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ri, 52 la sută că va ră- j 
mâne staţionară, iar 5 I 
la sută că va scădea. J 

Su referire la forţa de l  
muncă utilizată In pre-| 
zent, doar 1 la sută din j 
agenţii chestionaţi a. |  
predază că va spori nu- « 
mărul locurilor de mun. I 
că j 62 la sută apreciază J 
stagnare, iar 37 lâ sută |  
prevăd sporirea rânduri- < 
lor şomerilor cu o par- j 
te din propriii salariaţi. |  

Ea întrebările referi- J 
toare la investiţiile pe I 
anul în curs, 45 la sută J 
dintre cel chestionaţi pre. | 
văd o creştere faţă de â- » 
nul precedent, 26 la sută * 
şi.au orientat investiţiile J 
către înlocuirea utilajelor |  
vechi, iar 30 lâ sută că-* 
tre mecanizări, automaţi. I 
zări şi introduceri de noi ; 
tehnici şi tehnologii. In- |  
tre tendinţele de folosire J 
a investiţiilor, apare ca » 
element calitativ superior I 
decizia agenţilor ecano. ?- 
mici investitori de a fo- J 
losi o parte din fonduri » 
pentru combaterea 4»* I 
luării. •"

Direcţia Judeţeană de 
statistică a organizat pe 
tema tendinţelor economi
ce In cea de a doua Ju
mătate a anului o an, 
chetă de conjunctură.

Ga o trăsătură genera
lă a anchetei, se estimea
ză că in perioada urmă
toare nivelul producţiei 
In industria prelucrătoa. 
re va cunoaşte creşteri, 
far In situaţia economi. 
coJtiaanciară a agenţilor 
economici, se vor simţi 
îmbunătăţiri, cu toată 
tendinţa de majorare a 
preţurilor şi tarifelor; 
sau {toate tocmai de a- 
ceea. '

Şi acum iată ce spune 
ancheta «pe felii".:

43 la sută din numărul 
agenţilor economici cu 
activitate industrială in. 
▼estigaţi sunt de părere 
e$ producţia va creşte, 50 
ia sută cred că va stag
na, ia nivelul din primul 
semestru, iar Si la sută 
iMognoreazâ d scădere.

In ce priveşte acope
rirea cu cereri â capa
cităţilor proprii de pro
ducţie, 42 la sută din a- 
genţii chestionaţi antici, 
pează că cererea va spo-
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Ec. ZEVEDEI SUSP, 
directorul Direcţiei 

Judeţene de Statistică

Dl prefaci Mm
nu primeşte.»

Marţi dimineaţa ne.au vizitat la redacţie consi
lierii Mircea Bozdoc, Emil Petruş, Dorin Manea şi 
PompiHu Benea — de Ia Consiliul local Sbmeria. Mo
tivul ? Nemulţumirea faţă de refuzul dini prefect 
Georgel Răican de a-i primi in audienţă.

Iar tema audienţei : aprobarea dată de Ministe
rul Învăţământului de înfiinţare a Unui nou li
ceu in Sbneria, idee neagreată de către prefectul 
Judeţului şi de către primarul oraşului ceferiştilor 
— dl Ioaa Păun Jura.

Ni comentăm necesitatea sau inutilitatea acestui 
nou liceu, avantajele ori consecinţele negative pe 
care le-ar putea ’ genera — deja au apărut opinii pro 
şi contra cu argumente pentru şi cu observaţii 
împotrivă însă, considerăm arbitrară, faiadmi. 
siătiă atitudinea dini prefect Georgel Răican de a 
m* primi măcar în audienţă nişte oameni eu res-
penrebilUăţi..importante. chiar şi intr-o', problemă
« Ş I P 'j | lP 8 W iM pe «nr. I" al puterii. judeţului, 

te re motive.
dumitru giieonea ,

25 MAI
•  -f- A treia aflare a 

capului Sf. loan 
Botezătorul;

•  Onomastică:
Filip;

•  1453. Căderea Con. 
stantinopolului, cu. 
cerit de sultanul 
Mahomed al Il-lea 
Ei Fath. Sfârşitul 
Imperiului Bizantin;

o S-au născuţ ; In 1884, 
scriitorul francez 
JEAN RICHARD 
8LOCH (m. 1947); 
în 1933, criticul li. 
terar EUGEN SI. 
MIQN ;

tma po
Un -scoţian Se prezintă la * , casă de 

anlanet spunâaji t
— Ieri mi-am amanetai ceasul sub nr. 

5214. Vă rog să.mi' spuneţi cât e ceasul.

j Pagina a Vl-a j

[ Agricultura 
i in tranziţie \

m Conferinţa Organi. 
zaţiei municipale Deva a 
PJB.S.K. Sâmbătă, 2!7 
mai a.c., va avea loc în 
sala tnare a Prefecturii, 
începând de la ora 9, 
Conferinţa organizaţiei 

. municipale Deva a Parti
dului Democraţiei So
ciale din România. Se va 
analiza activitatea desfă. 
şurată în ultimii ani, se 
vor alege noile organe de 
conducere ale Organiza
ţiei, precum şi delegaţii 
la Conferinţa judeţeană a 
filialei Hunedoara a 
P.D.S.R: ce va avea loc 
în prima jumătate a 
tonii viitoare, (Tr. B.).

•  In meraoriam. Mem
brii cercului literar 
„NOI1' al filialei nr. 1 a 
Bibliotecii Judeţene „O. 
vid Densusianu" Deva 
organizează vineri, 26 
mai a.c., ora 16, ţa se
diul filialei, comemora
rea cunoscuţilor scrii, 
tori Tudor -Arghezi, Lu
cia» Blaga şi Mihail Se- 
bdstiân, ale căror ani. 
versări au avut loc în 
cursul acestei toni. (G.B.).

•  Biblioteca munici
pală în reparaţie. Si
tuata pe strada Brâncuşi, 
la nr. 2, în Hunedoara, 
Biblioteca municipală a 
intrat în reparaţie, oca. 
zie cu care se refac zu
grăvelile pe holuri şi 
grupurile sociale, pentru a
i se da un aspect givili- 
zat, demn de un izvor 
de cultură. Valoarea re. 
paraţiilor este estimată la

peste cinci milioane de 
lei. (G. P.).

•  Fericire, viaţă lun
gă, urmaşi. Anul trecut 
la Primăria comunei 
Orăştioara de Sus s-au 
oficiat 23 de căsătorii. în 
acest an, până acum s-au 
întemeiat trei familii ti
nere : Trosan loan şi 
Gabriela, Matei Panteli- 
mon şi Silvia, Lungu 
Mihai ş| Emilia.Irina. : 
Părinţii, neamurile, prfe-J 
tenii, cunoscuţii le-au • 
urat cu toată dragostea 
fericire, viaţă lungă, cât 
mai mulţi urmaşi. (GH.
I. N.).

•  Pildă pentru consă
teni. Dl Cornel Grecu, 
din satul I.uncani, este 
membru !n consiliul local 
din Boşorod şi, în ace- . 
laşi timp, un gospodar de 
frunte al comunei. Creş
te în ograda sa, în pre. 
zent, şase bovine, 30 de 
oi, doi cai, mai mulţi 
porci ş.a., fiind o pildă 
urmată de mulţi din 
consătenii săi. (Tr. B.).

•  Cine ridică molozul?
De mai bine de trei ani, " 
pe strada Eminescu din 
Deva s-a dat în folosin. |  
ţă blocul G 2. Tot de î 
atunci, in faţa acestuia,! 
o grămadă imensă de '  
moloz şi.a găsit liniştea, 
spre nemulţumirea loca. 
tarilor. Cine ridică gti- i 
noaiele din faţa blocu- l 
lui rămase în urma corn 
strucţiilor este o între” 
bare deschisă pentru cei i 
în drept. (G. P.). î

FLASH*! î
1

Joi, 25 mai. Instabi
litatea vremii se men
ţine în toată ţara. Ploi.., 
Ie vor fi sub formă de J 
averse, mai frecvente 
în nord. Temperatura ] 
minimă va fi cuprinsă 1 
între 9° şi 16° G şi cea ] 
maximă între 14° şi 23° 1 
C, pe alocuri, în sud,] 
mai ridicate.

—* *—*—*—*—*—*—*—*—*—*—
Noua si moderna sală dc popice din municipiul Hunedoara

' Fot o PAVEl. LAZA

• 100 yeni japonezi
• 1 liră sterlină
b 1 franc elveţian
• 1 franc francez
• 100 lire italiene

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
a României.

1929 lei 
1342 lei 
2214 lei 
3026 lei 
1614 lei 
378 lei 
114 lei

diplomatice de la New toate aceste state încercând
York. Ca şi până acum, să.l influenţeze în redac-
principalele dezacorduri tarea raportului său a-
sunt cele înregistrate în supra 'Bosniei, 
legătură cu statutul- „zo - Potrivit declaraţiei Iui 
nelor de securitate" şi Joe Şills, purtătorul de
rolul aviaţiei NATO In cuvânt ai secretarului ge-
cadrul unui eventual con- neral al O.N.U., acest ra«

Chiar dacă europenii, ruşii flict. port va cuprinde o re*
şi americanii au căzut In legătură cu aceste examinare amănunţită a 
de acord asupră menţine. chestiuni, comentează AFP, mandatului celor 22 000 dc

. rii „căştilor albastre" în secretarul general al Na. „căşti albastre? din Bos-
V Bosnia, se păstrează dl- ţiunilor Unite, Boutros nia şi a rolului aviaţiei
I vergenţele privind opţiu- Boutros-Ghali, pare sâ fie NATO în eventualitatea u.

nilc susceptibile să conso. „prins" Încă, între ţări- nul conflict. Documentul
lideze mandatul trupelor le europene (în frunte cu se aşteaptă să fie transmis
O.N.U. — relatează France Franţa şi Marea Britaniej, Consiliului de Securitate,
Prcsse, care citează surse Statele Unite şi Rusia — cel târziu vineri.

•  BUDAPESTA. Lide
rul separatist cecen, Djo- 
har Dudaev, va reveni în 
capitala republicii, sale, 
Gtoznîi, pentru eoavor. 
birt de pace cu guvernul 
rus, au anunţat surse ale 
Ministerului ungar de Ex
terne, citate de Reuter,

„Surse demne de în
credere au anunţat că Du. 
daev va veni personal la 
Groznîi, joi". a precizat 
purtătorul de cuvânt al 
MAE ungar, Gabor Szen- 
tivanyi.

Programate pentru 25 
mai, tratativele, la care au

fpşt invitaţi să participe 
inclusiv reprezentanţii for
maţiunilor pro.ruse din 
Cecenia, se .vor desfăşura 
sub auspiciile Organizaţiei 
pentru Securitate şi Coo
perare în Europa, a cărei 
preşedinţie este asigurată;- 
în prezent, de Ungaria, 
menţionează ReutcE'

• VALEA BEKAA. Li
derul Partidului Muncito.

' rilor din >Kurdistan, Ab- 
(luUah Ocalan, a afirmat 
marţi că eF«ap»zaţiă A .sa 
este gata pentru 6 ...înce

tare a focului sau pace", 
dacă Turcia „încetează" o. 
peraţiunile sale împotri
va gherilei kurde şi este 
„dispusă pentru o soluţie 
politică", transmite agen
ţia Reuter.

Citând surse militari 
turce, agenţia Reuter pre. 
cizează că efectivele tru
pelor turceşti în provincia 
Tunceli din estul Turciei 
vor fi ridicate la 45 OOf 
de militari, armata având 
drept sarcină să nimi 
ceaşcă gherilele rebele 
kurde. 1
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tn numele consilie rftor, prof. Pompiliu Bene», preşedintele Comisiei de 
învăţământ şi cultură a Consiliului local al oraşului Simeria, a prezentat 
redacţiei noastre un „drept ia replică* l i  legătură ca informaţia apărută b> 
ziarul „Cuvântul liber* ar, 1380/13—14 mai a.c. despre conferinţa de presă 
desfăşurată Ia Grupul Şcolar Industrial Simeria. Dânsul ne roagă si anali
zăm „situaţia în spiritul obiectiv, sine in» ei studie..**. Menţionăm că prin 
informaţia publicată noi am încercat să redăm succint cele afirmate de ca. 
drele didactice de la Grupul Şcolar Industrial. D) consilier PompiHu Be- 
nea, profesor la Grupul Şcolar Industrial, a-a -fost de fo$Ha această con
ferinţă de presă.

D r e p t u l  la  r e p l ic ă
Consiliul local al oraşu

lui Simeria, In şedinţa sa 
Ordinară din 16 martie 
1995, a aprobat In unani
mitate studiul pentru re
înfiinţarea Liceului Teo
retic în oraşul Simeria, 
în spaţiul actualei Şcoli 
Generale Nr, 2, cel care a 
permis - funcţionarea li
ceului teoretic In Simeria, 
timp de 24 ani, In peri
oada 1953—1977,

Studiul pentru reînfiin
ţarea Liceului Teoretic in 
Simeria a fost rezultanta 
solicitărilor părinţilor, ele» 

/vilor de la şcolile genera- 
jle nr. 1 şi nr. % din Si
meria, imediat după revo
luţia din 1*89, concretiza, 
te în 758 semnături.

Comisia de învăţământ 
şi cultură a Consiliului lo
cal Simeria a. prezentat a- 
cesţ studiu Consiliului lo
cal Simeria, care l.a a- 
probat prin Hotărârea nr. 
10, din 16 martie 1995.

Prin reînfiinţarea Li
ceului Teoretic în Simeria 
se urmăreşte stoparea na- 

' vetei elevilor spFe Deva — 
cu toate urmările ei nega
tive şi. nu „distrugerea" 
actualului Grup Şcolar In

dustrial Material Rulant 
din localitate, aşa cum a 
fost prezentat in mai 
multe rânduri df către di
rectorul şi liderul sindical 
din această şcoală.

Doar în anul şcolar 1994/ 
1995, din 164 absolvenţi ai 
clasei a VIII-a de Ia şco- 
lile generale nr. 1 şi nr. 
2 Simeria, 69 sunt elevi la 
Grupul Şcolar Simeria, iar 
restul de 95 sunt elevi la 
liceele din Deva,

Din sondajul dat în 
februarie 1995 doar ele
vilor celor două şcoli ge
nerale simeriene, a re
ieşit că 78 absolvenţi ai 
clasei a VIII-a doresc 
liceu teoretic, 55 doresc 
liceu industrial şi 40 e- 
levi — şcoală profesio
nală.

Cine are interes ca 78 
elevi simerieni să facă 4 
ani naveta la Deva?

Sursa de elevi pentru 
Grupul Şcolar Simeria este 
în general p bună par. 
te dintre absolvenţa şco
lilor generale din ; zonă, 
precum şi din întregul ju. 
deţ — acesta ' fiind sin
gurul liceu de profU ma
terial rulant al judeţului

T'
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Ziar ed ita t da
CASA D e PRESĂ $1EDI t URA 

„CUVÂNTUL LIBER1'D E V A  
societate pe acţiuni cu capital priva t 

I înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, cu |  
( nr J/2Q/61S/1991 Cont: 4072613110 B.C.R. Deva. |  
j  Cod fiscal: 2116827 '■?

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE.
Dumitru Gheonea preşedinte fieclactoi şef). 

Tiberiulstrate vtcecwesedinte(redactor setaciiunct). 
Virgil Cnsan conranrt sef. Minei Rodea Nicotae 

| Tîrcob.
|  întreaga răspundere pentru conţinutul 
■ articolelor o poartă autorii acestora Adresa j 
.  redacţiei: Deva. 2700. str t Decembrie, nr 35, , 
J judeţul Hunedoara Telefoane 6i 1275. 612157 J 
• 611269.625904. Fax 618061 •
I Tiparul executai ia S.C. „Polidava" Ş.A Oeva I
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şi este solicitat de mulţi 
elevi din judeţ, fapt ce a 
permis realizarea pla» 
oului său de şcolarizare 
an de an — deci nici un 
motiv de a intra ta şo
maj cadrele didactice!

întregul Consiliu local 
Simeria a votat reînfiin
ţarea Liceului Teoretic în 
Simeria, în deplină cu. 
noştinţă de cauză, ftB a 
fost „ideea“ doar a 2—3 
consilieri eu „tendinţe re
vanşarde" şi care chipu
rile să.şi câştige capital 
electoral etc., aşa cum 
s-a spus la o conferinţă 
de presă !

Prin reînfiinţarea Liceu
lui Teoretic In Simeria se 
câştigă multe ore de pre. 
dare la toate disciplinele 
de cultură generală, deci 
nu se pune problema şo
majului cadrcaor didacti
ce simeriene, aşa cum s-a 
bătut multă monedă pe 

' această temă.
Liderul sindicatului în

văţământ Judeţean, pre
cum şi alţi corespondenţi 
ăi uridr'iiate: au fredo
nat o melodia conserva- 

‘ toare şl nu au luat legă
tura cu Consiliul local 
saşi măcar cu comisia de 
învăţământ şi cultură, pen
tru â -vedea realitatea 
simeriană!

Părinţii elevilor sime
rieni a« apreciat corect 
Hotărârea Consiliului lo

cal, pricind .reînfiinţa
rea Liceului Teoretic în 
localitate, iar organele ju
deţene de învăţământ şi 
Prefectura au găsit legale 
materialele Consiliului în 
această direcţie I !

Dacă unele interese 
personale minore sunt le
zate prin acest act de 
dreptate, interesul popu. 
laţiel şcolare, al părinţilor 
şi cadrelor didactice si
meriene este major!

Simeria, la 18. V. 1995.

CONSILIUL LOCAL 
■ AL ORAŞULUI 

SIMEBIA

Şcoalt JBenerall Mr. 4

0 CARTE DE VIZITA 
MERITUOASA

Am trecut de multe ori 
pragul Şcolii Generale Nr. 
4 din Deva. De fiecare da
tă ne.au lăsat o impresie 
bună rezultatele dobândite 
în procesul instructiv-edu- 
cativ. Sigur, rezultatele 
sunt ale elevilor, dar con
tribuţia cadrelor didactice 
la obţinerea lor este Ia fel 
de importantă, ca de alt
fel şi dialogul benefic şeoa- 
lă-familie.

Un prim reper al cali
tăţii procesului de învăţă
mânt îl constituie rezulta
tele obţinute la olimpiade
le şcolare. La faza jude
ţeană a întrecerii, Şcoala 
Generală Nr. 4 a obţinut 
locul I pe judeţ între şco
lile generale, iar la etapa 
naţională — două locuri 
III ia fizică prin elevii A. 
lexandru Vida şl Radu 
Stăneulescu, un loc HI la 
baschet, prin echipa de 
baschet (băieţi) şi o parti
cipare ia chimie (eleva Ioa
na Răducanu).

Locurile fruntaşe obţinu
te ia alte concursuri vin 
să întregească panoplia cu 
rezultate frumoase. Este 
vorba de „Sanitarii price, 
puţi* (locul I, ciclul pri
mar), concursul pe tema 
„Anul Internaţional gl To

leranţei". Li se adaugă ac. 
ţiunile ce premerg Ziua 
copilului (jocuri distractive, 
desene pe asfalt, întreceri 
sportive, serbarea limbilor 
străine şa). Conducerea 
şcolii este conştientă că 
rezultatele bune la învăţă
tură, dezvoltarea respectu
lui pentru lucrul bine fă
cut se datorase şi «nul 
cadru ambiental propice. 
Cu eforturi, fără îndoială, 
8 fost amenajat cabine, 
tul de limba şl literatura 
română (cu bibliotecă şi 
material didactic propriu, 
In interiorul său fiind crea. 
ţă o frumoasă frescă a 
scriitorilor români). A fost 
deschis, de asemenea, un 
cabinet de informatică, do
tat cu 18 calculatoare, la 
care elevii Învaţă să lu
ci ...e efectiv- Un semn al 
deschiderii spre nou I Ba
za sportivă este la înălţi
me prin sala de sport, 
poate cea mai bine ame
najată din judeţ, terenul 
de baschet, proaspăt rea- 
menajat Toate acestea, 
precum şl alte realizări, al
cătuiesc o carte de vizită 
merituoasă, ce se cere a fi 
cunoscută.

MINEL BODEA

Popas. In drum spre Cioclovina, unde se duce 
la vaccinarea porcilor, asistentul veterinar Pă r̂uţ 
Marea foi trage răsuflarea. Foto PA VEL LAZa
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6,45 Seriale o Desene 
animate; 9,25 In ritmul 
pasiunii (f. muzical, SITA 
1984); 11.25 Moonwal-
ker (f. muzical, SUA 
1987/1988); 12,05 Lumina 
zilei (dramă, SUA 1986);
14.35 Salsa (t, SUA 1988);
16,25 Cry Baby (co., SUA 
1989); }7,50 Galactica HI 
Sfârşitul anei odisee (f. 
SF, SUA, 1980); 20,10
Oracolul secret. (reP-h 
21.15 Regele pescar tfitm, 
ŞUA 1991); 23.55 Karate 
Tiger 7; Să fii cel mai
bwă (U .. SUA tj*93)j
1.35 Pipcha II (Uuriller, 
SUA 1992). ea Aatbonv 
Perkins; 3,35 Reluări.

.L

7,30 Ştiri ; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00
ShoW-ut Iul- M. Costanzo
(r) ; 12,45 Foram (mag.);
14.00 Ştiri * 14,25 Coti
diene ; 14,40 Beautiful
(s) ; 15,20 Complot fn
familie (show); 17,00 Ho. 
Hy şi Bcnjl (d. a.);
19.00 OK, preţul e co
rect (cs); 20,00 Roata no
rocului (CS); 21,00 Ştiri; 
21.25 Circuli zvonul 
fojipw); 21,40 Ştii ultima
lumă? (show); 23,45 
tiri; 0,15 Show-ul lui 

M. Costanzo; 2,30 (Soti- 
dfoiM (r); 2,45 Circula
zvonul (r); 3^8 Nu doar 
moda (r); A30 Frontie
rele spiritului lrZ'ţm.

7,05 Desene animate; 
10,95 Călătorii divine; 
Lisabona — un chef de 
viaţă; 19,35 Cri mai
mare spectacol din lume 
(f.a„ SUA 1952); 13,151
Medic la ţară (f.a„ Ger
mania 1958); 14^5 Ra
liul din Monte Carlo (co. 
Italia—Franţa 1968); 17,10 
Casanova (co., SUA, HO);
19.00 Totul sau nimic 
(cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo : 20,90 Roata no
rocului (cs);; 21,15 Sec
torul lui Wolf (s.p.); 22.15 
Schmnemackers live;
01.00 Compozitorul (film 
muzical, SUA 1984); 2,45 
Raliul din Monte Curie 
(reluare); 44» Reluări.

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 74» La zi bl
afaceri; 8,00 Azi — in
formaţii; 10,30 Comerţ
TV ; 11,00 Roata banilor 
— Piaţa europeană; 154» 
Roata banilor — piaţa 
americană; 18,30 Pulsul 
afacerilor azi (reporta
je); 194» Azi — infor
maţii cu B. Gambei; 20,00 
Ştiri ITN; 2030 Viaţa 
noastră, cu M. Jeffries;
21,00 Entertainment X 
Press: „Festivalul de
film de la Cannes*; 21,30 
Magazinul ştirilor NBC| 
234» Ştiri ITN; 23,30
Sbow-ul serii, cu Jay 
Lene; 0£0 Real Perso
nal |  14» Buletin bur* 
ster ; 1488 Oferta Pie
ţei; 1,30 Ştirile nopţii

9-» Magazin olimpic;
10,00 Călărie ; 11,00 Dans
•  C.E. de dansuri latine;
124» Nataţie •  Cupa Eu
ropei (r); 13,00 Moto. o
Magazin Grand Prix; 
13,30 Auto •  Magazin 
Formula 1; 14,00 Auto
•  MP calificări (direct);
164» Ettrofun e  Magazin 
distractiv ; 18,00 Ciclism
montan •  Cupa Mond. 
la coborâre ; 16,30 Rugby
•  Cupa Mondială ’95: 
Australia — Africa de 
Sud (d); 19,00 Auto • 
C.E. de raliuri de la 
Falciyas, Franţa; 19,30 
Auto e  M.P. de F 1 (în. 
registrare); 214» Arte 
marţiale •  C.E„ Grecia; 
224» Wrestling .World 
Superstars

• e- ■ ̂ gsasmr - - ■

1 6  !,
25 MAI

î' ' ;VTVR iii
■ 7,00 TVM •  Tele- 
matinal; 8,30 La pri
ma oră; 9,15 Serial •  
Santa Barbara (r)l
10.05 Limbi străine;
11.05 Aur şt noroi fol
r, 2 ep.); 14,10 TVR
Iaşi şi Cluj-N.; 18.10 
Argentina — ţara in 
care s-a născut fon. 
goal; 1«4» Sub sens» 
nul întrebării; 17,2»
Itinerar terdanian; 
17,40 MUentum; 8*26 
Desene animate; 19.0» 
Festivalul — concurs 
-Mari» Ţinuse**; 19,30 
Serial « Fata şi băie
ţii: 204» Actaalităţi « 
Meteo * Speri; 2M8 
Serial s  Ou* bogat, om 
sărim; 21.4» Reflecţii 
rutiere; ZZflQ Sta* 
dinul economic; 3StA9 
Muzică populată; 04» 
Serial e Familia PaL 
Ifcerl -

7,00 La mima eră | 
9,15 Ora de muaicSt
11.00 America. — e prţ, 
vâr o retrospectivi 
(NBC); 114» Desenă 
animate; 124» Calei, 
doscop; 13,00 Confltte 
enţe»; 13.30 Ritmuri 
muzicale; 14,10 Mag», 
zln social; 15,00 limbi 
străine (r); 16.00 DA, 
sene animate; 16,30 ŞI 
bogaţii plâng (s); 17.06 
Ceaiul de la ora »;
19.00 Emisiune In lim
ba germană; 21,09
TVM •  Mesager; 214» 
Formula 3 (cs); 22,00 
Film •  Se ivesc serile 
(Franţa, 1955); 23415
Baschet feminin 9 
România — China (re
priza a II-a); 0,15 Rock 
live.

9,00 Desene .mima
te (r); 9,30 Film se
rial e Trălejte-ţi vi. 
su] (r); 10,20 Film se
rial e Vecinii (r); 
11,10 Chestiunea zi
lei (r); 12.10 Staruri
pe ntou totdeauna (re
luare); 12,30 Video teri;
18.00 Desene aniewl- 
te; 18,30 film docu
m en ta r • „Manage
mentul în afaceri**";
19.00 Primul pas; 204»
Serial e  Echipa de 
şoc — ep. 24; 20,50
Doar o vorbă să.ţi mai 
spun...; 21,00 TclejUr. 
nai (emisiunea de fttri 
a TELE 7 abc din 24. 
05.); 21,30 Serial ’ e  
Vegas — ep. 66; 22,20 
Mitică: 22,30 Chestiu
nea zilei; 23,30 Cutia 
muzicală ;24,00 Video- 
text.

TV DEVA
9,00 Videotext; 10,00 

Observator a Antena 
1; 11,00 Focos. Ştiri 
din actualitatea loca. 
Iă; 11,15 Studio des
chis (r) •  „3 TV la ora 
recunoaşterii naţiona
le"; 12,15 Film ar. 
ţisttc (r) a „Răzbuna
rea e a mea**; 24,00 
Videotext ; 174» Ob-i
servator • Antena 11 
18,00 Filni artistic g 
„Mireasa' din fomi" J 
19,30 Videotext.
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SFc u v â n t u l  l ib e r

Pasine, punctualitate, veghe permanentă
Convorbire cu dna ing. MADALINA GABOR, 

şef coordonator al Staţiei C.F.R. Deva.

— Stimată dnă iag. Mă- 
dâltaa Gabor. înainte de 
•  veni la dv pentru a- 

convorbire ne-am 
Am aflat 

de to-

ttnărft şefi de gară de
pe raza Regionalei Căi 
Ferate Timişoara. Şi nu 
numai. Întrebarea vine 
firesc: ce v* atras, etne 

■ adus la calea ferată ?
«■* Tatăl mea A fost 

o viaţă întreagă 'tehni
cian fii Staţia CFR Tur
na Măgurele. Îşi făcea 
munca într-o disciplină şi 
rigurozitate perfecte. Cu

şi dragoste pen
tru calea ferată. De la

deprins 
«ceste reguli de maximă 
tateWttiătete In munca
fiecărui ceferist. Le-am 
deprins şi le respect, la 
rândul meu.

-  Deci, continuaţi o

Da. Eu şi cele două 
Cea după mine 

studentă !n anul IV
la Institutul de Căi Fe
rate Bucureşti, pe care 
l-am absolvit şi eu, iar 

( cea mică, încă elevă in 
clasa a Xl-a, tot spre ca
lea ferată fşi va îndrep
ta păşii, după câte se 
pare.

i ~  După terminarea fa
cultăţii aţi fost reparti
zată la...

— Regionala de CM Fe
rate Timişoara, după ca
re am venit la Regula
torul de circulaţie şi miş
când Deva. Agi ocupat 
mai multe funcţii, până 
lă numirea mi» acum 
câteva luni în funcţia de 
şef staţie CFR Deva.

grea această 
î

— Nu numai că este

grea, dar este şi complexă, 
încărcată de multe şi mari 
răspunderi, solicită înal
te cunoştinţe profesionale, 
teoretice şi practice, spi
rit de bun organizator 
şi gospodar, coordonarea 
perfectă a întregii acti
vităţi ce se desfăşoară în 
staţie zi şi noapte, fără 
contenire.

— O femele tânără poa
te face faţă acestor mari 
şi grele cerinţe?

— Când ai dragoste şi 
pasiune pentru meseria 
aleasă, faci totul din plă-' 
cere, nu din obligaţie, 
orice greu devine mai u- 
şor. Bineînţeles, aceasta 
presupune o bună cola
borare cu toţi cei din 
subordine, drămuirea cât 
mai corectă şi Judicioa
să a sarcinilor pentru 
fiecare lucrător la postul 
lui, înţelegere, întrajuto
rare, respect pentru om, 
persoana şi mtmca sa. Să 
au scăpăm din vedere 
că respectul se dobân
deşte respectând pe alţii, 
cântărindu-le munca cât 
mai exact şi corect cu 
putinţă, fără a părtini 
sau rtaindrepfcăţj oamenii. 
Numai aşa ei te înţeleg, 
te urmează şi laolaltă 
facem ca treburile să 
se desfăşoare fără eve
nimente, metronomic. Ca 
la calea ferată...

— Aveţi mulţi benefi
ciari. la ce relaţii sunteţi 
cu ei?
----Prin .staţia pe care

o conduc işi încancă-des- 
careâ mărfurile, si şi 
noapte, peste 30 de be
neficiari. Colaborăm bi
ne, în spiritul respectu
lui reciproc. Nici nu s-ar 
putea altfel din moment 
ce interesele %unt ace
leaşi • operativitate, corec

titudine In toate operaţiu
nile de încărcare-descâr- 
eare, pentru ca, ta rândul 
lor, alţi mulţi beneficiari 
sa poată "fi servWi ope
rativ, corect, mărfurile să 
circule în flux continuu, 
ta deplină siguranţă.

— Cum arătă o foto
grafiere a activităţii Sta- 
ţiei CFR Deva, In 24 de 
ore ?

— Prin staţia noastră 
circulă 162 de trenuri in 
24 de ore, dintre care 82 
de călători, ceea ce în
seamnă aproape, 7 trenuri 
pe oră. Personalul sta
ţiei, bine pregătit pro
fesional, disciplinat şi de
votat muncii la calea fe
rată, acţionează şi ve
ghează, intervine pentru 
ca întregul flux de cir
culaţie să se desfăşoare 
fără perturbaţii, ta de
plină siguranţă.

Pentru finalul convor
birii noastre am cerut o 
părere autorizată dlui ing. 
Cristian Vlads, şeful 
BCM Deva. lat-o :

— Dna ing. Mădâlina 
Gabor mă obligă prin 
întreaga dumneaei acti
vitate, prin modul cum 
munceşte cu personalul, 
prin pasiunea, devotamen
tul eu care îşi îndepli
neşte îndatoririle, să spun 
nunta! cuvinte de laudă, 
de aleasă apreciere. Im-r 
pre tină cu soţul, dl ing. 
Sorta Gabor, etate este 
mâna mea dreaptă aici. 
Ia ROM, constituie un 
cuplu pe care ne bizuim, 
ctf merite deosebite fia 
munca la calea ferată. 
Fiind tineri, ambiţioşi,

Municipalitatea De- S 
vei, mai precis Consi- t 
lini local, face eforturi 
financiare substanţială, 
evident, din tonii con- 
tribuabililor, pentru a 
da reşedinţei judeţului 
o faţă cât mai plăcu
tă, mai primitoare.

■!

Distrugătorii 1
această primă va- ipildă, s-au vop- i 

din parcul f

în 
ră, t
sit băncile __ __ .
de la poalele Cetăţii,  ̂
s-au instalat coşuri 
metalice pentru colec
tarea hârtiilor şa. Re
cent, am trecut dimi
neaţa prin parc. Am 
văzut foarte multe co
şuri trântite Ia pământ,

Oare ctae

natale f Ia Orice 
ei ar trebui prinşi

tunarul lor, ceea ce 
deteriorai. (Tr.B.)

„CINCIZECI DE ANI ÎN ARMONIE, 
CELEBRAŢI PRIN MUZICA»

împlinirea a cincizeci AleXandrescU. Corul a 
de ani de lâ încheierea prezentat cinci spectaco- 
celui de al doilea război Ie, ~ evoluând alături de 
mondial a prilejuit, pe formaţii muzicale din O- 
lângă manifestările poli- landa, Estonia, Ungaria, 
tice desfăşurate in pre- Rusia, Franţa, Spania (Ţa- 
zenţa a numeroşi şefi de ra Bascilor), Scoţia şi An- 
state şi guverne, veterani glia, 
de război, ta Anglia,- Corul din Petroşani a 
Franţa, Rusia, acţiuni cui- fost apreciat ta mod deo- 
turale Ulterioare, de co- se bit de specialişti, aplau- 
memorare a victoriei a- dat cu căldură de un nu- 
Iiaţilor asupra fascismu- meros public, căruia i-a 
lui, dar şi a perioadei de mers Ta inimă piesa .jPuiu 
armonie şi pace caro a mattrii‘% o adaptare mu- 
urmat până în zilele noas- zicală a dirijorului for- 
tre. Una din tr® aceste maţiei, pe versuri de O-, 
manifestări cultural-mu- tilia Cazimir, ce aduc în' 
zicale de anvergură s-a prim-plan ideea de pa- 
desfăşurat în comitatul ce. După mărturisirile 
Hampshire (Anglia), re- celor aflaţi la faţa locu
ţiune aflată în relaţii lui, corul „Armonii tlne- 
strinse cu judeţul Hune- re** a fost cel mai bun 
doara prin intermediul din spectacol.
Consiliului Judeţean, ta Remarcabilă a fost os- 
cadrul Adunării Regiuni- pitaliiatea gazdelor faţă 
lor Europei. de mesagerii! artei wsmâ-

Aşa după cum ne-a neşti. Ca acest prilej, 
mărturisit dl dr. Aurel membrii delegaţii româ- 
Oprişa, consilier judeţean, ne au vizitat monumen- 
din partea judeţului nos- te istorice, muzee, insti- 
tru a fost invitat si par- taţii de cultură. A fost 
tidpe carul „Armenii ti- o deplasare de neuitat f  
nereM din Petroşani, di- . ,
rijat de prof. ' Horaţiu MlNEL BODEA

vrednici, pătrunşi de 
s- ritUl perfecţionării şi au- 

todepăşirii şi-au dobândit 
aprecieri tmanime din 
partea celor cu cm» lu
crează.

A« «ras întrebări şi

GH. fi NEGREA,
j p A : -

j Acţiuni culturale .!
j în ultimul timp, activităţile culturale organizate ( 
|  de profesorii şi elevii Liceului „Aure! Vlaieu“ din »
* Orâştie s-au înmulţit Concursul pe tema toleranţei şl | 
I drepturilor omului organizat în „Anul toleranţa- a «
* fost urmat de colocviul „Lucian Blaga**, desfăşuraţi 
I 04 prilejul aniversării a 100 de ani de la naşterea ;
* marelui poet şi filozof român. (
i  ' ☆  ■ ■ !
* O altă manifestare a fost colocviul dedicat scrîito- » 
! rului Cari Gustav Jung, la care au participat nu nu» I 
I mai profesori şl eteri, el şi alte personalităţi ale
* raşuiut Cu «cest prilej S-au ţinut interesante 
I geri despre viaţa şi activitatea scriitorului,
% cărţile şi modul său de a gândi în domeniul 
I nalizei. «
; *  l

« A avut toc de asemenea un concurs intre inter- J 
preţi «teri de la Clubul copiilor şi eterilor, «colita > 

le, Grupul Şcolar Industrial de Chimie şi, de- I 
de la Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu**, «uri» '  

S-a cântat, s-a dansat, a-a jucat teatru | 
a-a recitat In prezenţa unui numeros public, «te- • 

* mat nu numai din elevi şl rade ale lor, ci ţl de alţi I 
I participanţi, dornici să cunoască tinerele talente ale «

a S.C. „SIDERURGICA** SA. din munteipiul Hunedoara 
şl celorlalţi consumatei un menta bogat guste», 1»

Fota: FAVEL LA2A

Institutului de 
Deva, s-a des-

! S

I i SS
. «ta»- rege 

să faceţi cunoscute citi
torilor activitatea şl rsa-

nefice in menţinerea să
nătăţii corporale şi spi
rituale a salariaţilor 
lor. Terapia prin tehnică 
radiantă, menţinând să
nătatea, creşte randa
mentul ta producţia ma
terială, reducând cheltu
ielile cu asistenţa medi
cala. Revenind Ia cabine
tul nostru, menţionez că 
până ta prezent s-au fâ*

radiantă, pentru armoni
zare spirituală (şi une
ori fiziologică) s-au do
vedit a nu avea niri-o 
componentă nocivă. Şi, 
ta acest sens, ele nu pot 
fi apriori respinse. Irt a- 
cest context Îmi exprim 
simpa.ia Itţâ  de Socie
tatea Nbnprctit de Teh
nică Radiantă Deva'. In 
scrisoarea de la Inspec-

voluntar, încearcă să
luciiiirczc şuiei înţeic i

Putem stimula merg» «tată ?
citito

rilor că ta Irita martie 
am consemnat, ta coloa- 

ziaruiui nostru jude- 
careva joci privind 
*  radiantă A fost 

doar un început de infor
mare privind originea, me
todele şi beneficiile aces
tei terapii, consemnări 
care au avut un larg 4- 
COU ta  rândul oamenflor. 

|  nostru, primul

la OSEM, s-a putut ma
fia» doar prin Inţelege- 

aitatea şi bu- 
ntaro eţion arilor de 

« t a i  i  â£ proăec- 
erit un 
friteţio-

nării tuL Sunt mulţi Sn 
ţară care-şi doresc un a- 
semenea cabinet. In 
SSIJk. funcţionează pes
ta  20.000 d« astfel de 

- cabinete, omite concerne 
|  şi le-au. organizat, ta  spa 
1 ţa »  lor. pentru 

convins de afet

Interviu cu dl ALEXANDRU P. TAKAR, 
preşedintele Asociaţiei Umanitare Nonprofit 
SETRAS Deva

cut peste S26S de trata
mente şl pot spune că 
mai mult de trei pătrimi 
dintre beneficiari sunt 
mulţumiţi de efectele ei. 
Aprecierile privind acti
vitatea cabinetului sunt 
numeroase şi n® ştiam»-

— O asemenea a&re- 
ctere văd că este şi a- 

a  cufcc- 
In- 

ta V-

torattfl de Stat Teritorial 
pentru Handicapaţi Hu- 
nedoara-Deva se spune 
câ „tehnica radiantă are 
rezultate foarte tone în 
tratarea unor maladii, 
numeroase persoane ton- 
dfeapate au beneficiat de 
aerate ‘ terapii şi şi-au 
exprimat încrederea în 
grupai dto terapeuţi din 
DeraT. Aprecieri am pri
m it de M numeroase a- 
socfaţfi, societăţi şl agen-

nuarea materialului ap®» 
rut în luna martie,

— Până atunci, vă ru
găm smmefî ne, pătatele 
noastre emit ?

— Da. Emit radiaţii e® 
lorice, ultraviolete» ultra
sunete, creează Un câmp 
electrostatic, posedă şi 
determină procese de to- 
rti2are. Pătatele emit ra
diaţii cenestezice ţcăldu- 
râ şi frig —• adică au 
sensibilitatea de a *•* 
llecta propria existenţă 
corţwrăfâ)-
—  Ce raeep 

rapeuţii în 
pta taeratei p»

— Vibrai, 
ţepâhKt, tr 
mâinilor,
rata de durere a 
ML . senzaţii Vrifeettve f 
(plăcuta sau neplăcute), 
ta m  produce schim
bări ta ŝternul: neurove- 
getativ şl ax mai fi mul
ta de^adăugat^

e să tocă 
un

-7
— SFot ftastr» ie& de

pinde «ta teza în care se 
am  boala, de dorinţa

— Eraet, şi este s«n- 
natâ de a somitate s lu
mii medTcaTe, praf. dr. 
docent Sorin Comoroşan, 
membra de onoare al 

" "  orei iată ce

starctă şi
con- 
s  a- 
nece-

Acest subiect,, 
de interesant, eeţ dori 
să-t oansemnez' ţjfeteâ se 
va gări spaffefi ta ronti-

d® tecredc- 
rea lot ta «ceariă tera- 
pte. pentru că., de ce să 
rat * sp®semt..erie ®ar 
tone rezultate te-au. avut 
cri cut a descMfee spi
r i te »  tei

lAJCtĂ LICJU
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CONSILIUL LO C A L— ACEST P A R L A M E N T  AL C ETĂ ŢII

Nu de mult, consiliile 
locale au dezbătut şi a- 
doptat hotărâri cu pri
vire la execuţia bugeta
ră pe anul trecut, la bu
getul pe acest an. O ase
menea hotărâre a adop
tat şi Consiliul local De
va. Caracteristic în bu
getul acestui municipiu 
este înainte de orice un 
program ambiţios de in
vestiţii, cu susţinere a- 
ţât prin transferuri de 
la bugetul judeţean, cât 
şi prin venituri proprii 
şi prin cota parte din 
impozitul pe salarii, ori 
din alte sufse.

Despre câteva din ac-' 
ţiunile investiţionale cu 
finanţare de la buget pe 
acest an, ale municipiu
lui reşedinţă de judeţ, 
ne-a vorbit mai. în deta
liu dl ing. Virgil Boca, 
viceprimarul municipiului.

„Una dintre investiţiile 
care vor fi finalizate în 
acest an este rezervorul 
de apă, de 10 000 mc, de 
pe Dealul Paiului, la ca
re mai sunt de executat 
tencuielile interioare şi ex
terioare. Cu aceasta, capa
citatea totală de înmagazi
nam a apei la Deva se va ri
dica la 29 mii de metri cubi, 
suficientă ca în oraş să 
nu se mai întrerupă apa 
de câte ori se întâmplă

avarii pe conducta ma
gistrală.

-Tot între investiţiile 
care vor intra anul acesta 
în linie dreaptă se nu
mără dublarea capacită
ţii de tratare a apei la 
Sîntămăria Orlea. O altă 
investiţie în continuare, 
este dublarea capacităţii 
staţiei de epurare a a- 
pelor reziduale, pentru

vei, rezolvându-se astfel o 
doleanţă măi veche a lo

cuitorilor acestui cartier.
Tot de la buget vor fi 

plătite, anul acesta, do
cumentaţii tehnice pen
tru o " serie de investiţii 
viitoare. Aş consemna, 
între acestea,, eliminarea 
ştrangulărilor şi echili
brarea presiunii apei reci 
în reţelele de distribuţie

lin program ambiţios
care anul acesta asigu
răm de la buget 2J5~ mi
liarde lei.

S-a promovat studiul 
de fezabilitate pentru a- 
limentarea cu apă de la 
Ba tiz, a centralei elec
trice şi de termoficare de 
la Mintia. Poate se va 
întreba cineva de ce apă 
tratată pentru funcţiona
rea agregatelor energeti
ce: Pentru că o altfel de 
apă s-a dovedit distru
gătoare a conductelor, ca- 
’zanelor. în cadrul ace
luiaşi proiect, va fi po
sibilă şi îmbunătăţirea a- 
limentării cu apă a car
tierului Viile Noi al De-

a oraşului ; îmbunătăţirea 
sistemului de termofica
re prin înlocuirea actua
lelor schimbătoare de căl
dură cu altele cu plăci 
inox, de mai mare ran
dament, dotarea puncte
lor de termoficare cu sis
teme de automatizare a 
pompelor şi circuitelor, 
extinderea contorizării 
consumului de energie 

# termică pentru încălzire 
şi apă caldă pe blocuri 
sau unde este posibil'pe 
scări. Tot la aeest capi
tol consemnez elaborarea 
planului urbanistic de de
taliu pentru zona Ceangăi-

Pietroasa, fără de care 
nici o iniţiativă investi- 
ţională privată, nu poate 
fi autorizată, b  altă ' lu
crare de mare interes, 
pentru care am alocat, 
anul acesta, de la bugetul 
local, 135 milioane de lei, 
din valoarea totală de 
780 milioane, sunt reţe
lele de distribuţie a ga
zelor naturale în cartie
rele Viile Noi şi Ceangăi 
şi în localitatea Sîntu- 
halm. De notat că doar 
10 la sută din valoarea 
reţelelor de distribuţie 
stradale va fi suportată 
de populaţie. în sfârşit, 
între intenţiile noastre 
investiţionale pe acest an 
se mai înscrie continua
rea lucrărilor de ranfor- 
sare a carosabilului DN 
7, pe distanţa cât acesta 
străbate Deva. Am obţi
nut pentru finanţarea a- 
cestor lucrări, de la A- 
genţia Naţională de Dru
muri, o alocaţie de 500 
milioane lei, valoarea to- 

. tală a lucrării cifrându-se 
la 3,2 miliarde lei“.

Să sperăm că toate a- 
ceste investiţii vor deve
ni — unele anul acesta, 
altele în anii următori — 
realitate şi nu se vor con
stitui în promisiuni elec
torale.

ION CIOCLEI

-*

PRIVATIZAREA 
LA SATE

In comuna Beriu pri- 
i Vatîzarea are teren pro- 
pice pentru întreprin-

I M H

zătorii particulari. Mulţi 
UU deschis buticuri, câr- 

t Ciunti ş.a., dar sunt nu- 
meroşi şi cei ce au în
fiinţat activităţi de pro
ducţie sau de prestări 
servicii. La ora actua
lă, în localitate func
ţionează două brutării, 
carmangerie, rotărie, 
fierărie, tâmplărie, două 
gatere, un atelier de 
sculptură în marmură 
ş.a. (Tr.B.)

Calitate şi bună servire — deviza lucrătorilor firmei S.C. Acal Prod 
Comimpex S.R.L. Deva. Foto : PA VEL LAZA

Se mai întâmplă să ai 
- numa* o sută de lei In 

buzunar ? Se mal în
tâmplă ! Mie mi s-a ni
merit de mai multe ori.

> De. cuţând, în drum spre 
casă, bag mâna în bu
zunarul de la scurtă. Gol. 
Ba nu. O monedă de o 
sută, un Mihai Viteazul. 
No, îmi zic, ia să te văd, 
frate bun, ce târguieşti 
matale de-o sută ? Intru 
la prima alimentară pe 
dreapta. O minunăţie. Vi
trine, rafturi, mese în
cărcate cu tot ce-a dat 
bunul Dumnezeu mai . 
bun. La noi, la români, 
dar şi la străini.; Cu ochii 
la preţuri îmi pipăi su
ta. Nu văd nici un preţ 
cu un zero. Nici cu dtuă 
Insist cu privirea. Gea
ba. Hai copile, zic, încu- . 
rajându-mă. Mai sunt u- 
nităţi de comerţ în De
va. Dau di o fostă tu
tungerie (acum îi zice 
mai sofisticat), de la 
care-mi cumpăram „Mă- 
răşeşti". îmi văd ochii

Ce fac c-o sută?
ţoi. felul, de bunătăţi de 
ţigări (nu le facem re
clamă .că nu-i voie), tot 
din străinătăţi. Sunt şi 
cu doi de zero, dar cu 
8, 9 în faţă. Ai mei îl

gândesc. Poate târguiesc 
ceva pentru- copil. în 
piaţa Devei iau buticu- 
rile la rând. „Ce aveţi 
de-o sută ?“ —  îndrăz
nesc la o Vânzătoare tâ-

ÎNSEMNÂRI

au pe 1. Aşa că, valea 
copilaş. Trec pragul ma
gazinului din colţ. Aş 
lua o lamă, ceva de dat 
după bărbierit. Mă uit 
nostalgic. „Ce doriţi, dom- 
nu’ ?“, mă iscodeşte o 
vânzătoare rujată, pu
drată, vopsită. Mă fac 
că n-aud şi ies. Trec pe 
lângă biserică. Pe trepte 
un om cu cârje, fără un 
picior. îmi pipăi suta 
şi-mi zic ‘ să fiu om cu 
bietul oropsit. Să-l milu- 
iesc cU suta. Dumnezeu 
să mă ierte, dar mă răz-

nără. Zâmbeşte a com
pătimire. Ce-o fi gân
dind ? „Vaj, amărâtul de 
tine., De-o sută ?". Zice 
cu glas. tare: „îmi pare 
rău. N-arn nimic de-o 
sută". „Cum? — mă fac 

, a stărui. Pentru cei cu 
bani mai mici n-aveţi ni
mic ?". „Uitaţi-vă. Dacă 
vedeţi eu vă servesc cu 
dragă inimă". Lâ alt bu- 
tic, un vlăjgan; > tânăr, 
bine bronzat, zice : „De-o 
suţă ? Am, ciocolata asta, 
cu 80 de lei. E mai ve
che, da...”. N-o cumpăr

că-i numai cât pui pe-o 
măsea. Hai să . iau " un 
corn. îmbuc ceva, totuşi. 
C-o sută nu se poate. 
Dau să ies din piaţă. Nu. 
Pipăi suta. îmi amintesc 
că am acasă slănină. O 
legătură de ridichi ar 
mere. I  r:c pe la mesele 
particularilor. Cea mai 

* lesne legătură, două su
te. Nenegociabil. îmi dă 
Dumnezeu un gând bun : 
Mă întorc la schilodul de 
pe treptele bisericii. Fac un 
gest de binefacere. îi dau 
suta. „Bogdaproste" — 
zice într-o doară. Oare 
ce-o fi gândind ? „Uită-1. 
şi pe slăbănogul ăsta, O 
sută ? Ce să fac c-o su
tă ?". I-aş răspunde: Ai 
dreptate, neamule. Ce 
să faci ? O respectăm că 
poartă numele şi chipul 
marelui Mihai Viteazul, 
cel întâiul care a făcut 
România Mare. Dar ob
sedanta întrebare chi- 
nuie: Ce să făc (astăzi) 
c-o sută ?

GH. I. NEGREA

PERIOADA 25 — 31 MAI 
B E B B E C

Norocul dv este azi schimbător. Mâine — relaţH 
amoroase sau de afaceri, încercuite de succes. Cine
va are nevoie de ajutorul dv şi-i bine să fiţi atent 
cu persoana în cauză. Duminică, puterea dv de con
vingere este maximă. .La început de săptămână veţi 
face drumuri ce se vor finaliza cu succes. Nu exa
geraţi cu încrederea în sine. Cu atâtea pe cap, v-aţl 
cam neglijat familia.

T A U R
O problemă de sănătate vă cam sâcâie, dar veţi 

scăpa urgent de ea. Veţi sărbători, vineri, un eve
niment important, iar duminică faceţi lista proble
melor pentru săptămâna care urmează. Muncă mul
tă, dar şi surprize plăcute, băneşti, noi colaborări.

G E M E N  I
Seria neînţelegerilor cu cei din jur continuă. A- 

cordaţi mai multă atenţie sănătăţii, pentru a evita 
neplăcerile. Vizite unor rude îndepărtate ; program 
încărcat la sfârşit de Săptămână. Luni vă preocupă 
situaţia dv financiară. înclinaţia către speculaţii vă 
măreşte deficitul bugetar. Sunteţi sensibil, vă impre
sionează necazurile celor din jur.

- R A C
Veţi culege aprecieri pozitive referitoare la capa

cităţile intelectuale. Nu vă neglijaţi prietenii, căci nu 
se ştie când veţi avea nevoie de ajutorul lor. Ideea 
că trebuie să mergeţi la slujbă vă provoacă discon
fort, dar luaţi-vă inima în dinţi. Nu-i cazul să re
ceptaţi bârfele la adresa dv. .V

. L E U .
Veţi face rodajul unei maşini, veţi fi încununat 

de lauri. Prietenii vă ascultă, vă fac confidenţe, pro
puneri. Popularitatea vă costă, dar obişnuiţi-vă CU 
ea. Cineva, Ia slujbă, vă vine în ajutor. Sunteţi pre
dispus la meditaţie şi ceea ce veţi descoperi vă va 
pune pe gânduri.

F E C I O A R A
Dacă sunteţi artist, veţi transpune în artă trăirile 

dv. Tentaţie către o călătorie; veţi primi veşti de la 
prieteni îndepărtaţi. încercaţi, fără rezultat, să vă 
faceţi publice rezultatele muncii dv. Atenţie, gafei* 
se vor întoarce împotriva dv, iar tranzacţiile comer
ciale sunt prea riscante. înclinaţie spre ^comoditate, 
ceea ce, va duce la conflicte cu colegii de serviciu.

B A L A N Ţ A
Ieşiţi în lume; aveţi nevoie de zâmbetul celorlalţi 

căci măştile colegilor v-au obosit. Preferinţe deose
bite pentru meniuri, dorinţă de a primi un cadou. 
Duminică e preferabil să lăsaţi totul în. dezordine şi

* să vă cufundaţi în lectură. Hărnicie la slujbă, sur- 
1 prize plăcute; stimă chiar din partea celor ce până 
 ̂ mai deunăzi nu vă salutau.

S C O R P I O N
I Conjunctura nefastă mai planează asupra zodiei 
i dv. După stresul zilelor trecute, e bine să plecaţi în- 
i tr-o vacanţă. Duminică, sunteţi calm, mai inţelegă- 
! tor cu alţii, O femeie încearcă să câştige bani prin 
| intermediul afacerilor dv., dar nu trebuie să vă în- 
I grijoraţi căci totul este legal. Aveţi multe de reali- 
! zat, dar energia dv fizică este minimă. '

S Ă G E T Ă T O R
1 Vă atrag distracţiile. Veţi fi cooptat într-o afacere 
! importantă, nu staţi pe gânduri. Dorinţă de a evada 
I din cotidian, dar îndatoririle conjugale vă reţin la 
1 domiciliu. Veţi întâlni o persoană demnă de toată 
' încrederea.
I
I C A P R I C O R N
, Ce a fost mai greu, a trecut; norocul dv că aveţi 
I răbdare. Relaţiilor sentimentale Ie veţiv dedica o zi.
| Călătorii de divertisment, excursii. Posibile altercaţii 
l cu vecinii. în ciuda aparenţelor, evenimentele de la 
serviciu nu vă defavorizează. Dacă ficatul vă este 

I sensibil, atenţie la regimul alimentar'. Daţi atenţie şi 
| problemelor din căsnicia dv.

1 V A R S A  T O R
I Nu-i exclus să vă certaţi cu un şef sau cu o auto- 
| ritate, ceea ce vă va lăsa fără vlagă. Familia vă aju- 
I tă să- vă. reveniţi. Este posibil ca o persoană mai 
vârstnică să vă ceară ajutorul. Luni, vă simţiţi vioi 

I şi plin de'iniţiativă. Vă preocupă relaţiile cu colegii 
[ de serviciu. Nu-i exclus să fiţi trimis într-o dele
gaţie pentru mai multe zile.

P E Ş .T I
i ; Aveţi de făcut drumuri, de vizitat rudenii. Doar
• gândul" Câ mâine veţi sta acasă vă ridică psihicul, 
în week-end, sel^taţi acţiunile care vă pot recon-

I forţa. Luni, vă pierdeţi în amănunte şi s-ar putea 
\ să nu daţi randament. Probleme în casă, pe care na 
veţi avea cui să le... pasaţi. Dorinţă de: distracţie 

i mai mare decât de muncă.

c
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Oră de laborator la Grupul şcolar agricol 
Geoagiu. Foto : PA VEL LAZ A-

CONCURS 
„LUCIAN BLAGA“
Recent, la Şcoala ge

nerală Brănişca a avut 
loc un concurs gen 
„ROBJNGO", pe tema 
„Lucian Blaga — via
ţa şi opera poetului, e- 
seistului, dramaturgu
lui şi diplomatului”, 
manifestare desfăşura
tă cu sprijinul Biblio
tecii comunale din lo
calitate.

în urma probelor din 
concurs, cele mai bu
ne rezultate au fost ob
ţinute de Georgiana 
Bena, Alina Fodor, 
Claudia Herta şi Cristi- 
na Herbei, eleve în 
clasa a VI-a a Şcolii 
generale din Brănişca. 
Câştigătorilor le-au fost 
oferite premii constând 
în cărţi, dulciuri şi 
sucuri. J*1

Acţiunea culturală a 
fost sponsorizată de 
către S.C. Mecano- 
Prest Diana SRL De
va, S.G. Traum S.R.L. 
Sîrbi.

După concurs a avut 
foc un moment literar 
In care elevii şcolii au 
recitat versuri din cele 
mai frumoase poezii ale 
marelui scriitor şi om 
de cultură Lucian Bla
ga. (C.P.)

0
„Să trăieşti cu amintirile este o treabă bu- | 

hă pentru bătrâneţe, în amurgul vieţii; când! 
ăi isprăvit ce ai avut de făcut. Dar să începi j 
cu asta din tinereţe, înseamnă că mori cu zileM. J

THOMAS MANN I
— G — !

V.'

Când era copil, Mark Twain a lipsit o da- * 
tă de la şcoală. Tatăl său, aflând, i-a dat vreo | 
doua la spate. " j

— Să nu crezi că pe "mine nu mă doare * 
pentru că suht obligat să procedez aşa, spuse j 
tatăl. *

4I
— Se poate, răspunde Mark, dar nu în a- I 

celaşi loc! . »

1
PLOAIE DE )

IUNIE j
Seminţele ploii I

încolţesc- ţ
f  Tremură cergi,
va izbucni ploaia ?
Se aud razele soarelui 

lunecând în abis 
Linişte... Fiorii amur

gului lăcrimează; 
Nimicul picură, sonor.

Lumina
sărută aerul. Ultime 
% ' «v: şoapte
îngână ruga '
- pământului.

Din porii cerului se ' 
revarsă, vulcanică, 

ploaia.
VALERIA DOINA

Ce trebuie să ştim despre căsătorie
Unirea liberă a bărba

tului cu femeia — căsă
toria — se încheie în fa
ţa delegatului de stare 
civilă de pe lângă primă
rii şi dă naştere la obli
gaţii şi drepturi înt.re 
soţi. In art. 4 din Codul 
familiei se arată că pen
tru a se putea căsători 
bărbatul trebuie să fi îm
plinit vârsta de 18 ani, 
iar femeia 16. în funcţie 
de unele motive înteme
iate, Prefectura judeţului 
unde îşi are domiciliul 
femeia poate încuviinţa 
căsătoria şi după împli
nirea vârstei de 15 ani.

în concepţia societăţii 
noastre, relaţiile de fami
lie se bazează pe priete
nie şi afecţiune între soţi, 
datori să-şi acorde unul 
altuia sprijin moral şi 
material.
. De remarcat că Legea 
precizează interzicerea că-.

sătoriei între rude în li
nie directă, precum şi co
laterală, până la gradul 
al patrulea. De asemenea, 
căsătoria este oprită în-

PE TEME 
JURIDICE

tre cel care adoptă sau 
ascendenţii lui (pe.de o 
parte) şi cel adoptat ori 
descendenţii lui (pe de 
alta); între copiii celui 
care adoptă, cel adoptat 
şi copiii acestuia, precum 
şi între cei adoptaţi de 
aceeaşi persoană. Pe du
rata tutelei, este interzi
să căsătoria între tutore 
şi persoana minoră afla
tă sub tutela sa. Nu se 
pot căsători apoi aliena
ţii mintali ori cei lipsiţi

vremelnic de discernă
mânt.
■ ® îndatorire a viitori
lor soţi este şi aceea de 
a-şi comunica unul al
tuia starea sănătăţii, iar 
în declaraţia de căsăto
rie ei trebuie să arate că 
nu există motive şi pie
dici în încheierea căsă
toriei. Legat de aceasta, 
trebuie spus că orice per
soană poate face opune
re la căsătorie,'dacă are 
cunoştinţă de existenţa 
unei piedici legale. Opu
nerea la căsătorie se fa
ce numai in scris, cu a- 
rătarea dovezilor pe îare 
se întemeiază. . ,

Existenţa căsătoriei se 
dovedeşte cu certificatul 
de căsătorie, iar în cazul 
pierderii acestuia, de Ia 
serviciul de stare civilă 
unde s-a încheiat căsăto
ria se poate, obţine un I 
duplicat. î

Activităţi ale copiilor
La Clubul copiilor din Orăştie se desfăşoară o 

seamă de activităţi menite să descopere şi dezvolte 
unele calităţi ale preşcolarilor şi şcolarilor. In timpul 
lor liber, mai bine de 1000 de copii din municipiu şi 
satele aparţinătoare participă la cursuri de dans mo
dern, desen, informatică, literatură, teatru, carturi, 
fanfară şi pian. Numai la cursul de pian sunt înscrişi 
62 de copii. La sfârşitul fiecărui trimestru, cursanţii 
de la pian, pregătiţi de doamna profesoară Iuliana 
Măntoiu, dau în faţa părinţilor un mic spectacol. în 
prezent, ipe lângă pregătirea obişnuita, câţiva copii 
mai talentaţi lucrează la montarea unui spectacol ce 
va avea loc în curând la Deva.

'' ■ ‘ ;\:V  ANDRADA HOMORODEAN, 
Liceul „Aurel Vlaicu“ Orăştie

Casetă în
nrpm ipră

Din nou pe litoral!
Agenţia de turism SINII ROMÂNIA Deva oferă 

tuturor celor ce iubesc marea posibilitatea petrecerii u- 
nui sejur plăcut pe litoralul românesc. Accesul este al 
tuturor, dar mai ales al tinerilor. Nu scăpaţi ocazia 
de a petrece cinci, şapte sau 10 zile pe litoral. O 
noutate: de la 1 iunie, de la Deva pleacă din cinci 
în cinci zile spre litoral autocarul agenţiei. Se asigură 
masă, cazare, alte servicii. (V.N.).

.Fraţi români din lu- 
mea-ntreagă" este 
tlul primei casete de 
muzică populară, pe ca
re cunoscuta şi talen
tata solistă * hunedorea- 
nă MARIANA DEAC 
imprimat-o de curând.

Un zâmbet deci cu 
Mariana Deac alături 
de cele mai frumoase 
melodii de pe plaiuri 
hunedorene. (C.P.)

SIMPLE MINDS (IV)
La începutul lui ’8d, 

Casa Virgin realizează ca
seta video Sparkle în The 
Rain — The Videos. O 
dată cu apariţia albumu
lui „Once Upon A Time“, 
stilul grupului s-a schim
bat radical, trecând de 
la ritmul viguros punk, 
la ritmul armonios new 
wave. Acest album Jcu o 
concepţie muzicală mo
dernă le-a adus celor de 
la Simple Minds confir
marea internaţională, el 
figurând în top 10 din 
majoritatea ţărilor euro
pene, chiar şi în USA. 
*£ In locul lui Derek For- 

as apare basistul John 
ibiin - (născut la 26 fe

bruarie 1952), care a cân
tat in Peter Gabriel Bând. 
Primul contact al lui Gi- 
blin cu grupul Simple 
Minds a fost cu ocazia 
turneului din Italia, pe 
care aceştia l-au susţinut 
alături de Peter Gabriel. 
Din iulie 1985 Giblin a 
devenit oficial basistul 
lui. Simple Minds.

Singlelul Don’t You For- 
get About Me (Don’t You 
Forget About Me/ Up On 
The Cat Walk Extended 
Version/ A Brass Bând 
In African Chimes) a fi
gurat pe locul 7 în UK, 
la 04. 05. *85, fiind NO 1 
(!) în USA la 18. 05. 1985. 

în toamna lui ’85 Sim

ple Minds pleacă într-un 
turneu mondial mamut, 
ce a debutat în micuţa 
localitate americană Nest 
Ponghkeepsie, situată la 
100 km nord de New York. 
In faţa unui public re
dus, dar foarte primitor,

Music box
Simple Minds a susţinut 
un concert , extraordinar. 
Imensului - succes al turne
ului american i-a urmat 
un nou sudees de top. 
Singlelul Alive And Kic- 
king (Alive And Kicking/ 
Instrumental/ Up On The 
Cat Walk/ înregistrat Li- 
ve la 03. Ol. ’85, la Bar- 
rowlands/ Scoţia). Locul 
7 în UK la 26. 10.’ ’85 şi 
No 3 în USA ia 04. 01. 
1986.

La jumătatea lunii ia
nuarie '86, Simple Minds 
a concertat prima dată 
în Germania. Pe parcur
sul lui ’86, grupul a avut 
ale trei singieluri de 
top: Sanctify Your Seif 
No 10 în UK, la 08. 02. 
’86 (Sanctify Y our Seif 
Extended Mix/ Sanctify

Your Seif Dub/ Love Song 
— Live/ Street Hass- 
le înregistrat Live la 03. 12. 
’85, la Ahoy Rotterdam 
Arena); AII The Things 
She Said No 9 în UK, la 
14. 04. ’86 (AII The Things 
She Said Extended Ver- 
sioh/ Promised You A 
Miracle Us Remix/ Don’t 
You Forget About Me — 
Live la 03. 10. ’85 Aţioy 
Rotterdam Arena) şi Ghost 
dancing No 13 în UK/ la 
19. 11. ’86, (Ghost dan
cing 12 — ..Version/
Ghost Damang Instrumen
tal/ Jungleland 12“ Ver
sion/ Jungleland Instru
mental).

In mai 1986 se naşte 
fetiţa lui Jim şi Chrisste 
ce primeşte numele YSm 
min Paris; Grupul Si»- 
ple Jtfjnds pleacă alâtMrit 
de The Fretenders în tur
neu în Australia.

Live : In The City Of 
Liglit este albumul rea
lizat de casa Virgin în 
1987, singurul disc live 
al grupului, înregistrat pe 
parcursul turneului mon
dial. Acest album a fost. 
prefaţat de singlelul: 
Promised You A Miracle 
Live (Promised You A 
Miracle/ Book Of Brilli- 
ant Thinges/ Glittering
prize/ Celebrate).

(Va Urma)
HORI A SEBESAN
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Casa de Cultură Deva: „Primii paşi“
f O IU i l î» v J&JU JLA£Î1
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CUVÂNTUL LIBER

AGRICULTURA ÎN TRANZIŢIE •  AGRICULTURA IN TRANZIţIE
Să fie chiar atâta i

Dacă In toamna trecută 
yi in primăvara aceasta, 
când s-au pus bazele pro
ducţiei agricole din 1995, 
producătorii agricoli n-au 
prea Simţit eficienţa aju
toarelor promise de la cri© 
mai Înalte niveluri, mari
le greutăţi fiind in special 
de ordin financiar, acum 
ae naşte e preocupare a- 
parte pentru a pune mâna. 
pe roadele câmpului care, 
cu ajutorul oamenilor, aj 
naturii şi al lui Dumne- 

f «rit, se pare că o să eom- 
ponseze şi să dea împli
nire oarecum rugilor şi 
facturilor depus» de a-

Be la dorinţă la fapt®, 
însă o ca le des

tui de lungă, deşi seceri- 
şui m  apropie cu paşi re
pari. De ce spunem acest
luere»
/ în primul rând pentru 
faptul că, deşi în proprie
tatea producătorilor agri
coli particulari din jude
ţul nostru au intrat şi ae

r
sc acum aproape 10® 
combine, pe ansam
blul judeţului capacitatea 
de recoltare s-a diminuat 

drastic. Aceasta deoarece,' 
pe de o parte, dotarea A- 
gromec-urilor cu mijloace 
Şe recoltare a fost în ma
re suferinţă, iar pe de 
alta. In ultimii ani s-au 
casat foarte mult» combi

ne. Rău este că acum şi 
cele care au mal rămas 
nu pot fi reparate şi re- 
viasuite aşa cum se cere 
pentru a fi reduse pierde
rile la seceriş, întrucât u- 
nităţile Agromec se găsesc 
Intr-o situaţie financiară 
precară, neputându-şi pro
cura piesele de schimb şi 
materialele de care au ne- 
voie. Pentru a ieşi din 
impas, se încearcă ’o solu
ţie care »U se ştie,'deo
camdată, ce sorţi de iz
bândă va avea. Este vorba 
despre o măsură prin care 
s-ar putea procura cele 
necesare pentru reparaţii, 
plata fâcându-se la recol
tare. Bine ar fi ca acest 
procedeu să dea rezultate, 
dar există serioase îndo
ieli chiar şi din partea U- 
nor specialişti.

dă un preţ mai ridicat sau 
mai scăzut.

Aşadar, dacă este o re
coltă bună, n-avem cu ce 
s-o strângem şi eu ce o plăti, 
iar dacă e slabă, s-ar plăti 
mai bine, dar nu este ce,- 
In această situaţie, când 
toate ne merg cam pe dos, 
speranţa este ca natura să 
ne mai ajute să mai fa
cem ceva recoltă, pe care 
insă cu siguranţă că ea 
nu ne-o va băga şi-n sac 
sau in hambare.

Referindu-se Ia conţinutul 
notei „Contradicţie1*, pu
blicată în „Cuvântul li
ber11 nr. 1378, din- 11 mai 
a.e., dl Nieolae Piper din 
comuna Bariu, abonat per
manent al ziarului nos
tru, îşi exprimă Indigna
rea, deşi ne mărturiseşte 
că nu este apicultor, faţă 
de măsura preconizată de 
Romsdlva de a pune taxă 
pe fiecare familie de al
bine pentru intratul la

culesul pastoral în pădu- 
Considerând nefonda-

Multe îndoirii există şl 
bitttă-în legătură cu posi 

Iile de preluare, a întregii 
recolte, având în vedere 
în'special neasîgurarea re
surselor financiare nece
sare plăţii producţiei. In 
plus, semne de întrebare 
se pun şi în legătură cu 

„preţul acesteia, îndeosebi 
la orz şi la alte culturi, 
care nu sunt considerate 
de importanţă naţională, 
la care, în funcţie de con
junctură, după cum osci
lează producţia, se acor-

Adresându-se redacţiei 
„Cuvântul liber", dl Pe
tru Nîstorescu din satul 
Ludeşti, comuna Orăştioa- 
ra de Sus, abonat şi ci
titor consecvent al ziaru
lui nostru, ne aduce în ă- 
tenţie două probleme.

Una'.dintre acestea pri
veşte cererea pe care o 
formulează, în calitatea că 
o are ca epitrop al bise
ricii ortodoxe, de a se cla
rifica situaţia terenului ce 
aparţinea ca proprietate
biserici!, dar după un 

‘ J C.A.P. —schimb cu fostul 
teren dat în vecinătatea 
cimitirului şi care acum 
este ocupat de morminte»

Viitorii pomicuUori se 
«dar Agricol din Geoagiu

cu sârguiuţă. tn 
M» accent deosebit

M * •  • • •  * •
m Asemenea virusului 
jBiolărfi care a cuprins

de- 
în-

-treaga zootehnie’ a ţării 
|te unele specii de anima-

tM »  te ultima jumătate 
i t e  daccoiu), de convulsii» 
I* tranziţiei n-a test oco
lită nici zona Bradului. 
Penii u a reface cât de cât 

vizibile de alt- 
te simţite pe piaţă, 

pro-

^•to  ------
« « v ş >

produs u 
turi. Desigur, clarificarea 
acestei situaţii este de 
competenţa comisiei locale 
pentru, aplicarea Legii 
18/1591, chiar dacă In cau
ză este implicat un sala
riat al primăriei.

Referitor la cealaltă pro
blemă, de această dată 
personală, vizând faptul 
că este veteran de război 
şi priveşte aplicarea pre
vederilor Legii 44/1994, fa
ţă de situaţia relatată îi 
putem spune că în cazul 
In care casa este trecută 
ca proprietate a soţiei, a. 
vând în vedere că de re
ducere de impozite riu be
neficiază decât titularei, 
este nevoie de o aprobare 
specială din partea Mi
nisterului Finanţelor. Ca 
urmare, pentru stingerea 
durerii ce o aveţi este bi
ne să vă adresaţi acestui 
for, singurul in măsură să 
dea aprobarea de rigoare.

tâ şi neraţională o aseme
nea măsură, care loveşte 
In apicultori şi „îngră
deşte" libertatea de miş
care a albinelor — cum 
ne scrie — este de părere 
că apicultorii ar trebui 
tâ-şi facă auzită opinia, 
nelăsând ca o măsură ne- 
gânditft suficient să agra
veze declinul unui sector, 
care şi aşa a căzut foarte 
mult în ultimii ani. 

Susţinând o asemenea 
’ dorind binele a- 

ţârii, dl Nieolae 
octogenar 

din

«susţinăSg&â
Ni», po
spus că, 
resimt acut

î n ^
Urnii ani, deci 
cam suprimat toate faci
lităţile ce se acordau Sa 
transport, sprijin cu za
hăr, medicamente şi alte
le, la preţuri rezonabile. 
Ol urmare, personal a re- 
dus cu a treime, cum au 
procedat mulţi apicultori, 
numim! familiilor de al
bine, in prezent rămânân- 
du-i doar te) de stupi. De
sigur, dacă cu ani în ur
mă, la un cules bun adu
na şi 3 tone de miere, a* 
cum producţia s-a redus 
considerabil, iar noii api
cultori (care să regenereze 
apicultura) se formează 
greu, întrucât din această 
activitate nu te poţi îm
bogăţi peste noapte. Aşa 
se întâmplă că Iţi lasă un 
gust amar, deşi este vor
ba despre miere, o măsură 
luată în mod pripit şi in
suficient gândită.

ire
Timp de două zile. Ia 

Sîntâraăria-Ortea s-a des
făşurat instruirea şi tes
tarea operatorilor însă
mânţa tort din reţeaua 
O.m aA. a judeţului nos
tru. Cu acest prilej s-a 
pus un accent deosebit pe 
cunoaşterea noutăţilor *- 
părute în domeniu, pre
cum şi pe măsurile ee 
trebuie întreprinse In 
continuare .te

liorării efectivelor de ani
male la toate speciile, ur- 
mărindu-se o cât nai bună 
pregătite profesională a 
personalului care se ocu
pi de soarta zootehnică 
hunedorene. „

Pagină realizată de 
N. TÎRCOiJ

m

In numele

de animale
Sesizându-ne o situaţie 

deosebită cu care se con
fruntă crescătorii de ani
male, dl Nieolae Popa din 

r. 31.satul Govăjdia nr. St, co
muna Ghelari, nl sa adre
sează, te numele acestora, 
cu rugămintea de a le 
face cunoscută nemulţumi
rea ce o au şi a sensibi
liza primăriile din Ghe
lari şl Lelese să intervină 
pentru a curma neajunsu
rile, Despre ce este vorba?

Oamenii din satul a- 
raintit folosesc o păşune 
ce se întinde pe Valea 
Runcului. Aceasta este 
insă distrusă permanent, 
Începând de primăvara 
până toamna, deoarece 
săptămânal, în special 
sâmbăta şi duminica, vin 
la agrement o mulţime de 
oameni cu maşini, care se 
Înşiră pe o distanţă de 
circa 15 km. Necazul este 
că automobiiiştii ocupă 
păşunile pe care schimbă 
uleiul, fac focuri, sparg 
sticle şi lasă gunoaie, de
gradând astfel însemnate 
suprafeţe care sunt sustra
se păşunatului. Păşunea 
respectivă se află în ad
ministraţia celor două co
mune amintite.

In acelaşi timp, se face 
apel ca şi poliţia să inter
vină pentru â salva hrana 
animalelor de la pagube
le aduse, de către răuvoi
tori, care nu se gândesc 
cu câte eforturi se cresc 
animalele şi se obţine pro- 
dueţia de carne şi de lapte.

O soluţie pentru a opri 
invazia păşunii respecti
ve ar fi şi propunerea ca, 
ţn apropierea vechiului 
furnal de la Govăjdia, să 
fie amenajată o parcare, 
oprind trecerea automo
bilelor peste Valea Run
cului. Dacă această varian
tă nu este posibil de apli
cat, se aşteaptă o altă mă
sură, mai eficientă, care 
să-i apere şi pe crescăto
rii de animate din zonă.

* • * • • # • * • *
obţinuşMpent

puncte de insămănţări ar
tificiale existente pe raza

se asigurarea- 
montelor artifi

ciale urmărindu-se, prin 
foteairen ■ materialului bio
logic valoros, ameliora-

luat o serie de mă-

agricoli, tetă 
mai lent, 

1a specia de bo. 
cu dl ing, 

. şeful Ce». 
O.JMJSLA. din

Buceş, cuprinzând un efec
tiv de circa 890 oi.

Da asemenea, începând 
din anul trecut — după 
cum ne-au spus interlo
cutorii — s-au introdus te- 

artificiate şi 
la 

ist-
la tobu-

centrului îşi mai 
‘ activitatea şi 

trei controlori oficiali ai 
producţiei de lapte. De 

că raza de acti- 
de

nătăţlrea

razne şi de 
circa 330 
nute «te

___  __  condiţie.
revi ta Uzarea

dbi preocupările de 
bază ale salariaţilor aces
tei reteie- Prin sete 34 de

____ _ rare vL
şi ameliorarea la 
ovine, în aerat «a 
face Insămănţări

artificiale la P.LA.V. din 
Baia de Criş, Sălişte şi

măsari «te Ia depozitul «fin
. • A ■ mii f ţ  a A i t o l i i N  " 1 irt aiiiis MSasstl f  şŞfxTQ&i pTOWPRp
din rasele Lipiţan şi Semi
grea

Răspunzând intereselor 
majore ale producătorilor 
agricoli şi crescătorilor de 
animale din eoni, se Ur
măreşte şi îmbunătăţirea 
reproducţiei la «pacte pW- 
cine. tn acest scop s-a în*

■ f i i n J i i i i  ■ artoi i - M i i r t  m q tă r 'lre t reă 'ra .M fr Ssa-troaus twtînia arwiiciaia; *»

mor re
cit mal teme şi la

specia cabaline, in acest 
scop «vând trei puncte de 
montă nubilei U iapă. si-
tuate a» comuna Baia de 
Criş. atei fiind aduşi ar-

scroafe, utilizând material 
seminal provenit de la 
reproducători de mere va
loare „din mele Durok, 
Marele Alb şl Bezna. In
tenţia este ca în viitor 
reproducătorii să Se cres
cuţi chiar la Brad, pentru 
a nu se moi aduce mate
rialul de ia Deva, In rare 
sens sunt în curs de ame
najare boxele şl s-a În
fiinţat un mierolaborator.

Dna din preocupările 
eeenţiate ale specialişti
lor zootehnişti din zonă 
este organizarea celei de-a 
doua ediţii a expoziţiei 
zootehnice de la Baia de 
Criş, unde scopul urmă
rit este revigorarea rasei 
de bovine Pinzgau, care, 
evident, în condiţiile eco
nomice de astăzi, nu se 
poate concepe fără spon
sori şi fără aportul tutu
ror factorilor interesaţi 
de progresul zootehniei ro-

In discuţie au revenit şialta Maatslcima . Inoikfa <4a Oăviv ■ ■ .* Ires bare
ameliorarea efectivelor de 
animala acestea vizănd 
cunoaşterea de către pro
prietarii de animale a pre- 
vederilor Legii 83/1993, ca
re Ie dau dreptul crescă
torilor si încasase primele 
cuvenite pentru produşii

ntru mini-
....________sau bivoliţe
crescute in gospodărie.

Important de reliefat 
rate însă şi faptul că mă
surile de stimulare tre
buie să fie nud bine sus
ţinute şl pe Plan local, 
respectiv sub aspectul îm
bunătăţirii bazei furajere, 
atât prin cultivarea celor 
mai valoroase plante «le 
nutreţ, căi şi prin ame
liorarea pajiştilor natu
rale «le «sare In multe to
curi s-a cam Uitat, ferii- 
fişarea, supraînsămânţarea, 
curăţarea şi (ee sâ mai 
vorbim 7) înfiinţarea de 
pajişti cultivate au rămas 
ea acţiuni doar te nivelul 
planurilor, deoarece unele 
primării se spală pe mâini 
când este vorba despre Un 
asemenea subiect m ie un 
mare păcat deoarece re- 
vftaîisfifea zootehniei nu 
se poate concepe fără fu
raje Îndestulătoare şi de 
calitate.
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MORMÂNTUL LUI TUTANKAMON

SUB TRATAMENT
Centrul de cerceţâri de 

pe lingă Consiliul superior 
pentru antichităţi din Cal. 
ro va demara operaţiunile 
de curăţare microbiologică 
a mormântului lui Tutan- 
kamon, de pe Valea Regi
lor. Intr.un interviu acor
dat ziarelor egiptene, Ka- 
mal Barakat, şeful respec
tivului grup de cercetare, 
care conduce şi lucrările de 
restaurare a marilor - mo
numente faraonice, a ară. 
tat că, tocă de la descope
rirea celebrului mormânt, 
hi 1929, &u fost remarcate 
pe pere Ui săi urme de ciu
perci. La vremea potrivită 
au -fost operate interven
ţiile necesare şi se părea

că pericolul a fost Îndepăr
tat, dar recent laboratorul 
de microbiologic al Centru
lui a «onstatot e* ciuper
cile nu «u murit, «ie ră
mânând doar inactive, e- 
xîstftnd posibilitatea să-ţi 
reia campania de cucerire 
a zidurilor In mice moment. 
Ceea ce ar putea aduce 
prejudicii grave, mergând 
pănâ la distrugerea com
pletă a preţioaselor fresce 
ale mormântului. Aşa în
cât s-a decis 0 intervenţie 
imediată, cu mijloacele pe 
care le pune la dispoziţie 
ştiinţa contemporană, fără 
a modifica prin nimic 
structura ţi coloritul ini
ţial al desenelor.

C.I.A. ŞI K.G.B. COOPEREAZĂ PENTRU 
A CUCERI IMPERIUL... JOCURILOR

Doi foşti protagonişti ai 
războiului rece, aşi In spio
naj, imul american ţi al
tul rus, lucrează împreună 
pentru a pune la punct un 
nou video-joc ce va fi lan- ■ 
sat In SUA. WUliatn Col* 
by şi Oieg Kaiughin, fost 
şef al CIA şi, respectiv, I- 
nalt conducător al KGB, 
au fost angajaţi in armă cu 
câteva luni de o societate 
de producţie cu statutul de 
„consultanţi" pentru re
dactarea scenariului la 
„The Great Game" („Ma
rele Joc”), un thriller a 
cărui acţiune este plasată

in anii ce au urmat căde
rii Zidului Berlinului.

Regula jocului, ce a fost 
prezentat, bucurându-se de 
unanime aprecieri la salo. 
nul ,,E 3 — Electronic En- 
tertainment Expo", preve
de ca participanţii să in
tre In rolul unor spioni, 
confnmt4mdu.se cu aceleaşi 
dileme şi opţiuni morale pe 
care un agent autentic le 
are în activitatea sa zilni
că.

Conform previziunilor 
noul video.joc pe CD-ROM 
va fi pus în vânzare in. 
cepând cu decembrie 1995.

PENSIE UNUI FOST SS
Un veritabil scandal l-a 

generat în Germania peru 
sia de război acordată u- 
nui fost criminal nazist,
acuzat' de a - fi ucis peste 
600 de persoane în ma- 

, sacrul de la Oradour-sur- 
Glane, un sat francez, in 
1944. „E o ruşine şâ.i 
fie date 800 de mărci pe 
lună unui asasin, şi nici 
măcar un phening per
soanelor care. au refuzat 
să lupte pentru Hitler", 
â declarat la Berlin, pe 
12 mai, un purtător de 
cuvânt al partidului „Ver
zilor". referindu-se la 
eşecul unui demers par
lamentar de reabilitare a 
dezertorilor din armata 
germană în timpul celui 
de al doilea război mon
dial. Cu o zi înainte fuse
se făcut cunoscut că lan
dul Brandenburg, din fosta

RDG, a aprobat o pensie 
de invaliditate lui Heinz 
Barth, un individ con
damnat deja In contu
macie la închisoare pe 
viaţă pentru atrocităţile 
comise la Oradour, când 
a participat direct la uci
derea a 642 persoane, din
tre care peste 200 copii. 
Pus sub urmărire şi cău
tat de multă vreme de 
autorităţile din RFG, fos
tul SS reuşise, sub Un 
nume fals, să-şi asigure o 
viaţă liniştită în Germa
nia răsăriteană 1 

Acum, când adevărata 
sa identitate a devenit 
cunoscută, autorităţile re
gionale au comunicat că 
nU au o bază juridică 
pentru a-i refuza pensia, 
chiar dacă de primit o va 
primi, pentru restul vie
ţii, In închisoare I

CEI 5 MAGNIFţCI DE LA HOLLYWOOD

Sunt cinci bărbaţi de 
aur ai cinematografului 

‘ mondial: Tom Cruise, Har- 
rison Ford, Mei Gibson, 
Tom Hanks şţ Arnold 
Schwarzenegger, singurii 
actori care au totalizat 
punctajul maxim (100 
puncte) in clasamentul 
starurilor celor mal popu
lare şi mai bine cotate ale 
momentului, Întocmit, ca 
în fiecare an, de cotidia
nul „Hollywood Reporteri*.. 
- îi urmează la o mică 
distanţă Clini Eastwood 
(98 p.), Kevin Costner şi 
Jim Carrey (97 p.)- Cu 
doar un punct mal puţin 
(96) se plasează Jodie 
Foster, singura femeie ca
pabilă sâ facă faţă concu
renţei masculine, de. de- 
parte prima in topul ac

triţelor, De altfel distri- 
byitorii de film, producă
torii, agenţii intervievaţi 
pentru întocmirea clasa
mentului cred că doar 
trei interprete sunt ca
pabile să asigure singure 
succesul unui film : Jo. 
die Foster, Julia Ro- 
berts şi Sharon Stone.

în topul străinilor pri
mul rămâne „eternul" Sean 
Connory (94 p,), urmat de 
alţi doi britanici, Daniel 
Day-Lewis şt Hugh Grant, 
ift vreme ce alte vedete 
europene, precum cuplul - 
rile italiene Isabella Ros- 
seliini —* Roberto Benigni 
(câte 45 p.) sau . miticii So. 

phia Loren — Mareello Ma- 
stroiani (câte 40 p.) se 
pierd undeva prin ultima 
parte a plutonului;

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 
IMPORT VEST 

VA OPERA t
•  îmbrăcăminte sortată.

— ofertă bogată in sortimente de sezon
•  îmbrăcăminte nesortată, colectare originală, 

In pungi, Intre 5—15 kg» cantitatea mini
mă de vânzare — ltO kg

NOU! NOU! NOU! 
îmbrăcăminte NOUA din import Chîna i 

•  treninguri şi Muze din bumbac 
O bluze mătase 
La preţuri accesibile >
ATENŢIE t/i
Noua noastră adresă : Cluj-N., str. îuilu 

Mania. nr. A TeL/Fax: 064 — 194630. IS3483 
(lunl-vlneri: 8-16), Orar depoait: satul Vlaha, 
tuni — sâmbătă, între 9—16.

Pagere MOTOROLA la cele mai avantajoase 
preţuri.. Contactaţi S .C . C O M S E R  S.R.L. 
Hunedoara, 1 .̂716915, 7^551, fax; 7tb773 

Posibilităţi de comunicare a mesajelor * n 
D eva, H unedoara, Simeria, Qrăştie, Bucureşti. 
C onstanţa, B raşov, Craiova, Piatra Neamţ, 
Suceava, Bacău, Galaţi, Satu Mare, Timişoara. 
O radea, R eşiţa, Tîrgu Jiu 

Angajăm reprezentanţi de vânzări-

SOCIETATE COMERCIALA MIXTA
Distribuitoare de produse alimentare 

din import
ANGAJEAZĂ

# vânzător-gesttonar cu minim 12 clase, 
domiciliu! stabil' In Deva, garanţii materiale;

•  agenţi comerciali, minim. 12 clase, pre
ferabil permis conducere, categ. B şi autoturism.

Trimiteţi curriculum vitae însoţit de foto
grafie pe adresa: str; Călugăreai, nr. 14ţ 
Deva, pentru dl MATIES CRINEL.

(3.252)

MINISTERUL ÎNV 
ŞCOALA WALDO

A N U N Ţ A
In perioada 1 iunie — 30 iunie 1995, se 

tac înscrieri pentru clasa I Waldorf — la sediul 
şcolii din str. Bfccarîa, nr. 1 (lângă parc) şi 
pentru grădiniţa Waldorf, la sediul grădiniţei 
din str. 1 Decembrie, nr. 53, zilnic Intre orele 
• —*13.

Precizăm dl este vorba de copiii normal 
dezvoltaţi fizic şl psihic, fără deosebire de 
naţionali tete, religie ctc., iar transportai este 
asigurat prin punerea la dispoziţie de auto
care pe traseele Deva, Cilan, Hunedoara.

Relaţii Li telefon 661326.
„Să primeşti copilul cu veneraţie
Să-l educi cu iubire
Şi să-l laşi să plece în libertate".

(151367)

BANCA «DACIA FEUX** S.A. 
SUCURSALA DEVA

anunţa vânzarea prin

I*
I.to
I. %
Ib
I%
\b
I> -
I ■■
ia
Ib
I-ţi'
I |b
I•• *•<
I

curte, grădină, li. 
nr, IKL

A URMĂTOARELOR IMOBILE:
•  Casfi 4 camere, anexe gospodăreşti, curte, 

dină, situată in toc Birsău, tir. *95.
Preţ de pornire : 20 000 000 lei.
•  Casă 3 camere, anexa gospodăreşti, curte, gr&. 

dină, situată to loc. HSrău, Ur. 143;
Ibeţ pornire; JOOOOoO iei.
•  Casa 5 camere, anexe gospodăreşti, carte, gră

dină, situată în loc. Gelmar, nr. 37.
Preţ pornire t ISOOOOOO leL 1
•  Casă 3 camere,, anexe gospodăreşti, curte, 

grădini, situată ta loc. Ilia, str. Unirii, nr. 11.
Preţ pornire: 16000 008 iei.
•  Casă, anexe gospodăreşti, curte, grădină, si

tuată in Hârţăgaui, nr. 410.
Preţ pornire ; OOM OOO iei.
o Casă, anexe gospodăreşti, 

toată în corn. Bălţa, sat Silişte,
Preţ pornire: 25 000 000 tei. , >■■/«»■
« Casă, anexe gospodăreşti, curte, grădină, şi 

tuati in toc. Hărta. nr. 3. ... • >
’■ ' Pfeţ pornire f  1099 900 lei. ■ M V  v 1;

• Casă, anexe gospodăreşti, curte, grădină, si
tuată in Certejnt de Sus, hr. 229. ..

Preţ pornire ; 25 «W 000 lei. ) n
•  CâdU anexe gospodăreşti, curte, grădină,' si- I

toată în Deva, str. A, Vlaico. nr. 18*. * f
; ' Preţ pornire : 15 000 Op# iei.

•  Apartament t  camere, situat in Deva, Mut 
N. BălcescU, bl. 12, ap. 25.

Preţ pornire; 4000 08* tei.
Licitaţia va avea ioc in ziua de 30 mal 1995, ora 

10, Ia sediul Judecătoriei Deva, biroul executorilor 
judecătoreşti. ' '3 ’^ ^

Relaţii suplimentare |a sediul băncii din Deva, 
bdul N. Bălcescu, bl. 31. tei. 62079* sau ta biroul 
executorilor judecătoreşti, telefon 614332.

(343)

l U J
CONCURSUI,

DIN
28 MAI 1995

7. Roma (5) — Juventus (1)
Meci pe contre, oricare putând să-şi 

victoria.
adjudece

1. Brescia (18) — Cremonese (14) x 2
Va continua seria neagră Brescia şi în faţa unei 

echipe de pe un loc incomod ? Măcar un egal să 
scoată. ______________
2. Cag Ilari (6) — Napoli (10) 1

Aflat pe un loc călduţ, Napoli nu poate emite 
mari pretenţii Ia o echipă ce vizează „Europenele".

3. Foggia (16) — Lario (3) 8
Solişti siguri sunt oaspeţii. .

4. Milan (4) — Bari (12) I x
Rezultatul acestui meci depinde mult d® evoluţia 

milanezilor de aseară, în finala Ligii Campionilor, O 
înfrângere i-ar mobiliza, o victorie le va amorţi 
ambiţia.
5. Padova (13) —• Genoa (15) 1 x

O victorie a gazdelor le asigură evitarea retro
gradării. Nu trebuie însă nici să neglijăm sur
priza ce o pot oferi oaspeţii.

8. Sampdoria (9) — Inter (7) 1 X
Dacă vrea să-şi împlinească ultima speranţă de

a Urca în clasament, Sâmp are nevoie de toate trei 
punctele Numai eâ depinde şi de Inter.

9. Torlno (11) — Reggiana (17) i
Oaspeţii sunt retrogradaţi demult. 81 cum mi

nuni se întâmplă rar...

10. Âclriaîe (18) — Piaeenaa (I) *
Liderul nu este generos cu cei aflaţi în suferinţă.

11. Como (19) — Ccsena (8) 1 2
Gazdele se află Intr-o situaţie disperată, oaspe.,

ţii vor neapărat un loc la promovare. Lupta va fi 
care pe care (poate), trei puncte să iasă l

12. Pescara (15) — Cosenza (13) 1 x
Partidă foarte importantă pentru gazde, dacă nu 

vor să cadă în plasa retrogradării.

6. - Parma (2) — . Florentina (8)
Gazdele pornesc favorite, iar 

cuvânt greu de spus.

i x
oaspeţii au un

13. Udinesc (8) — Salernitana (4) 1 2
Se anlrnţâ un meci disputat. Udînese are loeul 

promovării ea şi asigurat, oaspeţii fiind mai mo
tivaţi si învingă.

}IIIIIIIIIIIII
Anul VII •  Nr. 1388 Joi*. 25 mai 1§98



VANZĂR!*  ̂
CUMPĂRĂRI

•  Vând Dacia 1310
(Ungaria), fabricaţie 1984,. 
preţ avantajos. Telefon 
627196. (1397)

•  Vând apartament 2
camere. Deva, Gojdu. str. 
D. iZamfirescu, nr. 21, bl. 
K lî ap. 28. Informaţii tel. 
627201. * (1377)

•  Vând apartament 2
camere, parter, Bejati, bl. 
48. preţ 5000 000. Telefon 
625247. ’ (150514)
v •  Vând convenabil ante
nă satelit completă şl te
levizor ,,Sâmsupg“ cu tele- 
text. «Telefon 626277.

(150513)
•  Vând urgent mobilă 

sufragerie c o m p l e t ă ,  
I *00 000 lei, negociabil.

jrei. 623082.
(1385)

•  Vând apartament 4 
camere, confort îmbunătă
ţit. Telefon 629615.

(1357)
.ş Vând apartament 2 

camere, preţ convenabil.
' Deva, Mifcro 15,- bl. 82, 
et. 2, ap. 9. v- .
• (1370)
•  Vând casă şi grădină 

48 ari, teren favorabil pen
tru agricultură în satul 
Brâznic. Informaţii' la nr. 
47, familia Rudean.

' (1371)
-• « Vând VW Golf, ne- 

1 fnmatriculabil, Wartburg 
pentru piese schimb, masă 
extensibilă, 6 scaune tapi- 
ţate şi laborator foto com. 
plet. Informaţii telefon 
620715. (1372)

0  Vând televizor color 
; eu telecomandă, rulmenţi 

spate Fiat Croma, butoi a- 
[ lîmente (tablă) — 200 1.
: Informaţii tel. 618700.

(1368)
i ■ « Vând Ford Capri în- 
, matriculat, preţ 1000 DM,
: .negociabil. Telefon 621097.

(1356)
«  Vând Audi 80. model 

1981, înmatriculat. Tete- ' 
fon 611247. (1250)

« Vând Pegas, rucsac ca
dru, electroeompresor, fo
toliu pat, covor 2/3, ma- 

! să de călcat. Caut femeie 
i internă. Meditez germană 
I începători, tel. 629992.

(1379)
« Vând combină recol. 

tat păioase. Relaţii la tei. 
616678, Deva.
! (1382)

•  Vând tractor 650 CP 
(cu remorcă). Tel. 543082,

; orele 17—19.
(1374)

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

(1364)
'”* Vând Wartburg break, 
1985, înmatriculat. Telefon 
627336, orele 18—20. v 

(1361)
•  Vând Dacia 1300, 1985,

: şi Dacia 1300 (1981), ne
înmatriculate, Ungaria. In-

d formaţii tel. 628881.
(1354)

•  Vând casă cu grădi- 
i nă, sţr. Gh. Doja, Deva,

Relaţii la tel. 617895, după 
ora 17. (1234)

•  Vând Renault 10, în
matriculat, stare perfectă,

1 telefon 615393.
(1214)

•  Vând greblă mecanică 
adunat fân, tractată de cal.

Telefon 867214/ Nojăg,' 95.
....... (1384)

•. Vâijd , autobasculantă 
Raba (10,5 toite), stare 
perfectă. Tel. 625090 (după 
oră- 16). (1386)

« Vând Dacia 1100. De
va, -V. Babeş. 24, telefon 
628443. . (1387)

f - • « Vând saxofon excep
ţional . „Buser Paris". Cio
can' Ghcorghe, Blăjeni, 
Crosuri, nr. 44, H

.(609184):
- « Vând motor, cutie 
viteze şi • alte • piese Dacia 
1300.' Tel. 648287, 648297, 
între orele 18—20.

. ■ (7417)
« ’ Vând convenabil Tra- 

bant 601,- ■ înmatriculat, 
Orăştie, Pricazului, bloc 
74/33. ? î (7418)

« Vând casă, /dependin
ţe, grădină, comuna Măr, 
tineşt'i, informaţii Călan, 
tel. 739905. " " (7419)

« Vând taragot Stowas- 
ser Budapest, două bu
căţi, negociabil. Telefon 
650938,. Brad. . (609185)

« Vând caroserie Dacia 
break, preţ negociabil, 
tel. 650938, Brad.

(609186)
« Vând casă, cu gaz, 

grădină şi vie. Stejarilor, 
70, telefon 714726.

(0716)
« Vând casă, gaz, gră

dină, garaj, . autoizotermă 
TV, motor Diesel,’ 115, 
Braşov (3 pistoane). 715575.

' , (0714)
•  Vând amplificator de 

voci, Vermona. 100 W, 
eu boxe. Telefon .735144.

. (0710)
« Vând apartament trei 

camere,, Mjicro 5, Hunedoa
ra. Telefpn, — .Timişoara 
056/136147, -066/209953.

(0709)
•  Vând VW Golf, neîn-

matricalabil, tel. 724227, 
după ora 16. > !*

(0790)
« Vând apartament trei 

camere, zona gării'. Infor
maţii telefon 712535, după 
ora 16. (0707)f

•  Vând Ford Sierrş, 
Berlină, 4 uşi, 1600 cmc, 
neînmatriculâbilă, 2200 DM. 
Telefon 716217.

• ' (0705)
•  Vând maşină, spălat;

’ Automatic, maşină cusut
industrială, Triploc, ate
lier 380 V, posibilităţi de
pozit sau două garaje, în 
spatele* Catedralei. Tel. 
711573. (0711)

ÎNCHIRIERI
« Caut urgent de închi

riat garsonieră sau apar
tament (ne) mobilat, in
formaţii 718962.

' , (0713).

- LICITAŢII

«S.C. Comsim S.A. 
Simeria anunţă scoa
terea la licitaţie pu
blică a spaţiului în 
suprafaţă de 74 mp, 
cu destinaţia „Oficiul 
Forţelor de Muncă şi 
Prevederi Sociale". 
Licitaţia va aveă loc 
luni, 29 mai 1995, ora 
10, la sediul societâ. 
ţii. Informaţii supli
mentare la tel. 660611 
sau 661513.

(1396)

•  Consiliul local al 
comunei Beriu organizează 
licitaţie publică pentru în
chirierea unui grajd, în 
suprafaţă de 1800 mp. Pre
ţul de pornire a licitaţiei 
este de 112 lei/mp. Licita
ţia va avea loc în daţa de 
8 iunie 1995, ora 12, la

Consiliul local' Beriu, şi 
în caz de ncadjudecare, 
licitaţi» se va repeta în 
fiecare joi. , Relaţii la tel, 
1541395'. * (7416)

! D IV E R S E

|  « S. G. PRODUMPEX 
.Madora SRL Orăştie pro
duce ulei floarea soare

lui ,1a preţul de 1 800 lei/ 
litrul, inclusiv TVA. Tel. 
•641167. (7415)

•  R.A. ACTIVITA
TEA Orăştie anunţă 
intenţia de majorare a 
preţurilor la seryiciile 
prestate către popu
laţie şi agenţii econo
mici, cu 1,35 la sută, 
ca urmare a majoră
rii preţurilor la com
bustibil lichid, mate
rii prime şi imateria
le de construcţii.

(7414)

•  La Deva casa de a- 
manet Aristocrat oferă 
împrumuturi imediate.
Telefon 614570.

(150572)

S C H IM B U R I  

D E  L O C U IN Ţ E

.« Schimb garsonieră, 
confort I, Brad, cu apar- 

' tament două camere. Tel. 
650047. (609183)

O F E R T E  y . , ; : - -  

D E  S E R V IC II

•  S.C. Imcomex SRL 
Orăştie efectuează 
transport marfă cu 
camioane închise de 
3, 4, 8, 19, 16 tone. 
Informaţii Ia telefon 
054/647529. ’

, (150948)

COMEMORĂRI
•  Cu adâncă durere în 

suflet şl cu ochii înlăcri
maţi, plecăm capul asu- 

'pra mormântului tău, la

împlifiirea a şase săptă
mâni, astăzi, 25 mai, dfc 
la trista despărţire de • 
iubita .soţie şi mamă 

FLORICA GOIA 
Dacă sufletul meu 

Doamne/ Prea devreme tu 
l-ai vrut/ Mângâie tu 
Doamne Sfinte/ Pe cei care 
m-au pierdut.

Soţul Petrică, copiii 
Marcel şi Marcela. Dum
nezeu să ţe odihnească în 
pace 1 (150877)

' s« Flori înlăcrima
te, amintire veşnic 
vie la împlinirea a 
trei ani de la trecerea 
in eternitate a celui 
care a fost

FLORIN
FENEŞAN

Recunoştinţă celor 
care.i dăruiesc o cli
pă de amintire. Odih- 
nească-se în pace I 
Soţia, copiii şi ne
poţii. (1241)

D E C E S E

•  In veci neuitat 
vei rămâne — fie.ţi 
odihna uşoară. Gu toa
tă durerea sufletului: 
mama, sora şl cum
natul deplâng despăr
ţirea de al lor

STRÂUŢ EUGEN,
38 ani.

î nmormânfarea — 
joi, 25 mai 1995, la 
ora 16, de la Capela 
Catolică — Eminescu.

(150876)

IV
I

• *>

I
- v .

I■x
I%
I

• Al î

IV
IV
l
-te

\
.■te

Ite
»te
1
I
.-te

\te
i

99

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL  ̂

CUVÂNTUL LIBER“
s Abonamentul este calea cea mai sigu

ră şi mai avantajoasă de procurare a 
ziarului nostru. Costul abonamentului 
pe luna iunie, corelat cu preţul hârtiei, 
tiparului şi difuzării, este de 2600 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 3 000 — 3 150 lei; prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ î  000 
jde lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie:

Ziarul apare zilnic în 8 pagini /

Abonamentele se pot face la oficiile 
poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
iunie puteţi face abonamente în lot cursul 
lunii mai:

*

FILIALA DACIA SERVICE 
HUNEDOARA

• ECONOMIST, cu cel puţin 3 ani ve
chime în activitatea financiar-contabilă.

Informaţii suplimentare la sediul S.C. Da
cia Service Deva — comp. PIS —, sau la tel. 
625840, 619466. (339)

■ SOCIETATE COMERCIALA |
Angajează şoferi, posesori categoriile 

B şi C. _ ‘
Relaţii la telefon 629487, între orele 

8—9,30 şi 18—20. (1263)

DORIŢI să lucraţi şi să realizaţi uri 
câştig lunar NELIMITAT ?

. Vă caracterizează CORECTITUDI
NEA, DINAMISMUL, PERSEVERENŢA 
şi POSEDAŢI UN NIVEL DE CULTURĂ 
GENERALA RIDICAT ?

ATUNCI SUNAŢI PENTRU RELAŢII 
la 626360, zilnic până în data de 31. V. 
1995, între orele 8—10 şi 18—20.

(1263)

COMPANIA INTERNAŢIONALA I
DE ASIGURĂRI SI REASIGURĂRI 

„METROPOL“ S.A.

S U C U R S A L A  D E V A

i i

I I

absolvenţi cu studii superioare sau medii, 
cu aspect fizic plăcut, fără antecedente penale, 
în vârstă de până la 45 ani, pe bază de con
tract de colaborare, cu un salariu fix brut de 
100 000 lei/lună, plus comisionul cuvenit pen
tru contractele de asigurare încheiate şi pri
mele de asigurare încasate. Plata salariului 
fix se acordă timp de 6 luni de la data angajă
rii. După cele 6 luni se acordă numai comi
sionul.

Selecţia va fi riguroasă.
Orice informaţie şi înscriere se face la se

diul Sucursalei din Deva, str. M. Eminescu, 
bl. C/2, sc. D, ap. 45, etaj 1, personal. Zilnic 
între orele 8—16 (Iuni-vineri). (344)

BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ S.A. 
FILIALA BRAD 

A N U N Ţ A

i-

S

[

pentru vânzarea următoarelor bunuri:
1. APARTAMENT cu 3 camere, situat 

în Brad, bl. A 6, sc. 1, parter, ap. 3, pro
prietatea soţilor giranţi Marmita Gheor- 
ghe şi Elisabeta;

2. GARSONIERĂ, situată în Brad, bl. 
30, sc. 1, etaj IV, ap. 26, proprietatea gi
rantei Trifa Angela;

3. MIJLOACE FIXE — utilaje — pen
tru producere pâine şi carmangerie, exis
tente la sediul societăţii S.C. AVIS PROD- 
EXIM Brad. Criscior. str. Zarandului, nr. 
1 3 4 :

Licitaţia va avea loc în data de 29 mai 
1995, ora 9, la sediul Judecătoriei De
va, biroul executori judecătoreşti. Rela
ţii la Judecătorie şi la sediul B.C.R., Fi
liala Brad: (342)
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