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IMPERIUL RENAŞTE
Un fapt deosebit petrecut la 14 mai a.c., dar ca

re  ri-â prea îost luat în seamă de presa noastră de. 
cât în mică măsură, ne face sâ afirmăfft că imperiul,*“ţ- 

' nu sovietic, dar. cu siguranţă rus, a : început proce
sul de, refacere. Deci, ceea ce clamă pe la multe porţi 
europene Jirinovski, pe care unii il credeau , nebun, 
.-*• început să se realizeze. Ceea ife a vrut să .înfăp
tuiască Elţîn la întâlnirea din februarie a.c. a C.S.I. 
de' la Alma Ata în Kazahstan şi n_a reuşit, a înce. 
fm t,şă prtndă viaţă. Şi unul şi altul pot să-şi frece 
m îinîţe m  ■‘bucurie şi să mulţumească lui Duftmezeu 
şi K .G& î-pS că visul lor de a reface măreţia impe
riului rus â pornit pe calea cea bună.

Despre Ce este vorba ? •
J3ste vorba de pasul pe care l-a, făcut la 14 mai 

a.c. BeiarUs. Prin referendumul propus şi realizat j 
„ca la carte" de preşedintele acestei ţări, Alexandr 
Lukaşenkd, cunoscut pro-moscovit, belaruşij au ho. 
târât, eu o majoritate covârşitoare (82,4 la sută) . in
tegrarea economică cu Rusia. Aşadar, ruşii albi (be
laruşii) s.au întors de „bună voie" la jugul impe
riului în refacere. Alexandr Lukaşenko, fost preşe
dinte -de colhoz, şi-a întărit astfel puterea şi va pu
tea mei^e mai departe, aşa cum s-a exprimat nu o- 
dată. Pe calea integrării totale cu „Măicuţa Rusie". 
Căci visul lui Lukaşenko nu este altul decât cel al 
reintegrării. slave. El a spus cu mândrie că „dacă 
poporul o va cere, vom avea o integrare politică, ce 
va fi chiar mai strânsă decât în epoca sovietică".

• _ Cum să işh se bucure Kremlinul când se fac ast
fel de referehdumuri şi astfel de declaraţii ! Andrei 
Kozîrev, ministhil de externe rus, n-a putut să nu.şl 
exprime satisfacţia, declarând : „Am dori ca şi po
poarele din alte state să se pronunţe la fel şi mai 
âles Ucraina". Iar un' alt diplomat rus, Wishfull 
Fhinking, spunea pe şleau „că dacă şi în alle repu
blici s-ar. Organiza referendumuri, rezultatul ar fi a- 
celaşi". Numai că, deocamdată, conducătorii statelor, 
foste sovietice sunt prea naţionalişti că să-şi permi
tă referendumuri ca acela din Belarus. Şi mai ales 
Uctâină, „sora scumpă" cum o numesc ruşii, nu a 
şejceptat condiţiile pe care. vrea să le impună Ru. 
şia, aşa că nici tratatul de prietenie dintre cele două 
ţări nu a fost semnat încă. De aceea referirea lui 
Koidrev la Ucraina este semnificativă, înfrângerea re
zistenţei Ucrainei ar însemna cu adevărat o mare 
victorie a refacerii trinităţii slâve, a imperiului rus 
în fapt. Timpul însă este înainte, iar răbdarea ruşi
lor poate să aibă şi o limită. Nu degeaba au ei în 
Şrimeea un preşedinte loial lor, no Ucrainei, nu de
geaba n.au renunţat încă la o parte din flota mili
tară din Marea Neagră, în favoarea Ucrainei... ‘

Un pas important s-a făcut.- „Maica Rusia" va a . 
juta, cu „mărinimie" şi alte popoare să facă paşii de 
întoarcere la sânul ei. Să nu ne mirăm clacă înţr-o 
bună Zi vom avea din nou graniţă cu Rusia ! Totul 

, e posibil în zilele noastre. Dacă NATO se codeşte să 
j vină spre Răsărit, Rusia nu pregetă să vină spre Oc- 
ţ cident. Şi vai de cei ce vor rămâne la mijloc 1 .

Gh. PA VEL
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•  <3uv. Simeon ; 
Mc. Serapion ; Sf. 
Marciana ;

Sf.
Mc.

•  1765. Răscoala bres
lelor din Bucureşti,^ sol
dată cu moartea câtorva 
breslaşi j

•  S-au născut : în 1923,

, criticul literar VICTOR 
FELEA; în 1923, poetul 
şi eseistul ION CARAION 
(m. 1986);

•  Au h»urit : în 1543, 
astronomul polonez NI- 
GOLAI COPERNIG (n. 
1473); în 1966, scriitorul 
AL. GAZABAN (n. 1872);

•  Soarele răsare la ora 
5,40 şi apune la 20,45 ;

•  Au trecut 143 de zile 
din an ; au rămas 222.
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di acumulare şi ale unor locafitâţi de lângă Haţeg
E s t e  n e c e s a r ă  o  a m p l ă  a c ţ i u n e  

d e  c u r ă ţ e n i e  ş i  b u n ă  g o s p o d ă r i r e
In ultima vreme, în zo

na lacului de acumulare 
-de la Haţeg, dar şi în a- 
propierea celorlalte „o- 
giinzi" de apă de pe ^ a l
ba" de micfOhidrocentra- 
le ce se întinde de la cen
trală electrlgâ din Retezat 
până la Hâţeg, precum -şi 
în unele sate vecine aces
tora (şi nu numai acolo), 
se constată că se înmul
ţesc grămezile de gunoaie 
pe diguri, în apropierea 
lacurilor şi în marginea . 
satelor, mulţi cetăţeni ce 
locuiesc în satele învecina

te barajelor cursurilor de 
apă aruncă gunoaie de toa
te felurile, pe grămezi mai 
vechi sau mai noi, care, 
pe lângă aspectul dezo
lant, , pot constitui adevă
rate surşe de poluare şi 
infecţie â apelor şi a ae
rului.

Iată de ce, redacţia zia
rului nostru, cu sprijinul 
Agenţiei de Protecţia Me
diului din Deva, împreună 
cu alţi factori de răspun
dere, a organizat o ana
liză *Ia faţa locului şi un 
-raid-anchetă Ia lacul de 
acumulare in aval si amon

te,-în unele localităţi din 
comuna Sîntămăria-Orlea. 
La această importanta ac
ţiune de , curăţenie şi bu
nă .gospodărire au parti
cipat dh ing. Teodor Bât- 
că, director ai Agenţiei de 
Protecţia Mediului Deva, 
dna Laura Lasconi, de ia  
Sistemul de Gospodărire a 
Apelor, dnii jurist Traian 
Oproni şi ing. Cristian 
Costache, din partea în 
treprinderii Eiectrocentra- 
le Haţeg, dna Camelia Do- 
brean, primarul comunei 
Sântămăria-Orlea, dl Ion 
Agache, de la Consiliul

local Haţeg, dl Lucian 
Şchiopu, din partea Sec
torului de gospodărire a 
apelor, din Haţeg, dnii 
plutonieri majori; Marcel 
Ilodor şi Gh, Botez, . din 
partea Poliţiei jtldeţene şi 
Poliţiei Haţeg. Discuţiile 
au început la primăria 
din Sînţămăria-Orlea, un
de, primarul de aici, cei
lalţi factori prezenţi, sub
liniind starea de dezvoîta-

SABIN CERBU,
CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 6-a)
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Sâmbătă şi duminică 
(20—21 mai), Filiala ju
deţului Hunedoara a Par. 
tidului Social-Democrat Ro
mân, în colaborare cu re
prezentanţa pentru Româ
nia a Fundaţiei „Frie. 
drich Ebert" din Germa
nia au organizat la Deva, 
sub semnul anului euro
pean al conservării natu
rii, simpozionul cu tema 
„Calitatea şi măsuri de

I I
i iI I'
! I

Miercuri, 24 mai. Vre. 
mea se menţine instabilă, 
rece şi cu ploi frecvente 
pe arii extinse, mai ales

protecţie a mediului în 
judeţul Hunedoara, respec
tarea normelor de protec
ţie a mediului —- o frână 
în dezvoltarea econo
mică ?“.

La lucrările simpozionu
lui au participat din 
partea fundaţiei germane 
sus-amintite dnele Elke 
Săbiei şi Maria Stein şi 
dl Manfred Hoff ex
pert în problemele me-

în nordul, centrul şi es. |  
tul ţării. In vest şi su d - | 
vest se vă produce o di-1 
minuare a gradului d e l 
instabilitate. Temperatu. I 
rile se vor încadra între I  
6° şi 14° C minimele, iar ■  
maximele nu vor depăşii 
18° C.

diului, şomajului şi recali
ficării forţei de muncă, al 
Uniunii Sindicatelor Ger
mane (DGB). Publicaţia de 
limbă germană „Karpa- 
tenrundsehau" a fost pre
zentă la simpozion, prin 
redactorul şef, jurnalistul 
Dieter Drotleff.

ION CIOCLEI 

(Continuare în pag. a 2-a)

I
#  Prostul nu crede 

ee vede, mai vrea să 
şi audă.

o  GAZ METAN- LA ŞOIMUŞ. 
Comuna Şoimuş so află pe un 
loc prioritar pentru introducerea 
gazului metan. Cota necesară de 
gaz a fost obţinută, iar documen
taţia se află la Guvern. Oamenii 
speră sp fie aprobată cât de cu. 
rând. (Tr.B.) .

O  g e s t u r i  d e  a l e a s a  o .
MENIE. Jn comuna Bunila, trei 
copii au rămas fără amândoi 
părinţii, li  are în grijă dna I. 
leana Gherghinesc, bunica lori 
Un om de mare suflet din Bu
nila dl Măritiş Bobora a um

blat drumuri lungi şi le.a ob. 
ţinut , celor trei pensie de la. stat. 
Primăria comunei şi consiliul lo
cal îi ajută şi cu ajutoare 
băneşti. Iată gesturi de aleasă o. 
menie. (Tr.B.)

0  O NOUĂ FAŢĂ A CANTI
NEI. Cantina socială din Hune. 
doara va  îmbrăca o haină nouă, 
lu sfârşitul acestei luni, prin 
finalizarea reparaţiei interioare, a 
revopsirii şi faianţării bucătăriei, 
schimbarea hotelor etc. Deci, la 
sfârşitul acestei luni, cei 175 de 
nevoiaşi, care servesc zilnic ma
sa caldă la această cantină, vor 
fi întâmpinaţi cu un aer proas.' 
păi şl curat. (C.P.J

O  NEMULŢUMIRI, Primăria 
comunei Brănişca — aşa cum

ne-a spus dl Cornel Gh. Cornean, 
primarul localităţii — este Qgm- 
plet nemulţumită de activitatea 
drumarilor Aurel Manea şi Ioan 
Crişan, angajaţi ai Direcţiei ju
deţene de drumuri şi poduri. In 
această situaţie există două so. 
Iuţii : ori cei doi so se pună pe 
treabă, ori... (Tr.B.)

O  A FOST IDENTIFICAT. Po
liţia oraşului" Brad l.a identificat 
jpc numitul Vasile Hriscu, de 31 
de ani, ştr. Dacilor, bl. 40, ap. 
21, pensionat pe caz de boală (?), 
care a comis pe timp de noap
te şi cu chei potrivite un număr 
de 11 furturi din autoturisme 
particulare pe raza oraşului Brad. 
Obiectele sustrase, radiocaseto. 
foajie şi alte bunuri se ridică la

suma de 730 mii lei. Acum aş
teaptă îngândurat ca legea să-şi 
spună cuvântul pentru isprăvile 
sale. (AU.)

O  UN OM A CUMPĂRAT UN 
MUNTE. Dl Radu Rîmbetea din 
satul Tîrsa, comuna Boşorod, a 
cumpărat — cum se vorbeşte în 
localitate — un munte. De fapt 
nu este vorba de un munte în
treg, ei de o păşune de mai mul. 
te zeci de hectare. De ce a cum
părat dl R.R. suprafaţa respec
tivă ? Pentru a avea unde păşu
na cele 80 de ol şi cele şase bo
vine ce le deţine. (Tr.B.)

a r  j

Interviu acordat de 
episcopul 

LASZLO TOKES 
cotidianului ungâr 
„Uj Magyarorszag“
BUDAPESTA. Sub titlul 

„Ţinutul Secuiesc, uriaşul 
adormit", ziarul ungar „Uj 
Magyarorszag" publică, în 
numărul său de luni, un 
interviu acordat de episco
pul reforrhat Laszlo Tokes, 
preşedintele de onoare al 
UDMR.

Referitor la apropiatul 
Congres al UDMR, de la 
Cluj-Napoca, Laszlo Tokes 
arată că priveşte cu încre
dere această manifestare, 
apreciind că „maghiarimea 
noastră se va regăsi în 
momentele critica", iar con
gresul va continua linia 
trasată de Declaraţia din 
1992 de lă Cluj şi confir
mată de Congresul de la i 
Braşov.

R e f e r i n d  u-s e la 
preconizatele schimbări 
din activitatea UDMR şl 
la politica ce ar urma să 
fie dusă în Ţinutul Secu
iesc, după apropiatul Cori. 

.greş, episcopul Laszlo To
kes -menţionează : „Ţinutul 
Secuiesc este un uriaş a- 
dormit. Până acum nu şi-a 
găsit încă vocea, respectiv 
nu s-a găsit pe sine în
suşi. Orice s-ar întâmpla 
la Congres, sunt aproape 
sigur eă, în situaţia poli
tică, socială a maghiari, 
mii din România, în orga
nizarea acesteia (...) va in
terveni 6 schimbare radi
cală, nuihai dacă acest u . 
riaş adormit , se va trezi şi 
se va manifesta în mod fi. 
resc. Dacă această mani
festare va deveni politică, 
atunci acesta ar putea fi 
viitorul Ardealului..."
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CONCURŞUL NATIONAL DE INTERPRETARE 
1 INSTRUMENTALĂ ŞI ARTE PLASTICE
\ -—‘GALA LAUREAŢILOR —
ţ In cadrul Galei laureaţilor, preşedintele juriu- 
1 lui actualei ediţii a concursului, dl prof. univ. dr. 
/ .Valentin Timariu, calificând drept prestigioasă a- 

-ceastă competiţie, a înmânat numeroase menţiuni şi 
premii.

PREMIUL III : a) Muzică: Anca Ranta, Mihai 
Vâtcă, Anca Preda, Adrian Safta (toţi din Deva), O- 
vidiu Lup, Tamara Stâncel, Ana Buta, Valentin Ne- 

-greanu, Felix Constantin, Cristian Şerbănescu (Cluj- 
Napoca), Ioana Popovici, Lucica Carp (Bucureşti), Ma- 
rius Savu, Oana Babescu (Timişoara), Elena Popa, 

‘ Florin Negreanu (Craiova), Bogdan Barbu, Ciprian 
Mihali (Arad), Simina Gherasim (Baia Mare), Diana 
Popescu (Oradea), Tudor Buta (Reghin), Aura Mă- 
nescu (Rm. Vîlcea), Sabina Sabâreze (Iaşi), Petra 
Vârlan (Braşov).

b) Arte plastice: Ioana Ispir, Lucian Popescu, 
Ruxandra Aelenei (Deva), Andreea Cojocaru.

PREMIUL I I : p) Dianna Vasju, Mircea Lazăr 
(Deva), Sebastian Burneci, Laurenţiu Fulea, Gelu 
Păun (Constanţa), Loredana Maranescu, Florin Unc 
(Lugoj), Ovidiu Pârjol, George Munteanu (Alba.Iulia), 
Raluca Pop, Anca Pop (Sighetu Marmaţiei), Teofil 
Todică, Andreea Chiriac (Iaşi), Nora Hapca, Feiix 
Katoka (Baia Mare), Alexandra Nieoriciu (Petroşani), 
Andrei Tudor (Bucureşti), Maria Popa (Craiova)/ A. 
lexandru Constantinescu (Cluj-Napoca), Claudia Ji- 
nariu (Sibiu), Bogdan Gugu (Tg. Jiu), Ciprian Anicu- 
lăesii (Braşov), Claudia Tordache (Rm. Vîlcea.)

b) Smaranda Almăşan, Dana Pădurarii, Diana 
Roşea, Mihai Crescendo (toţi din Deva).

PREMIUL I : a) Paul Sârbu (Deva), Alexandru 
Ciobanu, Diana Ionescu, Diana Jipa, Monica Kurutz 
(Bucureşti), Alina Olariu, Alexandru Bota, Zoltan 
Doşa, Linda Bodi, Robert Magheti (Timişoara), Dia
na Pepelea, Titus Munteanu (Braşov), Livtu Gemăt, 
-Diana Popescu (Alba Iulia), Raluca Stâncel, Constan
tin Tompea (Cluj-Napoca), Csengele Forro (Sf. Gfteor- 
ghe), Ana Bogăţilă (Baia Mare), Florin Boitoş (Tg. 
Mureş), Laurenţiu Stoica (Craiova), Florin Romaşcu 
(Constanţa).

b) Cristina Kovacs, Aneta Jurj (Deva), Ramona 
Ţopescu (Tg. Jiu), Gana Beţa (Reşiţa).

PREMIUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDE
ŢEAN HUNEDOARA: Florin Romaşcu (Constanţa), 
Alexandru Ciobanu (Bucureşti).

MARELE PREMIU : Constantin Tompea (Cluj- 
Napoca).
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(Urmare din pag. 1)

Mal întâi câteva cu
vinte despre fundaţia 
„Friedrich Ebert", aşa cum 
ne-au definit-o repre
zentanţii săi la simpozion: 
este o fundaţie a spcial- 
democraţiei germane, cu 
scopuri politice. Comuniu
nea programului şi aspi
raţiilor sale cu soeial-de- 
mocraţia vine din faptul 
că fondatorul său a fost 
unul din social-democraţii 
de marcă ai Germaniei, 
în programele pârtidelor ce 
se revendică din social- 
democraţie, protecţia so
cială , ocupă un loc de 
primă mărime, iar pro
tecţia mediului se circum
scrie acestor preocupări. 
Iată definită şi linia care 
uneşte Partidul Social De
mocrat Român de funda
ţia germană „Friedrich 
Ebert“.

Incltant în enunţul te
mei sale, ca şi prin 
realităţile judeţului nostru, 
simpozionul de la Deva a 
făcut ca la invitaţia or
ganizatorilor să răspundă 

. reprezentanţi ai tuturor 
organismelor judeţene în
sărcinate cu protecţia me
diului, ai marilor agenţi 
economici poluanţi ai me
diului în judeţ, specialişti

din diferite dornenii, a 
căror activitate profesiona
lă are contingenţă ne
mijlocită cu sănătatea 
mediului.

Au răspuns invitaţiei re
prezentantul prefectului, 
dl Victor Işfan, director 
general In Prefectura ju
deţului Hunedoara, prima
rul şi viceprimarul Devei, 
respectiv dhii Ovidiu Ha- 
gea şi Virgil Boca.

Trei au fost referatele 
prezentate în cadrul sim
pozionului : „Calitatea şi 
măsuri de protecţie a me
diului în judeţul Hune
doara", prezentat de dl 
deputat Dumitru Ifrim, 
„Impactul între factorii de 
mediu şi sănătate" — de 
dr. Nicolae Pisel, specia
list şi cercetător în do
meniul bolilor aparatului 
respirator şi „Respectarea 
normelor de protecţie a 

.mediului constituie o frâ
nă în dezvoltarea econo
mică referat ce l-a 
aVut ca raportor pe oaspe
tele german, dl Manfred 
Hoff.

Informaţia vehiculată în 
toate referatele prezenta
te, ca şi dezbaterile pe 
marginea lor, au prezen
tat un grad ridicat de in
teres şi în viitor vom re
veni la această bogăţie de 
informaţie. Concluzia c>

mună însă a fost una sin
gură : problemele sănătă
ţii mediului sunt proble
mele sănătăţii umane. 
Cum poluarea mediului 
nu are gmniţe, ea este 
a tuturor comunităţilor ce 
trăiesc pe planeta Pământ. 
Cine neglijează _ sănăta
tea mediului ambiant îşi 
amanetează viitorul.

De un grad mai aparte 
de interes s-a bucurat 
comunicarea dini Manfred 
Hoff prin întrebările care 
şi le-a pus şi răspunsuri
le la ele. Iată doar una 
dintre acestea. Măsurile 
de protecţie a mediului 
luâte de agenţii economici 
mari poluatori ameninţă 
existenţa unor locuri de 
muncă ? Răspunsul a fost 
categoric nu ; aceste mă
suri sporesc numărul lo
curilor de muncă. Exem
plul Germaniei este con
cludent. In 1987, peste 
4000 de firme erau antre
nate în producerea de e- 
chipamente şi tehnologii 
destinate protecţiei me
diului, ceea ce înseamnă 
locuri de muncă în plus. 
Până ia sfârşitul mileniu
lui se * apreciază că în 
aceste industrii vor mai 
fi create încă 500 000, iar 
după alte prognoze — 
800000 de noi locuri de 
muncă.
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6,35 Seriale, desene a- 
nimate ; 9,05 Kojak (s); 
10,00 O familie foarte 
drăguţă (s) ; 10,30 Cheers 
(s); 11,00 Frumos şi bo
gat (s); 11,30 Vremea do
rinţei (s) ; 12,00 Preţul e 
fierbinte (cs); 12,30 Due. 
Iul familiilor (cs); 13,00 
Magazinul amiezii; 13,30 
Springfield Story (s);
14.15 Santa Barbară (s);
15,05 Pasiunea ei e cri
ma (s) ; 16,00 Ilona Chris- 
ten talkshow : 17,00 Hans 
Meiscr talkshow; 18,00
Jeopardy ! (cs) ; 18,30 în
tre noi (s); 19,00 Frumos 
şi bogat (s/r); 20,10 Ex
ploziv magazin; 20,40
Vremuri bune şi rele (s);
21.15 Fotbal. Liga Cam. 
pionilor.

CANALE 5 SAT 1
7,30 Ştiri ; 9,45 Ghidul 

Parlamentului; 10,00
Show-ul lui M. Costanzo
(r) ; 12,45 Forum (mag.);
14.00 Ştiri; 14,25 Coti
diene ; . 14,40 Beautiful
(s) ; 15,20 Complot In 
familie (show); 17,00 Ho. 
Ui şi Besnji, Aventuri In 
Far West, Bobbik (d.a);
19.00 OK, preţul e co
rect (cs) ; 20,00 Roata no
rocului (cs) ; 21,00 Ştiri; 
21,25 Circulă zvonul 
(show) ; 21,45 Film ; 23,45 
Ş tiri; 0,15 Show.ul lui 
M. Costanzo; 2,30 Coti
diene (r); 2,45 Circulă
zvonul (r) ; 3,30 Fiecare 
volum (r ); 4,30 Frontie. 
rele spiritului (em. relig.); 
5,30 Îngerul (r).

8,30 Brunch — TV (ma
gazin TV); 10,30 Gimnas
tica m atinală; 11,00 Re
luări seriale; 12,00 Treci 
la casă, dragă ! (s); 12,30 
Loving (s); 13,00 Vecinii 
(s); 13,25 Soarele Califor
niei (s); 14,25 Falcon
Crest (s) ; 15,25 Numai
iubire nu ! (sitedm.) J 15,55 
Star Trek (s.SF); 17,00
Legea străzii (s.a); 18,00 
Să riscăm ! (cs); 18,30
Ş tiri; 19,00 Totul sau n i. 
mic (cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo ; 20,30 Roata noro
cului (cs); 21,15 Bavare
zul (s. Ger. 1992); 23,05 
Picket Fences (s.p): „Ca 
sarea In bucate"; 0,10
Maşina de război (La. 
SUÂ 1974) cu Burt Rey. 
nolds; 2,20 Reluări

N B C
6,30 Ştiri NBC ; 7,00

Ştiri ITN ; 7,30 Lumea a- 
facerilor, ştiri ; 10,00 Co. 
merţ TV ; 11,00 Roata
banilor — piaţa europ; 
15,(X) Roata banilor — 
piaţa americ.; 18,30 Pul
sul afacerilor az i; 19,00
Azi '— informaţii; 20,00
Ştiri ITN ; 20,30 Golf. Tur
neul european Volvo 
PGA — Spania ; 21,30 Da. 
telinc, cu Jane Pauley ;
22.30 Magazinul ştirilor 
NBC, cu Deborah Nor- 
ville ; 23,30 Show.ul serii 
cu Jay Leno; 0,30 Real 
Personal — talkshow;
1.30 Ştirile nopţii NBC; 
2,00 Timp egal (show po
litic) ; 2,30 Show-ul serii 
cu Jay Leno ; 3,30 Vide», 
moda.

9,30 Eurofun. Mag. dis. 
tractiv; 10,00 Tenis. Fi. 
nala Turneului ATP de la 
Coral Springs (r ) ; 12,00
Nataţie. Cupa Europei de 
la Strasboarg (r); 13,00
Fotbal. Liga Campionilor. 
Avanpremiera finalei AC 
Milan — Ajax Amster
dam ; 15,00 Snooker. Liga 
Europeană 1995 : Hendry 
— Doherly (r) ; 17,00
Triatlon. International Po. 
werman Thriatlon din O- 
landa ; 17,30 Fotbal. Liga 
Campionilor. Avanpremie. 
ra finalei. AC Milan — 
Ajax Amsterdam; 19,30
Moto. Magazin Grand 
P rix ; 20,00 Auto. Maga
zin Formula 1 ; 20,45 Bu
letin de ştiri 1 ; 21.00
Box. Prime Time Special.

24 MAI

vK-j'.-ayi-a

7.00 TVM Telemati- 
n a l; 8.30 La pruna ». 
r ă ;  9,15 Santa Barba
ra (s/r); 10,35 Video- 
lexicon; 11,35 Moda pe 
meridiane (do); 12,00 
17 clipe ale unei pri. 
măveri (s/r); 13J0
1001 audiţii; 14,10
TVR Iaşi şi TVR Cluj- 
Napoca ; 16,00 Fotbal. 
Universitatea CraioVa 
— Rapid Bucureşti ; 
17,50 Alfa şi Omega...;
18.30 Cartea junglei 
(d.a); 19,00 Festivalul, 
concurs „Maria Tăna
şe" ; 19,30 Fata şi bă
ieţii (s) ; 20,00 Actuali, 
taţi, meteo, sport;
20.30 Dr. Qttinn (s);
21.30 Fotbal. Liga 
Câmp.: AC Milan — 
Ajax Amsterdam (de);
23.30 Confluente,

v i
■w.iII

7,00 La prima orii; 
9.15 Ora  de muzică;
10.00 itin e ra r germ an 
(do); 11,00 T elejurnal 
W orldN et; 1L3# C U ;
12.00 Gong! (r); 12,3» 
Armonii corale; 18,00 
Remember rock ; M J t  
Serialul serialelor;
15.00 De lingua la tin a ;
15.30 Trie Verdeb;
16.00 D .a; 16,30 Şt bo-
gaţii plâng (s); 17,00
Mini-eco ; 17,40 Aur şi 
noroi <s); 18,30 Em. 
în limba maghiară;
20.00 Pro Memoria {
20.30 Turist club ; 21,00
TVM Mesager; 21,30
Tradiţii; 22,00 Santa 
Barbara (s); 22,45 Un 
secol de cinema : Cha- 
plin necunoscut (p.H); 
23,45 Videoteca muzi
cală.

OEVASAif
9,00 Desene animate 

(r ) ; 9,30 Film serial: 
„FBI" (r); 10.20 Film 
serial : „CHIPS" (r) î 
11,10 Film artistic: 
„Spionii" (r) ; 12,20 Vi. 
deotext; 18,00 Desene 
animate ; 18,30 Docu

mentar : „Managemen. 
1 tul în afaceri" ; 19,00
Nodul gordian ;. 20,00 
„Trăieşte-ţi visul" — 
ep. 24 (film serial); 
20,50 Doar o vorbă 
să, ţţ mai spun... ; 21,00 
Telejurnal (em, der ştiri 
a Tele 7 abc din 23. 
05); 21,30 Film serial: 
„Vecinii" — ep. 24 ; 
22,20 Civica; 22,30
Chestiunea zilei (em. 
de Cornel Nistorescu);

TV DEVA
9,00 Videotext; 10,00 

Observator —• Antena 
1; 11,00 „Noi" — e- 
misiunea redacţiei de 
tineret, ediţia a X_a 
jubiliară (r ) ; 12,30 Noi
le aventuri ale lui 
Ileidi ; 14,00 Videotext; 
17,00 Observator — 
Antena 1; 18,00 Focus
— ştiri din actualitatea
locală ; 18,15 Studio
deschis „3 TV la ora-

recunoaşterii naţionale"
— invitaţi in studio: 
Alin Bena şi Vladimir 
Brilinsky, laureaţi al 
Galei A.T.P.R.; 19,15 
Film : „Răzbunarea e a 
mea".
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crescută la toate nivelele campionatului
La patru ani de la

constituirea Asociaţiei Ju
deţene de Fotbal, în a- 
dunarea generală la care 
a luat parte dl Alexan
dru Popescu, de la FEF, 
în raportul prezentat şi 
în dezbaterile participan
ţilor s-au conturat coor
donatele pe care s-a ac
ţionat de către biroul e- 
xecutiv al asociaţiei, co
misiile pe domenii, clu
burile, secţiile de fotbal 
dg la echipele divizio
nare C pentru îmbună
tăţirea calităţii actului 
fotbalistic, a structurii 
competiţionale, asigura
rea bazei materiale, se
lecţionarea şi pregătirea 
instructorilor sportivi, 
formarea tehnicienilor, 
perfecţionarea climatului 
de sportivitate "pe tere
nurile de joc, înlăturarea 
manifestărilor huligani
ce sau agresive faţă 
de «.ovec't ri 

S-a oglindit, cum e şi 
firesc, pasiunea, , dragos
tea ce există pentru fot
bal în judeţul nostru, ni
velul bun la care evo
luează cele mai multe 
formaţii, şi exemplele 
pot fi concretizate de 
configuraţia clasamentu
lui, dar şi diferenţa ce 
există (valorică) în pri
mul rând între forma
ţiile, seniorilor din Divi
zia C. Se poate remarca 
preocuparea ce s-a con
cretizat în activitatea bu
rtă a conducerilor unor 
cluburi cum sunt Minerul 
Certej, Aninoasa, Victo
ria Călan, Aurul Brad, 
Min. Şt. Vulcan, Dacia 
Orăştie, Constructorul Hu
nedoara şi altele, unde, 
fapt pozitiv, există o sus
ţinută preocupare şi pen
tru creşterea copiilor şi 
juniorilor. Există Insă 
încă o seamă de echipe 
ce se confruntă cu reale 
greutăţi materiale şi fi
nanciare, unele şi disci

plinare, care fac prea 
multe acte de prezenţă 
la comisia de competiţii 
şi disciplină, ce numai 
în ultimele două cam
pionate a fost nevoită să 
acorde' nu mai puţin" de 
339 etape de suspenda
re, la 1.79 de jucători, 
sancţiuni la şase condu
cători de secţii de fotbal 
şi 4 suspendări de tere
nuri pe "13 etape. Dar, ce 
nu s-a spus în raport, 
multe din sancţiunile da
te de comisia de specia
litate sunt repede reduse 
de comisia de apel sau 
chiar de biroul asociaţiei 
— a subliniat în cuvân
tul său dl Pavel Marin- 
cău, vicepreşedintele co
misiei de competiţii, a- 
mintind că doar în urmă 
cu câteva zile comisia de 
apel a redus dintr-un 
condei sancţiunile date 
unor vinbvarţi de 'la Fa- 
vior Orăştie, la meciul 

v cu Minerul Aninoasa. 
Vorbitorul a criticat şi 
modul defectuos de anun
ţare a candidaturii' pen- 
iru  alegeri a celor care 
ar dori să candideze, fapt 
susţinut şi de alţi par
ticipanţi la dezbateri. A- 
proape toţi cei care au 
îuat cuvântul, dnii An
ton Coşereanu, M. Pă- 
traşcu, Gh. Avram, Au
rel %*ieşiu, Dom Torna. 
loan Trosan, Viorel Mi- 
lea, Marian Dima, Gh.

rlea, Gh. Volt Vitnţ 
Mtcunu, Mircea Pepena- 

ru, Gh. Vlăsceanu, s-au 
referit la necesitatea îm
bunătăţirii procesului de 
pregătire a fotbaliştilor, 
a "bazei materiale, ame

n a jă rii corespunzătoare 
a tuturor terenurilor de 
joc, asigurării securită
ţii jucătorilor şi arbitri
lor. perfecţionării selec: 
ţiei şi pregătirii viitori
lor fotbalişti, a tehni
cienilor şi antrenorilor, 
delegării şi la meciurile 
juniorilor a unor brigăzi 
de arbitri competente, 
eradicării actelor de in
disciplină, a abaterilor 
de la regulamentul de 
joc. Câţiva dintre aceşti 
oameni de fotbal s-au 
referit şi la creşterea ca
lităţii şi competenţei ar
bitrajelor, apreciind că 
brigăzile" programate in 
retur şi-au făcut mai 
bine datoria pe teren, 
respectând regulamentul 
de joc, pentru desfăşu
rarea în condiţii^ adecva
te a partidelor.

Am notat că adunarea 
generală a aprobat un 
program de măsuri me
nit să jaloneze in condi
ţii de exigenţă crescut? 
activitatea Asociaţiei Ju 
deţene de Fotbal, a bi
roului executiv şi a co
misiilor de specialitate.

SABIN CERBU

I
I
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«  ala Spoturilor din care am vorbit, CSŞ Ce» 
Cluj Napoca a găzduit tate Deva, eiub care este

■ la sfârşitul săptămânii tras merfeu în jos de 
trecute întrecerile. Cam- „dnele în-negru". Din e- 
pionatului Naţional der chipa clubului devean au 
gimnastică pentru copii, făcut parte Andreea Paiu,
categoria a IV-a şi Con
cursul Naţional „Mica
gimnastă". Desfăşurat în- .W A W v w n v v v w v v w . 
tr-un anonimat vizibil 
(sâmbătă în sală au fost 
doar 80 de spectatori), 
concursul a reunit 22 de 
echipe de club. „Recor
dul" absolut însă l-au în- 
registat la capitolul —. ‘
„arbitraj", acolo unde,
din nou am fost martorii 
unui scandal de propor
ţii. Interesele de club 
(mai ales pentru forma
ţiile din Capitală) au 
primat. Cu un Iot de 8 //A W A W W W A fW W i
arbitre, care au „dus“
greul jocurilor de culise, ,r ,
echipele Steaua, Dinamo Bogdana- Hasaşiu, Mări
şi Triumf s-au dovedit lena Neamţu, Elena Col- 
din nou... la înălţime. Şi da, Ramona Vodă, Flo- 
totuşi „au scăpat" pe po- rentina Bîră (antrengr 
diurn şi echipe care nu Mirela Dicu, Ulpia Bar- 
„intrau" în calculul hâr- bu, Sorin Tolteanu, Gh. 
tiei. Orban, coregraf Corina

La categoria a patra a Bordeanu). Locul obţinut 
câştigat CSŞ Timişoara, de - gimnastele noastre, 
urmată de Steaua şi ne- medaliile de bronz cuee- 
sperat, in condiţiile de , rite la concursul de la

întreceri la 
gimnastică 
pentru copii

Cluj-Napoca menţin clu* 
bul devean în topul per
formanţei. La aceeaşi ca
tegorie, echipa a doua
(Mirela Coman, Monica 
Chiru, Camelia Jeler,
Vasmina Oltean, Elena
Neagu, Andreea Fulea,
Emilia Man, Laura Pîr- 
ţog, Petroneia Vasiu), a 
ocupat locul opt.

La „mica gimnastă" am. 
fost reprezentaţi de o ge
neraţie de tinere speran
ţe, aflate acum la primul 
lor mare concurs. Faţă 
de incorectitudinile de ar
bitraj pe care ie-am vă
zut în aceste întreceri şi 
mai ales faţă de dorinţa 
bucureş.enilor de a do
mina peste tot, conside
răm că evoluţiile gim
nastelor noastre au fost 
normale, dar notate după 

'un cod de punctaj creat 
anume, Ia faţa locului. 
Au evoluat Aniela Cea- 
uşescu, Ramona Bărbat, 
Alexandra Bolboacâ, Da
niela Spînu, Odette Su- 
şinschi, Nicoleta Sîrbu, 
toate pregătite de Moni
ca Stamate şi Cristian 
Enoiu.

N. GA VREA

în adunarea generală au fost aleşi dl prof. 
Mircea Sîrbu, în funcţia de preşedinte al Asocia
ţiei judeţene de fotbal, Vasile Nemeş, ca secretar, 
Ilie Ştefâniţă, trezorier.

In biroul executiv al Â.J.F. au fost aleşi : Ni- 
colae Mogoş, preşedinte de onoare la Minerul Cer
tej, loan Trosan, director al E. M. Mintia-Veţel, 
Cornel Cărare, preşedinte .al Comisiei municipale 
de fotbal Petroşani, Grigore Macavei, preşedintele 
Comisiei judeţene de arbitri. Dorn Tonta, econo
mist la Direcţia judeţeană a muncii, Gheorghe Ţur- 
lea, antrenor, Mureşul Deva, preşedintele comisiei 
tehnice, Viorel Milea, preşedintele secţiei de fot
bal Constructorul Hunedoara, Antonia Vinjan, pre
şedintele secţiei de fotbal Minerul Aninoasa.

S i Ziua sportivă a Liceului „Traian" din Deva
i i
i
i
i
i
i
i

Sfârşitul săptămânii trecute a con
semnat la Liceul Traian din Deva o 
acţiune de excepţie în perimetrul miş
cării sportive de masă — Ziua sportivă 
a liceului. După cum ne-a mărturisit dl 
EUGEN STELZNER, profesor de sport, 
acţiunea desfăşurată vinerea trecută a 
reprezentat şi un test de verificare a 
eficienţei muncii- profesorilor, dincolo 
de readucerea in prim plan a unei mai 
vechi, tradiţii in care toţi elevii să 
facă. sport, mişcare.

Cu excepţia elevilor care au avut 
probleme cu sănătatea, toată suflarea 
liceului s-a întâlnit la baza sportivă 
proprie, unde s-au desfăşurat pasionante

întreceri la cros — organizat pe ani de |  
studii, fotbal, handbal fete, baschet bă- * 
ieţi şi volei. |

intr-o atmosferă specifică vârstei, câş- * 
tigătorilor li ş-au atribuit numerose I 
premii in obiecte şi diplome. - 

Fără îndoială, Ziua sportivă a Liceului. |  
Traian Deva a rămas nu numai un mo- 1 
ment de confruntare a ambiţiilor şi ta- J 
lentelor, de voie bună şi destindere, dar, |  
mai cu seamă, un pas important spre * 
*'sănătate, confirmând expresia unui ma- |  
re savant de renume mondial. Ana Aslan, * 
în care se spune că „prin exerciţiu I 
fizic adăugaţi ani vieţii şi viaţă anilor", *

CORNEL POENAR {

DIVIZIA B, SERIA A III-A

REZULTATELE ETAPEI: Mine-RAL Rovlnari 
— Arsenal Reşiţa 2—8; Unirea Alexandria — Vul
turii Lugoj 4—2; Constr. Craiova — Petrolul Videle 
3—1; Minerul Mătăsari — Minerul Anina 2—0; U.M. 
Timişoara — Voga Deva 2—0; Metalul Bocşa — 
Sportul Drăgăneşti-Olt l i —1; Petrolul Ţicleni — 
F.C. D robe ta 2—0; ARO Cîmpulung — Petrolul Stoi- 
na 1—0; Minerul Motru — Minerul Berbeşti 5—2; 
Electr. C. de Argeş — Metalurg. Sadu 2—0.

C L A S A M E N T U L

L ARO Cîmpulung 33 22 3 8 68— 23 69
2. Minerul Motru 33 22 2 9 80— 35 68
3. F.C. Drobeta 33 18 3 12 56— 45 57 '
4. Petrolul Stoina 33 18 1 14 54— 43 55
5. Unirea Alexandria 33 16 4 13 42— 46 52 i
6.*Minerul Mătăsari 33 16 3 14 49— 34 51
7. Petrolul Ţicleni. 33 16 2 15 47— 55 50
8. Vega Deva 33 15 4 14 63— 43 49
9. Metalul Bocşa 33 15 4 14 54— 58 49

10. Electronistul 33 15 3 15 56— 51 48
11. U.M. Timişoara 33 15 3 15 51— 52 48
12. Constructorul Cv. 33 15 2 16 56— 47 47
13. Vulturii Lugoj 33 14 5 14 47— 42 47
14. Mine-RAL Rovinari 33 14 5 14 32— 38 47
15. Metalurgistul Sadu 33 15 1 17 41— 40 46
16. Petrolul Videle 33 15 1 17 39— 52 46
17. Minerul Anina 33 14 3 16 45— 47 45
18. Minerul Berbeşti 33 14 2 17 33— 70 44
19. Arsenal Reşiţa 33 7 5 21 33— 70 26
20. Sp. Drăgăneşti-Olt 33 3 6 24 23—105 15

ETAPA VIITOARE : Arsenal — * Electronistul; 
Vulturii — Mine-RAL ; Petrolul Videle — Un. Ale
xandria; Min. Anina — Constr. Craiova; Vega De
va — Minerul Mătăsari; S.M. Drăgăneşti — U.M. 
Timişoara; F.C. Drobeta — Met. Bocşa; Petrolul 
Stoina — Petrolul Ţicleni; Min. Berbeşti — ARO 
Cîmpulung; Metalurg. Sadu — Min. Motru.

} L

DIVIZIA B, SERIA A IV-A

REZULTATELE ETAPEI : Avântul Reghin — 
Minerul Uricani 1—3; Metalurg. Cugir — Motorul 
Arad 2—0; Laminarul Zalău — Minerul LUpeni
2— 0 ; C.P.L. Arad — Sticla Arieşul Turda 5—2 ; 
Olimpia S.M. — Oaşul Negreşti 3—0; Parângul Lo- 
nea — F.C. Arad (nu s-a disputat); AJS. Paroşeni — 
AS. Sighet 2—1; W.P. Pecica — Olimpia Salonta
3— 0; Minerul Sărmăşag — Minaur Zlatna 0—4; 
Minerul Cavnic — Chimica Tîrnăveni 1—8.

C L A S A M E N T U L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Minaur Zlatna 
Olimpia Satu Mare 
A.S. Sighet 
Parîngul Lonca 
Chimica Tîrnăveni 
Metalurgistul. Cugir 
Laminorul Zalău 
Minerul Uricani 
Minerul Lupeni 
Motorul Arad 
Olimpia Salonta 
A.S. Paroşeni-Vulcan * 
W.P. Pecica 
Sticla Arieşul Turda 
Minerul Sărmăşag" 
F.C. Arad 
Oaşul Negreşti 
Minerul Cavnic 
C.P.L. Arad 
Avântul Reghin 
* Echipe penalizate cu

33 25 
33 20 
33 19
32 17
33 17, 
33 18 
33 17 
33 17 
33 16 
33 15 
33 15

2 6 
2  11 
4 10 
11 
12 
15 
15
15
16 
15 
15

31 16 1 14
33 13 4 16 
33 12 4 17 
33 14 2 17
31 12
32 12
33 11
33 9 
33 6 2 25 

4 puncte.

3 16 
3 17 
5 17 
3 21

90—24 77 
82—46 62 
82—44 61 
74—42 55
62— 46 55 
53—41 54 
50—45 52
63— 61 52
57—61 49
55—46 48
37— 45 48 
•47—50 45 
47—67 43 
57—64 40
38— 62 40 
46—60 39 
37—74 39 
32—45 38 
42—60 30 
26—87 20

ETAPA VIITOARE : Min. Uricani — Min. Cav
nic; Motorul — Avântul; Min. Lupeni — Metalurg. 
Cugir; Sticla — Lam. Zalău; Oaşul — C.P.L. Arad; 
F.C. Arad — Olimpia S.M.; AS. Sighet — Parîn
gul; Olimpia Salonta — A.S.'Paroşeni; Minaur — 
W.P. Pecica; Chimica — Min. Sărmăşag.

---------J s

DIVIZIA C — JUNIORI
REZULTATELE ETAPEI DIN 21 MAI: Minerul 

Certej — Favior Orăştie 6—1; Constructorul Hune
doara — Min. Livezeni 2—3 ; Victoria ’90 Călan — 
Jiul Petrila 3—0 (neprezentare); Min. Şt. Vulcan — 
Haber Haţeg 17—1 ; Dacia Orăştie — Metalul Criş- 
cior 3—0; A.S.A. Aurul Brad — Minerul Gheiari 
(rezultat necomunicat); C.F.R. Simeria — E.G.C.L. 
Călan 11—2; Minerul Bărbăteni — Minerul Ani
noasa 5—1.

C L A S A M E N T U L
1. Min. Şt. Vulcan
2. Victoria Călan
3. Dacia Orăştie
4. Minerul Certej
5. Minerul Bărbăteni
6. Minerul Livezeni
7. Aurul Brad
8. Minerul Gheiari
9. Minerul 'Teliuc

10. Minerul Aninoasa
11. Constr. Hunedoara
12. Jiul Petrila
13. C.F.R. Simeria
14. Favior Orăştie
15. Haber Haţeg
16. E.G.C.L. Călan
17. Metalul Crişcior

ULTIMA ETAPA, joi 25 mai :
Min. Livezeni — Min. Certej (arbitri Ambruş, Bog

dan şi Munteanu, Deva)
EG.C.L. Călan — Min, Bărbăteni (Verdeş, Dineş şi 

Achim, Brad)
Favior Orăştie — C.F.R. Simeria (Cîrstea I ,  Zlate 

şi Popescu, Petroşani)
Met. Crişcior — Victoria Călan (Kelemen, Precupaş 

şi Chifor)
Jiul Petrila — Min. Teliuc (Banc, Lada şi Costea A„ 

Simeria)
Haber Haţeg — Dacia Orăştie (Gergely, Pană şi 

Clinei, Hunedoara)
Min. Gheiari — Min. Şt. Vulcan (Suciu, Csyki şi 

Hanzi, Deva)
Min. Aninoasa — Aurul Brad (Capotescu, Popescu 

şi Cobzaru, Hunedoara). (Colab. VASILE NEMEŞ)

31 27 2 2 159— 27 83
31 26 2 3 105— 29 80
31 25 2 4 169— 28 77
31 24 2 5 137— 35 74
31 22 3 6 105— 35 69
31 15 3 13 84— 80 48
30 14 2 14 70— 50 44
30 13 3 14 46— 57 42
31 11 6 14 43— 58 39
31 12 3 16 56— 87 39
32 11 1 20 44— •82 34
31 10 3 18 46— 85 33
31 11 0 20 60—121 33
31 8 3 20 52— 94 27
31 8 1 22 36—155 25
31 4 3 24 34—133 15
31 2 3 26 32—122 9
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, — Liceul Teoretic „Traian" s-a im-' 
pus, în ultimii ani, ca o instituţie cu re
zultate foarte bune. Oferiţi cititorilor, 
succint, „cartea de vizită" a şcolii pe 
care o conduceţi, dle director ?

— REZULTATELE ELEVILOR SUNT 
CELE CARE REPREZINTĂ CARTEA DE 
VIZITA A LICEULUI! înfiinţat în anul 
1990, Liceul Teoretic „Traian" din Deva 
a apărut pe harta municipiului ea o ne
cesitate obiectivă, cerută de opţiunile 
populaţiei şcolare din zona sudică a ora
şului, pentru pregătirea intelectuală în 
domeniul ştiinţelor reale şi umaniste. An 
de an, activitatea s-a amplificat, prin 
creşterea numărului de clase şi diversi
ficarea profilelor. Răspunzând Solicitări
lor elevilor şi părinţilor, în planul de- 
şcolarizare au fost incluse clase de ma- 
tematică-fizică (informatică), chimle-bio- 
logie, filologie, istorie-ştiinţe sociale, iar 
din anul' 1991, clase de limbi străine, cu 
predare bilingvă. Colectivul didactic, cu 
o foarte bună pregătire profesională şi 
multă experienţă, acoperă necesităţile 
de încadrare a liceului, iar stabilitatea 
în activitate conferă garanţia unei pre
gătiri continue, cu aceiaşi profesori, până 
la absolvire. In 1994, a  absolvit liceul 
prima promoţie a claselor teoretice. Du
pă promovarea cu succes a examenului 
de bacalaureat, majoritatea absolvenţilor 
şi-au continuat pregătirea in universităţi 
şi facultăţi, confirmând astfel calitatea 
cunoştinţelor primite.

— Cum caracterizaţi activitatea gene
rală a liceului ? Care sunt elementele 
determinante îh viaţa şcolii dv. ? '

— TRADIŢIILE ŞI PROGRESUL DE
TERMINA VIATA ŞCOLII NOASTRE. 
Ejteeul Teoretic „Traian* din .Deva, liceu 
nou ca profil, este continuatorul frumoa
selor tradiţii de învăţătură; muncă şi 
Viaţă, ale fostului liceu industrial de con
strucţii, .din care s-a -transformat. Co
lectivul didactic, ataşat ideii de necesi
tate a tradiţiilor specifice propriului li
ceu, a acţionat continuu pentru conştien
tizarea elevilor în direcţia contribuţiei 
lor la formarea „ethosulUi" propriu, a va
lorilor şcolii în care învaţă. Astfel, acti
vitatea comună a elevilor şi colectivu
lui didactic se desfăşoară pe baza prin
cipiilor pedagogiei şi didacticii moderne, 
in care elevul este coparticipant con
ştient şi activ în procesul propriei for
mări. Activitatea _ dinamică din şcoală, 
în cadrul căreia elevii preiau cu multă 
plăcere sarcini privind îmbunătăţirea 
condiţiilor de jpregătire, ca de exemplu, 
îmbogăţirea fondului de carte a liceului, 
confecţionarea de materiale didactice, es- 
tetizarea spaţiilor şcolare şi altele, au 
întrunit o largă participare şi apreciere 
din partea acestora. Ziua liceului, 30 sep
tembrie, se sărbătoreşte — în fiecare an, 
în cadrul zilelor „Dies Traiani", prilejuind 
participarea elevilor şi a invitaţilor din 
afară la sesiuni de comunicări (ştiinţifi
ce, simpozioane, excursii tematice. Toate 
acestea au creat de-a lungul anilor o 
frumoasă tradiţie de implicare benefică 
a elevilor în viaţa şcolii, model care de
termină tot mai muiţi absolvenţi de gim
naziu să opteze pentru liceul nostru.

— Care sunt priorităţile stabilite de 
colectivul didactic, în activitatea proprie, 
fâţă de cerinţele societăţii democratice 
româneşti ?

— SOCIETATEA TREBUIE SA OCRO
TEASCĂ ŞCOALA, IAR ŞCOALA ARE 
OBLIGAŢIA SA PREGĂTEASCĂ VIITO
RII CETÂTENI CARE SA PERFECŢIO
NEZE SOCIETATEA. învăţământul ro
mânesc, eliberat din strânsoarea unor li
mite impuse, îşi construieşte, 'în prezent, 
o identitate corespunzătoare cerinţelor 
societăţii democratice româneşti. în acest 
context, colectivul didactic al liceului 
şi-a conceput şi orientat activitatea de 
instruire şi educare a elevilor în spiri
tul frumoaselor tradiţii ale învăţământu
lui românesc, pentru ocrotirea tinerilor 
faţă de influenţele negative, pentru , crea
rea cadrului favorabil dezvoltării cuge
tului liber şi al formării acestora ca păs
trători şi continuatori ai- valorilor spiri-; 
tualităţii româneşti. Profitând de mani
festările naţionale şi internaţionale cu te
matică adecvată acestui scop, ca de e- 
xemplu, comemorări şi aniversări cultu
rale, istorice, ştiinţifice, ale unor perso

In te r v iu  cu  dl. prof. ROBERT  
SINGER, d irecto ru l L ic e u lu i  

T eoretic  „Traian" D eva
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nalităţi româneşti, „Anul internaţional al 
toleranţei" ş.a., s-au organizat prin grija 
conducerii, a cadrelor didactice, cu par
ticiparea unor specialişti şi invitaţi, acti
vităţi atractive pentru elevi. Toate aces
tea se realizează cu dorinţa ca elevii 
să-şi formeze o cultură civică şi mprală, 
necesare pentru a-şi exercita, în viitor, 
în mod liber, conştient şi demn, drep
turile de cetăţean român. Ne exprimăm 
regretul faţă de condiţiile materiale pre
care în care lucrăm, condiţii care, cel 
puţin în prezent, diminuează rezultatele 
efortului nostru.

— Care este statutul actual al elevu
lui în procesul de învăţământ, la nivelul 
liceului dv. ? (

— ELEVUL TESTE IN CENTRUL 
PREOCUPĂRILOR COLECTIVULUI DI
DACTIC. Considerăm că va trebui să ne 
debarasăm de „meteahna" învăţământu
lui de până acum, în care elevul era 
un receptor de informaţii, pe care tre
buia să le reproducă întocmai pentru a

promova. Nu contestăm faptul că în 'sis
temul de învăţământ elevul .trebuie să 
aibă obligaţii şcolare bine definite, dar 
considerăm că acestea trebuie să fie con
tinuarea firească a unor activităţi în care 
elevului să i se ofere posibilitatea de a 
participa la propria formare. în acest 
fel, la nivelul catedrelor de specialitate 
s-au stabilit deja măsuri pentru aplica
rea unor astfel de metode. Cunoaşterea 
particularităţilor biopsihologice’ ale ele
vului, ca membru al unei colectivităţi, 
urmărirea progresului şcolar, acordarea 
unui tratament diferenţiat, dacă este po
sibil, reprezintă deziderate ale activităţii 
noastre prezente şi viitoare.
' — Cum acţionează colectivul didactic
pentru a contracara lipsa de interes pen
tru studiu al unor elevi ?

— COMPETIŢIA ŞCOLARA, O NE
CESITATE PENTRU ASIGURAREA PRO
GRESULUI ELEVILOR. Perioada actua
lă de tranziţie a societăţii româneşti are 
şi influenţe negative asupra interesului 
de pregătire a elevilor. Conştienţi de fap
tul că momentele <ie stagnare sau regres 
al unor sectoare ale vieţii economice sau 
sociale nu trebuie să influenţeze în rău' 
realizarea obiectivelor şcolare şi educa
ţionale de lungă durată, ne-am orientat 
activitatea spre valorificarea prin 'com
petiţie a aptitudinilor şcolare ale elevi
lor, conform dorinţelor acestora. Ideea a 
fost preluată şi sg manifestă benefic la 
toate_ nivelurile. Au devenit tradiţionale 
acţiunile de stimulare în diferite moduri

a reuşitei şcolare, ca premierea elevilor 
merituoşi la învăţătură şi cu frecvenţă 
bună, chiar la sfârşit de trimestru, orga
nizarea „Balului premianţilor11, a con
cursurilor şcolare, de specialitate, cultu* 
ral-artistice sau sportive între clase şi 
recompensarea câştigătorilor, antrenarea’ 
unui număr mare de elevi la olimpia
dele şcolare. Din experienţa colectivului 
rezultă că siă în puterea noastră să eli
minăm neîncrederea unor elevi faţă de 
realizarea Idealurilor proprii, prin dina
mizarea activităţii lor, îhtr-un cadru ccfm- 
petiţional şcolar, actual,

.— Ce importanţă acordaţi activităţi
lor educative in cadrul procesului de în
văţământ ?

— ACTIVITATEA EDUCATIVA, CA 
PARTE COMPONENTA IMPORTAN
TA A PROCESULUI DE IN VATA M ANT, 
TREBUIE REEVALUATA ÎN FOLO
SUL ELEVULUI. V-am subliniat fap
tul că în viziunea colectivului nostru 
tradiţiile sunt componente importante

ale sistemului educaţional. Din acest punct 
de vedere, activităţile organizate au re
prezentat liantul care a dat consistenţă 
şi eficacitate tuturor acţiunilor noastre. 
Am reevaluat, în folosul elevilor, conţi
nutul acestor activităţi şi rezultatele sunt 
deosebite, atât privind’ atmosfera gene
rală de studiu şi comportament al elevi
lor, cât şi realizarea finalităţilor proce
sului de învăţământ. Menţionăm printre 
reuşitele acestui an şcolar : acţiunile de
dicate sărbătoririi zilei liceului, sub ge
nericul „Dies Traiani", inclusiv simpozio
nul „Natalis Urbis", prilejuit de aniver
sarea a 2748 de ani de la „Fundarea Ro
mei". Acţiunile literare organizate prin 
grija catedrei de limba română au prile
juit întâlniri ale elevilor cu scriitorii Ni- 
colae Breban şi Doina Uripariu, Iustina 
şi Ion Itu, Radu Ciobanu şi alţii, aniver
sări şi comemorări literare dedicate lui 
Eminescu, Centenarului Blaga. Cu aceste ’ 
ocazii, formaţiile artistice ale elevilor au 
contribuit la ’ reuşita acţiunilor. S-a dat 
importanţă educaţiei juridice a elevilor 
şi educaţiei sanitare. Momentele impor
tante ale istoriei naţionale ne-au prile
juit aniversări emoţionante, încărcate de 
sentimente de respect şi veneraţie faţă 
de înaintaşii noştri. Formaţia artistică 
„Redivivus" şi formaţia de teatru a ele
vilor au prezentat. reuşite spectacole în 
Deva şi oraşele judeţului. O reuşită a 
acestui’an şcolar a fost editareâ'_revistei 
„Tineret Magazin Traian11, al cărei nu
măr omagial „Centenar Lucian Blaga11 a 
excelat prin conţinut şi prezentare.

—- Cum realizaţi, în interes reciproc, 
colaborarea dintre şcoală şi familia ele
vilor ?

— PĂRINŢII TREBUIE SA DEVINĂ 
PARTENERI MAI ACTIVI AI ŞCOLII.
Deschiderea învăţământului româneso 
spre mintea şi sufletul tânărului nece
sită conlucrarea pe baze noi a Şcolii ctt 
familia elevului.^ în  acest sens, îh cadru l. 
liceului s-a creat o atmosferă favorabilă 
perfecţionării acestei activităţi, în vede
rea susţinerii dreptului tuturor elevilor 
de a beneficia de o instruire la nivelul 
cerinţelor actuale, obligaţia familiei de a  
ocroti copiii şi de a le crea condiţii de 
studiu, dar şi obligaţia şcolii şi â fami
liei de a conlucra în favdare^ elevilor. 
Considerăm că va trebui schimbată şi 
mentalitatea părinţilor care, din postura 
de „ochi critic" Id adresa noastră, tretluie 
să se schimjie în „partener" pentru aju
torarea noastră. ,

— Care este finalitatea parcurgerii a» 
nilor de liceu de către elevi ? Vă rog i i  
vă referiţi, în acest sens, mai ales îă 
clasele de’ limbi străine.
. — Liceul nostru, având profil teore
tic, pregăteşte elevii prin acumularea cu
noştinţelor şi formarea capacităţilor ne
cesare continuării pregătirii în institute 
de învăţământ superior. Suntem mulţu
miţi de reuşita absolvenţilor de la profi
lul mâtematică-fizică (informatică) la fa
cultăţile tehnice (informatică, electroteh
nică, electronică, telecomunicaţii) sau cu 
profil economic, iar a celor de la profilul 
filologie la universităţi de profil etc. In 
concepţia noastră, ULASELE DE LIMBI 
STRĂINE SUNT CLASE CU DESCHI- 
DERE EUROPEANA. Integrarea Româ
niei în structurile europene cere pregă
tirea tineretului şcolar pentru o activii 
tate complexă, corespunzătoare. Studie
rea limbilor străine europene a devenit 
astfel o necesitate, pe care factorii, de de
cizie din domeniul învăţământului o 
sprijină din plin. în anul acesta va ab
solvi liceul prima clasă de studiu al lim
bilor franceză şi engleză, în sistemul cla-, 
selor bilingve. Prezenţa îh cadrul liceu
lui a unor astfel de clase pe care Ie pu
tem numi clase cu deschidere europea
nă a cerut modernizarea bazei didacti- 
co-materiaie, sprijinirea elevilor prin ac
tivităţi în favoarea perfecţionării cunoaş
terii acestor limbi (participarea la con
cursuri, pentru obţinerea de burse de 
studiu, prezentarea la examene de capa
citate organizate de serviciile culturale 
din România ş.a.).

— Cum calificaţi influenţa pe care 
Reforma învăţământului o va avea asu
pra eficienţei învăţământului românesc 
şi ce schimbări va solicita în activitatea 
cadrelor didactice ?

— REFORMA INVATAMANTULUI 
NE VA CERE ŞI O SCHIMBARE DE 
MENTALITATE Şl MOD DE ACŢIUNE. 
Este incontestabil că din punct de ve
dere al culturii generale şi de speciali
tate, elevii români au dovedit, atât pe 
plan intern, cât şi internaţional, prin re
zultate notabile, că învăţământul româ
nesc are o bună tradiţie în acest sens. Cu 
toate acestea, suntem conştienţi -m noile 
condiţii social-culturale cer nu un absol
vent „enciclopedist11, ci unul capabil 
să-şi folosească cunoştinţele în condiţiile 
adaptării sale la diverse situaţii şi preo
cupări. Din acest punct de vedere aş
teptăm o reformă în domeniul progra
melor şcolare, al manualelor, în direcţia 
unei mai mari flexibilităţi, a degajării 
de teoretizări excesive. Aşteptăm o mai 
mare apropiere a învăţământului de ca
pacităţile intelectuale, de particularităţile 
de vârstă şi opţiunile elevilor. Este clar 
că o dată cu apariţia acestora şi modul 
nostru de acţiune va trebui să fie cores
punzător.

— In ce măsură sunteţi optimist sau 
pesimist în legătură cu viitorul învăţă
mântului românesc ?

— SUNT OPTIMIST. IN ÎNVĂŢĂ
MÂNT NU PREA ESTE LOC PENTRU 
PESIMIST!!

Pagină realizată de 
MINEL BODEA
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S cutiri de im pozite pentru  ve te ran ii de război —

in tre  lite ra  leg ii şi re a lita te
Ne-a vizitat *la: redacţie un vechi . 

şi statornic prieten al ziarului, dl 
prof. Iqan Honae, primarul comu
nei .Vorţa. Marea nemulţumire a 
dumisale şi în care ne solicita spri
jinul era în legătură cu accesul la 
unele facilităţi fiscale al veterani
lor de război.

Despre ce este vorba de fapt ?
Prin Legea 44/1994, se stabi

lesc, între altele, drepturile de ca
re se bucură veteranii de război 
şi văduvele de război. La art. 15, 
litera e, al legii, se prevede: „Scu
tirea de impozite a indemnizaţiei 
şi a rentei lunare acordate potrivit 
prezentei legi, de impozitul pe sa
larii şi de impozitul pe clădiri, pe 
terenurile din municipii, oraşe şi 
comune, şi pe alte venituri, cu ex
cepţia celor provenite din activi
tăţi comerciale. Aceste scutiri se 
aplică (şi — n.n.) văduvelor nerecă- 
sătoriţp ale veteranilor de război".

S-ar părea că totul e clar până 
aici. Nu e aşa. Inspectorii de la fi
nanţe, pentru" a scuti de impozit^ 
pretind să se facă dovada prin ex
tras de foaie de avere după cartea 
funciară că respectivul- veteran de 
război saU văduva lui nerecăsătorită 
sunt proprietari tabulari ai imobi
lelor şi terenurilor supuse scutirii

de impozite. Nu se face această do
vadă, nu se aplică scutirea de im
pozit ; care dovadă, numâi cine a 
avut de-a face cu serviciul de carte 
funciară ştie cât de greu se obţine.

Pentru a încerca să facem puţi
nă lumină în această chestiune,

“ ne-am adresat dşoarei Emilia Cias- 
cai — notarul şef al judeţului.

— Dşoară notar şef, este prevă
zut în lege că veteranii de război 
trebuie să prezinte aceste dovezi 
pentru a fi scutiţi de impozite? 
Nu este sufieieRt înscrisul dih re
gistrul agricol?

— Dreptul de proprietate în toa
tă Transilvania se dovedeşte cu ex
tras după cartea funciară. Este ne
voie de această dovadă, deoarece 
de scutirea de impozit nu benefi
ciază, potrivit legii, decât vetera
nul de război sau soţia lui, nerecă
sătorită. Mulţi veterani şi-au trans
ferat proprietatea asupra caselor 
şi gospodăriilor pe numele copiilor,

. or, phr şi simplu, construind fără 
acte, nu şi-au intabulat proprietă
ţile imobiliare.

- Bine, dar dacă veteranul nu 
poate face dovada că este proprie
tar de casă, pentru că nu şi-a în- 
tabulat-o, reprezentanţii Ministeru
lui Finanţelor pot face dovada că -

respectivul este proprietar şi deci 
să-l supună la impozit ?

— La o astfel de întrebare, nu 
mai pot răspunde eu. Geea ce pot 
să-i asigur pe veteranii de război, 
care au nevoie de extrase de carte 
funciară pentru a fi scutiţi de im
pozit pe proprietăţile pe care au 
fost intabulaţi sau care vor să-şi 
facă întabularea, este tot sprijinul 
nostru în satisfacerea cât mai ra
pidă a acestor cereri.

Dacă întabularea unei proprie
tăţi imobiliare ar fi atât de sim
plă... Chestiunea, aşa cum se pre
zintă, pare insolubilă. Facem pe a- 
ceâstă cale un apel la parlamen
tarii hunedoreni, ca în cadrul in
terpelărilor adresate membrilor 
guvernului, să provoace Ia Minis
terul Finanţelor elaborarea unor 
instrucţiuni cu privire la astfel de 
situaţii. Veteranii de război sunt 
oameni trecuţi de 70 de ani, bol
navi, neputincioşi şi lipsiţi de re
surse financiare. Să încercăm pe 
toate căile să-i scutim de drumuri 
şi cheltuieli inutile; dacă vrem să 
fim oameni "cu cei care şi-au sa-5 
crifiqat tinereţea, sănătatea sau 
chiar viaţa pentru apărarea pămân
tului ţării.

ION CIOCLEI

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER

N u doar fric a  trebu ie  să păzească b o s tă n ă ria !
Prin Hotărârea nr, 243/9 

mai a.c. a Guvernului Ro
mâniei s-a înfiinţat Comi
tetul naţional pentru pro
tecţia Stratului de Ozon — 
organism ministerial coor
donat de Ministerul Ape
lor, Pădurilor şi Protecţiei 
Mediului. La 25 aprilie, sub 
nr. 254, Guvernul adopta
se hotărârea privind lăr
girea competenţelor în sta-- 
bilirea şi sancţionarea u- 
nor contravenţii la norme
le pentru protecţia mediu
lui înconjurător.

Am ţinut să atragem a- 
tenţia sub acelaşi titlu a- 
supra celor două hotărâri, 
ele stând deopotrivă sub 
semnul declarării anului 
1995 ca „An european al 
conservării naturii".

Prin modificarea adusă 
HG nr. 133/30 III 1994, 
competenţa de a constata 
şi sancţiona este atribuită 
personalului împuternicit 
al Ministerului Apelor, Pă
durilor şi Protecţiei . Me
diului şi, după caz, perso
nalului împuternicit al Mi
nisterului Industriilor, Mi

nisterului Sănătăţii, persoa
nelor împuternicite de pri
mari şi prefecţi, ofiţerilor 
şi subofiţerilor Ministeru
lui de Interne, personalu
lui Poliţiei Sanitar-Veteri
nare.

Modificarea competenţe
lor stabilite prin hotărârea 
iniţială nu este" relevantă 
la prima vedere, ea cuprin
zând îh plus personalul îm
puternicit al Ministerului 
Industriilor; dar aceasta 
numai aparent. Modificarea 
este de esenţă, în fond ca 
oferind posibilitatea ca a- 
genţii economici producă
tori de poluare să-şi creeze 
propria „poliţie de protec
ţie a mediului"; şi dacă 
aceasta îşi face datoria cu 
toată exigenţa, , celorlalte 
organe constatatoare le-ar 
mai rămâne puţine consta
tări de făcut.

Reluând în aceste rân
duri -redarea cuantumului 
noilor sancţiuni stabilite 
pentru încălcarea norme
lor de protecţia mediului, 
socotim că ne facem o da
torie faţă de cititorii noş

tri, de cetăţenii judeţului.
Se sancţionează cu amen

dă între 50—100 dc mii lei 
persoanele fizice şi 100— 
250 de mii de lei persoa
nele juridice, care se în
cadrează cu faptele săvâr
şite într-uri număr de 10 
grupuri. de contravenţii ;
cu amendă de 100—250 de 
mii de iei persoanele fi
zico şi 250 000—500 000 de 
lei persoanele juridice , ca
re săvârşesc fapte ce se 
încadrează în alte 12 gru
puri de contravenţii, cu' a- 
mendă de 250 000—500 000 
de lei persoanele fizice, şi 
500 de mii, la un, milion lei, 
persoanele juridice care 
săvârşesc fapte ce se în

cadrează în alte 15 gru
pări de contravenţii. A- 
ceasta în condiţiile când 
faptele Săvârşite nu sunt 
sancţionate penal.

Atenţie, cetăţeni, sunt 
multe faptele^ sancţionabi
le, ia fel de mulţi cei com
petenţi să le constate . şi 
sancţioneze, dar nu in pri
mul rând aceasta trebuie 
să ne determine Ja prote
jarea naturii, ci nevoia fi
rească, omenească de fru
mos, curat şi ordonat,, de 
sănătate nellterată a na
turii. aceasta însemnând 
sănătatea. noastră şi garan
tarea viitorului planetei.

ION CIOCLEI

ANOMALIE

Am aflat că bisericile 
plătesc curentul electric Ia 
preţul pe care îl achită so
cietăţile comerciale. Or, 
sfintele lăcaşuri nu fac pro
ducţie industrială, nu fac 
nici comerţ, fiind locuri 
unde oamenii se adună du

minica . şi în sărbători să 
se roage lui Dumnezeu. 
Oare domnii ce conduc des
tinele electricităţii nu se 
închină la acelaşi Dumne
zeu ? Trecereâ bisericilor 
la preţul care îl suportă 
consumul casnic ar fi un 
argument că şi dânşii sunt 
credincioşi. (TR. B.).

i
La A lba litlia-n Ardeal

Am fost recent la Alba Iul ia, l a un eveniment 
politic de talie naţională şi am găsit străvechiul Apu- 
lum inundat de verdeaţa ce a explodat în această 
primăvară capricioasă, în ramurile pomilor, în par
curi şr rondurile ce străjuiesc străzile şi bulevardele, 
în' grădinile de pe lângă case. Municipiul cu, nume 
de codană imaculată/are fruntea aureolată de o 
seamă de evenimente ce pot fi considerate drept pi
loni de bază a istoriei frumoaselor meleaguri arde
lene. Aici a staţionat o puternică legiune a împăra
tului Ţraian, după ce acesta a cotropit, la începutul 
mileniului întîi după Hristos, ţara lui Deqpbal. Aici 
a intrat triumfător marele.şi măreţul Mihai cel, Vi
teaz, făcând primul , pas în realizarea „pohtei ce-a 
p'ohtit-o"— adică prima unire a celor trei ■ provincii 
surori — Muntenia, Transilvania şi Moldova. La 

i Alba Iulia au fost închişi, judecaţi şi mai apoi omo- 
ţ râţi cu roata cei trei corifei ai moţilor ce au ridicat 

lancea pentru dreptate naţională şi socială a celor 
ce trăiesc, de milerfii, pe aceste străvechi plaiuri ro
mâneşti. Aici, la Alba Iulia-n Ardeal — această 
Meccâ a întregii suflări româneşti — cum inspirat a 
numit-o un. mare jpoet — au venit, precum nişte şu
voaie de nestăpânit, cetele de oameni purtând stea
guri tricolore, pentru a susţine un ideai scump bu
nilor şi străbunilor noştri — realizarea Marij Uniri 
a Transilvaniei cu ţara, la I Decembrie 1918.

Alba Iulia a fost, de-a lungul întregii sale exis
tenţe, în avangarda luptei neobosite a românilor din 
Transilvania, totdeauna majoritari în acest • spaţiu, 
împotriva împilatorilor şi hrăpăreţilor ce s-au înfrup
tat din. bogăţia acestui pământ iubit şi binecuvântat 
de Dumnezeu cu bogăţii şi frumuseţi deosebite.

în dupâ-amiaza când m-am plimbat pe bulevar
dele şi străzile sale, eram însoţit de un confrate în- 
tr-ale meseriei din Oltenia, Omul a fbst în Ardeal 
de mai multe ori, dar la Alba Iulia se afla pentru 
prima oară. L-am dus pe sub poarta unde a fost în
chis Horia şi ortacii Iui, i-am arătat clădirea unde se 

1 află sala în care s-a rostit unirea, am poposit în, faţa 
maiestuoasei Catedrale a Reîntregirii, prin multe-alte 
locuri. Olteanul le-a privit atent şi mi-a mărturisit 1 
că îşi simte'sufletul mai bogat în, dragostea de ţară 
şi de neam. în plimbarea noastră am întâlnit oa
meni mulţi. Unii călcau1 mai repede, mânaţi de tre
buri probabil, alţii . mai domol, semn că’ ieşiseră —■ 
în după-amiaza aoeea senină, cu soare fierbinte, 
cu care nu ne-a prea dăruit această primăvară 
la, plimbare. Ne-am uitat atenţi la chipurile lor. E rau ' 
curate, privirile limpezi; Ştiam că trăiesc şi ei grele 
vremuri ale tranziţiei spre nu ştitn ce, că mulţi su n t ' 
şpmqri şi destui au sărăcia In case, aşa cum ău mulţi r 
oameni ai acestei ţări. Dar această crudă realitate 
nu li se citea pe feţe şi în priviri. Oare de ce ? —" 
m-a întyebat cel cu care mă plimbam. Am stat un 
pic să gândesc înainte de a-i răspunde, ardelean 

,fiind. I-ara zis aşa :
— Lâ voi, în Oltenia, ştiu că oamenii sunt mai 

iuţi, în toate cele. în Ardeal sunt mai domoli, ju- 
decâ înainte de a face ceva, iar când o fac, e lucru 
făcut ca lumea.

Confratele m-a aprobat, dar după o pauză, m-a . 
completat :

— O fi cum zici, nu neg. Dar la Alba Iulia —• • 
ce nume frumos ! — este, poate, şi conştiinţa că vie- , 
ţuiese Intr-o localitate ce musteşte de istorie, ale că
rei vestigii le întâlneşti la tot pasul. . ■

I-am dat perfectă dreptate. Din pricina celor spu
se de amicul meu şi-au luat, cred, albaiulienii dem- 1 
nitâtea ce o au pe'chip şi în priviri, ştiind că pă- 

, şeso» pe locurile călcate de sandalele romane, de os- • 
l taşii lui Mihai Viteazul, de opincile celor aduşi cu 
/ forţa să' asiste la martiriul celor trei viteji condu- i 
\ cători ai moţilor — Horia, Cloşca şi Crişan — ca şi' , 
( a l e  celor veniţi în 1918 să statornicească Marea U*; 
ţ nire. ' 1

l
TRAIAN BONDAR

în faţa instanţei de 'judecată, 
dovada celor arătate de recla
mant în acţiune ca şi combate
rea acestora de ' către pârât se 
pot face şi cu martori.

Articolul 112 din codul de pro
cedură civilă - arată că, atunci 
când reclamantul vrea să-şi do
vedească cu martori motivele in
vocate în âcţiune, va trebui să 
indice numele şi domiciliul a- 
cestora. In practică, însă, chiar 
dacă martorii nu au fost indicaţi 
la introducerea acţiunii, ei pot 
fi solicitaţi la primul termen de 
judecată.

La termenul stabilit de in
stanţă pentru ascultarea marto
rilor, fiecare este chemat în fa
ţa magistraţilor, pe rând, ceilalţi 
stând în afara sălii de judecată.

Preşedintele completului de ju
decată, după ce cheamă marto
rul în faţă, îl identifică, îl în
treabă asupra numelui, domici
liului, profesiei, vârstei. Marto
rul mâi este întrebat dacă este 
rudă cu vreuna din părţile ce 
se judecă, dacă este în serviciul 
uneia dintre părţi, ori îţi duş- 
mânie cu vreuna din ele.

- Preşedintele îl întreabă pe mar
tor apoi dacă este ortodox ori 
de altă religie. Dacă martorul 
este ortodox, atunci i se pune 
în vedere să pună mâna pe- Bi
blie şi să rostească formula ju
rământului ; „Jur că voi spune 
adevărul şi că nu voi ascunde 
nimic din ceea ce ştiu. Aşa să-mi 
ajute Dumnezeu".

Martorii fără confesiune reli
gioasă sau cei care nu pot jura 
din anume motive vor spune : 
„mă oblig că voi spune adevă
rul şi nu voi ascunde nimic din 
ceea ce ştiu".

în continuare, preşedintele îi 
face cunoscut că mărturia min
cinoasă se pedepseşte de lege eu 
închisoare. Despre toate acestea 
se face menţiune în declaraţia 
pe care o scrie grefierul de şe
dinţă.

Minorii care nu au împlinit 
vârsta de 14 ani nu pot depune 
jurământ. Pentru aceştia, instan
ţa de judecată aprfeciază cât cre
dit se poate acorda declaraţiei 
lor.

Audierea martorilor se face la 
sediul instanţei, dar, dacă un

CURIER LEGISLATIV

Despre m a rto ri
martor important cauzei nu se 
poate deplasa, instanţa poate să-l 
asculte la domiciliul său.

Nu orice persoană poate fi as
cultată ca martor. Articolul 189 
din codul de procedură civilă 
arată că în această categorie sc 
includ : rudele şi afinii până la 
gradul al treilea inclusiv, soţul 
chiar despărţit, interzişii şi cei 
condamnaţi pentru mărturie min
cinoasă.

Excepţie fac cauzele privind 
probleme de stare civilă, ori di
vorţ, unde pot fi ascultaţi ca 
martori şi rudele apropitite.

Anumite categorii profesionale 
sunt scutite de a fi m artori: slu
jitorii cultelor, medicii, moaşele, 
farmaciştii, avocaţii, notarii, a- 
dică toţi cei care prin lege sunt 
obligaţi să păstreze secretul pro
fesiei lor. Din această categorie 
mai fâc parte şi funcţionarii pu

blici pentru anume împrejurări 
cu caracter secret de care âu luat 
cunoştinţă în virtutea atribuţiilor 
lor de serviciu, ca şi cei care, 
prin răspunsurile ce ar putea da, 
s-ar expune la o pedeapsă pena
lă ori dispreţului public.

în măsura în care martorul 
nu se prezintă' atunci când este 
citat, el poate fi adus cu man
dat de aducere sau poate fi sanc
ţionat cu amendă.

Martorii prezintă un mare in
teres în rezolvarea unor cauze. 
Ei trebuie să se prezinte la in
stanţă şi să declare în mod co
rect,, cinstit. tot ce cunosc, tot ce 
au văzut. M

Pentru eventualele sale pagu
be materiale, martorul are drep
tul" la plata cheltuielilor de trans
port, precum şi 1® contravaloa
rea timpului pierdut, adică la 
plata salariului ori a câştigului 
de care a fost lipsit prin depla
sarea la sediul instanţei.

Martorul care face declaraţii 
mincinoase comite infracţiunea 
de mărturie mincinoasă şi poate 
fi condamnat.

Nu este lipsit de interes să

ştim cum se desfăşoară asculta
rea unui martor. si.

Aşa cum -spuneam, martorul 
este invitat în faţa completului 
de judecată, i se iau datele perso
nale şi jurământul, i se atrage a- 
tenţia că mărturia mincinoasă se 
pedepseşte cu închisoare.

După aceste măsuri introduc
tive, martorul este întrebat ce 
cunoaşte în legătură cu proble
ma pentru care este chemat. Du
pă- ce face o relatare liberă, pe 
cât posibil sintetică, preşedinte
le îi pune întrebări. Dacă la şe
dinţă participă şi procurorul, a- 
tunci şi acesta îi poate pune în
trebări. în continuare, martorului 
îi mai pun întrebări partea care 
l-a propus (reclamantul ori pâ
râtul), iar apoi, cealaltă parte-, 

în  acest timp, preşedintele 
completului de; judecată dictea
ză grefierului, iar acesta con
semnează declaraţia martorului;

în final, martorul îşi citeşte 
declaraţia după care. dacă nu 
are- obiecţiuni de formulat cu 
privire la cele consemnate, o 
semnează • ”
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necesara o
curăţenie şi bună

> Aşa arăta «mlrucanalul din apropierea micr-ohi- 
}• dracoatrâleidin Ilaţeg.

ce Ir» care' S-a ajuns in îm
prejurimile unor sate şi 
lângă apa barajului de la 

,Haţeg, au conchis urgen- 
: tarea stabilirii locurilor 
'unde se vor amenaja ram
pele de gunoi, amenajarea 
acestor locuri pe baza u- 
nor proiecte şi comenzi 

. ferme, care să asigure rea
lizarea lor.

Sigur, în actuala con. 
^junctură, a lipsei fonduri
lor băneşti, când nici vor

bă de bani pentru inves
tiţii, s-au ridicat o sume
denie de probleme.: locu
rile de depozitare a gu
noaielor se găsesc greu — 
nu se pot amenaja în a- 
propierea apelor curgătoa
re sau lacuri, iar în. sate 
nici un cetăţean nu . este 
dispus să cedeze din tere
nul său, nu există mijloc 
de transport al resturile/- 
menajere, -de la flecare 
gospodărie la locul de de
pozitare, şi multe alielb. 
Până la urmă, dacă se

caută, se găseşte: Primă- 
din Sîntămăria-Orlea 

a găsit, mai departe pu
ţin de localitate, spaţiu! 
unde se va amenaja o 
platformă de gunoi. Tre
buie asigurat însă mijlo
cul de  transport, de ridi
care de la gospodăriile oa
menilor de ce| puţin 2 ori 
pe lună a gunoiului. S-a 
subliniat importanţa strân
gerii legăturilor de colabo
rare şi ajutorare a primă
riei cu întreprinderea E- 
lectrocentrale, care poate 
să sprijine primăria înce
pând de Ia curăţarea te
renurilor invadate de gră
mezile de gunoaie, amena
jarea gropilor de depozi
tare după normele exis
tente. Aceleaşi probleme — 
cu mici diferenţe — exis
tă şi în satele comunei 
— Subcetate, Vadu şi Bu
cium. Primarul comunei 
speră în ajutorul ce îl vor 
da atât energeUcienU (că 
sunt interesaţi' şi ei în 
igienizarea zoneloi» ce Ie 
aparţin), dar şi RA.G.CX,. 
Haţeg, care au şi promis 
sprijinul cuvenit.

După discuţiile purtate 
la obiect, în cunoştinţă de 
cauză şi stabilirea unor 
măsuri ce se impun, toţi 
participanţii la declanşa
rea acestei acţiuni de cu
răţenie şi igienizare, a mai 
bunei gospodăriri a loca
lităţilor şi a zonelor din 
împrejurimile barajului de 
la Haţeg, s=-au deplasat Ia

faţa locuiţii. în  jurul mi- 
crohidrocentralei de la Ha
ţeg, ordine şi curăţenie. 
Mai puţin Ia~ contra-cana- 
lul din apropiere—  dare 
Ia data vizitei noastre era 
năpădit de ierburi — şi 
dincolo de el am văzut 
gunoaie adunate de veci
nii ale căror gospodării nu 
se află prea departe de 
canal.

La Vad, trecem pe uli
ţa  satului, unde* casele a- 
rătau aşa de frumos şi 
bine gospodărite de parcă 
eram intr-un cartier din 
oraş. Oameni gospodari, ce 
m at Aici ne aştepta, în 
apropiere de marginea ba
rajului, inginerul lulius 
Scorobele (din partea E- 
lectrocentraiei) şi dl GrtU-v 
ţă Botizan, consilier la 
Primăria din Sîntămărie, 
locuitor al satului Vad. Ne 
deplasăm doar câţiva zeci 
de metri şi dăm peste o 
grămadă de gunoi. Era o 
notă discordantă între cu
răţenia din gospodăriile 
locuitorilor satului şi „pe
riferia" sa. „Nu va mai 
dura mult situaţia asta, 
ne spune dl Botizan. în 
capul satului s-a stabilit 
un loc unde va fi amena
jată o groapă de gunoi. 
Trebuie să-i _ înţelegem şi 
pe oameni. Ce pot să facă? 
Să ţină gunoiul în ocol ? 
Nu are loc şi nu se poa
te sta la nesfârşit cu gră
mada în curte. Cu ajuto
rul primăriei, cu partlci-
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Vaza cu bujori de pe catedră
Satul Luncani se afla 

situat în preajma cetăţii 
dacica de la Piatra Ro
şie. Pentru copiii local
nicilor, aici funcţionează 
o şcoală primară. Clădi
rea, prea Veche, mărun
tă, este imposibil să o 
remarci dintre celelalte 
case ale satului, destul 
de împrăştiat pe valea 
cu acelaşi nume. Nici mă
car o tablă care să-ţi spu
nă că aici se află o şcoa
lă pentru a-l ajuta pe 
străin să se dumirească 
ce şi cum. In pauză, cei 
6 elevi se răspândesc pe 
vale. Sunt curat îmbră
caţi şi prietenoşi cu cei 
care încearcă să intre in 
vorbă cu ei.

In singura sală de cla
să a şcolii o întâlnim pe 
învăţătoarea Nicoleta Ber- 
ceanu. Pe catedră un bu
chet de flori sc odihneş
te într-o vază cu apă. Zidu
rile încăperii şi tavanul, 
deşi crăpate, sunt spoite 
cu var. O găleată cu apă 
ţine de sete micuţilor e- 
levi (şase elevi în patru 
clase). Alături — şase 
căni şi tot atâtea prosoa
pe. In soba de tuci se mai 
face încă focul. Materia- 
Iul didactic şe află înşi
rat pe pereţi şi pe un 
suport.

Orele la clasă se des
făşoară normal, deşi greu
tăţile nu lipsesc. După

cum rie-a mărturisit dşoa- 
ra Nicoleta Berceanu, sa
la de clasă ar trebui să 
intre în reparaţie, ten
cuiala dată jos, tar spa
ţiul retencuit. Apar, in 
acelaşi timp, greutăţi in 
procesul tnstructiv-educa- 
tiv, aici neexistând gră
diniţă, elevii intră direct 
în clasa intâi, an în ca
re de-abia se formează 
pentru şcoală. Aici, la 
Şcoala Primară din Lun
cani, vin elevi şi din sa
tul Cioclovina, unde şcoa
la s-a desfiinţat din lip

sa elevilor. Kilometri pe 
jos dus-intors fac două 
fetiţe plăpânde — Mari- 
oara Grecu şi Vionelia 
Băltise. Cât de greu le 
este mai ales in iarnă ?! 
Iar când ajung acasă, ele 
şi colegii lor sunt puşi 
la muncă în gospodăria 
părinţilor, astfel că la 
şcoală vin aproape ne
pregătite. Nici nu ar a- 
vea timp !

La Şcoala Primară,din 
Luncani, pe fiarta prin
să pe peretele din spate
le catedrei, este puternic

haşurat conturul judeţului 
Hunedoara, cu comuna 
Boşorod şi satul Luncani 
Deşi departe de centre 
urbane cunoscute, prea 
departe chiar, Luncaniul 
este o localitate de mun
te unde oamenii trăiesc 
din greu, iar copiii lor, 
puţini cât sunt, fac şcoa
lă. Doar harta din spa
tele catedrei le spune un
de se află ei aşezaţi in 
această ţară numită Ro
mânia I

MINEL BODEA

Şcoala Primară din Luncani 
chibrituri.

(Bosorod) — o şcoală cât o cutie de 
Foto : PAVEL LAZA
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. parea noastră la muncă, • 
putem ieşi din această si
tuaţie". Asta este.

Oglinda celui mai mare 
lac de acumulare ne în
tâmpină cu o superbă pa
noramă, uluitoare prin 

'frumuseţea sa. Ajungem. 
In „coada” lacului, pe te
ren fără apă, dar poate fi 
inundată. Pe centura de 
legătură, luând-o spre Nă- 
laţi, dăm de multe gră
mezi de gunoi, una lungă 
de vreo 50 metri, altele 
mai mici, în ciuda faptu
lui că în apropiere era o 
groapă adâncă, dar rtelua- 
tâ în seamă de... „guno
ier î“. In rtiarginea Năiaţu- 
lui, pe o lungă porţiune, 
gunoaie de toate felurile 
acoperă unele porţiuni din

imensa coadă a  laculuL Şi, 
după câte ne spuneau lo
calnicii, gunoiul este arun, 
cat fără nici o reţinere şi 
pe malul râuleţului Car
iate.

Când vor dispărea aces
te insalubre grămezi de 
gunoaie ?, Numai în con
diţiile amenajării unor 
locuri adecvate, cu toate 
celelalte măsuri aferente 
Inclusiv cu sancţionarea 
celor "care nu vor respecta 
regulile stabilite. Atenţie !

. Amenda poate ajunge pâ
nă Ia 1 milion de lei t Să 
sperăm, că nu va fi cazul. 
Stă in firea bunilor gos
podari să păstreze ordinea 
şi curăţenia In ogradă lor, 
dar şi pe uliţele şi tere
nurile satului. Vom reveni

Asemenea grămezi de gunoaie găseşti multe în 
jurul dramurilor şi barajului.

Un em ca pâinea caldă...
Făină albă, drojdie, apă, aluat frământat, dospit, 

copt, rumenit, frânt, adulmecat sfânt miros de pâine 
caldă. Sunt, în mare, materia primă şi fazele de lu
cru pe care le-a mânuit timp de patru decenii un 
om, un om „ca pâinea caldă”, dl Nicoiae Braicu, din 
Călan. Nicoiae Braicu se angajează la fabrica de 
pâine din Hunedoara.

— După câteva luni, în care am deprins câte ceva 
din tainele meseriei de a face pâine bună, de la ma
rele meşier brutar Constantin Ciocoiu, vestit In toată 
Hunedoara, am fost mutat la Gheiari — îşi aminteşte 
astăzi, când a închis cartea de muncă, dl -Nicoiae 
Braicu. Trei ani am făcut pâine pentru mineri şi 
familiile lor, pentru oamenii din zona pădurenilor. 
Nu mă laud, nu vă spun o noutate, dar pâinea de 
Gheiari era renumită, veneau mulţi cumpărători şi 
din alte localităţi, chiar mai îndepărtate.

— Cum aţi ajuns la brutăria din Câlân ?
— Cum e firea omului ? Tot spre casă trage. Din 

1958 muncesc la brutăria Călanului. Am găsit o bru- 
tărioară cu care abia puteam scoate pâinea trebui
toare zilnic pe masa oamenilor. An de an am ex
tins-o şi modernizat. De prin 1979 am ajuns să asi
gurăm pâine pentru Călan, localităţile din împreju
rimi şi o bună parte din Valea Jiului.

— O întrebare la care ştiu că n-o să-mi puteţi 
răspunde, dar eu o pun : Câm câte pâini rumene ca 
spicul grâului în pârgă au trecut prin mâna bruta
rului din faţa mea ?
. Doamne, da cui i-o trecut prin cap să ţie o ase
menea evidenţă ? Eu am ştiut să scot zi şi noapte 
şarjă după şarjă de pâine bună. Am ştiut că omului 
nu trebuie să-i lipsească de pe masă pâinea cea de 
toate zilele. Pâinea proaspătă, bună, rumenă. Câţi 
oameni au mâncat pâine făcută de mine In cel 40 
de ani de brutărie ? Dumnezeu îi ştie. Să Ie fie de 
bine si de sănătate I

GH. L NEGREA
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IARĂŞI DIFERENŢIERI?
■* = <
Dl IONEL IGREŢ, din satul Dupăpia- 

tră — 'Tainiţa, sesizează faptul că, Incei. 
încet, exista tendinţa de a se reveni la 
unele practici mai vechi privind, diferen
ţierile de costuri-între sat şi Oraş. Con
cret, se referă la cei 7500 lei cât s repre
zintă preţul unei butelii de aragaz în 
mediul rural şi 7200 iei în cel urban, con
siderând că aceasta este o inechitate. Ca 
urmare, se întreabă' de ce guvernanţii 
dau cu biciul tot In calul care trage, ,a- 
vând în vedere că ţăranul este cel care 
duce greul pentru a asigura hrana popo
rului. Poate că asta le este»*soarta, dacă 
ei nu sunt reprezentaţi cum trebuitf la 
nivelele de decizie, iar cei aleşi au uitat 
cam repede de unde au plecat »

\ GREIJTAŢŢ,INERENTE -' V

Referimlu-se la unele critici adresate 
prin M em sdtm  ziarului nostru In le
gătură cu apucarea Legii 18/1991, dl MlR- 
CEA TU DO HAN, viceprimar al comunei 
Crişcior. ne scrie că există strădanii din 
partea comisiei locale pentru a respecta 
legalitatea. Insă aceasta întâmpină o se. 
rie de greutăţi generate de făptui că e- 
xistă terenuri nedeclarate real, nu toţi 
proprietarii au actele necesare, au avut 
loc vânzări şi cumpărări de terenuri şi 
sunt multe alte probleme nesoluţionate 
la timp oarg produc unele confuzii şi 
nemulţumiri. Preocuparea este ca oame
nii să-şi primească drepturile ce U se cu
vin. . Vu. -.--i;.-.-:;.

" ' VECHIMEA REALĂ

Printr.o adresă pe care am primit-o 
de la Consiliul "Judeţean Hunedoara (cu 
nr. 1437 din 2 mai a.c.y ca răspuns ia 
sesizarea ce a făcut-o, ăl G. 
din Simeria, este încunoştinţat, printre 
altele, că : „Conform prevederile» Codu
lui Muncii, stagiul militar se consideră 
vechime în muncă, ţinându.se semna de 
aceasta la calculul pensiei pentru limită 
de vârstă. Această perioadă reprezintă 3 
ani şi patru luni, care, adăugată lâ Vechi- < 
mea efectivă de 29 ani, 8 luni şi 7 zile, 
rezultă vechimea în funcţie de care sta
bileşte pensia, respectiv 33 ani şj şapte 
zile“. în final 'se arată că : „Având 
in vedere situaţia prezentată mai sus, pro
punem soluţionarea acestui caz, In con
formitate cu legislaţia existentă, respectiv 
recalcularea drepturilor de pensie cuve
nite dl G.M. ţinând seama de accidentul 
de muncă înregistrat în anul 1952, care 
a condus la pierderea capacităţii de mun-

CALITATEA PĂINII

Despre acest subiect s .a  mai scris in 
coloanele ziarului nostru şi eu alte pri
lejuri, de bine sau de rău, după cum au 
fost situaţiile. De această dată ne refe
rim însă la un caz mai^puţin plăcut, care 
trebuie să le dea serios de gândit bruta
rilor de la S.C. Cetate Deva. Despre ce 
est* vorba ? Dl A. ŞTEFAN din Bani 
Mare, care consumă pâine din sortimen
tul Grahan, ca şi alţi suferinzi de dia. 
bet, stomac şi altele, ne-a adus ia redac
ţie nişte mostre de pâine necomestibilă, 
cu aţe şi plastic în ele, mucegăite după 
câteva zile de la cumpărare. Mostrele res

pective, cumpărate de la magazinul nr. 
16 şi de la magazinul Spicul (vizavi de 
poştă), ambele din Deva, se găsesc ia re
dacţie şi pot i'i „admirate" de Către cei 
ce le.au fabricat. Problema este că ofi
ciul pentru protecţia consumatorilor cât 
şi cei care au dat avizul reţetei de fabri
care a acestui sortiment să urmărească 
mai îndeaproape calitatea pâinii, pentru 
a înlătura asemenea situaţii neplăcute.

NECAZURI CE CRIBLURA

Dl ing. IOAN FURCA- din Cristur, la
’fel de indignat ca mulţi automobilişti ca
re circulă pe şoseaua spre Hunedoara, în
treabă cui li aparţine ideea, considerată 
greşită şi de nespecialişti, de a împrăştia 
criblura pe o şosea care era totuşi, în- 
tr-o stare bun&. acum când aceasta nu 
poate in tra 'în  asfalt, ci aduce mari ne
cazuri prin spargerea parbrizelor şj de
teriorarea vopselei de pe maşini. Dân- 
-du-şi seama că n-a fost o măsură prea 
înţeleaptă, cei de la drumuri au început 
să adune de pe Unele porţiuni ale şose
lei criblura de mari dimensiuni, care n-a 
intrat în asfalt. Acesta este oare modul 
cel mai avantajos de a cheltui banul pu
blic ? Şi o altă întrebare: cine plăteşte 
stricăciunile provocate automobilelor ?

POŞTA RUBRICII

(g ALEXANDRU MEŞTER, îji numele 
urmi grup de pensionari din Brad. I.egea 
prevede că de drepturile ia care vă re
feriţi beneficiază doar veteranii de -răz
boi nu şi soţiile lor. Cât priveşte CARP 
Brad, aceasta funcţionează pe baza unui 
statut propriu. **

f ţ  KîSKASZA NICOLAE, Călao. Prote
za nu v-a fost expediată deoarece firma 
care s-a angajat să suporte costul reali
zării ei nu a plătit-o. Adresaţi-vă deci 
celor care au promis că plătesc proteza.

•  ŞTEFAN GROSS, Orăştic: Deocam
dată condiţiile tehnice în care au fost 
realizate instalaţiile interioare de la blo
curi nu permit contorizarea consumurilor 
individuale de apă rece, apă caldă me
najeră şi energie termică. Teoretic v-aţi 
putea instala contoare de apă rece : unul 
pe conducta care alimentează chiuveta din 
bucătărie, altul pe cea care o alimentează 
chiuveta din baie, ş i un al treilea Pc cea 
de la cada de baie Meriţă cheltuiala 
Noi zicem că nu, dar dacă totuşi... Pro- 
curaţi.vă apometrele şi instalaţî-le prin 
unitatea furnizoare de apă.

•  1.ENI ŢA FOARCE, Clopotîva : în
problema in care ne-aţj solicitat spriji
nul, am luat legătura cu Oficiul de pen
sii. Dosarul dv. de urmaş de veteran de 
război yu a fost iniţial complet şi a_ fost 
restituit Asociaţiei Veteranilor de Război 
Haţeg pentru completare. Veţi fi contac
tată în acest scop, iar drepturile dv de 
urmaş vor curge retroactiv. .

•  MARIN CIREŞ, str. Mărăşii, bL 24, 
sc. A, et. I, aP. 3, Deva. în orice zi de 
vineri, de la ora 8,00 la 12,00, sunteţi 
aşteptat la Oficiul de pensii cu Carnetul 
de Muncă. După verificarea elementelor 
din acest carnet veţi fi sfătuit la modul 
documentat pentru soluţionarea proble
melor pe care le ridicaţi. (I.L.)

ORGANELE VIZATE 
RĂSPUND

în legătură că" articolul 
„Călător la pas prin oraşul 
meu", scris de di Păun 
Gheorghe, pensionar din 
Deva, apărut In cotidianul 
nr. 1383/joi, 18.05. 1995, 
Consiliulv local Deva ne 
răspunde prompt.

„Arteziana de la „Ulpia" 
se va porni în curând, s-au 
revizuit instalaţiile, pom
pele şi se iac retuşuri 
precum şi curăţirea euve- 
lor şj alimentarea cu 
apă. începând ou SI. 06. 
1995 va funcţiona între, o. 
rele 10—18 zilnic. Strică
ciunile ce le provoacă a- 
numiţi indivizi fac ca 
această arteziană să mi 
mai fie ca la început, se 
mai fură încă placaje de 
marmură. ■■■"■

La Casa de Cultură s-au 
stabilit ce Lucrări se im
pun pentru a repara plat
formele, gradenele, jardi
nierele precum şi lucrări 
la centrala de climatizare, 
în plus ignifugate la o 
parte din mobilarea cu 
lemn şî textile. S-au a- 
locat de la buget pentru 
aceste lucrări 50 mii. lei. 
în curând vor începe lu
crările Se realizează . şi 
perimetrarea pentru pro
tejare a bazinelor de apă 
pentru incendiu din zona 
parcării de la faţada se
cundară dinspre str. M. 
Emineşcu. •

în legătură cu distruge
rea coşurilor pentru hârtii 
şi a ciementeior de şedere 
am intervenit pe toate 
mijloacele cu repetate a- 
peiuri către popidâţie, s-au 
dat şi se vor da amenzi, 
iar organele de poliţie şi 
gardienii publici trebuie 
să fie mai categorici în 
aplicarea legii, să prindem 
pe cei ce distrug şi să-i 
popularizăm prin toate 
mijloacele,

Referitor la obligaţia ce* 
tăţeniior ce deţin proprie
tăţi, a agenţilor econo
mici, de stat şi privaţi, 
bugetari, precum şi a 
asociaţiilor de locatari, 
privind ordinea Şi curăţe
nia in faţa şi perimetrul 
imobilelor şi zonelor de 
care beneficiază, există şi 
I.egea 10 ce nu e abro
gată, hotărâri ale Consi
liului local şi decizii ale 
Consiliului judeţean şi 
Prefecturii de care se va 
ţine seama şi în baza că
rora s-au aplicat amenzi.

Ca să menţinem cură- • 
ţenia trebuie cu toţii să 
contribuim. Nu poate 
Primăria cu 34 de oameni 
să facă acest lucru. Se 
impune educarea în şcoli 
şi grădiniţe a copiilor şi 
elevilor. Trebuie ca a- 
ceste obiective: curăţenie 
şi ordine, totul pentru 
frumos să devină un 
cult*1.

întru totul de acord cu 
dv. Răspunsul este sem
nat de dl ing. Virgil 
Baca — viceprimar.

f S.C. „COMLEMN** S.A. DEVA |

I cu sediul în  Deva, bdul Decebal, bl. C — parter, I 
|  Scoate Ia - . |

■  \

s

m m

•  Spaţii de depozitare în localităţile Deva,
I Hunedoara, Brad, Haţeg, Petroşani, Ilia. I
■  Licitaţia va avea loc în data de 7. 06. 1995, I 
I ora 11,00, la sediul societăţii, unde se Vor de- |  
I pune si ofertele până la data de 5. 06. 1995. I
■  Relaţii la te l.: 626062, 626180. *
I

(338)
I

S.C. „MINEXFOR“ S.A. DEVA

\  cu sediul în Deva, str, T. Maiorescu, nr. 2 
 ̂ Anunţă intenţia de majorare a preţurilor 

\  şi tarifelor lâ următoarele activităţi:
•  Transport auto marfă şi călători;
•  Service şi vulcanizare auto;,
•  Lucrări de reparaţii şl confecţii metali

ce şi tâmplărie;
•  Alimentaţie publică şi cazare;-
•  Produse de laborator;
•  Produse din r o d  ornamentale;
•  Materiale de construcţii;
•  Studii s i lucrări de cercetare geologică.

' (1257)

-)oriti să vă dotati locuinţa j
Ia standarde occidentale? j

Noi vă oferim:
I

* i
s

srcongelatoqre }
• Maşini de spâfat automate 1
• Instalaţii complete de satelit * 
-O gama diversă de aparate t
electrocasnice I
Plata ţn RATE II! j

QUASAR S A  ţ
Deva tel.6T 1261 614^03 j

I - Televizoare
i
V

IV
I

i*
I.»
I.%"

I

! 
i

P Cel mai mare

distribuitor

en gros din

ţară de j

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ
IMPORT VEST . j

VA OFERĂ: *
•  îmbrăcăminte sortată. 3

— ofertă bogată î s  sortimente de sezon j
•  îmbrăcăminte nesortatfi, colectare originală,;

în ponei, intre S—15 kg, cantitatea mfari- j 
mă de vftazare —  100 kg •

NOU! « O U ! N O U ! 
Îmbrăcăminte «O UĂ din import Cblna:

•  treningori şi Muze din bumbac
•  bluze mătase 
La preţuri accesibile I
a t e n ţ s e  in
Noua noastră adresă : C!uj-N., str.

Maniu, nr. 6. TeL/Fax: 064 — 194030,193493 j 
(lunî-vineri; 8*16). Orar depozit: satul Vlaha, j 
luni — sâmbătă, între 9—16. ‘ : j

S.C. 1MC0MEX S .R I.

T;:;;au

prin magazinul „CENTRAL** din Orăştie, 

str- N. Bălcescu- nr 11, telefon 64 74 9 8 :  

» TELEVIZOARE COLOR: NEI, ORION,
GOLDSTAR (90 programe, telecomandă, 
cu şi fără teletext)

» TELEVIZOARE ALBNEGRU — Bucureşti |  

» FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Găeştl *
I

» ARAGAZE — Satu-Mare
I%
)

► MAŞINI DE SPĂLAT — Cugir

► COVOARE ŞI MOCHETE — Cisnădie 

' GRESIE ŞI FAIANŢĂ — model Italia j

► VOPSEA, CHIT Şl DILUANT AUTO j  

» INCUBATOARE PENTRU PUI DE GĂINA !

► ALTE PRODUSE electronice şî electrocasni* |
c e :  filtre cafea, râşniţe de cafea, m ix ere | 
electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, j  
boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii aragaz-1 
La toate produsele se acordă 5

mim între 1-3 am |
GARANTAT CELE MAI MIC! PREŢURI ! 

Produsele se vând cu
A

'

PLATA IN 12 RATE
i%
\v
Ipentru locuitorii judeţelor Alba si Hunedoara » 

f ţ  SE ACORDĂ ÎMPRUMUTURI IN LEI, |  
••  PRIN CASA DE AMANET. î
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VANZARI-
C tîM P A R A R !

Vând# Dacia 1310 TLX, 
1990, 5 viteze, stare ire. 
proşabiiâi, preţ 4900 mărci, 
negociabil. în tomnaţii tel. 
622829, zrlnDe -'ăMW.

' (150873)
•  Vând apartament 3 

camere central, bdul Dece- 
bal. Inf. tel. 629098.

3* Vând garsonieră DWâ, 
cartier Dacia, bl. G J. treî. 
#1108, (1376)

>  Vând VW Goli, an fa
bricaţie 1988, Sincron 4 x4, 
stare excepţională. Deva, 
tel. 613964, orele 9—15.

1 (1378)
- ' •  Vând Audi 100, 380*
DM, cu pieţe de rezervă. Te
lefon 624590. (1359)

•  „Vând tractor 650 CP
cit remorcă. Telefon 543002, 
orele 17—19. (1374)

•  .Vând apartament 3 
camere .ultracentral, str. 
M. Kogălniceanu. Telefon 
625588, după ora 16.
* (1373)

•  SC Grundel ,Im- 
•'port Dxport SRL Că- 
ilap, str. Crlţeni 41, 
-'vinde lâ licitaţie au-- 
.toturism Mercedes 
Benz 123 D, în data de 

•24 mai 1995, ora 14,00, 
'la  sediul societăţii. In- 
.. formaţii suplimentare 
“la tei- 624046, Intre
.orele 9—12. (1369)

j •  Vând apartament 4 
camere Orăştie, str. Uni
rii, bl. 7, etaj I, ap. 13.
* (1365)

•  Vând Renault 18, an 
fabricaţie. 1981, neînmatri- 
culat, stare perfectă. In
formaţii, tel. 058/862020.

(1364)
_ •  Vând Wartburg break, 

1985, înmatriculat. Telefon 
687336, orele 18—20.
: , (i36i)
f •  Vând Dacia 1310 TLX, 

âin 1990, respectiv Dacia 
810 TX, an 1987 şi cum- 

combină agricolă im- 
dort. Informaţii 620501, du. 

ora 26. ' (1358)
•  Vând autocamjon gaz, 

Ş tone, nou. Tel. 621544, 
Agro Divers Deva. (1355)

•  Vând Dacia 1300, 1985 
Şi Dacia 1300, 1981, neirf- 
mâtriculatc. Ungaria. In- 
formaţii, tel? 628881. (1354) 
! ♦  Vând casă,' grădină,

foarte mari.. Bretea Mure- 
şană, 103. * (1353)
. •  Cumpăr apartament 3 

—4 camere, Deva, ofer . 
i l  000 000 şi un ha pământ 
extravilan, Deva. Telefon 
f21406.
'  Vând un ha teren ex
travilan Deva, 721406.
! ^  . (150577)
ş •  Vând Peugeot 405 gri; 
8500 DM negociabil. Tel. 
860628. (1351)
1 •  Vând. urgent până joi 
tractor U 445. Deva, str. 
Brâniştc nr. 9, lângă sta
dion. , (1246)

•  Vând autocamion IFA,
5 tone,' Deva; tel. 612166.
: " ' i  (1226)

•  SC Trie tmpex
SRL Deva vinde cup
tor de. pâine (turcesc) 
pe gaz, capacitatea de 
10 000 buc. pâine/24 o- 
re. Informaţii telefon 
613345. , ; (1232)

* •  Vând casă cu grădină, 
str. Gh. Doja, Deva. Rela
ţii la tel. 617895, după o- 
Ta 17. (1234)

•  Vând SRL înmatricu.
lat în luna decembrie 1994, 
tel. 661548. (1202)

•  Vând expresor cafea 
profesional, două manete, 
611563. Doriţi să investiţi 
cumpărând un apartament 
cu două camere central ? 
611563. \ (1249)

, •  SC Milca impex 
SRL Alba Iulia cu 
punct de lucru în loca
litatea Galaţi,' comu
na Pui, judeţul Hune. 
doara, firmă speciali
zată în produse şi 
preparate din cftrne, 
vinde toată gama de 
produse şi preparate 
din came inclusiv 
carne carcasă la cele 
mai accesibile preţuri. 
Cei interesaţi se pot a- 
dresa la tel. : 058/
820844 sau direct lâ 
Galaţi, comuna P-ui, 
judeţul Hunedoara, yă 
aşteptăm, (1248)

•  SC Combor SA, 
cu sediul în Orăştie, 
str. Luncii nr. 3, or
ganizează în data - de 
10 iunie 1995 licitaţie 
pentru vânzarea de 
mijloace fixe. Lista 
cu aceste mijloace’ se 
află afişată la sediul 
Unităţii. Relaţii supli
mentare la tel. 642350.

(1245)

•  Firmă italiană o-
feră eu gros autentic 
jeans, diverse mărci. 
Comenzi minim . 106 

.bucăţi. Preţ 12 5 #  leii 
buc. Tiri. 625707^ în." 
tre 7,00—8,30 ; ? 20.30 
—21,30, (1244)

•  Vând cazan ţuică, ca-  ̂
pacitate 76 litri, preţ ne
gociabil. Relaţii la tel. : 
624658; 627976 şi 641632.

- „ . (1241)
•  Vând (şebimb) casă cu

grădină în (Gothatea nr.. 
124, cu apartament în De
va. Tel. Gurasada 109, du
pă ora 20. ; - (1240)

•  Vând Ford Sierra 1,8,
fabricat 1985, neînmatricu
lat. Informaţii la telefon 
617545, 16—22. (1228)

•  Vând apartament 2
camere. Deva, Gojdu, str. 
D. Zamfirescu, nr. 21, bl.- 
K 1, ap. 28. Informaţii, te
lefon 627294. (1377)

•  Vând apartament 2 
camere, Al. Moţilor, etaj
4, preţ informativ 8 mi
lioane lei. Tel. 628781.

(1222)
•  Cumpăr apartament

două-trei camere, central, 
cărămidă, etaj I, II. Tele
fon 619254. (1221)

•  Vând pui Ciobănesc 
German. Tel. 623952, Deva.

(1219)
•  Vând VW Passat Die

sel, înmatriculat. Informa
ţii tel. 624576, zilnic între 
orele 18—21. (1218)

•  Vând Dacia 1310, fa
bricaţie 1989 şi Dacia 1300 
stare foarte bună,' cu e- 
lemente 1310. Tel. 624779 
sau 625413. (1211)

•  Vând casă în Şoimuş, 
nr. 387, vizibilă miercuri 
şi vineri, între orele 15— 
18. . (1212)

•  Vând urgent ,casă în 
localitatea Orăştie, str.

' Plantelor nr. 55. (50570)
•  Vând Renault JO înma

triculat, stare perfectă. Te
lefon 615393. (1214)

•  Vând Dacia J  310, fa
bricaţie 1988, str. N. Băl- 
cescu nr. 38, după ora 15.

(1215)
•  Vând casă Orăştie,

N. Bălcescu nr. 17, relaţii 
telefon 642557. (7408)

•  Vând apartament con
fort I, două camere, strada 
Aleea Patriei, bloc P5, ap.
5, etaj I, Brad. (9179)

•  Vând Peugeot Diesel,

înmatriculat, preţ 2460 DM, 
negociabil. Tel. 642427. t

(7407)
•  Vând Mazda 626, în

matriculat, preţ 1300 DM,' 
negociabil, tel. 642427.

(7408)
•  Vând Ford Escort

84,1,6 Diesel, avariat dreap
ta. eventual piesfe. Tel. 
642017. (7419)

•  Vând cherestea stejar;- 
50 mm, şi răşinoase 25 
mm. Informaţii tel. 642048, 
zilnic Intre' orele 16—22.

(7413)
•  Vând casă en teren,

Topliţa — Hunedoara, po
sibilităţi construcţie mini- 
hotel. 714101. (0704)

ÎNCHIRIERI
•  Ofer pentru închiriat 

apartament 3 camere, De
va, str. Kogălniceanu, sc. 
4, ap. 14, etaj III. Informa
ţii telefon 618302.

•  Intelectual caut de în 
chiriat garsonieră (ne)mo- 
bilată. Tel. 616449 ; 623229.

• (1225)
•  Caut să închiriez a- 

partament două camere 
mobilat cu telefon. /Infor
maţii Ia tel. 617545, 16—22.

v (1228)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2
camere, parter, lângă 
şţrând cu 3—4 camere, zo
nă’ bună. Tel. 615652, di
mineaţa şi 621420, după 
m av» (1352)

PIERDERI
•  Pierdut buletin de i-

dentitate şi permis dc con
ducere, pe ntntteie Căta 
Goristantin. Le declar nu
le. (7410)

•  Pierdut buletin iden
titate, pe numele Roman 
Semida. îl  declar nul.

(7412)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Lucraţi îa domici
liu activităţi simple, 
plata In valută. Căsuţa 
poştală 9, oficiul poş
tal Orăştie. (7411)

•  Firma GB AL In-
vest SRL Deva anga
jează frigoţehnist po
sesor permis conducere 
categoria B cu noţiuni 
în domeniul electric 
sau electrician cu no
ţiuni de frigotehiiTe. 
Tel. 624979. (1363)

•  SC Naghi & Atta-
ra SRL Deva organi
zează preselecţie pen
tru ocuparea următoa
relor posturi : barman- 
ospătar — 4 posturi; 
electromecanic — un 
post; mecanic întreţi
nere pompe — un post. 
Informaţii la sediul 
firmei, DN nr. 7 sau 
la tel. 616700. (1149)

•  SC Milca Impex. 
SRL Alba, punct de 
lucru şart Galaţi, co. 
muha Pui, judeţul Hu-

' nedoara, . angajează 
pentru punctul de lu
cru, "măcelari, mezelari 
cu experienţă în do
meniu. Salarizare ex
celentă. Alba Iulia,

.  te,1 * * 4-. 058/820844. (1248)

•  Executăm Ia comandă
cabane din lemn rotund. 
Deva tel. 615341. (150594)

DIVERSE

•  SC Part-construcţii 
SRL Deva anunţă intenţia 
de majorare a preţurilor cu 
20% la bolţari zgură şi 
cărămizi zgură, începând 
cu data de 24 iunie 1995.

(1360)
■  jammmm wmmtmmmwmm wmm ™

•  -Caut partener pen
tru activitate producti
vă. Deţin spaţiu în 
Simeria, str. 1 Decem
brie; nr. 50. Telefon 
661099. (1362)

•  Solicit împrumut 5000
DM pe termen de 3 luni, 
dobândă avantajoasă, ga
ranţii imobiliare. Telefon 
628582. (1242)

•  Societatea Garant Con
sulting, tel. 054/616449 De. 
va, facilitează vânzarea,
cumpărarea, închirierea a- 
pârtamentelor, caselor, te
renurilor. . Cumpărătorii 
sunt serviţi gratuit. (1225)
' •  Reducere de preţ în 

zilele de 25 şi 26 mai 1995, 
la SG Muntean 2 A.M. 
Comprod SNG Deva, ■: str. 
22 Decembrie nr. 202, hai
ne import "sezon, primă va. 
ră. Informaţii suplimenta
re tel. 621703. (1236)

•  împrumuturi în lei 
primiţi la Casa de amanet 
Simeria. Tel. 661721.

(150573)
•  Solicit un împrumut 

de 2000 DM pe termen de 
6 luni cu dobândă şi acte 
notariale. Tel. 629913.

(51220)

COM EM ORĂRI

•  La patru ani de la dis
pariţia dragului nostru

plt. ALBA DA VID, 
soţia şi fiul îl poartă me
reu în suflete. Nu te Vom 
uita niciodată, (150874)

D E C E S E  .

•  Colectivul Fabricii 
de încălţăminte Hune
doara — Tras 2 A eş. 
te alături de maistrul 
Giurba Viorica, la pier
derea scumpei mame. 

Transmitem condolean
ţe" familiei îndoliate. 
Dumnezeu s-o odih
nească în pace ! (0707)

DIRECŢIA GENERALA PENTRU j
AGRICULTURĂ HUNEDOARA I

A N U N Ţ Ă

— —             ——..........■ i»
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care va avea loc în data de 1 iunie 1995, pen
tru următoarele obiective;

•  închirieri spaţii pentru producţia agri
colă aflate la Hunedoara, str. 9 Mai, nr. 9 şi 
Brad, str. Horia, nf. 8 f

•  Locaţie de gestiune pentru Casa Agro
nomului Mintia,

Licitaţia va avea loc la data fixată, la Di
recţia Generală pentru Agricultură, cu sediul 
în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 19.

Informaţii la Direcţia Generală pentru A- 
gricultură, tel. 617453.

24 MAÎ 1995
•  i  defer SUA *^1927 iei
•  1 marcă germană — 1328 lei
•  100 yeni jăponwt . — 2 1 9 8  lei
•  1 liră sterlină — a j p  lei
•  I  franc elveţian ■ , |  - - şş-m S  ld
•  (f ra n c  —
•  lOO liro itaUene wr 114. lei

"Cursuri de referinţă ale Băncii Ndffanate. 5 
a României. '

ABONAMENTUL 
'. LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER»
Abonamentul este calea cea mai sigu

ră şi mai avantajoasă de procurare a 
ziarului nostru. Costul abonamentti&M 
pe luna iunie, corelat cu preţul Hârtiei, 
tiparului şi difuzării, este de 2 000 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 3 000 3 ISO lei, prin abonament
se economisesc lunar aproximativ 1090 
de lei,An funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare silnic în 8 pagini 1
Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru tuna 
iunie puteţi face abonamente în tot cursul 

mai.

HIDR0JZ0LAT1I„
G a r a n ţ ie i-12 arii •

CONSTRUCŢII
INSTALAŢI!
Sunaţi la 612589
S.C. NIDA CONSÎRUCTCOM S.R.L.

S.C. „COMPPIL“ S.A. DEVA 
str. Griviţei, nr, 37

Colectează prin punctele sale din judeţ lână 
nespălată, ţurcană şi ţlgaie la preţuri majorate 
cu peste 130 la şuti faţă de anul 1994, piei bo
vine, ovine şi caprine.

Oferă din stoc cu adaos minim produse se
mifabricate din piei bovine, covoare, pături şi 
stofe.

Informaţii suplimentare la telefoanele 
613117 şi 614305. (1259)

THE DOC UMENT’COMPANY 
XEROX

Invitaţi CAMPfONUI CAUTĂTFnn________ _
S.C.COMSER S.R.L. -DISTRIBUITOR AUTORIZAT 
TEL.: 716551; 716915,716744 1*? JvtAV 71&77}
Copiatoare, maşini de scris," calculatoare, 

imprimante, centrale telefonice faxuri, sisteme de 
alarmă, case de marcat şi cântare electronice. 

1 reptroproiectoare, papetărie. ^
î  - ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE VÂNZĂRI!

\
S.C. CORV1NTBANS S A. 

cu sediul în Hunedoara, str. Stufit, nr. 2 
O R  G A N I Z E A Z  A

I i

In fiecare zi de JOI a săptămânii, Ia ora 
10,00, pentru v ânzarea unei autofurgonete TVD 
14 F. - ; K :

Informaţii suplimentare la telefoanele:
713330; 713331. (337)
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