
Tehnologii moderne în întreţinereavdrumurilor

Reciclarea asfaltu lui 
vechi la cald si „in

Casa de Cultură din De
va a găzduit miercuri, 24 
mai a.c., în organizarea 
Consiliului judeţean Hu
nedoara — Deva şi a Direc
ţiei Judeţene a Drumuri
lor R.A. Deva, simpozionul 
naţional pe tema „Reci
clarea asfaltului vechi la 
cald şi „m situ“.

Manifestare de largă 
audienţă nu numai prin 
dimensiune •— acţiune la 
care au participat repre
zentanţi de la 20 de direc
ţii judeţene din ţară, spe
cialişti de la institute de 

' cercetare în transporturi, 
al administraţiei naţionale 
a drumurilor, colaboratori 
— dar şi prin componenta - 
sa practică, a prilejuit un 
moment de testare pe viu 
a tehnologiei de, reciclare 
a asfaltului vechi la cald 
şi „in situ“, de către un 
utilaj deosebit de complex 
de provenienţă italiană — 
ART 220 Marini —, care 
a fost achiziţionat de că
tre Direcţia judeţeană a 
Drumurilor Deva.

Complexul ART 220 M a.
. rini este o adevărată „u- 
.zină“ în mişcare, cu o pro
ductivitate de până la 100

de tone de asfalt pe oră, 
şi poate lucra pe lăţimi 
cuprinse între 2,5 m şi 4,5 
m, în raport de dimensi
unea benzilor de circula, 
ţie. Complexul are în do
tare o maşină de frezat, 
care raşchetează asfaltul pe 
o adâncime cuprinsă în 
tre 0—18 cm ce este 
transportat apoi într-un 
„alt laborator" — o insta
laţie proprie de producere 
a asfaltului —, unde, prin 
-tratamentul cu bitum şi 
alte ingrediente, se reali
zează asfaltul cald. Prin- 
tr-un sistem propriu, asfal
tul este turnat şi nivelat, 
astfel încât, concomitent, 
în urma utilajului rămâne 
un covor asfaltic de cea 
mai bună calitate, viteza 
de refacere a asfaltului — 
de frezare şi turnare 
se ridică între 1—3 km/zi, 
în raport de condiţiile con
crete de drum.

Dincolo de momentul 
tehnic, în premieră abso
lută. simpozionul a prile. 
juit pentru cei prezenţi 
şi un dialog profesional, 
benefic, în materie. .

CORNEE POENAR
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COMISIA ADMINISTRATIVĂ A PREFECTURII A HOTĂRÂT

Aprobarea înfiinţării unor noi comune 
în teritoriul administrativ ai judeţului

în  şedinţa sa de lucru 
din data de 25 mai, Co
misia administrativă a 
Prefecturii Judeţului H u
nedoara a analizat propu
nerile unor consilii locale 
de înfiinţare a unor co
mune noi, prin desprinde-

Compicxul 
niiipiului Deva.

ART 220 Marini — în acţiune pe şoseaua de centură a mu-

Foto : PAVEL FAZA
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30 mai ••
Cuv. Isachie Măr- •

•  turisitorul şi Varlaam; ~
•  Sf. Mc. Natalie; *
S • S.a născut, în 1883, •

---- *---- ’ ~ 61- • ■
«

•  •  A murit, în 1966, î
•  scriitorul OSGAR WAL- ,

X dramaturgul G. 
J  PRIAN (m. 1968);

toate regiunile ţării. Se | 
vor înregistra intensifi- » 
cări ale vântului în sud- j 
est şi la munte. Valorile , 
termice vor scădea uşor. j 

MARTI 30 MAI Ca- Maximele se vor încadra , 
priciile vremii continuă. ^  grmle şi 28 grade I
Deci, instabilitate atmosfe- iar minimele, dimi- , 
rică, ploi cu caracter de a- neaţa, între 13 grade şi | 
versă se vor semnala în li grade C-.

_  ^ ______________ _____I

rea unor sate sau prin tre 
cerea altora în categoria 
comunelor.

Hotărârea de aprobare a 
înfiinţării de noi comune 
are ca temei juridic pre
vederile Legii administra
ţiei publice locale Şi a- 
lectează un număr do 13 
unităţi administraliv-terL 
toriale (oraşe sau comune), 
în structura actuală. Ea 
aprobă crearea unui nu
măr egal de comune noi. 
Acestea urmează.,să se nu
mească :

Batiz —- cu satele B a t»  
Călanu Mic, Sîncrai şi Sîn- 
fâmăria de Piatră; A ure l. 
Vlaicu — cu satul Aurel 
Vlaicu; Bretea Şiroiului 
— cu satele Bretea Stre- 
iului, Măceu, Ocolişu Mare, 
Plopi şi Ruşi; Clopotiva—f 
cu satele Clopotiva, Os
trov şi Ocolişu Mic; După 
Piatră — cu satele» După

Piatră, Grohoţele şi Tar- 
niţa; Geoagiu Băi — cu
satele Geoagiu Băi şi Ren- 
ghet; Muncelu Mic - -  cu 
satele Muncclu Mic, Boia 
Bîrzii, Muncelu Mare şi 
Runcu Mic; Pojoga — cu 
satele Pojoga Şi Sălci va;
Rişculiţa — cu satele Riş- 
culiţa şi Baldovin; Rîu 
Alb — cu satele Rîu Alb, 
Coroeşti, Rîu Mic şi Bă- 
ieşti; Rîu Bărbat — cu 
satele Rîu Bărbat, Hobiţa, 
Serei şi Uric; Roşcani — 
eu satele Roşcani, Mihă- 
'ieşti,' Pane, Panc-Sălişte ; 
Sînpetru — eu satele Sîn. 
petru şi Săcel.
, Populaţia , celor treispre
zece comune este cuprinsă 
între 545 şi 1507 locuitori, 
totalizând 13 382 locuitori 
după datele recensământu
lui din 1092. ,
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30 MAI 1995 
1 dolar SUA 
1 marcă germană 

1̂ )0 yeni japonezi 
1 liră sterlină 
1 franc elveţian 
1 franc francez 

100 lire italiene 
Cursuri de refeririiă ale Băncii 

României.

— 1933 lei;
— 1390 lei;
— 2316 lei; 

3105 lei |
— 1691 lei;
— 395
— 117

Naţionale
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# • Soarele răsare la »
* ora 5,36 si apune la •
*20,51; #
? •  Au trecut 149 de #
X zile din an; au rămas#
J 216. f

» —• Doamnă, arătaţi 
astăzi minunat.
• Mulţumesc, flom- 

jnttle, dar fiica mea este 
îsmăritată.,.

jf— r .o» ,

• întâlnire. în zilele de 1—3
iunie, la Deva, Ministerul înyă. 
ţământulul, împreună cu Inspec
toratul Şcolar Judeţean, organi
zează întâlnirea inspectorilor cu 
perfecţionarea cadrelor didactice. 
Vor participa reprezentanţii
inspectoratelor şcolare judeţene 
şl al municipiului Bucureşti.
(V.R.)

• Invitaţi de onoare. După 
t ce de Florii au fost Invitaţii de 
i onoare al Patriarhului României, 
' Prea Fericitul Weoctist, iar de

curând’ s-au întors de Ia Chiţi-

nău, unde au avut- o expoziţie 
în parcul central, membrii Cer
cului de artă populară tradiţio
nală al Clubului Elevilor Deva 
pleacă în 30 mal în Franţa. Şi 
aici sunt invitaţi să participe la 
sărbătorile de primăvară ale 
oraşului Arras. Cu acest prilej 
vor face demonstraţii practice 
şi vor realiza o expoziţie de artă 
populară. (V.R.)

• „Anul internaţional al to. 
leranţei". Azi, 30 mai a.c., la 
Şcoala Normală „Sabin Drăgoi“ 
din Deva se desfăşoară faza ju
deţeană a Concursului „Anul in
ternaţional al toleranţei*1. Parti
cipă echipajele câştigătoare din 
toate zonele judeţului. Dimi
neaţa au loc probele teoretice iar

de Ia ora 14 — probele speci
fice. (M.B.)

• „Cea mai bună patrula şco
lară de circulaţie". Mâine, 31 
mai a.c., la Clubul elevilor din 
Deva, are loc concursul „Cea 
mai bună patrulă şcolară de 
circulaţie". Participă echipajele 
şcolilor generale din zona Deva. 
(M.B.)

•  Centrală telefonică automată. 
Recent, în localitatea Roşcani, 
s-a dat în folosinţă o centrală 
telefonică automată conectată 
la reţeaua naţională interurbană.

Centrala telefonică deserveşte 
100 de abonaţi din localitatea 
Roşcani, precum şr din localită
ţile adiacente — Mihăieşti . 
Pane şi Pane — Sălişte. (C.P.)

• Greva Ia Ulpia continuă!

Congresul
U.D.M.R.

Delegaţii la cel de al IV. 
lea Congres al Uniunii De
mocrate a Maghiarilor din 
România au ales noua rr- ^  
ducere a U.D.M.R. X-a 
mai înaltă funcţie, au i „ 
didat trei delegaţi : Marko 
Bela, fostul preşedinte, dl. 
Kony llamasz Szasz şi dl 
Borbely Imre, primul re 
prezentând aripa moderată 
a uniunii, cel de al treilea 
pe cea radicală. Fiecare 
candidat şi-a prezentat pe 
larg programul propriu. 
Trecându-şe apoi la .vot 
învingător a ieşit, cu 286 
de voturi pentru dl. Marko 
Bcki. Rugat de ziarişti 
să-şi spună părerea asupra 
rezultatului votului. dl 
Laszlo Tokeş, preşedintele 
de onoare al U.D.M.R., a. 
afirmat că nu are nimic 
de declarat şi că este .scâr
bit de jocurile de culise 
în alegerea noului , pre
şedinte. al uniunii. Congre
sul a ales şi Consiliul Re
prezentanţilor — ce se vrea 
a fi un -fel de guvern al 
maghiarului ardelene, cum 
a apreciat dl. Borbely. - 
Imre —, a aprobat modi
ficările propuse la Sta
tutul şi Programul uni
unii. in legătură cu auto
nomia nu s .a  adoptat nici 
o hotărâre întrucât — ciim 
au apreciat mulţi vorbi
tori — pregătirile în acest 
sens nu sunt încheiate. A 
fost însă adoptată o de
claraţie a diui Laszlo To. 
kes care a cerut guvernu
lui SUA să condiţioneze 
acordarea Clauzei naţiunii 
celei mai favorizate de 
respectarea drepturilor mi
norităţilor în România. Ma
tei Corvin — ‘ Matyas Ki- 
raly, cum i se spline pe 
ungureşte — a fost de
semnat. 'patronul U.D.M.R. 
şi s-a hotărât ca sediul u- 
niunii să rămână în con
tinuare la Bucureşti. (Tr. 
B).

Aflată in a patra zi de la de
clanşare, greva generală , de la
S.C. Ulpia S.A. Deva continuă. 
Complexul este închis de vi
neri, 26 mai a.c,, cu excepţia 
activităţii private. După cum am 
fost informaţi de către liderul 
de sindicat, dna Zoriţa Popescu, 
salariaţii se văd nevoiţi să se 
deplaseze în zilele următoare în 
faţa Prefecturii judeţului şi a- 
poi o delegaţie să bată la por-~ 
ţile Bucurestiului, unde speră 
că, în .urm a reanalizării situaţiei, 
sp va adopta o decizie corectă. 
(C.P.) -
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Peste 41 de ani fn slujba căii ferate
— Dle Ioan Oprcscu so

cotim că n-o să vă supă. 
raţi dacă vă întrebăm .di
rect : Câţi ani aveţi ? La 
noi la bărbaţi nu sunt se
crete.

— Câţi îmi daţi? — 
ne... răspunsa domnia sa, 
purtându.ne la încercare 
priceperea în descifrarea 
tăinuitelor ascunzişuri ale 
chipului omenesc.

-r~ In jurul lui 80 —în
drăznim.

— Sâ fii matale sănătos 
şi să notezi acolo cum zic 
eu : 93 împliniţi. După ce 
am slujit calea ferată mal 
bine de 41 de ani, de 35 
de ani sunt la pensie.

— 41 cu 35 fac 76. în
seamnă că aţi început de 
mic la muncă.

— Mă trag dintr-o fa. 
milie de ceferişti, de aici 
din satul Ruşi, de lângă 
Călan. Abia împlinisem 12 
ani când într-o vară tata 
m-jEţ luat cu el. Era şeful 
unei echipe ce lucra lae> 
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întreţinerea căii- ferate, 
într.una dintre zile, la O 
manevră în gara din Pui, 
au scăpat trei vagoane în
cărcate cu zgură. Era un 
mare pericol pentru sigu
ranţa circulaţiei. Eu le-am 
văzut întâi şi am alarmat 
oamenii. împreună cu tata 
şi cu ceilalţi lucrători din 
echipă a® reuşit să oprim 
cele trei vagoane la can
tonul CFR Ciopeia. Pentru 
această faptă deosebită de 
evitare a unui eveniment 
de cale, tata a f<*t răsplă
tit cu două salarii, cei
lalţi lucrători premiaţi, iar 
eu înscris de conducerea 
Regionalei de Căi Ferate 
Arad la Liceul din Haţeg. 
Cu bursă. Am terminat cu 
bine. Am urmat apoi 
Şcoala specială de con
strucţii şi întreţinere căi 
ferate din Cluj, la ter
minarea căreia am fost 
declarat şef de promoţie 
dintre 78 de absolvenţi. 
Dar greul abia începea.

s
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C O M U N I C A T
Sâmbătă, 27 martie 1995, a avut ioc la Deva 

Conferinţa Municipală a Partidului Democraţiei So
ciale din România.

Pe ordinea de zi a conferinţei au fost înscrise ur
mătoarele puncte : 1. Raportul de activitate al Biro
ului Executiv al Consiliului Municipal al P.D.S.R. 2. 
Programul de activitate pentru perioada următoare, 
până la viitoarea conferinţă. 3. Discuţii pe marginea 
materialelor prezentate. 4. Alegerea Consiliului Mu
nicipal, a Biroului Executiv şi a delegaţilor la Con
ferinţa Judeţeană.

Preşedinte al Biroului Executiv al Consiliului 
Municipal Deva al P.D.S.R. a fost ales prof. Ana 
Armăşeseu.
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Pentru că, teoria ca teoria, 
dar practica...

— Şi a fost lungă „prac
tica" ?

■— Lungă Şi frumoasă. 
De fapt, adevăraţii ani 
ai afirmării pe toate pla
nurile. Mai întâi picher la 
una dintre cele mai grele 
şi solicitate secţii de cir
culaţie : Simeria — Pe. 
troşani, apoi la districtul 
L Săvârşin, instructor de 
practică la Şcoala de pi
cheri din Arad. Mulţi ani 
am lucrat la construirea 
liniei ferate Arad — Ora
dea, după care mi s-a tn. 
credinţat funcţia de con
trolor tehnic la lucrările 
de restabilire a căii ferate 
tn zona Brăilei. Tot la 
restabilirea liniei ferate, 
de data aceasta între Tg. 
Mureş şl Ţopliţa, am lu
crat câţiva ani, dar ca şef 
de şantier. Era în perioada 
de după război şi multe 
t. buiau făcute la drumu. 
rile de fier ale ţării. Am 
fost trimis acolo unde a 
fost nevoie. Mi-am făcut 
datoria pretutindeni. Din 
1950 am revenit Pe me
leagurile de baştină, mai 
precis la Simeria, ca şef 
de secţie întreţinere. Linia 
ferată dublă Simeria — 
Vinţul de Jos, liniile Si
meria — Hunedoara, Si. 
meria — Petroşani, Sime
ria — Săyârşin sunt alte 
mari şi importante obiec
tive la care am lăsat şi 
eu un strop de sudoare, 
pricepere şi viaţă, alături 
de ceferiştii din secţia mea.

— Apoi a venit clipa 
când s-a încheiat... „prac
tica".

— Vine, vrând-nevrând. 
Şi e tare apăsătoare. Eu 
m-am despărţit greu de 
calea ferată, de oamenii cu 
care am muncit vreme în. 
delungată, peste patru de
cenii, . dar inima şi sufle
tul mi-au rămas la dru
mul de fier. Şi astăzi la 
cei 93 de ani ai mei sunt 
sănătos, lucrez în gospo
dărie, pe lângă casă. Viaţă 
lungă cu sănătate am de 
la anii munciţi zi şi noapte 
la calea, ferată.

Este un adevăr afirmat 
de un om care a muncit 
din fragedă pruncie şi nu 
se dă în lături nici în 
zi de azi. Da$ă doriţi 
luaţi-I ca un îndemn ori 
un sfat de inimă 
şi suflet. Eu l-am respec
tat cu sfinţenie...

Gh. I. NEGREA,
IOAN JURA, colaborator

| UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DEVA 

j - FACULTATEA DE MANAGEMENT IN j 

j ECONOMIA TURISMULUI ŞI COMERŢULUI j 

INTERNAŢIONAL,

| instituţie autorizată de Consiliul Naţional j 
» de Evaluare Academică si Acreditare ;
I

A  N  U  N  TT Â
I

CONCURS DE ADMITERE

în data de 15 iulie i995, ora 9.

Concursul va consta în susţinerea unui test 
grilă, ce va cuprinde :

— întrebări de logică matematică şi cul
tură generală;

— întrebări din economie (manual de li
ceu);

— întrebări din geografia economică a lu
mii (manual de liceu).

Pentru înscriere candidaţii vor prezenta 
următoarele:

— buletin de identitate;
— 2 fotografii 3/4;
-— taxă de concurs (20000 lei).
înscrierile se fac în perioada 1 iunie — 13 

iulie (inclusiv), Ia sediul facultăţii din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 28. Informaţii suplimen
tare la tel. 054/611816, 054/619076."

S.C. AGROMICIA VEŢEL

•  ANUNŢĂ intenţia de majorare a preţu
lui de lapte şl produse lactate (de vacă şi oaie), 
came oaie, lucrări agricole, transporturi cu 
tractoare şi autobene la terţi, la preţuri nego
ciabile între părţi, începând cu data de 25 mal 
1995.

•  ÎNCHIRIAZĂ spaţii imobiliare Mintia 
şi Mesteacăn.

•  ANGAJEAZĂ contabil cu studii supe
rioare sau medii de specialitate, vechime mi
nimă 5 ani.

•  ANGAJEAZĂ mecanic-eleetrieian şi în
grijitori vaci lapte la ferma 6 Lăpuşnic.

Informaţii telefon 615999.
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Sunaţi la 612589
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6,30 Ştiri, seriale şi 
d.a.; 9,05 Kojak (s.p.j;
10.00 O familie foarte
drăguţă (s/r); 10,30 Che- 
ers (sitcom/r); 11,00 Fru
mos şi bogat (s); 11,30
Vremea dorinţei (s); 12,00 
Preţul e fierbinte (show); 
12,30 Duelul familiilor 
(show); 13,30 Spring- 
îicld Story (s); 14,15 
Santa Barbara (s); 15,05 
Pasiunea ei e crima (s);
16.00 Ilona Christen talk.
show; 17,00 Hans Meiser 
talkshow; 18,00 Jeopardy! 
(cs); 18,30 intre noi (s);
19.00 Frumos şi bogat 
(s); 19,45 Ştiri, sport, me
teo; 20,10 Exploziv — 
magazin; 20,40 Vremuri 
bune — şl — rele (s).

C A N A LE  S | SAŢ 1

7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00 Show
ul lui M .Costanzo (r) ; 
12,45 Forum (mag.); 14,00 
TG 5 — ştiri; 14,25 Co
tidiene; 14,40 Beautiful 
(s); 15,20 Complot în fa. 
milie (show) cu A. Cas- 
tagna; 17,00 Desene ani
mate; 19.00 OK, preţul e 
corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
21,25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Marele foc 
(s); 23,45 Ştiri; 0,15 Show
ul lui Maurizio Costanzo; 
2,30 Cotidiene (r); 2,45
Circulă zvonul (r); 3,30
Target (r); 4,80 Fiecare 
volum (r); 6,30 Nu doar 
moda (r); 6,00 Chioşcul 
de ziare.

6,30 Mag. matinal cu 
sport; 8,30 Brunch TV 
(mag. TV); 10,30 Gim. 
nastica matinală; 11,00 
în orice caz, Stephanie 
(s/r); 12,00 Treci la casă! 
(siteom); 12,30 Vecinii (s); 
12,55 Soarele Californiei 
(s); 13,55 Falcon Crest 
(s); 14,55 Cagney şi La- 
cey (s.p.); 15,55 Star Trek 
(s. SF); 17,00 Legea străzii 
(s.a,); 18,00 Şă riscăm! 
(cs); 19,00 Totul sau ni
mic (cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului (cs); 21,15 AS.
(s.p.); 22,15 Hunter (s.p.); 
23,15 Ran exclusiv: Klins. 
mann; 0,00 Spiegel XV 
(reportaje); 0.35 Noaptea 
mamei ucigaşe (f).

N B C

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,30 In miezul 
afacerilor (mag.); 8,00 Azi 
informaţii la zi; 10,00 Co
merţ TV; 11,00 Roata ba
nilor — piaţa europ.; 15,00 
Roata banilor — piaţa 
americ.; 18,30 Buletin fi
nanciar; 19,00 Azi «rt- in. 
formaţii; 20,00 Ştiri ITN;
20.30 Viaţa noastră : em- 
ecologică; 21,00 Enter- 
tainmenţ X Press; 21,30 
Dateline — retrospectivă 
’94; 22,30 Magazinul şti
rilor NBC; cu Deborah 
-Norvilie; 23,00 Ştiri ITN;
23.30 Show-ul serii, cu 
Jay Lcno; 0,30 Real Per. 
sonal (talkshow); 1,30 
Ştirile nopţii; 2,00 Timp 
egal (show).

9.30 Golf. Volvo PGA 
Championship de la Went- 
worth Club, Surrey. JVn- 
glia (r); 11,00 Fotbal.
Eurogoluri; 12,00 Tenis. 
Campionatele Internaţio
nale ale Franţei de la 
Roland Garros — ziua 2 
(d); 20,30 Atletism IAAF 
Graiul Prix Slovnaft ’95 
de la Bratislava, Repu. 
blica Slovacă — grupa II 
valorică (d); 22,45 Bule
tin de ştiri 1; 23,00 Tenis. 
Campionatele Internaţio
nale de la Roland Garros 
(rez.); 0,00 Rugby. Cupa 
Mondială 1995 din Africa 
de Sud. Rezumat al me
ciurilor anterioare; 1,00 
Golf. Magazin PGA.

Marţi, 30 mai <

7,00 TVM — Vele. 
matinal; 8,30 La ţprbna 
oră; 9,15 Santa Bar
bara (s/r); 10,95 limbi 
străine; 11,05 Cinema
tograful de artă; 445 
Desene animate; 0,10 
1001 audiţii; 14.00 Ac
tualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi; 15,05 TVR Ou). 
Napoca; 16,10 PB tu 
însumi; 17,00 Convie
ţuiri; 18,00 Totul de. 
spre muzică (cs); 18,30 
Cartea junglei (dLa.);
19.00 Cllo; 19,30 Pata 
şl băieţii (s. Franţa);
20.00 Actualităţi, me
teo, sport; 20,45 Film; 
22,30 Reflector; B3.00 
Muzîcorama; 23,45 
Gong! Emisiune de 
critică şi actualitate 
teatrală; 0,15 Meridia
nele dansului.

7,00 La prima oră;
9.15 Ora dc muzică;
10.00 Oraşele Renaş
terii (do); 11,00 Tete. 
jurnal World net; 11,90 
Desene animate; 12,00 
Teatru TV; 14.00 Ac
tualităţi; 14,10 Plane
tarii Em. pentru co
pii, prin intermediul 
căreia descoperim se. 
cretele Planetei « Al
bastre; 15,00 Limbi 
străine: franceza, T en
gleza (r); 16,00 D.a.; 
16,30 Şi bogaţii plâng 
(s); 17,00 23 do mili
oane (p. I); 17,40 Aur
şi noroi (s); 18̂ 0 23
de milioane (p. II);
20.00 Cu cărţile l pe
faţă; ZlM TVM —
Meşagcr; 21,30 Intre da 
şi nu; 22,00 Credo;
23.15 Teatru TV. «

' 11,00 Fihn ■ serial:
„Prinţul din Bel Air" 
(r); 11,30 Film serial: 
„Falcon Crest" (r); 
12,20 Film serial: 
„Miami Vicc" (r); 13,10 
Viva Tele 7 (rp, 14,10 
Videotext; 18,00 Desene 
animate; 18,30 . Docu. 
mentar: „Managemen
tul în afaceri"; 19,00 
Mafalda (em. de Radu 
Coşarcă); 20,00 Film 
serial : „F.B,I,‘‘ — ep. 
25; 20,50 Doar o vorbă 
să-ţi mai spun_.; 21,00 
Telejurnal (em. din 
29. 05); 21,30 Film 
serial : „CHIPS" — 
cp. 22; 22,20 Ciip vivat 
22,30 Film artistic» 
„Emily" (SUA, 1964); 
24,25 Videotext.

TV DEVA'
CANAL 21 UIF

9,00 Videotext; 10,00 
Observator — Antena 
1; 11,00 Agenda săp
tămânii (r); 11,30 Film 
artistic: „Baronul"»
13.00 .Videotext; 17,00 
Observator —- Antena 
1; . 18,00 „Noi" emisl. 
unea redacţiei de ti
neret; 19,30 Film ar
tistic: „Ascunzişurile'*!
21.00 Videotext.
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D ivizia N aţională
PALPITAŢIE MARE ÎN SUBSOL I

I

i
t

-*;rKSf & muh . mai: palpitau- sunt locurile -47 (al retro- I

1* ţfâ^upia^ifa^i&sQlulicla- grad&rii) şi 15—16- — ale ■  • 
samenlului decât în frun-' barajului. Multe depind I 
.tea lui! Doar „duelul“ de Sportul care, iată, a I 
dintre Dinamo şi Rapid mai urcat un loc! încet, I 
pentru locul trei mai târâş-grăpiş, Sportul ©a* 
suscită interes din par- ajunge la baraj şi poate I 
tea suporterilor, fiindcă trece şi de el 1 Sigur, in J 
locurile 1 şi 2 sunt ad- ciuda presei, a opiniei I 
judecate deja de Steaua publice, care a dezavuat! 
şi Univ. Craiova. In rezultatul de la Piatra I 

€  ecMm<%;r4ump ’ meciurile Neamţ... .
I de sâmbătă,-din etapa a în etapa următoare, de I 

30-a, când F.C. Maramu- mâine, miercuri, câteva ■  
reş a încasat la Eleetro- meciuri sunt de o deose-1 
putere' scorul etapei bită importanţă. Ce va ■  
(8—1 h care nici prin Di- face Gloria Bistriţa la |  
vizia C nu se prea in- Sportul ? Aici orice re- g 
registreazâ şi V.T.A. 5—1 zultat ar fi posibil. Nu şi |  
de la Steaua, insuccesul dacă bistriţenii işi apără g 
prevăzut al' lui F.C. Bra- şansele corect- F.C, Bra- |  
şov la Rapid şi victoria şov şi F.C. Maramureş a 
Spartului in faţa Petro- joacă pe teren propriu şi |  
tutui, situaţia in subso- pot obţine mult râvnitele |  
Iul Clasamentului este puncte, pe când Oţelul se| 
încă incertă. Soarta ară- deplasează la Petrolul... I 
denilor s-a decis, incerte Să vedem ce va fi. I

REZULTATELE ' ETAPEI : Ceahlăul — GI 
Bistriţa 5—3 ; FC Naţional — FC Argeş 3~2; i- 
lectroputere — FC Maramureş 8—1; FC Inter — I 
„U“ Cluj 3—2 ; UTA — Steaua I—5; Sportul — Pe- I 
trolul 2—9; Oţelul — Dinamo X—2 ; Farul — Univ. ■  
Craiova 0—1 ; Rapid — FC Braşov 2—0.

:,P'{7C L A S A ME N T U L

I
I
I

I

I
I

I
I

I

I
1

1

I

I

1
i

1
II

L Steaua 30 20 8 2 57—17 68 ■
2. Unly. Craiova 30 19 5 6 64—27 621
3. Dinamo 30 17 4 9 52—30 55■
4. Rapid 30 16 4 10 49—33 521
5. Ceahlăul P.N. 30 14 5 II 50—45 47
6. FC Naţional 30 14 * 12 58—52 46
7. FC Atgeş 30 14 4 12 38—47 46
8. Inter Sibiu . 30 13 3 14 46—46 45
*. Gi. Bistriţa 30 13 4 13

16. Petrolul 30 12 7 11
11. Farul C-ţa 30 11 6 13
12. „U*‘ Cluj N. 30 11 4 15 35—39
13. Oţelul Galaţi 30 9 8 13 41—47
14. Eiectroputere 30 9 5 16 33—41
15. FC Braşov 30 7 9 14 30—4»
« .  Sportul Stud. 30 6 10 14 21—39 28
17. FC Maramureş 30 6 9 15 32—57 27
18. UTA 30 4 9 17 24—62 21

58—55 43 a 
40—37 43 * 
36—42 39-| 

37 I  
35 a 
32 I 
30 i

ETAPA VIITOARE, miercuri, 31 mai : Sportul f

«
— Gi. Bistriţa; Univ. Craiova — Rapid; „UM Cluj f  
— UTA ; FC Braşov — Inter; Steaua — Electr©.; ]  
|  FC Maramureş — FC Naţional; FC Argeş — Cea
hlăul ; Dinamo

I  s

I s

! 1

i

D IV IZ IA

In acest joc, antreno
rul principal al Corvinu- 
lui, Ioan Petcu, n-a pu
tut alinia formaţia sa 
completă, lipsind trei ti
tulari, Tetileanu, Sterean 
şi Ciorea (toţi câte 4 car
tonaşe galbene). Cu toa
te acestea, Corvinul a 
fost tot timpul la câr
ma jocului, creându-şi şi 
de această dată nenumă
rate ocazii de gol, deşi 
oaspeţii s-au opus din' 
toate puterile să nu în
caseze goluri multe. Pâ
nă In minutul 20, hune- 
dorenii avuseseră deja 
4—5 ocazii clare de gol. 
In minutul 3, Hegyi tre
ce pe lângă o ocazie cla
ră de a marca, patru 
minute mai târziu ace
laşi Hegyi primeşte o 
centrare excelentă de la 
Ga bor şi de la 3—4 me
tri trimite mingea în bra
ţele portarului, în min. 
9, Mitrică intră cu balo
nul în careu şi trage pe 
lângă poartă, apoi în 
min. 16 Hegyi, din nou, 
avea golul ca şi făcut şr 
în min. 19 Mitrică pasea
ză bine în careu la He
gyi, dar acesta ratează 
intercepţia, Golul vine 
insă în min. 28, când Ga- 
bor se Înalţă la o min
ge înaltă şi înscrie pe 
lângă portar, ieşit în în
tâmpinărî . In min. 45, 
Gabor execută ca la car
te' b lovitură litieră- şi 
Costâcheseu marchează 
al doilea, gol.

La reluare, după o ac
ţiune a oaspeţilor la poar
ta hunedoreană, Decu 
rămas nemareat în careu 
fructifică o pasă şi re
duce din scor: 2—1. Du
pă o bară a hunedoreni- 
ior prin Costăchescu, în 
min. 62, Păcurar insistă 
la o minge pe partea

CU ROMICA GABOR LA „TIMONA»

Corvinul — Metrom 
Braşov 4 -1

dreaptă, intră în careu şi 
îl găseşte foarte bine pe 
Gabor, care majorează 
scorul la 3—.1. Gazdele
se menţin în continuare 
în atac şi în min. 89 Ga
bor, cel mai bun de pe 
teren, este deschis in a- 
dâncime şl din preajma 
careului de 16 m 11 face 
din nou mat pe portarul 
Măsar: 4—1. Galeria hu
nedoreană, întotdeauna 
pe fază, a scandat mereu 
„Romicâ Gabor l‘, ca un 
semn al preţuirii jocului 
său de mare acurateţe 
tehnică, angajant, percu
tant.

Bun arbitrajul brigăzii 
Emil Arsa (Arad), I. Io-

naşcu şi Gh. Mihalache 
(Buzău),

CORVINUL: Popa,
Bordean, Haidiner, Cră
ciun, Chira, Bardac (33 
Dăscălescu), Costăches
cu, Gabor, Păcurar, Mi
trică. Hegyi (min. 76 
Scurtu, junior hunedo- 
rean, debut in Divizia 
A).

METROM: Măsar, Nea- 
gu, Mocanu, Seitz, Gorfi, 
Milcioiu, Dârvăreanu, Be- 
nea, Luca (’51 Decu), Bo
na (’51 E. Voicu), Ov. 
Voicu.

SABIN CERBU
DIVIZIA A. SERIA A II-A 

REZULTATELE ETAPEI: Phoenix BJVL — Jiul 
Petroşani 2—14 ICIM Bv. — Unirea Dej 3—1; CFR 
Timişoara — IEELIF Craiova 3—1; Tractorul Bv. 
— Poli Timişoara 0—0 ; Corvinul — Metrom Bv. 
4—1; Gaz Metan — CFR Cluj 2—1; Unirea A.L — 
Gl. Reşiţa 3—2; ASA Tg, M. — FC Bihor 0—0; 
CSM Reşiţa — Armătura Z;-'3—0.

CL AS AME NT UL
1. Poli. Timişoara 31 22 6 3 73—18 72
2. Corvinul Hd. 31 19 4 8 72—33 61
3. CFR Timişoara 31 16 6 9 47—34 54
4. Tractorul Bv. 31 14 9 8 41—18 51
5. Gaz Metan 31 14 4 13 42—34 46
6. ASA Tg. M. 31 12 9 10 45—35 45
7. CSM Reşiţa 31 12 9 10 28—31 45
8. Unirea A. 1. 31 13 5 13 39-34 44
9. Jiul Petroşani 31 14 2 15 54—50 44

10. Metrom Bv. .31 14 2 15 35—39 44
11. ICIM Bv. 31 13 4 14 34—33 43
12. Unirea Dej 31 13 4 14 42—43 43
13, Gloria Reşiţa 31 13 4 14 39—42 43
14. IEELIF Craiova 31 12 5 14 42—50 41
15. FC Bihor 31 11 6 14 41—44 39
16. CFR Cluj. N. 31 8 7 16 40—60 31
17. Phoenix B.M. 31 8 7 16 19—52 31
18. Armătura Z. 31 2 5 24 17—90 11

ETAPA VIITOARE: Jiul — Unirea AX; GL 
Reşiţa — Gaz M.; Metrom — CFR Timiş.; CFR 
Cluj — Corvinul; Armătura — Phoenix; FC Bi
hor — CSM Reşiţa ; Unirea Dej — ASA ; Poli. Ti
miş. — ICIM ; IEELIF — Tractorul.

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL ’94 — *95 
IN DIVIZIA C

A căzut cortina în campio
natul Diviziei C seniori, 1994—■ 
1895, titlul de campioană cu- 
cerindu-1, pe merit, echipa Mi- 

- nerul Certej, care, să recu
noaştem, a avut o evoluţie de 
excepţie, cea mai bună din 
Divizia» C, în anii de după re- . 
voluţie. Rememorând des
făşurarea celor 32 de - e- 
tape, desprindem cu uşurinţă 
pregătirea superioară a fotba
liştilor din Certej — tactic şi 
fizic — care ie-a permis abor
darea din prima etapă a tu
turor jocurilor cu dăruire şi 
ambiţie, încheind pe primul 
loc cu o linie de clasament 

i impresionantă: 32 24 6 2 lOQ—
| 28 78! Deci, din 32 de jocuri,
| 24 de victorii, doar două me- 
| ciuri pierdute (la Minerul 
1 Ghelari şl Minerul Livezeni) 

şl cu un golaveraj oe ne scu
teşte de alte comentarii: 100—28.

De o apreciere bună se pot 
bucura şi următoarele trei e- 
chipe clasate, ASJV. Aurul 
Brad (locul 2), Minerul Ani- 
noasa (3) şi Victoria ’90 Călan 
(4L cu acelaşi număr de punete 
(59), diferenţierea fiind făcută 
doar de golaveraj, relevând 
lupta deosebit de strânsă ce 
s-a dat Intre aceste formaţii, 
pentru locurile 2—3 de pe po
dium. 8?ot din această „grupă1* 
a unor cunoscut^ echipe din

fotbalul nostru hunedorean 
fac parte şi Minerul Ştiinţa 
Vulcan, Dacia Orăştie, Con
structorul Hunedoara şl Mine
rul Ghelari. Revelaţia acestui 
campionat este Minerul Live
zeni, una dintre proaspetele 
promovate In Divizia C, echipă 
pregătită de Gogu Tonca, care 
a preluat-o doar cu 4 etape 
înaintea sfârşitului turului şi a 
izbutit o frumoasă performan
ţă de a se clasa pe locul 9, cu 
un golaveraj pozitiv, plus 7 şi 
cu acelaşi număr de puncte 
(50), ca şi experimentata echi
pă Minerul Ghelari. Iată ce În
seamnă sprijin din partea con
duceri] minei, a sindicatului li
ber — ce poate fi dat ca exem
plu pe judeţ pentru preocupa
rea sa pentru sport.

Sigur, altele ar fi fost rezul
tatele tuturor echipelor parti
cipante In acest campionat din 
Divizia e din judeţul nostru, 
dacă ar fi fost mai mari posi
bilităţile financiare şi mate
riale ale sponsorilor pentru ca 
la rândul lor să poată sprijini 
şi asociaţiile, cluburile, secţii
le de fotbal, începând de la 
primul loc in clasament, până 
la ultimul. Dar, In mod deo
sebit ne gândim la Metalul 
erişclor, STU. Simeria, E.G.GJL 
Sălan şi Haber Haţeg; Vom 
reveni. SABIN CERBU

F T P T F m i r a i

FAZA JUDEŢEANĂ
REZULTATELE ULTIMEI ETAPE, 

DIN 2S MÂI 1995 :

Min. Livezeni — Min. Certej 2—1 
E.G.C.L. Călan — Min. Bărbăteni 2—1 
Favior Orăştie — C.F.R. Simeria 6—1 
Met. Crişctor — Victoria *99 Călan 4—2 
Jiul Petrih» — Minerul Tetiuc 3—0 
Haber Haţeg — Dacia Orăştie 2—9 
Min. Ghelari — Min. Şt. Vulcan 1—1 
Min. Aninoasa — A.S.A. Aurul Brad 2—2

CLASAMENTUL FINAL

1. MIN. CERTEJ 32 24 6 2 100— 28 78
2. Aurul Brad 32 19 2 11 80— 33 59
3. Min. Anin. 32 18 5 9 66— 33 59
4. Vict. Călan 32 19 2 11 66— 34 59
5. Min. Şt Vulc. 32 18 4 10 59— 48 58
6. Dacia Orăştie 32 19 0 13 92— 48 57
7. Constr. Hd. 32 18 2 12 74— 46 56
8. Min. Ghelari 32 15 5 12 62— 49 50
9. Min. Livezeni 32 15 5 12 51— 44 50

10. Jiul Petrila 32 15 3 14 66— 54 48
11. Min. Bărbat. 32 13 6 13 61— 47 45
12. Favior Orăştie 32 10 4 18 45— 72,34
13. Met. Crişcior 32 10 3 19 44— 74 33
14. Min. Teliuc 32 10 3 19 31— 81 33
15. E.G.C.L. Călan 32 9 3 20 39—115 30
16. Haber Haţeg 32 7 6 19 47— 95 27
17. CJ'.R. Simeria 32 2 5 25 24—106 11

JN PAGINA 
S P OR T 
DE MÂINE:

•  Apropo de Corvi
nul Hunedoara şi 
Minerul Gertej; 
Cum se dispută me

ciurile de baraj pen
tru promovare?

+  Un incita nt turneu 
de fotbal pentru co
pii, organizat de 
Asoc, jud. de fot
bal şi Coca-Cola 
5LA. TCmiş

9  Semifinalele eta
pei judeţene a Cu
pei României la 
fotbal

Indiferent cine vine la 
Deva sâ joace cu Vega, 
spectatorii, suporterii nu 
mai sunt stăpâniţi de emo
ţii, întrebându-se ce vor 
face fotbaliştii lor prefe
raţi. De unde această în
credere în echipă 7 Păi 
n-au fost pe aici echipe 
hipe Cotate în fotbalul di
vizionar B şi au plecat în
vinse la scor, după exce
lente partide făcute de de-

j r După un joc frumos, 
spectaculos

VEGA DEVA— ■ 
MINERUL MĂTÂSARI

4—0

veni? A venit şi Minerul 
Mătăsari duminică, cu o 
frumoasă linie de clasa
ment — locul 6, cu 51 de 
puncte şi un golavereV^e 
49—34. /■

Din primul minut, jocul 
gazdelor „curge“ spre poar
ta oaspeţilor printr-un fru
mos desen tactic, cu faze 
precise şi faze fierbinţi la 
poarta adversă. După ac
ţiuni de atac cu ocazii de 
a înscrie în minutele 4, 13, 
16, 23, 26, Ia originea că
rora s-a aflat Elek, Popa, 
Rădos, Ciobanu, Fartuş- 
nic, Luca ,în min. 28 Elek 
(excelent şi in acest rheci) 
pasează în careu şi de la 
Davidoni, balonul ajunge 
la Rădos, care înscrie din 
apropiere: 1—0. Patru mi
nute mai târziu, lâ o fază 
în careul oaspeţilor, un a- 
părător trimite la portar, 
mingea este interceptată 
de neobositul Pop?, şi o 
trimite ia plasă ; 2—0.

După pauză, lâ min. 
61, la un corner lâ poarta 
oaspeţilor, Rădos este îm
pins şi arbitru acordă, co
rect, o lovitură de la 11 m, 
pe care o transformă gol- 
geterul formaţiei Elek şi 
scorul devine 3—6. Deşi, 
în min. 70 devenii mai be
neficiază de o lovitură de 
pedeapsă (Elek a fosfaul
tat In careu), Rădos ratea
ză, dar tot el tfşi răscum
pără greşeala) în min. 74, 
pecetluieşte scorul final 
4—0 In favoarea gazdelor.

Ccfrect arbitrajul brigă
zii L. Grigoraş (Târgoviş- 
te), G. Munteanu şi M. Bu- 
nea (Moreni).

VEGA : : Ra&oveanu ('82 
Ciubotaru), Fartuşnic, Da
vidoni, Neagu, Tănase ('46 
Berindei), Luca, Ciobanu 
(’70 D. Gabriel), Rădos, E- 
iek, Szemely.

S. CERBU

P R O N O S P O R T  ;
CONCURSUL DIN 28 MAI 1995 I

BRESCIA — CREMONESE 1—2 2 I
CAGLIARI — NAPOL1 0—1 2 J
FOGfilA — LAZIO „ 0—1 2 i
MILAN — BARI 0—1 2 \
PABOVA — GENOA 1—1 X J
PARMA — FIORENTINA 3—0 I 1
ROMA — JUVENTUS 3—0 1 '
SAMPDORIA — INTER 2—2 X I
TORINO — REGGIANA 4—0 1 ‘
AC1REALE — PIACENZA 1—0 1 |
COMO — CESENA 2—0 1 J
PESCARA — COSENZA 1—I X ,
UDINESE — SALERNITANA 1—1 X l

Fond de câştiguri: 121 995 993 iei. i
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CUVÂNTUL LIBER
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Nu, nu este vorba de- 
spre emisiunea TV, reali
zată de Tituş Munteanu. 
O altfel de şcoală mi-a 
sugerat acest titlu. O şcoa
lă adevărată, dintr-o aşe
zare istorică a Ţării Za- 
randului, ' căreia mai zile
le trecute am fost tentată 
să-i spun „a .vedetelor". 
Pentru ca, în acea zi de 
Mai, în cabinetul de 1. ro
mână al Şcolii generale 
Baia de Criş, foşti şi ac- 
luali elevi şi dascăli ai a-; 
cestei şcoli s-au regăsit nu 
numai în, bănci şi la ca
tedră, ci şi în filele unei 
cărţi. O antologie de poe
zie, proză şi culegeri de 
folclor a foştilor şi actua
lilor elevi ai şcolii â fost 
lansată public şi mulţi din
tre autorii ei erau de faţă.

coala vedetelor"
Evenimentul de la Baia 

de Criş nu este întâmplă
tor^, cum nu este întâmplă
tor . nici efortul pe care 
prof. Liviu Lucaciu l-a fă
cut în alcătuirea - acestei 
cărţi. La şcoala de aici şi 
chiar în acel cabinet de 
1. română — iniţiat şi rea
lizat cu decenii în urmă 
de un inimos dascăl, dna 
prof. . Maria Lupulescu — 
au fost descoperite şi că
lăuzite întru exprimarea 
frumosului multe talente 
din rândul elevilor. Dar 
ideea de a strânge într-un 
volum tot ce s-a scris, cu

suflet şi cu har, de-a lun
gul ariilor în şcoală (şi 
chiar după absolvirea ei) 
aparţine profesorului Liviu 
Lucaciu. De aceea emoţia 
şi bucuria sa sunt atât de 
evidente la sărbătoarea 
lansării, la care au fost in
vitaţi, alături de autori, 
personalităţi ale scrisului 
românesc, profesori de lim
ba şi literatura română din 
Brad.

Despre oportunitatea a- 
pariţiei, cărţii, despre e- 
fortul făcut de prof. L. 
Lucaciu în alcătuirea ei, 
despre necesitatea continu

ării cercetării privind crea
ţia şi folclorul local, au 
vorbit scriitorul Mircea 
Sântimbreanu, dr. George 
Anca, profesorii Ionel Gol- 
cea, Romulus Neag, Mari- 
oara Lupulescu, Salyina 
Paşca, dl Popovici, -aflat 
la vârsta senectuţii, fost 
profesor al profesorilor de 
azi ai şcolii din Baia de 
Criş, alţi invitaţi.

Pentru o zi —• şi nu nu
mai, pentru că antologia 
rămâne — şcoala din Baia 
de Criş a fost o veritabi
lă şcoală a vedetelor. Ve
dete ? De ce nu ! E un titlu 
câştigat prin har, prin aura 
de lumina . a sufletului, 
prin onestitate.

LUCIA LICIU ?

\  La faza pe municipiul 
,i ''«va a concursului „Sani- 
i .ai pricepuţi" s-a înre- ' 
/. S tra t anul acesta o parti
cipare numeroasă. Este do
vada unui interes deosebit 
pentru educaţia sanitară şi 
acordarea primului ajutor.

După susţinerea probelor, 
teoretică şi practică, cla
samentul pe grupe de vâr
stă a fost următorul: •  la 
LICEE locul I a reve
nit echipajului Grupului 
Industrial de Transport 
Auto ; II — Liceului Teo
retic „Traian" ; III — Gru
pului Şcolar Minier ; la
şcoli Generale, ciclul
gim nazial: locul I — Şcoa
la Normală „Sabin Dră- 
goi“ ; II — Şcoala Gene
rală Nr. 5 ; III — Liceul 
Sportiv {din 9 echipaje 
participante) ; la clasele 

au participat 5 e-, 
chipaje, primele locuri re
venind, în ordine : I — şco
lilor nr. 2 si 4 ; II — şco
lilor. 5 şi 6 ;- III — Şcolii 
Generale 1.

Pe lângă participarea 
numeroasă (prezentându-se 
echipaje care nu se anun
ţaseră anterior), o altă do
minantă a- acestei’ între
ceri a constituit-o buna 
pregătire a sanitarilor, pen
tru stabilirea clasamentu

lui final fiind necesare şi 
probe de baraj. Premiile 
acordate au fost asigurate 
prin generozitatea sponso
rilor : Farmacia „Humani- 
tas‘‘ Deva şi S.C. „Ulpia" 
S.A. Deva, sectorul dul
ciuri. (V. ROMAN).

Despre pasajul pietonal 
aflat Ia intersecţia bule
vardelor Decebal şi Kogăl- 
niceanu . din Deva, pasaj 
ce „spintecă" blocul 14, în 
apropierea scării G a aces
tuia, se poate -spune, ne
exagerând prea mult, că 
este cea mai ieftină latri
nă publică din oraş. Tre
cătorul ce se hazardează
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Desen de CONSTANTIN GAVRILÂ

să-l străbată este „curtat" 
de cele ' mai pestilenţiale 
damfuri, generate de de- 
şeurile, mari sau mici, ale 
celor care făcând econo
mie de obrâz se deşartă 
acolo. Peste acestea se pot 
vedea cocoloaşe de hârtii 
şi chiştoace de ţigări ce se 
iăfăie lângă zidul pasaju
lui care, chiar măturate 
zilnic, tind să se perma
nentizeze în mixtura gene
rată de fiziologicele res
turi. Şi asta, când, la nici 
25 de metri, în „amonte", 
există un WC autentic.

' (A.S.)

între neplăcerile vârstei 
înaintate, pe lângă boli şi 
sărăcia cu care se luptă 
cei mai mulţi astăzi, se 
numără şi singurătatea. A- 
ceastă din urmă neplăce
re n-o resimt însă pensio
nariiCăminului de Bă
trâni Brad.

Şi nici colţii sărăciei nu-i 
ating pe cei aproximativ 
40 de asistaţi, câţi adăpos
teşte în permanenţă că
minul. Dintr-o sumă luna
ră de 42 695 lei, cât este 
costul întreţinerii unei per
soane, li se asigură un me
niu zilnic de aproximativ 
1 500 lei, din care nu lip
sesc crudităţile de sezon, 
fructele exotice şi dulciu
rile, care se alătură ali
mentelor bogate în pro
teine. Un ajutor în acest 
scop îl Constituie gospodă
ria anexă.

Pentru sporirea gradu
lui de confort pe eare-1 o- 
feră, în cămin au fost rea
lizate grupuri sociale! du
suri şi o nouă sală de me-

Vedere din municipiul 
Hunedoara. ;

Foto PA VEL LAZA

METAL -  URGIA"
Prima gală rock, găzdui

tă de municipiul Hunedoa
ra, a fost organizată de 
S.C. I.G.S.H. S.A., Sindica
tul Independent '„Construc
torul" al S.e. ICSH S.A. 
Hunedoara, cu sprijinul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului şi al D.J.T.S. Hu- 
nedoara-Deva. Formaţiile 
invitate: „Camuflaj 13“ 
din Călări, „Echinox" din 
Orăştie, „Gothic" din Lu- 
peni,, „Bethleem" din De
va, „Diesel" din Hunedoa
ra, „Ultimatum" din Timi
şoara, „Iris“ . şi „Timpuri 
Noi" din Bucureşti au sa
tisfăcut, prin stilurile a- 
bordate pretenţiile publi
cului venit dirn to t jude
ţul. Florin Silviu Ursules- 
cu a asigurat prezentarea 
galei, făcând şi două trans
misii, prin telefon, la pos
tul de Radio Bucureşti. A- 
precierile domniei sale la 
adresa organizatorilor, cât 
şi a primarului Remus Ma- 
riş, câre a , sprijinit^ desfă
şurarea manifestării, au 
fost primite cum se cuvine. 
de tinerii prezenţi în nu
măr mare la concert.

Intenţia de a se orga
niza o manifestare cultu
rală de audienţă în com
pletarea Campionatului

Mondial de Popice (juniori 
şi junioare) a .'ist fina
lizată cu succes, la gala 
Rock „Metal-Urgia" par®, 
cipând şi membrii delega
ţiilor sportive.

Sonorizarea de excepţie 
a fost realizată de Sfinxi 
Pro, toate formaţiile bene
ficiind de acelaşi regim, 
fără discriminări. La ora 
spectacolului, asupra Cas
telului Corvineştilor s-au 
revărsat valuri de lumină 
de la cele 20 de proiec
toare fixate definitiv, in
vitând la realizarea altor 
manifestări care să pună 
în evidenţă unicitatea lo
cului istoric. Atmosfera â 
devenit incendiară.; odată 
cu intrarea în scenă a Iui 
Gristi Minculescu şi a co
legilor de la IRIS, ca apoi, 
în final, TIMPURI NOI să 
convingă chiar şi pe cei 
sceptici că la Hunedoara, 
gala rock „METAL — 
URGIA" a fost o reuşită.

Iată, S.C. ICSH S.&. 
Hunedoara îşi ţine promi
siunea, construind din nou» 
‘cu profesionalism, pentru 
tinerii din Hunedoara, mo
mente de trăire spirituală 
din dorinţa de a face ceva 
si nu de a distrage.

MIRCEA GOIAS

mizări sporirea
se, în spaţiul celei vechi 
fiind acum cantina săraci
lor oraşului. Modernizarea 
continuă, fiind în curs de 
finalizare clădirile anexe, 
destinate îmbunătăţirii con

bfăcăminte şi lenjerie per
sonale, întreţinute cu gri
jă. Este nevoie să se re
facă sobele. Prin ajutorul 
unor firme — Gaşial, Me
tal Expres şi Macon, toa

Căminul de bătrâni Brad
diţiilor de timp liber ale 
asistaţilor. Acum, în ate
lierul de ţesut se realizea
ză layete, oferit© .unor u- 
nităţi din zonă, contra-par- 
tidă. (acestea le fac mici 
reparaţii). Urmează să se 
termine atelierul de ergo
terapie.

Prin reorganizarea spa
ţiilor se vor descongestio
na? dormitoarei© şi astfel 
vor putea avea;smăsuţe şi. 
scaune Ia dispoziţie. Deo
camdată, dispun de tele
vizoare, de paturi şi sal
tele noi. Şi fireşte de îm-

te din Deva — s-au făcut 
unele îmbunătăţiri ale con
fortului, reparaţii la clă
diri. Dl Gheorghe Sirco, 
directorul căminului, speră 
ca şi în continuare să be
neficieze de bunăvoinţa a- 
cestor agenţi economici şi 
a altora, pentru că „totul 
este legat de bani", iar 
anul acesta au primit cm 
60 de milioane de lei mai 
puţin decât au solicitat, 

jLa vârsta înaintate pe 
care o au, mai toţi pre
zintă probleme de sănăta
te. „Sunt - hipertensivi,, car

diaci sau au boli pulmo
nare, spunea dna Elisabe- 
ta Ruşu, asistentă medica
lă. Majoritatea sunt fumă
tori, alţii au consumat in 
exces alcool. Unii se simt 
bine doar dacă iau pasti
le cu pumnul, chiar fără 
motive reale. Alţii au sen
timentul de abandon, pen
tru că sunt ignoraţi de 
copii şi familii". . ..

Cum era timp frumos, * 
puţini stăteau în dormitoa
re. Majoritatea ocupaseră 
băncile din curte. Care 
cufundaţi în amintiri, care 
apatici. Dar am fost şl 
martora unor scene mal 
aparte. Doi . domni âu avtte 
nevoi© de arbitrajul direc
torului pentru a ajunge la 
...consens. Iar într-un a® 
colţ, mai tainic, un domn 
oferea unei doamne o cren
guţă de măr înflorit. Din
colo de vârstă, de suferi n- ; 
ţe ori nevoi, sufletul omu- j 
lui rămâne neschimbat. ]i

*  VIORICA ROMAN
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CUVÂNTUL LIBER

P e n t r u

f l o r i l e

n o a s t r e

Peste două zile, lui 
Florar îi ia locul Circ• 
şar, prima lună de va
ră. La graniţa dintre 
ele, în prima zi a lunii 
iunie, planeta sărbăto
reşte _ Ziua Copilului. 
Este ziua în care noi 
sărbătorim cele mai gin
gaşe flori -- copiii noş
tri;' Ei surit, bucuria . şi 
neliniştea- noastră, spe
ranţa pentru ziua de 
mâine, garanţia că tre
cerea noastră, prin via
ţă are un rost. Ei sunt 
tot ce poate avea mai 
scump sufletul unei 
mame, in ■ ei investim 
tot ce avem mai bun. 

i Despre copii se spu- 
) ne: cum îi, creşti, aşa 
\ îi ai. Deci, dacă te 6

, . n \
l respect pentru oameni, i 
/ pentru muncă şi pentru J 
1 tot ce-i înconjoară, vor \ 
ţ deveni oameni respon- l 
/ sabili şi destoinici, a- } 
1 predaţi de, semeni. j 
j Nici un efort nu este \ 
\ prea mare când este l 
i vorba, de copiii noştri. } 
I Din clipa în care le i 
ţ dăm viaţă avem dato-l 
l ria şacră să veghem a- 1 
/ supro_ lor. De când ii 
1 învăţăm să păşească, să 1 
\ vorbească, să scrie şi i 
i să citească, până îi con- ? 
) ducem la altar. Trebuie > 
1 să fim alături de su-  ̂
i fletul lor în clipele, de l 
1 reuşită, dar mai ales în ) 
I momentele de cumpănă. 1 
\ Trebuie să fim in per- ( 
l manenţă copilului nos- i 
, tru sprijin, exemplu si ' 
> sfetnic. (V. ROMAN) ’ \

' • s

Nani-nani, puiul ma mii!

F e m e i l e  î n  o r g a n i s m e  e u r o p e n e

La noi femeile promo
vate azi în funcţii de con
ducere sunt puţine. Iar 
la vârf prezenţa lor este 
„sublimă..., dar lipseşte cu 
desăvârşire". Sau aproape 
căci exceptând cele câte
va doamne senatoare nu 
avem nici uii ministru sau 
şef de partid femeie.’ Mai 
va, până să avem 12 fe
mei în guvern, cum este 
în col recent constituit în 
Franţa.

Participând la reuniunea 
unui organism european •— 
Comisia pentru cultură, e- 
ducaţie, formare, tineret, 
minorităţi, mass-medin, 
sport si programe europe
ne, din cadrul Adunării 
Regiunilor Europei — am 
avut curiozitatea, printiţa 
altele, să văd care este 
participarea feminină. A- 
tât din lista membrilor co
misiei, cât .şi din partici
parea efectivă la lucrări, 
am constatat că ponderea 
feminină în această comi
sie este de aproximativ 20 
la sută.

S-ar putea obiecta că' nu 
este im procent prea ridi
cat, reprezentativ pentru 
femeile bătrânului conti
nent. Dar este oricum in
comparabilă situaţia cu cea 
existentă la noi. Şi dacă 
tot ne străduim să fim ac
ceptaţi de Europa, grăbin- 
du-no să fim noi cei care 
fac primul pas într-un do
meniu sau altul — străda
nii care, până acum cel 
puţin, n-au prea fost pre
miate — ar fi timpul ca 
şi statutul femeii să se 
schimbe. Dar pentru asta 
este, desigur, necesar ca 
cei ce deţin puterea să fa
că şi altceva decât decla
raţii dc complezenţă pri
vind calităţile şi capaci
tăţile româncelor (sau poa
te o fac doar pentru a 
câştiga un masiv segment 
de viitori alegători ?).

Privindu-le pe partici
pante am observat că sunt 
tinere şi chiar foarte ti
nere, cum este dna Sandra 
Aidara, membră în secre
tariatul general ai comi

siei amintite, lată un mod 
fericit de a vedea lucru
rile, acordând oamenilor 
şansa afirmării la o vârstă 
când elanul şi puterea de 
muncă sunt la cote maxi
mo, fără a-1 obliga să ră- 
mână la stadiul de „tână
ră speranţă", până în pra
gul pensionării.

Din păcate, pe lângă pre
judecăţi de tot felul, ro
mâncele au mai avut de de
păşit în ultimii ani şi sin
dromul academiciene! cva- 
Sianalfabete. Dar până când 
va «dura acest lucru ? Pen
tru că, cinstit vorbind, fe
meile noastre nu sunt cu 
nimic inferioare celor din 
vest. Dimpotrivă. Să ne 
gândim cu cat curaj şi pu
tere de adaptare fac faţă 
privaţiunilor de tot felul 
in această aspră şi neaş
teptat de lungă perioadă 
de tranziţie, fără nici un 
rabat în pian profesional.

VIORICA ROMAN

CABINET COSMETIC
Măştile de fructe şi le

gume sunt cele mai bune 
pentru îngrijirea tenului. 
Acum apar căpşunile şi 
fragii; sucul lor este to
nifiant şi are, totodată, 
caţităţi astringente. Fruc
tul crud, zdrobit şi ames
tecat cu caimac sau smân
tână, înviorează tenurile, 
în luna mai, înfloresc 
trandafirii. Preparaţi apă 
de roze, pentru îngrijirea 
sistematică a tenului. Us
caţi petale de trandafiri şi 
păstraţi-le în săculeţe de 
pânză. Infuzia de petale 
de trandafiri se întrebuin
ţează pentru comprese şi 
pentru descongestionarea 
ochilor obosiţi.

PLANTE DE LEAC
• COADA ŞORICELULUI. Florile se taie de la 

locul unde începe să se ramifice inflorescenţa. Nu 
se culeg tulpiftile lemnoase şi cele care nu sunt aco
perite cu frunze. Se usucă aşezate în straturi subţiri, 
în locuri bine aerisite.

Ceaiul se prepară prin infuzie din două linguri 
de plantă la 500 ml apă. Este indicat în boli de sto
mac, ficat, măreşte pofta de mâncare, în tuse şi bron
şită, J n  stări nervoase. în  cura de primăvară, ajută 
la curăţirea sângelui. Sucul fiorii şi al frunzelor, stors 
şi aplicat proaspăt pe răni sau ulceraţii, hemoroizi 
are proprietăţi dezinfectante şi eicatrizanic.

GHICITUL ÎN CAFEA (III)
» Cifrele foarte bine" conturate (şi nerepetatc) juca- 

ţi-le la loterie pentru că merită !
> Litera A înseamnă cel mai adesea detenţie, în

chisoare.
» Litera H — va trebui să răspunzi la întrebări ne

plăcute..
1 Litera E înseamnă bucurii şi nepăsare în faţa gri

jilor de fiecare zi
' Litera 1 — muncă grea, obositoare şi fără rezul

tate mari.
1 Litera C — multe îndoieli, nelinişte.
1 Litera P — pericol de foc, apă, calamitate.

Litera S — câştig bun într-o afacere.
Litera V — prietenie, câştig bun.
Litera Z — sufletul îţi este cuprins do neîncredere. 
Bărbat călare arată că cineva îţi va face dezinte
resat un mare serviciu.
Un cap continuat cu o rochie — o femeie îţi va 
aduce o veste proastă.
Un cap continuat cu picioare despărţite arată băr
bat cu care vei avea discuţii neplăcute.
O mână (braţ sau palmă) — vei primi sigur un 
dar de care te vei bucura.
Câine înseamnă că eşti tu însuţi un prieten bun şi 
credincios pentru cei care te preţuiesc. (Va urma)

l REŢETE CERUTE DE CITITOARE
) » CLĂTITE-APERITIV. Se prepară un aluat obiş- ^
ţ nuil dc clătite din 2 ouă, făină, lapte (sau apă mine- l 
i rală ori sifon). Până co se „odihneşte", se pregăteşte 
1 următoarea umplutură : se toacă mărunt 250 g sun- 1 
I că slabă, se taie bucăţele 250 g ciuperci. Şunca se ( 
( căleşte în puţină grăsime, apoi se adaugă ciupercile, î 

amestecând continuu. Pentru ca să se lege, se pun J 
' 2—3 linguri de sos alb preparat din unt, lapte, făină \ 
\ — fierte 2—3 minute. Se coc clătitele, se umplu şi l 
, se aşază într-un vas de Jena cu puţin unt. Deasu- / 
’ pra se rade caşcaval, se adaugă câteva cuburi mici ) 
\ de unt şi se dau la cuptor cu foc mic. \

SA ZÂMBIM...
— Cred că o să di

vorţez. Soţia mea nu-mi 
mai vorbeşte de mai 
bine de trei săptămâni.

— Oho ! Mai gândeş- 
te-te ! Asemenea femei 
nu se găsesc prea uşor.

☆
— Este adevărat că 

femeile trăiesc mai mult 
decât bărbaţii ?

— Bineînţeles. Mai a- 
les văduvele...

— Domnişoară, văd 
în cărţi un tânăr de 
tobă, iar ghiocul îmi 
zice că-i frumos şi bo
gat.

— Ascultă atent! Poa- 
te-ţi zice şi numărul 
lui de telefon.

☆
SOŢIA: De ce vor

beşti in somn, dragă ?
SOŢUL : Este singura 

ocazie când îmi dai voie 
să vorbesc.

Desen de CONSTANTIN GAVRILÂ

E foarte greu, aproape . 
imposibil, să delimitezi cu 
exactitate unde se situea
ză limita între succes şi 
insucces, în general, pen
tru că fiecare persoană 
(respectiv, fiecare familie, 
fiecare grup) are propriile 
sale modele, propriile sale 
repere. Acest lucru se a- 
piică bineînţeles şi în ca
zul succesului-osecului sco-

iar supraaprecierea aces
tor posibilităţi şi deci e- 
xigenţe crescute vor de
termina suprasolicitarea şî 
vor determina trăirea a- 
fectivă a insuccesului şi 
dezvoltarea unui senti
ment de , inferioritate şi 
devalorizare. Trăirea repe. 
tată în timp a acestor'sen
timente negative determi
nă şi o atitudine negativă

Succes şi eşec şcolar (I)

iar, care, in esenţă, se o- 
bicctivcază în notele şco
lare. De ia început este 
necesar să atrag atenţia 
asupra faptului că cele 
două situaţii extreme — 
dezinteresul total, devalo
rizarea notelor şi interesul 
exagerat, supervalorizareâ 
notelor de către elev şi 
familia lui — sunt la fel 
de nocive pentru evoluţia 
şcolară a copilului şi dez
voltarea sa psihologică nor
mală.

Familia are propriile 
sale pretenţii în ceea ce 
priveşte rezultatele şcola
re; ca urmare, în funcţie 
de aceste pretenţii pe ca
re treptat copilul le adop
tă şi le interiorizează, de
venind propriile sale repe
re, la obţinerea unei note, 
el va trăi un sentiment de 
succes sau insucces. Ace
eaşi notă (să spunem 7) la 
un copil va determina un 
sentiment de succes, la al
tul un sentiment de in 
succes, în funcţie de ni
vel sau de aspiraţie şi de 
posibilităţile sale intelec
tuale. Cel mai important 
lucru este însă ca exigen
ţele, nivelul de aspiraţie 
al copilului şi al familiei 
sale să fie adecvat posibi
lităţilor sale reale, să se 
bazeze pe o bună cunoaş
tere a acestor posibilităţi. 
O subapreciere a posibili
tăţilor copilului şi ca a- 
tare exigenţe scăzute vor 
determina o’ substimulars

faţă de şcoală, ce se con
cretizează în absenteism 
şcolar, refuzul de a învă
ţa ceea ce reprezintă de 
fapt o reacţie de apărare 
faţă de eşec.

Nu trebuie să uităm nici 
o clipă că fiecare persoa
nă are propriile sale par
ticularităţi de dezvoltare, 
propriile sale aptitudini 
care trebuie puse în. va
loare. Un copil poate ast
fel să fie foarte talentat 
la desen, muzică sau ma
tematică, dar verbal se ex-t 
primă greoi (nu poate 
să-şi exprime cu uşurinţă 
ideile, cunoştinţele). Al
tul este foarte bun spor
tiv, dar are dificultăţi la 
matematică. Altul, foarte 
bun la. matematică şi lim
ba româiiă, este foarte ne
îndemânatic la lucrul ma
nual şi la sport. Foarte, 
foarte rar se întâmplă ca 
un elev să fie foarte bun 
la toate disciplinele, de la 
matematică şi limba ro
mână până la lucru ma
nual, caligrafie şi sport. 
Şi atunci, mă întreb, cum; 
este posibil, şi dacă este; 
pozitiv din punct de ve
dere psihologic, ca în cla
sele primare (în,, special1 în 
primele două), să întâlnim 
un număr aşa de mare de, 
premianţi cu media gene
rală 10 ?

(Va urma)

DORINA LOGtN, 
psiholog

i mmm m u u  p j * . - a i  mmm mmm
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i H O R O S C O P  j

S-ar fi părut că : prin 
concesionarea' către ' 'Rom- 
telecom a Staţiunii balnea
re .şi prin stagnarea cel 
puţin temporară a valori
ficării îzăCâmâiltuItti de lâ 
Găzăneşti-Ciungani şan
sele de dezvoltare ale ca- %

- rrumei Vata de Jos s-au
• diminuat. Este doar o a- : 
parenţă. In compensaţie, şi 
poate chiar mai mult, se 
dezvoltă industria de pre
lucrat* a lemnului; iţea a 
caleitei şi un sector pri
vat de producţie divers şi 
dătător do speranţă. Cât 
despre concesionarea sta
ţiunii balneare cătate 
Komteiecom, după ce am

- văzut ceea ce se putea ve
dea aici zilele trecute, â- 
ceastâ tranzacţie este un 
câştig pentru economia, 
dar şi pentru viaţa socia
lă a comunei, între ase
menea coordonate a chib
zuit consiliul local buge
tul pe anul în curs al a- 
cesteia.

Potrivit informaţiilor pe 
care ni le dădea dna Mă
ria Aldca, contabilul con
siliului, bugetul pe anul 
trecut s-a cifrat la 35,25 
milioane lei, la capitolul 
venituri, din care 27,3 mi
lioane, venituri proprii. 
Discuţia pe această temă 
cu dl Nicoiae Crepeea — 
viceprimarul comunei Va
ta de Jos, începe deci de 
la modul de folosire a bu
getului pe anul trecut :

— &m cheltuit din bu

get, pentru întreţinerea sau 
reabilitarea unor drumuri 
comunale, cum sunt cele 
de la Ociu, Brotuna, Qci- 
şor. Q perie a lucrărilor a 
fost făcută de către cetă-

cheltuieli de gospodărie 
comunală, asigurarea func
ţionalităţii sectorului de 
sănătate, a celui de cul
tură şi a administraţiei 
locale. - ‘

0 care-şi

ţeni, care, în satele res
pective, dovedesc o con
ştiinţă civică ridicată. Pen
tru întreţinerea zonelor
verzi, am cumpărat şi 
plantat arbuşti ornamen
tali. Am realizat documen
taţia preliminară şi pe cea 
tehnică, pentru o serie de 
lucrări care vor fi ataca
te din bugetul acestui an. 
Cam puţine, dar şl buge
tul a fost puţin, 10,86 mi
lioane lei ne-au adus la' 
veniturile proprii taxele 
pentru folosirea terenuri
lor proprietatea domeniu
lui public, cum este şi cel 
folosit de Romtelecom.

— Ce transferuri aţi pri
mit anul trecut, de la bu
getul judeţean ?

— 7,59 milioane lei, pe' 
care le-ara folosit pentru

— Să discutăm în conti
nuare despre bugetul pe 
acest an. Ca trăsătură ge
nerală, cum U apreciaţi ?

— Ne permite să ne 
mişcăm maţ lejer in do
meniul investiţiilor. Trei 
lucrări pe care ni le-am 
programat pentru, acest 
an — cămine culturale in 
satele Ociu şi Basarabasa 
şl asfaltarea unei străzi 
In satul centru de comu
nă, se vor ridica la o va
loare de investiţii de peste 
45 milioane ici.

— Finanţarea -acestora 
va fi susţinută de la bu
getul judeţean ?

— Nu numai. în' propor
ţie de 39—35 Ia sută, ele 
vor fi finanţate din veni
turi proprii, obţinute, in 
principal, din concesionări 
de terenuri.

Mandatul răspunderii, al îndatoririlor
faţă de obşte

In faţa Oficiului poştal 
din centrul comunei Baia 
ds Criş, câţiva săteni stă
teau la taifas. Ne-ara o- 
prlt lângă dumnealor, 
le-am dat bineţe respec
tuos şi am intrat în vorbă. 
Despre treburile comunei, 
despre necazurile cu .ploi
le astea, care nu ne dau 
pace să lucrăm în câmp“, 
despre câte şi mai câte. 
Am întrebat ce mal este 
nou pe la primărie, prin 
comerţ, ce se mat tace 
pentru gospodărirea şi în
frumuseţarea comunei. Am 
întrebat ceva şi despre a* 
teşii din parlamentul co
munei, adică despre eon- 
slheri. Am auzit şi ne-au 
bucurat vorbe de laudă 
şi apreciere despre consi
lieri, cum sunt Vaier r1 •• 
csiu, loan Parca, Liviu 
Lueaciu, Avram Ivaşca, 
Didiana Martin, Eugenia 
Dărăştean, de fapt, despre 
toţi cei care formează par
lamentul, legislativul co
munei. Cum numele dlui 
Vaier Bociu a fost rostit 
de mai multe ori, ne-am 
oprit la dumnealui. Din 
mai multe motive : este 

' decanul de vârstă al con
silierilor, un bun gospo
dar, respectat şi cu iniţia
tivă, cu idei, dar unul ca
re nu numai că spune ce 
şi cum ar trebui făcut, ci 
pune efectiv mâna la trea
bă.

L-am întâlnit pe strada 
unde locuieşte, Brazilor,

nr, 2, o casă mare, ară
toasă, unde mâna bunului 
gospodar se vede pretutin
deni. .

— Stimate dle Vaier Bo
ciu, v-am ruga să vă o- 
priţi la câteva dintre idei- 
le, propunerile cu care aţi 
venit dv. In vederea solu
ţionării unor situaţii din 
viaţa de fiecare zi a co
munei, a sătenilor.

— Eu fac parte dlrt co
misia care se ocupă de 
problematic» socială •— 
comerţ, sănătate, prestări 
servicii etc. împreună cu 
alţi consilieri am văzut

situaţia grea in care tră
iesc unele familîj nevoia
şe, 37 Ia număr In toată 
comuna. Am propus şi am 
susţinut ca periodic să li 
se acorde acestora ajutoa
re materiale băneşti. Ei 
s-au acordat în două tran
şe. Am susţinut să ne gos
podărim mai bine comu
na, să-i înfrumuseţăm stră
zile, faţadele, să curăţăm 
şi să extindem zonele şi 
spaţiile verzi, păreuleţm 
din centrul comunei, să 
plantăm pomi, flori etc., 
ceea ce s-a şi făcut, mai 
cai seamă pe străzile Fio-

judecată
I Nu cu mult timp în urmă, scriam despre o ini- 
, ţiativă de hotărâre a primarului oraşului Brad prî- 
' vind parcelarea unor terenuri în loturi pentru gos* 
I podarii individuale la Şteampurile Vechi, în vederea 
. atribuirii lor unor gospodari ce ar urma să fie strâ- 
f mutaţi de pe amplasamentul amenajărilor pentru 
I realizarea acumulării de apă de la Mihăilcni. Ne ex- 
l primam atunci convingerea că această iniţiativă va 
găsi înţelegere la consilierii oraşului Brad, fiind vor* 

1 ba de o lucrare care interesează într-un grad înalt 
I populaţia oraşului. Nu ne-am înşelat.
, în ultima şedinţă, Consiliul local Brad a hotărât 
parcelarea respectivului teren, aparţinând domeniu- 

Hui public, In 18 parcele de câte 10 ari, pe care Regia 
I Apelor Române să construiască gospodăriile ce ur
mează a fi strămutate. (I.C.)

rilor. Gorunului, pe multe 
altele. Un lucru pe care 
ăş vrea să-l subliniez este 
că am ieşit mai mult pe 
străzile lăturalnice, nu nu
mai în centru, cum se o- 
bişnuia.

— Am aflat că luna a- 
ceasta aţi dezbătut şi bu
getul pe acest an, defalca- 
rea lui pe sectoare, prio
rităţi.

.— In primul rând tre
buie reţinut că bugetul co
munei este mic, nu acope
ră toate cheltuieUle care 
trebuie făcute pentru a 
rezolva multele pţobleme, 
unele stringente din viaţa 
comunei. Eu am fost con
tabil şef o viaţă întreagă, 
mă pricep la drămuirea 
banilor cu zgârcenie chib
zuită, dar, repet, bani sunt 
puţini la primărie. Va tre
bui si găsim orice forme, 
să valorificăm toate posi
bilităţile din care se poa
te scoate un ban pentru 
folosinţa obştii.

...Vorbele înţelepte ale 
decanului de vârstă din 
parlamentul comunei, care 
are priceperea drămuirii 
cu folos a fiecărui leu, 
sunt împărtăşite de toţi 
consilierii. în deplină în
ţelegere chibzuiesc laolaltă 
pentru găsirea celor mai 
bune căi de acţiune spre 
binele obştii, al 'sătenilor 
care i-au ales în frun
tea lor.

GH. I. NEGREA

I
PERIOADA 30 MAI — 7 IUNIE 

B E R B E C I

Bugetul comunei pe a- 
cest an se cifrează la 134 
de milioane de lei, din 
care 35 de rnilioane din su
me defalcate.

— Apreciaţi că consiliul 
local a folosit bine toate 
pârghiile pe care le pune 
ia îndemână cadrul legi
slativ emit pentru alimen
tarea bugetului local cu 
venituri proprii ?

— Cred că le-am folosit 
bine, dacă avem in vede
re câ ne-am creat premi
sele ca anul acesta să rea
lizăm mai multe lucrări 
pe anul trecut şi gradul de 
participare la finanţarea 
lor cu venituri locale.

— Dle vicepriraar, s i ne 
proiectăm pentru scurt 
timp în viitorul zonei din 
care face parte comuna 
Vaja de Jos. Există un 
plan de amenajare a zone
lor Munţilor Apuseni, un 
program naţionaL Comuna, 
dv. este prinsă cu ceva in 
acest program

— în proiectul respectiv, 
in urma dezbaterilor in 
consiliul local, şi comuna 
noastră a fost indusă cu 
câteva acţiuni mai de am
ploare. Este vorba de o 
aducţiune de apă de la 
Peştera-Prihodişte, moder
nizarea dramului Vaţa de 
Jos —- Căzăneşti — Petriş 
— Zam — fostul „drum 
al regelui", moderniza
rea drumului Vaţa — Ciun- 
gani, Îndiguirea Crişuliii 
Alb pe teritoriul comunei.

ION CaOCEEI

\

| Sensibilitate la probleme familiale. Fiţi mai coo- j 
I perant cu cei de acasă. Suspiciuni nejustificate faţă I 
| de partenerii dv. S-ar putea să fiţi implicat intr-un " 
I proces. întâlnire cu persoană care nu vă este indife- | 
« rentă. Nu vă măriţi numărul duşmanilor, spunând u- * 
I nora adevărul în faţă. La serviciu — toate bune iidar I 
, ocupaţi-vă şi de sănătatea dv. c ,
I T A U R  |
, Surprize plăcute, chiar băneşti. Vă faceţi mai jţreu J 
l înţeles. Ziua de 1 iunie vă este favorabilă încheierii 
• unor afaceri. Activităţile casnice vă iau multe ore.ibu-
I minicâ — odihnă, companie plăcută. Drumurile iâ se 

încrucişează cu ale unei persoane de care vă era dor.
'  Dacă unul din copii v-a făcut o poznă, dovediţi în- 
| găduinţă.
; G E M E N I
|  Sensibilitate, subiectivitate. Sunteţi impresionabil 
■,1a necazurile celorlalţi. Mare dorinţă de exprimare;
I veţi primi o surhă de bani. Nu suspectaţi pe cel care | 
" este bine intenţionat, dorind să yj| ajute. Probleme *
I eu fraţii dv„ care nu vă înţeleg. RmăţUle eu persoa

nele mai tinere ori cu copiii vă aduc mulţumire su- 
î fletească. Nu începeţi săptămâna cu, ceartă. Veţi- be- 
f i ia de ajutorul unei pers< am ti. ? poziţională so 
* eial, spre a vi pune în aplicare planurile secrete.
| R A C
* Stare de Interiorizare. Veţi fi copleşit cu atenţii 
j plăcute. Sâmbătă — zi de cumpărături,-de analiză a 
' fondului monetar. Duminică veţi găsi ceva de lucru, 
k dar e mai bine să nu vă obosiţi. Luni, primiţi şi daţi i 
J telefoane, faceţi un drum scurt. Preocupări estetice, J 

bună dispoziţie. Miercuri la slujbă veţi fi mai mult J 
solicitat. ’

î L E U  j
I Azi aveţi nevoie de conversaţie Veţi medita şi I 
I veţi descoperi ceva neplăcut. Sunteţi intr-o dilemă-.'
I sentimentală ? Simţiţi nevoia unei schimbări funda- {
J mentale, care va veni. Sunteţi racordat Iş o Înaltă- 
j -tensiune şi rezolvaţi totul în viteză. Nu uitaţi să văl 
* „deconectaţi", Duminică, dispoziţie pentru un dineu;
I spectaculos. Afacerea de anvergură in care sunteţi i 
„ cooptat implică şi fonduri. Cereţi sprijinul financiar J 
1 şi moral al unei persoane cu experienţă ! j ‘
î F E C I O A R A  I
{ Tranzacţii comerciale riscante. Nu vă dezamăgiţi J 

copiii, negiijându-i. Autocontrolul este foarte irapor-1
(* tant. Sunteţi simpatic şi -încrezător; este posibil să* 

vă faceţi no» prieteni. Nu «puneţi tuturor ce planuri j 
J aveţi, căci duşmănii atâta aşteaptă. îndreptaţi mărea,
| dv. curiozitate către studiu. Relaţiile cu rudele apro-1 
> piat* «unt ceva mai bune, Stare psihică labilă; ievi- J 
I taţi să faceţi reproşuri persoanei iubite, căci o dis-»
* pută v-ai luce stări n plă I
j ' "  ' ‘ B A L A N Ţ A . j
* Toate reflectoarele sunt pe dv. t Câştigaţi presti- l
I giu. Invitaţie Intr-un mediu care vă va prii; nu re- j 

fUzaţi. Prietenii vă vor „sechestra" şi toate delicate- j 
|  sele vor roi în jurul dv. Duminică, sunteţi in plină»
J formă cerebrala. Acasă veţi fi un am practic, puipnâ I 
» lucrurile-In ordine, dâr nici la slujbă nu scăpaţi de,
I muncă. Se impune un control medical. Nimiĉ nu-i mai | 
î important ca sănătatea. Bunul mers al afacerilor vă»
I cere alergare, telefoane, taifas. J
I S C O R  P I  O N J

I V-aţi cam neglijat aspectul exterior şi efectele a-1 
supra psihicului nu sunt prea bune. Dorinţă de afir-1 

j mare, veşti din străinătate  ̂BŞferenţa între posibil şi *
I imposibil'de realizat vă deprimă ţ deci nu vi propu-[
J neţi prea multe, nu vă suprateiieiteţi. Evaluaţi prio-*
I rităţile I Situaţia familială se îmbunătăţeşte, căci ru-1 
* dele vă susţin. Activităţile dte divertisment vi .afcag, J 
I dar, -atenţie, nu le neglijaţi pe cel® mai importante. >
î S A G E T  A T O R  \
I Nu amânaţi plata taxelor ! Joi, zi norocoasă; nu I 
* ezitaţi să luaţi o hotărâre importantă. O plimbare In „
I aer curat v-ar fi de folos, dar treburile casnice vă i 

reţin. V-ar prinde bine duminică puţină muzică şi I 
[ lectură. Evitaţi disputele cu un coleg. Veţi avea mult I 
I de lucru acasă şi la slujbă, dar veţi fi recompensat. |
» Sunteţi în centrul atenţiei generale şl străduiţl-vt să »
I şi rămâneţi. I
! C A P R I C O R N
I Canalizaţi-vă energia către problemele din căs 
" nicia dv. Nu veţi duce la bun sfârşit o lucrare de l%
(mare anvergură. Nu încercaţi să vă impuneţi, căci | 

echilibrul relaţiilor cu partenerii este fragil. Reuniune J 
j de familie; sănătatea vă joacă feste. Relaţia cu per- i
I soana iubită va căpăta stabilitatea dorită. Călătoria I 
J de divertisment pe care v-aţi propus-a se transformă j 
I într-una de afaceri. |
J V Ă R S Ă T O R  :
I Vă preocupă relaţiile eu colegii de serviciu. Capa- | 
» citatea dv. de manifestare este maximă. Rezultate * 
| bune în aplicarea unor planuri. Scad tensiunile cu J 
J partenerul de viaţă - deoarece îi daţi dreptate. Durai- .
|  nică, zi de studiu sau literatură. Mizaţi pe informaţii Icare nu se vor adeveri, judecata vă va fi influenţată 
J de emoţii puternice. Marţi, norocul vă surâde şi veţi 
j reuşi în ceea ce v-aţi propus.
; P E Ş T I
|  Veţi rezolva treburi în casă, sub nivelul dv. de 
* pregătire. Luna iunie începe sub cele mai bune aus- 
I picii. Veţi pune copiii dv, mai presus de problemele 
'slujbei. Mesaj codificat de la şeful dv.; este un test
(şi soluţia vă este la îndemână. Momente de derută. I 

O persoană de sex feminin are influenţă hotărâteaire * 
* asupra dv. Puteţi conta pe sinceritatea el. Veţi primi | 
I vizita unei persoane de care depindeţi financiar. 1 
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■*+ IN F O R M A Ţ IA  N EF O L O S IT A  9
_  _  SANSA P IE R 0U T A

S o r t im e n t  tâ r g  , t t im e n s - iu n i  f̂fT" 
f  o r m a te  s-i c a ta r i  ,va rit^ t^  <f

- CHERESTEA DIN RASINOASE
- RLACAJ DIN FAG
- PFLDUR w ~*
- PAL HIDROFUG AT
-  PAL MELAMINAT
- PLA C I F A IA N Ţ A
- P A R C H E T  DE F A G .

LA P R E T U R I  AVANTAJOASE 
G ă s i ţ i  n u m a i  ia  :

'ADMINISTRAŢIA FINANCIARA 

rÂ MUNICIPIULUI DEVA ’ 

O R G A N I Z E A Z Ă

I

***'*JV5.'*«̂*̂?
w i

R e l a ţ i i  v D - n a  G in a

C T O f t IM IT A T  ♦
PRETURI AVANTAJOASE inclusiv

- SODA CAUSTICA - cutii a 1 kg. S§jj- LfOO
- HÂRTIE «IGIENICA - 1 bucata 190 le i

{ 100  b u c ă ţ i  /  a m b a la  j )

- CIMENT - sac a 50 kg. j; ; 5.700 lei
- VAR - sac a 30 kg. 4 0 0 0  lei
- PLACI ONDULATE DIN ASBOCIMENT

{ form at 1420 x  1300 mm ) 1 bucata 5.700 le |
G ă s i ţ i  a c u m  ta  : i$ tr

irTjnrnrr
l '.'v'Mv m m tv m

impukificare

, In dota de 16 iunie 1995, om 10,00, ; Mai mulţi producători a» I 
l la sediul instituţiei din Deva, Piaţa Uni- ; griooiî, în special cultivatori j 
I tiirnr. 2, pentru ocuparea următoarelor J de grâu. ne-au sesizat fapf 
î posturi vacante î j *"* **̂ >nUrite *• &&l*
! •  INSPECTOR DE SPECIALITATE]
I (economist), profilul finanţe contabilitate; *mPurifJcatf *u un procê‘ * - • • - - - - * destul de ridicat de secară, ;.

(ceea ce se vede foarte 
fe te® acum In câmp) sunf

|  — 3 posturi în cadrul serviciilor de con- j 
î trol agenţi economici * î Aa au cumpărat sămânţa. I
. - de la Semrom Orăştie, I

•  REFERENT DE SPECIALITATE j ' ţS & A i]
\ (economist), profilul finanţe contabilitate \ care au livrat la distribuî j 

4 posturi în cadrul serviciilor TREZO- | ţor şi cei care o vând a*
! RERIEI DEVA.
1 I
; Relaţii suplimentare privind condiţii- j
j le de participare, actele necesare Înscrierii j 
î Ia concurs, tematica şi bibliografia se ob- j 
; ţin la sediul instituţiei, biroul salarizare, *
i juridic şi administrativ, camera 10. (345) I

cam neglijat selectarea el 
corespunzătoare. Este unt 
semnal care trebuie să fie» 
recepţionat cum se cuvin*: 
pentru ca în viitor culţi»5 
vatorii de grâu să nu mat 
fie nevoiţi să facă în plo*r 
încă o lucrare de purificau* 
a lanurilor. (N.T.)

I
mm

Fag ere MOTOROLA la cele mai avantajoase;: 
i preturi;. Contactaţi S.C. COMSER S.R.L. \ 
î Hunedoara, ’tel.716915» 716551, fax:71o773 t  
I Posibilităţi de comunicare a,: mesajelor •’m j 
j. Deva, Hunedoara, Simeria, Orăştie, Bucureşti, ! 
|  Constanţă, Braşov,- Craiova,* Piatră ' Neamţ, 1 
j Suceava, Bacău, Galaţi, Satu Mare, Timişoara |  
|  Oradea, Reşiţa, Tîrgu :

Angajăm reprezentanţi de vânzări! ş v

I —

I
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tragerea

LOTO SPECIAL „6/49“ 
din 28 mâi 1995 

13, 33, 16. i, 39, 36.

TRAGEREA NOItOO 
din 28 mai 1995 

% 7, 8, 7, 6, 9, 3. 1

cu sediul în Deva, 
str. 1 Decembrie. nr. 37 A

S.A, DEVA j

I
I

j  SOCIETATEA „APOLLO“

I 
I 
I
I tru tip NOVISSIMA 
|
. •  Preţ negociabil. I >
I Informaţii suplimentare la telefoane- I I
|  le 614296, 612187. (151265) > |

--------- { I

C U M P Ă R Ă :  I
•  lăzi P.V.C. 1/12 cu sticle de 1 U- |

S.C. GAMA PKESTIMPEX S.R.L. DEVA 
Organizează cele mal frumoase şi tentante 

excursii de 12 zile tn GRECIA.
Informaţii şl înscrieri la sediul firmei din 

Deva, str. D. Zamfirescu, bL C (TCH) et, 4, tel. 
054/627866; 627906, orele 9—17 (sâmbătă 9— 
12), preţ informativ 225 dolari si 100 dolari în 
lei. -----

^ZW M W M W W W âW W W .W .* • ■•WVJV^: I
S.C. „MARMOSIiP* S.A. SIMERIA 

Anunţă majorarea preţurilor cu* ridicata şi amă. 
nuntul, începând cu 1 iulie a.e., la următoarele pro
duse :

•  blocuri marmură şi piatră. între 1,11—1,475
« mozaic ROMAN — 1,32

contur poligonal — 1,32 ^Şiiv 
•  mozaic granulat (caligran) — 1,32.

|  ‘Ai»»» Vaua» i  aaVaaxVy»V »̂® ainriraa

TOMBOLA
KANIZSA DREHER

I  _  R

I
I
î TALON PE PARTICIPARE
I Numele şl 
|  prenumele:.
I - Adr0Sâ<«*«• **%•****»*»*»®M**.*J«iUltlMIiUiiittAiitMttiiomUlillIi«■

telefon
|  Berea preţerată ■.•.■...,1.....*...........
j â.c. BERE KANIZSA S.R.L. Satu Mare
|  B<M Traian 5/51 tel.; 061-711381, -737013 fax 064.190995

I Centrul de distribuire Deva, f
I str. 22 Decembrie, nr. 257 I
|  (S.C. „Polidava" S.A.), Tei. 621750 „ |
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Important de reţinut! Seria câştigătoare Ia Tom- i 
boia Magic BAA pentru câştigul de 12 milioane Iei, , 
biletul câştigător poartă numărul 0997001. Printre ui- \ 
timii câştigători din judeţul nostru la Tombola Ma. ţ 
gic se numără şi dna Bugnaru Ileana, din Deva, cu , 
3 milioane lei şi Suciu Aurel, din Hunedoara, cu peste ' 
2 milioane Iei la tragerea Loto 6/19. Cine joacă poate V 
câştiga ! (349) 1

mai mare

. en gros din
ţara tfe

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA 
IMPORT VEST

VA OFERĂ i
îmbrăcăminte sortată.
— ofertă bogată în sortimente de sezon 
îmbrăcăminte nesortată, colectare originală, 
în- pungi, între 5—15 kg, cantitatea mini
mă de vânzare — 100 kg

NOU î NOU ! NOU !

Îmbrăcăminte NOUA din import China 1

•  treninguri şi bluze din bumbae
•  bluze mătase

* iSa preţuri accesibile /

j ATENŢIE!/! ' ' J
! Noua noastră adresă : Cluj-N., str. Iuliu
Maniu, nr. 6. Tel./Fax: 064 — 194030, 193493 
(luni-vinerl: 8-16). Orar depozit: 'satul Vlaha, 
luni — sâmbătă, între 9—16.

VANZARI-.
CUMPĂRĂRI

•  Firma VIECO COM 
SRL Baia Mare vinde 
VAFE pentru îngheţată, 
format mare «şi mic, în 
cantităţi industriale. Tel. 
062/431045 si 424842.

(150880).
•  Vând Volkswagen ' 

Jctta, pentru dezmembrare, 
tel. 054/027323, după masă.

(15058G)
•  Vând apartament trei

camere cu garaj. Deva, 
Teilor, bl. 40, tel. 621297. 
orele 8—M, 020263, Orele 
16—20. (1414)
, •  Vând apartament 4 

camere, ultra, decomandat, 
central, tel. 612280, 622905,

‘ (150585)
•  Cumpăr apartam ent,

3 sau 4 camere, cu garaj, 
tel. 628974. (1452) -

•  Cumpăr apartament
2 -3 camere decomandate, 
exclus parter şi ultimul 
nivel. tel. 622222. (1453) ;

•  Cumpăr apartament
două camere sau garsoni
eră confort I, zonă bună, 
tel. 713118. (1457)

•  Vând cărămidă 20 000
buc si piatră fundaţie,"su
naţi la 660752, după ora 
17.' (1459)

•  Vând apartament două 
camere, Gojdu, bl. O 4 ,; 
scara IV, etaj 1, ap,^ 7,

• relaţii la domiciliu, , între 
orele 16—21. (1463)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere, cartier Mă- 
răşti, tel. 624379. (1472)

•  Vând apartament 4
camere, N. Băleescu, tel. 
626593. ’ (150517)

•  Vând apartament două
camere, bl. 50, ap. 57, Mi
cro 15. (150518)

•  S.C. Comsilva S.R.L. 
Simeria, str. A Iancu, bl.
7 (braserie central) vinde 
compresor 2 kw pentru 
vopsit auto. (1489)

•  Vând parcele pentru, 
construcţii de case, cabane 
ele vacanţă sau alte desti
naţii cu scop de agre
ment. posibilităţi de . ra - ,. 
corelare apă, gaz, canali-_ 
zare. Deva, tel. 624427.

(1497)
•  Vând VW Golf Diesel

cu 5 viteze, neînmatriculat. 
Deva. 624427. (1497)

•  Vând cap tractor
maren DAF. an fabricaţie 
1987, 260 KW, preţ 16 000 
DM, tel. 025529. (1490)

•  Vând apartament două 
camere, mobilat, cu mul
tiple îmbunătăţiri, tel. 
625529 după ora 17.

(1490)
•  Vând Fiat Croma. TD,

1987, înmatriculat avariat, 
tel. 651077. ' (1499)

•  Vând tractor U 650,
M, remorcă si plug; Ostro
vul Mie, 13.' . (8691)

•  Vând cazan de încăl
zire centrală, iiUport. mo
tocicletă Simson, tel. 
061913. (7425)

•  Vând casă şi g ră 
dină, Balşa, nr. 180. In
formaţii Şagu, judeţul A- 
rad, tel. 119. (7423)

•  Vând casă în Reriu,
nr. 172. Informaţii Beriu, 
nr. 4. (7424)

•  Vând casă în Căstuu,
hr. 98, patru camere şi de
pendinţe, grădină mare. 
in firm aţii Căstău, nr. 27, 
tel. 056/140153, după ora 
21. (7426)
■ •  Cumpăr Dacia 1300,. 

yeche, sub 8 ani, înm atri
culată. Informaţii tel. 
651074, Brad după ora 20.

(9191)
. •  Vând Dacia 1100,) stare 

bună funcţionare, break, 
convenabil, preţ convena

bil. Haţeg, bloc 1, Bucura, 
ap. 12.' (8696)

•  Vând caroserie Dacia
1300, tel. 720426. "" (0731)

•  Vând garsonieră H u
nedoara, -str. Transilvaniei, 
nr. 2 A, ap. 2, parter, tel. 
720932. ' . (0732)

•  ' Vând apartament 4 
camere, Hunedoara, Eroi
lor, nr. 7, bloc 30, ap. 3.

(0733)
•  Ocazie unică. Vând 

teren în str. Dorobanţilor 
(Ceangăi), posibilităţi deo
sebite construcţii. 315 mp/ 
IV mii mp negociabil. Tel. 
716282.

PIERDERI
. •  Pierdut certificai nr. 
1577, al S.C. Textilcom 
Ramona S.R.L. Deva, din 
2 mai 1991, eliberat de 
Direcţia Finanţelor Deva. 
1 declar nul. (1465)

•  Pierdut legitimaţie 
handicapat nr. 281, pe nu
mele Iuga Cornelia Vio
rica. Se declară nulă.

OFERTE
DE SERVICII

•  împrumuturi in Ici
primiţi la Casa de Ama. 
net Simeria, toi. 661721.

(150573)
•  Prestez evidenţă con

tabilă pentru societăţi co
merciale private. Relaţii 
la tel. 618112. orele 16—21.

(1460)
•  La Deva CASA DE

AMANET „ARISTOCRAT" 
oferă împrumuturi im e
diate, tel. 614570. (150572)

•  Urgent oferim spre 
demolare casă str. M. E- 
mineseu, nr. 71. Vindem 
materialele recuperabile. 
Informaţii tel. 611932 
sediu I.P.H. Deva. (1479)

•  S.C. Agromec S.A. 
Cârncşti — Retezat
anunţă concurs pentru 
postul de manager, în 
baza Legii 66/93. In
formaţii , şi depunerea 
ofertelor în pli'p sigi
lat, la sediul societăţii, 
până în data de 1. 
VII. 1995, ora 12.

(51208)

Mioriţa, tel. 623146, după 
ora 16. (1478)

•  închiriez garsonieră
cu plata anticipat, 6 luni. 
Tel. 718954. (0741)

COMEMORĂRI
•" Pioasă aducere ' a- 

minte ia un an de la tre 
cerea în eternitate a celui 
care a fost

IOAN BERAR 
Veşnica lui- pomenire. Fa
milia îndoliată. (150587)

•  Astăzi se împlinesc 
. doi ani de la • despărţirea

de scumpa noastră fiică 
si soră

LENUTA IRIMIE 
(SEKEL)

Nu te vom uita .niciodată. 
Părinţii, sora, cumnatul, 
nepoţii, şi unica fiică, Lă
crămioara, care te vor 
plânge mereu. (1487)

D E C E S E

•  Un pios omagiu 
la împlinirea unui an 
de,la trecerea în ne
fiinţă a celui care a 
fost un om deosebit şi 
un bun coleg,

VALER MUNTEAN 
Dumnezeu să-l o- 

dihnească.
Conducerea S.C. Ma. 

con S.A. Deva. (150885)

•  S-a stins din viaţă, 
după o lungă şi grea 
suferinţă, la vârsta de 
71 ani, cel care a fost 

IULIU BÂRŢAN 
Slujba de pomenire va 
avea loc azi, 30 mai 
1995, ora 15, la Casa 
Mortuară Deva, iar 
înhumarea la ora 16, 
la Cimitirul din Si
meria. Fie-i ţărâna u . 
şoară. Familia. (1488)

•  Soţia Aurelia, fiul 
V âlentin-Marian cu 
adâncă durere anunţă 
încetarea din- viaţă a 
dragului lor
TUDOR VALENTIN 

la vârsta de 34 ani. 
înmormântarea azi, 30 
mai 1995, în Suli- 
ghete. (1483)

•  Naşii Nicu, Do
rina, Irina Şi Irinel 
suntem alături de fina 
noastră Aurelia, greu 
încercată prin pierde
rea prematură şi ne
aşteptată a soţului ei
TUDOR VALENTIN 

Dumnezeu să-l ierte!
(1483)

•  Consiliul local al 
comunei Unirea pri
meşte oferte, pentru 
lucrări v de. confecţio. 
.nnre-montare jghea
buri — burlane pana, 
din 9 iunie 1995. Tel. 
770531.- . (8697)

DIVERSE
•  „BAI.CANTUR" Arad 

organizează excursii în Iu
goslavia vineri, 2 iunie, 
inf. tel. 057/289914. (150884)

•  S.C. Activ Company 
Corn S.R.L. Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 71, înre
gistrat sub nr. J/20/425/ 
25. 03. 1994, anunţă folo
sirea adaosului comercial 
de 79 la sută la produse 
alimentare, 70 I a ' sută ca
fea", ţigări, "dulciurit- 70 la 
sută produse industriale.

'(1462)
•  Căutăm organizatori şi

distribuitori de produse 
americane în sistemul 
MLM. Prezentarea afa
cerii la Liceul de Muzică 
(lângă hote; Deva), mier
curi, ora 19. (1480)

•  S.G. Proservdan S.R.L.
Hunedoara anunţă prac
ticarea adaosurilor comer
ciale, de la zero la 200 la 
sută, începând cu 1. 07.
1995. (07340)

ÎNCHIRIERI
•  Caut garsonieră ne

mobilată pentru închiriat 
exclus Micro 15, tel. 614913.

(150588)
•  închiriez garaj, tel.

616833. (1469)
•  închiriez apartament 

două camere, mobilat, zona.

OFERTA SPECIALA 
S.C. POLIDAVA S.A. DEVA

Vinde Ia preţuri deosebit de avantajoase:
0 Pungi din plastic diferite modele.
0 Pungi din hârtie.
0 Hârtie ambalaj tipărită in culori.

AGENŢIILE *DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp şi bani, pu
teţi publica anunţuri de mică şi mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
ţiile de publicitate din :

•  DEVA r- la SEDIUL REDACŢIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului judeţean); — la chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim" ; — la chioşcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz 
„Orizont").

•  HUNEDOARA. pe bdul Dacia-(tel. 
716926).

•  BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediul S.C. „MERCUR".

•  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma
gazinul „Palia".

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 
(în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367. 
770735.

Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunţurilor de 
mică şi mare publicitate.

LA ORĂŞTIE. CURS DE CONTABILITATE 
(INIŢIERE IN NOUL SISTEM CONTABIL) -  

MARKETING
Organizează Patronatul Naţional Român 

- U.E.R.I.P., Filiala judeţeană Deva, începând 
cu 6 iunie 1995,

Se pot înscrie orice persoane ce doresc să 
desfăşoare activităţi în aceste domenii.

înscrieri şi informaţii Ia Liceul de Chimie, 
tel.: 641389, dna Filimon,

R. A. '„"ACTIVITATEA" ORĂŞTIE __
Anunţă sistarea apei potabile la toţi 

consumatorii, în data de 1 iunie 1995, în
tre orele 7—19, pentru executarea unor, 
lucrări de întreţinere: -

a n j l T W Ţ _ R

\ PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA j

\ 
\ 
i 
\ 
\ 
\

* 
*

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
s

(350) \

Organizarea în data de 9 iunie 1995, ora 
10, Ia sediul Prefecturii din Deva, str. 1 De
cembrie, nr. 28, a concursului pentru ocupa
rea următoarelor posturi vacante:

0. Şef serviciu coordonare servicii publice. 
\ Condiţii: studii superioare economice sau 
\ tehnice şi vechime în specialitate 10 ani. 
ţ 0 Şef birou relaţii cu publicul, mass-me- 
ţ dia şi protocol.
l Condiţii: studii superioare şi vechime în 
j muncă de 5 ani, cunoaşterea a cel puţin 2 limbi
/  c f r n î  n p  n n  r î l * n i i l n î ! o  î t i f  n » « n  o fstrăine de circulaţie internaţională.
) 0 Inspector de specialitate.
J Condiţii: studii economice sau tehnice de 
) specialitate şi vechime în specialitate de 5 ani. 
\ Depunerea cererilor şi dosarelor se face la 
\ Serviciul secretariat administrativ al Prefcc- 
j turii, până la data de 6 iunie 1995, de unde 
j se vor primi şi informaţii suplimentare, inclu- 
l siv tematica de concurs. (350)

sJucaţi la loz în plic!

i

i 

i«i
i
*

\
s

I

i%
i

i
*.

i

i
*.

i

! i

i i
i !

i S

i

I t
I
*

I

I
%

I%
I
V

I
V

l

l

1A
!

Amil VII 0  Nr. 1391 0 M arti. 30 mai 1995


