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POCHER IA MASA BOSNIAC A'
Şansa păcii in Bosnia 

a eşuat din nou. Pe toa
te fronturile lupte c rân 
cene Iar noi victime din 
am beie tabere. Cel mai 
m ult suferă populaţia ci
vilă. zeci de nevinovaţi 
ucişi de tirurile a rm a 
mentului greu. In plus, 
aviaţia NATO de la, ba
zele din Italia, la cere
rea ONU. a  întreprins 
noi raiduri îm potrivă sâ r
bilor bosniaci, bom bar
dând unele depozite de 
muniţii din apropierea o- 
raşului Pale — capitala

sulm anii au reînceput 
ostilităţile in enclava Bi- 
haci, în această p rim ă
vară. crezând că îi vor 
scoate pe sârbi din zonă. 
Lucrurile nu s-au în 
tâm plat aşa şi a tu n c i?
m usulm anii au strigat ţ  
după ajutor. Tot ei n .a u  
fost de acord cu pre
lungirea stării de arrnis. 
tiţiu instaurată  la îf t-*
ceputui anului, iar La * î 

.expirarea celor patru
lum  de înce ta re ' a lup 
telor, au cerut Consiliu
lui de Securitate să ri-
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Hunedoara a dat ţării celebrele 
gimnaste şi are baze 
sportive de excepţie

Convorbire cu dl NICOLAE MĂRĂŞESCU, 
secretar de stat în Ministerul Turismului 

şi Sportului

Am profitat de prezen
ţa  dl ui prof. Nicolae Mă- 
râşescu, secretar de sta t 
în  M inisterul Turism ului şi 
Sportului, în  judeţul nostru, 
t a  cea de a  V il-a  ediţie 
a  Cam pionatelor ■ Mondiale 
de popice — juniori —, ce 
âu  avut loc Ia Hunedoa
ra. Şi l-am  rugat să ne 
răspundă la câteva între* 
hări.

*— Dle m inistru, care 
este părerea dv despre 
ceea ce s-a  făcut aici la 
Hunedoara, în  vederea or
ganizării acestui C.M. de 
popice?

— Cele câteva cuvinte 
pe care le-am rostit la 
festivitatea de deschidere 
au sintetizat totul. In p r i
mul rând  este acest p ri
vilegiu de a organiza a- 
cest G. M. pe care .Hurie.

doara l-a  m eritat datorită 
valorii pe care o are în 
general în  sport, aşa cum 
am  spus, un campion m on
dial de popice — Mihaî 
Nicoloiu ,un handbalist — 
Vasile Stângă, recunoscut 
în  lume, pe regreta tu l fo t
balist Misa K lein şi fap 
tul că toată lum ea este 
bucuroasă şi fariciiă-pask», 
tru  că s .a  reuşit o o r
ganizare absolut de ex
c e p ţ i e — o sa lă  unică în  
Europa, superbă — şi lată, 
şi acest „altceva** *— o 
festivitate de deschidere. 
De obicei la  m arile com
petiţii internaţionale, se 
defilează, se cân tă imnul, 
spun un u l.d o i ceva de 
concurs şi toţi au  ieşit a- 
fară. Toată lum ea a ap re 
ciat în mod deosebit (la 
superlativ) această festi.

CONSFĂTUIRE UZP
Vineri, 26 m ai 1995, fa 

avut loc. în Capitală, o 
consfătuire a  Gonsiliului 
N aţional al Uniunii Zia
riştilo r Profesionişti din. 
România, la care au fost 
dezbătute chestiuni strin 
gente ale jurnalisticii la 
această oră. Confruntată 
cu m ultiple probleme, ea 
întreaga noastră societa
te, şi presa face efor
turi disperate penti'U e- 

xistenţă, în condiţiile eând 
guvernul a lăsat complet 
din m â in i . hăţurile p re 
ţurilor. care urcă bezme
tic de la  o lună la  alta, 
iar .cel m ai drastic preţ 
din dom eniul de activi
tate al presei este cel al 

.hârtie i de ziar, de 1213 
lei/kg, care urm ează să 
crească în scurt tim p cu 
20—30 la sută. fabrica 
din Letea — Bacău de
ţinând  încă monopolul în ' 
producţia acestei m ate
r i i  prim e.

Cu toa.te m oderniză
rile instalaţiilor, fabrica 
din Letea nu poate aeo- 
peri necesarul continuu 
sporit a l publicaţiilor 
centrale şi locale, aşa că

îi serveşte p rio ritar pe 
cel cu mai m ultă - „dare 
de mână**, presa locală 
răm ânând cel mai adesea 
în lungă aşteptare (este 
şi cazul ziarului nostru), 
deşi studii aprofundate 
relevă scăderea pă trun 
derii publicaţiilor buru- 
reştene în  teritoriu, în 
avantaju l celor locale,

- aşa cum se întâm plă în 
toată Kuropa.

Aceasţa pe de o parte. 
Pe de alta, producătorii 
de hârtie acuză slaba a- 
provizionare cu celuloză 
din partea un ităţilo r de 
exploatare şi prelucrare a 
lemnului, în tim p ce a- 
sigurarea unor cantităţi 
de hârtie de ziar din 

■ im pbrt se loveşte cfe ba
riere vam ale si b irocra
tice de netrecut, iar când 
totuşi se trece pe sub 
sau peste bariere, hârtia 
ajunge în mâinile spe- 
culanţilor, care pun p re 
ţu ri de. neiniaginat.

în  pofida prom isiuni. 
lor  repetate ale dlor 
Nicolae Văcăroiu şi A- 
drian Năştase de a spri
jini relelmologiznrea fa 
bricii din. Buşteni, în ve

derea producerii de 
hârtie de ziar,' m ateria
lizarea acestui im portant 
obiectiv întârzie, pe când 
Acţiunea „Forţa presei*', 
pentru care s .au  bătut 
mulţi cu cărăm ida în 
piept că vor forţa mâna 
şi-g ân d irea  guvernului, a 
fost cum au apreciat 
mai m ulţi colegi la  a- 
m intita consfătuire , a 
UZP — doar un balon 
de săpun, care s-a spart 
după ce mai m arii presei 
centrale şi-au  văzut sacii 
în căruţă, adică hârtia 
în magazii.

Consfătuirea de r ia 
UZP a accentuat asupra 
necesităţii strângerii rân 
durilor ziariştilor pro
fesionişti şi editarea u . 
nor publicaţii cu largă 
aderenţă la publicul c i
titor, puternic ancorată 
în realitatea ■ dură pe 
care o trăieşte ţara 
noastră, fără u ră şi. fără 
părtinire, cu respectarea 
severă a deontologiei ju r 
nalistice şi a legilor 
ţării,

DUMITRU GHEQNiEA. I

i Atenţie m are!
i

! de la cine j

vitate de deschidere, care 
a  constituit un foarte bun 
pream bul la  întrecerile 
mondiale de la  Hunedoara.

— A ţi avut ocazia să 
vizitaţi .câteva baze spor
tive din judeţ. Cum vi 
se par şi cum sunt oa
menii de sport din acest 
judeţ?

— Bazele sportive le-am  
vizitat pe toate. Şi cele 
din Deva şi din H une
doara, am fost şi la Ginciş, 
am fost peste tot. Ceea 
ce m -a uimit, m .a  sur
p rins în mod plăcut 
g rija  pentru păstrarea lor

. iik -âBaessat,-'- -Vizavi... da 
baze, vizavi de sport, de 
în tre ţinerea bazei m ate
riale, vizavi de faptul că 
în afară de gim nastică şi 
fotbal, lum ea se gândeşte 
şi la alte sporturi, sunt 
plăcut surprins. Am vizi. 
ta t nişte baze foarte f ru 
moase. la Ginciş. a  J fost

Convorbire consemnată de 
NICOLAE GAVREA

(Continuare în pag. a 3-a)

cumpărăm
insecticide

i

i
După cum ne-a aten- i 

ţionat dl ing. Teodot / 
Bîtcă, directorul Agen. 1 
ţiei de Protecţie a Me- ţ 

ţ diuiui Hunedoara, în  1 
l ultim a vreme de la hal- /
1 dele unei uzine chim i. V 
1 ce din Turda, indivizi ţ 
ţ de cea m ai joasă speţă i 
i sustrag reziduuri de- ’
) pozitatc aici şi le co- )
) mercializează şi prin  ţ 
ţ localităţi d in  judeţul i 
( nostru, sub form ă de V 
) insecticide (DTT). Grav \ 
ţ e s te  faptul că aceste t 
i substanţe sunt deosc.  1 
1 bit de periculoase pen- 1 
1 tru  culturi, pentru viaţa \ 
ţ oamenilor. i
l Deci, atenţie la cei 
/ care vă oferă spre î 
I vânzare pungi de plas- ? 
ţ tic cu „insecticide" ne- 1 
■ e tiche ta te ,, eu un eon- I 

ţin u t de p ra f a l b ! E- t 
, vitaţi Pe aceşti „eo- 
ţ m ereianţi" de substan- 5 
ţ ţe  dăunătoare. (S. O.). (

w *  w .*  ~  *  ..

UNA  

PE ZI
— E foarte bine când 

bărbatul şi femeia sunt 
de aceeaşi părere.

— Depinde a cui e 
părerea !...

autoproelam atei republici 
sârbe de pe teritoriul 
Bosniei Ca răspuns al 
acestui atac aerian, sâr
bii bosniaci au lansa) in 
tense tiru ri de arm e gre
le îm potriva „zonelor de 
siguranţă" aflate sub 
protecţia O.N.U. şi au 
luat prizonieri din rân 
dul „căştilor albastre".

Lucrurile se complică, 
iar soluţia rezolvării a- 
cestui conflict care. de 
peste trei ani însângerea
ză teritoriul bosniac se 
îndepărtează. Francezii 
din Forţa de protecţie 
O.N.U. par cei mai por
niţi Pe fapte m ari (circa 
140 de „căşti albastre" 
luaţi prizonieri sunt 
francezi), în aju torul lor 
fiind aduş în Adriatica 
un port.avion, care va fi 
pus la dispoziţia NATO, 
pentru a recurge la noi 
lovituri îm potriva sârbi
lor. ,

Se pare că Occidentul 
nu vede în Bosnia de
cât un singur vinovat 
Preşedintele am erican Bill 
CI in ton, după raidul a- 
erian al NATO, s-a adre
sat direct doar sârbilor, 
cerându-le să pună capăt 
încălcării dispoziţiilor 
O.N.U. în  felul acesta 
soluţia nu va fi găsită. 
Ambele tabere îşi au 
vinile şi vinovaţii lor. 

.Să ne am intim  că m u.

diee embargoul asupra! 
livrărilor de arme către ;■ 
bosniacii musulmani. ;!

Deci, nici o ta b ă ră ,; 
n u  este mai brează c a l 
ai ta. Considerăm c ă ; ,
tocmai pornindu-se de la | ■ 
acest adevăr. soluţia - 
conflictului ar putea fi ! 
mai uşor găsită. |

Părerea politologului a - 1 
nierican Patrick G ly n n || 
că : „Atâta tim p în să j 
cât cele două părţi în ; 
conflict nu vor fi com- ■ 
plet istovite, nu există 

şansele unei reglem en. 
ţări, ci, dim potrivă, e de«| 
prevăzut „un nou ciclu |;  
al violenţei**, incluzând | .  
toamna şi iarna viitoare", i| 
nu este departe de a-!; 
devăr. Trebuie să se ji 
pornească însă la re-* |
zolvarea conflictului fă- î;
ră prejudecăţi ş i fără a |-  
învinui mai m ult o p arte ;! 
decât pe cealaltă. îj

Un com entator occi- J> 
dental declara că în ;I
Bosnia; „Asistăm ia u n ,;  
joc de pocher cu miză 
mare şi orice evoluţie;! 
este posibilă". Cctfpenta- ■! 
torul a uitat să spună !; 
insă cine sunt jucătorii;! 
care dispun de a s tfe l. d e ;! 
miză m are şi care sun t!; 
chibiţii, Căci la masa deU  
joc bosniacă se p lusează11 
mereu, iar potul cel!; 
m are nu se ştie în ce jj 
buzunar va ajunge. .

GII. PAVEl, <;
.  . .V .V

I

ODIOSUL CRIMINAL JEAN BENIAMIN 1 
VA AJUNGE, ÎN CURÂND, !

IN FAŢA INSTANŢEI |
Politia şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Ju- j 

deţean Hunedoara au încheiat cercetările asupra fap . I 
telor săvârşite de odiosul crim inal Jean Beniamin * 
din satul Subcetate, comuna Sântăm ăria-O rlea —, J 
care a îm puşcat m ortal cinci în m ii i .  Dosarul în cau- * 
ză a fost depus la Tribunalul Judeţean. Prim a în - | 
făţişare va avea Ioc in ziua de 23 iunie a.c., când - 
instanţa va proceda la interogarea ucigaşului. (Tr. B.). |
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F L A S H !
•  ROATA MILIONA

RILOR EXPIRA. Nu
mai până la 2  iunie 
a.c., inclusiv, posesorii 
de tichet© instant — 
Roata milionarilor, cu 
inscripţia 3 TV, le  pot 
depune la agenţiile loto, 
în vederea tragerii la 
sorţi, întrucât după a .  
ceasta datfi ele nu se 
mai iau în considerare. 
(N-T.).

•  PREMII PENTRU 
LAPTE. Un număr de 
64 de gospodari din 
comuna Orăştioara de 
Sus, ce au trei sau 
mai multe vaci în lac- 
taţie, au primit premii 
în valoare totală de

peste opt milioane de 
le i. In această primă
vară s.au  înregistrat 
aproape 2 300 miei, nu
măr considerat record. 
(Tr. B.).

•  TITLURI DE PRO
PRIETATE Pentru a 
impulsiona întocmirea 
şi lumânarea titlurilor 
de proprietate. Comisia 
judeţeană pentru sta
bilirea dreptului de 
proprietate privată a- 
supra terenurilor şi. a 
prevăzut ca, până la 4 
iunie a.c., să cuprindă 
în această acţiune alţi 
peste 300 proprietari. 
Intre localităţile vizate 
su n t: Romos, Şoimuş, 
Băcia, Gurasada, De
va, Ribiţa, Lupeni, Do- 
bra şi altele. (N.T.).

■ . ■ .V / / . ,. '.* .V A V ,V .W A W A V A , . W M 'A V A V M W

Mâna de ajutor!
Fiecare, scrisoare adre

sată ziarului, fiecare au 
d ien ţă ţinu tă de redactorii 
săi, ca şi fiecare contact 
pe teren cu oam enii din 
oraşele şi satele judeţului, 

, înseam nă solicitări de sp ri. 
jin  din partea ziarului 
nostru pen tru  rezolvarea 
unor problem e ale colecti
v ităţilor respective.

Aşa se face că, tre 
când p rin  Rişculiţa, am 
recepţionat şi de la  cetă
ţenii acestui sat, prin  di 
A vram  Ivaşca, consilier 
comuna] în consiliul local 
Baia de Criş, urm ătorul 
a p e l :

Ş .a u  am orsat, în  fază 
de proiectare, lucrările 
pen tru  instalarea unei linii 
de com unicaţie telefonice, 
pe traseu l Baia de Criş — 
Bulzeştii de Sus. Linia 
străbate şi satu l Rişculiţa, 
iar rugăm intea locuitori
lor acestui sat este de a 
fi incluşi şi ei în lucrare, 
cu  2—3 posturi telefoni
ce individuale, satu l ne- 
dispunând de nici un te . 
lefon. Ce spuneţi dle d i ' 
rector, Ovidiu M unteanu, 
este greu de îndeplin it ru 
găm intea rişculiţenilor ? 
Cum vă ştim  om de su
flet... (I. C.).

T ' 
1 

I 

I 

I  

I 

I 

I 

I

Ziar editat de
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Tim p de trei zile, la  O luj»Napoca

Cornii esulla !1 1V-llea al1 (JI.D.M,R.
In m unicipiul C lu j. 

Napoca, inundat de ste- 
guleţe tricolore rom âneşti 
şi de ghirlande cu beculeţe 
roşii, galbene şi albastre, 
ş i.a  desfăşurat lucrările 
cel de a l IV-lea Congres 
al. Uniunii Democratice a 
M aghiarilor din România. 
La Congres au participat 
circa 40# de delegaţi, 
foarte num eroşi invitaţi 
d in ţa ră  şi de peste ho . 
tare, precum  şi num e
roşi ziarişti.

Lucrările au fost deschi
se de dl M olnar La jos, 
preşedintele U.D.M.R. 
Cluj-Napoca, după care 
pastorul Lăszlo Tokes, p re . 
şedinţele de onoare al 
uniunii, a prezentat un 
fel de eseu, p lin  de citate 
din istorici şi personalităţi 
cu priv ire la  rolul ma- 
ghiarim ii în  general şi al 
celei ardelene în special, 
obiectivele şi tactica 
U.D.M.R. In perioada ac . 
tuală şi în  perspectivă. 
Discursul a fost destul de 
moderat, fără  stridenţe, 
în  pofida a  ceea ce p re 
coniza că se va întâm pla 
la C luj-Napoca o parte  a 
presei rom âneşti. Ideea 
principală subliniată de 
dl pastor a fost aceea că 
in tre  m ajorita te şi m ino
rita te  trebuie să fie un 
perm anent ş i sincer d ia 
log, să ştie m ajoritatea ce 
vrea m inoritatea şi că 
aceasta d in  urm ă nu vrea 
drep tu ri p rin  lezarea in 
tereselor naţiunii m a jo 
ritare, M aghiarimea a r 
deleană — a  sublin iat de 
asem enea vorbitorul “  
nu v rea să iasă d in  ca 
drul stabilit de puterea de 
sta t m ajoritară, devenind 
astfel părtaşă la edifica
rea statului etnocrat n a 
ţional unic.

Facem aici o paranteză 
pentru a a ră ta  că în tot 
m unicipiul n-am  văzut 
nici un drapel maghiar. 
Pe scena Casei un iversita
rilor, unde a avut loc con. 
greşul, au fost aşezate, de 
o parte şi de alta, două 
grupuri de steaguri. P ri
mul e ra . românesc, al doi
lea al U nităţii ,  Europene, 
iar ultim ul, oarecum  .as
cuns de cele două, avea 
culorile Ungariei.

In continuare, s-au 
prezentat m esaje d in  p a r 
tea preşedintelui Rom ă. 
niei şi preşedintelui U n

gariei, d in partea G uver
nului României şi a ce. 
lu i d in  vecina noastră de 
la  vest, a P refecturii de 
Gluj, a  unor form aţii po
litice din ţa ră  şi din s tră i
nătate . R eferindu .se  la  

, m esaje, - care s-au pre
zentat pe parcursul ce
lor trei zile, ţinem  să 
subliniem  că şi acestea au 
fost. In zdrobitoarea loc 
m ajoritate, decente şi dem 
ne, fă ră  stridenţe şi în 
dem nuri iraţionale. E x
cepţii au fost colo ale li
nei delegate a ceangăilor 
d in  Moldova care a afirm at 
sus şi ta re  că ceangăii 
m oldoveni sunt , m aghiari 
şi nu  români, ba a şi cân 
ta t la  m icrofon un  aşa 
zis im n al ceangăilor, p re 
cum şi scrisoarea dnei 
Eva M aria Barki, „vajni- 
că“ m ilitantă pen tru  rea 
lizarea Ungariei M ari, deşi 
dânsa trăieşte în  A ustria. 
Unii prezentatori de m e
saje au crezut că, dacă 
vorbesc la microfon eu 
voce foarte puternică — 
cum  au  procedat delegaţii 
m aghiarilor din Slovacia 
şi Voivodina (Iugoslavia), 
sun t m ai bine înţeleşi şi 
crezuţi. Nu s-a în tâm 
p la t deloc aşa.

Tot în prim a zl, dl 
M arko Bela a prezentat 
un raport asupra activ i, 
tă ţii sale, şi to t astfel 
au procedat conducătorii 
comisiilor de specialitate 
din cadrul U.D.M.R. în  
respectivele docum ente s-a 
apreciat că activitatea u- 
niunii s .a  am plificat în 
ultim a vreme, d a r există 
încă inconsecvenţă f în 
desfăşurarea acţiunilor 
cum a r  fi aceea cu p ri
v ire la  dobândirea auto
nom iei locale şi region'â. 
le. Discuţiile ce s-au 
pu rta t pe m arginea aces
to r documente au reliefat 
că, uneori, conducerea U- 
niunii a da t dovadă de o 
oarecafe tărăgănare în re 
zolvarea . problem elor ce 
frăm ântă m aghiarii din 
Ardeal.

In cea de a  doua zi 
s.au . făcut propuneri pen
t r u  îm bunătăţirea S tătu
tu lu i şi Program ului 

'tJ.D.M.R. discuţiile au fost, 
şi de această dată, foarte 
aprinse. Mai facem o 
paranteză pentru- a preciza 
că, pentru prim a oară 
în  România, m aterialele

prezentate ş i cuvântările 
au  fost traduse în  rom â
neşte şi In engleză. T rea . 
ba aceasta însă n -a  fost 
suficient realizată tehnic^ 
aşa că traducerile au  fost 
destu l de aproxim ative #* 
s .a  auzit în  căşti de efi* 
teva o ri „acest tex t nu  se 
traduce1'. N -am  înţeles de 
ce, în trucât textele res. 
pective n-au  av u t nimic 
incitant şi destabilizator. 
S-a cerut grăbirea adop
tă rii Legii m inorităţilor, 
realizarea unei reale  au to . 
nomii a localităţilor şi 
regiunilor, adoptarea u r 
gentă a Legii învăţăm ân
tului, proiect îna in ta t de 
U.D.M.R. ş.a. S -a  ridicat 
şi problem a autonom iei pe 
baze etnice, d a r ea a 
trecut neobservată. Dl 
Borbely Im re însă a  ce
ru t, în  term eni categorici, 
realizarea unui sta t ungar 
în m ijlocul României, care 
să aibă parlam ent şi gu . 
vem  propfiu.

S -a trecu t apoi la a- 
legerea preşedintelui Uniu
nii. P rin  vot — aşa cum 
anunţam  în ziarul nostru 
de ieri — a fost reales 
dl M ârko Bela, cu 286 de 
voturi, la m are distanţă 
de ceilalţi doi candidaţi.

In ultim a zi, duminică,
' au fost votate modificările 

la  S tatu tu l şi Program ul 
U.D.M.R., şi a fost ales 
Consiliul R eprezentanţi
lo r U.D.M.R. pe care dl 
Borbely H o re 'l-a  calificat 
drep t „guvern al ma
gh iar imii ardelene".

In  concluzie, cei ce au 
susţinut că la  C luj-Napo
ca li se pregăteşte rom â
nilor ceva, nu  au avut 
d r e p t a t e .  Congresul 
U.D.M.R a afirm at că 
ungurii din România nu 
vor dezlipirea de statul 
român, recunosc graniţele 
ţâ rii unde trăiesc, că 
respectă dreptul m ajo rită . 
ţii, dar cer d rep tu ri egale 
şi pentru m inorităţi, că 
ei aici au dăinu it şi vor 
dăinui de-a pururi. în 
strânsă colaborare şi con 
lucrare cu românii, pentru 
a edifica o Românie de
mocratică şi prosperă, in 
tegrarea în organism ele 
europene, încheierea tra 
tatului de bună vecinăta. 
te cu ţările din jurul 
nostru. .

TRAIAN BONDOR
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6,30 Ştiri, seriale şi 
d.a.; 9,05 Kojak (s.p.):
10.00 O familie foarte
drăguţă (s/r); 10,30 Che- 
crs (siteom/r); 11,00 Fru
mos şi bogat (s); 11,30
Vremea dorinţei (s); 12,00 
Preţul e mare (cs); 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13,30 Spring-
fieid 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 Teopardy! 
(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 -  şi .  rele (s); 21,15
Urma sângeroasă.

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; 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); 21,45 Film ; 23,45 
Ş tir i; 2,30 Cotidiene (re
luare); 2,45 Circulă zvo. 
nul (r); 3,30 Fiecare vo
lum (r); 4,30 Frontierele 
spiritului (emisiune re
ligioasă); 5,30 îngerul 
(reluare).

mmm
6,30 Mag. matinal cu 

Sport; 8,30 Brunch TV 
(mag. TV );. 10,30 Gim. 
nastica matinală; 11,00 
Sectorul lui Wolff (s. 
p.); 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 Trefe 
(sTSF); 17,00 Legea străzii 
(s.a.); 18,00 Să riscăm ! 
(cs); 19,00 Totul sau n i
mic (cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului (cs); 21,15 Bava
rezul (s); 22,15 Chicago
Hope (s); 23,15 Picket
Fences (s,p.); 0,15 Jack.
son în plină acţiune (£. 
a., SUA, 1987); 2,00 Re
luări.

NBC
6,30 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw ; 7,00 Ştiri ITN;
7.30 Lumea afacerilor. 
Ş tir i; 10,00 Comerţ TV;
11.00 Roata banilor; 15,00 
Roata banilor — piaţa 
europeană şi americană;
19.00 Azi — informaţii ;
19.30 Buletin bursier;
20.00 Ştiri IT N ; 20,30
G o li Volvo PGA — 
A nglia; 21,30 Datelîne,
cu Jane Pauley şi Stone 
P h ilip s; 22,30 Magazi
nul ştirilor NBC ; 23,30
Show-ul serii, cu Jay Le- 
no ; 0,30 Real Personal
(show); 1,00 Buletin bur
sier; 1,20 Oferta pieţei;
1.30 Ştirile nopţii NBC ;
2.00 Timp egal. Show
politie; 3,30 Videomo. 
da. ,

9,30 Golf •  Magazin 
PG A; 10,30 Rugby •  
Cupa Mondială din Afri
ca de Sud (rez.); 12,00
Dansuri sportive •  Pa- 
derborh, Germania (par
tea 1); 13,00 Magazinul
internaţional al sporturi, 
lor cu m otor; 15,00
Snooker •  Liga Europea
nă 1995; 17,00 Darts •  
CE. din Olgnda (re
luare); 18,00 Magazinul 
internaţional al sportu
rilor cu m otor; 20,00
Auto •  Magazin Formu. 
la i ;  20,45 Buletin de 
ştiri 1 ;  21,00 Box •  
Prime Time S p ecia l; 23,00 
Auto •  Magazin Formu
la 15 0,00 Fotbal •
Cupa UEFA, finala, man
şa 2 (înreg.).

MIERCUBI, 
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m b m b
7,00 TVM •  Tele. 

matinal; 8,30 La pri
ma oră; 9,15 Serial 
(r) « Santa Barbara) 
11,35 Moda pe meri
diane (do); 12,00 17
clipe ale unei primă
veri (s/r); 14,00 A c.
tualîtăţl; 14,10 TVR 
Iaşi; 15,05 TVR Cinj- 
N .; 16,00 Actualităţi |  
17,50 Alfa şi Omega,,, 
pentru morala noastră 
cea de toate z ile le ) 
18,30 Desene anim ate) 
19,00 Sensul schimbă
rii; 19,30 Serial *  
Fata ş i  b ă ieţii; 20,00 
Actualităţi •  Meteo •  
S port; 20,30 Serial
•  Dr. Quinn; 21,30 Noi 
frontiere ; 0,00 întâl
nirea de la miezul 
nopţii ; 0,40 Jazz — 
Fan.

7,00 La prima oră) 
9,15 Ora de muzică ţ
10.00 Itinerar german
(do); 11,00 Tclejur.
nai W orldnct; 11,30
Desene animate; 12,00 
Gong ! (r); 12,30 Ar
monii corale; 1440
Serialul serialelor ,
15.00 De lingua lati
na ; 16,00 Desene ani
mate ; 16,30 Ş i bogaţii 
Plâng (ş); 17,00 M ini. 
eCo; 17,40 Aur şi no
roi (serial); 18*30 B- 
misiune în limba m a
ghiară; 2040 Turist 
club ;' 21,00 TVM •  
Mesager; 22,00 Serial 
•  Santa Barbara) 
22,45 Un secol de ci
nema ; 23,45 Video- 
teca muzicală.

DEVASAl

9,00 Desene anima, 
te (r); 9,30 Serial (r)
•  F.B.I.; 10,20 Serial 
(r) •  C.H.I.P.S.; 11,10 
Film artistic (r). Emi- 
ly; 13,05 V ideotext) 
18,00 Desene animate;
18.30 Documentar •
„Managementul In a- 
faceri"; 19,00 Nodul
gordian; 20,00 Serial
•  „Trăieşte-ţi visul"
— ep, 25; 20,50 Doar 
o vorbă să .ţi mai 
spun...; 21,00 Tele
jurnal (emisiunea din 
30 mai); 21,30 Se
ria! •  Vecinii — ep. 
25; 22,20 Civica;
22.30 Chestiunea zi
lei ; 23,30 Staruri pen. 
tru totdeauna; 0,00
Videotext.

9,00 V ideotext; 10,00 
Observator — Antena 
1 ; 11,00 Film artistic. 
Ascunzişurile (relua
re); 13,00 Videotext)
17.00 Observator. An
tena 1 ;  18,00 Focus, 
Ştiri din actualitartea 
locală; 18,30 F i la  ar
tistic. •  Substituirea j
20.00 Videotext,
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Hunedoara a dat ţării celebrele 
gimnaste şi are baze 
sportive de excepţie

0 incitantă competiţie de 
fotbal pentru copii

, (Urm are din pag. I)

superb, o bază aşa de 
carată , şi ei nici m ăcar 
n a  ştiau  că merg acolo. A 
fost o  vizită, pe nepregă
tite, a fost ceva absolut 
senzaţional pentru mine. 
Dacă vreţi aşa până în 
final, am  şi eu un r e g re t : 
baza pe care Joacă F. G. 
Corvinul, această echipă 
— atâ t de adulată de p u .  
blic, este mai slab în 
treţinu tă . Terenul de fot
b a l s .a  alb it de flori, 
vestiarele a r  putea fi la 
n ivelul acestei echipe şi 
acestor oameni a tâ t de in i
m oşi şi a tâ t de pasionaţi 
pen tru  fotbal. D ar eu 
sper că organele locale 
care ă u  reuşit să  focă o 
sală a tâ t de m inunată, care 
a u  reuşit să dea ţă rii ce
lebrele gim naste şi o Şcoa. 
lă  sportivă de e lită  la 
Deva, de care nu  m ai au 
zise nim eni în lum e —, 
dacă nu  era  gim nastica —, 
vot reuşi să facă şi a- 
ceastă bază a F.C. Corvi. 
nului. Acest lucru şi 
pen tru  echipa oraşului, 
form aţie care îşi doreşte 
să ajungă sus. în  Divizia 
Naţionala.

— Dlc m inistru, m erită 
H unedoara să aibă şi o 
sală de atletism , având in 
vedere rezultatele obţinute 
de-a lungul tim pului do 
atleţii, care poartă pe tr i 
couri ' sigla „Siderurgi
c a "?

— Eu aş spune că îna 
inte de a foce o sală de 
atletism . Hunedoara ar 
trebu i să  îşi focă p ista sin . 
te tică — pe stadionul unde 
Joacă echipa de fotbal. Aş 
sugera hunedorenilor, a- 
vftnd In vedere mijloacele

pe care le au, să ia exem 
plu de la Cluj, unde exis. 
tă  o pistă sintetică, gata 
m ontată, fără un  leu obţi
nu t de la  stat, să îa 
exem plu de la  Iaşi şi 
.Constanţa, care au făcut 
dem ersurile pen tru  a rea 
liza piste sintetice, f iind 
că dacă aşteptam  bani 
de la  stat, răm ânem  doar 
cu... prom isiunile. D ar eu 
cred că aşa cura a ici a- 
ceşti oameni m inunaţi, su
fletist!, au pus m ână de 
la  m ână şi au făcut o 
popicărie, cum puţine sunt 
în  Europa, vor reuşi, cu 
siguranţă, o pistă sintetică 
şi apoi, de ce nu, o sală 
de atletism . Totul e să 
vrei acest lucru.

— M ulţumim pentru  CU. 
vintele frum oase pe care 
le-a ţi spps la adresa hu- 
nedorenilor, a oamenilor 
de sport şi nu  in  ultim ul 
rând  la  adresa sportivi, 
lor de aici. Am dori în 
încheiere să transm iteţi 
gândurile dv pen tru  citi
torii ziarului nostru, „Cu
vântul liber", pentru  cei 
eare iubesc sportu l hu . 
nedorean.

— La toţi le doresc multă 
sănătate, ziariştilor să fie 
m ereu alături de sport, 
pentpu că sportul înseam 
nă sănătate, înseam nă v ia
ţă  lungă, înseam nă timp 
liber petrecut frumos, să. 
nătoş. Pe de a ltă  parte, 
nu uitaţi că sportul este 
domeniul care a dat Româ
niei şj continuă să dea 
cei m ai m ulţi oam eni de 
„top" mondial.

— tncă o dată  vă m ulţu 
m im  foarte m ult pentru 
interviu l acordat şi u ră . 
rile  adresate hUnedoreni- 
tor.

Asociaţia judeţeană de 
fotbal are o preocupare 
deosebită pen tru  creşterea 
Şi pregătirea viitorilor 
fotbalişti, în  recenta a- 
dunare  generală a  ASJ 
s-a d iscutat m ult şi pe 
această tem ă, s-au stabi
li t şi m ăsurile cuvenite 
pentru  perfecţionarea or
ganizării competiţionale, 
d a r şi ' prom ovarea cu 
m ai m ult curaj a unor 
iniţiative în această di
recţie. Şi ia tă în  urm ă cu 
câteva zile, dl prof. Mir- 
cea Sirbu, preşedintele 
ASJ de fotbal, uc-a anun 
ţa t că, îm preună cu com
pania „Coca-Cola" Timiş, 
conducerea asociaţiei hu-

nedorene organizează în 
perioada 15 iunie — 1 iu 
lie a.c. tradiţionala corn 
petiţie de fotbal pentru 
copii (născuţi după 1 ia
nuarie 1982), la care p a r 
ticipă 12 echipe din ju 
deţul Hunedoara, ce vor 
fi îm părţite in două gru
pe de câte 6 echipe, pe 
cele 2 zone, Valea Mu
reşului şi Valea Jiului.

Şedinţa tehnică de o r
ganizare a acestei incitan- 
te  com petiţii de fotbal 
pentru  copii va avea loc 
în ziua de m iercuri, 7 
iunie, ora 10, la  sediul A- 
sociaţiel Judeţene de Fot
bal. Sunt invitaţi să p a r
ticipe reprezentanţii e- 
ehipelor FC Corvinul H u
nedoara, Jiu l Petroşani, 

M ureşul Deva, M inerul U- 
ricani, M inerul Lupeni, 
M inerul Ş tiin ţa Vulcan. 

AS Paroşeni, Parângul Le
nea, Victoria '90 Călan, 
AS A urul B rad,. Fotbal 
S ta rt 91 Deva, CŞS Hu- j 
nedoara, Club Fotbal Aii |  
m an Brad. .

Lista nu este închisă I I 
Ar fi de dorit să se în- * 
scrie şi alte echipe. |

SABIN CERBU î
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SEMIFINALELE ETAPEI JUDEŢENE A 
CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

M âine, joi, 1 iunie, pe stadionul din Sim eria se [ 
vor desfăşura m eciurile din cadrul sem ifinalelor e-!_ 
tapei judeţene a Cupei României la  Fotbal, după J  
u rm ătoru l program , stab ilit prin  tragere Ia sorţi : r 
la  ora 15,30 — M inerul B ărbăteni — Haber H aţeg! 
şi de la  ora 17,15 — Constructorul H unedoara — ; 
Recolta Rapolt.

F inala va avea loc în ziua de 8 iunie a.c., to t ] 
pe terenul din Sim eria (S.G.)
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<— Jocurile echipelor 
participante din Div, N a
ţională A şi B se vor 
desfăşura în  25 iunie, o . 
ra  11,00;

a) Echipele clasate pe 
locurile 15 şî 16 din Di
vizia N aţională vor sus
ţine un  singur joc de bş- 
ra j cu  echipele clasate pe 
locul II  în cele două se
rii ale Diviziei „A“, du
pă cum  u rm ea ză :

•  locul- 15 d in  Divizia 
N aţională contra locului 
2, se ria  „1“ A ;

•  locul 16 din Divizia 
N aţională contra locului 
2, seria „2" A.

b) Din Divizia „A“ re 
trogradează au tom at în  
Divizia „B" echipele cla
sate pe ultim ele 2 locuri, 
în  cele două serii, respec
tiv  17 şi 18, în total 4 e- 
chipe, şi promovează au 
tom at în Divizia „A“ e- 
chipele clasate pe locul I 
în fiecare din cele 4 se
rii ale Diviziei „B“ .

c) Echipele clasate pe 
locurile 15 şi 16 în  cele 
două serii ale Diviziei 
„A" vor susţine un  sin 
gu r joc de baraj cu echi
pele clasate pe locul II, 
în  cele 4 serii ale Diviziei 
„B“„ după cum  urmează.-

IMPORTANT PENTRU CLUBURI 
SI SUPORTERI, MAI ALES DIN 

HUNEDOARA ŞI... CERTEJ

Cam se vor disputa 
meciurile de baraj 
pentru promovare?

•  locul 15 A .l. contra 
locului II, B .l.

•  locul 16 A.l. contra 
locului II B.2.

•  locul 15 A.2. contra 
locului II B.3.

•  locul 16 A.2. contra 
locului II  B.4.

Jocurile se vor disputa 
pe terenuri neutre, la 
d istan ţă aproxim ativă e- 
gală d in tre  oraşele celor 
două echipe care susţin 
aceste jocuri de baraj, în- 
vingătoarea declarându-se 
după urm ătoarele crite
r ii  :

1, Victorie directă
2. în  caz de egalitate, 

după 90 min. jocurile 
vor fi prelungite cu 2 
reprize a  15 min. fiecare, 
fă ră  pauză. în tre  ele, dar 
cu  o pauză de m axim  9 
m in. în tre  sfârşitu l jocu

lu i şi prim a repriză a p re 
lungirilor. In  tim pul de 
prelungire cu 2 reprize a

jEE
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Cine se ocupă de juniori 

are şi rezultate... r
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Aşa cum se poate ob
serva in clasament, pe p ri
mul loc s-a clasat echi
pa M inerul Ş tiinţa Vul
can, condusă de antreno
rii Ştefan Konsz în tur 
şi Viorel F răţilă în  re 
tur. Din cele 32 jocuri 
ce lc-au jucat a câştigat 
28 şi pierdut doar două 
partide. M erită a fi e- 
videnţiat întregul lot de 
jucători şi în mod spe
cial jucătorii Damian Ze- 
no, Koncz Cristian, Con
stantin M arian, Cizmaşiu 
Râul, Duduia Daniel şi 
alţii, precum şi conduce
rea E.N. Vulcan şi a  A- 
sociaţiei Sportive, dl irig. 
Ioân Dragbş şi Vilttţ Ol- 
teanu au asigurat spriji
nul necesar şi baza m a
terială pentru buna des
făşurare a jocurilor de 
fotbal ale juniorilor, cade- 
ţilor şi copiilor.

Pe un m eritat loc II 
se află  form aţia de ju 
niori Victoria Călan, a n 
trenor Ilie Tomşa. Tre
buie să rem arcăm  că la  
A.S. Victoria ’90 Călan, 
în ultim ul tim p s-au în 

treprins o serie de m ă
suri eficiente pentru  în 
treţinerea b az e i. sportive, 
pentru procurarea de echi
pam ent pentru  echipele de 
seniori, juniori şi în spe
cial pentru  copit şi cal 
deţi, fap t relevant în  as
censiunea echipelor dă 
juniori şi seniori, rem ar
când sp r ijin u l; domnilor 
A vram  Ursu şi m ai ales 
al dlui A urel Pleşiu, di
rectorul adm inistrativ  al 
S.C. S iderm et SA Câr
lan, oam eni de fotbal, 
buni gospodări.

Pe un loc m eritoriu (3) 
s-a clasat Dacia Orăştie 
având  cea mai eficace 
înain tare care a m arcat 
173 de goluri şi a prim it 
30. Ş i’-juh lo rîf au bene
ficiat de sprijinul con
ducerii asociaţiei, a i  dlui 
ing. Cornel Răsădeanu şi 
Gh. Volf. Deci, cine se 
ocupă de juniori, creşte 
rea tinerilo r fotbalişti, a- 
re şi rezultate...

VASILE NEMEŞ, 
colaborator

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE, din- 25 mai 
1995: Min. Livezeni — Min. Certej 3—Q;.EGCL Că
lan  — Min, Bărbăteni 2—2 ; Favior — CFR Simeria 
0—3 ; Met, Crişcior —- Victoria Călan 1—3 ;  Jiu l Pe- 
trila  — Min. Teliuc 1—1 ; H aber Haţeg — Dacia O- 
răştie 2—4 Min.  Ghelari — Min. Şt. Vulcan 1—2 ; 
Min, Aninoâsa — A urul Brad 2—9 ; Construct. Hune
doara (a stat).

C L A S A M E N T U L  F I N A L
1. MIN. ŞT. VULCAN 32 28 2 2 161— 21 86
2. Victoria Călan 32 27 2
3. Dacia O răştie 32 26 2*
4. Min. Certej 32 24 2
5. Min. Bărbăteni 32 22
6. Min. Livezeni 32 16

> 7. A urul B rad  32 14
8. Min. Ghelari 32 13
9. Min. Aninoasa 32 13

1». Min. Teliuc 32 11
11. CFR Sim eria 32 12
12. Construct. Huned. 32 11
13. Jiu l P etrila  32 10
14. Favior Orăştie 32 8

i 15. H aber Haţeg ; • 32 8
l 16. EGCL Călan 32 4
117. M etalul Crişcior - 32 2
I

*

4
3
3
4
3 
7 
0 
1
4
3 
1
4 
3

3 108— 30 83
4 173— 30 80 
6 137— 38 74 
6 107— 37 70

13 87— 80 -51
72— 54 45 
49— 61 43
58— 87 42

i
„  „  „ i
14 . 44— 59 40 \

“  l
63—121 36 
44— 82 34 
47— 86 34 
52— 97 27 
37^-159 25 
36—135 16 
33—125 9

15 min. echipa care m a r - | 
chează prim ul gol, va f i i  
declarată învingătoare, I  
după principiul „GOLUL! 
DE AUR" şi partida  s e l  
încheie. j

3. Dacă egalitatea se» 
m enţine şi după cele 391 
m in. de prelungiri, deci, ■  
după 120 min. de joc, e - |  
ehipa câştigătoare va f i*  
desem nată în  urm a exe-1  
cu tării loviturilor d e  la j  
11 m, conform instrucţiu-1  
n ilo r stabilite de I.F.A. ■  
BOARD la 27 iunie 1970. |

Barajul de promovare J
în Divizia B j

— T u ru l: 4 iunie 1995, ora 11,09 i
— R e tu ru l: 11 iunie 1995, ora 11,00, |
Conform art. 92 din R.O.A.F., promovează în I

urm a jocurilor de baraj disputate sistem cam pionat !  
tu r  şi re tu r în Divizia ,;B‘‘ un  num ăr de 16 cehi- I  
pe din cele 42 câştigătoare ale cam pionatului Divi- .  
ziei „C" şi ale M unicipiului Bucureşti (cu 2 echipe). I  

In urm a celor 21 jocuri de baraj se va întocmi ■  
un  clasam ent prin  adiţiune de puncte şi golaveraj |  
prom ovând în  Div. „B" prim ele 16 clasate. >

Echipele sun t obligate să dispună de un teren  |  
omologat pen tru  categoria respectivă (Divizia ,,C“), ■  
In ca? contrar jocurile vor f i ' program ate pe tere- |  
n u ri regulam entare din localităţile reşedinţă de ju- ■  
deţ. I

DIVIZIA B — SERIA A III-A
A rsenal Reşiţa — Vlct. Electr. C. de Argeş 1—2; 

V ulturii Lugoj — M inerul Rovinari 0—1 ; Petrolul Vi
dele — Unirea A lexandria 2—0 ; M inerul Anina — 
Constructorul Craiova 3—0 ;  VEGA Deva — M inerul 
M ătăsari 4—0. Au m a rc a t: Rădos (2), Elek şi Popa ; 
Sp. Muncit. Drăgăneşti OR — U.M. Tim işoara 1—5 ; 
F.C. Drobeta Tr. Severin — M etalul Bocşa 4—0 ; P e 
trolul Stoina — Petrolul Ţicleni 3—4 ; M inerul Ber- 
beşti — ARO Cîmpuiung 3—2 ; M etalurgistul Sadu — 
M inerul M otru 0—1. - , i

c l a s a m e n t u l
i. M inerul Motru 34 23 2 9 8 2 - 35 71
2. ARO Cîmpuiung 34 22 3 9 70— 26 69
3. F.C. Drobeta 34 19 3 12 60— 45 60
4. Petrolul Stoina 34 .18 1 15 57— 48 55
5. Petrolul Ţicleni 34 17 2 15 51— 58 53
6. VEGA Deva 34 16 4 14 67— 43 52
7. U nirea A lexandria 34 16 4 14 42— 48 52
8. M inerul M ătăsari 34 16 3 15 49— 38 51
9. Electronistul C. Ag. 34 16 3 15 58— 52 51

10. U.M. Tim işoara 34 16 3 15 56— 53 51
11. Mine Ral Rovinari 34 15 5 14 34— 38 50
12. M etalul Bocşa 34 15 4 15 54— 62 49
13. Petrolul Videle 34 16 1 17 41— 52 49
14. M inerul Anina 34 15 3 16 48 — 47 48
15. Constr. Craiova 34 15 2 17 56— 50 47
16. M inerul Berbeşti 34 15 2 17 53— 63 47
17. V ulturii Lugoj 34 14 5 15 47— 43 47
18. M etalurg. Sadu 34 15 1 18 41— 41 46
19. Arsenal Reşiţa 34 . 7 5 22 3 4 - 72 26
20. S.M. Drăgăneşti Oit 34 3 6 25 24—110 15

ETAPA de dum inică, 4 iu n ie : Arsenal — Vul
tu rii L ugo j; MineRal — Petrolul Videle.; Un. Alexan
dria — Min. A nina ; CONSTR. CRAIOVA — VEGA 
DEVA; M inerul M ătăsari — Sportul Drăgăneşti Olt ; 
U.M. Timişoara — F.C. Drobeta ; Metalul Bocşa — 
Petrolul Stoina ; Petrolul Ţicleni — Min. Berbcşti ; 
ARO Cîmpuiung — M etalurg. Sadu - Electronistul — 
M inerul Motru. ,

• jvţ.—israe»
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Crupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Deva

de cultură generală şi profesionale
„Anul acesta—un bilanţ de excepţie44G rupul Şcolar Industrial de T ransporturi Auto Deva 

a găzduit de curând faza naţională a concursului pe 
meserii, unde reprezentanţii săi — elevi cu o tem ei
nică pregătire — au avut o prezenţă deosebită. Re
zultate bune au obţinut şi în concursul pe discipline 
de învăţăm ânt. Dovadă a unor serioase cunoştinţe 
de cultură generală, dar şi de specialitate. Şcoala, 
prin  profilele sale, este una d in tre cele mai căutate 
din judeţ de către elevi şi, deopotrivă, de părin ţi şi 
m ai nou de tineri care au absolvit liceul şi sunt ac
ceptaţi să se pregătească în  domeniul telecom unica
ţiilor. Rem arcabil este com portam entul elevilor în 
şcoală şi în  afara ei, rod  al unei m unci educative 
încadrate de dăruire, desfăşurată de toate cadrele d i
dactice. *■

o • m
procesul de cercetare

Am participat la sesiu
nea do referate şi comu
nicări ştiinţifice ale elevi
lor, desfăşurată cu puţin 
tim p în urm ă la Grupul 
Şcolar Industrial de T rans
porturi Auto din Deva. 
Ne-am d a t seama, odată 
mai mult, de perm anenţa 
cu care sunt im plicaţi ele
vii în propria lor formare. 
A jutaţi de profesori, ele
vii şi-au evaluat forţele, 
alegându-şi singuri temele 
referatelor şi com unicări
lor: ştiinţifice, optând pen
tru  activitatea de cerceta
re  în  cunoştinţă de cauză 
Studiind, cercetând, elevii 
au depăşit program a şco
lară. Au pornit de la pro
gram a şcolară, dar nu s-au 
oprit la graniţele ei, cer
cetând o bibliografie vas
tă, actuală, ceea ce este un 
lucru  demn de luat in 
seamă. ţ  • '

In cadrul celor trei sec
ţiuni ale sesiunii, am re 
m arcat calitatea comuni
cărilor, capacitatea de a- 
naliză şi sinteză a celor 
aflaţi pe băncile şcolii. La 
secţiunea pentru  limba 
rom ână, istorie, filozofie, 
geografie, au reţinu t aten 
ţia  elevii Monic-a Vasiu, 
V alentina Sav, Valentin 
Ju rj, Antonela Sîrb, Ma- 
rius -M untean, Voinea. Răz- 
van. ■. ■.

Certe cunoştinţe au do
vedit elevii în cadrul sec
ţiunii de matem atică. In 
tre aceştia Anca Grozav, 
Simion Lădaru, Radu M ăr
ginean, Călin Cazac, Ro- 
dica Isarie Cristian Bog
dan, Claudiu Tîrziu, Mir- 
eea Vasiloni, Ion Savu, 
A drian Oprea, ‘ Gabriel 
Partica, Alin Petresc, Va
lentin Ilie, Crinişor R ă
chită, Daniel Diac, Florin 
Trifa.

I-a secţiunea de fizică, 
chimie, discipline tehnice, 
au abordat lucruri dificile 
elevii: Ovidiu Rariş, Va- 
sile Potintcu, Rodica Isaia, 
Ovidiu Faur, Adrian An
tonie, Adrian Crainic, A- 
lexandru  Gccsc, Ciprian 
Maior, Daniel Iovan, Ra- 
mona Jurca, Paul Tota, 
Daniel Dig, Mircea Vasi
loni.

In tre  profesorii lor co
ordonatori s-au rem arcat : 
Lucia Racoccanu, Maria 
Andrei (cu cei mai mulţi 
elevi prezenţi cu com uni
cări), Teofil P rejban, Ana 
Matieş, M aria Chirica, 
01ga Heredca, Iuliana Ber- 
beceanu, Dumitru Floca, 
Laurean Mariş, Zoia La. 
zăr, M ihaela Mihai, Alida 
Maxim, Liana Giurgiu, 
Delia Muntoiu, A driana 
Cristea, M aria Andrei, 
Constantin Idita, Liviu Is- 

-•oas.

Pagină realizată de 
VIORICA ROMAN şi MINEL RODEA

— Pentru  început, vă 
rugăm  să precizaţi iprofilele 
şi m eseriile în care se pre
gătesc elevii în această u- 
nitate de învăţăm ânt.

—; Elevii noştri se p re 
gătesc pentru  două dome
nii : transporturi auto şi 
telecomunicaţii. I n . prim ul 
domeniu, prin  cursurile li
ceale se form ează electro
mecanici auto, iar prin 
şcoala profesională se ca
lifică în m eseriile de me
canici auto şi electricieni 
auto. P en tru  telecom uni
caţii, în liceu pregătim  e- 
lectronişti telecomunicaţii, 
iar în şcoala profesională 
electromecanici reţele de 
telecomunicaţii. Avem şi 
şcoală postliceală pentru 
tehnicieni în telecomu
nicaţii. Există speran
ţe ca, dacă nu în viito
ru l an şcolar, cel puţin  în 
urm ătorul, să avem şcoală 
postliceală şi în profil auto.

Convorbire cu dl prof. MARIN 
AVRÂMICA, directorul Grupului Industrial 

de Transporturi Auto Deva

—’ Sunt meserii căutate 
astăzi. M anifestă tinerii in 
teres pentru  ele ? .

— A crescut interesul 
p ă r  1 n ţ i 1 o r  şi - e l e 
v i l o r  pentru  şcoala 
noastră. Şi se 1 întâm plă a- 
cest lucru  din m ai multe 
motive. In prim ul, rând 
pen tru  că aici învaţă m e
serii atractive. După ab 
solvire găsesc un loc de 
m uncă sau cu m eseria do
bândită pot în treprinde ce
va pe cont propriu, încât 
să-şi poată asigura ex is-, 
tenta. Iar pregătirea asi
gurată  este la un n ivel co
respunzător. Ne îndreptă
ţesc să facem această a- 
firm aţie semnalele prim ite

1 9 9 5  *  h * .  a ;
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Baza m aterială de ca
re dispune G rupul Şco
la r Industrial de T rans
porturi Auto din Deva 
este una im presionantă, 
fiind evaluată la apro 
xim ativ *4 m iliarde lei. 
Ş i . ceea ce este mai sem
nificativ este faptul că 
toate cabinetele, labora
toarele, atelierele,, can
tina, in ternatu l sunt în 
treţinu te in cele mai .bu
ne condîţiuni. Totul este 
funcţional, nimic nu este 
părăsit, expus degradării. 
Inclusiv baza sportivă 

'e x tre m  de bine în tre ţi
nută. Acest lucru se da
torează, fără îndoială, 
oam enilor şcolii, în fru n 
te cu prof. M arin Avră- 
mieă, directorul grupului,

■ „Un adevărat m anager", 
după cum îl numesc co

legii săi ! Un om care 
ştie să răzbată când tre 
buie să facă ceva pen
tru  liceu, care a extins 
relaţiile de colaborare 
ale instituţiei) uri om 
deschis, jovial, dar şi e- 
xigent. Viaţa oricărei ; 
şcoli nu este uşoară în 
această perioadă de tran 
ziţie spre economia, de 
p ia ţă ! cv/ ţ f !

însoţiţi de dânsul şi de 
dna prof. M ana Andrei, 
director adjunct, încer
căm să cunoaştem p a tri
moniul şcolii. Mai întâi, 
câteva cabinete —  cele 
de lim ba şi literatu ra ro 
mână şi de matem atică, 
care dispun de mobilier

nou, modern şi ergono
mie, mobilier individual* 
confecţionat în şcoală, cu 
forţe proprii, d a r unul 
extrem  de frumos, ofe
rind privirii culori calde, 
în care elevii simt plă
cerea să stea în ■ orele 
petrecute în şcoală. Şi 
aceste ore, pentru elevii 
de liceu, nu  sunt deloc 
puţine. C abinetul şi la 
boratorul d e , chimie a ra 
tă ca o adevărată farm a
cie. Totul este alb, până 
şi scaunele ce • aduc a 
„Ludovic al XIV-lea“ . Un 
astfel de - m obilier în tâ l
nim  şi în alte cabinete : 
la  desen tehnic, băncile 
sunt astfel confecţionate 
ca să fie rabatabile, ofe

rind  diverse grade de în 
clinaţie; la fel cabinetul 
de instalaţii electroteh
nice... Pe drept cuvânt 
se afirm ă că, implicit, 
m obilierul contribuie la 
conturarea personalităţii 

-elevului, individualiza
rea sa, la form area ca
racterulu i şi consolida-. 
rea psihicului. Arhicunos
cuta tab lă de scris a de
venit una cu adevărat 
m odernă, pe care se poa
te proiecta, se pot p rin 
de obiecte şi planşe, a- 
vând proprietăţi m agne
tice, ia r  praful de cretă 
nu se mai ridică, m ur
dărind haine, îngreu
nând  respiraţia. Aproa
pe com plet dotat este

de la conducătorii de uni- 
ţă ţi în care lucrează foşti 
elevi de-ai noştri. .

—■. Justifică acest interes 
şi rezultatele la olim pia
dele şcolare. Cu câte p re 
mii se pot m ândri elevii 
d v?

— Anul acesta avem un 
b ilan ţ de excepţie. La e- 
lectronică 3 elevi au  p a rti
cipat la faza pe ţară, ob- 
ţinându-se un loc II şi o 
menţiune. Faza naţională 
a concursului pe meserii, 
găzduită de liceul nostru, 
ne-a adus toate prem iile 
I acordate, 4 -la num ăr. De 
altfel, în fiecare ân am 
avut rezultate foarte bune 
la concursurile pe meserii. 
D ar anul acesta am obţi
nu t rezultate deosebite şi 
la obiectele de cu ltu ră-g e 
nerală, fazele judeţene : un 
prem iu I, unul II şi 3 locuri 
III la geografie ; locul II 
şi m enţiune la  filozofie ; 
m enţiune la biologie. In

total avem 41 de prem ii 
la faze judeţene şi 6 la 
cele pe ţară. In  ceea ce-i 
priveşte pe absolvenţii noş
tri se poate afirm a că au 
nu num ai cultură tehnică, 
dovadă că unii sunt stu 
denţi la drept sau la alte 
facultăţi.

— Ce consideraţi ho tărâ
tor pentru calitatea actu
lui educaţional ?

— Nivelul de pregătire 
al elevilor noştri este da
torat preocupării celor 66 
de dascăli, d in tre care 21 
de m aiştri. M area lor ma
jo rita te  sunt titu lari, ia r  a- 
nul acesta vreo 12 sunt 
înscrişi la grade d idacti
ce. Avem şi o dotare bu
nă. Dar mai ales încercăm 
să m enţinem  rid icată şta 
cheta calităţii. De aceea 
din 1990 am renun ţa t la  
un plan de şcolarizare prea 
mare, de la 7 clase a ÎX*-a 
ajungând la  3 --4, ceea ce 
presupune o mai- atentă 
selecţie a elevilor la ad 
mitere.-

— Vă dorini succes şi să 
m enţineţi în continuare 
rid icată  ştacheta calităţii 
la acelaşi nivel.

mai noua
izare ţ.

0 formă
ie

Anul acesta,. în luna februarie, a absolvit prim a 
prornoţie a şcolii postliceale de telecom unicaţii. Spe
cialitatea dobândită este de tehnician în telecomu
nicaţii.

Această formă de şcolarizare, cu o durată  de un 
an si jum ătate, a fost iniţiată, la cererea KQMTE* 
LECOM Hunedoara-Deva şi cu aju toru l său asi
gură cadre de specialitate, posibilitatea efectuării 
practicii. Cursurile şcolii sunt serale, pentru  a oferi 
şi celor încadraţi în . m uncă posibilitatea să Ie frec
venteze. P regătirea este preponderent teoretică.

Iniţial s-a constituit o clasă bugetară,, deci s-au 
putut înscrie toţi cei interesaţi.. Actualul an în tâi al 
şcolii este extrabugetar, cheltuielile de şcolarizare, 
fiind suportate de RO-MTKI.l.COM, ai cărui angajaţi 
sunt cuprinşi aici pentru  a se specializa. Şi pen tru  
anul şcolar v iitor această firm ă a propus o clasă ex 
trabugetară pentru  oamenii săi, însă sta tu tu l său va 
h  decis de minister..
, M odernizările care survin în telecom unicaţii p re 

supun oameni cu o calificare pe m ăsură. C rearea a- 
cestei forme de învăţăm ânt răspunde tocmai acestei 
nevoi.

Patrimoniu impresionant
cabinetul de telecom uni
caţii, condus de dl ing. 
Ioan Igna.

Puternic dotate, mijloc 
eficient pentru  pătrun 
derea tainelor meseriei, 
sunt atelierele unde ele
vii învaţă şi lucrează e- 
fectiv. Este vorba de a- 
telierele de mecanică 
(maiştri M ihai Barcan, 
A drian Osoianu) ş.a. A- 
proape unic în ţa ră  prin 
dotare şi eficienţă este 
sim ulatorul de conduce
re auto, coordonat de 
dl Ioan Simina.

Am văzut şi cum se 
încearcă la  această şcoa
lă  să se facă bani, în 
trucât cei de la buget nu

ajung niciodată. Este vor
ba de atelierele de repa
raţii auto unde lucrează 
efectiv m aiştrii şi elevii, 
care învaţă totodată m e
serie. Aici se repară  
pentru te rţi m aşini D a
cia, Mercedes, camioa
ne etc. Tarifele percepu
te sunt acceptabile pen
tru  proprietarii m aşini
lor. Dotat şi bine între
ţinu t este atelieru l de 
diagnosticare (m aistru 
Eugen Kiss). Aici se tes
tează funcţionarea m o
toarelor, instala ţia  elec
trică, se reglează unghiu
rile de direcţie şi se ana 
lizează gazele de eşapa
m ent ş.a. Sunt lucruri 
im presionante, care pot 
fi făcute doar de spe
cialişti. -
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Apărăm drepturile, libertăţile, interesele
legitime ale cetăţenilor

»»

i »

— Stim ată cină preşedin
te, ştim că au trecut doar 
ceva mai bine de patru 
luni de când şi-a început 
activitatea Judecătoria din 
Brad, în fruntea căreia vă 
aflaţi. Veţi zice că este p re 
m atur pentru un prim  bi
lanţ. Bar, cu permisiunea 

• dv„ să încercăm.
In tr-adevăr, din 21 ia

nuarie a.c. au trecut ceva 
mai bine de patru  luni. 
Cum ziceaţi, un b ilan ţ e 
cam devrem e să facem, 
dar despre activitatea noas
tră  din această perioadă pu
tem  vorbi, Cum se cunoaş
te, judecătoria pe care o 
conduc are o rază de acti
vitate ce cuprinde oraşul 
Brad, comunele Baia , de 
Criş, Băiţa, Blăjeni, Buceş, 
Bucureşci, Bulzeştii de Sus, 
Crişcior,, Luncoiu de Jos, 
Ribiţa, Vălişoara, Tomeşti, 
Vaţa de Jos’ 12 la num ăr. 
Este zonă întinsă, cu 
m ulte sate de m unte înde
p ărta te / în fiin ţarea  Jude
cătoriei ca şi a P archetu 
lui şi, N otariatului de Stat 
aici, la  Brad, spre care gra
vitează toate aşezările din 
zonă, înseam nă o m are în 
lesnire pen tru  oamenii a- 
cestor locuri,‘̂ care nu mai 

■su n t nevoiţi să bată d ru 
m urile până la Deva.

Convorbire cu dna VURGHELIA MdRCU,
preşedintele Judecătoriei Brad

— Câte dosare aţi în re
gistrat in această perioadă ?

— Trebuie să precizez 
mai înainte că acele dosa
re care fuseseră prim ite la 
Judecătoria Deva, din ra 
za noastră teritorială, pâ
nă la data . înfiinţării, au 
răm as să fie ' finalizate în 
instan ţa respectivă.. L,a noi 
avem înregistrate 479 de 
dosare.

— Dintre care soluţiona
te ?

— 181 la  civil, 7 la pe
nal. Celelalte se află în 
curs de soluţionare, pe rol, 
cum spunem noi.

— Au rămas sentinţe de
finitive ?

— Da. 66 la  civil, două 
la penal.

— Câţi judecători sun
teţi ? : /

— A r trebui să fim  pa
tru , plus preşedintele. Deo
cam dată sunt eu, dna ju 
decătoare Corina Păun, 
dşoara Sanda l.upşan, sta 
giară- '

— Vă este greu ?
— Ca orice început, nu-j 

uşor. Dar ne organizăm 
munca şi treaba merge des-* 
tul de bine. In zilele de

luni avem şedinţe cu ares
ta ţi, m arţi şi joi alte cau
ze. In medie, cam câte 30 
—35.. Eu in tru  în şedinţe de 
judecată în zilele de luni 
şi joi, iar m arţi judecăm 
la unic................

— Care este, stim ată dnă 
preşedinte, ponderea cau
zelor care fac obiectul do
sarelor afiate pe rolul de 
judecată ?

— La civil divorţurile, 
îm părţirea bunurilor, lo
catari. răi platnici la  chel
tu ie lile  • comune1, neplata 
cu rea credinţă a pensiilor 
pentru  copii stabilite prin 
sentinţe judecătoreşti etc., 
ia r  la  penal, Jov iri, tâ lhă 
rii, insulte, calomnii, fu r 
tu ri din avutul public şi 
privat.

— Desigur, în munca dv., 
grea şi de mare răspunde
re, colaboraţi şi cu alţi fac
tori, care' au la rândul lor 
responsabilităţi pe linia cu
noaşterii, aplicării, respec
tării legilor ţării.

— Bineînţeles. Colabo
răm  .ş i conlucrăm  foarte 
bine cu Prim ăria, cu P ar
chetul, Poliţia, - gardienii 
publici, Notariat, cu con

ducerile unităţilor economi
ce, instituţiilor, au torita
tea tutelară, cu partide şi 
form aţiuni politice, cu alţi 
factori educaţionali şi de 
influenţare in bine a com
portam entului cetăţenilor, 
mai cu seamă a tinerilor. 
Un accent deosebit punem 
pe popularizarea şi cu
noaşterea legilor în vigoa
re, pe munca de preveni
re a încălcării legilor, odată 
cu apărarea legalităţii, 
drepturilor, intereselor le 
gitime ale tu tu ro r cetăţe
nilor. Dacă în medicină se 
spune că este mai uşor să 
previi o boală decât s-o tra 
tezi, la noi cea m ai m are 
satisfacţie este atunci când 
putem  preveni încălcarea 
legilor, reuşim  îm păcarea 
părţilor, decât atunci când 
pronunţăm  o hotărâre prin 
care un om este p rivat de 
libertate. îm i pare bine că 
am prilejul ca şi prin in 
term ediul ziarului „Guvân- 
tuL liber" — care ştiu  că 
este m ult cău ta t şi citit de 
oamenii din zona Brad — 
să fac un apel sincer la 
respectarea legilor, la p re
venirea încălcării acestora, 

care poate avea urm ări g ra 
ve în viaţa oamenilor.

Convorbire consemnată de 
Gh.l. NEGREA

•  *

'.■.V /.V .W .V .'- .W .V .V .V A '.'A V A Ş W Z .^ V A W .W .'/i

Va reuşi notarul public descongestionarea 
activităţii notariale?

I

î j1 Gu . toţii ştim  că înce- 
*- pând din 1990 una d in 

tre  instituţiile publice ce
le mai solicitate au fost 
notariatele de stat. Ceva 
trebuia în treprins neîn
târziat pentru perfecţio
narea activităţii notariale.

Parlam entul României a 
adoptat sub nr. 36/1995, 
iar Preşedintele României 
a prom ulgat Legea N ota
rilor Publici şi a activită
ţii notariale,

A ctivitatea - notarială, 
definită prin  articolul 1 
al legii, „asigură persoa
nelor fiz ice ' şi juridice 
constatarea raporturilor 
juridice civile sau com er
ciale nelitigioase, precum 
şi, exerciţiul drepturilor 
şi. ocrotirea intereselor în 
conformitate cu legea". 
Potriv it prevederilor art.

3 şi 4 ale legii „notarul 
public este învestit să 
îndeplinească un serviciu 
de interes p u b lic ; şi are 
sta tu tu l unei funcţii' au 
tonome. Actul îndeplinit 
de notarul public,, pu rtând  . 
sigiliul şi sem nătura a- 
ceştuia, este de autoritate 
publică, şi are forţa pro
bantă prevăzută de lege".

Ge trebuie să ştie ce
tăţeanul. în prim ul rând

despre instituţia no taru 
lui public, aşa cum este 
ea definită şi statuată 
prin am intita lege?

A ctivitatea notarilor pu 
blici se desfăşoară prin 
birouri notariale, ce funcT 
ţionează a tâ t in asocie
re, cât şi individual. Bi
rourile notariale se or
ganizează pe circum scrip
ţia  unei judecătorii. în  
circum scripţiile curţilor 
de apel funcţionează Ca
m era N otarilor Publici.

Ce competenţe are no
ta ru l public ? El redac
tează înscrisuri cu con
ţinu t juridic, la  solicita
rea părţilor ; autentifică 
înscrisuri redactate de 
notarul public, de parte 
personal sau de a v o c a t; 
efectuează proceduri suc
cesorale notariale ; certi
fică fapte în cazuri p re
văzute de lege ; legalizea

ză înscrisuri, specimene de 
sem nătură sau s ig ilii; da
tează cert înscrisurile p re 
zentate de părţi ; prim eşte 
în păstrare (depozit) în 
scrisuri şi docum ente p re 
zentate de p ă r ţ i ; efec
tuează actele de protest 
al cambiilor, biletelor la 
ordin şi cecurilor ; face 
legalizarea copiilor dc pe

înscrisuri ; .eliberează du- 
plicate de pe actele no
tariale pe Care le-a în 
tocmit.

In tre  drepturile nota
rului public care-1 inte
resează nem ijlocit pe ce
tăţeanul ce apelează la ' 
serviciile. lui, este înscris, 
in lege dreptul la onora
rii pentru  fiecare serviciu 
prestat. Aceste onorarii 
— stabilite cu aprobarea 
M inisterului Justiţie i — 
sunt minimale.

în tre  îndatoririle nota
ru lu i public, prevăzute de 
lege, relevantă pentru  ce
tăţean este cea cuprinsă 
în art. 36: „Notarii pu 
blici şi personalul birou

rilor notariale au obligaţia 
să păstreze secretul pro
fesional cu privire la ac
tele şi faptele despre care 
au lua t cunoştinţă în ca
drul activităţii lor, chiar 
şi după încetarea funcţiei, 
cu excepţia cazurilor în 
care legea sau părţile in 
teresate îi eliberează de 

. această obligaţie".
Desigur, legea în  dis

cuţie este m ult mai cu
prinzătoare decât aspec
tele la care ne-am  oprit 
noi în  rândurile  de faţă. 
Ea este publicată în Mo

nitorul Oficial nr. 92/16 
mai 1995.

In trarea in vigoare nu 
rezolvă toate problemele 
care sc ridică in  aplicarea 
ei. N otarul public este o 
persoană care desfăşoară 
activitate notarială dată 
lu i în com petenţă de .le
ge, pe cont propriu. De 
aici., problem a vitală pen
tru  el, cea a spaţiului în 
care va funcţiona biroul 

său notarial. Descongestio
narea activităţii notariale 
de Ia; sediile fostelor no
ta ria te  de s ta t nu poate 
fi realizată prin  creşte
rea num ărului de bi
rouri notariale, ce func
ţionează în acelaşi spa 
ţiu. S-ar părea că pro
blem a îl priveşte direct 
pe cel eare-şi deschide 
un birou notarial. Nu cre
dem însă că aceştia tre 
buie lăsaţi să se descurce 
cum pot, ci trebuie spriji
niţi. E drept, la  îm părţi
rea spaţiilor din patrim o
niul public, ei vin la spar
tu l târgului, dar rechinii 
care au pus m âna cu jap 
ca pe. asem enea spaţii se 
mai pot restrânge ; sau 
pot fi determ inaţi să se 
restrângă.

ION CIOCLEI
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Biserica ortodoxă din Orăştioara de Jos.

Foto PA VEL LAZA
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INFORMAŢII • NOTE • OPINII
ÎNLESNIRI PENTRU NAVETIŞTI

In  noul m ers al trenu 
rilor, care a in tra t în v i
goare la ora zero a zi
lei de 28 mai a.c., se a- 
duc m ulte înlesniri pen 
tru  salariaţii navetişti. 
Astfel, pe cele m ai soli
citate trasee : Deva — 
Păuliş — Lunca, Petro- 

şahi — Lupeni, Sim eria — 
Hunedoara, Simeria: :—

Călan navetiştii au  tre 
nuri cursă de persoane Ia 
in trarea şi ieşirea din 
schimburi. Pe distanţa Si
m eria — B rad s-au  in/ 
trodus două perechi • &  
trenuri in plus, ia r pe ru 
ta  Subcetate — Haţeg ze
ce perechi de trenu ri în 
plusj în 24 de ore. (Gh.l.
n .)

NECAZ CU PORUMBUL

Dl Ioan Hărăguş, din 
satul M ihăileni, rir.. 151, 
comuna Buceş, ne scrie 
cu m are supărare despre 
o . situaţie nefericită care 
l-a făcut să răm ână fă
ră  producţie de porumb 
în acest ari. Cauza ?

La fel ca şi a lţi con
săteni, în luna aprilie 
ş.c. a cum părat, lă preţ 
destul de ridicat, săm ân
ţă de porum b de la  Sem- 
rom Orăştie, pe care a

pus-o in  păm ânt, dar cul
tu ra nu a mai răsărit-. Du
pă cum ne scrie, oam enii 
au constatat că pe eti- , 
chetele din saci e ra  în 
scris anul 1993, ceea ce 
însearnnă că, probabil, to t 
atunci a fost şi tratată . 
Cultivatorii aşteaptă să 
fie elucidată cauza ade
vărată  pentru  care au  ră 
mas fără recoltă în acest 
an. (N.T.)

1

CAPCANA

De mai m ultă vreme nui capac de canalizare, 
cei ce se deplasează cu j j u eSte exclus ca cineva, 
automobilele în zona dc- , .. . , . -
pozitelor, pe drum ul spre dm neatenţie sa devină 
„Agrotransport", sunt ex- victlma a nesabumţe^ ce- 
puşi potenţialului pericol ce ®'au lă comit să-şi 
de a cădea în capcana ce „îmbogăţească" zestrea 
le este rezervată de dis- şi cu acel capac de Ia 
pariţia m isterioasă a u- canalizare. (N.T.)

NOPŢI DE COŞMAR

De câtva timp, nopţile 
au devenit un adevăraţ 
coşmar pentru  locuitorii 
din blocurile situate în 
zona Aleii Transilvaniei 
din Deva. Aici s-au aciuat 
o m ulţim e de câini, care 
la tră  cât este noaptea de 
lungă, ei fiind un real pe
ricol pentru  cei care se

încum etă să treacă pe | 
aici, dar Şi un m otiv de j 
insomnii pentru  locatari, 
în tru câ t cazul nu este 1*1 
zolat, iar acest subiect | 
despre care s-a mai scris j 
în repetate rânduri *ă- ' 
m âne perm anent în ac- | 
tualitate, organele b» , 
drept a r  fi cazul să-şi 
facă odată datoria ţ OL®.) I
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înaintea sfârşitului 
de an şcolar

*

A

înscrise în programul 
activităţilor de perfecţio
nare a cadrelor didactice, 
careurile pedagogice ale 
învăţătorilor din munici
piul Hunedoara au fost 
găzduite în acest an şco
lar de şcolile generale 4» 
5 şl b aia' 'oţţaş- 

Ultimul cerc pedagogic 
cu tema „Elemente sem
nificative ale deontolo
giei profesiei de învăţă
tor Implicate In pregăti
rea acestuia pentru acti
vităţile eu elevii. Statutul 
moral şi civic ai învăţăto
rului tn comunitatea I®. 
călă* a fost organizat de 
învăţătorii din Gbelari.

Am găsit acolo un grup 
de oameni inimoşi,, calzi 
şi ospitalieri, care ne>au 
primit cu em oţie şi bu
curie. Activitatea demon
strativă s-a concretizat în- 
. Iţ-o serbare şcolară cu

’ adevărat încântătoare, îm 
brăcaţi în costumele lor 
fără vârstă, de o frumu
seţe distinctă, fără ase
mănare, copiii pădureni- 
lor te eonving că acolo 
sub trăieşte CEVA .curat 
si neatins de trecere şi 
schimbare... poate Spiri
tul Locului, acela care l-a 
îndemnat pe părintele

româneşte în  cântecele 
vâţătorului , Draga n

Nerva să înalţe biserica 
monumentală — în care 
învăţătorii au poposit tă
cuţi — tot acela care cân
tă
învăţă i 
Muntean, cântece pe caro 
acolo le  ştiu toţi, de la 
mic ia mare.

Da, trăiesc şi muncesc 
acolo la Gheţari câţiva 
învăţători: Aron Popa, 
Viorica Lueaei, Rodica 
Paşca, Adriana Simiuc, 
loan Bortea, Lena Gos- 
tian, oameni care înfru
museţează viaţa copiUor 
şi a  părinţilor lor. Le 
mulţumim din suflet pen
tru cea mai frumoasă şi 
m ai bine pregătită acti
vitate metodică a acestui, 
an şcolar- Mulţumim <Hui 
director lancu Tonta şi J 
dnei directoare Doina To- \ 
pliceanu pentru atenţia i 
deosebită acordată acti- î 
vităţii noastre. Şi pentru 
că se apropie sfârşitul a- 
nului şcolar dorim tutu- t
rar colegilor noştri va- i 
cântă plăcută ! (ILEANA J 
CIRCO — responsabila ) 

cercului clasei a IV-a, RO- I 
M CA DAN, învăţătoare 
la Şcoala Generală Nr. 11 y 
H u n e d o a r a ) . i
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Concursuri şcolare
ta  silele de 13 şi 13 mai, la  Cîuhul Copiilor şi 

Elevilor din Brad s-au desfăşurat fasole judeţene ale 
concursurilor de autemodeUsm şi „Prietenii naturii" 
Au participat echipaje a le  cluburilor di» Brad şi Hu
nedoara. In urma susţinerii probelor teoretice şl prac
tice au fost declarate câştigătoare echipajele din Brad. 
Concurenţii au primit sume de bani între 2 000 şl 
4W 0 1ei. ' ■ -

Tot la Brad s-a desfăşurat, îh organizarea Clubu
lui Copiilor şteEievilor şi a Comitetului Orăşenesc de 
Cruce Roşie, concursul „Sanitarii pricepuţi", Ia care 
au participat 10 echipaje de Ia unităţile şcolare din 
zonă. Au câştigat echipajele Şcolii Generale Nr. i  
Brad, la ciclul gimnazial, şi cel al Liceului „Avram 
lancu" Brad, la ciclul liceal. Concurenţii nu primit 
premii în obiecte şl dulciuri asigurate prin sponso
rizarea de către Primăria Brad fi Crucea Roşie.

In perioada următoare se vor organiza concursu
rile patrulelor de circulaţie ş i „Prietenii pompieri
lor". (Prof. I6 A  NICOLAE, Brad)

\

I
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£  PROMPT ŞI DE
ţ  CALITATE

!» In Brad şi în toată 
5  zona din împrejurimi 
ţ  funcţionează o singură 
* unitate specializată în  

reparaţii încălţăminte.
Ş  Pentru bărbaţi, l emei şi 
J  copii. Cei doi meseriaşi, 

Nicolae Faur şi Nicolae 
Martin, primul gestiona
rul unităţii, lucrează aici 
de mulţi ani. Unitatea 
este foarte mult căuta
tă de clienţi. Nu numai 
pentru că este singura.
Ci mai cu seamă pentru 
că cei doi pantofari de 
înaltă calificare execută 
lucrări de cea mal bu
nă calitate, prompt, ce
le urgente chiar pe loc. 
Aceasta face clienţii 
mulţumiţi, iar numărul 
lor creşte. (Gh.I.N.)

w v w w w w vwuvuwww.
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INTELECTUALII SATELOR 
IN FRUNTEA OBŞTII

SIGMA PLUS"
D E V  A

Autorizată de Ministerul învăţământului 
Organizează in Deva â Orăstie 
• CURSURI DE CONTABILITATE. 
Informaţii şi înscrieri Ia sediul firmei din 

str. M. Eminescu, nr, 2 (în clădirea Fundaţiei 
pentru Tineret), telefon 612661. (1276)

S.C. „CEPROMIN“ S.A.
D E V A

VINDE LA
Gu mulţi ani în urmă, 

aproape 40, cetăţenii sa
telor Nojag şi Vărmaga 
abia îndrăzneau să vise
ze că şi ei vor putea trăi 
o viaţă mai bună. Încre
derea creştea insă văzând 
realizările din satele mai 
apropiate de oraş, dar şi 
pentru faptul că li  se a- 
lăturau tot mai mulţi ti
neri intelectuali, care, cu 
pasiunea ş i  dăruirea ade
văratului dascăl de la ţa
ră, au ştiut să trezească 
în sufletul lor dorinţa de 
m ai bine. Unii dintre a- 
ceştia, localnici fiind, îh

Toţi la un loc — vă
zând că se poate şi mai J 
mult — au propus' ame- < 
najarea unui drum intre, 
cele două sate, până a-1 
tunci inexistent. In sfâr- > 
şit, după multă, multă! 
muncă, de la cel mai t â - ' 
năr până la  c.el maii 
vârstnic vărmăgean, s-a J 
reuşit ca în doi ani au-> 
tobuzele să străbată sa -! 
tul, de-a lungul văii.

Zeci de âni munca cul
turală a entuziasmat oa-1 
m enii şi se simţea nevoia i 
unul nou local de căm in! 
cultural. Şi acesta s-a!

bună colaborare cu alţii, construit. Apoi un maga- 
vemţi chiar din oraşe, — zi» cu tot ce  are nevoie!
prin toate metodele prin 
care un cadru didactic

©mul de la  ţară.
Toate aceste acţiuni

străduieşte să-şi apro- culminează cu asfaltarea 
pie părinţii elevilor — au drumului dintre cete do 
reuşit cu  succes să aju
te oamenii celor două

uă sate, încă un obiectiv, 
propus de vrednicii con-; 
silteri ai ceier două sate, i 
în  frunte cu  cel care, pe! 
lângă calitatea omului 
de la  catedră, este so - . 
cotit şi gospodarul nu- j 
mărul unu al comunei; 
Gertcj — dl primar, prof., 
loan vinţan.

Aşa că, tineri dascăli, 
apropiaţi-vâ cât mai 
mult de sufletul curat a l j  
oamenilor de la  ţară, 1! 
luaţi iniţiative, f iţi ală-Jj 
turl de e i când vor să?* 
realizeze ceva, nu irosiţi, 

r a m  «« uu,v.<„ nici o clipă, faceţi mai* 
frumos local de şcoală, mult pentru alţii decât ţ  
N-a trecut mult şi satul pentru voi şi nemăsurată ,- 

■ ‘ ■ va fi mulţumirea voas-j
tră sufletească, atunci j  
când veţi călca pe urme- Jî 
le  predecesorilor. (prof,« 
VALERIA BLAJT, Şcoala! 
Generală Certej) ’

sate, ca să-şi împlineas
că visele.

A stfel că, începând cu 
1954, adunând toţi copiii 
de vârstă şcolară din sa
tele Vărmaga, Banpotoc, 
Hărău şi Cbimindla, se 
şimţea imperios nevoia 
construcţiei unui nou 
local de şcoală. Aju
toarele erau puţine, dar 
oamenii de atei, vitregiţi 
de natură, prin trudnicia 
mâinilor lor şi mai ales 
prin bună înţelegere, în 
scurt timp au ridicat un

i
\

i
\

I

i
v

Ib
l
b "

i
. b

[

i■ b .

\
b

I‘ b

l

Utilaje disponibile, începând cu data  
de 12 iun ie  a.c., ora 10, în  fiecare săp
tămână, în  ziua de luni, la sediul unităţii, 
str. 22 Decembrie, nr. 37 A .

Relaţii la telefon 620820, in t. 169 şi 
187.

S C . H O RTICO LA D EV A  
SCOATE LA

,>*Ti m,» işK U ,» .- SL» mA  ~JK. «Mptii*

î »  ziua de 2 iunie  a .c . ,  o r a  1 4 ,  o  auto
furgonetă  T V  . ■

In form aţii, t e l  614318, 615125.

THE DOCUMENT COMPANY 
XEROX

a fost radioficat, apoi e- 
lectrificat. Altă viaţă i In 
casele oamenilor au apă
rut televizoarele şi dife
rite aparate care le-au 
uşurat munca.

S.C.COMSER S.R.L. -DISTRIBUITOR AUTORIZAI 
.TEL: 716551; 716915;716744 FAX: 7/677.1
Copiatoare, maşini de calculatoare,
imprimante, centrale telefontcejitxu ri, sisteme de 
alarmă, case de marcat şi cântare electronice, 
reptroproiectoare, papetărie.
- ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE VÂNZĂRI I

POŞTA RUBRICII

•  BÂRBULESCU _ N.
CONSTANTIN, Călan: La
întrebările dv. pot şi sunt 
datoare să răspundă con
ducerile firmelor S. G. - , uăn.

Priratrans» s  a  Deva cupaxn. de activitatea ban „c-oratrans a a ,  „ i w  din n-imi«r,nra Tr
respectiv, Ş.C. „Corvm- cuftr u,n

vă adresaţi Băncii „Banc i  
I’o$t“ Bucureşti, Filiala i 
din Deva fiind în subor-î 
dinea acesteia. Nu ne o-J

SJC. 1MCOMEX S.R.L.
'Wr M m- Mm-

ţrnns” S.A. Hunedoara, 
cărora vă sfătuim să vă 
adresaţi.

In ceea ee priveşte 
„P.S."-ul de la sfârşitul 
scrisorii, ar fi nimerit să

Timişoara, Tr.j 
Averii», Piteşti, Brăila,; 
Suceava s.a.

•  ION SURD, Dineu; 
Mare, nr. l d l : A dm aţi-
vâ Tribunalului judeţean.
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Hunedoara : Spitalul municipal

prin magazinul „CENTRAL" din Orăştie, 
N- Bălcescu- nr- II, telefon $4 74 96:

•  TELEVIZOARE COLOR; NEI, ORIQN, 
GOLDSTAR (90 programe, telecomandă, 
CU şi fără teletext)

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU — Bucureşti
•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Găeşti
•  ARA GAZE — Satu-Msre
•  MAŞINI DE SPALAT — Cugir
•  COVOARE ŞI MOCHETE — Cisnădie
•  GRESII şi FAIANŢA — model Italia
•  VOPSEA, CHIT ŞI DILUANT AUTO
•  INCUBATOARE PENTRU PUI DE GÂINA
•  ALTE PRODUSE electronice şi electrocasni- 

ce: filtre cafea, râşniţe de calea, mixere 
electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, 
boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii aragaz- 
La toate produsele se acordă

GARANŢIE intre 1-3 «ni
GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI I 

Produsele se vând şi cu

PLATA f i t  12 RATE■ ţ

I pentru locuitorii judeţelor Alba si Hunedoara

\ ff SE ACORDA ÎMPRUMUTURI IN LEI, 
î •• PRIN CASA DE AMANET.

Foto PAVEL LAZA
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GLUMĂ RADIO 
m ADRESA 

PAPEI

Dându-se drept primul 
ministru al Canadei, Jean 
Shretien, un imitator al 
unei staţii de radio par
ticulare — „CROI“ din 
Montreal —, a  conversat 
îndelung, prin telefon, 
cu papa loan Paul al 
îî-lea , înainte d« a-şi 

mărturisi adevărata iden. 
ti ta te. Conform celor re
latate de cotidianul „USA 
— Today", imitatorul 
Pierre Braşsard a sunat 
din Montreal Vaticanul, 
a obţinuţ legătura cu 
Sfântul Scaun şi vreme 
de 15 minute s .a  întreţi
nut cu şeful Bisericii 
Catolice înainte de a da 
pe faţă gluma. „Paga a 
rămas nedumerit, dar 
mi-a dat binecuvânta
rea", a declarat autorul 
farsei, care a ţinut să 
adauge că „pentru noi 
era important să nu se 
supere".

De la biroul adevăra
tului Chretien nu s-a fă 
cut nici un comentariu, 
în vrem® ce purtătorul 
de cuvânt al papei, car
dinalul Joaquim Navarro 
S-a limitat să sp un ă: 
„De minimis non curat 
pontifex" {„Papa nu se 
ocupă de lucrurile lip 
site de oflce importan
ţă").

Singurul care şi-a ma
nifestat neîncrederea faţă 
de realitatea acestei far
se a fost episcopul de 
Montreal, care s-a ară

tat sceptic privind V e .1 
ridicitatea Informaţiei.

CERERE 
IN CĂSĂTORIE, 

IN DIRECT 
LA TV

Se vor căsători graţie 
televiziunii. Şi asta nu 
datorită vreunui pro
gram specializat în  con
tacte matrimoniale, ei 
datorită chiar telejurna
lului. S-a petrecut marţi, 
11 aprilie, în cadrul 8* 
misiunii de seară. U nda! 
Ward, 29 ani. crainica 
postului „Westcountry i i .  
ve", un canal TV din 
sudul Marii Britanii, â 
cerut în direct prietenu
lui său, comerciantul 
Mike Sagin, să o ia de 
nevastă.

CSe e  drept ea Şi-a ce
rut scuze telespectatori
lor care urmăreau ştiri-' 
îe, deoarece trebuie să 
facă un anunţ perso
nal deosebit de im 
portant. După care, pri
vind fix  înaintea sa. 
U nda a spus cu ochii 
plini de promisiuni 
„Mike, te iubesc, vreau 
Ca tu să mă iei de soţie 
Va fi pasionant să tră
im împreună". Apoi a 
adăugat, de astă-dată a- 
dresându-se publicului 
complice : „Vă voi • da 
răspunsul în emisiunea 
de mâine". Şi într.ade- 
văr, 24 ore mai târziu, 
telespectatorii _ puteau 
respira Uşuraţi: Mike 
spusese „da" f

s*

C A LE N D A R

31 MAI 1995
Sf. Ap. Ermic ; Sf. 
Mc. Ermei, Euscbie şi 
H aralam bic ; 
Onomasiică ; Iustin ;

Ziua Mondială împo 
triva Fum atului;
201 ani de la instau. 1 
rarea dictaturii iaco- J 
bine în Franţă ; |
Soarele răsare Ia ora î 
5,35 ş! apune la 20,51; |  
Au trecut 150 de zile j 
din an; au rămas < 
215. jj

I
I

MIERCURI, 31 MAI. 
Sfârşitul lunii mal a .  
duce, în sfârşit, vara. 
Un val de căldură seI u n  vai ue caiaura sc iar nraAmicre iu u c  b
va abate asupra ţării, grade şi 32 grade G. |
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CURSUL VALUTAR

31 MAI 1995

• 1 dolar SUA — 1936 lei
• 1 marcă germană — 1395 le!
• 100 yeni japonezi — 2334 lei
• 1 liră sterlină — 3097 Iei
• 1 franc elveţian — 1691 lei
• 1 franc francez — 396 lei
• 100 lire italiene — 118 Iei

Cursuri de referinţă ele Băncii Naţionale
\a României. * 2 *
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£  Ce! mal mare 
distribuitor 
en gros din 

ţară de
ÎMBRĂCĂMINTE balotata 

IMPORT VEST

VÂ OFERĂ;

îmbrăcăminte sortată.
— ofertă bogată in 'sortimente de sezon 

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

NOU ! NOU ! NOU î 
îmbrăcăminte NOUA din Import China:

•  treninguri şl bluze din bumbac
•  bluze mătase 
La preţuri accesibile I 
ATENŢIE t/î
Noua noastră adresă : Ciuj-N., str, luliu 

1 Manîu, nr. 8. Tel./Fax: 064 — 184030, 193493 
(luni-vineri; 8-16). Orar depozit; satul Vlaha, 
luni — sâmbătă. între 9—-18.

S.C. METALOTERM S.R.L.
Cu sediul în Călan 

Anunţă deschiderea
•  BAZEI DE AGREMENT CĂLAN-BÂI,

începând cu data de 10 iunie 1095. 
Baza cuprinde servicii de alimentaţie pu

blică, bazin acoperit, cu apă termală, bazin 
descoperit pentru adulţi şi copii, servicii de 
cazare în căsuţe tip „Camping" ş! alte servicii 
pentru adulţi şl copii.

Adaosul comercial practicat este de până 
la 100 la sută. (151273)
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S.C. GAMA PRESTIMPEX S.R.L, DEVA
Organizează cele mai frumoase şi tentante 

excursii de 12 zile în GRECIA.
Informaţii şi înscrieri ia sediul firmei din 

Deva, str. D. Zamfirescu, bl. C (TCH) et. 4. tei. 
054/627866; 627906, orele 9—17 (sâmbătă 9— 
12), preţ informativ 225 dolari şi 100 dolari în 
lei. (D.P.)

Cerni va fi variabil, mai I ţ 
mult Senin dimineaţa. A- I \ 
verse de bloaie sunt po» I 
sibile, local, dupâ.amia- I 
za , Temperaturile mi- ■  
nime se vor situa intre 1 
10 grade şi 17 grade G, ,  
iar maximele între 24 |

Doriţi să vă dotati locuinţa
la standarde occidentale?

Noi vă oferim :
• Televizoare
• Aragaze
• Frigidere si congelatoare
• Masîhi de  spălat autom ate
• Instalaţii com plete de satelit 
•O  gam ă diversă de aparate

electrocasnice 
Plata in RATE H!

QUASAR S.A.
Deva tel.611261 614983

s . c . B R U T Ă R IA  N EA M Ţ  
D E V A  

ANGAJEAZĂ :
•  ospătari t
•  vânzători 
Condiţii :
=— vechim e m inim ă 3 ani 
— act calificare.
Preselecţia în  data de 2 iunie 1995 (v i

neri), oră 10, la sediul societăţii, str, M. 
Viteazul, nr. $2. Telefon  61464T.

(151278) S

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA — DEVA
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La data de 01. V. 1995, in localitatea 
ROŞCANL, judeţul Hunedoara, se va da In 
comunicaţie centrala telefonică automată co
nectată Ia reţeaua telefonică interurbană auto
mată.

Pentru realizarea- unei convorbiri telefo
nice interurbane automate cu abonaţii telefo
nici din localitatea ROŞCANI se va proceda 
astfel;

1, Abonaţii telefonici din localitatea 
DOBRA vor forma Ia discul aparatului, după 
venirea tonului, cifra „7", iar după venirea 
unui alt ton formând numărul de apel al postu
lui telefonic chemat format din 3 cifre.

2, Abonaţii telefonici din localităţile ju
deţului Hunedoara, conectate Ia reţeaua tele
fonică interurbană automată, pot obţine legă
tura telefonică cu abonaţii din loc. ROŞCANI 
formând la discul aparatului cifrele 631, ur
mate de numărul de apel al abonatului, for
mat din 3 cifre (631xxx).

3, Abonaţii telefonici din alte judeţe pot 
obţine legătura telefonică cu abonaţii telefo
nici din localitatea ROŞCANI formând la 
discul aparatului telefonic 054/631xxx.

Informaţii privind numerele de apel ale 
abonaţilor telefonici din localitatea ROŞCANI 
se pot obţine Ia telefon 054/633215 (Dobra).
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banca „renaşterea creditului
ROMÂNESC" S.A.
CREDIT BANK

cu sediul în DeVa, bdul Deecbal, nr. 8
VINDE I.A

I

H a l

!
Iifi

\ i

ce va avea loc Ia data de 7 Iunie 1995, ora 
9, la Judecătoria Hunedoara, biroul executorii 
judecătoreşti;,

•  APARTAMENT 2 camerê  situat în 
Hunedoara, bdul Dacia, nr, 17, bl. Al-4, ap. 
30; preţ de pornire 6 000 000 lei.

•  IMOBIL, situat înPestişu Mare, nr. 262; 
preţ de pornire: 8 300 000 lei.

•  APARTAMENT 4 camere, situat in 
Calan, str,..Dr. Petru Groza, nr. 26, sc. 2, ap. 
26; preţ de pornire: 13 000 000 lei.

Condiţia de participare la licitaţie este de
punerea la executorul judecătoresc, până In 
dimineaţa zilei de 7. VI. 1995, a sumei de 10 
la sută din preţul de pornire de mai sus, re
prezentând garanţia de participare la licitaţie.

Relaţii suplimentare la sediul băncii din 
Deva, bdul Decebal, bl. 8, telefon 611853, sad 
executor judecătoresc.

li CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA

...Organizează : -ţî,;
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pentru ocuparea următoarelor posturi va
cante: . [V

• Şef birou urbanism, amenajarea terito
riului, disciplină in construcţii.

Condiţii; ARHITECT sau INGINER — 
specialitatea construcţii civile, industriale şi a- 
gricole — minimum 5 ani vechime în specia
litate.

• ECONOMIST — minimum 3 ani vechi
me în specialitate.

• CONSILIER JURIDIC — studii supe
rioare juridice.

Concursul se va organiza în data de 14 
iunie 1995, ora 10, la sediul Consiliului local 
al municipiului Hunedoara.

Informaţii suplimentare la telefon 713766.
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. •  Vând : parcele’- pentru 
construcţii ■ de casă,-' cabane 
de vacanţă sau alte desti
naţii cu scop de agre
ment, posibilităţi de r a 
cordare apă. gaz. canali
zare. Deva, tel. 624427.

(1497)
•  Vând VW Golf Diesel

cu 5 viteze, neînm atriculat. 
Deva. 624427 (1497)
, * Vând Fiat Croma. TD, 
1987, înm atricu lat avariat, 
tel. 651077 (1499)

•  Vând apartam ent 2
camere, central. Geoagiu- 
Băi. Inform aţii la telefon 
648243. (1476)
i •  Cum păr apartam ent 
2—3 camere, central, că 
răm idă, etaj I—IT. Tele
fon 619254 (1474)

4  Vând urgent abrilit, 
nou, cu grosime, p re ţ con
venabil. Deva. str. M ărâ. 
şeşti, nr. 20 _(14o4)

•  Vând apartam ent 2 
camere, ultracentral. ex- 
presur cafea (nou). 611563.

(1477)
•  Cum păr garsonieră 

(apartam ent 2 camere), tei. 
61783J după ora 16,

(1504)
•  -Vămi garsonieră, con- 

furt sporit, mobilă bucătă
rie, canapea, bibliotecă, 
fotolii 625482. 618127.

(1507)
•  Vând Fiat Regata

Diesel, înm atricu lat şi în 
bună stare de funcţionare, 
p re ţ 3900 DM, negociabil. 
Tel.’ 624150. ’ (1498)

•  Cum păr talon Dacia
1300 (1310). Tel. 617094, 
după ora 18, (1503)

•  Vând pavilion albine 
. şi masă tâm plărie. Tel.

612673, (1502)
•  Vând tractor U 650, 

p re ţ convenabil. Sorea Ion,
. îlia . str. P rundului. tel. 

348. după ora 17.
(1501)

•  Vând autoturism  Tal-
bot Samba (1590 DM), Tiiv 
mai 1997 Tel. 054/711923, 
după ora 16. (1496)

•  Vând tractor U-650. 
Deva. 628429

, • . (1495)
t  Vând apartam ent 2 

camere, zona gării, bl. 
43, c/p 90. . etaj 2, tel. 
619080: (1494)

,«  V ând  televizor color 
Philips, boiler electric 180 
1, Deva. 624975.

(1464)
•  Vând Citroen Combi, 

capacitate transport 000 
kg. Telefon 616483.

(1496)
•  Vând un hectar pădu 

re, în sat Lunca, comuna 
Băi ţa,, telefon. 730039.

(1506)
•  Vând garsonieră. Tel,

624552. ‘ (1491)
•  Vând intravilan. De-

sva, 1000 mp, zona Cela- 
■ţii, ideal vila 6500 lei/mp. 
.712198. (1492)
- •  Vând porc 150 kg
şi un televizor color. Tel.

/ 617757. ' (1482)
Vând apartam ent 2 

camere, ne (mobilat), Gojdu, 
G 3/26/1, Deva.

•(1484)
■ •  Vând ioc de casă cu 

casă. în Deva, Telefon 
615244, . (150590)

« Vând ’ apartam ent 3 
camere, şi autocisternă 
3,5 t, Simeria, 660643.

'1493)
» Vând apartam ent, bl, 

48, Micro 15. p reţ 5 000 000, 
Inform aţii Batiz, nr. 118.

(150519) .
® Vană cazan de în 

călzire • centrală (import), 
Motocicletă Stmson. tele
fon 681013. (7425)

© Vând caroserie Daria

EES"r
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130Q B radr tel. 655.276, 
după ora 15. (9192) j

•  Vând Peugeot Die-. 
* sel, înm atriculat. R .A .R .,'

2300 DM negociabil. Tel,' 
642427. ‘ (7427) "

•  Vând apartam ent 2: 
camere, parter, u ltracen 
tral, p re ţ avantajos. Tel. 
728371 ; 720371.

(0755)
•  Vând casă, curte, gră* 

dină, gaz, convenabil. Me
rilor 10, tel. 715306.

(0752)
•  Vând casă, 2 nivele, 

gaz m etan, Opel K adett 
break, Diesel, avariată  fa 
ţă. înm atriculat, fabricaţie 
1986. dubită Mercedes, 
convenabil. Tel. 717069.

(0750)
•  Vând Lada 1200 S, 

fabricaţie 1982. Tel. 712738.
(0749)

•  Vând televizor nou, 
Mega Vision, stereo, video 
Blaupunct. Tel. 720966.

(0747)
•  Vând Ford Granada. 

1980, 3000 DM, Tel. 715575, 
după ora 20.

(0743)
•  Vând m aşină vată za

hăr, electrică. Tel. 724573.
(0744) '

•  Societatea GA
RANT .CONSULTING, 
tel. 054 — 616449 (DE
VA), facilitează vân
zarea, cum părarea, în 
chirierea apartam en 
telor, caselor, te renu 
rilor. Cum părătorii 
sunt serviţi g ra tu i t!

(51225)

•  Vând motor tractor, 
445 (D 115), convenabil. 
Călan. Streisungiorgiu, 282.

(0736)
•  Vând 2 dormitoare, 

motoretă Mobra, pui Dal- 
matian. Tel. 720731.

(0738)
•  ■ Vând casă, cu gaz,

garaj, grădină mare. Hu
nedoara, str. Buituri, nr. 
61. (0737)

•  Vând casă, garaj, g ră 
dină, dependinţe. Hune
doara, Libertăţii. 8 tel. 
715064. . ‘ (0735)

•  Vând avantajos Da
cia break, fabricaţie 1988, 
telefon 629895.

(150886);

•  BANC POST S.A. 
Filiala Brad, scoate la 
licitaţie publică u r . 
mătoarele mijloace 
fixe : imobilul situat 
în Zdrapli, nr, 342, 
casă cu magazin şi 
curte, 720 mp, şi te 
ren arabil, 4137 mp, 
rulotă import, cu do
tări pentru alim enta, 
ţie publică,, u tilaje car
mangerie, cutei-, m a
şină de tocat carne, 
electrică, cu reduc- 
tor. malaxor, şpriţ, 
macara carmangerie, 
dulap frigorific şi 
m aşină îngheţată Li
citaţia va avea loc în 
data de 6 iunie 1995, 
ora 11. la  sediul J u 
decătoriei din Brad, 
birou] executori ju d e 
cătoreşti. Informaţii 
suplim entare la, tel. 
054/651735, şi 651511, 
Banc Post S.A. — F i
lia la  Brad.

(9190) '

. e  Societatea de Pro
ducţie Industrială „CAR-. 
METAPLAST" Deva S.A., 
cu sediul în Deva. str. Ei 
Gojdu, nr. 73, organizează 
în data de 15. 06. 1995,
ora 15, la sediul societă
ţii, Licitaţie publică pen
tru  vânzarea de mi jtoaca 
fixe. în  caz de nea’d ju .

şţjecatg,, liţţiţ^jja _se „ vsr re 
peta in fiecare zi de Joi.

; Inform aţii privind 'mpdui 
de desfăşurare, ă  lic ita ţie i, 
se pot obţine la". telefoa
nele 627106 '627107. taxa

participare fiind de 
5 000 lei. ■' (51473)

•  Schimb apartam ent 
4 camere, Hunedoara, zonă 
centrală, cu apartam ent 3 
camere, Bucureşti, ■: R ela
ţii la telefon 724150.

(0739)

•  P ierdut buletin Iden
titate, pe num ele Zisu 
Gheorghe Titi. î l  declar 
nul.

•  P ierdu t aviz de înso
ţire  a m ărfii AC n r 0769451 
— 0769500 B.H. Se decla
ră nul. (1505)

•  S.G. Haţegan MIGOM 
SRL Deva declară nulă 
chitanţa fiscală nr. 085124, 
seria GA, datorită p ie r. 
derii acesteia. (1500)

•  P ierdu t certificat în 
fiin ţare a asociţiei de lo 
catari 102, bl. 46, str. 
Teilor, Deva.

(150589)
•  P ierdut carnet şo

m aj, pe num ele Frunză 
Ticu. în  declar nul.

(0745)

, •  Ofer pentru. închiriat 
garsonieră, Bălcescu. Vând 
talon Audi, tel. 613255.

(1475)

•  Gaut să închiriez spa 
ţiu comercial cu vad. Tel. 
718657. (0737)

•  închiriez spaţiu  co . 
morcial sau destinat pen
tru  atelier sau depozit en 
gros, curte 80 mp. In for
m aţii telefon 711583.

(0748)

•  De la 1 iunie, în car. 
tierul Dacia, bl. 28, îşi va 
desfăşura activitatea F ar
macia Dacia Pharm , far- 
rnacist Lum iniţa Rodean.

(11514)
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•  S.S. Timexim Iulia
SRL Deva angajează 

gestionar d i  experien .
ţa  pentru  depozitul en
gros. Inform aţii te le
fon 611430.

(1517)

.• .• . '. ■ . ■ . ■ . ■ .V .W .W .W .V Z ,

•  Pentru alinierea la
nivelul costurilor anuale, 
S.G. TV N et SRL H une
doara anun ţă că începând 
cu data de 1. 07.1995, m a. 
jorează abonam entul la 
1800 lei lunar. Condiţiile 
de plată răm ân neschim
bate. (0746)

•  S.G. T ransilvania 
Trust CATV SRL H u
nedoara anunţă in ten . 
ţia de m ărire a nu 
m ărului de canale de 
la 20 la  24, precum şi 
m ajorarea proporţio
nală a abonam entului 
lunar, de la 1800 la 
2160 Ici, începând cu 
data de 1 iulie 1995, 

(0742)

•  Cu data de 1. iunie 
1995, S.C. Adi Prodexim 
SRL va practica adaosul 
comercial de la zero la 
200 Ia şută.

(9189)

•  P tfs tez  evidenţă con
tabilă pentru  societăţi co
m erciale private. Relaţii 
la  tel, 618412, orele 16—21.

(1460)

AMANET ., „ARISTOCRAT" ' 
oferă îm prum uturi ~ iriie-f 
di ite, tei. 6145 0 (150572}

D E C E S E

•  Soţia Stela şi fiica 
Carm en, cu adâncă dure
re, an u n ţă  încetarea din 
v ia ţă  a dragului lor 

FLOREA IOAN, 
la ' v ârsta  de 68 ani.

S lujba de pom enire în  
1 iunie, ora 13, la  Gasa 
m ortuară, iar înhum area lâ 
ora 16, la cim itirul din 
satul Totia, com una Băcia.

Dumnezeu să-l ierte  1 
(150892)

’ •  G u. adâncă dure
re, surorile şi cum
naţii anunţă d ispş. 

; riţia , după o lungă şi 
- grea ‘ suferinţă, a  ce

lui care ă fost un 
’ om deosebit, de o no

bleţe .. aleasă, 
BURDUCEA

: t a n a s e  (T i t u S)
Funeraliile vor a- 

vea loc joi, ora 14, la 
C im itirul Popa Şapcă 
din Hunedoara. Va fi 
veşnic în am intirea 
n o a s tră ! Dumnezeu 
să-l odihnească! 

__________________(1520)

•  Fam ilia Mârza 
m ulţum eşte colegilor 
de la R.Â.T.P. Deva 
şi Consiliului judeţean 
Hunedoara, precum  şi 
tu tu ro r celor care au 
fost alături la greaua 
p ierdere pricinuită de 
decesul celui care a 
fost -

GHEORGHE
MÂRZA

y Fie-i ţă râna uşoară!
/  ’ (1508)

•  Colectivul Gasei 
de cultură Deva a .  
nun ţă  cu profundă du
rere  încetarea din 
v ia ţă  a celui care a 
fost un  bun coleg şi 
un om de suflet, co
regraf
TITUS BURDUCEA

şi transm ite sincere 
condoleanţe fam iliei 
îndoliate. Dumnezeu 
să-l ierte şi să-l odih
nească în  pace !

(1519)

•  Elevii clasei a ÎXI-a A 
sunt alături de diriginta 
lori Burducea Pompilia, în 
aceste momente grele p ri. 
cinuite de m oartea fra te 
lui

TITUS BURDUCEA
Sincere condoleanţe.

(1517)

•  Te-ai dus din 
m ijlocul nostru, 

TlTUSŞ BURDUCEA,
lăsând în  urm ă vese. 
11a, cântecul şl dansul. 
Dumnezeu să te  aibă 
în  g rija lui. Rămâi cu 
bine, prieten drag. f 
Elis Ursu.

(1526)

•  Ansam blul folclo
ric „Silvana“ cu d u 
rere âriun ţă  încetarea 
din viaţă a celui care 
a fost mai m ult decât 
părinte şi profesor, 
m aestrul coregraf 
TITUS BURDUCEA 
Nu te vom uita nici

odată I (1526)

} S.C. ,.H A T E G A N “ — M .l. COM S.R .L .  ̂
D E V A  \

Telefon 627812, '
str. Eminescu, nr. 76

PRODUCE ŞI V IN D E cornete pen-
\ tru îngheţată, de cea mai 
\ la p r e ţvavantajos.

!

bună calitate, l 
(151280) j

\

) 76.

D EPO ZIT BIALCO  
Bere Bergenbier (Bianca Blaj)
Bere H opfen Konig  
Bere Timişoara —  5 sortim ente  
Dulciuri diverse \
Telefon 625561, str. M. Eminescu, nr. i

(151279) l

V W A V .V .,.W A fA S W J'A V A W .V ., .W W .V Z .,.W .’.V .^ W Z Z A W Z .W .W Z /.W .

INFORMAŢIA NEFOLOSITA : s
SANSA PIERDUTA

S'or-ţirnent larg , dimensiuni  ,
f  ormate si culori variate £

- CHERESTEA DIN RASINOASE
- PLACAJ DIN FAG
- PFL DUR
- PAL HIDROFUGA I'
- PAL MELAMINAT
- PLACI FAIANŢA
- PARCHET DE FAG

LA P R E T U R I AVANTAJOASE  
Găsiţi numai la :

R e la ţ i i  ; d - na G in a  P o p e s c u

STOC LIMITAT !
P R E T U R I AVANTAJOASE inclusiv ' I VA

'  SODA CAL STIC A - cutii a 1 kg. Î.IOU lei 
■ HÂRTIE HIGIENICA - 1 bucata 190 lai

{ 1QO bucali /  ambala j ) ■- =::4U,

- CIMENT - sac a 50 kg. >700 lei
* VAR - sac a 30 kg. 4.000 Iei
- PLA CI ONDULATE DIN AS13GCIMENT'

( f o rm a t  1420 x 1300 n u n  ) i b u c a ta  5.7OO lei
G ă s i  t i  a c u m  l a  :

:c \ ■ r tiv &  p J îJ y p

©. La ,D-c 'CASA,: DE.;

m MIERCURI," 31 mai 1995


