inţa dreptului „In per
fectă devenire şi în per
petuă legătură eu mersul 
schimbător al vieţii", pu
să în slujba politicii In 
aşa măsură încât împreu
nă să ajungă a repre
zenta „două aspecte ale 
unui adevăf unic", ofe
ră mijloacele pentru a se 
revizui, respectându-se 
legalitatea internaţiona
lă şi consimţământul păr
ţilor interesate, acele 
prevederi ale tratatelor 
care nu mai sunt în con
cordanţă cu evoluţia şi 
dinamica normală, as- 
cendentă şi pacifică a 
relaţiilor ‘ dintre state.

Există încă un dome
niu în eare politica re
vizionistă nu-şi poate 
găsi locul. Este vorba de. 
spre cel al frontierelor. 
Aşa cum s-au constituit, 
după primul război mon
dial, statele sunt „reali
tăţi în continuă creştere, 
care nu mai cer nimă
nui dreptul de a trăi şi 
care, în orice împreju
rare, nu se vor lăsa înă
buşite niciodată". A pu
ne In discuţie unitatea 
teritorială a  linei ţări 
înseamnă a  propaga o 
concepţie „absurdă". „O 
atare revizuire „creează" 
nesiguranţă, nesiguran
ţa întârzie consolidarea 
noii stări de lucruri şi 
lipsa de consolidare a- 
ţâţă poftele de revanşă. 
Acesta este drumul cel 
mai sigur care duce la 
război", avertiza Titules
cu, încă din 1925. Libe
ra determinare a popoa
relor a fost limpede ex

re „in deplină sincerita
te şi fără gânduri ascun
se" legături multiple, în 
primul rând prin acor
duri economice, aşa în
cât graniţele existente 
să nu mai constituie ba
riere între oameni.

Lupta armată — con
sidera N. Titulescu — nu 
poate niciodată aduce 
soluţia unui conflict. Iar 
teoriile care- caută să 
justifice primatul forţei 
sunt lipsite de funda
ment ştiinţific. Nu exis
tă conflicte latente sau 
declarate care să nu-şi 
găsească un judecător in 
virtutea legii internaţio
nale „acceptată şi pusă 
în practică de către 
imensa majoritate a sta
telor" ; un stat, oricare 
ar fi legitimitatea Inte
reselor sale, poate să şi 
le apere prin mijloacele 
legale şi paşnice puse la 
dispoziţie de comunita
tea internaţională. Pacea 
asigură progresul fiecă
rei naţiuni, contribuţia 
ei la  civilizaţia materia
lă şi spirituală a între
gii omeniri, şi numai 
intr-un asemenea climat 
se poate obţine apropie
rea statelor cu interese 
divergente sau chiar o- 
puse. în  acelaşi timp, 
pacea constituie „un im
perativ intern românesc" 
pe care se reazemă con
solidarea unităţii naţio
nale şi mersul înainte al 
întregii ţări.

încercând şi o defini
ţie, Titulescu afirma că 
„pacea este azi o stare 
de spirit ea scop, o or
ganizare legată ca in
strument şi un strigăt al 
inimii, adică o expresie 
prin cuvânt, ca mijloc de 
a împlânta în conştiinţa 
universală imperioasele 
ei comandamente", El se 
oprea astfel la aspectele 
juridice şi instituţionale

menite să împiedice răz
boiul. N. Titulescu nu a 
formulat concluzii asupra 
contradicţiilor de fond 
care, opunând marile 
state unul altuia, pregă
teau sistematic driimul 
spre un nou conflict 
mondial, deşi printre cau
zele de regres ale spiri
tului pacific el enume
ra, în 1930, marea criză 
economică, izbucnită cu 
un -an înainte şi ciocni
rile de interese între 
marile puteri. :

în  activitatea sa di
plomatică, N. Titulescu a 
apăsat pe toate pârghiile , 
care puneau In mişcare 
mecanismele pentru pre
venirea şi respingerea a- 
gresiunii şi concomitent 
pentru amplificarea, In 
toate sectoarele, a' coo
perării internaţionale. De 
aici şi sprijinul acordat 
cu convingere şi conti
nuitate Societăţii Naţiu
nilor, organismelor sale 
şi pactelor regionale, con
siderate ca o primă e- 
tapă a securităţii' colec
tive. De aici stăruinţa 
sa în. făurirea instru
mentelor' juridice şi * 
mijloacelor practice pen
tru  dezvoltarea relaţiilor- 
paşnice între state.

Toate naţiunile sunt 
chemate să contribuie la 
împlinirea acestui ţel 
fundamental, organisme
le mici mat mult chiar 
decât cele mari, deoare
ce ele resimt primele e- 
fcetele negative ale for
ţelor distructive şi agre
siunea ce acţionează In 
comunitatea internaţio
nală;' „Dâr dacă ţările 
nu tunt egale în putere 
şi în experienţă, oame
nii politici pot fi egali 
In dragostea Şi grija tor 
de pace. Şl poate ţările 
aşâ-zise mici cunosc niai 
bine exigenţele păcii ca 
ţările mari, pentru că 
ele se tem mai mult de 
război şi sunt ihai ex
puse”.

„ O .atare , operă nu se 
poate înfăptui decât da
că se integrează organic 
In conştiinţa colectivi
tăţilor, a popoarelor s 
„Cum s-ar putea clădi 
edificiul păcii fără spri
jinul maselor?" — între
ba marele diplomat ro
mân-peprofesorii şi stu
denţii Universităţii din 
Cambridge In toamna a- 
ltuiui 1930. Este adevă
rat, adăuga el în altă 
împrejurare, că „omul de 
pe stradă" are tendinţa 
naturală de a respinge 
războiul atâta timp cât 
ţara lui nu este direct a- 
meninţată. Acelaşi om 
din popor poate însă 
foarte bine înţelege „că 
solidaritatea Intre na
ţiuni este aşa de strân
să, încât, dacă se atin
ge cineva de una, sufe
ră şi cealaltă", şi tot lui 
trebuie să î se explice 
cu toată sinceritatea „ce 
înseamnă datoria inter
naţională a ţării lui şi 
prin ea, care este pro
priul său interes".

A înţelege, aşadar, că 
pacea constituie „bunul 
cel mai de preţ" al fie
cărei naţiuni, al'întregii 
umanităţi şi că ea este 
Indivizibilă înseamnă a 
înfăptui în acelaşi timp 
cerinţele ei majore, bu
na înţelegere cu toţi ve
cinii, înţelegerea punc
tului de vedere al altuia 
şi securitatea, adică ga- 
ranţia împotriva forţei 
şi a războiului.

Prof. ION FRAŢII*A

i Biserica ortodoxă din Strei Ohaba.
Foto: PA VEL LAZA

MODUS OPERANDI

în limbajul detectivi
lor, sintagma din titlu 
înseamnă, cum lesne se 
poate deduce, mod de a 
opera, adică „stilul per
sonal* al răufăcătorului. 
Nu o dată, studierea a- 
tentă a stilului In care 
a fost dată lovitura du
ce Iş Îngustarea cercului 
suspecţilor, apropiind 
clipa prinderii Infracto
rului. Tot despre un 
„modus operandi" este 
vorba şi în rândurile de 
mai jos.

„Stăteam la rând la 
pâine — îmi relatează o 
cunoştinţă. La un mo
ment dat am  observat 
că mâna in  care-mi ţi
neam portmoneul era 
acoperită de un ziat, 
făpt ce nu mă deranja. 
Nurtiai ci, la un moment 
dat, am simţit că cineva 
încearcă să-mi sustragă 
ceva din portmoneu. Crtf- 
zând că o cunoştinţă vrea 
să facă o glumă, m-ara 
uitat înapoi, la stânga.

Nici urmă de cunoştin
ţă. Vecini „la rând" îmi- 
erau nişte tineri, bine 
îmbrăcaţi, dar ale căror 
căutătură fi culoare nu 
lăsau nici un dubiu că
rei etnii îi aparţin. Cel 
care-şl pusese ziarul um
brelă pe mâna mea şi 
la  adăpostul încerca 
să-mi sustragă bancnote
le din portmoneu, m-a 
privit fix in ochi, CU vă
dită tendinţă de intimi
dare, după care, fără 
grabă, a  părăsit magazi
nul, împreună cu gaşca 
de tineri de teapa sa» ca
re, probabil, trebuiau 
să-i acopere retragerea".

Un mod de a „opera"; 
la portmonee, la poşete, 
la buzunare. Ochii mari 
şi atenţia trează, oameni 
buni, că tranziţia a  în
mulţit până dincolo de 
suportabil numărul ce
lor cărora le place mai 
mult culesul decât semă
natul.
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VLADEASA STRĂJUIEŞTE
La poalele Munţilor va. Şl anul acesta ne-am 

Vlădeasa, colţ falnic al pregătit bine să-i primim 
Apusenilor, se înşirule şi să-i găzduim pe .toţi 
şapte sale moţeşti, care cei care iubesc Vlădeasa. 
formează renumita co- Şi sunt bucuros să spun 
mună Pocni. „Pe la noi că foarte mulţi iubitori 
trec toţi cei care urcă ai muntelui vin din. De- 
inftlţimile (1836 m) de va, Hunedoara, Călan, 
neasemuită frumuseţe ale Orăştie, din Valea Jiului. 
Vlădesei — ne spunea Este firesc dacă Imî a- 
tânărul primar al comu- mintcsc că doi aipinişti 
nei, Gavril Benea, tri- hunedorenl au fost şi pe 
misul moţilor din zonă Himalaia, deci le este 
Ta Reuniunea de la De- drag muntele". (Gh. I. N.)

CANALIZARE DE IZBELIŞTE
De aproape jumătate, 

de an, la Gurabarza, de 
la blocul Tineretului şi 
blocul C, din strada Săl
ciei, canalizarea curge 
pe stradă. Deşi cazul 
s-a semnalat celor în 
drept, nimeni n-a luat 
nici o măsură, fn iarnă, 
strada Sălciei, pe o por
ţiune de 40—-50 de me
tri, a devenit un adevă

rat patinoar, iar acum, o 
dată cu încălzirea vre
mii. un potenţial focar 
de infecţii.

Până când va trena 
această situaţie neplăcu
tă pentru locatari şi 
pentru trecători rămâne 
o întrebare al cărei răs
puns se lasă, deocam
dată, aşteptat de către 
cei responsabili, (G.P.)
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Sistau di referate şi emnfcâri 

ştiinţific! ab ţin tar
Grupul Şcolar Industrial 

de transportori Auto Deva - 
-a găzdui* joi o aesiUite de 
referate şi connmicări ştiin
ţifice ale elevilor. Mani
festarea - & ' cuprins trei ' 
secţiuni: I. Limba romă* 
nă, istorie, fOdcofle, geo
grafie ; 2. Matematfeăţ-ţfc 
Fizică, chimie, discipline 
tehnice, dând posihilit»» 
tea celor «Băţ» pe băn. 
cil î şcolii» itspS « an  ne 
spunea i; pred. Marin •% 
vrămică, directorul liceu» 
lui, să adâncească âcti- 
vitatea * desfăşurată la 
clasă, intrând in domeniul 
cercetării propriu-âse, â- 
bordând metodologia stu
dierii unor domenii cu o 
mare diversitate temati
că.

Elevii şi-au etalat pe 
deplin cunoştinţele, capa
citatea de aria lizăşi sin
teză, precum şi dexterita
tea t  ■ mânuirea aparaturii 
şi materialului didactic 8-

flat In dotare. Dincolo 
' <îr nivelul ewoştiatelop» * 

impresionat dezinvoltura 
cu care elevii de liceu au 
abordat teme serioase de 
cercetare eu •h>K -
cabjlitate practică. Men
ţionăm In acest sens re
feratele cu tematică de 
■s ură îf-r’HssSi1 dar 
numărul mare de comani- 
cări din domeniul ţoale» . 
maiieii, fizicii, cfeimwa, 
d i .. Iplineîor te1 «n-ce.
' Sunt aspecte care merită 
tot respectul, elevii şi 
profesorii care >au in* 
ira d ia t ' fiind demni 4& ■ 
laudă. ' Asţfel de . tineri 
Vor răzbi In viaţă '' prin 
tenacitate şi o t, neinică 
pregătire. Autorii celor 
mai bune lucrări au fast 
răsplătiţi In final cu pre
mii în cărţi oferite de 
conducerea şcolii, cu spri- 
jtnui sponser» ai Bankcoop.

i t n m  BODEA

Dl Nicolae Nita, învă
ţător pensionar din satul 
Câinelui de Sus, comuna 
Băiţa, s-a ■ prezentat cu o 
scrisoare la redacţie, spu- 
nându-ne şi scriindu-ne că
alta este realitatea In ca
zul dlui Aurel Moca {nu 
Moţa cum O apărut dintr-o 
eroare tipografică — qji.), 
care a reclamat, prin In
termediul ziarului nostru 
nr. 1378, faptul că a fost 
obligat, sub presiunea a- 
meninţării şi aplicării unei 

amenzi, să desfiinţeze pomii 
de p* un teren care nu-i 
aparţine, neavând nici un

i
I eeeAeemsm

Marţi, 23 mai. Vremea 
va continua, sa fie insta- 

|  bilă. Vă ploua, în averse 
! repetate, însoţite şi de

act de proprietate asupra 
acestuia..'

Pe lângă faptul d i nu- 
mărul aşa-zişilor pomi 
fructiferi este mult mai 
mic decât 90, dl A. M. a 
„plantat" nişte dootbiţe 
de prun In terenul altui 
proprietar, fără a avea «n 
ssem mea drept în  plus, 
se mai arată In scrisoare 
că dl Moca a avut nume
roase conflicte şi neînţele
geri cu poliţia locală şi cu 
primăria, fi nd *m. ndat %  
câteva ori, iar pentru u- 
nele abateri şi amenin
ţări a avut şi are proces 
pe rol. (N. T.).

descărcări electrice, pe I 
mii extinse. Temperaturi- . 
le minime dimineaţa vor I
fi cuprinse Intre 4* d ;  
12°C, iar maximele, l a t  
amiază, intre IV şi 26® G. f  
In nord-vest se prevăd va- , 
lori termice malşdritrie. *

Adresa; Bd. Dimitrie Pompei,9şector 2J3ucuresti 
Tel; 31277.01 Fax 312.77.73 (vis-a-visde staliade metteu Pipna)I • # • ' * • « • • • * * * • * • • ;• ţrta • • * • • f

Va oferă din depozitele sale produse de marcaje cea 
|  mai buna calitate la preturile cele mai competitive:

^perîti^nâcks .....
Maxi-MixPom-Bar;
-alune Duyvis

10 sortimente; 4 .
-conserve legume,ciuperci, MMmM.

«  fructe,carne sipate de ficat;
,Jproduse lactate si brânzeturi topite f

HaAAxt 21sortimente; f
iXCuUy <offe cream si /risca;

-biscuiţi si napolitane; 
fi&lâăS -mărgări na,ulei,maioneza^osuri;

-orez ambalai;
-băuturi răcoritoare s» w 
apa m inerala (cu tii);  

y  comflakes si crema de ciocolata;
-vermuth Onzano Martini;
-berc; .
liqueur-uri Mărie Brizard, 

brandy Napoleon;. . .
-vodka Smimoff; tox insecticid;

si
Distribuitorii intgrţsati sunt rugaţi s% 
rie contacteze fa depozitele noastre»

(• ta- ta' • •  '•ţ  f tata • • ta ** •« • • • •« ta tata • * tata' ta • tafta taj
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DREPTUL LA REPLICĂ

Afta-i realitatea
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ÎMBRĂCĂMINTE BAtiOTAVA 
IMPORT VEST 

VA OFERĂ i
•  îmbdkSmurie sortată.

— ofertă bogată la  sortimente de sezon
•  b tafS d n k d fl nesortată, colectare originală, 

I» pungi, Intre S—15 k& cantitatea mini
mă de vânzare — 100 kg

NOD» NOV? S NO© i 
labddB taite NOUA «fin import China i 

•  treninguri şl bluze din bumbac 
ta bluze mătase 
La presuri accesibile I
m m m ^ v  i
Nea» noastră adresă: Chij-N„ str. Iullu 

Mania* nr. ta. TeL/Fase 064 — 194030, 193493 
(limi-vtoert: 8-16), O n e depozit: satul Vlaha, 
luni — sâmbătă, Intre 9—16.

UZINA MECANICA ORÂŞTIE

coafor» Leg» nr. 30/15.11.1999
•  DIRECTOR ECONOMIC
CoistafM:
— s iţ ta  superioare în specialitatea fi»

, — vecMaae minima 5 ani
— fără cazier ,-i
Salariul de încadrare foarte atractiv.
Concursul va avea foc in data de 8.06.1995, 

ora 8, la sediul unităţii din Orăştie, str. N. 
Titulescu, nr. 60.

Relaţii suplimentare; telefon 054/641040, 
int.233. fax 054/64131. (1194)

A.RJD.A.F.
ASIGURARE — REASIGURARE DACIA 

FELIX S.A.
Societate de a d p lr i  ce acoperă întreaga 

gamă de seşrvidf în asigurări caută persoane 
fizice in vederea derulării activităţii de inter
medieri, asigurări în oraşele judeţului Hune
doara.

Expediaţi eurriculum vitae pe adresa: 
2700 Deva, str. Dragoş Vodă, nr. 18.

Informaţii suplimentare la teL-fax 622299.

S.C. CEPROMIN S A  DEVA 
A N U N Ţ Ă

Pentru ocuparea postului 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, tel. 054 — 614663.

(1187)

T R A G E R E A  
LOTO SPECIAL 6 /49  

DIN 21. V. 1995
29, 43, 24, 8, 17, 18.

Fond de câştiguri: 711525022 lei.

T R A G E R E A
N O R O C

DIN 21. V. 1995

Li/ | 8 9 0 5 2 9 5

Qratit & ̂ a n  _
■r' Şucur^yi - 6»*̂  Kr vr' ~

itltftm. 01/642.61.63; 642 7989
PirmA sp ed alzată  în  t»>or*r» ■
' d «

Ifo  « T R A t l I A t A T i  ■
* dulgheri, fierari - betonţf», 

fobHUţar - mozaicari, zidari.
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„TRANSLOC* S.A. DEVA 

3. 20/178/1991
ANGAJEAZĂ 

ta mecanic auto 
•  electrician auto
De asemenea, oferă pentru vânzare I 

| furtun refulare P.SÂ, Mp C, pentru W- Ş 
J drant exterior şi interior, anvelope, piese * 
j auto. 1
|  Informaţii la sediul societăţii din rira* |  
|  da Depozitelor, nr. 2, sau la tel. 623045. î 
j (151109) f

FILIALA SILVICĂ DEVA 

SCOATE LA

ta masă lemnoasă pe picior şi fasonată ia 
drum aula.

Licitaţia ed e deschisă şi va avea fee In 
ziua de luni, 29 mai 1995, ora l i ,  la sediul' Fi
lialei Silvice Deva, sta. i î t u  Maiereseu, nr. 2  
(clădirea IPEG).

Lista parchetelor ce fac obiectul licitaţiei 
se poate consulta la Filială şi ocoalele sihrice 
din judeţ, începând cfl data de 25 nud 1995.

Agenţii economici care nu au mai lucrat la 
exploatări forestiere în cadrul Filialei Silvice 
Deva, se vor prezenta la preselecţle în data 
de 24 mal 1995  ̂ la sediţd FiliaW.

Informaţii la telefon 054 — 922481 si tele- 
fax 624599. (1251)

SOCIETATE COMERCIALA MIXTA

Distribuitoare de produse alimentare " 
din import

ANGAJEAZĂ
ta vânzător-gestionar eu minim 12 duse; 

domiciliul stabil in Deva, garanţii materiale.
ta agenţi «oaserciaR, minim 12 clase, pce^ 

lerabil permis conducere, categ. R şi autoturism.
Trimiteţi eurriculum vitae însoţit de foio- 

afie pe adresa: str. Călugăreni, nr. 14, 
va, pentru dl MATIEŞ CRINEL.

w
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Ita
I- ta

t
. ta

I
■ ta

lta-
I%■
r __________________________________
1 S.C. GAMA PRESTIMPEX S.R.L. DEVA
■ Organfeează cefe nud frumoase 0  tentante 
j excursii de 12 zile in GRECIA.
|  Informaţii şt Înscrieri la sediul firmei din 
! Deva, str. D. Zamfirescu, bf. C (TCH) e t  4, teL 
|  954/627866 ; 621906, m ele 9—17 (sâmbătă 9— 
* 12), preţ informafiv 225 dolari si 100 dolari fai 
|  Iei. (D.P.)

I/ta-:
t-ta
I. %■-
\%
Ita
r

n

Pagere MOTOROLA la cele mai avantajoase; 
preţuri. Contactaţi S.C . COMSE-R S.R.L. 
Hunedoara, tel 716915, 7(6551, fax: 7Io77.Ţ 

Posibilităţi de comunicare a mesajelor * n 
Deva, Hunedoara, Simeria Orăştie, Bucureşti. 
Constanţa, Braşov, Craiova. Piatra Neamţ. 
Suceava, Bacău. Galaţi, Satu Maie. Ţinu 
Oradea, Reşiţa, Tirgu Jiu 

Angajăm reprezentanţi ele văn/ări!
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$ SOC PE SĂP TĂ M Â N A
Lucrând acqaâ *- 

pentru Hrmy dta SUA

H» un puc ttrnbMt (tâytspdmnt 
pentru d u lă u  lupUinunţari

PA DJSSON CP ) - ] ZAA 
îaOO Ciui-Ncpoco

VANZARI-
CUMPARARI

•  Vând autocamion IFA, 
f> tone. Deva, tel. 612166.

(1226)
•  Vând apartament 2

camere decomandate, Mi
cro Ip, îmbunătăţit (gresie, 
faianţei). Informativ
3 500-000 lei. Tel. 626105, 
611653. v (1145)

•  Ofertă deosebită : vân
zare publică în două rate, 
parcele pentru 62 garaje, 
preţ Informativ. 55Q 000/lot. 
Deva; str. Ady’ Endre 20 
In 30 mai, ora 16,30. In- < 
formalii tei. 618132.

' • (11)8)
•  Vând SRL- înmatriculat

in luna decembrie 1094. 
Tel. 061548, (1202).:;: ...

•  Consiliul Bisericii Şoi- 
muş scoate la licitaţie #,43 
ha teren intravilan. Va
loarea de pornire 5000hnp. 
Licitaţia se va ţine ‘la* fos
tul sediu CAP, în data de 
25 mâi 1990, ora 12,30.

. (50998)
•  Vând urgent garsonie

ră, cartier ' Dacia, str. Al. 
Plopilor, bl, 9, sc, 3, e t./ 
4. ap. 23. Deva. - ;

, (150574)
•  Vând vitrină frigori

fică deosebită, ladă frigo
rifică 400 litri, telefoane 
641018 sau 641088.

' ' (1206)
•  Vând apartament 3 

camere, cărămidă, etaj I, 
hol central, faianţat, 70 
«»p, 15 milioane negocia
bil sau schimb eu 4 ca
mere. ’ Deva, tel. 625436.

(1912)
* •  Vând Dacia 1300, 
stare foarte bună, telefon 
629065. după ora 16.

(1210)
•  Vând cabană Masi

vul Parâng, zona Rusu. 
Tel. 543394, Petroşani, 
fam. Ciora. (1209)

•  Vând SRD; cu maca
ra, 5 milioane negocia
bil, SRD 3 milioane, do
zator ;4 capete .1—■ 3 mili
oane Tel. 621842.

(1205)
•  Vând Opel Kadett Die- 

Sel, neînmatriculat sau 
Cumpăr - talon, an fabrica
ţie 1983,'telefon 651798.

* (1028)
•  Vând casă cu anexe 

ş) pământ în satul Fizeşti 
Relaţii, Lunca, nr. 31, sau 
telefon 668240.

(50371)
•  Vând garsonieră, con

fort I ne (mobilată). De
va, telefon 621198. ■■ . -

(1137)
•  Vând casă în Deva. 

Informaţii la tel. 619596 
sau 611621.

: - - ' (1120) .3
•  Vând apartament cen

tral Simeria, două - came
re, parter. Tel. 660371.

(1142)
•  Vând (schimb) gar

sonieră, bl. 8, cartier Da
cia cu apartament două 
cameră. Deva, tel. 626134.

‘ -. (1140)
•  Vând casă, Leşnic, nr.

5 sau schimb cu aparta
ment 3, 4 camere, Deva, 
zonă centrală, negociabil.

(1223)
•  Vând Dacia break,

an fabricaţie ’89, 50 000
km şi Dacia 1310, an fa
bricaţie 1986, Ungaria. In

formaţii Spini, nr, 54.
(1224)

•  Vând Dacia 1310, an 
fabricaţie 1986, stare, bună. 
Informaţii tel. 651038.

'■ ’ (1224), '
•  Vând camion SR 113,

în stâre de funcţidnâre. 
Şoimul, fir. 154. (1239)

•  Vând urgent garsonie
ră, confort redus,, Dacia, 
bl. 6 ,sc. 3, ap. 3, după 
ofa 20. (1235)

•  Vând casă cu grădină,
str. Gli. Doja, Deva. Re
laţii la fel. 61789.5, după 
ora 17. (1234)

*-.*—*—*—*—*_*—*—*— *■—*

•  .Cumpăr antichi
tăţi : mobilă, tablouri, 
ceasuri, statuete, in 
formaţii Deva, str. Pa
rângului, nr. 4.

. . (1150)

•  S.6. - Trie .Impex 
SRL Deva vinde cup-ş 
tor de -pâine (turcesc) 
pe gaz.- capacitate', de 
10 000 buc. pâine/24 
ore. • Informaţii tel. 
613345. (1232)

•  Vând sau ofer 
contra participare pro
centuală pompe car
buranţi duble; meca
nice, sau electronice.

■ 054/7S3632.----
(0697). -

—»„*-.*—*_*_*—*—*— *—*—t

•  Vând dormitor ră
dăcină nuc, sculptat, tip 
„Madrigal" şi sufragerie 
tip „Regance". Informaţii 
tel. 611430. (1230) *

•  Vând apartament 3 
camere, central, bloc cără
midă, etaj 3,- multiple îm
bunătăţiri, garaj. Infor
maţii telefon 611430, ore
le 7—9 sau 17—21.

(1230)
•  Vând casă,- sat Mâne- 

rău, Hunedoara, convena
bil. Telefon 713727.

(1243)
•  Vând urgent, până

joi, tractor U 445. Deva, 
str. Branişte, nr. 9 (lân
gă stadion). (1246)

•  Vând VW 1500 Diesel,
. 1978, neînmatriculat, sta
re bună de funcţionare. 
Telefon 651406, între ore
le 18—22. (9180)

•  Vând casă, Orăştie, 
N. Băleescu, nr. 17, Rela
ţii telefon 642557.

(7406)
•  Vând apartament, con

fort I, două camere, stra
da Aleea 'Patriei, bloc P 5. 
ap. 5, etaj I, Brad.:

r -G (9179)
•  Vând apartament 4

camere, faianţă, gresie, te
lefon, 6 milioane, telefon 
720201. •• (0689)

•  Vând casă cu etaj, 
confort pentru două fa
milii.: Hunedoara, Stejari
lor, 29, telefon 718101.

(Q702)
•  Vând casă, Pestisu 

Mare, 91, telefon 724573, 
după ora 19,

(0701)
•  Vând Skoda S 10#, 

pentru piese. Tel. 717510, 
după ora 20.

, (0699)
•  Vând Skoda S 100, în 

stare bună de funcţiona
re. Tel. 720021.

. v ;V ; (0700)
•  Vând avantajos Dacia

break, fabricaţie 1988 şi 
Mazda 323 (înmatriculată). 
Tel. 629895. (150872)

D IV ER SE

•  Căutăm vârstnici fără 
obligaţii, pentru întreţine
re contra locuinţă în De
va sau Simeria. Telefon 
614730, interior 130. v.

(1114)

‘ •  'Asedaţia familială.
• SaVa Lătş^hţîv';tece" cu

noscut că începând cu
: ._data, de •20'iunie'T995' va ' 

practica .un adaos comer
cial întră 45’ fa sută şl 
200 la sută, pentru’ măr
furile şi serviciile prestate.

■ (150575)
•  .SG. Iorga Flodor SNG

Deva anunţă majorarea 
preţurilor practicate în
cepând cu data de 22 iunie 
1995. (5511)

•  Solicit împrumut 5000 
DM pe termen de 3 luni.

* Dobândă avantajoasă. Ga
ranţii imobiliare. Telefon 
628582. 7 (1242)

•  S.C. Extramar SRL 
Deva, str. Âl. Narciselor, 
nr. 2, face abonamente 
la lapte, 2,5 la sută, 390 
lei/litrul. Magazinul so
cietăţii se află la Deva, în 
spatele magazinului de 
mobilă al Sarmismob (pe 
fosta str. Lenin),

(1247)
•  împrumuturi în lei 

primiţi la casa de amanet . 
Simeria. Tel. 661721.

' I (150573)

PIERDERI

-•  S.C. Adea ConfeX SRL 
- Deva declară nulă fila 

CEC B 2 — 877303, elibe
rată de B.C. Deva.

; -  (1217)'
•  Pierdut adeverinţă

primiţe.predare, nr. 0252380 
din 6 iunie 1994, în va
loare de 26 300 de lei, pe 
numele Sălăşarî ■ Ioan, 
Lunca Cernii. O declar 
nulă. (8686)

: închirieri

•  Căutăm spaţiu co'- 
nicrcial pentru închiriat, 
Deva, 629738, orele 19—
21. (150576)

•  Intelectual caut dc
închiriat garsonieră ne 
(niobilată). Tel. 616449 : 
623229.' ‘ (1225)' *•

OFERTE 
DE SERVICII

•  S.C. Nlcos Excom SRL 
Deva oferă pentru doza- . 
toare, sifonerii şi îmbu
teliat, concentrat natu
ral (import), preţuri . a- 
vantajoase. Tel. 621328.

(1139)
•  Lâ Deva casa de 

amanet Aristocrat oferă 
împrumuturi imediate. Tel.

. 614570.: - (150572)

•  S.C. Imcomex SRL
Orăştie efectuează 
transport marfă cu 
camioane închise de 3, 
4, 8, 10, 16 tone. In
formaţii la tel. 054/ 
647529. (150918)

•  SG Naghi & Atta- 
ra SRL Deva organi
zează preselecţie pen
tru ocuparea următoa
relor posturi : barman- 
ospătar, 4 posturi j e-

lectromecanic — 1 post; 
mecanic întreţinere 
pompe — il post. In
formaţii la sediul fir
m ei: DN nr. 7 sau la 
tel. 616700. (1149)

•  S.C. Timexim Iu- 
lia SRL angajează 
vânzător la depozit en 
gros ; conducător auto, 
categ. B. Informaţii 
telefon 611430.

(1231)

LICITAŢII

•  Biserica Ortodoxă Si
meria organizează licita

ţie in 28 maţ 1995, ora
18, pentru repararea ten
cuielii exterioare a bise
ricii.’’ Informaţii telefoa
ne 660320; 660602.

• Firmă americană cau
tă organizatori şi distri
buitori de produse ame- 

‘ ricane în sistemul MLSt. 
Prezentarea afacerii lâ 
Sindaco, sediul sindicate
lor Deva, miercuri, ora
19. (1216)

COMEMORĂRI

iş Duminică, 28 mai, se 
împlineşte un an de când 
ne-a părăsit pentru tot
deauna draga noastră ma
mă si bunică -

VASION1 MARIUCA 
din Clopotiva. Copiii 

Aurel, Mariană, nepoatele 
Glaudia, Alina. Dumne
zeu s-o ’ odihnească în 
pace ! (8685)

•  Azi se împlineşte 
un an de la despărţi
rea de iubitul nostru

*............ '"* 11 ■-'.•A

, ,0 Colectivul Aso-
•  Colectivul de elevi dariei Judeţene a Vâ-’

al clasei a K-a A, de năforifeir şi Pescari-
la Liceul Teoretic Ha. lor Sportivi Hune-
ţeg, dirigintă prof. doara—Deva regretă
Badea Rodica, este trecerea în nefiinţă a
alături de colegul lor * celui care a fost un
Dumoi Adamel, în bun pescar de corn pe-
pierderea scumpului tiţie şi un om de
său tată. aleasă omenie

Preot FIRICEL SUSAN
DUMOI OCTAVIAN, şi transmite pe a-

(8689) - ceastă cale condolean-
ţe familiei îndoliate.
Dumnezeu si-1 odih-

- nească în pace I
•  Rudele anunţă cu (1229)

durere încetarea din
r viaţă a celui care a . *  Mircea şi Viorica

fost regretă trecerea tn
OPREAN ARON nefiinţă a celui care

înmormântarea în a fost
cimitirul din I.ăpuş- REMUS ZASLOŢI
nic, azi, 23» mai 1995, din Veţel — Ghcrglieş.
ora 14. Fie-i ţărâna Dumnezeii să-l odih-
uşoară I (1227) nească în pace !

(1237)

BALA IVANTIE 
* GHEORGHE
la numai 45 ani. Nu 
te vom uita niciodată. 
Dumnezeu să te o- 
dihneascâ în pace! 
Familiile Bala şi Va- 
siu. (1213)

D E C E S E

•  A ’încetat din via
ţă cunoscutul ziarist 
de la ccitidialfiul ha- 
ţional „Adevărul", ex
celent coleg al nostru, 
al ziariştilor din Deva şi 
Petroşani, om de ome
nie şi btm familist, 

CONSTANTIN 
MORARU

O dată cu profun
dele noastre regrete, 
exprimăm familiei în
doliate, colegilor de 
la Bucureşti, întreaga 
compasiune. 
„CUVÂNTUL LIBER".

•  Familia Dumoi 
anunţă cu durere în
cetarea din viaţă, după 
o grea suferinţă, a 
celui care a fost 

Preot iconom 
DUMOI OCTAVIAN, 

la vârsta de 43 ani. 
înmormântarea va fi 
marţi, 23 mai, ora 13, 
în cimitirul din Mă- 
ceu. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace !

(8687)

•  Membrii corului 
bisericesc şi Consiliul 
parohial de la Biseri- 
rica „Sfântul Nicolae" 
din Haţeg anunţă cu 
profundă durere stin
gerea din viaţă â preo
tului paroh 
DUMOI OCTAVIAN 

DOINEL
Odihnească-se în 

pace’l
(8688)

S.C. „Siderurgica" S.A. 
Hunedoara

cu sediul în HUNEDOARA, 

Piaţa Iuncu de Hunedoara, nr. 1 
O R G A N IZEA ZĂ

m m

în data de 6 iunie 1995, ora 11, la 
sala C.F.U. din cadrul unităţii, pentru 
vânzarea unor mijloace fixe aprobate pen
tru casare sau disponibilizare, după cum 
urmează :

•  maşini unelte ;

•  mijloace de transport auto

•  aparatură de măsură;

: •  inventar gospodăresc.

Lista completă a acestor mijloace fixe  
1 se găseşte la S.C. „SIDERURGICA« S.A. 
î —  Serv. Mecanic.

Î Participanţii la licitaţie vor depune j 
la casieria unităţii o garanţie de 10 la } 

y  sută din valoarea de începere a licitaţiei. )
Relaţii suplimentare la tel. 054 —  l 

716121 ; 716131, int. 2526, Serv. Meca- i 
nic —  biroul plan. (336) i

i

eu sediul în Hunedoara, str. C; Bursan nr. 1, 
telefon nr. 718293, fax 717439

VINDE LA CELE MAI AVANTAJOASE 
PREŢURI URCĂTOARELE PRODUSE:

•  PULPE PUI IMPORT S.U.A.

•  BURTA IMPORT

•  ÎNGHEŢATA PANDA

•  ÎNGHEŢATĂ NAPOCA

Distribuirea se face de la S.C. „DEVIL“ 
S A. Deva, în îiecare zi, între orele 8,00—-12,00.

Pentru societăţile comerciale din munici-" 
piui Hunedoara, distribuirea se face la domici
liu prin comandă cu anticipaţie de o zi Ia se
diul firmei din str. G. Bursan, nr. 1; sau Ia tel 
717439. (335)
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