
Inâlfarco Domnolui
Minunea înălţării Domnului la cel

este evenimentul divin prin care se în
cheie într.urt fel activitatea Mântuito
rului în chip văzut pe pământ. Dar a- 
ceasta nu constituie nici pe departe 
sfârşitul lucrării mântuirii omenirii prin 
Iisus Hristos. Şi nici nu înseamnă des
părţirea de ucenicii săi şi de lume. îna
inte de pătimirea sa de bunăvoie, Iisus 
a spus apostolilor : „Mă duc să vă gă
tesc vouă loc. Iar după ce vă voi pre
găti un loc, mă voi întoarce şi vă voi 
lua cu mine, ca acolo unde sunf eu şi 
voi să fiţi“. (Ioan 14, 3). Apoi a adăugat: 
„Nu vă voi lăsa orfani, ci voi veni la

Sunt două motive care explică de ce 
s-a înălţat Iisus Hristos la cer. Unul, peste toţi.

ca să deschidă pentru ucenicii săi şi, 
de fapt, pentru toţi cei care ered în el 
poarta vieţii celei veşnice. Mântuitorul 
nu s-a retras din lume, ci veghează la 
mântuirea ei. Al doilea este că, prin 
înălţarea sa la cer, a inaugurat un nou 
chip al lucrării şi al prezenţei lui în 
lume. Un chip nevăzut dar real, martor 
fiind Duhul Sfânt, trimis de Dumnezeu 
Tatăl.

Au trecut patruzeci de zile de la ma
rea sărbătoare a învierii. Adevărul în
vierii este glorificat şl de înălţarea la 
cer. Căci numai Hristos care a pătimit ) 
şi a murit pentru binele tuturor putea i 
primi dumnezeirea „precum în cer aşa ţ 
şi pe pământ" pe care să o răsfrângă ţ

i

în fiecare an, la praznicul înălţării 
Domnului, biserica strămoşească pome
neşte pe aceia care. în decursul istoriei 
bimilenare a pământului românesc, au 
stropit cu sângele lor glia, apărând-o cu 
preţul vieţii. într-una din scrierile sale 
Alexandru Vlahuţă spunea următoarele: 
„Ţara noastră s-a urzit în zile de vifor, 
şi-a crescut puii ca o leoaică în tainice 
adâncuri de codru, a ridicat viteji care 
au mers la moarte cu pieptul deschis 
şi a căror părere de rău a fost că nu a\i 
decât o viaţă de jertfit patriei !or“.

Noi, cei de astăzi, pomenim cu respect- 
şi veneraţie pe eroii neamului, care 
rămân făclii pururea aprinse şi izbăvi
toare, ce luminează calea urmaşilor şi 
ţin treaz sentimentul mândriei naţionale 
a tuturor românilor. Ei merită întreaga

noastră recunoştinţă. De aceea, Credem 
că locurile sfinte unde se odihnesc ră
măşiţele lor trebuie să devină locuri de 
pelerinaj naţional. Crucile ce le prive- 
gliează somnul vor aminti mereu: „Ro
mâni nu-1 uitaţi pe strămoşi. Neuitân. 
du-i pe ei nu vă uitaţi istoria" !

Căzuţi pe câmpul - de luptă pentru 
Independenţa României, in cele două 
războaie mondiale sau în revoluţia din 
Decembrie 1989, eroii neamului rămân 
pentru noi suflete ocrotitoare, asigurân- 
du.ne că faptele noastre se vor adăuga 
celor ale trecutului şi, poate, mai mult 
decât atât. în această zi, biâerica se 
roagă pentru sufletele lor care să se 
odihnească în pace,. Tezaurul de liber- 
ţâţe şi credinţă pe care eî ni l-au , 
lăsat rămâne un bun inestimabil! I
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cu autonomia bolnava? ! [CALENDAR
Ga urmare a nesoluţio- 

nării revendicărilor ce au 
determinat, începând cu 20 
februarie a.c.. deschiderea 
conflictului de muncă în
tre Federaţia Sindicală „U- 
nivers" (ce cuprinde sin
dicatele din sectoarele pro
ducerii, transportului şi 
distribuţiei energiei elec
trice din întreaga ţară), pe 
de-o parte şi Administra
ţia Regiei Renel, de cea
laltă parte, sindicaliştii au 
hotărât ca începând cu 
ziua de vineri, 2 iunie 
a.e,, să înceteze lucrul 
prin una din formele legale 
adoptate (greva generală 
sau demisia individuală). 
Această decizie a fost dată 
publicităţii de dl Adolf 
Nîureşan, secretar în ca
drul federaţiei „Univers" 
şi-lider al Sindicatului E- 
nergeticienilor din F.R.E. 
Deva, cu ocazia unei con
ferinţe de presă ţinută la 
sediul F.R.E. Deva. La 
această conferinţă au par
ticipat şi alţi lideri ai sin
dicatelor hunedorene ale 
Renel.

„Duelul" administraţie- 
sindicate a debutat în 
luna februarie, în momen. 
tul în care sindicaliştii din 
Renel au cerut o majorare

a ponderii sumei destinate 
muncii vii (salariilor) din 
Bugetul de Venituri şi 
Cheltuieli al regiei pe 
anul ’95/’96. S-a mai ce
rut atunci explieitarea de 
către administraţie a drep
tului la grevă al angaja
ţilor Renelului. A urmat 
apoi un schimb de adrese, 
în termeni conciliatori, în
tre sindicalişti şi Ministe
rul Industriilor. Ge a mă
rit încordarea între părţile 
beligerante a fost Ordinul 
nr. 1547 emis de Ministe
rul Industriilor la 29 mai 
a.c., prin care se reamin
teşte salariaţilor din cadrul 
unităţilor Sistemului E- 
nergetic Naţional că nu 

* pot declara grevă, conform

ADRIAN SALAGEAN

(Continuare în pag. a 2-a)

I 1 iunie
j •  +  in Al t a k e a
| DOMNULUI; ZIUA E- 
| ROILOR; Sf. Mc. Justin 
■ Martirul;
1 * Ziua Internaţională a 

Copilului;
• Onomastică: Carmen;

IDE ZIUA COPIL ULUI:
•  ' •
•  Prin versurile melc am căutat să apropii sufle- •
• tul copiilor de gingăşia florilor, de dulceaţa livezilor •
• cu pomi roditori, de frumuseţea şi măreţia munţilor • 
® şi a pădurilor, de priveliştile neasemuite ale câm. ®
•  purilor noastre îmbrăcate în holde de cereale şi flori t
• de câmp. J
• Acum, de 1 iunie, când Zâna cea Bună pregăteşte J 
•copiilor tot felul de bucurii, gândul meu rătăceşte J 
? prin lumea acelor copii care nu spun poezii de sfârşit ţ  
J de an ,sub privirea admirativă a celor mari, nu pleacă g 
J în excursie, nici în concediu cu părinţii la munte sau 4 
I  la mare, nu cunosc bucuria vacanţei de vară petrecută ® 
ţ  în sat la bunici, copii pe care niciodată mama nuri® 
® sărută, iar tata nu-i alintă pentru că ei nu au părinţi, fl 
® în acest ocean agitat care e viaţa, căminul lor e o.®
•  insulă de gheaţă umbrită de norii indiferenţei, nori • 
® prin care rar mai străbate şi câte o rază de bucurie... •
•  Un zâmbet, o floare, o carte, un dar cât de mic •
•  ar fi bine venit în această sfântă sărbătoare care e*
•  Ziua CopiLului. •
•  Să nu-i uităm ! •
•  VLADiMiR pop mArcan •

__________________  • •

; IN ZIARUL DE AZI:
lie 1878. Congresul inter- s . . .  . , , ' . , «
naţional de la Berlin re. 1 „Copi 1(11*1(1 este  UIUM tutUNU* VclC8 t ( i€ r
cunoaşte independenţa 
României şi drepturile a- 
cesteia asupra Dobrogei;

•  A murit, în 1919. 
istoricul si filologul IOAN 
BOGDAN (n. 1864);

• Soarele răsare la ora 
5,35 şi apune ia 20,52;

• Au trecut 151 de zile 
clin an; au rămas 214.

8 pagini •  150 Ici
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CARTE DE TELEFON !
\

întocmită pe baza e- 
videnţei abonaţilor în 
funcţiune până la data 
de 30. 06. 1994 ai Direc
ţiei de Telecomunicaţii 
Hunedoara, noua carte de 
telefoane, oficială, reali, 
zată într-o grafică de ex
cepţie, cuprinde lista â- 
bonaţilor telefonici din

municipiul Deva şi ju- \ 
deţul Hunedoara, Curtea, l 
de larg interes, se poate 1 
cumpăra de la sediul .' 
S.G. Xntelcredo S.A., str. 1 
1 Decembrie, nr, 14, tel. \ 
619000. Costul unui • e- | 
xemplar este de 25 000  ̂
lei.- (A.S.) . 7 ţ

1 dolar SUA 
• 1 marcă germană -

100 yeni japonezi 
1 liră sterlină 
1 franc elveţian 
1 franc francez 

100 lire italiene

— 1937 lei‘
— 1397 lei î
— 2341 lei?
— 3096 l e i ?  
—■ 1696 le i 5
— 395 Iei Ş
— 119 lei ?

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
a Mornăniei.: ^ I

JOI, I IUNIE. Vremea 
va fi predominant fru
moasă şi caldă. Dimineaţa 
cerul va fi senin, apoi 
către amiază, variabil,

• .v i'.v .w r .w .v .v .v .v .v .’.v .v .v .v .v .v .v .v .v .v .* .- . ■  ■

când sunt posibile şi a. |  
verse de ploaie izolate în £ 
zonele de deal şţ de |  
munte. IJegimuI termic ■ 
de vâră : dimineaţa va- |  
lori între 10—17. grade a 
C, iar după-amiază între |  
24 grade şi 32 grade C. I 
izolat mâi ridicate în I 
sud. |

FLASH!

• — Gigelc, de ce 
mergi zilnic cu tatăl 
tău la şcoală ?

— Pentru că. suntem 
în aceeaşi clasă...

• Decanul dc vârstă al 
comunei. Cel mai în vârstă
dintre cetăţenii comunei 

’ Bunila este dl. Vasile . 
Rădoane din satul Po
ieniţa Voiriii. Dânsul a 
împlinit recent 93 de ani, 
dar este încă verde, lu. 
crează la munca câmpu
lui în rând cu nepoţii săi. 
(Tr.B.j

• Concurs. Azi, 1 iunie 
a.e., la sala mică a Ga. 
sei de Gultură din De

va, începând cu ora 11 
se va desfăşura concursul 
pentru elevi pe teme de 
informare, sub genericul 
„Nu ştim, ne informăm. 
Ne informăm ştim". Par
ticipanţi vor fi elevi ai: 
claselor a Vll-a de la 
şcolile generale nr, 1 şl 
2 din Deva, (G.B.)

• Al I2.1ea nu s-a mai 
săvârşit. Unsprezece fur
turi din autoturisme îi 
reuşiseră lui Vasile Hriş- 
cu, din Brad, strada Da
cilor, bl. 40, ap. 21. Toate 
săvârşite pe timp de 
noapte. Mai cu chei po
trivite, mai cum putea

„bietul" hoţ. La al 12- 
Iea n-a mai ţinut. Poli
ţia! (Gh. I.N.)

• Ruginesc coasele... 
Oricărui trecător prin ju
deţul nostru îi atrage 
atenţia starea nu prea 
bună a drumurilor, dar- 
şi a ̂ şanţurilor. Dacă este 
mai greu cu reparaţiile, 
poate se mai găsese coase 
pentru a tăia iarba şi 
vegetaţia care cresc în 
voie pe şanţuri şi creează 
un peisaj nu tocmai plă. 
cut. Este timpul, deci, 
să nu mai "fie lăsate coa
sele să ruginească. (N.T.)

•  Şcoală dc dresaj, în

folosul celor care au câini 
şi doresc să-i educe, Aso
ciaţia „Fidelius" deschide 
sâmbătă, 3 iunie a.c., 
şcoala de dresaj care va 
funcţiona cu program 
săptămânal la Stadionul 
„Cetate" Deva. Relaţii 

suplimentare la tel. 616681,' 
613514 (T.I.)

• Statornicie. Dna Va-
leria Marian din. satul
Bosorod a fost, vreme de 
treizeci de ani, operator 
insămânţător în satul
numit mai sus. în pre
zent este pensionară, dar 
meseria nu şi-a părăsit-o 
şi şi.o face cu compe

tenţa — aşa cum a pro
cedat timp de trei •'de
cenii. (Tr.B.)

• Precizare. Conferinţa 
municipală Deva a Par
tidului Democraţiei So
ciale din România a avut 
loc în ziua de 27 mai 
a.e. şi nu în 27 martie 
1995, cum a apărut în 
ziarul nostru nr. 1391, 
din 30 mai. Menţionăm 
că greşeala îv.i aparţine 
redacţiei. ...

FLASH!



CUVAN'TOIT LIBER
,W»Vl«WVYAY<NftVŴ

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET 
LA TREI ANI DE LA ‘

BLAJ-

Din iniţiativa domnului 
prof. dr. Gheorghe Tran
dafir şi a doamnei prof. 
dr. Rodica Trandafir, eu 
sprijinul direct al domnului 
prof. dr. Aurelian Bondrea, 
preşedintele Fundaţiei „RO
MÂNIA DE MÂINE", în 
anul 1992, la 1 octombrie, 
ia fiinţă la Blaj Filiala 
Fundaţiei „România de 
Mâine", în cadrul căreia 
a fost organizat învăţămân
tul universitar blăjan. în
fiinţarea Universităţii blă- 
jene vine să completeze un 
gol resimţit în activitatea 
culturală a Blajului. Era 
necesară continuarea tra
diţiilor unei mişcări care 
a luat naştere la Blaj îna
inte cu 240 de ani şi care 
era bine cunoscută sub de
numirea de „Şcoala ar
deleană", numită uneori 
„Şcoala latinistă" şi alteori 
„Şcoala blăjană".

Se ştie că Blajul, ca te
ritoriu binecuvântat, a pre
gătit şi a atras spre i- 
nima culturii naţionale 
numele unor cărturari, pro
fesori. scriitori, istorici, 
filozofi, poeţi, doctori, 
economişti, inventatori, ar
hierei sau slujitori ai bi
sericii, artişti plastici, spor
tivi, muzicieni, oameni de 
ştiinţă, de afaceri şi po
litici etc. Dintre aceştia a- 
mintim doar câteva nume: 
episcopul Ion Inocenţiu 
Micu Klein, Petru Paul 
Aron, Grigore Maior, Sil- 
vestri Galiani, Geronte Co-

torea, Atanasie Rednic, 
Ignatie Bărăbanţ, Xoan Ia- 
cob Aron, Samuil Micu 
Klein, Gheorghe Şincai, 
Petru Maior, Budai Delea- 
nu, Timotei Cipariu, Ion 
Âgârbiceanu, Axente Ion 
Sever, George Bariţ, Ale
xandru Borza* Augustin 
Bunea, Aron Densuşianu, 
Iuliu Haţegan, Iuliu Ma- 
niu. Andrei Mureşanu, A- 
lexandru Papîu Uarian, 
Aron Pumnul, loan. Suciu, 
Gheorghe Şincai, Alexan
dru Uilăean, Aurel Vlaicu 
etc.

Reorganizarea învăţă
mântului după 1989, resta
bilirea unor instiuţii de 
cultură în municipiul Blaj 
şi crearea Unor instituţii 
de învăţământ superior, 
între care şl această uni
versitate, oferă condiţiile 
reluării avântului cultural 
pe care Blajul îl aşteaptă 
de circă cinci decenii.

Aici, în numai trei ani 
de la înfiinţare, numărul 
studenţilor la cele trei 
specialităţi: Facultatea de 
istorie-geografie, Colegiul 
universitar de contabilitate 
pentru comerţ şi turism 
şi Colegiul universitar pe
dagogic de institutori, to. 
talizează 1300 şi sunt pre
gătiţi de un corp profeso
ral format din 8 profesori 
universitari, 9 confereaţi. 
ari, 17 lectori şi 2 asistenţi, 
în total 36 cadre cu pre
gătire universitară.

Pentru a marca aniver
sarea a 147 ani de la A- 
dunarea Naţională de pe 
Câmpia Libertăţii (1848) 
de la Blaj, Universitatea 
„Spiru Haret" a organizat 
în zilele de 20—21 mai 
prima Sesiune de comu
nicări ştiinţifice, la care 
au participat academicieni, 
profesori, studenţi şi invi
taţi de la filialele noastre 
din întreaga ţară. Cele 
două zile de activităţi şti
inţifice au prilejuit abor
darea unor subiecte de 
mare importanţă pentru 
cultura noastră naţională, 
cum ar f i: ,.Cultură şi ci
vilizaţie românească", ex
punere de academician 
Ştefan Pascu, „Ecouri ale 
revoluţiei europene în pro
gramul şi acţiunea de la 
Blaj din 1848“ de acade
mician Camil Mureşanu, 
„Lucian Blaga, scriitor şi 
savant" de prof. univ. dr. 
Victor Grecu etc. Comu. 
nicările şi dezbaterile pe 
secţii au avut un efect 
deosebit în rândul cadre
lor didactice şi studenţilor 
stimulând preocuparea a- 
cestora pentru activităţile 
de studiu şi cercetare in 
viitor.

Lector univ. IOAN A.
STÂNCULEA

RENEL — o regie 
cu autonomia bolnavă?

(Urmare din pag. 1)

cu Legea nr. 15/1991, art. 
45, ■ alin. b. Tot în acest 
ordin se precizează că pă
răsirea locului de muncă 
de către salariatul Ren» 1 
este interzisă fiind sub
incidenţa Decretului 40® 
din 1981.

„Am fost consternaţi 
când am văzut că ni se 
refuză orice dialog, ofe-
rindu.ni-se doar ordine şi 
măsuri ce ascund nescrise 
ameninţări la adresa li
bertăţii de manifestare a 
noastră prin grevă" — a 
declarat dl Mureşan. Ele
mentul nodal al doleanţe
lor salariaţilor din Renel 
este acela de a-şi menţine 
puterea de cumpărare a 
salariilor prin majorarea 
acestora cu 5 procente. 
Conform Ordonanţei nr. 1 
a Guvernului creşterea sa
lariilor pe acest an nu 
poate depăşi, în Renel, 
după indexările ce au avut 
deja loc, 1,44 procente. 
Ori acest procent, după 
spusele d-lui Mureşan, ţi
nând cont de rata preconi
zată a inflaţiei, va duce 
la o scădere a puterii de 
cumpărare a salariaţilor 
Renelului faţă de cea a- 
vută în anul trecut.

în cadrul întâlnirii eu 
ziariştii, sindicaliştii Re

nalului a« adus critici Gu
vernului şi Ministerului In
dustriilor care interferă 
nefast în strategia Rene
lului, ştirbind din autono
mia acestei regii. „Ce auto
nomie poate avea o regie, 
cum e a noastră, din mo
ment ce Guvernul ne sta
bileşte preţul la kilowatul 
de energie electrică, ne 
numeşte preşedintele con
siliului de administraţie şi 
foloseşte bani munciţi de 
noi pentru a acoperi „gă
urile negre" ale economiei 
româneşti ?“ — afirma dl 
Mureşan. întrebarea care 
se poate pune acum este 
dacă va „şarja" sindicatul 
intrând în grevă cu două 
treimi din forţa de mun
că (restul de o treime va 
păstra in funcţiune siste
mul energetic naţional), cu 
tot alaiul de imense pier
deri ce vor urma, sau 
Guvernul va rezista pre
siunilor sindicale reuşind 
să găsească o soluţie agre
ată de ambele părţi în 
conflict. Ţinând cont de 
evoluţia de până acum a 
acestor lupte sindicale de 
In noi din ţară. ce s-au 
stins „in suc propriu", şi 
de faptul că în cazul sala
riaţilor Renel, dracul nu.i 
chiar aţâţ- de negru, am 
fi tentat; să înclinăm spre 
a doua alternativă
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Ziar editat de
CASA DE PRESĂ $1 E D ii URĂ 

„CUVÂNTUL L/BER" DEVA 
societate pe acţiuni cu capital pavat 

înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, cu 
nr d/20/618/1991 Cont: 4072613110 B C R. Deva. 
Cod fiscal: 2116827

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE. 
Dumitru Gheonea. preşedinte (ledactoi şei). 

Tiberiu Istrate vicepresedinte(redactorşeîadiunct). 
Virgil Cnşan contam] set. Minei 8odea. Nicolae 
Tîrcob.

întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o poartă autorii acestora. Adresa 
redacţiei: Deva. 2700. str 1 Decembrie, nr 35. 
judeţul Hunedoara. Telefoane 611275. 612157 
611269.625904. Fax 618061

Tiparul executat la S.C. „Polidava" S.A Deva
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i Un larg sortiment de produse electronice şi electrocasniee I;i magazinul 

„Economic" al S.C. Universal Imp. — Exp. S.R.L. Deva.
Foto: PAVEL LAZA
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CANALE 5
6,30 Ştiri, seriale şi 

d.a.; 9,05 Kojak (s.p.);
10.00 O familie foarte
drăguţă (s/r); 10,30 Che- 
ers (siteom/r); 11,00 Fru
mos şi bogat (s); 11,30
Vremea dorinţei (s); 12,00
Preţul e fierbinte (cs); 
12,30 Duelul familiilor 
(cs) ; 13,30 Spring-
field Story (s); 14,15 
Sania Barbara (s); 15,05 
Pasiunea ei e crima (s.p.);
18.00 Ilona Christen talk.
show; 17,00 Hans Meiser 
talkshow; 18,00 teopardy! 
(cs); 18,30 între noi (s);
19.00 Frumos şi bogat 
(s/r); 19,30 Exclusiv . — 
mag. vedetelor; 19,45 
Ştiri, sport, meteo; 20,10 
Exploziv (mag.).

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 Bim Bum Bam 
(d.a.); 19,00 OK, preţul e 
corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
21,25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Ştii ultima 
glumă ? (show); 23,45
Ştiri; 0,15 Show-ul lui 
M. Costanzo; 2,30 Coti
diene (r); 2,45 Circulă 
zvonul (r); 3,30 Nu doar 
moda (r); 4,30 Frontierele 
spiritului (r).

: ,i)l

6,30 Mag. matinal cu 
sport; 8,30 Brunch TV 
(mag. TV); 10,30 Gim. 
nastica matinală; 11,00 
Chicago Hope; 12,00 
Treci la casă I (sit- 
com); 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 Să riscăm ! 
(cs); 19,00 Totul sau ni
mic (cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului (cs); 21,15 Sectorul 
lui Wolf : (s.p.); 22,15
Schreinemakers în direct 
(mag. incomod); 1,00 Â- 
manta (f); 2,45 Reluări.

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 La zi în a- 
faceri; 8,00- Buletin fi- 

1 nanciar; 9,30 Magazinul 
ştirilor; 11,00 Roată ba. 
nilor (rep.); 15,00 Piaţa 
americană; 18,30 Buletin 
financiar; 19,00 Azi — 
reportaje si informaţii; 
20,00 Ştiri ITN; 20̂30
Viaţa noastră (em. ecolo
gică); 21,00 Entertainment 
IX Press; 21,30 Magazinul 
ştirilor NBC; 22,30 WISO 
— show magazin; 23,30 
Show-ul serii, cu Jay Le- 
no ; 0,30 Real Personal
(show); 1,00 Buletin bur
sier; 1,30 Ştirile nopţii 
NBC; 2,00 Viaţa noastră 
(em. ecolog.); 2,30 Show
ul serii, cu Jay teno.

9,30 Atletism. IAAF 
Grand Prix II' Slovnaft 
’95 de la Bratislava, Re
publica Slovacă (sel.); 
10,30 Rugby. Cupa Mond. 
din Africa de Sud : Noua 
Zeelandă — Ţara Galilor 
(roz.); 11,30 Eurofun. Ma
gazin distractiv PBA 
Wave World Cup ■— 
Maui, Hawaii; 12,00 Te
nis. Campionatele Inter, 
naţionale ale Franţei de 
la Rolând Garros — ziua 
4 (d); 20,45 Buletin de 
ştiri 1; 21,00 Atletism.
IAAF Grand Prix II 
St. Denis, Franţa (d) ; 
23,00 Tenis, Campionatele 
Internaţionale ale Fran
ţei de la Roland Garros 
(rez. zilei); 0,00 Ciclism.
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7,00 TVM — Tete. 
matinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa Bar
bara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; 11,05 Aur şi 
noroi- (s/r, 2 cp.); 13,1® 
1001 audiţii; 14,10 TVB 
Iaşi; 15,05 TVR Cluj. 
Napoca; 16,10 Argen
tina — ţara în care s-a 
născut tangou!; 16,25
Sub semnul întrebării; 
17,25 Itinerar iordanian; 
17,40 Mileniiun; 183 
Cartea junglei (d.a.); 
19,00 Medicina pentru 
toţi; 19,30 Fata şi bă. 
ieţii (s. Franţa); 20,00 
Actualităţi, meteo, 
sport; 20,45 „Valea pă. 
puşilor" (SUA); ep. I; 
21,45, R f lecţii ru
tiere ; 22,09 Studio, 
ul economic; 22,40 
Muzică populară; 
22,55 Simpozion; 0,00 
Familia Palliser (s).

TVR 2
7,00 La prima oră; 

9,15 Ora de muzică;
10.00 Documentar NBC;
11.00 Telejurnal World, 
net; 11,30 Desene ani

mate; 12,00 Caleidoscop;
13.00 Confluenţe (r);
13.30 Ritmuri muzicale; 
14,10 Magazin social;
15.00 Limbi străine • 
engleză, germană ,<r);
16.00 Desene animate;
16.30 Şi bogaţii plâng 
(s); 17,00 Ceaiul de la 
ora 5. Prezintă Marina 
Almăşan; |9,00' Emi
siune în limba ger. 
mană; 20,00 Convie
ţuiri; 21,00 TVM — 
Mesager; 21,30 For
mula 3; 22,00 Film; 
..Vacile" (Spania).

DEVASA
9,00 Desene animate 

(r); 9,30 Film seriali 
„Trăieşte-ţi visul" (r); 
10,20 Film serial: „Ve
cinii" (r); 11,10 Chesti» 
unea zilei (r); 1249
Staruri pentru totdea
una; 12,30 Vidcotext;
18.00 Desene animate; 

18,30 Documentar: „Ma
nagementul în afa. 
ceri"; 19,)'» Primai 
pas (em. de I.ivia Pooff
20.00 Fi! ti serial: „E- 
chipa de şoc" — ep. 
25; 20,50 tio tr a vorl-ă 
să-ţi mai spu.i.,.; 21,0(1 
Telejurnal (cm. din 
31. 05): 21,30 Film se. 
rial: „Vegas" — ep. 
67; 22,20 Mitică; 2240 
Chestiunea zilei (em. 
de Carmen Bendov- 
ski); 23,30 Cutia mu
zicală (em. de Andrada 
Moga); 0,00 Vidcotext.

CANAL 21 UIF
9.00 Videotcxt; 10,00 
Observator — Antena 
1; 11,00 Focus. Ştiri 
din actualitatea locală; 
11,15 Film artistic: 
„Ascunzişurile"; 13,00 
Videotext; 17,00 Ob. 
servator — Antena I;
18.00 „Noi". Redacţia 
de tineret într-o emi
siune dedicată Zilei 
copilului; 19,00 Film 
artislic: „Rozlin şi 
nebunul"; 20,30 Video, 
text.

-:Ş>
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Vom importa sau vom exporta produse agricole ?
Dintr-o ţară eminamente agrară, 

cunoscută şi temută ca exporta
toare pe pieţele europene şi mon
diale de produse agroalimentare, 
am ajuns, în mod paradoxal, să 
devenim importatori de cereale, 
zahăr, cartofi, fructe, carne, lacta
te şi de alte produse necesare tra
iului. Impactul fărâmiţării agricul
turii (în speţă lipsa unor exploa
taţii agricole viabile) a fost destul 
de dur, multe obiective agrozooteh
nice cu destinaţie productivă, de 
nivel performant mondial, care au 
fost realizate la vremea respectivă 
după proiecte avizate şi cu credite 
acordate de BIRD, BERD sau - de 
Banca Mondială, fiind falimentate 
apoi, după 1989, cu bună ştiinţă, 
In ciuda resurselor autohtone, in
clusiv financiare, de a fi menţi
nute în funcţiune, preferându-se 
importurile aducătoare de comi
sioane fabuloase pentru întreprin
zătorii înmulţiţi şi corupţi peste 
noapte, la toate nivelurile. Aşa se 
face că, vrând-nevrând, ni s-au bă
gat cu forţa pe gât zahărul chine
zesc, pulpele americane, roşiile' 
turceşti, conservele ungureşti şi mai

ştiu eu ce produse scumpe şi de 
calitate îndoielnică, speculând go
lurile temporare în aprovizionare 
şi căderile producătorilor români.

Deşi s-au mai dezmeticit puţin 
şi agricultorii noştri, care încep să 
reintre îri competiţia economiei de 
piaţă, ei nu şi-au impus însă su
ficient punctul de vedere, având 
voinţă şi dorinţă de muncă, dar nu 
şi suficient capital şi sprijin de Ia 
nivel guvernamental, în special 
pentru dezvoltarea bazei materiale. 
Cu toate acestea, pe fondul greu
tăţilor cu care se mai confruntă 
încă, se apreciază că în acest an 
există disponibilităţi pentru export 
lă unde produse. Producătorii se 
văd Insă puşi tatr-o situaţie difici
lă, pe de o parte datorită preţuri
lor oferite, care nu sunt suficient 
de stimulative şi acoperitoare, mai 
ales din cauza influenţelor incredi
bil de mari venite de Ia industrie, 
iar pe de alta, datorită dificultăţi
lor existente la plata produselor. 
O asemenea posibilitate de export 
& existat şi în anul trecut, însă din 
cauza lipsei de beneficiari cerţi, 
producătorul român n-a mai prea

avut parte de. export, existând sem
ne că la fel stau lucrurile şi în a- 
cest an.

In condiţiile aderării la Uniunea 
Europeană, lucrurile se complică si' 
mai mult, întjucât pătrunderea pe 
piaţa vestică va fi condiţionată, 
contigentată şi monitorizată sub 
diverse forme, fără o strategie agri
colă clară fiind greu de crezut că 
vom realiza o producţie competi
tivă, profitabilă şi performantă, mai 
ales dacă avem în vedere că 35 la 
sută din populaţia activă a ţării 
este ocupată în agricultură, sector 
care dă peste 29 la sută din produ
sul intern brut, ceea ce ne plasea
ză într-o poziţie nu tocmai favora
bilă chiar şi in competiţia cu alte 
ţări central sau est-europene. Reve
nirea la normalitate, adică la pro
ducţii agricole rezonabile, presu
pune o activitate mai laborioasă şi 
în domeniul marketingului, întru
cât este un mare păcat să ai dis
ponibilităţi pentru export, dar să 
nu ştii pe ce piaţă şi în ce condiţii- 
să valorifici oferta, cum se întâm
plă cu cele circa 2 milioane tone 
de cereale şi cu alte produse.

i Calendarul lucrărilor i

O integrare aproape perfectă
Este un caz fericit că la 

Eentrul agricol al oraşu
lui Brad se găsesc inte
grate şi conlucrează toate 
serviciile de care are ne
voie un producător agri
col, care se adresează cu 

. orice problemă. Cu econo- 
s mie de spaţiu, deşi mai 
v este Uevoie şi de unele re

paraţii şi amenajări, aici 
i funcţionează, pe lângă cen
trul agricol propriu-zis,

1 circumscripţia sanitar-ve- 
terinară, centrul de pro
tecţie a plantelor şi 
c e n . t r  u i  teritorial al 
OJJIJS.A. O dovadă a 

; faptului că salariaţii aces- 
; tor organisme îşi îndepli- 
nete cu conştiinciozitate 
atribuţiile o constituie şi 
faptul că solicitanţii din 
zonă sunt mulţumiţi de 

| prestaţiile ce Ii se oferă, 
I Intervenţiile la alte foruri 
fiind doar în cazuri de ex
cepţie.

Discutând cu dnii ing. 
Lazăr Avram, ing. Viorel 
Matei Cean şi dr. Petru 
Cealma, despre preocupă
rile specifice, am desprins 
grija ce o acordă, conform 

, unui program judicios sta- 
; bilit, sprijinirii producătp- 
! rtlor agricoli — aproape 
iseoo la număr — din raza

de activitate. Consultân- 
du-se cu proprietarii de 
pământ, pe baza opţiunilor 
acestora, s-a făcut aprovi
zionarea cu seminţe din 
toate sortimentele solici
tate. Ca o paranteză la a- 
cest capitol, ar fi de reţi
nut faptul că la porumb, 
spre exemplu, în primă
vară preţul s-a schimbat 
de vreo trei ori, diferenţa 
mergând până chiar la 
1009 lei/kg, Ceea ce trezeş
te nedumeriri şi suspi
ciuni, întrucât nu se men
ţine un preţ unic pe du
rata întregii campanii.

In acelaşi timp, pe lân
gă consultaţiile tehnice, 
specialiştii s-au ocupat şi 
de aprovizionarea cu în
grăşăminte chimice, ulti
mul transport fiind făcut 
în luna mai a.c, direct de 
la combinaţii! din Tg. Mu
reş.

Referitor la aplicarea 
Legii 18/1991, datorită in
teresului comisiilor loca
le, topometriştilor şi con
lucrării fructuoase cu pri
măria, acţiunea este aproa
pe finalizată, cu excepţia 
terenului ocupat cu pădu
re, impunându-se mai 
multă înţelegere şi interes

în acest sens şi din par
tea Ocolului silvic din 
Brad.

Cele trei puncte de în- 
sămânţări artificiale (res
pectiv din Brad, Mestea
căn şi Valea Bradului) au 
bune rezultate, ameliora
rea efectivelor şi tendinţa 
de creştere a lor fiind o 
dovadă certă, Ca benefi
ciari ai Legii 83/1993, de 
la începutul acestui an au 
existat deja 54 de cereri 
pentru primele ce se acor
dă crescătorilor de anima
le pentru viţeii obţinuţi şi 
crescuţi timp de 6 luni în 
gospodărie, plata lor fă- 
cându-se fără întârziere, 
Alţi 17 crescători de ani
male au depuse cereri pen
tru primele ce se acordă 
pentru deţinerea a cel pu
ţin trei vaci în gospodă
rie care să fete şi să aibă 
o perioadă de lactaţie de 
minimum 279 de zile, con
diţie îndeplinită însă doar 
de 11 dintre ei.

în legătură cu zooteh
nia, este de reţinut şi pro
punerea ce o fac crescă
torii de animale şl specia
liştii privind acordarea de 
îngrăşăminte chimice cu 
unele facilităţi, respectiv

cu dobândă subvenţiona
tă (cum se acordă pentru 
cereale, spre exemplu), a- 
cestea fiind necesare pro
ducerii furajelor, totodată 
solieitându-se unele înles
niri la procurarea semin
ţelor de plante furajere, 
deoarece, un-kilogram de 
sămânţă ajunge la 7 900— 
8 000 lei .

Una , din propuneri este 
şi aceea de a apropia cât 
mai mult aprovizionarea 
cu seminţe de producăto
rul agricol şi de cultiva
tor, deoarece în această 
primăvară cei ce au adus 
seminţe la buticuri au du
blat preţul acestora, iar 
costul drumului pentru câ
teva plicuri sau pentru 
câteva kilograme de car
tofi nu se justifică pen
tru un singur producător. 
N-ar fi lipsit, deci, de in
teres ca UNISEM şi SEM- 
ROM să caute spaţii şi 
să desfacă direct se
minţele şi în zona Brad. 
In sinteză, iată doar câ
teva din aspectele referi
toare la activitatea spe
cialiştilor, care se ocupă 
de agricultura şi zootehnia 
ce se practică în raza o- 
raşului Brad.

din luna iunie
♦  La cultura mare : continuă lucrările de 

îngrijire a culturilor, prin praşile la porumb, 
floarea-soarelHi, fasole, sfeclă şi cartofi; se 
face fertilizarea pe vegetaţie; recoltarea orzu
lui; irigarea culturilor unde este cazul; con
trolul .stării de vegetaţie; aplicarea tratamente
lor fitosanitare la avertizări; combaterea gân
dacului din Colorado; semănatul culturilor du
ble furajere; pregătirea spaţiilor de depozi
tare a recoltei.

♦  fa legumicultura; lucrări de plivit şi pră
şit; irigarea legumelor; combaterea bolilor şi 
dăunătorilor; recoltarea şi valorificarea produ
selor din grădină.

♦  In pomicultură; îngrijirea livezilor prin 
lucrări de combatere a buruienilor; tratamen
te de combatere a insectelor şi ciupercilor, la 
avertizare; recoltarea şi valorificarea fructelor 
de vară; aranjarea proptelelor la pomii cu ro
dire abundentă.

♦  fa zootehnie : urmărirea acţiunilor teh
nice programate; păşunatul sistematic; recol 
tarea şi depozitarea nutreţurilor; dezinfecţii 
generale profilactice la adăposturile de ani 
male; urmărirea reproducţiei; valorificarea pro
duselor.

♦  La mecanizare: ultimele revizii şi pro
be la utilajele de recoltat cereale păioase; pre 
gâtirea mijloacelor de transport şi etanşeiza- 
rea lor.

Pagină realizată de 
NICOLAE TIRCOB
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La Grupul şcolar agricol din Geoagiu se depun 
strădanii permanente pentru a asigura o pregătire 
cât mai bună viitorilor te hnicie-ni în domeniul zoo
tehniei, cărora Ic dorim să ajungă adevăraţi fermi
eri. Foto PAVEL LAZA

DE CE VIN GREU TITLURILE DE PROPRIETATE ?
încercând să dea un răspuns edificator la această 

întrebare, săptămâna trecută a avut loc, la Prefectura 
j Judeţului, o întâlnire cu principalii factori implicaţi în 
aplicarea Legii 18/1991, respectiv cu membrii Comisiei 
Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate pri- 

: yată asupra terenurilor, preşedinţii comisiilor locale te
ritoriale care sunt primarii localităţilor, precum şi cu 
specialiştii topografi de la O.C.O.T., M.Ap.N. şi presta
torii angajaţi în acţiunea de reconstituire şi constituire 
a  dreptului de proprietate. Dacă până la jumătatea lu- 
aii mai a.c., s-au întocmit 42 la sută din cele peste 
54 009 titluri de proprietate ce trebuie înmânate în ju
deţul nostru, rezultatul nu poate fi considerat ca satis
făcător, existând încă mari posibilităţi nefolosite pen- 

: tru a impulsiona ritmul lucrărilor de aplicare a Legii 
fondului funciar.

De la început s-a subliniat că în localităţile unde 
comisiile locale şi-au făcut datoria exemple pozitive 

; eonstituindu-le Simeria, Şoimuş, Buceş, Bucureşci, Cer- 
tej, Gîrjiţi şi altele — s-au înregistrat rezultate nota
bile, practic fiind încheiată sau aproape de finalizare 
aplicarea Legii 18. In schimb, există şi localităţi unde, 
deşi se lucrează de 3—4 ani, stadiul eliberării titlurilor 
de proprietate se găseşte şi acum sub'media pe judeţ, 
aşa cum sunt cazurile întâlnite în comuneler Brănişca, 
Burjuc, Lăpugiu de Jos, Pui, Grişcior, Orăşţioara de Sus, 
.Veţel, -Teliuc şi altele. In acest context s-a subliniat că,

având în vedere cauzele unei asemenea stări de lucruri, 
situaţia se datoreşte în principal slabei activităţi a co
misiilor locale, lipsei de fermitate în luarea deciziilor 
privind stabilirea suprafeţelor cuvenite proprietarilor, a 
moştenitorilor legali, precum şi stabilirii amplasamen
telor, fiind necesară în unele locuri reluarea de 3—4 ori 
a măsurătorilor.

In altă ordine de idei, s-au reliefat aspecte legate 
de faptul că, în unele comune, comisiile locale nu-i spri
jină suficient pe specialişti pentru a-i pune pe proprie
tari în posesie '(Lăsău, Izvoarele, Mintia, Ostrov etc.), 
iar într-o serie de localităţi nu mai funcţionează comi
siile constituite, care să-i ajute pe topografi (Măceu, 
Pui, Baru Mare). De asemenea, în alte localităţi comi
siile locale şi-au rezolvat problemele personale şi ale 
rudelor lor, acum interesâhdu-i mai puţin pe membrii 
acestora modul cum se aplică în continuare legea.

Pe lângă cele arătate, s-a subliniat că există o se
rie de întârzieri cauzate de neconcordanţele între si
tuaţiile reale din teren şi actele deţinute de către pro 
prietari. în acelaşi timp, întârzierile se datoresc şi ne- 
prezenţării la comisia judeţeană pentru revalidarea ane
xelor, nerespectării măsurătorilor făcute, amânării sem
nării fişelor de punere în posesie, întocmirii fişelor cu 
multe omisiuni (contestându-se datele din registrele a- 
gricole), precum şi dorinţei unor proprietari de a li se 
reconstitui dreptul de proprietate numai pe vechile am

plasamente, fără a accepta reduceri proporţionale cau
zate de diminuările datorate canalelor, construcţiilor şi 
altor motive.

Cum există un normativ ce trebuie realizat de lu
crătorii topografi, au fost situaţii când, din vina comi
siilor locale sau a proprietarilor de pământ, aceştia au 
primit sancţiuni administrative sau şi-au prezentat de
misia, astfel de situaţii semnalându-se în cazul locali
tăţilor Haţeg, Brănişca, Pui, Ostrov, Ilia, Peştişu Mic, 
Băcia, Burjuc şi altele.

De menţionat că la toate cele prezentate se mai 
adaugă şi alte impedimente ce au influenţat negativ 
mersul aplicării Legii 18, cum ar f i: insuficienţa nume
rică a personalului de specialitate topo, slaba retribu
ţie şi alocarea cu întârziere a fondurilor băneşti nece
sarei lipsa cadastrului pentru intravilan în unele 2one, 
lipsa acordului în privinţa hotarelor între unele comu
ne. O serie de critici au fost formulate şi la adresa mo
dului cum Filiala silvică Deva şi ocoalele sale se im
plică în aplicarea Legii 18, existând mai mult de 5 000 
ha pădure care trebuie să fie atribuită proprietarilor de 
drept.

Ţinând seama de toate cele semnalate, cât şi de 
necesitatea impulsionării aplicării Legii 18/1991, s-au 
stabilit obiective concrete, pe localităţi, astfel încât nu
mărul titlurilor de proprietate întocmite să sporească 
cu încă aproape 11 000, deşi promisiunile iniţiale ale co
misiei judeţene au fost mult mai optimiste.
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1 IUNIE — ZIUA MONDIALA

A COPILULUI

Conştienţi că fiii lor 
vor fi oamenii societăţii 
mileniului trei, părinţii 
trebuie să-i înveţe să nu 
aştepte pasivi să li se o- 
fere de-a gata o lume de 
miracole şi fericire. Tre
buie să înţeleagă că vii
torul lor se clădeşte prin 
eforturile de azi. In acest 
scOp ţ părinţii trebuie să 
se preocupe de modela
rea ĉomportamentală, de 
eduSărea şi formarea *co- 
piîRjr 'lor. De viitorul lor 

•'■fiu ' trebuie să se ocupe 
însă numai părinţii.

■Ziua Mondială a Co- 
' pilului s-a instituit, la 
recomandarea Adunării 
Generale a O.N.U., încă 
din anul 1954. De atunci, 
prima zi de Cireşar este 
sărbătorită, în toată lu
mea, sub semnul frater
nităţii şi înţelegerii în
tre toţi copiii planetei. 
Dar intenţia de a-i aju
ta pe copii, în special pe 
cei din ţările afectate de 

1 război, datează din 1946, 
când s-a creat Fondul 
Naţiunilor Unite pentru 
Copii (U.N.I.C.E.F.). Or- 
;ga«i*fetia, care a dobân
dit caracter permânent 
dm 1953, a devenit pu- 
t&jilieă în sistemul Na
ţiunilor Unite, în zilele 
ftoastre : având programe 
de asistenţă în domeniul 
familiei, educaţiei şi să
nătăţii copiilor, al for
mării lor profesionale în 
pfiţste 120 de ţări.

în noiembrie 1959, A- 
dunarea Generală a ONU 
a adoptat o rezoluţie, 
care reia şi completează 
dispoziţiile cartei ONU, 
relative la drepturile o- 
mului, un cod menit să 
asigure bunăstarea co
piilor lumii, fără nici o 
discriminare. Dintre drep
turile copilului, înscri
se în atest cod, merită 
«Briintite: el trebuie să 

lîBafiMisiate 'de o protecţie

specială şi să i se acor
de posibilităţi şi facili
tăţi prin prevederile le
gislaţiei statelor pentru jl 
se dezvolta sănătos şi 
normal pe plan fizic, in
telectual, moFal, spiri
tual şi social; copilul are 
dreptul încă de la naş
tere la un nume şi o na
ţionalitate; are dreptul 
la un ajutor şi o protec
ţie specială, asigurându- 
i-se lui şi mamei sale 
securitatea socială, în
grijire pre şi post nata
le; are dreptul la o edu
caţie gratuită cel . puţin 
la nivel elementar; tre
buie să fie protejat con
tra oricărei forme de 
neglijenţă sau exploata
re ş.a.

Parcurgând lista drep
turilor care trebuie acor
date copiilor, nu poţi să 
nu te gândeşti cu durere 
la victimele războaielor 
care mai însângerează 
planeta, la copiii atinşi 
de fenomenul Cernobîl, 
la nefericiţii care devin 
pradă uşoară în lumea 
drogurilor şi prostituţiei. 
Sau rămânând aici, aca
să la noi, e suficient să 
ne gândim - la soarta mi
cilor!.. cerşetori exploa
taţi de propriii părinţi, 
la copiii fără identitate, 
abandonaţi prin materni
tăţi, la cei bolnavi de 
SIDA sau pur şi simplu 
la cei care nu au sufi
cientă mâncare, n-ati 
haine şi condiţii civili
zate pentru a creşte. Da
că drepturile lor rămân 
doar nişte înscrisuri,- co
pilăria lor fiind marca
tă de privaţiuni şi sufe
rinţă, cum vor fi aceştia 
ca oameni maturi ? Este 
o întrebare care ar tre
bui să şi-o pună mai ma
rii zilei. ' v ;-

VIORICA ROMAN

„Orice copil c o

i - ■' \,f  ; - Minune 

irepetabiiă precum 

ivirea zilei din

genune 

şi focul soarelui din 

scrum".

GEORGE ŢARNEA

„Vis de copil" (Feregij. 
Foto SIMO GEZA, Simeria

DĂ-.V1I MÂNA TA!
Dă-mi mâna ta, co

pile ! Ia-mă de mână şi 
mă poartă în lumea ta 
neprihănită, cu cer al
bastru, brăzdat de po
rumbei în zbor. Primeş- 
te-mă în grădina jocu
rilor tale în care paşii 
îţi rătăcesc printre 
crini puri şi căprioare 
nevinovate.

Dă-mi, copile, să 
beau apă din căuşul 
palmei tale, scăldate în 
cristalul izvorului. Poar- 
tă-mă pe aripi de vânt, 
să ascult freamătul 
pădurii, să simt parfu
mul câmpului.

Mi-e dor de lumea 
viselor cu Feţi-Frumoşi 
şi Cffsînzene, de aerul 
din casa bunicii, încăr
cat 'de misterul poveş
tilor si aroma busuio

cului. Mi-e dor de cp- • 
pilul de altădată, pen
tru care cerul era mai 
senin,, florile mai par
fumate, păsările cân
tau mai fermecător.

Te privesc, copile, 
cum întinzi riiâinile spre 
soare. Vrei să- prinzi cu 
braţele lumina, să îm
brăţişezi ■păsările şi să 
mângâi florile. Întind 
mâinile asupra ta să-ţi 
apăr visele de zmei şi 
balauri.

Dălţii mâna ta, co
pile ! Vfeau să mă duci 
in lumea ta, ca să văd 
totul cu ochii tăi. Dă:mi 
mâna, să îmbrăţişăm 
cu dragoste tot ce are 
viaţa curat, luminos şi 
nevinovat.

VIORICA ROMAN

GIGEL & COMPANY

© — Să-ţi ajut la lec
ţii, Gigele ?.

— Nu, mulţumesc!
— Păi, de ce ? !::
— Mi-a ** zis ■ doamna

învăţătoare să fac cu 
singur toate greşelile ! ~

- O  — Fi, Gigele, învă
ţătoarea e mulţumită de 
tine ?

— Cred că da, tată. 
Chiar azi a spus că dacă 
toţi copiii ar fi ca mine, 
ar trebui să închidă 
şcoala...

© Chemată la şcoală, 
marna lui Gigei rămâne

tare nedumerită auzind 
că fiul său urmează să 
fie eliminat pentru nu
meroase absenţe ncmoti- 
vatc din ultimul timp.

— Nu se poate, de a- 
proape o lună de zile il 
aduc cu în fiecare dimi
neaţă până la şcoală.

t i.' -i- . Aveţi dreptate, dar 
noi' avem cursuri după- 
dmiâză; îh trimestrul d- 
cesta;.. ■■■ • C. .-

O  — Să presupunem 
că aş băga mâna în bu
zunarul unui om şi i-aş 
lua banii. Ce ar însemna 
că sunt, în cazul ăsta ? 
— întreabă profesoara.

— Soţia lui! — răs- 
pundp prompt Gigei.

©, — Gigele, împotri
va d ce aţi fost vacci
naţi azi ? .

••jv.-- Împotriva voinţei 
noastre, mămico ! 1

© Tăticule, cumpă
ră-mi şi mie o maimuţă.

e - La. ce-ţi trebuie ţie 
maimuţă ?. . J _

— Vreau s-o fac om!

© Mămico, de ce 
părul tău e cărunt ?

— Pentru că eşti rău 
şi mă superi !

Aha, acum înţeleg 
de ce bunica are părul 
complet alb...

© — Ce e mai nou pe 
la şcoală ? — îşi întrea
bă un sportiv copilul.

Cu bucuria 
şi dinamismul vărstei

Ca în fiecare an cen
trul municipiului Deva, 
în ziua de 1 Iunie, va 
cunoaşte animaţia, voio
şia şi bucuria pe care 
numai copiii o pot adu
ce în viaţa noastră. E 
ziua lor şi ca de fiecare 
dată . ei înţeleg să şi-o 
sărbătorească prin între
ceri de tot felul,

Cei mai mici vor aco
peri asfaltul din faţa Ca
sei Cărţii Deva cu dese
nele lor multicolore; Par
ticipanţi din toate gră
diniţele municipiului se 
vor întrece în fantezie 
şi măiestrie, visele lor 
vor înflori sub ochii 
noştri uimiţi de candoa
rea şi inteligenţa puilor 
de om. Efortul creator 
le va fi premiat eil ju
cării, cărţi şi dulciuri.

în partea a doua a zi
lei vor ihtra în concurs 
posesorii tricicletelor şi 
bicicletelor, începând cil 
preşcolarii şi încheind cu 

' elevii de 14 ani. O altă 
îhtrecere va fi crosOl „1 
'Iunie", -lâ-.dare pafticipă 
elevi din toate “ Şcolile 
municipiului,: ;grupaţi , la 
start .-pe . sexe şi clase. 
Toţi participanţii, la cele 
două -întreceri vor primi 
dulciuri şi îngheţată, 
câştigătorii primelor lo
curi fiind răsplătiţi şi cu 
premii în bani. Aceste 
întreceri sportive urmă
resc nu atât performan
ţa cât şansa oferită co-

•— Mi-au prelungit con
tractul pentru clasa' a 
Vl-a încă pe un an...1

© — Mamă, am eco
nomisiţi nişte bani.

— Cum di reuşit, pui
şor? ' ‘ -

” — Păi, n-am mai tri
mis prin poştă scrisoa
rea anonimă* scrisă de 
matale, ci i-am ' dat-o în 
mână vecinei noastre...

© Scamatorul cheamă 
un băieţel pe scenă.

— Spune acestor oa
meni că mă vezi pentru 
prima oară!

*— Da, tată! -

Culese şi prelucrate 
H  de ILIE LEAHU

„Pădureanca"
Foto SIMO GEZA 

j  _ Simeria

piilor de a face mişcare, 
pentru a-şi fortifică or
ganismul. - r

Dar Clubul Elevilor 
Deva organizează < în 
preajma .Zilei Mondiale 
a Copîiului şi alte ac
ţiuni. Astfel, 30 mai 
a avut loc "etapa 'jude
ţeană a ‘concursului „A- 
nul Internaţional al Tole
ranţei."-, la care, pe Jâiţv
gă proba teoretică -ţi o 
creaţie literară tematică, 
-fiecare concurent a pre
zentat un caz concret de 
toleranţă ; (atestat eu măr

i r i )  din Şcoala de ,pro- 
.vemenţă, - In! 1 iunie,- câş
tigătorii acestei faze rpar- 
• ticipă la i cea republica
nă. Tot anterior zilei de 
1 iunie, în 34 măi, a : a- 
vut loc şi etapa republi
cană a concursului; „Cea , 
mai bună patrulă şcolară 
de circulaţie". :

Activităţile şi-'-întrece
rile vpr continua. In 2 
iunie, Ansamblul folclo
ric „-Pădureanca" al Clu
bului Elevilor'Deva este 
invitat de onoare la e- 

' diţia a XX-a a Festiva
lului concurs „Pe fir de 
baladă", de la Tg. Jiu, 
la care anul trecut a ob
ţinut marele premiu. La 
concursul - propf iu-zis vor 
participa 2 solişti ai clu
bului, ansamblul, alături 
de cel profesionist „Doi
na Gorjului" ' susţiriând 
spectacole în cadrul fes
tivalului. Tot în 2 iunie 
se desfăşoară etapa mu
nicipală â concursului 
„Prietenii pompierilor". 
Iar în 7 iunie, form’aţiile 
artistice şcolare din ju
deţ vor susţine uh spec
tacol contând ca fază ju
deţeană. Câştigătorii vor 
participa îh vacanţa ma
re la faza naţională a an- . 
samblurilor folclorice, for
maţiilor de dansuri' popu
lare, orchestrelor şi so
liştilor de muzică uşoa
ră, dansurilor , moderne 
şi de societate de la Nă
vodari.

In această perioadă, In 
cinstea Zilei de 1 Iunie, 
se finalizează activita
tea din cercurile exi»- 

. tente in şcoli şi la clu
bul elevilor, cât şi cea a j 
formaţiilor artistice.

V. ROMAN
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CUVÂNTUL LIBER

ii^uxea^t
Se sfâşie ploaia picătură cu picătură 
se scurg curcubee...

ţ Copacii ncmăngăiaţi se îmbrăţişează

\ Vântul smulge rădăcinile frunzelor, \
j hori stingheri se prăbuşesc visători în ei înşişL
l • 1
\ Ploaia-mi inundă fiinţa,
| disperarea mă părăseşte încetul cu încetul:
|  sunt ploaie ?!

\ VALERIA DOINA

Talentaţii noştri
La recent încheiatul tru micuţul şi- talentatul! 

Concurs Naţional’ de In- Paul 'jucăriile preferate1 
terpretare instrumentală sunt probabil un arcuş,' 
şi Arte Plastice de la De- o vioară, un pupitru şi] 
va, singurul premiu I numeroase partituri mu-' 
„devean“ a fost obţinut de zicale care, împreună, ii ] 
Paul Sârbu (cl. a II-a), e- aduc lui Paul tot mai] 
lev la clasa de vioară a muHe aprecieri şi premii,' 
prof. Viorel Soitan de la inclusiv la nivel, naţional.] 
Liceul de Artă Deva. Pen- (G.B.)

PAUL SARBU (Deva), laureat al Concursului 
Naţional dc Interpretare Instrumentală şi Arte 
Plastice Deva, în timpul executării piesei din con
curs.

Foto PAVEL LAZA

Tinerii hunedoreni şi 
programele europene

La ultima reuniune a Co
misiei-a VI-a a Adunării 
Regiunilor Europei, care se 
ocupă şi de problemele ti
neretului, de formarea sa, 
s-a vorbit mult despre pro
grame europene destinate 
lor, despre deschiderea a- 
cestora spre ţările estice. 
Privind participarea1 tineri
lor hunedoreni la aceste 
programe am primit amă
nunte de la dl Ciprian Alic, 
şeful biroului relaţii cu pu
blicul, protocol, mass-medi- 
a, al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.

Eurodyssee, anterior nu
mit Turul Europei pentru 
tineri, este promovat din 
1985 de către ARE şi se a- 
dresează Celor având vâr
sta cuprinsă între 18 şi 30 
de ani. Aceştia, după o pe
rioadă de formare profesi
onală, urmează ca în între
prinderi dintr-o altă ţară, 
într-o regiune parteneră la 
program, să dobândească o 
experieaţă profesională su
perioară, să cunoască o cul
tură diferită de a lor, îm- 
bogăţindu-şi cunoştinţele de 
limbi străine. După termi
narea liceului sau facultă
ţii, tinerii au posibilitatea 
efectuării unor stagii de 4- 
6 luni într-o regiune străi
nă, pentru prdfilele i meca
nică industrială, micro-me- 
canieă, * electronică indus
trială, micro-tehnică ; infor
matică ; servicii sanitare; 
învăţământ special (Dentru 
handicapaţi); drept; far
macie ; turism p construcţii

şi administraţie şa. în a- 
cest an, de la sfârşitul1 lui: 
august, vor beneficia - de 
programul Eurodyssee trei 
stagiari, iar doi • stu
denţi -vor participa în 
vară, câte 6 lună, la acti
vităţi hoteliere -dfn Elveţia. 
Programul va continuă şi 
în anul viitor, y - _

Cu cantonul Jura (Elve
ţia) din această toamnă de
marează un schimb de ex
perienţă pentru managerii 
privaţi, care după o pregă
tire teoretică pe teme de 
management internaţional 
şi marketing, susţinută de 
reprezentanţii un6r univer
sităţi prestigioase, fac 4, 
săptămâni de practică pe 
profil. La acest program, 
prin judeţul nostru, iîornâ- 
nia participă alături de Slo
vacia, Ungaria şi Bulgaria. 
Cu acelaşi canton elveţian 
avem şi un program de spe
cializare a funcţionarilor 
publici judeţeni, pentru 2 
-3 săptămâni. Iar programul 
pentru tinerii ţărani care 
fac Un stagiu teoretic şi 
practic de 3 luni în ferme 
elveţiene funcţionează- de 
2 ani. . . ■ .

Alt program la care ju
deţul nostru a fost parte 
este CENTURIO, oferit de 
administraţii din. regiuni 
Vestice pentru fuBcţionarr 
publici superiori - din 
ţările central-estice. Du
rata stagiului e de 3 
luni, 1 în profile alese 
în funcţie de postul ocupat 
de tânăr în ţara de origine.

în cadrul parţenerialului 
cu Consiliul ®eneral al ju
deţului . Vas (Ungaria) în 
această vară. elevi hunedo
reni vor beneficia de o ta
bără de 10 zile la Balatonr 
urmând ca tineri ■ maghiari 
să vină la noi ţntr-o tabără, 
la munte. -

Tot prin intermediul unui 
parteneriat al judeţului 
nostru cu comitatul Hamp- 
shire (Anglia) în această 
lună formaţia corală „Ar
monii ţinere" din Petroşani 
a susţinut concerte foarte 
apreciate, pentru ca ulte
rior un grup englez de Jazz 
să evolueze la noi. îri sport 
urmează să se realizeze 
schimburi la care vă par
ticipa formaţia studenţeas
că de rugby „Ştiinţa Petro- 

' şani“. Iar studenţii de la 
universităţile din Petroşani- 
şi Deva vor‘fi cuprinşi în 
sistemul şcolilor de vară. 
Partenerii englezi vor vizi
ta judeţul Hunedoara în 
perioadă 22—26 funie.

Pe lângă aceste • lucruri 
palpabile, pentru un viitor 
mai mult sau mai puţin a- 
propiat, se conturează po
sibilitatea participării la 
alte programe europene, 
cum sunt: „Uvertura", ,iSo- 
crates", ECTARC. Cum Spa
ţiul nu ne îngăduie o deta-- 
liere a programelor, insti-' 
tuţiile sau persoanelăţ in--- 

' teresate se pot adresa pen
tru lămuriri suplimentare 
biroului amintit la încăput.r

VIORICA .ROMAN

Pentru absolvenţi se apropie 
zile „fierbinţi44

Pentru unităţile de; în
văţământ, perioada actua
lă • este una de intensă ac
tivitate şi pregătiri asidue, 
atât pentru elevi cât şi 
pentru cadrele didactice, 
cum de altfel se întâmplă 
spre sfârşitul fiecărui an 
şcolar. In căzui multor e- 
le vi (în: special al promo
ţiilor absolvente) a sosit 
vremea1 când roadele unei 
munci de arii . de zile se 
cer , concretizate fie prin 
obţinerea unei' diplome de 
absolvire, fie prin efectua
rea unui pas mai departe, 
spre o altă formă de în
văţământ. "

Sub asemenea aspecte am 
dorit să surprindem şi ac
tivitatea din cadrul Liceu
lui Teoretic „Aurel Vlai- 
cu“ din Orăştie,: liceu cu 
vechi şi bogate tradiţii în, 
peisajul şcolar' ai judeţu
lui. Deşi „prins" în pro
blemele curente . existente 
la acea oră, dl Avram Lo- 
leanu, directorul liceului, 
n-a întârziat să răspundă 
solicitării noastre, oferin- 
du-ne date şi informaţii re
feritoare mai ales la pre-

Music box

La sfârşitul lui ’87 grupul participă la numeroase 
show-uri de caritate în Irlanda. în ianuarie ’88, Simple 
Minds cântă la Rock In Rio în faţa a peste 60 000 de spec
tatori, apoi grupul participă cu piesa Waterfront pe com
pilaţia Greenpeaee Breakthrough, o culegere realizată de 
organizaţia ecologistă Greenpeaee. In septembrie ’88 gru
pul cântă pe Wembley Arena, alături de numeroase sta
ruri internaţionale, în celebrul spectacol Free Nelson 
Mandelg, prilej cu care ei lanşea?ă o, piesă nouă : Man- 
dela Day. Apoi a urmat un.turneu sub titlul Amnesty 
Marpmuth Tour-, ce a durat 40 zile, la care a participat, . 
alături de Sting, Bruc,e Springsteen, Tracy Gljapman,.Pe- 
ter Gabsjpl -şi senegalezul Youşşpu’N’Dour. La 27 II >89, 
grupul lansează un nou single Ballâd Of The Streets —- 
-Belfast Child. (Ballad Of The Sţreets — , Bel fast Ghild 
(Alandela • Day / Biko„ un Cover veîsiori după Reter Ga
bii el) care ajunge pe locul I în Anglia.

Lungilov-ţurnee în care Jim şi Chrissie se întâlneau 
foarte rar au dus in martie ’89 la despărţirea lor, la 19 
IV ’89, Simple Minds-figurează pe locul 13 în UK, cu 
singlelul Tliis Îs Your Land (This IsYour Land/Saturday 
Girl/- Yea-r. Of The Dragon). In mai grupul scoate lâ ca
sa Virgin albumul Street Fighting Years care ajunge pe 
locul I la 15 V ’89, pentru ca apoi să plece intr-un tur
neu mondial, ce va dura 8 luni. ’ ,

La 31 VIII '89, revin în topul britanic pe locul 15, 
cu singlelul Kiek It In (Kick It In/ Waterfont ’89 Re- 
mixf Big Sleep Live/ Kick It In Unauthorised Mix). The 
Amsterdam EP ce cuprinde piesele : Sign O The Time 
(Cover după Prince),'Lei, It AU Come Down, Sign O Tlie 
Times (CJ'Mackintosh Mix) ŞT Jerusalem figurează Ia 4. 
12. ’89 pe locul 18.

După un nou turneu mondial senzaţional, ce a ţinut 
aproape un an, în vara lui ’9i '3im Kerr şi-a petrecut va
canţa la vila lui din Algarve/Portugalia cu fetiţa lui • 
Yasmin (6 ani).

în lima iulie ’90, la editura Omnibus, sub semnătu
ra Mike Wrenn, a apărut cartea Simple Minds — -A Vi
sual Documentary, o carte bogat ilustrată; ce prezintă o 
istorie completă a grupului.

Intre 25—27 august ’90, alături de Tina Turner, Ghris 
De Ilurgh, Jethro Tuli şi Gary Moore, Simple Minds par
ticipă la festivalul HOGKENHEIM RING. Apoi grupul 
participă la Berlin — WEISSENSEE OPEN AIR cântând 
în faţa a 60 000 spectatori. Mick Mac Neil (32 de' ani) a 
părăsit grupul motivând că trebuie să se ocupe de fami
lie (soţia Anne şi fiica în vârstă de 6 luni) pe care a ne- 
glijat-o din cauza numeroaselor turnee. La show-urile ca
re au urmat , locul său a fost luat de keyboardistul Pe- 
ter Vitesse. (Va urma)

IIORIA SEBEŞAN

gătirea elevilor -absolvenţi 
pentru examenul de baca
laureat. Am reţinut în a- 
cest sens interesul pe ca
re, deopotrivă, dascăli şi 
elevi,, îl manifestă în ve
derea unei cât mai temei
nice instruiri, prin reali
zarea de lecţii de sinteză, 
de consultaţii la materiile 
de bază (limba română, ma
tematică, chimie, biologie), 
ore suplimentare şi adap
tarea verificărilor scrise 
după modelul celor inclu
se la bacalaureat etc. De 
asemenea, conducerea li
ceului (în colaborare cu 
Inspectoratul Şcolar Ju
deţean) intermediază, prin 
coirienzi speciale,-obţinerea 
Unor materiale didactice 
care să vină, în sprijinul 
absolvenţilor şi chiar al 
viitorilor1 candidaţi la fa
cultate, cum ar fi : revista 
„Bacalaureat 1995“ (sujali- 
ment al „Tribunei învăţă-. 
mântului"), cele două vo
lume intitulate „Sinteze de 
istorie a românilor", iar - 
pentru 1b. română — „Sin
teze şi comentarii pentru 
bacalaureat".

Cei 13b de absolveaţi ai 
promoţiei actuale (122 — 
la forma de zi, 16 — la 
seral) provin de la profi- 
lele : matematică-fizică, chi- 
mie-biologie şi filologie ; - 
pentru marea majoritate 
dintre ei lunile ce urmea
ză vor fi probabil fierbinţi, 
şi la propriu şi la figurat, 
datorită examenelor de ad
mitere în învăţământul su

perior pe care aceştia in
tenţionează să le 'susţină 

în toamnă. Preferinţele sunt 
îndreptate spre profile ca i 
ştiinţe economice, drept, 
pedagogie, medicină, poli
tehnică, iar câţiva dintre 
absolvenţi vor opta şi pen
tru şcoli postliceale.

Astfel stâhd lucrurile, am 
Stat de vorbă şi cu două 
dintre absolventele aces
tui an, eleve cu rezultate 
merituoase la învăţătură şi 
potenţiale candidate la' fa
cultate. Gabriela Şoşdean 
(cls. a Xll-a A) , aprecia' că 
majoritatea profesorilor îi 
ajută mult, parcurgând 
foarte5 multă materie, «in
clusiv cil caracter: recapi
tulativ, ea considerândtLse; 
pregătită:—* atât din punct : 
de vedere " psihic; cât * şl ; 
teoretic. Mai puţin optL- : 
mistă- în privinţa emoţiiloiţ } 
Simina Fulga — din aceeâ i? 
clasă recunoaşte, că,; ke j 

. condiţiile în care ea se pre*» j 
găteşte pentru politehnic ,̂ I 
examenul la limba romăW | 
na îi poate crea unek« | 
temeri, motiv perrtru cawţ 
a şi accentuat- pregătirea 
la această materie.. 

ii:- Ceea ce predomină însă 
în rândul absolvenţilor din 
acest liceu ar fi increderea i 
că răsplata muncii lot va .1 
fi pe măsura străduinţei^^' 
depuse de-a lungul câflKj 
12 ani de' şcoală, noi da>*̂  
rindu-le ca viitorul să nud j 
dezamăgească. ]1 1 : : j 1

GEORGETA: BlRLA ,
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CUVÂNTUL LIBER

„Nu a c c e p tă m  id e e a  desfiin ţării c reşe i"
CONCURSUL DIN 

4 IUNIE 1995

î 4. B\RI (12) — SAMPDORIA (9) x 2 i'
|  Scăpate de grija retrogradării, gazdele sunt mai j
j puţin motivate ca oaspeţii.I , 2. CREMONESE (12) — ROMA (5) 2
|  In ciuda locurilor din clasament, cele două for- J 

maţii pot realiza fiecare victoria. Romanii sunt totuşi |
|  mai buni.

|  3. FIORENTINA (10) — MILAN (4) 1 x
* Ambele echipe sunt descurajate. Florentina a ră- j 
|  mas în afara „europenelorMilan a pierdut finala < 
3 în ligă. Mergem cu gazdele. )

|  4. GENOA (15) — XORINO (11) 1 j
I „Marinarii" au ajuns să-şi lege speranţa salvării » 

i * de acest meci 1 Şi trebuie să lupte pentru supravie- | 
|  ţuire.

5. INTER (6) — PADOVA (44) 1 J
* Bine „motivaţi" de Moratti, fotbaliştii de la Inter | 
|  nu vizează decât victoria. . *

«. JUVENTUS (1) — CAGLIARI (T) 1, 2 j
j* Juventuş are titlul adjudecat şi parcă oaspeţii j 
} sunt mai decişi să învingă pentru a prinde un loc , 

|* în Cupa UEFA. I

7. LAZIO (3) — BRESCIA (18) 1
!J Dorind să rămână pe podium, Lazio nu va face ( 
* greşeala să trateze de „sus" lanterna roşie. i

8. NAPOLI (8) — PARMA (2) 1, x
î  Napolitanii încă mai cred într-un loc pentru | 
" UEFA, în timp ce oaspeţii sunt preocupaţi de meciul j 
J din finala Cupei Italiei. |

|  9. REGGIANA (17) — FOGGIA (1«) 1, 2 J
Un adevărat „derby‘ al retrogradatelor. O victo- J 

J a oricărei echipe e numai pentru satisfacerea or- |
J goliului,

I 10. ASCOLI (18) — UD1NESE (2) 1, x

«Se întâlnesc două formaţii din polurile opuse ale | 
seriei B. O victorie a gazdelor le-ar putea salva de » 
|  la retrogradare. Depinde mult Insă de „rezistenţa" J 
1 oaspeţilor. ,

|  11. CHIEVO (11) — VICENZA (3) 1, 2S
|  Un meci în care învingătorul poate fi oricare din- |  
I tre cele două.

I

tre cele două.

|  12. COSENZA (14) — ATALANTA (4) 2
| Echipa surprizelor, Cosenza, ar fi avut un loc 
J mult mai bun în clasament dacă n-ar fi fost pena- j 
| lizată, Atalanta pare a fi mai decisă să ia toate I 
k punctele. î
I
" 13. PIACENZA (1) — VERONA (10) 1 ,
9 Liderul trebuie să termine în faţa propriilor su- ,
jj porteri victorios, să sărbătorească promovarea. |
3 I

Căsătorii - divorţuri
Anul trecut s-au înre- prezintă mai mult de ol

gistrat 4 138 căsătorii şi treime din căsătorii, cuj 
1466 divorţuri, de unde alte cuvinte un cuplu; 
rezultă că divorţurile re- din 3 divorţează. (I.C.j

Vestea că cineva are in
tenţia- desfiinţării creşei 
din oraşul Simeria a aler
tat mai mulţi părinţi ca
re au copii la această uni
tate. Am fost sunaţi şi noi 
la redacţie de dna prof. 
Doina Bălţat, care a vor
bit în numele mai multor 
familii simeriene, dezapro
bând „iniţiativa" şi invi- 
tându-ne la faţa locului. 
Ne-am deplasat la Sime
ria şi am ascultat opinii, 
pe care le relatăm cât mai 
exact posibil:

Laura Muntean, asistent 
coordonator al creşei: Pă
rinţii sunt şocaţi. Este ne
drept cum s-a lucraţ. Mun
ca noastră, ataşamentul 
faţă de cei mici, dotările 
pe cont propriu — nimic 
nu mai contează ? ...In
29 iulie 1994 au fost în 
control, de la Spitalul ju
deţean Deva, de care apar
ţinem. Probabil de atunci 
s-a gândit la aceasta. In 
afară de mine, mai lucrea
ză aici trei infirmiere şi o 
îngrijitoare cu o jumătate 
de normă, în două ture. 
Aceste femei fac şi spălă
torie, se ocupă de copii şi 
de curăţenie. Lunar, ra
portez la spital „Foaia, co
lectivă de prezenţă".

Mariana Repede, infir
mieră: „Nu vă plătim pe 
şedere" — ni s-a spus. Dar 
noi nu luăm salariile pe 
şedere. Noi facem şi cu
rat şi spălătorie, ne ocu
păm şi de copii. De Cră
ciun, de 8 Martie am pre
gătit cu cei mărişori ser
bări, îi scoatem mereu la 
plimbare. Este singura u- 
nitate de acest gen din 
oraş. In loc să fie create 
condiţii mamelor, li se în
greunează situaţia. Dacă

se desfiinţează, sq va mai 
reînfiinţa vreodată ? 'Câr
ciumi văd că sunt peste 
tot. „Baza" sunt birturi
le? . . .  - .

Dna Muntean : Creşa s-a 
înfiinţat în anul 1976. A- 
parţinea atunci Direcţiei 
sanitare. Prin 1980—1981 
a fost trecută în patrona
jul întreprinderii „Mar
mura". Apoi, în octombrie 
1986, am fost transferaţi 
la Depoul C.F.R. Simeria, 
deci sub patronajul Regio
nalei C.F. Timişoara. De 
atunci, am rămas sub tu
tela Depoului, cu excepţia 
salariilor personalului, pe 
care le-a plătit spitalul. 
Altfel de cheltuieli spita
lul nu are cu noi. Ieri (24 
mai — n.n.) am fost che
mată la şefa de personal 
a Spitalului, dna Leica, 
unde mi s-a spus că, în
cepând de luni, 29 mai, 
voi fi detaşată la circa ru
rală Băcia. Celelalte sala
riate — mi S-a mai spus 
— vor .fi redistribuite. Nu 
mi se pare corect, consi
der că este o nedreptate.

Adina Dinulescu, ma
mă : Am trei copii şi de 
trei ani îi aduc aici. Sunt 
foarte bine îngrijiţi, mă
nâncă şi dorm la timp, în
vaţă multe lucruri. Cu toa
te că nu ne este uşor să 
plătim taxa, destul de ma
re (1350 lei/zi), sunt con
ştientă că îngrijire mai bu
nă n-am cum să le asigur..

- Creşa este foarte necesa
ră, atât pentru copii cât 
şi pentru părinţi.

Rodica Ostaşiue, infir
mieră : Lucrez aici de când 
s-a deschis creşa. Noi am 
finisat clădirea. Creşa, co
piii au crescut sub ochii 
noştri. Ca să mai fac a-

cum, la anii ăştia (merg 
spre 50), naveta la Deva 
nu se mai poate. Protes
tez împotriva măsurii de 
a ne desfiinţa. Am făcut 
şi eu liceul, un curs de 
Cruce Roşie, plus unul de 
policalificare pentru infir
miere pe probleme socia
le, în ideea că se va ex
tinde unitatea. Iar acum 
să mătur în curte ? — că 
asta am auzit că ni s-ar 
oferi.

Dr. Adriana Fodor, me
dic coordonator al Dispen
sarului comasat Simeria: 
Am sub tutelă şi creşa. 
Problema este veche, gân
dită de mult. Să priveşti 
totul de la nivel de direc
ţie este simplu. In ’94, 
când am auzit primele dis
cuţii referitoare la des
fiinţarea creşei, fiind ne
rentabilă, n-am acceptat 
ideea. Se motiva că „nu 
ne putem permite să plă
tim atâta personal". In do
meniul sănătăţii nu cred 
că putem vorbi de renta
bilitate. Cu tot curajul o 
spun: nu împărtăşesc a- 
ceastă idee. Creşa îşi are 
rostul ei. Direcţia sanita
ră a construit clădirea in 
acest scop: pentru patru 
grupe de copii, cu circuite 
funcţionale adecvate în
grijirii lor. Sper că s-a 
gândit in perspectivă... A- 
cum creşa este a Depou
lui C.F.R., Direcţia a men
ţinut doar personalul, a- 
dică a plătit salariile. în
că din ’94 s-a încercat ca 
şi personalul să fie plasat 
depoului. Dar acesta nu-1 
poate angaja doar pentru 
a face plăcere cuiva. Acum 
două săptămâni a venit 
la mine la dispensar doc
torul Albu, directorul ad
junct al Spitalului, şi mi-a

comunicat că vine de la 
Depou, unde s-a întâlnit 
cu conducerea acestuia 
şi a Regionalei G.F. Ti
mişoara şi că a aflat că 
acestea nu pot prelua per
sonalul... , Părinţii s-au a- 
lertat, au sesizat şi primă
ria. La numărui real de 
copii, consider că nu are 
rost desfiinţarea. Vor să 
facă economii la salarii, 
care şi aşa sunt destul de 
mici. Acesta, oricum, nu 
cred că este un mod de a 
face economie. Am sperat 
că se va schimba ceva 
în gândirea oamenilor, că 
se va gândi în perspecti
vă, pentru binele celor 
care vin. Nu-i destul că 
avem atâtea generaţii de 
copii nedoriţi, copii hipo- 
trofici ? Rentabilizăm să
nătatea ?

şÎŢ
Şefa creşdi, celelalte 

salariate lucrează de mult 
timp aici. Sunt legate su
fleteşte de copii, de creşă, 
de oraş. In timpul cât am 
stat de vorbă, am realizat 
că ele cunosc greutăţile 
fiecărei familii, probleme
le de sănătate ale fiecărui 
copiL E drept că mărirea 
taxei lunare a avut efecte 
nefavorabile privind nu
mărul copiilor înscrişi, a- 
cesta fiind acum de 23. 
Există posibilitatea de a 
plăti doar pentru zilele 
de prezenţă şi, în această 
situaţie, frecvenţa nu este 
întotdeauna de sută la su
tă. Oricum, pentru fami
liile în care ambii părinţi 
sunt salariaţi este mai con
venabilă creşa decât a 
plăti 70 000 de lei unei per
soane care le îngrijeşte 
copilul.

ESTERA SÎNA

4

Când spunem pâine caldă, parcă 
o şi vedem aburindă, îi simţim a~ 
roma şi gustul. Pentru că la noi, la 
români, pâinea este aproape la fel 
de necesară ca şi aerul. Iar dacă mai 
e şi albă, bine rumenită şi crescută, 
ne lipsim cu plăcere de alte dellca- 
tesuri alimentare.

O astfel de pâine, produsă non- 
stop, găsim la S.C. Basel S.A. Oradea, 
Filiala Deva (care funcţionează în 
probe tehnologice). Brutăria este am
plasată tn spaţiul fostei braserii din 
localul Restaurantului „Astorla" De
va. De aici se pot cumpăra diverse 
tipuri de pâine şl specialităţi, rea
lizate cu făină din Ungaria. Capaci
tatea de producţie in 24 de ore este 
de 10 000 pâini şl 12 000 buc. spe
cialităţi.

Pâinea albă —■ franzele de 400 gr 
şi 700 gr sau rotundă de 900 gr — îşi 
păstrează mult timp calităţile. Şi 
specialităţile de aici sunt foarte a- 
preciate, mal ales de devii liceelor 
din zonă care-şi pot cumpăra la ei 
în şcoală covrigi, spirale, germi, ba
toane, chifle, cuib de viespi.

Pentru a veni în întâmpinarea be
neficiarilor brutăria transportă pro
dusele sale la solicitanţi din Deva

LA ORICE ORA DIN ZI 

SAU DIN NOAPTE

DE CALITATE EXTRA
şi Simeria, pe bază de comenzi. In
tre beneficiarii cei mal statornici ai 
brutăriei se numără : S.C. Prodcom 
SRL Diana Simeria, S.C. Transport 
Ion Simeria, S.C. Patiromcesim Si
meria, A-F. Gaşpar (piaţa Deva), 
SC Dino Deva, Alîmens Deva, A- 
nicotn, Erlcom Deva ş.a. Dar locu
itorii zonei îşi pot cumpăra pâinea 
direct de la sediu, unde există un 
punct de" desfacere cu program non- 
stop. Şi se impune încă o precizare: 
aici se execută comenzi pentru pa
rastase.

Personalul firmei româno-sirlene 
Basel este compus din 26 tie persoa
ne (3 sirieni, restul români), dintre 
aceştia 80 la sută având vârsta în
tre 17-25 de ani. Aici lucrează şi ti
neri care n-au lucrat până acum.

Mulţi sunt simerieni, pentru că bru-1 
tăria a funcţionat înainte la Sime- ■  
ria. Majoritatea lucrătorilor sunt an-1 
gajaţi cu contract de muncă, doar* 
cei aflaţi în stagiu de probă având I 
contract de prestări servicii. Şi încă ! 
un aspect deloc neglijabil: începând I 
cu necalificaţii, oamenii sunt bine! 
plătiţi. „Pe bună dreptate — spune I 
dna Letiţia Macavei, administrator.! 
Avem lucrători foarte buni, cum I 
sunt Haizer Adalbert, Maria Furcă ! 
sau Nicolae Gemănariu. Dar şi cei-| 
lalţi lucrează bine". ■

Lucrând in trei schimburi, la a-1 
ceastă brutărie se poate cumpăra o ! 
pâine abia scoasă din cuptor atât |  
ziua cât şi noaptea. Iar cei care lo- ■  
cuiese în zonă s-au obişnuit cu a- [ 
cest lucru. O dovedesc vânzările, din ■  
fiecare noapte (de aproximativ 200 |  
de pâini). Calitatea produselor aces- ■  
tei brutării o pot verifica şi alţi de- |  
veni, firma fiind dispusă să-şi lîvre- ■  
ze marfa direct Ia sediul societăţi- |  
lor comerciale ori asociaţiilor fami- ■ 
liale care fac comenzi. Cu siguranţă |  
nu vor regreta, căci pâinea şl spe- a 
eialităţile produse aici au o calitate |  
deosebită, iar preţurile de livrare a 
sunt accesibile. (V.R.) |

Se poate 
şi invers !
Autocamionul de Alba, 

circulând cu viteză exce
sivă pe direcţia Orăştie — 
'Simeria, în dreptul dru
mului lateral spre Turmaş 
a frânat brusc şi a deviat 
:pe contrasens, lovind fron
tal Mercedesul, în care 
călătoreau nişte turci. Iată 
că mai tamponează şi ro
mânii jpe turci, nu numai 
turcii pe români.

Foto PAVEL LAZA
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INSPECTORATUL PENTRU CULTURĂ 
AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

fiNUNTfS

C O N C U R S
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE:

•  arhitect
•  inginer constructor
IN DOMENIUL MONUMENTELOR 

ISTORICE.
Concursul va avea loc la sediul Inspec

toratului pentru cultură din Deva, bdul 
1 Decembrie, nr. 28, în ziua de 15 iunie 
1995, ora 10.

Relaţii suplimentare cu privire la bi
bliografie şi desfăşurarea concursului se 
găsesc la sediul instituţiei sau la tel. 
613966.

I
s
\
L

■\
s
\
\
s
\

ts

IN F O R M A Ţ IA  N E F O L O S IT A  r
SANSA P I E R D U T A

Sortiment târg , dimensiuni ,
formate si culori variate :

-  CHERESTEA DIN R ASINO ASE
- PI-A.CAJ DIN FAG
- PFL DUR
- PA L HIDROFUGAT
- PA L M F.LAM INAT
- PLACI F A IA N Ţ A
- PARCH ET DE FAG

LA P R E T U R I  A V A N T A JO A S E  
G ă s i ţ i  n u m a i  t a  :

’rrp,
< x a, A-fX W‘A \v.

R e l a ţ i i  D na G in a  P o p e s c u

j MAGAZINUL „V A L E N T l N“ \

din Deva, str. A. Mureşanu, bl. 2 
(zona Casei de Cultură)

VĂ OFERĂ

O gamă diversificată de produse im
port Italia :

I. Vopsele auto poliuretanice, simple 
şi metalizate, în orice nuanţă (la comandă, 
la preţuri foarte avantajoase); chituri 
auto; antifon; autovapant; lacuri poliure
tanice şi universale; vopsele spray, pentru 
lemn-metal şi pentru marcaje drumuri ; 
baitz pentru lemn; izolant acrilic antimu- 
cegai• diluanţi pentru vopsele auto şi de 
lemn.

II. Haste zugrăvit interioare şi exte
rioare şi coloranţii aferenţi, role zugrăvit, 
tapet ultralavabil. -

III. Plante ornamentale, flori artifi
ciale şi aranjamente florale.

REGIA AUTONOMĂ A CUPRULUI 
DEVA

Cu sediul în Deva, str. Piaţa Unirii, 
nr. 9.

Organizează în data de 19. 06. 1995, 
ora 10. licitaţie publică deschisă pentru 
achiziţionarea următoarelor bunuri :

•  centrale telefonice — 3 buc.
•  instalaţii r adiatele:fonice — 4 buc. 
In conformitate cu H.G. 63/1994,

H.G. 600/1994 şi Normele Metodologice 
nr. 4644/1994 ale Ministerului Finanţelor1 

Documentaţia de licitaţie, inclusiv 
caietul de sarcini se pot achiziţiona de la 
sediul R.A.C. Deva, serv. investiţii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefoanele: 054/613040; 054/613041 ; 
054/615922, interior 150; 135. (151281)

S.C. — I.C.P.M. S.A.

PETROŞANI

Str. Mihai Viteazul, 
nr. 3

Vinde prin licita
ţie publică deschisă, 
cu oferte închise în 
plicuri sigilate:

•  autoturism Da

cia break, an de fa

bricaţie 1984, stare 

avariată.
Licitaţia va avea Ioc 

în data de 30 iunie 1995, 
oca 10, ia sediul ins ti, 
tutului.

Taxa de participare 
la licitaţie este de 50 000 
Iei şi se achită Ia ca
sieria societăţii, iar taxa 
de garanţie este de I0> 
la sută din preţul de 
pornire al licitaţiei.

înscrierea la licitaţie 
se va face până în data 
de 26. VL 1995.

Relaţii suplimentare 
Se pot obţine la sediul 
institutului, tel. 641463, 
zilnic între orele 10,00- 
12,00, începând cu data 

_ de 5 iunie 1995.

! S.C. CERNAFRUCT S.A. HUNEDOARA \ ! UNIVERSITATEA ECOLOGICA DEVA :
| I FACULTATEA DE MANAGEMENT ÎN
: „ Vinde ambalaj (saci iută, lăzi lemn j ECONOMIA TURISMULUI ş i  COMERŢULUI ] 
I diferite etc.) şi scoate la licitaţie mijloace , / INTERNAŢIONAL,
i fixe, conform listei afişate la sediul socie- I i instituţie autorizată de Consiliul Naţional
* n ----- 4.x __n& ? î . ' . . . . . . . .  .. .

S T O C  L IM IT A T  !
P R E T U R I  A V A N T A JO A S E  inchisiv T V A

- SODA CAU STIC A  - c u t ii  a  1 kg. 1.100 lei
- HÂRTIE HIGIEMCA - 1 b u ca ta  190 Iei

( ÎOO b u că ţi /  am b alaj
- CIM ENT - sac  a 50  kg. 5 .700 le»
- VAR - sac  a  30  kg. 4 0 0 0  tei
- PLACI ONDULATE DIN ASBOCIMENT

( fo r m a t 1420 x  1300 m m  ) 1 b u ca ta  5 .700  Iei
G ă s i ţ i  a c u m  t a  :

a'X.u a-ţthtxx?

tăţii, str. Carpaţi, nr. 92. F i
I Licitaţia va avea loc în 7 iunie 1995 - i 

ţ j la Hunedoara şi 8 iunie 1995 la Haţeg şi l ţ 
* se va repeta în fiecare zi de miercuri şi j ţ 
l joi, până la lichidarea stocurilor. Infor- * \
\ maţii: 715482; 711296; 770543. (1277)\ \

i '

de Evaluare Academică si Acreditare

A N  U  N  Ţ

CONCURS DE ADMITERE 

în data de 15 iulie 1995, ora 9.

» I
\
\
\

\ \

S.C. CERNAFRUCT S.A. HUNEDOARA | \ grilăf " SUStinerea """ * *
„ , , . , , , , ,  , , ! I — întrebări de logică matematică si cul-

j Scoate la concurs in data de 15 iunie | ţ tură generală;
» 1995, ora 10, următoarele posturi : | ţ — întrebări din economie (manual de K-

' | ţ ceu);
CONTABIL ŞEF j i — întrebări din geografia economică a lu- /

' * t mii (manual de liceu). . •
I CONSILIER JURIDIC |  Pentru înscriere candidaţii vor prezenta *
! Cnvtriu-iz • o+,irixx Jn ' 'următoarele:

I

HIDROIZOLATII
Garanţie 5-12 ani

CONSTRUCŢII

INSTALAŢII

Sunaţi la 612589

S.C. N1DA CQNSTRUCTCOM S.R.L.

t I

li

Condiţii : studii superioare de spe- j t — — •
| cialitate şi vechime de minim 3 ani. \ \ ~~ ûîetin d? ide/n,t!tate;
i informaţii 715482. (2277) j j =  <20000 Iei, ţ

î înscrierile se fac în perioada 1 iunie — 13 »

f
I

THE DOCUMENT GOMPANY 
XEROX

V iulie (inclusiv), la sediul facultăţii din Deva, (
| \ str. 1 Decembrie, nr. 28. Informaţii suplimen

Invitaţi CAMPIONUL CALITĂŢII în birou/ dws. . | \
I S.C.COMSER S.R.L. -DISTRIBUITOR AUTORIZA T | \
j TEL.: 716551; 716915;716744 FAX: 716773 I \
î Copiatoare, maşini de scris, calculatoare, j \ 
| imprimante, centrale telefonice faxuri, sisteme de * j 
J alarmă, case de marcat şi cântare electronice, I \

\ tare la tel. 054/611816, 054/619076.

5 reptroproiectoare, papetane, 
j - ANGAJĂM REPREZENTANŢI DE VÂNZĂRI7 I

Ş T A M P I L E
Cel mai bun raport caiafe b !!;
' Surarti acum  îa ieî.şiSF'* 0
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CUVÂNTUL LIBER
■.v.v.

•  Vând Fiat Regata
Diesel, Audi 100 Diesel, 
Talbot camionetă, Opel 
Record Caravan. Informaţii 
613800. (1554)

•  •Vând apartament cu 
3 camere, central, bdul 
Decebal. bl. D, informaţii 
tel. 629098

•  Vând tractor U 650. 
baui/â .pro! negociabil. I- 
lia, Libertăţii. nr. 63.

(150893)
o Vând autocamion 

bascii ant SUD. plăci pre
fabricate beton. Stntuhalm, 
624834; 620067. (150887)

•  V7md apartament 2 
camere, decomandate, îm
bunătăţiri, 2 balcoane, beci 
şi telefon. Tel. 618571; după 
o'ra 17 (Goidu). (150888)

« Vând easâ cu 3 ca
mere 45 ari de teren, în 
comuna Criscior, Calea 
Moţilor, -nr.' 90. (150881)

•  Vând pământ Cristur 
(loc casă), arabil (privati
zare). Tnf, tel. 712229. (0759)

•  Vând apartament cu 
trei camere mobilate, cu 
telefon. Tel. 627789. (1522)

•  Vând BMW 318 Sport,
Î987, stare excepţională, tei. 
661320. (1524)

•  Vând teren intravilan, 
comuna Şoimuş, 5200 mp. 
Relaţii Deva, tel. 611264.

(150593)
•  Vând casă trei nivele, 

centru Hunedoara. Tel. 
711174, după ora 16.

(150594)
•  Vând VW Golf neîn-

matriculabil. Wartburg, 
foto-laborator, masă şi 
scaune, biciclete. Informa
ţii 620715. (1512)
: •  Vând casă cu gră

dină mare în Gurasada. 
Informaţii Gurasada, tei. 
141. (1510)
> •  Vând apartament două 

camere, zonă Gojdu, tel. 
625233. după ora 17. (1509)
’ •  Vând Dacia no« C'U 

piese de schimb, tel. 626687.
(150520)

•  Vând talon, motor,
cutie, elemente caroserie 
pentru VW Derby, tel. 
62*1196, (150596)
s •  Vând apartament bl. 

48, Micro 15, preţ 5 000 000. 
Informaţii Batiz, nr. 118.

(150519)
< •  Vând tractor U 650. 

Deva, tel. 628429. - (1495)
•  Vând VW Passat Combi 

Diesel stare excepţională, 
înmatriculat, carte identi
tate, corn. Peşti»,u Mic, sat . 
Mine rău. nr. 28. tel. 720314.

(1546)
•  S.C. Confort Plus Con.

struci S.R.L. vinde en
gros din Depozitul din
(Tîmpa. nr. 11 şi en detail
din Magazin ABC, nr. 2. 
din Simeria, s(r. Avram 
lanru, bloc 7. parter, fa
ianţă şi gresie impori I. 
talia. la cele mai scăzute 
preţuri din ţară. (1547)

•  Vând—casă cu gră
dină, posibilităţi gaze, pri
vatizare. Turdaş, 158, La- 
zăf. >67428)

•  S.C, Etamenf Pro- 
. dexim .S.R.L. vinde 

en gros, prin magazi
nul din strada Biseri. 
cilor, nr. 7, Haţeg, — 
ulei floarea soarelui, 
965 lei/stielă. 1/2, 
zahăr, — bere, — vod
că. rom. (3700)

•  Vând Opel Cadett, 1,6
D, 1985, înmatriculat, lo
vit frontal. Tel. 712184, 
orele 16—21. (0756)

•  ' Vând casă, curte, gră
dină. gaz, convenabil. Me. 
rilor, 10, tel. 715306.

(®753)
•  Vând apartament 3

camere, Hunedoara, posi
bilităţi privatizare. înfor. 
maţii tel. 735109. (0757)

•  Vând Ford Granada. 
Diesel, informaţii tel. 
712540, după ora 16. (0751)

•  S.C. Farmavet S.A.
Simeria, str. Biscaria, nr. 
1, tel. 661005, scoate la 
licitaţie în data de 16 iu
nie 1995, ora 12, mijloace 
fixe (remorcă cisternă, re,- 
morcă basculantă, cameră 
frigorifică, rafturi etc.). 
Lista este afişată la sediul 
unităţii. (1513)

•  Pierdut buletin iden
titate, carnet de conducere, 
legitimaţie de serviciu, pe 
numele Maticş Traian. 
Lc declar nule. (150894)

•  Pierdut carnet şomaj 
pe numele Popa Costică, 
Brad, strada Dacilor, bloc 
40, ap. 18. îl declar nul.

(9193)
•  Pierdut legitimaţie de 

serviciu nr. 51/!1994, eli
berată de Administraţia 
financiară - a municipiului 
Deva, pe -numele Smkovicz

- Teodora Gabriela. Se de
clară nulă. (1521)

•  Caut garsonieră mo
bilată pentru închiriat. Tel. 
615050, interior 234. înainte 
de ora 13. '  (150597)

•  Închiriez (cumpăr) 
freză Fus 22—2 M, Fus 
22. Tel. 612860 624931.

(1511)
•  S.C. Aurora Impex

S.R.L. Hunedoara inten
ţionează să-şi majoreze a- 
daosul comercial până la 
sută la sută începând cu 
1, iunie 1995. (1523)

•  S.C. Turism Nătău
Ş.R.L. Geoagiu Băi anunţă 
majorarea preţurilor cu un 
adaos comercial până la 
300 Ia sută, din cauza 
majorării chiriei şi a pre
ţurilor. (1518)

• S.C. Agromec S.A. 
Cirneşti — Retezat
anunţă concurs pentru 
postul de manager. în 
baza Legii 66/93. In
formaţii şi depunerea 
ofertelor în plic sigi
lat, la sediul societăţii 
până în data de 1. 
VII. ’95, ora 12,00

(51208)

COMFMORA.BI

•  Gu adâncă durere în 
suflet, soţia şi copiii a . 
nurrtă împlinirea unui ari
de la trecerea în eternitate 
a celui care a ‘fost un bun 
soţ, tată şi bunic
toi. VIOKEL MUNTEAN 
Parastasul de pomenire va 
avea loc în 3 iunie, ora 11. 
la Cimitirul Bcjan. Dum
nezeu să-l odihnească!

(1481)

D E C E S E

•  Fiica Georyeta şi fiul 
Pompiliu, împreună cu fa
miliile lor, anunţă, cu 
profundă tristeţe şi du
rere, trecerea în nefiinţă a 
celei care a fost o mamă 
iubitoare, o minunată bu
nică şi străbunică, învăţă
toarea preoteasă

LEONTINA BENEA
Corpul neînsufleţit este 

depus la Casa mortuară, 
iar înmormântarea are 
loc vineri, 2 iunie 1995, 
ora 14,00, la Cimitirul 
Ortodox din Deva. str. Mi- 
hai Eminescu.

Odihnească-se în pace !
•  Salariaţii Prefecturii 

sunt alături de familia 
Işfan Victor, la marea du 
rere pricinuită de decesul 
aceleia care a fost cea 
mai bună şi devotată ma
mă, soacră şi bunică

LEONTINA BENEA

Sincere condoleanţe şi 
Dumnezeu să o odihnească! 
_________  (150897)

•  Cu sufletul pro. 
fund îndurerat, soţia 
Eugenia anunţă înce
tarea din viaţă a mult 
prea iubitului său soţ, 
după o lungă şi grea 
suferinţă,
TANASE burducea
Rămân nemângâiată 
pentru totdeauna! In. 
mormântarea va avea 
loc azi, 1 iunie 1995, 
ora 14, Ia cimitirul 
ortodox din Hune
doara, str. Popa Şapcă, 
Dumnezeu să.i pri
mească sufletul bun 
Şi drag. (0758)

•  Pios omagiu amin
tirii celui care a fost
TITUS BURDUCEA 

Sincere condoleanţe. 
Finii, familia Bră- 
tescu. (1531)

•  Profund îndurerat 
de trecerea în eter
nitate a prietenului 
nostru

TIT.jp BURDUCEA
maestru coregraf de 
excepţie, om de a- 
leasă omenie, adresez, 
sincere condoleanţe 
familiei. Dumnezeu 
să-l odihnească! Dra
gau Muntean (1543)

•  Suntem cu tot 
sufletul alături de 
tine. dragă Pompilia, 
In greaua încercare 
prin care treci la pier
derea fratelui iubit 
TITUS BURDUCEA 

Dumnezeu să-l ierte 
şi să-l odihnească. 
Tina şi Paul (1559)

•  Foştii colegi de 
la ziarul „Cuvântul 
liber“ sunt alături de 
dl Nicolae Stanciu, la 
greaua durere prici-

. nuită de încetarea din 
viaţă a mamei sale. 
Dumnezeu s-o odih
nească în pace!

•  Suntem alături de 
familia Stanciu Nico
lae la greaua încer. 
care prin care trece 
acum, la trecerea în 
nefiinţă a mamei 
lor dragi, aceea care 
a fost

ELISABETA STANCIU
Sincere condoleanţe. 
Familia Cojocaru Voi- 
cu. (1548)

•  Un pios omagiu 
clin partea salariaţilor - 
redacţiei ziarului „Cu
vântul liber1* pentru 
bunul prieten şi distin
sul colaborator -
ec. ZEVEDEI ŞTEF - 
Transmitem sincere
condoleanţe ' familiei 
îndoliate.

Dumnezeu să-l odih
nească în pace.

•  Pios omagiu din 
partea echipei mana
geriale şi a colectivu
lui de salariaţi de ta 
S.C. „Comat** Hune
doara S.A. Ia trecerea 
în nefiinţă a celui care 
a fost un om deosebit 
şi un colaborator a- 
propiat
ec. ZEVEDEI ŞTEF
Transmitem sincere
condoleanţe familiei 
greu încercate.

Dumnezeu şă-1 odih
nească. (1566)

S.C. „DECEBAL" S.A.
D E V A

(INDUSTRIA CĂRNII)

Cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, nr. 8

•  PRODUCE ŞI LIVREAZĂ conserve din 
■ carne: pateuri şi mixto, la cele mai avantajoase 
; preţuri.

Ambalajul în boxpaleţi cu role sau cutii 
! carton.

Transportul şi termenele de plată se ne- 
Jgociază.

Relaţii la tel. 054/613322, 611760, 615532.

Pagere MOTOROLA la cele mat avantaţoase 
preţuri Contactau S.C. CO.MSKR S.R.L. 
Hunedoara tel 710^15, 710551. lax: 7lo77> 

Posibilităţi dc comunicare a mesajelor ' m 
Deva. Hunedoara, Simeria. Oiăşlie, Bucureşti. 
Constanţa. Braşov. Craiova, Piatra Neamţ 
Suceava, Bacău. Galaţi. Satu Mare. Timişoara. 
Oradea. Reşiţa. Tîrgu Jiu 

Angajăm lepre/cntanţi de văn/ăn'

TOMBOLA
KANIZSA DREHER

S _ 1 _ H _ M

J S.C. SELTRON S.R.L. j
) Anunţă intenţia de majorare a taxei ( 
} de difuzare în oraşele Vulcan, Lupeni şi ( 
i Orăştie cu 75 la sută, începând cu data de \ 
 ̂ 1 iulie 1995. i
t Majorarea tarifelor în vigoare este \ 
ţ determinată de creşterda costurilor de rea- \ 
\ lizare a serviciilor, îmbunătăţirea şi di- j 
( versificarea acestora. )

I
TfjfLON PE PARTICIPARE jjj

Numele şi $
prenumele:...................................    £
Adresa:................................................................    5
telefon:........................................................................ î
Berea preferată:.......................................................  %

S.C. BERE KANIZSA S.R.L Satu Mare Ş
Bdul Traian 5/51 tel.: 061-711381, -737013 fax 064-190998 jj

Centrul de distribuire Deva, ^
str. 22 Decembrie, nr. 257 £

(S.C. „Polidava" S.A.), Tel. 621750 <

I
f i A *
J  A  _ tfCWC’Xî,

I mBm
ALEGEŢI SI CÎSTIGATI!

S.C." BERE KANIZSA SJR.L. SATU MARE, TEL.: 061-711381; 061-737013; 1 
FAX: 064-190998 CENTRUL DE DISTRIBUIRE: GARA MARE, TEL- 737780

Introduceţi in plic 5 oliclicte din sortimentele dc mai sus împreună cu talonul de participare.
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